Fáze po Švýcarské inovaci podkladu a Mikrostrukturálních vyzvětšování okruhů

Části aparátu i rodiny se na základě utřízení priorit a náhledů, - pojmů, rozešly: zůstává vůdce s věrnými a organizovaná i organizující se ještě pravděpodobně většina, ke které tedy některé fragmenty přešly, čímž i zasaženo samo postavení vůdce: stojí nyní zřetelně i proti svým. Peníze, Komodity a Západ ustupují ze zřetele, vedle absence názoru USA a Ruska. Může se zdát, že se tím OSN a Evropská unie od oněch v tomto také oddálila. Nebo zkrátka odmítli zasahovat vůbec, což jim pouze prospěje, z Arabského hlediska šíření anti- a militarizujících jiných pověr, které posud může být řízeno nižšími spolky idejí lokalizovaných v Evropě (Afg, USA, Mex ...).

Také nutno pochopit ambulanci zásahu: asistence "krajana" - často důležité.

Nejužší strany z hlediska čisté preparace nemají pravdu ani jedna. Z hlediska logiky, která neuznává ztrátu života jako produktivní akt, a bere v potaz libovolná jiná, byť nelogická řešení, je vůdcova pozice nesmyslná, leč poučná: zásahy nejsou rozvojem pravd. Dvě strany mající jinou vizi národa nebo ekonomiky, ba rozcházející se i v tomto prioritou, s nepřehlédnutelnou afekcí a morálními účty, které ve válce sotva dávají jednoznačný smysl.

Zásahy proti demonstrantům působí číselně jako evidence racionality na obou generálních úrovních.

Z hlediska soudu je tedy v očištěné neschůdné protipozici racionalizovaných sil důležité opodstatnění právě těchto vektorových sedimentů názoru a obchodních vztahů, a jako pojmový výstup direkčního typu přichází v úvahu pouze dohoda, a tedy přinjm.!! osvětlení podkladů, na kterých se strany rozešly. Jde-li také o majetková uskupení a přání těch kterých stran, nutno právě tyto překlopit z ozbrojené pozice na alespoň objektovací úroveň pojmů. 

Potud externí inherence pouze vítány, jsou-li malého/středního objemu a spor rozhraňující do objektivních a již především vnitřně souditelných polí regularit (něco jako roztříštění hnutí poukazem názorového artefaktu do frakcí). Diversifikace monotematických sporů externí klasifikací zevnitř - aktivní reklasifikace - inovační kazuistika (v tomto ohledu i kaustifikace). Zpomalení, diversifikace, klasifikační motivace a sedace, kontrastandartní kolorace. 

U soudu aktivních válečných objektů jde tedy vždy o manipulaci lomem, pomocí nezkresleného náhledu; analýza krokováním. Ne toliko, většinou, u strážníka zasahujícího v bitce - důvod: rozložení zbraní. Nelze také na úrovni logiky žádat o plné ponechání autonomie, neboť používání zbraní ke konkluzím není nikterak předvídatelného produktu: produktem je pouze maximalizace stabilit, analyzovaná deska, kontext i historie, zabránění nesmyslných voluntarit a extrapyramidálních ztřeštěností, rozvoj metodiky.

Jde-li o historické důvody, pak nutno tyto rozšířit, což střet buď rozloží, čímž se předsune budoucnost každého konliktu před konflikt sám, nebo jej zpomalí. Jde-li o morální nebo ideologické důvody, a tedy pomstu, pak je připraveno pole pro všechny zasahující typy, s polehčením. Nejlehčím deliktem je pak aplikace psychotropních nebo sedativních látek a zajetí menšinové síly, a její záchrana. Úměrně tomuto "královny ven!" budou posuzovány odlišné verze, dále podle konkurenčních poměrů disposic a objemů. Čímž dojde dostatečného osvětlení i mezikonkurenční diskomunikace v případech, kdy se strany snaží kooperovat: což je též trestné, neboť je pak výsledná autorita podložena nereflektovaným a destabilizovaným aparátem: taková jednota by mezi konkurencí neměla mít příliš slovo.

