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Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2020:07:07:Maria Bucardi
< Wikipedia:Poczekalnia  | biografie

 Maria Bucardi (edytuj (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Bucardi&action=edit) • dysk. • historia (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Bucardi&action=history) • linkujące (https://pl.wikipedia.org/w/inde
x.php?title=Specjalna:Linkuj%C4%85ce/:Maria_Bucardi&limit=5000) • obserwuj (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Bucardi&action=watch) • rejestr (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Rejestr&page
=%3AMaria+Bucardi))

Prosimy autorów o NIE usuwanie niewygodnych treści!!!

Obserwujący tę dyskusję robią zdjęcia ekranu na bieżąco, jako dokumentację do ewentualnego odwołania od wyroku.

Jak widać na zdjęciach poniżej / zrzuty ekranu/ zostały usunięte pozytywne wypowiedzi!!! Jak widać niektórym autorom bardzo zależy na tym, by widoczne były tutaj tylko negatywne
opinie i usunęli pozytywne, nie podpisując się pod tą zmianą! (takie osoby tworzą Wikipedię???) Publiczna dyskusja, gdzie usuwane są pozytywne wpisy, opowiadające się za
pozostawieniem biografii znikają, by pokazać światu, tylko te negatywne, opowiadające się za jego usunięciem?????

Dyskusja jest publiczna i dokumentowana na bieżąco, prosimy nie stosować MANIPULACJI! AkademiaOmenSententia (dyskusja) 15:23, 11 lip 2020 (CEST)

Widoczne na zrzutach ekranu

1. pierwszy zrzut ekranu (https://i2.wp.com/bucardimaria.com/wp-content/uploads/2020/07/wikipedia-ciag-dalszy.jpg?ssl=1)
2. drugi zrzut ekanu (https://i2.wp.com/bucardimaria.com/wp-content/uploads/2020/07/dyskusja-wikipedii-ciag-dalszy.jpg?ssl=1)

nie wiadomo czy encyklopedyczność ma wynikać z twórczości czy z działalności na rzecz ochrony przyrody Gdarin dyskusja 20:45, 7 lip 2020 (CEST)

Pani (wg mediów społecznościowych) specjalizująca się w tarocie, wróżbach i magii, ale hasło nijak nie dowodzi encyklopedyczności. Andrzej19 (dyskusja) 21:46, 7 lip 2020 (CEST)
Wpisy na mediach społecznościowych nie mają znaczenia dla encyklopedyczności, jedynie źródła podane w artykule, źródła z biblioteki Narodowej z numerami ISBN są wystarczające OmenSententia
(dyskusja) 22:17, 7 lip 2020 (CEST)
Matko Ratko, "Maria Bucardi - Mistrzyni Magii, Terapeutka, Doradca, Jasnowidz, Wróżka". To ze strony autorskiej. Nazwisko wygląda na pseudo, ale chyba nawet nie jest. Ale akurat Biblioteka Narodowa
zbiera egzemplarze obowiązkowe, więc... Chyba że ustalimy, że ileś prac wydawnych w danym kraju (automatycznie mających egzemplarze obowiązkowe od czasów śp. Franciszka I) daje ency. Marencja
(dyskusja) 10:24, 8 lip 2020 (CEST)
Nazwisko jest prawdziwe co można sprawdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku- Białej. Czy Marencja uważa, że urzędy wpisują pseudonimy w rejestrze handlowym? Pozom merytoryczny
odpowiedzi jest bardzo niski, ta dyskusja to "chluba" dla autorów Wikipedii. Zobaczymy czy wynik dyskusji będzie oparty na takich właśnie niskich, emocjonalnych argumentach autorów Wikipedii czy na
konkretnych zapisach regulaminu. Czy widoczność w Wikipedii opata jest na tym, co lubią autorzy a czego nie lubią. Dobrze, że cały świat widzi tę dyskusję i może zobaczyć poziom poszczególnych
autorów :-) OmenSententia (dyskusja) 14:28, 8 lip 2020 (CEST)
Brak znamion encyklopedyczności osoby. Brak dokładnych danych o uczelni i roku ukończenia studiów. Na stronie https://mariabucardi.pl.tl/ informacja, cytuję: "Posiadam tytuł Doktora h.c. of Angels Study
California University". Dlaczego tak istotna informacja nie została umieszczona w biogramie w Wikipedii? Wyszukiwarka Google nie podaje takiej uczelni. Dalej, wg konta YouTube, firma Omen Sententia S.A.,
wspierająca w tej dyskusji p. MB, siedzibę ma w Ameryce w Belize, ale adres pocztowy w Europie na Cyprze, a konto w gmailu, który jest darmowy. Wniosek: informacje niespójne, a artykuł do usunięcia.
Kggucwa (dyskusja) 18:58, 8 lip 2020 (CEST)

