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CG ECONÓMICO
Conceitos
Cada bussiness é um cron. Todo adulto é em wmw.

O ' CG conceitos econômicos esforçar-se por transformar as pessoas de serem elitista
poluentes parasitas egoístas (capitalistas) ou tecnocratas poluentes incompetentes (comunistas)
uma ameaça para outras pessoas e 'Planet Earth'. Em um 'Custodian' das criações de 1GOD
& practitio justiça social ners! Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade.

CONCEITO 1
cron ( Run comunidade não Owned para o lucro) substituir o capitalismo
(Corrupto, ganancioso, especulação, parasitas proprietário privado) , O comunismo

( tecnocratas incometent corruptos) e híbridos (Corrompido, metade parasita metade
incompetente) . entidade a propriedade privada é confiscado sem indenização e é convertido
para operar como um ' cron ' com um ' DmC '. entidade próprio estado é convertido para operar
como um ' cron ' com um ' DmC '.
As agências governamentais operam como ' cron ' com um ' DmC '. 'Shire' &
Recolhimentos configurar ' Cron'.
' C ' comunidade é um ' Condado '' R ' executado por ' DmC ' ( tomada de decisão do
Comité de 7)
' O ' propriedade de seus trabalhadores pagos wmw + voluntários não remunerados ' n ' não para
o lucro

cron organização é administrada. liderança individual é tirania.
Liderança pelo Comitê é justo. cron são regidos por uma comissão (D
MC) de 7.
' D-MC' ( tomada de decisão do Comité eleito para 1 ano) consiste em, 7 membros: Coordenador,
Tesoureiro, Ir para, 4 Trustee.
Um cron DMC precisa usar , BPI ( Indicadores de desempenho de negócios) ,
JIC ( Apenas no caso de) , Es ( Economias de escala) .

cron DmC usar Indicadores e .feedback de desempenho de negócios de todo jogo-suporte
para a tomada de decisões. (Ver cron)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
TOLERÂNCIA ZERO para parasitas proprietário privado

& tecnocratas incompetentes
CONCEITO 2
Todas as habitações da terra e estão comunidade local (Condado) possuído. terra Freehold é
transferido sem compensação para o Shire. Ocupante pode ficar em casa até que eles querem passar
ou morrer. Então Shire assume o controle sem compensação (Não há nenhuma propriedade para
propriedade) . Governo Provincial, cron & famílias locação do Shire. Todo mundo é um inquilino. Shire
oferece moradia Cluster, capela Work & CRBC ! propriedade livre e alodial terra é terra de propriedade
privada. Privando uso comunidade de landfor benefício de todos. propriedade livre e alodial (Sem
Trespass) nega uso de todas as praias, de Lake & River fachadas, nega piqueniques no campo de
golfe de ..
1GOD criado Planeta Terra para ser usado, desfrutado igualmente por todas as pessoas. Freehold Land &
habitações de propriedade privada está insultando a 1GOD.
propriedade livre e alodial terra é usada pelos investidores para especular (jogar)

na esperança de elevar os preços de propriedade (Lucro, ganho de capital) negando um
abrigo acessível comunidade. Os investidores também usar a terra valor simbólico de
evasão fiscal criminosa

(Gearing negativo) . Os proprietários privados são a principal causa
de membros sem-teto da comunidade.
Qualquer comunidade que tem sem-teto é um fracasso. Esta
comunidade não tem o direito de sobreviver (existir) .

Alguns investidores construir edifícios frágeis e carga ao longo do aluguel
preço. Pessoas que não podem pagar se tornar sem-teto. Propriedade de
investimento não é realmente comprado por renda, mas usado como evasão
fiscal. Resultado edifícios em decomposição. O surgimento de favelas
impróprios para habitação humana (Insetos e roedores amo favelas) . Segure
privados Senhorios & Freehold especuladores responsáveis, tira de ativos + SENHORA
/ R6

TOLERÂNCIA ZERO para FREEHOLD !!!
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CONCEITO 3
Cada adulto tem o direito (dever) ao trabalho recompensado. trabalho recompensado implica recebendo um
salário e condições. Para uma melhor gestão económica todo mundo é um assalariado.

