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CG EKONOMI
oncepts C
Setiap bisnis adalah Cron. Setiap dewasa adalah pada WMW.

The ' CG Konsep EKONOMI berusaha untuk mengubah orang dari menjadi elitis polusi
parasit egois (Kapitalis) atau teknokrat polusi tidak kompeten (Komunis) ancaman bagi
orang lain & 'Planet Earth'. Menjadi 'Kustodian' kreasi dari 1GOD & practitio keadilan
sosial Mitra dari! Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia.

KONSEP 1
cron ( Komunitas Run Dimiliki bukan untuk keuntungan) menggantikan kapitalisme

(Korup, serakah, pencatutan, pemilik swasta parasit) , komunisme
( teknokrat incometent korup) & hibrida (Korup, setengah parasit setengah tidak kompeten) .
entitas kepemilikan pribadi disita tanpa kompensasi & dikonversi untuk beroperasi sebagai
' cron ' dengan ' DMC '. Negara entitas sendiri dikonversi untuk beroperasi sebagai ' cron '
dengan ' DMC '.

lembaga pemerintah beroperasi seperti ' cron ' dengan ' DMC '. 'Shire' &
Gathering mengatur ' Cron'.
' C ' masyarakat adalah ' shire '' R ' dijalankan oleh ' DMC ' ( Pengambilan
keputusan Komite 7)
' HAI ' dimiliki oleh para pekerja dibayar WMW + relawan yang belum dibayar ' n ' tidak untuk
keuntungan

cron organisasi dikelola. kepemimpinan tunggal adalah tirani.
Kepemimpinan dengan Komite adil. cron diatur oleh sebuah komite (D MC)
dari 7.
' D-mC' ( Pengambilan keputusan Komite dipilih untuk 1 tahun) terdiri dari, 7 anggota: Koordinator,
Bendahara, Pergi untuk, 4 Trustee.

Cron DMC perlu menggunakan . BPI ( Indikator kinerja bisnis) .
jic ( Untuk berjaga-jaga) . Es ( Skala ekonomi) .
cron DMC menggunakan Indikator kinerja bisnis & .feedback dari seluruh stake-holder untuk
pengambilan keputusan. (Lihat cron)
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TANPA TOLERANSI untuk parasit pemilik swasta
& teknokrat tidak kompeten
KONSEP 2
Semua tanah & tempat tinggal yang masyarakat setempat (Shire) dimiliki. tanah freehold ditransfer
tanpa kompensasi ke Shire. Penjajah dapat tinggal di rumah sampai mereka ingin pindah atau mati. Kemudian
Shire mengambil kendali tanpa kompensasi (Tidak ada real untuk properti) . Pemerintah Provinsi,
Cron & keluarga menyewa dari Shire. Setiap orang penyewa. Shire menyediakan Cluster
perumahan, kapel Kerja & CRBC ! Freehold lahan tanah kepemilikan pribadi. Merampas digunakan
masyarakat dari bentuklahan kepentingan semua. Freehold (Tidak ada Pelanggaran) menyangkal
penggunaan semua pantai, danau & sungai frontages, membantah piknik di lapangan golf ini ..

1GOD dibuat Planet Bumi yang akan digunakan, menikmati sama oleh semua orang. Freehold tanah &
tempat tinggal milik pribadi yang menghina untuk 1GOD.
Freehold lahan digunakan oleh investor untuk berspekulasi (berjudi)
berharap untuk menaikkan harga properti (Pencatutan, capital gain) menyangkal
penampungan terjangkau masyarakat. Investor juga menggunakan tanah freehold untuk
penghindaran pajak pidana

(Gearing negatif) . tuan tanah swasta penyebab utama
anggota tunawisma masyarakat.
Setiap masyarakat yang memiliki tunawisma adalah kegagalan. Komunitas ini
tidak memiliki hak untuk bertahan hidup (ada) .

