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5 ciekawostek o kotach himalajskich
1. Nazwa rasy
W międzynarodowych organizacjach występuje pod nazwą Himalayan. Nazwa ta pochodzi od królików o
syjamskim umaszczeniu.
2. Charakter
Te koty są spokojne i dostojne. Nie są agresywne. Za to są miłe, kochane i czułe oraz nie domagają się uwagi
właściciela. Również są bardzo inteligentne.
3. Historia
Kot himalajski powstał z połączenia dwóch ras: persa i kota syjamskiego.
4. Pielęgnacja
Koty te są bardzo wymagające pod względem pielęgnacji. Codzienna pielęgnacja jest bardzo ważna. Należy
przyzwyczaić do niej kota od najmłodszych lat.
5. Kot himalajski w skrócie:
wielkość: duża lub średnia, waga: 3,5 - 7 kg, ogon: krótki i prosty, futro: gęste i długie, oczy: duże i pełne,
sylwetka: mocne, zaokrąglone i proporcjonalne.
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Dyskryminacja mężczyzn - coś, na co nikt nie
zwraca uwagi
Stereotypy
Wielu chłopców, zwłaszcza
młodych, odczuwa presję bycia
umięśnionym, wysokim czy
przystojnym. Wmówiono nam, że
"prawdziwy mężczyzna zaczyna
się od 180 cm". Musimy też być
bogaci i spełniać zachcianki
dziewczyn. Nie zaimponujemy
większości dziewczynom, jeśli
będziemy niscy, czego nie da się
kontrolować. Pomalowanie się nie
trwa raczej więcej niż godzinę, za
to zdobycie takich mięśni, aby być
"umięśnionym", trwa ponad 90 dni i
to przy wielkim szczęściu;
niektórym może zająć to nawet
lata. Stereotyp bycia męskim jest
dobrą rzeczą, gdyż motywuje nas
do rozpoczęcia aktywnego trybu
życia, jednak wielu mężczyzn
odczuwa z tego powodu presję.

Ostatnio zauważyliśmy, że jak coś
powiemy, jest to uważane za zły
ton. Mamy niższe głosy i
chcielibyśmy, żeby inni też nas
zrozumieli.
Feminizm kiedyś a teraz
Tak, kobiety kiedyś miały
zdecydowanie za mało praw: nie
mogły głosować, miały cały czas
pilnować dzieci i domu. Teraz
nasze prawa są równe i teraz
chodzi tylko o przywileje, które
powoli idą na korzyść kobiet. Na
przykład: istnieje tylko 4% szans
na to, że po rozwodzie dziecko
trafi do ojca, przez co wiele
rozwiedzionych mężczyzn straciło
swoje ukochane dziecko. Walka o
równe prawa jest ważna, ale
przywileje obecnie zdecydowanie
faworyzują kobiety.

Faworyzacja
W wielu przypadkach kobiety są
dużo lepiej traktowane od
mężczyzn. W szkołach czy
chociażby w zwykłych sytuacjach
na co dzień. Na etapie dojrzewania
w wielu przypadkach (zależy też
od nauczyciela) chłopcy są
traktowani za surowo. Tylko przez
naszą płeć, jesteśmy uważani za
tych złych i niegrzecznych. Za coś,
co zrobił chłopak, dostanie on
uwagę, ale jeśli takie coś zrobi też
dziewczyna, jest to traktowane z
lekką ignorancją. My też
dojrzewamy, to że nie wygląda to
tak samo jak u dziewczyn, nie
oznacza, że nie przechodzimy
przez to samo. Też nam się
zmienia charakter i w
szczególności głos.
...

Presja w społeczeństwie
Jak kobieta zrobi film o tym, jak
bardzo nie lubi otyłych mężczyzn,
w komentarzach możemy znaleźć
wiele podobnych opinii na ten
temat, w stylu: "Masz rację!", "Jeśli
nie ma mięśni, to jest
bezużyteczny!". Jeśli natomiast
mężczyzna odważyłby się zrobić
film takiego typu, nawet wolimy
sobie nie wyobrażać, z jaką falą
hejtu by się spotkał (nie mamy tu
na myśli, że robienie
jakiegokolwiek filmu tego typu jest
dobre). Teraz chcielibyśmy
porozmawiać o głębszych
tematach, takich jak zdrowie
psychiczne. W Polsce codziennie
życie odbiera sobie około 15 osób,
z czego 12 to mężczyźni.
Mężczyźni też mają uczucia.
Bardzo często zdarza się, że
dziewczyna powie żart na temat
chłopaka, a on będzie udawał, że
go to nie dotknęło.
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Tak naprawdę komentarze na
temat wyglądu dotykają również i
nas. Na świecie mężczyźni nie
wiedzą, gdzie szukać pomocy. W
internecie najczęściej zostałby
wyśmiany, natomiast kobieta
zostałaby obsypana
komentarzami współczucia.
Tym artykułem nie chcieliśmy
nikogo urazić. Chcemy tylko
pokazać, że seksizm dotyka też i
nas, nie negujemy, że spotyka to
też kobiety.

