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Nie odpowiadam na pytania na które odpowiedź jest zawarta w FAQ
Nie odpowiadam na pytanie rozbite na parę części, wszelkie CDN i inne tego typu
Nie polakuję ci, nie popytam, spierdalaj ze swoim fanpage, jeśli potrzebujesz pomocy w jakimś konkursie –
zazwyczaj publikuję jeśli nie piszesz z anonima
Pisanie „OBSERWUJĘ!!!” kończy się blokadą za spam, jeśli koniecznie musisz mi dać znać to kliknij tu
serduszko
Tak tak, jestem zuom sukom wrednom i inne tego typu, to straszne, ale hejciki blokuję za nienawiść, nie zdziw
się jak administracja aska zbanuje ci konto/IP
Jeśli zamierzasz pisać o sobie w trzeciej osobie i pisać „gunwomnietobchodzi PYTA
OBSERWOWANYCH”, wysyłać masowe pytania bez określenia płci albo dodawać na początku
pytania OBS albo PYTANIE DO OBSERWOWANYCH to też pewnie zablokuję cię za spam.
Nie odpowiadam na pytania o muzykę, wszystko czego słucham jest na moim LAST.FM (linki niżej)
NIE POLECAM KSIĄŻEK ANI FILMÓW ANI NICZEGO INNEGO
Nie, nie mam zeza, jestem krótkowidzem i mam astygmatyzm, noszę soczewki (NIE ZMIENIAJĄ KOLORU
OCZU, SĄ TYLKO KOREKCYJNE), to że czasami zrobię zeza do zdjęcia jak prawie każdy nie znaczy, że
jesteś mądrzejszy od mojego okulisty
Gówno mnie obchodzi twoja waga, nie powiem ci czy dobrze ważysz, jak nie umiesz wpisać w Google
„kalkulator BMI” to mi przykro, tak samo nie polecę ci diety ani niczego w tym stylu
Używaj Google, Google twoim przyjacielem, wie więcej niż ja
Nie, nie dam ci swojego snapchata/gg, są tylko dla znajomych
Nie toleruję zwracania się do mnie po imieniu, parę najbliższych osób ma do tego prawo.
Nie oceniam tumblrów, jak sobie wybiorę godzinę do wysyłania mi tumblrów to ok, ale inaczej wypierdalaj z
tym spamem

ŁAMIĄC TE PROSTE ZASADY ZGADZASZ SIĘ NA TO, ŻEBYM ZWYZYWAŁA CIĘ JAK MI SIĘ
TYLKO W DANYM DNIU SPODOBA.

Imię: Dominika
Dlaczego Feta?: Nie wiem, to przezwisko ciągnie się za mną od podstawówki :) Nie jest to ani od
amfetaminy ani od sera, PO PROSTU JEST.
Data urodzenia: 6 grudnia 1995
Miejsce zamieszkania: Zamość, lubelskie
Orientacja: Biseksualna
Edukacja (trololo): Skończyłam 3LO w Zamościu, klasa humanistyczno-językowa, zamierzam studiować
psychologię
Wierzysz w Boga? Jestem agnostyczką.
Ulubiony kolor: czerwony.
Wzrost/waga: Mam 169cm wzrostu a moja waga jest tylko i wyłącznie moją sprawą.
Jaką farbą farbujesz włosy? Najtańszą, przypadkowe kolory. Naturalnie mam ciemny brąz podchodzący
pod czarny, nie rozjaśniałam. Farbuję od dobrych paru lat.
Gdzie się ubierasz? W większości ciuchlandy i prawie wszystkie koszulki z zespołami poza tymi polskimi
mam z ciuchlandów.
Masz rodzeństwo? Starszą siostrę.
Masz chłopaka/dziewczynę? Mam chłopaka, markomana. ._. Jesteśmy razem od 27 października 2013 roku,
o.
Masz tatuaż? Znak ♐ na kostce. Tak, stały tatuaż, tak, robiłam sama, normalnie igłą i tuszem do tatuażu
Prośba o pomoc: Jeśli masz opisać sytuację która nie mieści się w jednym pytaniu NAPISZ NA EMAIL ALBO
NA FEJSA. Rzadko odpowiadam od razu, więc jeśli masz zamiar spamowac HALO HALO to cię oleję. Najlepiej
napisz w wiaodmości do mojego fanpage, wtedy na pewno zauważę.
Dziękujesz za prezent na asku? Nie chce mi się ostatnio, jak się upomnicie to pewnie cośtam
dostaniecie. Nie potrzebne mi są te prezenty, lepiej zadzwońcie do kogoś z kim długo nie
rozmawialiście. Definitywnie bardziej ucieszyłabym się gdybyście zajrzeli tutaj
Chcę ci wysłać cośtam, gdzie można znaleźć twój adres? Napisac do mnie na fejsie.

Jesteś samotny? Nie masz z kim porozmawiać?
Wciągasz się w pro-ana?
Myślisz, że jesteś niepotrzebny na tym świecie?
Masz kompleksy?
Jak pokochać życie?
Chcesz umrzeć?
Masz smutnego, depresyjnego tumblra? 1 2 3 + jak zgłaszać tumblry
Samookaleczanie
Jak radzić sobie z hejtami na asku?

Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/Bedeef/
BDF - Brudne dzieci fety. Bardzo denerwowało mnie określenie "fan" - bo kim ja jestem, żeby mieć fanów?
Utworzyłam BDF i naprawdę traktuję tych ludzi jak rodzinę. Dziękuję.
JESTEŚ BDF?
"Feta, czy ktoś kto kocha 1D moze być Twoim Brudnym Dzieckiem?"
Jak zostać BDF - BDF TO TYLKO CZYTELNIK MOJEGO ASKA, WIĘC GŁUPIO PYTAĆ SIĘ "JAK ZOSTAĆ BDF"
Ale wymagam od BDF paru rzeczy - BDF nie może być hejterem/homofobem/rasistą. BDF musi walczyć do końca.

Znaczek: ♐ - znaczenie

Rodzinka BDF:
Tatuś (ale nie mówcie tak do niego plx) / Babcia / Ciocia /

Wujek / Koteł

W CO GRAM (steam, tak, można zapraszać)
CZEGO SŁUCHAM (last.fm)
FEJSBUK [OBSERWUJ, NIE DODAWAJ DO ZNAJOMYCH]
BLOG [OBSERWUJ!]
FANPAGE
TUMBLR
ASK
INSTAGRAM

EMAIL: HTFETA@GMAIL.COM

