V české kotlině nastala „doba vlády výhrůžkáčů“ … s doktrínou : když tě někdo uráží,
tak mu za to poděkuj.
( výpis z fóra )
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=357
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Zpráva
Předmět příspěvku: Vyhrožování a vydírání...
Napsal: stř 27 pro 2006 13:44
Rád bych důrazně upozornil, že všechny pokusy o vyhrožování
nebo vydírání jakéhokoliv člena tohoto fóra budou chápány nikoliv
jako útok na jednotlivce, ale jako útok na celou zdejší komunitu a
nezůstanou bez patřičné odezvy !!! Je třeba si uvědomit, že se
jedná o trestný čin a není zase až takovým problémem vystopovat
jednotlivce, či organizaci, která se tohto trestného činu dopouští. Je
jedno zda půjde o vážně míněnou výhrůžku nebo nejapný žert...
Využijeme všech dostupných prostředků ke své obraně proti těmto
nebo podobným snahám.

Registrace: stř 16 lis
2005 10:44
Příspěvky: 936
_________________
Images: 0
Rival
Karma: 13
Bydliště: severní
čechy
Naposledy upravil Rival dne stř 27 pro 2006 17:48, celkově upraveno 2
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 6
Ziskaná ocenění: 144
Nahoru
LUKE

Stálý člen

Předmět příspěvku: Re: Vyhrožování a vydírání...
Napsal: stř 27 pro 2006 14:08
Zdravim RIVALE.Prosimte co se se deje?Mame tady nejakeho jak
bych to rekl narusitele nebo co?Myslim ze nakonec to tady budem
muset nejak zabespecit ze se sem dostanou jen registrovani.Bez
registrace nemas pristup a hotvo nejak tak.

Registrace: pát 20 říj
2006 12:27
Příspěvky: 78
Karma: 0
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 0
Nahoru
Edgar

Předmět příspěvku:
Napsal: stř 27 pro 2006 14:28
TAK TAK

Starší člen

_________________
Ještě u elektrotechnickýho vesla, ňákou dobu moh by sedět Tesla.

Registrace: stř 29 lis
2006 19:10
Příspěvky: 195
Karma: 0
Bydliště: Jižní Morava
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 1
Ziskaná ocenění: 19
Nahoru
Merlin

Předmět příspěvku: Re: Vyhrožování a vydírání...
Napsal: stř 27 pro 2006 17:52
Rival píše:

Zasloužilý člen

Registrace: sob 21 říj
2006 1:32
Příspěvky: 1764
Karma: 5
Bydliště: Severní
Morava
Pohlaví:

Rád bych důrazně upozornil, že všechny pokusy o vyhrožování
nebo vydírání jakéhokoliv člena tohoto fóra budou chápány nikoliv
jako útok na jednotlivce, ale jako útok na celou zdejší komunitu a
nezůstanou bez patřičné odezvy !!! Je třeba si uvědomit, že se
jedná o trestný čin a není zase až takovým problémem vystopovat
jednotlivce, či organizaci, která se tohto trestného činu dopouští. Je
jedno zda půjde o vážně míněnou výhrůžku nebo nejapný žert...
Využijeme všech dostupných prostředků ke své obraně proti těmto
nebo podobným snahám.
Hmm. Iv ty majly bohužel smazal... Z "Detailů zprávy" by se dalo
ledasco vyčíst. Bylo by tady možná vhodné uvést postup, jak a co
udělat v případě, že někdo začne dostávat výhrůžné majly.

Darovaná ocenění: 2
Ziskaná ocenění: 46

Jinak jsem také pro: přístup jen řádně registrovaným, není to nic
neobvyklého.
_________________
The hardest part of being a teacher is not teaching what I know but
knowing what not to teach.
-----------------------------------------------------

Nahoru
Iv

Předmět příspěvku: Informace
Napsal: čtv 28 pro 2006 1:37
Smazáno

Zasloužilý člen
Naposledy upravil Iv dne pon 15 říj 2007 21:27, celkově upraveno 1

Registrace: sob 07 říj
2006 18:51
Příspěvky: 1080
Images: 0
Karma: 8
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 7
Nahoru
Rival

Hlavní admin

Registrace: stř 16 lis
2005 10:44

Předmět příspěvku: Postup při vyhrožování
Napsal: čtv 28 pro 2006 9:49
Pokud se stane, že Vám někdo začně vyhrožovat nebo Vás nějak
obtěžovat pomocí elektronické pošty nebo dokonce pomocí SZ
(soukromých zpráv). Tak nic nemažte. Vše si pečlivě uschovejte a
ihned mne kontaktujte na mejlové adrese: rival@upramene.cz nebo mi
pošlete SZ. A já Vám pak sdělím další postup... Udělejte to i v případě,
když máte pocit, že se kolem Vás začíná dít něco neobvyklého. Už jen
to vědomí, že nejste osamoceni, že se máte kam obrátit o pomoc, je
velikou psychickou vzpruhou. Většinou je cílem všech takovýchto
útoků dotyčného člověka vynervovat a vzít mu chuť cokoliv dalšího
tvořit. Ano !!, ano ??, ….v mém případě právě v této době už se plně

