Vstupní data

✔ Kaddafi↨; Vojenská nadaktivita zcela v rámci revolučního↨ pojmu: ozbrojenci vznikli nejprv mezi lidem↨.

✔ Revoluce ne válkaΔ; A kdyby nátlak všech ostatních tak⇪⇂?

✔ Zdroje - zájmy UN; ostatní zájmy padají: v jiných případech se UN o počty padlých stará? ぱ

✔ Schwarzenberg: za zády diskuse ▾ - obvyklý Evropský postoj k "zavádění humanity"; co znamená "odříznout od zdrojů"〠? Lépe třeba ještě ozbrojit revoluci☭? Nutno brát v potaz jako RM/Leinsdorf (vzhledem k spojení akce humanity s oslavou císaře) ㍽☄; korupce.cz々; zvýšení zam. poměru ost. naft. polí 〷;


Mezidata

☺♝Přijatelné: odstranění libovolné strany z hracího pole; odstátnění a převod majetku na souromou osobu Kaddafího ponechání mu řídící funkce nového segmentu a odstranění jeho politických funkcí; postupné zavírání lidu a vlád pro neschopnost převést válku na jiný prostor pravidel, poskytující stejnou komplexitu i souřadné funkční důsledky; pozastavení historie v rámci vývoje situaci-mrazících a nebo zbraně likvidujících zbraní - pole spravedlnosti (RD)

✔ Nepřijatelné: míšení konceptu SJ s UN, s hlediska absence SJ-prostředků je chování UN "v rámci" SJ matení pojmů, kontraproduktivní ⊱; představa, že existence konceptu všechny dost poučila ⋗, nebo, že EvroUsRu zóna je správní dozor ⋀; diskomunikace s jednou z stran ▾; k dobru Ld střílí se do rukou se zbraní ⋋, ke zlu CzD presumpce neviny ⋌; absence freeze prostředků a proto používání prostředků válečných - zcela mimo koncept SJ: prostředky SJ nesmí být válečné a musí být silnější, jedno, jak absurdní či nákladné "jednou si hrajete na humanitu, tak propalte třeba naftu na milion let dopředu, nebo se ani nehněte, ozbrojený civile" ◭❄
✔Polehčující: zažehnutí paralelního řešení v dané zóně, mimo koncept či plán humpolácké UN ♐


Adresace

☶⇎❀➲; ✈✌☃; ✎♝ "Leinsdorf" representative observers
Vaše a podobné návrhy-kroky mají být slyšeny celou obcí ▾, tedy když Íránem, ⋌pak jeho vládou i spolehlivou informační frakcí revoluce, když Lybií, pak nejinak; Tyto kroky nemají být šířeny zhuba sem, tam, ale mají být, spolu se svou tvorbou a diskusí koordinovány (už nyní jste z nejen mého hlediska v situaci papeže, když si dovolil přednášet o Muslimech a válkách). Z taktického hlediska, které bude souzeno po svém vzniku, je útok na ruce útočníka přijatelný. ⋌Na druhou stranu lze z pozice UN pouze deklarovat jak revolučním tak protirevolučním ozbrojeným silám soudní proces.


☳⊣〄; ☂♘ ` ko-area
máte-li diplomatické nebo vojenské řešení vymykající se dosavadním pojmům a objemům řešení, nebo možnosti diskuse v UN, ⋋pak jsou vítány ač=♐ budou také↨ souzeny


☴❡✈✈✈✍; ♕♚✐ ` "current" microstructures
organizace užívající válečných prostředků podléhá a nikoli-⊱-předznamenává kompetenci Soudců zdrojů; protiválečná policie užívá bezohledně nákladných nebo sebevražedně pacifistických prostředků, ⋗nebo se nejedná o tuto policii, nýbrž o vojenskou sílu, ⋀podléhající kontrole a trestnímu procesu Kontroly; nedostatečná organizace ◭❄není organizací dostatečnou, i je-li jedinou, prostě proto, že=ぱ se nějak opírá o lidská práva, vůli většiny, nebo proto, že má=ぱ v konfliktech rozhodující slovo; není tedy na úrovni justice, ◭❄není však ani=⇪⇂ na vnitřní úrovni k odstranění, avšak je zároveň národním typem s vlastním lidským fondem, způsobem zbrojení a pojmy nazírání a reakce, které mohou být brány v potaz s hlediska kriminologického -々- psychiatrického nebo policejního⋋


☷♙♟; ♜♮ ` "all"/organic
tzv. vnitřní diskuse, tedy odstranění informace o rozhodnutích z doslechu třetí strany↨ je ⋌podkladem válečné organizace, nemá-li rozhodující strana přístup k jasně definovaným protiválečným útvarům, a ⋌může být libovolně rozkládána nebo informačně přemosťována, pročež ⋌bude proti národům vyvolán soud, jakmile narušitel bude národy souzen; vnitřní diskuse vyhrocuje situaci u pomnožných konfliktních sestav; manipulace zdroji strany války je-〠-účastí ve válce a to i=☭ v občanské; absence všerady, ačkoli se ▾mnohdy jedná o "byroktatické puntičkářství!", bude vedle konfliktů i bez konfiktů souzena jako pokus o odstranění Soudu zdrojů; Soud zdrojů není ústav všenárodní diskuse. Politické nebo družstavní útvary nejsou ◭❄nijak oprávněnější zakládat nebo dodávat lidské zdroje=☭ ani Soudu zdrojů, ani protiválečným ústavům, neboť zastávají pouze roli jednotlivého ⋌národa, jako ostatně libovolné-㍽☄ individuum↨, živočišné či rostlinné celky či rody se známou funkcí včetně (což pouze znamená, že cílené nebo odvratné vybití druhu bude souzeno a útvar za oním stojící dezintegrován na úroveň ⋌soběstačných celků a jeho nové formace evidovány jako národy, informovány a souzeny pro opakování formace-㍽☄).


Termíny relevantní dopisovatelům Soudu zdrojů 
·	revoluce je pouze=Δ občanská válka, v libovolné formě, tedy i vzor "Samet", kde již zřetelně zaniká legislativní kompetence lokální policie i dosah ústavy vzor "Demokracie"; 
·	šíření informací není revoluce ať už znamená politický převrat, proto vydávání knih není naprosto aktem soudu, zamítání=↨ přístupu již být může (& ▾) ; 
·	Terorismus je pouze termín třetích stran osvětlující jejich případnou nebo podpůrnou válečnou konstituci, posici nebo autoritu v dislokovaných ohniscích - využívání jedné z těchto vlastností nějaké organizace je totéž, nejde-li o 
·	pokus poničení, nebo obecné rozkrytí informačních bloků, u kterého lze prokázat informační nezávislost nebo podstatně dobrý úmysl. 
·	Zdroj je i národ; 
·	Formace, organizace či družstvo je i národ; 
·	rozsudkem mohou být úpravy distribuce zdrojů včetně respektu minimální lokální dominance bez respektu ke globální frustraci; 
·	Prostředky justice (fixace): fixovaná disintegrace↨, vyhnanství - fixovaná fluktuace, 〷