Para a gestão económica, salários e condições
(MMM) são definidos pelo Governo Provincial. wmw
são fixados anualmente. wmw pode permanecer o mesmo, ou ir para cima ou
para ir para baixo como as condições econômicas exigem.

Nota! A propriedade privada, propriedade do Estado são abolidos e
substituídos por cron. Os sindicatos estão deregistered. Governo define
salários, condições ..
Há 7 níveis de remuneração. Pagamento é baseado em um ' wmw ' ( salário mínimo semanal) & A
multiplicador.

escala de pagamento começa com um wmw x1 ( mínimo) para wmw x7 ( máximo)
gama recompensa :

wmw x1 não qualificado , aprendiz ~
wmw x2 especializado , comerciante ~

wmw x3 Comerciante Senior ~
wmw x4 supervisor ~

wmw x5 líder ~
wmw x6 Manager ~
wmw x7 ( máximo)
administrador

Condições para todos os 7 níveis de remuneração:
Esperando que ela é receber 7 semanas de licença de paternidade no wmw x1 então
SMEC regras se aplicam ~

Ele é receber licença de maternidade 1 semana wmw x1 ~
subsídio de doença para todos os níveis de remuneração é wmw x1 ~

Há três dias licença queixa em wmw x1 ~
Há 2 semanas (2 x 7 dias) grau anual licença de pagamento é wmw x1 ~
engrenagem de Trabalho, Comida, Bebida & higiene são fornecidos.

Há há bônus. Há outros benefícios, vantagens, pagamentos, .. Não há nenhuma carga de férias
anuais, nem licença de serviço longa. ~

níveis de remuneração têm qualificações mínimas:
wmw x1 ( nenhuma habilidade ) ,

wmw x2 ( Concluído 'CE' (reservista) , Qualificados ou 'Comércio
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Certificado' ) ,
wmw x3 ( Mestre Certificado de Comércio , reservista CE ) ,

wmw x4 ( ' Supervisor de certificados', reservista CE ) ,
wmw x5 ( ' Diploma líder', reservista CE ) ,
wmw x6 ( ' Diploma Manager', reservista CE ) ,
wmw x7 ( ' Grau Administrador', reservista CE ) .
Plano de carreira! Um estudo mais aprofundado após a qualificação ( ELE ELA) . Quando há uma
abertura, promovido por antiguidade.
Os trabalhadores que não conseguem encontrar trabalho em tempo integral ou parcial. A Shire útil empregar
essas pessoas em wmw x1 . Elimina desempregados!

APOIO, SUPORTE wmw !!!
CONCEITO 4
Toda a propriedade intelectual (Copyright, patente ..) pertence à Shire
(comunidade) . Livre para usar por todos. Propriedade intelectual (IP) é preservada através de
'Continuidade do Conhecimento'. Especulação de IP é parasitária, predatória, especulação, um
crime: SENHORA / R6

Shire & Province proporcionar 'Educação livre' do berço à cremação.
Em troca toda a propriedade intelectual pertence a todos os membros da comunidade. Passando
de propriedade intelectual para estrangeiros (Multi-nacionais, espias ..) é traição: SENHORA / R7

Educação é fornecido gratuitamente pela Shire (SMEC) & Province (PHEC, pDEC

,

CE) . Todo mundo está aprendendo e ensinando a todos viver por muito tempo. Indivíduos fornecer 'a

continuidade do conhecimento' para família, trabalho e comunidade.

SMEC ' Shire complexo médico e educação'. A Shire fornece médico gratuito
desde a concepção até a morte e educação gratuita a crianças e idosos. Ele
fornece serviços comunitários via 'SMEC. O SMEC também um plano de
carreira para só ela!

PHEC ' Hospital Provincial & Complexo educação'. Um Hospital fornecimento gratuito Província da
concepção à morte e educação gratuita para jovens HE & adulto HE & SHE. O PHEC também um
plano de carreira para só ele!
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pDEC ' Defesa Provincial e centro de emergência'. PDEC ajuda dá orientação e proteção em
caso de emergência para a Província e seus Shires
(comunidades) . PDEC inicia ' Sagrado matrimônio 'Contrato, administradores de trem através de
'campo de Liderança'. plano de carreira para ele & ela.