Beberapa investor tegak tipis bangunan & biaya lebih dari harga sewa. Orang-orang
yang tidak bisa membayar menjadi tunawisma. Investasi Properti tidak
benar-benar dibeli untuk pendapatan sewa tetapi digunakan sebagai
penggelapan pajak. Hasil bangunan membusuk. Munculnya kumuh tidak
cocok untuk tempat tinggal manusia (Serangga & tikus cinta kumuh) . Tahan
Swasta Tuan tanah & Freehold Spekulan akuntabel, aset jalur + NONA / R6

ZERO TOLERANSI ke FREEHOLD !!!

2

1 ALLAH Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!
14.12.3.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali

KONSEP 3
Setiap orang dewasa memiliki hak (tugas) bekerja dihargai. pekerjaan dihargai memerlukan
mendapatkan upah & kondisi. Untuk terbaik manajemen ekonomi semua orang pencari nafkah.

Untuk manajemen ekonomi, upah & kondisi
(WMW) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. WMW
ditetapkan setiap tahun. WMW mungkin tetap sama, atau naik, atau turun
sebagai kondisi ekonomi membutuhkan.

Catatan! kepemilikan pribadi, kepemilikan Negara dihapuskan &
digantikan oleh cron. Serikat dideregestrasi. Pemerintah
menetapkan upah, kondisi ..

Ada 7 nilai gaji. Bayar didasarkan pada ' WMW ' ( upah minimum mingguan) &
Pengganda.
skala gaji dimulai dengan WMW x1 ( minimum) untuk WMW x7 ( maksimum)
berbagai reward :

WMW x1 tdk mahir . magang ~
WMW x2 terampil . pedagang ~
WMW x3 Tradesman Senior ~
WMW x4 pengawas ~

WMW x5 pemimpin ~

WMW x6 manajer ~
WMW x7 ( maksimum)
administrator

Kondisi untuk semua 7 nilai membayar:
Mengharapkan SHE yang menerima 7 minggu cuti paternity di WMW x1 kemudian

SMEC aturan berlaku ~

DIA menerima cuti hamil 1 minggu di WMW x1 ~
membayar sakit untuk semua nilai gaji adalah WMW x1 ~

Ada 3 hari keluhan cuti di WMW x1 ~
Ada 2 minggu (2x 7 hari) tahunan cuti kelas membayar adalah WMW x1 ~
gigi kerja, Makanan, Minuman & kebersihan disediakan.

Ada tidak ada bonus. Tidak ada manfaat lain, tunjangan, pembayaran, .. Tidak ada
pembebanan cuti tahunan, atau cuti panjang. ~

nilai Pay memiliki kualifikasi minimum:
WMW x1 ( tidak ada keterampilan ) .

WMW x2 ( completed 'CE' (Cadangan yang) , Terampil atau 'Dagang
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Sertifikat' ) .
WMW x3 ( Sertifikat Master Perdagangan . CE cadangan yang ) .

WMW x4 ( ' Pengawas Sertifikat', CE cadangan yang ) .
WMW x5 ( ' Pemimpin Diploma', CE cadangan yang ) .

WMW x6 ( ' Manajer Diploma', CE cadangan yang ) .

WMW x7 ( ' Administrator Gelar', CE cadangan yang ) .
Jalur karir! Penelitian lebih lanjut setelah kualifikasi ( HE & SHE) . Ketika ada pembukaan,
dipromosikan oleh senioritas.
Pekerja yang tidak dapat menemukan penuh atau paruh waktu kerja. The Shire berguna mempekerjakan
orang-orang ini pada WMW x1 . Menghilangkan menganggur!

