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CG ECON OM IC
Kontzeptuak
Negozio bakoitza CROn bat da. Heldu guztiak wmw-n daude.

' CG ECONOMIC kontzeptuak ' ahalegindu jendea parasito berekoi kutsatzaile elitista izatetik
bihurtzen (kapitalistak) edo gaitasun ez duten teknokrata kutsatzaileak (komunistak) beste
pertsona batzuentzako mehatxua eta "Lur planeta". "Sorkuntza" zaindari batean 1JAINKOA & justizia
sozialaren praktika ners! Gloriarako 1JAINKOA & Gizateriaren Ongia.

1. KONTZEPTUA

CROn ( Community Run irabazi asmorik gabekoa) kapitalismoa ordezkatu

(ustelak, gutiziatsuak, irabaziak, jabe pribatuaren parasitoak) , komunismoa
( inkometent hondatutako teknokrata) & hibridoak (ustela, erdi bizkarroi erdi gaitasun ez duena) .
Jabetza pribatuko entitatea konpentsatu gabe konfiskatzen da eta 'gisa funtzionatzeko
bihurtzen da CROn 'batekin' DmC '. Estatuko erakunde propioa 'gisa funtzionatzeko bihurtzen da CROn
'batekin' DmC '.
Gobernu agentziek honela funtzionatzen dute: CROn 'batekin' DmC '.

'Shire' eta topaketak konfiguratu ' CROn '.

' C ' komunitatea 'da Shire '' R ' zuzendaria ' DmC ' ( Erabakiak hartzeko
Batzordea 7)
' O ' ordaindutako langileen jabetzakoa wmw + ordaindu gabeko boluntarioak ' n ' irabazi
asmorik gabe

CROn antolakuntza kudeatzen da. Lidergo bakarra tirania da.
Batzordearen gidaritza zuzena da. CROn batzorde batek zuzentzen ditu (DMC)
7-tik.
' D-mC ' ( Erabakiak hartzeko Batzordea urtebetez hautatua) 7 kidek osatzen dute: Koordinatzailea,
diruzaina, Go for, 4 patronatua.
CROn DmC bat erabili behar da , bpI ( negozioaren errendimenduaren adierazleak) ,

Jic ( Badaezpada) , Es ( Eskala ekonomiak) .
CROn DmC Erabili negozioaren errendimendua Adierazleak eta erabakiak hartzeko
partaide guztien iritzia. (ikusi CROn)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
ZERO TOLERANTZIA ra jabe pribatuaren parasitoak
& gaitasunik gabeko teknokrata
2. KONTZEPTUA

Lur eta etxebizitza guztiak tokiko komunitatea dira (Shire) jabetzakoa. Doako lurrak
konpentsaziorik gabe transferitzen dira Shirera. Okupatzailea etxean egon daiteke mugitu edo
hil nahi duten arte. Orduan Shirek kontrola hartzen du konpentsaziorik gabe (ez dago
jabetzarik) . Foru Gobernuak, CROnek eta familiek Shire-tik errentan hartzen dute. Denak
maizterra dira. Shirek Klusterreko etxebizitza, Laneko kapera eta CRBC !

Doako jabetza lurra jabetza pribatuko lurra da. Lurzoruaren erabilera komunitateari guztiei mesede
egiteko. Doako jabetza (Pasabiderik gabe) hondartza guztien erabilera, laku eta ibaien aurrealdeak
ukatzen ditu, golf zelaian piknik egitea ukatzen du.

1JAINKOA Lur planeta sortu zuen, Pertsona guztiek berdin gozatzeko. Doako lurrak eta
jabetza pribatuko etxebizitzak iraintzen ari dira 1JAINKOA.
Doako jabetza lurrak inbertitzaileek espekulatzeko erabiltzen dituzte (apustu)

higiezinen prezioak igotzeko asmoz (etekinak, etekina) komunitateari
aterpetxe merkea ukatzea. Inbertitzaileek doako lurrak ere erabiltzen dituzte
zerga zerga saihesteko
(engranaje negatiboa) . Errentatzaile pribatuak dira komunitateko
etxerik gabeko kideen arrazoi nagusia.
Etxerik gabeko edozein komunitatek huts egin du. Komunitate honek
ez du bizirauteko eskubiderik (existitzen) .
Inbertitzaile batzuek eraikin ahulak altxatzen dituzte eta tasatutako alokairuaren
gaineko karga egiten dute. Ordaindu ezin duten pertsonak etxerik gabe geratzen dira.
Inbertsio ondasunak ez dira benetan alokairu errentetarako erosten, baizik eta zerga
ihes gisa erabiltzen dira. Emaitza gainbeheran dauden eraikinak. Giza bizilekurako
egokiak ez diren txabolen sorrera (intsektuek eta karraskariek txabola maite dute) .
Jabe pribatu eta doako espekulatzaileen erantzule izan, aktiboen zerrenda + ANDEREA
/ R6

ZERO TOLERANTZIA HO LD DOAN !!!
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3. KONTZEPTUA

Heldu guztiek dute eskubidea (betebeharra) saritutako lanari. Lan sarituak soldata eta baldintzak
lortzea dakar. Kudeaketa ekonomiko onena lortzeko denok soldatapeko bat da.