Autorka kilku książek o magii (o niewiadomym odbiorze) i prezes stowarzyszenia ekologicznego w Szwajcarii (o niewiadomym zasięgu i znaczeniu). Nie udowodniono znaczenia tejże dzialalności.
Nieency. Yashaa (dyskusja) 20:35, 8 lip 2020 (CEST)

Maria Bucardi

Dlaczego zostały usunięte pozytywne opinie o Marii Bucardi, opowiadające się za pozostawieniem wpisu????
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Uczenia została dodana na życzenie Kggucwa autora/autorki Wikipedii AkademiaOmenSententia (dyskusja) 23:21, 9 lip 2020 (CEST)
Do autora Kggucwa: przy podanej informacji znów brakuje wiedzy i jakości merytorycznej, Kggucwa podaje jedno ze źródeł internetowych i to jedno źródło ma stanowić podstawę do usunięcia artykułu.
Autorzy Wikipedii, szczególnie biorąc udział w dyskusjach o usunięciu jakichś treści, powinni wykazać się szerszym poziomem wiedzy, a nie opierać swoich osobistych poglądów na źródłach
internetowych czy mediach społecznościowych. Oficjalne strony pisarki to https://mariabucardi.pl/ (https://mariabucardi.pl/) oraz https://bucardimaria.com/ a nie jakieś bezpłatne strony śmieciowe, których
na temat każdej osoby publicznej są tysiące. AkademiaOmenSententia (dyskusja) 23:37, 9 lip 2020 (CEST)

W sprawie (cytuję) jakości merytorycznej: (1) nazwy użytkowników-zwolenników tarocistki MB nie spełniają zasady nadawania nazw w Wikipedii, co kwalifikuje je do natychmiastowego usunięcia
(patrz: Zasady. Nazwa nie może być: (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nazwa_u%C5%BCytkownika). (2) Nadal brak roku ukończenia studiów w Polsce. Dane uzupełniono jedynie
fragmentarycznie. (3) Oficjalne witryny WWW p. MB nadal nie informują, że istnieją (cytuję) jakieś bezpłatne strony śmieciowe, których na temat każdej osoby publicznej są tysiące. I dlaczego oficjalne
są aż dwie w WWW? (4) Brak nagród i odznaczeń, Księga Guinnessa milczy. (5) Brak danych o wynikach działalności p. prezes szwajcarskiej organizacji. 6 Czy profil zawodowy w LinkedIn.com Czy
to dane śmieciowe? (https://pl.linkedin.com/in/maria-bucardi-21b87444) to także hoax? Ergo: teraz brak znamion osoby encyklopedycznej. Przyszłość może coś zmienić. Kggucwa (dyskusja) 10:08,
10 lip 2020 (CEST)

Do autor/-ki Yashaa: biorąc udział w dyskusji na temat usunięcia danego wpisu wartowałoby dokładnie zapoznać się z wpisem na którego temat zabiera się głos. Cytuję: "Autorka kilku książek o
magii (o niewiadomym odbiorze)" stwierdzenie jest niezgodne z prawdą. Pisarka Maria Bucardi jest autorka kilkunastu książek z zakresu rozwoju duchowego, weganizmu i autorką powieści
fantastycznych, zasięg jest do wglądu w Bibilotece Narodowej po ilości wydrukowanych egzemplarzy książek, radzę zapoznać się z artykułem na którego temat zabiera Pani/Pan głos w tej dyskusji, a nie
kierować się emocjami lub tym, co się lubi, a czego się nie lubi. Upodobania osobiste typu: nie lubię tarota i nie lubię magii, NIE powinny mieć wpływu na decyzje o encyklopedyczności danego
artykułu. AkademiaOmenSententia (dyskusja) 23:37, 9 lip 2020 (CEST)

@AkademiaOmenSententia Komentując wypowiedzi innych użytkowników wartowałoby dokładnie zapoznać się z wpisem na którego temat zabiera się głos. @Yashaa nic nie napisał czy lubi, czy nie
lubi tarota i magii - to Twoje zmyślenia i przypisywanie mu jakiś uprzedzeń. Napisał "książek (...) (o niewiadomym odbiorze)", "stowarzyszenia w Szwajcarii (o niewiadomym zasięgu i znaczeniu)". W
haśle nie ma nic o odbiorze książek ani o znaczeniu i zasięgu stowarzyszenia - jeśli jest inaczej to proszę o cytat z artykułu. Radzę zapoznać się z artykułem z artykułem na którego temat zabiera
Pani/Pan głos w tej dyskusji, a nie kierować się emocjami lub tym, co się lubi, a czego się nie lubi. Upodobania osobiste typu: nie podoba mi się wypowiedź innego usera, NIE powinny mieć wpływu na
decyzje o encyklopedyczności danego artykułu--Felis domestica (dyskusja) 08:46, 10 lip 2020 (CEST)