MENDUKUNG WMW !!!
KONSEP 4
Semua kekayaan intelektual (Hak cipta, paten ..) milik Shire
(masyarakat) . Bebas untuk digunakan oleh semua. Hak milik intelektual (AKU P) diawetkan
melalui 'Pengetahuan Continuity'. Pencatutan dari IP adalah parasit, predator, pencatutan,
kejahatan: NONA / R6

Shire & Provinsi memberikan 'gratis Pendidikan' dari buaian sampai kremasi.
Sebagai imbalannya semua kekayaan intelektual milik semua anggota masyarakat. Menyampaikan
Kekayaan intelektual untuk orang asing (Multi warga negara, mata-mata ..) adalah Pengkhianatan: NONA
/ R7

Pendidikan gratis disediakan oleh Shire (SMEC) & Provinsi (PHeC, PDEc

. CE) . Setiap orang belajar & mengajar semua hidup lama. Individu memberikan
'Pengetahuan kontinuitas' keluarga, bekerja & masyarakat.
SMEC ' Shire medis & pendidikan Complex'. The Shire memberikan kesehatan
gratis dari konsepsi sampai mati & pendidikan gratis kepada anak-anak & manula. Ini
menyediakan layanan masyarakat melalui 'SMEC. The SMEC juga merupakan
jalur karir hanya SHE!

PHeC ' Rumah Sakit Provinsi & Complex pendidikan'. Sebuah pasokan Provinsi bebas Hospital dari
konsepsi sampai mati & pendidikan gratis untuk anak muda HE & dewasa HE & SHE. The PHeC juga
merupakan jalur karir hanya DIA!
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PDEc ' Pertahanan provinsi & pusat Darurat'. PDEc membantu memberikan bimbingan &
perlindungan dalam keadaan darurat untuk Provinsi & yang Shires

(Masyarakat) . PDEc memulai ' Pemberkatan nikah 'Kontrak, kereta Administrator
melalui 'camp Leadership'. jalur karir bagi HE & SHE.
CE ' Layanan darurat masyarakat. Setiap berusia 17 tahun SHE & berusia 18 tahun HE harus
menghadiri 1 tahun kompulsif layanan 'CE'. The 'CE' menilai setiap pemuda (Termasuk cacat) untuk
kegunaan mereka ke Shire & Provinsi. Memutuskan bagaimana kegunaan mereka dapat ditingkatkan. CE
menghilangkan pengaruh pola asuh & menggantikannya dengan 'Masyarakat Tugas & Hak'. CE
memutuskan jalur karir masing-masing SHE & HE sesuai kemampuan mereka & kebutuhan
masyarakat.

Pendidikan gratis menyediakan jalur karir dimulai dengan Magang, seperti yang
dipromosikan, studi lebih lanjut tersedia. Elitis berguna singkat cut Pendidikan (Universitas)
adalah pemborosan. Lulusan bekerja karena tidak ada pekerja terampil WMW x1 Jika
mereka mencari karir mereka harus memulai Magang. Universitas 'Shut'! pendidikan non
Pemerintah 'Shut'! Pemerintah yang memberikan uang kepada pendidikan non pemerintah
mencuri dari masyarakat. Mencuri Pemerintah diganti, bertanggung jawab, NONA / R6 .

Pengalaman seorang individu 's pengetahuan hidup (hak milik intelektual) diawetkan
& menjadi abadi. Pendekatan 'Pengetahuan-Continuity' mengidentifikasi
pengetahuan kritis & menyediakan metode untuk menangkap, mentransfer &
menerapkan pengetahuan itu. Pengalaman hidup pengetahuan dipisahkan antara
kerja & pribadi.

Ketika seorang karyawan meninggalkan sejumlah besar IP beresiko.
Untuk mengatasi otak ini menguras sangat penting bahwa kekayaan intelektual
karyawan yang diawetkan. Hal ini penting untuk menangkap & melestarikan
pengetahuan ini sebelum karyawan meninggalkan. Menangkap berarti Audio (Story
telling) video (Menunjukkan) , membayangi (Bekerja bersama) .