Příspěvky: 936
Images: 0
Karma: 13
Bydliště: severní
čechy
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 6
Ziskaná ocenění: 144

rozběhlo mé pronásledování urážkami grázlem Petráskem a dalšími
jeho kamarády ; mé „vydírání“ omluv nepomáhalo, naopak : nastalo 5
let krutého pronásledování celou komunitou zuřivců.
http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=u
Nerad bych přístup na fórum omezoval. Skoro dvě třetiny zdejšího
provozu zajišťují neregistrovaní uživatelé. Většinou fórum jen pročítají
a řada z nich se teprve po delší době zaregistruje. Ve své podstatě
spočívá rozdíl mezi anonymním a registrovaným uživatelem jen v
poskytnutí e-mailové adresy. A tu si může udělat kdokoliv kdekoliv...
Ale na druhou stranu si myslím, že určitý rozdíl v přístupu k některým
informacím by zde být mohl. Část fóra by mohla být přístupná jen pro
registrované uživatele.
_________________
Rival

Nahoru
omikron

Stálý člen

Registrace: úte 06 úno
2007 16:50
Příspěvky: 96
Karma: 0
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 0

Předmět příspěvku:
Napsal: pon 19 bře 2007 21:58
v připadě vyhrožování mailem je nutné zapnout zobrazování všech
hlaviček mailu U Thunderbirda je to klik na dotyčnou zprávu Zobrazit zdrojový kód. U Outlooku tuším že klik na zprávu - pravé
myšítko - vlastnosti a tam je také něco jako zdrojový kód. V případě že
používáte webové rozhraní nějakého freemailu, je nutno projít menu
Nastavení, zdali tam je něco jako zobrazovat hlavičky zpráv a u toho
volba úplné.
Celý zdrojový text je nutno sliznout do souboru a poslat někomu kdo
se v tom vyzná.
Jde o to, že položka From: se dá velice jednoduše zfalšovat. Pokud
vám tedy přijde výhružka od omikron@.... neznamená to, že jsem ji
psal já. Ve skrytých hlavičkách jsou jména strojů, kudy mail procházel
a je nutno vystopovat odkud skutečně šel.
Čas zprávy si psát nemusíte, neb u každého stroje je čas, kdy to
zpracovával.
_________________
Pojďte s námi psát Občanskou ústavu

Nahoru
Ilem

Zasloužilý člen

Registrace: pon 25 zář
2006 21:52
Příspěvky: 2941
Karma: 12
Bydliště: Hradec
Králové
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 55
Ziskaná ocenění: 255

Předmět příspěvku:
Napsal: úte 20 bře 2007 11:20
omikron píše:
v připadě vyhrožování mailem je nutné zapnout zobrazování všech
hlaviček mailu U Thunderbirda je to klik na dotyčnou zprávu Zobrazit zdrojový kód. U Outlooku tuším že klik na zprávu - pravé
myšítko - vlastnosti a tam je také něco jako zdrojový kód. V případě že
používáte webové rozhraní nějakého freemailu, je nutno projít menu
Nastavení, zdali tam je něco jako zobrazovat hlavičky zpráv a u toho
volba úplné.
Celý zdrojový text je nutno sliznout do souboru a poslat někomu kdo
se v tom vyzná.
Jde o to, že položka From: se dá velice jednoduše zfalšovat. Pokud
vám tedy přijde výhružka od omikron@.... neznamená to, že jsem ji
psal já. Ve skrytých hlavičkách jsou jména strojů, kudy mail procházel
a je nutno vystopovat odkud skutečně šel.
Čas zprávy si psát nemusíte, neb u každého stroje je čas, kdy to
zpracovával.
A co dál? Myslím, že každý si na prstech spočítá, kdo má zájem na
tom, abychom nedošli ke zdárnému výsledku. Ropné kartely u nás
nemáme, tak že by majitel nějaké čerpací stanice??? Kdo nejvíc
vydělává na spotřební dani u ropných produktů? Z toho mi vyplývá, že
mi pitvání zdrojového kódu nepomůže. Proti vrchnosti se stejně nedá
bojovat. Toť můj názor.
_________________

Nahoru
Hmm...

Stálý člen

Registrace: úte 18 kvě

Předmět příspěvku: ,,Trubka"
Napsal: stř 30 čer 2010 4:35
Gewo do dnešného dňa som ťa považoval za človeka , po dnešku tj.po
tvojej manipulácijí s prispevkami ťa považuje už len za kopu hnoja a
tak sa k tebe i k tvojím novým príspevkom budem aj správať . Hmm...