CE ' Serviço de emergência comunitária'. Cada 17 anos de idade ELA e 18 anos de idade ele tem
que participar de serviço de um ano compulsivo 'CE'. 'CE' avalia cada jovem (Inclui deficientes) por
sua utilidade para o Condado & Province. Decide como a sua utilidade pode ser melhorada. CE
elimina a influência dos pais e substitui-lo com 'comunidades Deveres e direitos'. CE decide
carreira de cada SHE & HE de acordo com suas habilidades e necessidades da comunidade.

Educação Grátis oferece um plano de carreira que começa com um aprendizado, como
promovida, mais estudo está disponível. Elitista inútil curto Educação corte (universidades) é um
desperdício. Os graduados são empregados como há trabalhadores qualificados wmw x1 Se eles
procuram uma carreira que eles têm de começar um aprendizado. Universidades são 'Cale'! A
educação não é Governo 'Cale'! Governo que dar dinheiro para a educação não do governo estão
roubando da comunidade. Roubar Governo é substituído, responsabilizados, SENHORA / R6 .

conhecimentos experiência de vida de um indivíduo (propriedade intelectual) é
preservada e torna-se imortal. A abordagem do 'Conhecimento-Continuidade'
identifica o conhecimento crítico e fornece métodos para capturar, transferir e aplicar
esse conhecimento. conhecimentos experiência de vida é separado entre trabalho e
pessoal.

Quando um funcionário deixa grandes quantidades de IP estão em risco.

Para contrariar esta fuga de cérebros é fundamental que a propriedade intelectual
do empregado é preservada. É essencial para capturar e preservar este
conhecimento antes deixa o empregado. Captura significa áudio (narrativa) , vídeo (Mostrando)
, sombreamento (Trabalhar ao lado) .

conhecimentos experiência de vida de uma pessoa (IP) é compartilhada com a
comunidade e família. partilha comunitária vem através do sistema de ensino
gratuito. Sharing significa oral, áudio
(narrativa) vídeo (Mostrando) , sombreamento (mãos em) .
compartilhamento de família vem via crianças e netos. isto
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significa oral, áudio (narrativa) , vídeo (Mostrando) , sombreamento (mãos em) . Cada
indivíduo de 14 anos de idade é registrar suas experiências de vida (Tanto positivo &
inquietante) .

TOLERÂNCIA ZERO para:

Profiteers propriedade intelectual !!!
LIVRE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
( cidadão direito )

CONCEITO 5

Jogos de azar é um aditivo mau comercial ou
economia pessoal conceito.
jogos de azar comercial inclui, especulação de terras e imóveis (Ganho de capital) , Derivados (obrigações,
forwards, futuros, sebes, opções, swaps, aproveita, ações, ações, mandados.) , Fundos. Freehold
termina. locais de jogo casinos (Apostas lojas, internet, tabarets ..) , loterias, trocas (Futuro,
estoque) estão fechados. promotores de jogo, aproveitadores (Corretores, fundos gerente,
comerciantes de futuros, corretoras ..)
pegue, SENHORA / R7 O jogo é um vício. Qualquer recenue recebido é imerecido, taxado (100%)
.
gambling pessoal: apostando (Pica e lutas de cães, cavalos e
corridas de galgos, apostas desportivas, em lutas de solo, 2 acima,
outros resultados ..) , jogando

(Bingo, jogos, loterias, internet, de poker ..) .
locais de jogo (Bicheiros trás quartos, apostando lojas, casinos, sites de Internet, casas lotéricas
..) perto. Jogo promotores e aproveitadores (Bingo, bicheiros, lotarias, apostas desportivas, sites
de apostas financeiras, os outros apostas e jogos de azar ou ...) pegue, SENHORA R7

Os viciados não acredito que eles são viciados, enquanto eles estão se divertindo e
segurando suas vidas juntos. Viciados são ignorantes

(estúpido) , Crédulo e fracos (patético) ! Uma vez viciado eles se tornam uma ameaça
para si e comunidade. Viciados tornou delirante, anti-social, desonesto, enganador,
imoral, egoísta, indiferente. Isso força a
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comunidade para controlar seu estilo de vida. Limitando as liberdades e direitos.