Sebuah Individu 's pengalaman hidup pengetahuan (AKU P) dibagi dengan
masyarakat & keluarga. berbagi masyarakat datang melalui sistem Pendidikan Gratis. Sharing
berarti lisan, audio
(Story telling) video (Menunjukkan) , membayangi (tangan di atas) .

berbagi keluarga datang melalui anak & cucu. Saya t
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berarti lisan, audio (Story telling) video (Menunjukkan) , membayangi (tangan di atas) . Setiap
individu dari usia 14 adalah untuk merekam pengalaman hidup mereka (Baik positif &
mengganggu) .

TANPA TOLERANSI untuk:

Pencatut kekayaan intelektual !!!
KESEHATAN GRATIS & PENDIDIKAN
( Citizen Kanan )

KONSEP 5

Perjudian adalah adiktif buruk komersial atau
ekonomi pribadi konsep.
perjudian komersial meliputi, tanah & real estate spekulasi (keuntungan dalam bentuk uang) ,
Derivatif (Obligasi, ke depan, futures, lindung nilai, pilihan, swap, leverage, saham, saham,
waran.) , Dana. Freehold berakhir. tempat perjudian kasino (Taruhan toko, internet, tabarets ..) ,
Lotere, pertukaran (Masa depan, saham) tutup. Perjudian promotor, pencatut (Bandar judi,
dana manajer, pedagang berjangka, pialang saham ..)
mendapatkan, NONA / R7 Perjudian kecanduan. Setiap recenue diterima diterima di muka, dikenakan
pajak (100%) .

perjudian Pribadi: taruhan (Ayam & anjing perkelahian, kuda & balap
greyhound, Sport taruhan, di bawah perkelahian tanah, 2 ke atas,
hasil lainnya ..) , bermain

(Bingo, permainan, lotere, internet, poker ..) .
tempat perjudian (Bandar judi kembali kamar, taruhan toko, kasino, situs internet, outlet

lotre ..) dekat. Perjudian promotor & pencatut (Bingo, bandar judi, lotere, Sport taruhan,
situs judi Net, taruhan lainnya & atau perjudian ...) mendapatkan, NONA R7

Pecandu tidak percaya mereka kecanduan selama mereka menikmati diri mereka sendiri &
memegang kehidupan mereka bersama-sama. Pecandu bodoh
(bodoh) , Mudah tertipu & lemah (Menyedihkan) ! Setelah kecanduan mereka menjadi ancaman bagi diri
mereka sendiri & masyarakat. Pecandu menjadi delusional, anti sosial, tidak jujur, curang, tidak
bermoral, egois, tidak peduli. Ini memaksa
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masyarakat untuk mengontrol gaya hidup mereka. Membatasi kebebasan dan hak-hak.

ZERO TOLERANSI ke PERJUDIAN !!
KONSEP 6
Commercial & Personal Kredit adalah pinjaman predator (Pinjaman-Shark operasi) . Ini
berakhir. Kredit memperbudak Debitur yang merupakan penyebab & efek kolektor
Utang. Predator lender & kolektor Utang adalah penjahat, NONA / R6

Pemerintah (Provinsi, Shire) tidak bisa menggunakan kredit untuk membiayai anggaran mereka. pendapatan
pemerintah (Pajak & Denda) naik peningkatan pelayanan pemerintah (WMW naik) . pendapatan
pemerintah berkurang layanan dipotong kembali (WMW turun) . Pemerintah tidak menggunakan
kredit & berhenti kredit komersial & pribadi. Pemerintah yang masuk ke dalam utang diganti.
anggota pemerintah yang pribadi bertanggung jawab atas utang yang terjadi.