nie widzę wykazania w wikibiogramie encyklopedyczności czy to samej pani, czy jej dorobku. Czyli brak uźródłowionych zewnętrznymi, niezwiązanymi z bohaterką, źródłami ponadprzeciętnej zauważalności,
w postaci: nagród, recenzji w istotnych czasopismach, opracowań jej dorobku/twórczości, odznaczeń itp. Także same książki nie są wydane w prestiżowych wydawnictwach. Już nawet to, że podane w haśle
źródło to strona samej bohaterki hasła, a nie niezależne zewnętrzne wskazują, że nie jest to postać encyklopedyczna. Sam fakt obecności książek w katalogu BN świadczy tylko o ich wydaniu, nie o ich
znaczeniu, zauważalności, istotności. BN zbiera i kataloguje wszystkie oficjalnie wydane książki w Polsce, więc nie jest to wyróżnik ency. --Piotr967 podyskutujmy 19:28, 10 lip 2020 (CEST)
Tak trochę poza tematem i dla rozjaśnienia dość ponurej pogody za oknem: bohaterka owego biogramu wszczęła krucjatę demaskującą Wikipedię jako "perfidne metody działania Mroku". Przy okazji mamy
bezcenne odkrycie: "Historię piszą zwycięzcy i zawsze jest niezgodna z prawdą, tego nauczyły mnie moje lata studiów na WNS na Uniwersytecie Śląskim"[1] (https://bucardimaria.com/2020/07/07/maria-buca
rdi-a-wikipedia-kolejne-manipulacje-matrixa/?fbclid=IwAR39o2-GDM8az4B4IVH78iOrG9l9mwDoxbrYqIHhUA6531RdilxRzdtw-Hk) - dziekan i profesura wydziału powinni się rumienić za taką absolwentkę:) --
Piotr967 podyskutujmy 19:41, 10 lip 2020 (CEST)

Maria Bucardi i informacje o napisanych przez nią ksiazkach są faktem. To postać prawdziwa, istniejąca. Dlaczego więc wpis o niej miałby nie istnieć na wikipedii??

Strona polskojęzyczna Fanów pisarki na Facebook Marii Bucardi zrzesza grono ponad 57.000 osób , jeśli tak znana osoba nie jest w Wikipedii to moje pytanie brzmi, kto zasługuje na to, by być? Strona
FanPage Facebook (https://www.facebook.com/Rytualy.Magia.Jasnowidzenie) AkademiaOmenSententia (dyskusja) 15:09, 10 lip 2020 (CEST)

No właśnie. Już sama taka informacja w artykule o czymś świadczy. Bynajmniej nie o ency Mpn (dyskusja) 20:55, 10 lip 2020 (CEST)