A konečně, vždy nesou protichůdné tábory proti sobě nevylučující se ko-systémy, a inovace. Tím upadá i na nájemce konfliktního pole povinnost vynaložit veškeré hybridní varianty a zařídit fixní komunikační bod, napojený jak na vůdce, tak, pod evidencí (navenek i k vůdci) napojený na generalitu. Dále jsou okolní entity humanitárně pověřeny rozvrhnout přijatelnou agregaci zpráv a rozhodnutí, i podstatných výtahů názoru, a tuto zajistit oběma stranám, stejně jako udržovat humanitární na př. kryty, bez ohledu na stranu, s ohledem na oddělení. Mikrostruktury zajistí oddělení komunikace dostupné všemi prostředky, zajišťující po př. spojení s libovolnou entitou, ale především mající přímý kontakt se základními zákonově orientovanými spolky. - určeno k adaptacím

Lze říci, že rána je na vnitrové úrovni pročištěna, na celosvětové úrovni chybí zásadní faktické podklady. V tomto případě tedy lze nařknout censorní úřady, nebo spojené národy, a ty ze špatné práci s informací. Informační služby v normě. Švýcarská pozice na vnitru střední neutralita, vně zásadní pozitivita, čili vyvážený pojmově zásadní experiment, ruka do ohně. Írán pozice bouře, velmi objektivní, zúžující celosvětovou situaci citlivě (zajisté velmi organizující vliv na konfigurace eu-osn-nato-rusko). Důležitým zjevem tím jejich hluboká diferenciace, nasvědčující absenci prostorové systematizace, založení na bilaterálních smlouvách a organizačních stadiích pouze binární aktivity. V tomto smyslu je proti mé otázce Lybie/Leinsdorf/I Švýcarský postup právě prostorovým, a výpovědní disproporce eu, osn útvarem liniovým, jelikož usa či rusko zcela jako názor zateměny eu, v eu. Možná jde však o úplnou shodu, nicméně právě tento fakt zatím ve výpovědích chybí, možná zavádějící ale ku sporé informaci jinak vhodné. Íránský postup také prostorový: vyčkávací pozměna, pouhé zabezpečení, než čistě proklamační či kanálová fáze vnějškové reakce. Prostorové výtěžky tedy dva, postup očištění od prachu zřetelný. Taktické operace tři.

Pozbývají fakta a pojmy na ceně tím, že je "stroj" revoluce "právě zapnut"? Nebo obě vnitřní strany tak jako tak potřebují především náhled: strana první vzhledem k revoluci (čeho a jak například!!!) vůbec, druhá strana po přečkání revoluce vůbec (nebo chce Kaddafí na věky dlet obklopen v sklepě tanky?). 

Poboční rozsudek a návazné filothematické báchorky: informační služby mají plnou autonomii před tímto soudem, aby stanovily mírovou ko-analýzou svým národům dobu vypršení tajnosti. Není přijatelné, aby celé věky tajných operací napříč státy a událostmi zely jako tajné jizvy v historických analýzách" předkládaných dětem. Je však určitá mez, pravděpodobně, jejíž odtajnění může způsobit jak nepředvídatelné psychické, tak neohrabané a alternovatelné strukturální kolapsy. Informační paradox setrvačnosti a analytické retro-pararelizace, řešení rovnocenný náskok určité výpočetní složitosti v poměru k technologické výbavě. Loajalita má své meze, či spíše body styku se spravedlností, pokud je teprv ve vývoji, nicméně anarchizace služeb je informačně nebezpečnou globálně, v absolutně nepravděpodobných případech lze však uvažovat i taktickou deloajalizaci, nicméně pouze v té míře, a individuálně, aby předchozí struktury dokázaly přelom návaznosti loajality pojmově a tedy spravedlnostně pokrýt, s ohledem na strukturální setrvačnosti a konzistenční kolize, tedy i tak, aby nebylo ani bílých ovcí vlád, ani pochybností při odhalení. Tím jak taková mikroreorganizace loajalit tak způsob, čas, místo i body jejího odhalení, které je nutné, musí být součástí nevyhnutelného, a bezpečného plánu, nebo izolovaného, plně připraveného po celém poli služeb experimentu, a to s veřejnostními úniky v dostatečném odstupu od historického vědomí a fází pojmů: tedy i čas, kdy a jak společnost dosyntetizuje vlastním úsilím zbytek fakt, musí být plně aproximovaným produktem experimentu. V této disorganizaci zůstává centrální prioritou umanutý humanismus a transformace informačních konstitucí velkých ploch, čili svatou je tu pouze fiktivní kniha historie. Služba si má být vědoma, že její charaktery nemohou psát plnohodnotné pohádky ... proto je jediným možným diktátorem jejího paralelního prostoru konzistentní historie - pro konzistentní a prozírající děti. Teroristické demonstrace antiutopických bludů v strukturách a percepcích společnosti přenechme "negativní sociologii" a desinformačním autonomistům. Nad knihu historie, a její nutnou existenci už je možno pouze sáhnout k vyhlazovacím implementacím teologie "zpět na stromy". Důstojníci a děvky snad není téma dostatečné ani pro dospělé...Jinak anglogermanský frontální vlastňák.