Komersial kredit mabuk Kapitalisme berakhir. Cron ditetapkan oleh Shires & CG
Gathering. Cron harus bertahan hidup pada pendapatan yang mereka hasilkan. Jika
mereka terus tidak impas mereka menutup.
Komersial, kredit pribadi berhenti. Pembayaran kembali pinjaman antara
teman-teman, keluarga, tidak bisa ditegakkan.
mengumpulkan utang berakhir. penagih utang adalah penjahat,

NONA / R6

Mengatakan 'Tidak' untuk Kredit, Kredit

menghukum Kolektor Utang
KONSEP 7
Pajak diperlukan sehingga Pemerintah dapat memenuhi kewajiban & expecta- tions untuk rakyatnya. minimalisasi
pajak & pajak deductibility akhir. Mereka adalah penghindaran pajak kejahatan: NONA R6 Penampungan
pajak ditutup.

Pajak-shelter: Alaska, Andorra, Bahama, Belize, Bermuda, Cayman, Kota London,
Curacao, Siprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, Irlandia, Isle of Man, Liechtenstein, Monako, Luksemburg,
Nevada, Panama, San Marino, Singapura, Seychelles, South Dakota, Swiss, Texas,
Turks & Caicos, Vanuatu, Vatikan, Kepulauan Virgin, Wyoming.

Kustodian Wali mendukung kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Kustodian-Wali
menentang Pajak-avoidance. Membayar Pajak sebuah Duty Sipil enforcable!

Pajak-minimisasi adalah Pajak-menghindari!
trust adalah Pajak-menghindari!
Sumbangan pajak-deductible adalah penghindaran pajak!

Pajak-menghindari mencuri dari Komunitas!
Pajak-penghindaran Kejahatan a: NONA / R6

Info

Jenis pajak-Rate

0%

PENDAPATAN

21%

TONG (Pajak Pertambahan Nilai)

70%

BISNIS ¹

appliesup ke WMW 7
(Upah minimum mingguan 7)
berlaku untuk semua barang & jasa
(tidak ada pengecualian)

berlaku untuk Gross-laba

berlaku toincome atas WMW 7

100% PENDAPATAN

100% PENGHASILAN DITERIMA DIMUKA berlaku untuk semua dividen, bunga,
sewa, modal keuntungan, kemenangan, ...

100% PERKEBUNAN

membebaskan barang-barang pribadi!

100% Tunjangan

berlaku untuk manfaat dilengkapi di
atas upah!
berlaku untuk setiap pakai. Pakai
yang dihapus!

100% SEKALI PAKAI

100% Non-daur ulang

berlaku untuk setiap non-daur ulang.

100% Ditambahkan arteficial &
pemanis alami.

berlaku untuk setiap arteficial &
alami pemanis

Non-daur ulang yang dihapus!

pekerjaan dihargai memerlukan mendapatkan upah & kondisi. Bayar didasarkan pada 'upah
minimum mingguan' (WMW) & Pengganda. Upah minimum mingguan (WMW) ditetapkan setiap
tahun oleh Pemerintah.

Catatan! 'TONG' dikumpulkan oleh " shire '. The Shire membuat 50% dari

8

1 ALLAH Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!
14.12.3.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali

pajak yang dikumpulkan & depan 50% untuk Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi
mengumpulkan & menyimpan semua Pajak lainnya. Selanjutnya kedua Shires & Provinsi
mengumpulkan uang melalui, biaya, biaya & denda.
¹ Universe Wali Kustodian tidak mendukung perusahaan swasta. Mereka mendukung " cron " ( Komunitas
Run & Dioperasikan bukan untuk keuntungan) . Diterima di muka adalah sesuatu yang diperoleh tidak
dengan jasa, tenaga kerja atau layanan.
Diterima di muka pendapatan, posisi, kekuasaan & kekayaan akhir. Ditegakkan oleh Pemerintah.

Seseorang Meninggal memiliki akhirat masyarakat: Estate, Heritage & Tradisi,
Knowledge Continuity. Estate melewati warisan, tradisi keluarga & memorabilia,
akumulasi pengetahuan & pengalaman hidup.
Estate tidak lulus pada Posisi (Berakhir dengan kematian) , Kekuasaan (Berakhir dengan kematian) , Semua
Kekayaan masuk ke dalam Pendapatan Pemerintah.