:)

Jacyś losowi chłopcy :D
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Spór między chłopakami i
dziewczynami

Na czym polega
feminizm?
Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest feminizm? Jest
to równość pomiędzy kobietami a mężczyznami.
Wiele osób myśli, że feminizm to wywyższanie
kobiet i dyskryminacja mężczyzn. Ale tak nie jest.
Niektórzy również uważają, że mówienie głośno o
problemach kobiet to “dyskryminacja”, bo nie są w
tym zawarte problemy mężczyzn. Kobiety walczą o
swoje prawa od lat, lecz mimo to, czasem dalej nie
są traktowane na poważnie. Zauważyliście, że
większość władców i ważnych ludzi w świecie
polityki to byli mężczyźni? Czy wiecie, że początki
feminizmu zaczęły się już w ok. 1792 roku, kobiety
swoje własne prawa wyborcze w Polsce zyskały w
1918 roku, a pierwsze polskie uniwersytety zostały
otwarte dla kobiet dopiero w 1894. Wróćmy teraz do
rzeczywistości. Statystyki pokazują, że kobiety
zarabiają ok. 20 procent mniej niż mężczyźni na tym
samym stanowisku. Niestety, niektórzy myślą, że
kobiety są “słabe”, bo niewiele ich zapisało się w
historii, a to dlatego, że nie miały one w ogóle praw,
tak jak wcześniej wspomniałyśmy. Raz spotkałyśmy
się nawet z tym, że ktoś mówił, że wszystkie filmy z
kobietami w roli głównej są słabe. Dziewczyny, nie
bójcie się mówić głośno o swoich prawach, bo
jesteście tak samo ważne jak inni!

W wielu klasach, albo nawet w każdej, chłopacy i
dziewczyny mają spór między sobą o swoje poglądy
itp. Jednak oczywiste jest to, że jest podział na "dwie
grupy". Niestety, tacy są ludzie, każdy może myśleć
co chce, ale jednak jak ma ktoś świadomość, że w
klasie wiele osób ma inne zdanie, najlepiej użyć
dwóch prostych słów: "Moim zdaniem", bo niestety
ogrom ludzi nie umie tego używać (nie mówię tego o
mojej klasie, tylko ogólnie) i przez to tworzą się
niepotrzebne awantury. Osobiście mam różne
poglądy, ale próbuję używać te magiczne dwa
słowa, albo po prostu się nie odnosić, czyli próbuję
trzymać język za zębami :). Mimo tego, że ktoś tak
bardzo nie wyraża swojego zdania, musi umieć
szanować zdanie innych.
Liwia:)

Kapibara jedzieci, Anonimka, Ktoś
...
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Wersje Minecrafta
1.6 (horse update)

1.8 (bountiful update)

1.9 (combat update)

Kolejna bardzo szybka i mała
aktualizacja, skupiająca się znowu
na bezużytecznych rzeczach
takich jak konie. Dodała konie,
osły, muły, znaczniki i postronek,
ale żeby nie było to dodali też
trochę klasycznych, lecz
przydatnych bloków
dekoracyjnych. Ten artykuł
zaczyna się wyjątkowo źle według mnie 2/10.
O, prawie zapomniałem dodać,
wrzucili nam tego małego Usaina
Bolta - małego zombie. Zmieniam
zdanie 1/10.

Aktualizacja, nad którą progres
trwał jak dotychczas najdłużej,
dodała... NIC! Ale, o dziwo, wersja
1.8 (1.8.9) jest do teraz najbardziej
graną aktualizacją, na tej wersji
stworzono między innymi
największy serwer Hypixel oraz
wiele minigier. Sam do końca nie
wiem, dlaczego tak się dzieje, ale
mam podejrzenie. Według mnie
stało się tak przez to, że była to
ostatnia aktualizacja przed
kontrowersyjną zmianą sposobu
walki z ciągłego klikania no bicie
co ograniczony okres czasu.
Ja sam często gram na tej wersji,
choć wolę 1.18 lecz i tak 8/10.

Najbardziej kontrowersyjna
aktualizacja, nawet do teraz. Jak
już powiedziałem, zmieniła ona
radykalnie sposób walki. Ale
dodała ona też mnóstwo mniej
kontrowersyjnych rzeczy, tak jak
elytra (skrzydła) i end city. Dodano
też tarcze i wyspy endu.
Zależy kto jak kto lubi, dla mnie
7/10, ale to dla każdego może być
zupełnie inne.

1.7 (the update that changed the
world)

I to by było na tyle.
Indyk z wonsem
źródło: minecraft wiki polska

Po nazwie spodziewaliśmy się
czegoś gigantycznego i się nie
zawiedliśmy.
Mnóstwo fantastycznych bloków i
23 nowe biomy! Mnóstwo nowych
roślin i drzew. Parę rzeczy mega
rewolucjonizujących łowienie
(którego nikt nie potrzebował) w
tym zaklęcia, nowe ryby i
możliwość wyłowienia cennych i
tych mniej cennych rzeczy z wody.
W moich oczach takie odrodzenie
po tych nie najlepszych
aktualizacjach 8/10.
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