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Něco o práci tajných služeb 2
Pro laiky, operativní kombinace je plán tajné služby. Něco jako plán uvnitř
plánu.

Včera jsme si řekli něco o některých zdrojích práce všech možných státních i nestátních tajných služeb s
využitím lidského faktoru (osoby, skupiny, organizace, neziskovky, politické strany, státní sektor, nad-
státní sektor)

Dnes si řekneme o jedné z druhů činností, kterým se říká operativní kombinace.

Pro laiky, operativní kombinace je plán tajné služby. Něco jako plán uvnitř plánu. 
- Něco jako, když upečete buchtu, aby chutnala, přidáte tam chuťově lákavé příměsi, aby

po tom měli lidé chuť a hlad, nazdobíte to jak to jen jde a šlo to na dračku, lidé se po
tom vrhli jako zbláznění, ale cílem bylo vpravit do buchty něco,co lidé neodhalí, skrytý
cíl, skrytý záměr, který ten, kdo to pečení vymyslel sleduje.

- Při čemž kuchař ani nemusí ten záměr znát, protože mu dodali suroviny a on se nestaral
o to, co je to za suroviny.

V těchto operativních kombinacích byla komunistická STB přímo dokonalá.Jen  škoda,  že sama
byla obětí operativní kombinace jiné tajné služby, a to americké CIA, která se pro vyšší zájmy
spojila v letech 1989 s KGB a obě nás zradili ve prospěch nadnárodních amerických zájmů.

- Tento stav u nás trvá dodnes. Vývojově se nadnárodní situace proměnila, americké a
ruské už nespolupracují, ale naše STB pracuje spojena s americkými tajnými službami
dodnes včetně celého státního aparátu a všech politických stran a mafí a to včetně části
komunistů.

- Další operativní kombinací novodobé STB je v podstatě soubor operativních kombinací,
tedy operativní projekt který kontroluje celé politické spektrum, které je klíčem k pro
americké české zákonodárné moci..

- Do této sféry ovlivňování patří i část politického spektra, které se říká "Alternativa". 
- STB nikdy nezanikla, jen se přerodila a řídí v podstatě vše hlavní a zásadní. 
- Proto  řídí i tu Alternativu, stejně jako  řídili  Chartu 77 pěkně z pozadí řídí alternativní

skupiny  tak,  aby  nedošlo  k  jejímu  sjednocení,  prostřednictvím  četných  konfdentů,
agentů a rezidentů.
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Sjednocená alternativa,  organizovaná a  s  jedním cílem by totiž byla  schopna  vyvolat  obecný
společenský názor a ovlivnit volby tak,  že by pro-americké politické strany ztratily de facto svou
moc, jejich manipulace by ztratily účinnost a mohly se obrátit proti nim.

- Americké a nadnárodní síly se bojí jediného, že ztratí zákonodárnou moc
- to by znamenalo v důsledku neplánované změny k lepšímu, zrušení jejich zákonů, které

nám sem jako do té buchty podstrčili
- a znamenalo by to postupné odstraňování jejich moci a vlivu.

A skutečně se konfdenti nepletou, závěrem bude celková analytická zpráva zmapování celé sítě
konfdentů a  pro  koho  a  jak  dělají,  pro  koho  záměrně udržují pro-národní alternativu
rozdělovanou. 

Občanská Jednota je v tom, že se spojí lidé se stejným cílem, a to jednoznačně neznamená, že se
budou spojovat všichni se všemi dohromady, vlastenci s konfdenty. 

- To by se právě stalo to, co se děje až do dnes, že by vlastenci něco dělali pro společnou
věc,  konfdenti  by  to  stále  sabotovali  pod  rouškou  pouličních  hrdinů a  jakoukoliv
záminkou a modláři a blbci by tomu nasadili korunu, až by se ty vlastenecké cíle a idea
kamsi nenávratně ztratily.

Princip otázky:

Můžete obecně odhalit plány operativní kombinace a bránit se jí?

-  Nemůžete,  pokud nemáte dostatek relevantních informací a  indicií a  vycházíte  jen z  těch
nastrčených.  V  tom  spočívá podstata  skutečného  záměru  operativních  kombinací.  Výsledek
potom poté ukáže, zda byla pozitivního nebo negativního záměru.

Do toho zapadá princip  takzvané operativní provokace,  která bývá často  doprovodným prvkem
operativních kombinací.

Takže příště vysvětlení co je  to  ta operativní provokace.  A ano,  celý soubor vzdělávání o tom,  jak
pracují tajné služby je i od nás cíleným záměrem udělat ve věcech trochu jasno

PS: A vzkaz dvěma soudruhům z NDR,
- tomu prvnímu, co jsme ho začali předevčírem prošetřovat a včera uklidil všechny vazby na

své podivné frmy " jen do toho "
- a tomu druhému, co způsobil úplné odstranění jednoho aktivního proflu předsedovi Milan

Litvik a tím i všech jeho komentářů k aktivnímu dění, jako by neexistovali ... nelez nám do
počítačů ani do systémů, nebude to dlouho trvat, ale lidi tě za to ukamenují a myslím, že to
nebude dlouho trvat. Ten kompromitující materiál,  kterým tě soudruzi z NDR zavázali ke
spolupráci před desítkou let a tobě to dnes náramně vyhovuje tě nakonec uvaří ve vlastní
šťávě. Tvoje řídící policejní vedení tě nepochválí ani náhodou, sami budou mít co dělat, aby
uhráli kompromis.
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