Pakai yang boros. Mencemari jalur air ini, laut .. Buat lebih TPA! Pakai yang
dihapus! Ditegakkan oleh Pemerintah.
Non daur ulang menjadi sampah, TPA. Non-daur ulang yang dihapus! Ditegakkan
oleh Pemerintah.
Menambahkan weeteners buatan & / atau alami adalah untuk berkecil hati. Dikenakan pajak tambahan (100%) . Ditegakkan
oleh Pemerintah.

Amal yang memiliki Status pajak dikurangkan sumbangan yang palsu! Mereka adalah skema
pajak penghindaran didukung oleh Pemerintah korup. Jangan menyumbang untuk ini! Menutup
Charity & menyita aset. Mengadili Pemerintah, NONA / R6

menjadi kaya (Chain of Evil) adalah kejahatan NONA R6 .

Sebuah kejahatan terhadap Komunitas, Anti Sosial & menghina 1GOD!
Kekayaan-Apartheid berakhir.

Memaafkan pencatutan, kepemilikan pribadi, freehold, paten, hak cipta, perjudian (Capital
gain, obligasi, ke depan, futures, memanfaatkan, lindung nilai, pilihan, saham, saham,
swap, waran, kasino, bandar judi, bingo, lotere, Sport taruhan, situs judi internet, yang
lain taruhan atau judi & ...) , kredit (Kartu, kredit, ... penagih utang.) , pajak
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penghindaran (Pengurangan pajak, minimalisasi pajak, dikurangkan dari pajak, trust, sumbangan ..) ,
Kekayaan apartheid tidak hanya ancaman bagi generasi ini, generasi berikutnya tetapi generasi yang
akan datang. Anak-anak melaporkan orang tua yang membenarkan pencatutan, kepemilikan pribadi,
perjudian, penghindaran pajak, kekayaan apartheid, freehold, hak cipta, paten, kredit, menghancurkan
masa depan Childrens mereka. Orang tua meminta pertanggungjawaban, menghapus & MS R 6 politisi
yang memungkinkan atau bertanggung jawab dari: pencatutan, kepemilikan pribadi, freehold, hak cipta,
kredit, paten, perjudian, penghindaran pajak-, kekayaan-apartheid!

CG Ekonomi untuk Masyarakat adil menjalani hidup yang
bermanfaat berguna!
Untuk menerapkan konsep CG Ekonomi. tata kelola masyarakat diperlukan. Kustodian
Wali dukungan 2 pemerintahan tier, spiritual & politik.
Spiritual adalah 2 lapis, lokal: ' Klan ', provinsi: ' Orackle '.
Politik adalah 2 tier, lokal Shire 'Dewan' . ' DPRD Provinsi' ' .

Tata Kelola datang melalui terpilih sama (HE SHE) perwakilan.
perwakilan yang sama terpilih membentuk sebuah komite. Tanggung Jawab dialokasikan oleh
competance. Kepemimpinan dengan 1 adalah Tirani! Tata Kelola oleh panitia terpilih adil.

Sebuah komite memiliki perwakilan yang sama dari HE & SHE.

Sebuah Temu memiliki komite terpilih ( 'Klan') dari 7HE & 7SHE. The Oratorium
memiliki komite terpilih ( 'Orackle') dari 7HE & 7SHE.
A Shire ('Dewan') telah 2 terpilih (1 HE & 1 SHE) + 3 yang ditunjuk. Parlemen terdiri dari
terpilih 35 Dia & 35 SHE. Ini terpilih kemudian terpilih 7 HE 7 SHE untuk membentuk
pemerintah.
Tata Kelola kebutuhan Akuntabilitas. Tata Kelola membuat Aturan & memberlakukan aturan-aturan ini. Aturan
didasarkan pada ' Hukum-Pemberi Manifest '.

Akhir
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