2010 18:54
Příspěvky: 84
Karma: 0
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 0
Nahoru
mahatma

Předmět příspěvku: re : Hmm...
Napsal: čtv 01 črc 2010 7:00
kde berieš tú drzosť niekoho urážať? toto fórum takéto tvoje kydy
určite nepotrebuje...

Nahoru
Hmm...

Stálý člen

Registrace: úte 18 kvě
2010 18:54
Příspěvky: 84
Karma: 0
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 0

Předmět příspěvku: Re:Hmm...
Napsal: čtv 01 črc 2010 10:46
Mahatma ak niekto mňa nazve kopou hnoja cítim sa poctený . Vieš ono
to je asi tým že nie je kopa ako kopa , takže ak sa nato niekto urazî , asi
vie prečo . Iná kopa ťa ,,osiera poza búčky" , iná kopa ti to povie ,,z
mosta do sprosta" , iná kopa atď.atď... . Mimochodom netreba si zúfať
keď že nieť na téjto zemi živého , ktorý si ak nechce sám seba klamať
mohol s čistým svâdomim povedať ,,Zo mňa kopa hnoja nikdy
nebude". Hmm... .

Nahoru
Slavek Krepelka

Zasloužilý člen

Předmět příspěvku: Re: ,,Trubka"
Napsal: čtv 01 črc 2010 17:15
Hmm... píše:
Gewo do dnešného dňa som ťa považoval za človeka , po dnešku tj.po
tvojej manipulácijí s prispevkami ťa považuje už len za kopu hnoja a
tak sa k tebe i k tvojím novým príspevkom budem aj správať . Hmm...

Hmm...

Registrace: ned 07 bře
2010 4:35
Příspěvky: 6292
Karma: 225
Bydliště: Ottawa,
Canada, dočas. Praha
Pohlaví:
Darovaná ocenění:
2493
Ziskaná ocenění:
3242

Ty jsi tady ještě pro nikoho nic neudělal, ani se nesnažil, jenom děláš
machra a hloupě pyskuješ, nic po tobě není, ani to hovno. Jseš
mentálně impotentní jedinec prohnutý pod tíhou svých mindráků a tím
kompletně neproduktivní a ostatním nejenom k žádnému prospěchu,
ale pouze na obtíž. Něco jako komár. Gewa nech na pokoji, udělal a
dělá toho pro druhé zatraceně víc než průměr a oproti tobě o nějakých
199.999%. Jseš mínusovej.
Jdi se picnout Hmmm.....?
_________________
Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své
budoucnosti.

Nahoru
Rival

Hlavní admin

Předmět příspěvku: Pro Hmm..
Napsal: pát 02 črc 2010 8:08
Hmm... pokud nezměníš svůj destruktivní přístup k tomuto fóru a jeho
uživatelům, tak budeš z fóra vyloučen. Ber to jako poslední varování.
_________________
Rival

Registrace: stř 16 lis
2005 10:44
Příspěvky: 936
Images: 0
Karma: 13
Bydliště: severní
čechy
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 6
Ziskaná ocenění: 144
Nahoru
Hmm...

Stálý člen

Předmět příspěvku: Re: Pro Hmm...
Napsal: sob 03 črc 2010 7:20
Rivale Rivale hmm... , len úprimný smiech lieči . Keď že na rozdiel od
velkéj večiny z Vás sa tak nie len viem ale i možem smiať , ver tomu
že mojím vylúčenim z tohto fora sa na tom nič nezmenî . Hmm...
Platí !…, ani pětiletým bombardováním Sýrie či Iráku, se nezničí

nenávist jedněch vůči druhým …, ani urážení grázlů a bezmocná
obrana „odplížením se“ do zákulisí se nezničí touha grázlů ponižovat a
ničit lidskost.
Registrace: úte 18 kvě
2010 18:54
Příspěvky: 84
Karma: 0
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 0
Nahoru
Rival

Hlavní admin

Předmět příspěvku: Re: Pro Hmm...
Napsal: sob 03 črc 2010 23:42
Jsem rád, že to bereš s humorem... Tak to v životě má být... Souhlas.
Souhlas s tím, že kdo konflikt vyvolá, že ho má i ukončit : mírem,
návrhem míru.
_________________
Rival

Registrace: stř 16 lis
2005 10:44
Příspěvky: 936
… v r. 2010 se už hyeny, které řádily a pronásledovaly své oběti,
Images: 0
unavily…zdá se že už ta euforie zuřivosti „se unavila“…
Karma: 13
Bydliště: severní
čechy
Pohlaví:
Darovaná ocenění: 6
Ziskaná ocenění: 144
r. 2010