Existuje chybící doložka reality, systém zkluzů a zahnutí, ve které by obě zločinně rozbratřené strany - raději - došly shody? Nebo je možno obě strany od sebe odervat, a místo působnosti jim zabavit pod nohama? Čistě zmrazit, rozdělit do dvou cel a rozsoudit. Dále již smrdí válka.

Abstrakce, informační režie na zvýšeném průtoku a pročišťování faktů, efektivace a rozložení komunikace: jediné čím lze z nejvyšší pozice snad diktovat prostou pravdou možnost zplanění násilí. Ideologizace - přijatelné i nepřijatelné riziko. Nebo operace mozku jeho excelence vládce Lybie.

Heslo větrům: mrtvá myš; Heslo bouřím: nerozptylovat (se, je); nepovinné; obé užitečné zvláště bouřím s větry


=======================================================================================================================
Srovnávací psychologie paralelních historických rozkryvů

Mikroasociativní nález vedle rozhlasové archeologie "pohřební proces Jana Masaryka"
⊹	∳(Gw."Do hor soudruh měl jet".✝Jm) ∿∷ (Kaddafi).∄∀
∴	∷∿∀⊹
∮	✌✝lež∘∿  ↹ ∀∘soudruh     ⊎    ⊓✡,"∡"


Produkt 1
⊎	strukturální defekt, aue1 x aue2 ⊰ historická neznámá ⊳ aue "∀"  ⊸  "➘✡" 
∴	Kaddafi = sebevražda
∮	chybějící informace a rituálně vyvolaná "nutná" emoce vyvolává nucení na urychlený závěr, vedoucí tím k antiutopickým vzorcům; Kaddafí něco vidí, nebo něco spáchal, nebo má s běžnými výkladovými vzorci neslučitelný, na př. antiutopický koncept (druhá derivace defektu), nebo, pokud je defekt alokován strukturou, je na střeše požár, zatímco hasit je pro tloušťku zdí třeba zadupnutím celého domu, pročež ačkoli to nedává smysl vůbec (Šavel Pavel struktur), musí lidstvo logiku posunout z bojiště na šachovnici, a takto se chovat na bojišti.