TOLERÂNCIA ZERO ao jogo !!
CONCEITO 6
Comercial & Personal crédito é empréstimos predatórios (Operação Loan-tubarão) , ela
termina. Crédito escraviza o devedor que é causa e efeito de coletores de débito. credores
predatórios e Cobradores de dívidas são criminosos, SENHORA / R6

Governo (Provincial, Shire) não pode usar o crédito para financiar o seu orçamento. A receita
do governo (Impostos e multas) sobe aumento serviços do governo (Wmw sobe) . A receita do
governo diminui os seus serviços são cortadas de volta (Wmw vai para baixo) . O governo não
usar o crédito e pára crédito comercial e pessoal. Governo que entra em dívida é substituído.
Os membros do Governo estão pessoal responsável por quaisquer dívidas que ocorre.

Crédito comercial uma ressaca de fins capitalismo. Cron são criadas por Shires & CG
Recolhimentos. Cron têm de sobreviver com as receitas que geram. Se eles continuam a não
quebrar mesmo que fechar as portas.

Comercial de crédito, pessoal pára. Reembolso de empréstimos entre
amigos, familiares, não pode ser imposta.
cobrança de dívidas termina. Cobradores de dívidas são criminosos,
SENHORA / R6

Dizer 'não' ao crédito, empréstimos

punir coletores de débito
CONCEITO 7
Os impostos são necessários para que governo pode cumprir a sua obrigação e expectativas ções ao seu
povo. minimização Tax & final dedutibilidade fiscal. Eles são a evasão fiscal um crime: SENHORA R6 Abrigo
de imposto estão fechados.

Tax-abrigo: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, Cidade de Londres,
Curaçao, Chipre, Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Ilha de Man, Liechtenstein, Mônaco, Luxemburgo,
Nevada, Panamá, San Marino, Singapura, Seychelles, Dakota do Sul, Suíça, Texas,
Turks & Caicos, Vanuatu, Vaticano, Ilhas Virgens, Wyoming.

Custodian Guardião apoiar a necessidade de governo de cobrar impostos. Custodian-Guardião
opor Tax-evasão. Pagamento de Impostos um Dever Civil enforcable!

Imposto de minimização é para evitar impostos!

trusts são Tax-avoidance!
Doações dedutíveis são evasão fiscal!
Tax-evasão está roubando da Comunidade!
Tax-evasão é um crime: SENHORA / R6
Tipo de imposto-Rate

informações

0%

RENDA

21%

CUBA (imposto sobre o Valor Acrescentado)
aplica-se a todos os bens e serviços

appliesup para WMW 7

(Salário mínimo semanal 7)

(sem exceções)

O NEGÓCIO ¹
70%
100% RENDA

aplica-se aos fins lucrativos Gross

aplica toincome acima wmw 7

100% os rendimentos de capital aplica-se a todos os dividendos, juros,

aluguel, capital ganho, lucro, ...
isentar itens pessoais!

100% ESTADO

100% Benefício

aplica-se a qualquer benefício suplementada

100% DESCARTÁVEL

se aplica a qualquer descartável.

100% Não recicláveis

se aplica a qualquer não-recicláveis.

100% Arteficial Adicionado &

aplica-se a qualquer Arteficial &

em cima do salário!

Descartáveis são eliminados!

Não-recicláveis são eliminados!

edulcorantes naturais.

naturais adoçantes

trabalho recompensado implica recebendo um salário e condições. Pagamento é baseado em um
'salário mínimo semanal' (MMM) & A multiplicador. O salário mínimo semanal (MMM) é definida a
cada ano pelo Governo.

Nota! 'CUBA' é recolhido por o ' Condado '. A Shire mantém 50% do
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imposto cobrado e encaminha 50% ao Governo Provincial. Governo Provincial recolhe e
mantém todos os outros impostos. Além disso, tanto Shires & Province arrecadar dinheiro
através, encargos, taxas e multas.