Publikacje w BN to kilka dysków optycznych. Nie wiadomo jaki odbiór, nakład – gdyby były te informacje, a w każdym razie jakieś zewnętrzne dowody na dostrzeżenie tych publikacji i ich
znaczenie/popularność (ale nie FB...) to byłaby to znacząca przesłanka za encyklopedycznością. Brak źródeł na wykształcenie, w zasadzie na wszystko w biogramie poza rokiem urodzenia i prezydentowanie
stowarzyszenia. To ostatnie mocno dziwne, delikatnie pisząc - cele bardzo ogólnikowe, świadczące o bardzo abstrakcyjnym i mało merytorycznym podejściu do tematu, projekty realizowane to mapka z
fragmentem Madery bez żadnego komentarza, googlają się wpłaty z obietnicą posadzenia w zamian drzewa... Najważniejsze w tym wszystkim i jedyne co zapewne działa sensownie to donacje i opłaty
członkowskie. Całokształt w obecnej postaci do encyklopedii się z pewnością nie nadaje. Kenraiz (dyskusja) 21:10, 10 lip 2020 (CEST)
Odpowiedź do Kenraiz: zalecam dokładne poszukiwania, opisane tutaj przez Pana/Panią fakty są nieprawdziwe. W BN znajdują się książki Pani Marii Bucardi a nie tylko dyski
optyczne.2001:8A0:7936:D901:4167:F63F:F484:3E9D (dyskusja) 15:07, 11 lip 2020 (CEST)
Jakieś grono fanów ma, jednak o encyklopedyczności jeszcze za wcześnie, zapraszamy za kilka lat. Pozdrawiam! Nadzik (dyskusja) 23:24, 10 lip 2020 (CEST)
Osoba na pewno istnieje, jej nazwisko to Maria Bronisława Kończak. Prowadzi różne działalności, ale żadna z nich nie daje encyklopedyczności. Co ciekawe VIAF (https://viaf.org/viaf/303467667/#Bucardi,_
Maria_(1976-_)), ISNI i nasza Biblioteka Narodowa ujęły wszystkie tę panią w katalogach. Jednak szefowanie jakiejś szerzej nieznanej organizacji, ukończenie uczelni czy nawet napisanie kilku książek
niekoniecznie daje ency. Samo ich skatalogowanie przez BN nie wystarczy. Musi być oddźwięk. Specyficzne są oceny opisowe jej książek – zdziwiłbym się, gdyby były to prawdziwe opinie rzeczywistych
czytelników książek autorstwa p. Bucardi („Bardzo przyjemna książka w dostępnej cenie! Warto mieć ją w swojej biblioteczce!”, „Wyrazy uznania dla Pani Bucardi! Piękna grafika, jasny tekst i sumiennie
przygotowane informacje.”). Te dwie, jak i inne wypowiedzi, mają podejrzanie wysoce zbliżony styl. Te wypowiedzi tutaj (https://magiczny-swiat.com/opis/664010/magia-bogactwa-i-obfitosci-najlepsze-rytualy-fi
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nansowe-przyciaganie-dobrobytu.html#opinions) są opiniami „niby klientów” na stronie prowadzonej przez bohaterkę biogramu. Sprawdziłem wszystkie tytuły z VIAF-u, przypisane do rekordu nazwiska tej
pani, w Google'u. Wszystkie są albo na stronach WWW tej pani, albo w jej sklepie, albo w cyklicznym wykazie publikacji BN albo w archiwum allegro.pl, gdzie ofert zabrakło. Samych wyników w Google'u
bardzo mało, od kilku do kilkunastu dla każdej jej książki (w Google'u to b. mało). Odnośnie komentarza @Kggucwa o tytule doctora honoris causa: odpowiem cytatem z forum gazeta.pl: „The California
Church & University Institute (CCU Institute) jest jednym z niezliczonych kościołów zarejestrowanych w USA, którego główną (jeżeli nie jedyną) działalnością jest nadawanie za pośrednictwem internetowego
sklepu przeróżnych tytułów kościelnych. Na czas trwania "studiów" składają się: złożenie zamówienia (kilkadziesiąt specjalizacji do wyboru) i wpłacenie odpowiedniej sumy pieniędzy (https://forum.gazeta.pl/fo
rum/w,468,73928885,73928885,wrozka_Maria_Bucardi.html)” (tutaj (https://archive.vn/3nVbf) jest trochę różnych opinii). Wiele głosów sugeruje w dyskucjach, że pani MB nie tyle jest megalomanką, ale
próbuje klientów oszukiwać, ale przede wszystkim ta pani, niemal na pewno, w tych dyskusjach robi sztuczny tłum, prowadząc autoreklamę. Wszystko to wygląda niepoważnie. Wystarczająco dużo czasu
straciłem na te skrajnie odrealnione rzeczy. Czym prędzej  Usunąć – niesmak tylko po tej lekturze pozostał. --Pit rock (dyskusja) 23:27, 10 lip 2020 (CEST)
odpowiedź do Pit rock: zalecam Panu dokładne poszukiwania, a nie tylko opieranie się na tym, co piszą trolle internetowe na forum gazeta.pl chyba, że to, co jest napisane w Wikipedii, przez Panu
podobnych autorów, opiera się na indywidualnych upodobaniach autorów dyskutujących na forach internetowych, którzy nawet boją się ujawnić światu prawdziwego nazwiska, by nie musieć się wstydzić za
wypowiedzi, które publikują. Informacje, które Pan tutaj zamieścił są nieprawdziwe, próbuje Pan szerzyć nieprawdę na łamach Wikipedii to na pewno dobrze o Panu nie świadczy:-)
2001:8A0:7936:D901:4167:F63F:F484:3E9D (dyskusja) 15:07, 11 lip 2020 (CEST) 2001:8A0:7936:D901:4167:F63F:F484:3E9D (dyskusja) 15:07, 11 lip 2020 (CEST)

Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2020:07:07:Maria_Bucardi&oldid=60378782”

Tę stronę ostatnio edytowano 11 lip 2020, 15:24. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach (http:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl), z możliwością obowiązywania
dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania (http:https://foundation.wikimedia.org/wiki/Warunki_korzystania).
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