Produkt 2
Masaryk-Masaryk-Ropa (⊎:Coudenhove∿Musil); ROPA

Produkt 3: formulovaná orientace v transkripci nálezu
Vedle soudruhova výroku o vřelých vztazích a plánech, že po této tvrdé práci měl Jan odjet do Hor, vybavil se Kaddafí. Asociace hned v obryse minimalizovaná. Proto jí nutno ještě obrysově přenesti do jiného prostoru. Návrh s vlnovým charakterem asociace. Závěr, že se jedná o proporcionální symetrii faktů. Tedy vlnově proporcionální. Přičemž vstupním symbolem transformační funkce měl být K., nicméně z historického hlediska byla funkce přepasována na pouze konturový přepis, a to ještě tedy podléhající kritice úhlu pohledu: čili protihodinosměrný konturintegrál soudruhovy řeči, a zejména oněch hor, vlnově přenáší poměrný strukturální útvar na faktoseizmiku Kaddáfího, jenž je zde jako soubor vědění uzavřen a v tomto produkčním obklopení vyvolává právě ve směru pochybností integrace uvalování podezření na všechny, nebo o neexistujících. Dále abstrakce ponechává pouze proporce, vlny, každé a foucaultovský bod mikroasociativity. Konečnou obrysovou syntézou nalezeno podezření u veřejných výkladů smrti zvlněno a takto pravidelně interferováno se spojováním všech se soudružstvím, přičemž podstatnou asociací při dokončení analýzy a syntézy byla zvláštní dotěrnost Davidovy hvězdy při přeletu nad mapou znaků, což pokládáno za obrazovou asociaci a ko-produkt celého procesu, tedy přidruženou analytickou práci nevědomí nad svým materiálem, pročež vědomě zaznamenána direktovaná obrazová asociativita, a koprodukce doplněna důležitým integračním nástrojem: úhlem, tím, který nebyl v první abstrakci uveden.

Produkt 4: orientace v produktu 1
analýza koproduktů "3. asociace, antiutopie, přídatnodatá analýza, tři logické značky 1. zahrnovací analýzy, antiutopický vykřičník a multimapy Všechn-"
ko-syntéza (završení nevědomého cyklu): dostatečná fakta pro symptomatizaci sebevražedného postoje, až poté zpětná přípojná mučednictví
završení prvního produktu: výklady použitých struktur

Produkt 5:
syntetická kvaziantiutopie, že Masaryk jr. nějak ví, že Masaryk sjr. nějak opomněl, nebo něco dopustil, nebo, že se současně v jeho době cosi z tohoto nějak překroutilo. Zkrátka souvislost jeho sebevraždy s ropou a II.sv, stejně jako souvislost K. s dnešním strukturálním defektem, že oba "ví že ..". Otázka je zda sebevraždy jejich, i ty potenciální, nesouvisí spíše že oba "budou .. ".

Soupis jednoznačných a směrodatných produktů extensivními termíny
ROPA, metodika mikroasociace, historická neznámá a integrativní úhlové defekty percepce, integrace či interakce v struktuře aktuality, madlo diskursu personálního obrysového doplňku (pro VN-zatlačení) integračního lešení (2/~), hradba přirozeného řešení (sŠP), odštěpkový náběhový postoj rituální historizace ahistorie (city k nepochopitelně zesnulému, u kterého je riziko že, stejně jako u vedoucích historizace v rituálu), nutná emoce, vše nevím rázně uzavírám, strukturálně-individuálně alokace hyperdefektu soudu, šavel pavel šachy, normální podmnožinnost antiutopie pro historickou neznámou, bodová expanzorika asociačního okna, přenos figur na faktoseizmiky aktuálních autorit, produkční obklopení autority integrovanou faktoseizmicky demotivovanou autoritou (errorneous agent vs semicorrected multiagent), symboloasociologie přeletu nad mapou znaků, na vše o nepřítomném, hluboký (foucaultosvsky) bod (mikroasociativity), direktovaná asociace (analytická kooperace s nevědomím), přídatnodatná analýza (syntéza + nová asociace = asociace; totéž co asociovaná analýza pokud je její novost derivační kadence), multimapované prostory deformací od sémantické jednotky významné v logickém zpracování běžné a tedy rozhodující aktuality (slovo vše se pojí s nejvíce konsp. teor. + nové odehrávací prostory transkonspirativních uzavření zkušenostních tabulek), antiutopický vykřičník (název pro efektivní značku urychleného uzavření nad rasou, národem a pod.), ko-syntéza (analytická kooperace s nevědomím), zpětná přípojná (analýza bez sebemenších uvědomění terciální externí syntézy došla až k této, a tím jí asociovala a oživila),


Kaddafi je workoholik, za každý, i neexistující problém ohrožující neexistující lidi, by provařil mozek a položil život! Musí
Lybijská revoluce je práce mimozemšťanů: jinak by ji vedl Kaddafí