¹ Universo de Custódia Guardiões não suportam a iniciativa privada. Eles apoiam " cron
" ( Run Community & não com fins lucrativos) . Imerecido é algo ganhou não pelo
mérito, trabalho ou serviço.

Imerecido fim renda, posição, poder e riqueza. Imposta pelo Governo.

Uma pessoa falecida tem uma vida após a morte comunidade: Estate, Heritage & Tradições,
Conhecimento Continuidade. Estate passa sobre o património, tradições familiares e recordações,
conhecimento e experiências de vida acumuladas.

Estate não passa sobre a posição (Termina com a morte) , Poder (Termina com a morte) , Toda a
riqueza entra em receitas do governo.

Descartáveis são um desperdício. Poluir hidrovia do, mares .. Criar mais aterro! Descartáveis
são eliminados! Imposta pelo Governo.

Não recicláveis tornar-se lixo, aterro sanitário. Não-recicláveis são eliminados! Imposta
pelo Governo.
Adicionando weeteners artificiais e / ou naturais deve ser desencorajado. É tributado adicional (100%)
. Imposta pelo Governo.

Caridade que têm o estatuto de imposto dedutível doação são falso! Eles são esquemas
para evitar impostos aprovado pelo Governo corrupto. Não doe para estes! Fechar Caridade
e confiscar bens. Processe o Governo, SENHORA / R6

ser rico (Corrente do Mal) é um crime SENHORA R6 .

Um crime contra a Comunidade, Anti Social e insultante 1GOD!
Riqueza-Apartheid termina.
profiteering apologia, a propriedade privada, propriedade plena, patente, copie certo, jogos de azar (Ganho
de capital, obrigações, forwards, futuros, aproveita, sebes, opções, acções, títulos, swaps, warrants,
casinos, bookies, bingo, loterias, Apostas desportivas, sites de apostas na Internet, qualquer outro
apostas e jogos de azar ou ...) , o crédito (cartões, empréstimos, ... cobradores de dívidas.) , o imposto
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anulação (Dedutibilidade fiscal, minimização de impostos, dedutíveis, trusts, doações ..) , Riqueza
apartheid não são apenas uma ameaça para esta geração, próxima geração, mas as gerações
vindouras. As crianças são a informar os pais que toleram especulação, a propriedade privada,
jogos de azar, a evasão fiscal, o apartheid riqueza, propriedade plena, direitos autorais, patentes,
crédito, destruindo seu futuro das crianças. Os pais responsabilizar, retire & EM Rt 6 políticos que
permitem ou responsáveis de: lucro, a propriedade privada, propriedade plena, direitos autorais, de
crédito, patente, jogos de azar, a evasão tax-, riqueza-apartheid!

Econômico do CG para uma Comunidade mais justo viver
vidas gratificantes úteis!
Para implementar o conceito de CG Económica. governança da comunidade é necessária. Custodian
Guardião suporte 2 de governança camadas, espiritual e política.

Espiritual é 2 camadas, local: ' Klan ', provincial: ' Orackle '.
Política é 2 camadas, local, Shire 'Conselho' , ' Provincial 'Parlamento ' .

Governança vem através eleitos igual (ELE ELA) representação.
representantes iguais eleitos formar uma comissão. Responsabilidades são alocados por
competance. Liderança por 1 é tirania! Governança pela comissão eleita é justo.

Um comitê tem representação igual de HE & SHE.
A Gathering tem um comitê eleito ( 'Klan') de 7HE & 7SHE. O Oratório tem um comitê
eleito ( 'Orackle') de 7HE & 7SHE.
A Shire ('Conselho') tem 2 eleitos (1 HE & 1 ELA) + 3 nomeados. O Parlamento é
composto por eleitos 35 He & 35 SHE. Estes eleito, em seguida, eleito 7 HE 7 SHE para
formar Governo.

Governança precisa de Responsabilidade. Governança faz Regras & impõe essas regras. Regras
são baseados no ' Legislador Manifest '.

Fim
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