Kudeaketa ekonomikoa, soldatak eta baldintzak
(wmw) Foru Aldundiak ezartzen ditu. wmw
urtero ezartzen dira. wmw baldintza ekonomikoek eskatzen duten
moduan berdin jarrai dezake, edo igo edo jaitsi.

Ohar! Jabetza pribatua eta Estatuaren jabetza CROn-ekin
ezabatzen dira. Sindikatuak baja ematen dira. Gobernuak soldata,
baldintzak ezartzen ditu ..
7 soldata nota daude. Ordainketa 'oinarrituta dago wmw ' ( asteko gutxieneko soldata) &
biderkatzailea.
Ordainketa eskala a-rekin hasten da wmw x1 ( gutxienekoa) ra wmw x7 ( gehienez)

sari sorta :
wmw x1 kualifikatu gabea , ikastuna ~ wmw x5 Lider ~

wmw x2 trebea , Merkataria ~
wmw x3 Senior dendaria ~
wmw x4 Begiralea ~

wmw x6 Kudeatzailea ~

wmw x7 ( gehienez)
administratzailea

Ordainketen 7 kalifikazio guztietarako baldintzak:

SHA-k 7 asteko aitatasun baimena jasotzea espero du wmw x1 orduan
SmeC arauak aplikatzen dira ~

Astean 1 amatasun baimena jasotzen ditu wmw x1 ~
Ordaindutako nota guztietarako gaixoa ordaintzea da wmw x1 ~

3 eguneko erreklamazio baimena dago wmw x1 ~
2 aste daude (2x 7 egun) urteko oporretako soldata kalifikazioa da wmw x1 ~
Lanerako tresneria, janaria, edaria eta higienea eskaintzen dira.

Ez dago hobaririk. Ez dago beste abantailarik, abantailarik, ordainketarik, ... Ez dago urteko bajarik
kargatzerik, ezta zerbitzurako baimen luzerik ere. ~

Ordaindutako kalifikazioek gutxieneko tituluak dituzte:
wmw x1 ( trebetasunik ez ) ,

wmw x2 ( amaitu 'CE' (erreserbista) , trebea edo 'Merkataritza
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Ziurtagiria ' ) ,
wmw x3 ( Merkataritza ziurtagiri nagusia , CE erreserbista ) ,

wmw x4 ( ' Supervisor Certificate ', CEko erreserbatzailea ) ,

wmw x5 ( ' Leader Diploma ', CEko erreserbista ) ,
wmw x6 ( ' Zuzendari Diploma ', CEko erreserbista ) ,
wmw x7 ( ' Administratzaile Titulua ', CEko erreserbatzailea ) .
Karrerako bidea! Sailkatu ondoren ikasketa gehiago egin ( BERA ETA BERA) . Irekitze bat
dagoenean, antzinatasunak sustatuta.

Lanaldi osoz edo lanaldi partzialean aurkitzen ez duten langileak. Shire-k jende hau
erabiltzen du wmw x1 . Langabeak ezabatzen ditu!

LAGUNTZA wmw !!!
4. KONTZEPTUA

Jabetza intelektual guztia (copyright, patente ..) Shire-rena da
(komunitatea) . Guztiek erabiltzeko doakoa. Jabetza intelektuala (IP) "Ezagutzaren
jarraitutasunaren" bidez gordetzen da. IP-etatik irabaztea parasitoa da, harraparia,
irabaztea, delitua: ANDEREA / R6
Shire eta Probintziak "Doako Hezkuntza" eskaintzen dute sehaskatik errausketara.

Ordainetan jabetza intelektual guztia komunitateko kide guztiei dagokie. Jabetza
intelektuala atzerritarrei helaraztea (nazio anitzekoak, espioiak ..) Traizioa da: ANDEREA
/ R7
Doako hezkuntza Shirek eskaintzen du (SmeC) & Probintzia (PHeC, PDEc

, CE) . Denek ikasten eta irakasten bizi dira. Norbanakoek "Ezagutzaren jarraipena"
ematen diete familiari, lanari eta komunitateari.
SmeC ' Shire mediku eta hezkuntza konplexua '. Shire-k doako medikuntza
eskaintzen die kontzepziotik heriotza arte eta doako hezkuntza haurrei eta
adinekoei. Komunitateko zerbitzuak eskaintzen ditu 'SmeC bidez. SmeC ere
lanerako bidea da SHE bakarrik!

PHeC ' Probintziako Ospitalea eta Hezkuntza Konplexua '. Probintzia batek doako Ospitalea
hornitzen du kontzepziotik heriotza arte eta doako hezkuntza HE eta helduentzako HE & SHE. PHeC
ere HEren ibilbide profesionala da!
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PDEc ' Defentsa eta Larrialdietako Probintzia Zentroa '. PDEc-k "larrialdian orientazioa eta
babesa ematen die Probintziari eta bertako" Comteei "
(komunitateak) . PDEc-ek hasten du Ezkontza Santua 'Kontratu, entrenatu administratzaileak' Lidergo
kanpamentuaren 'bidez. HE & SHEren ibilbide profesionala.
CE ' Komunitateko Larrialdi Zerbitzua '. 17 urtetik behin SHE eta 18 urte bitartekoak urtebeteko "CE"
zerbitzu konpultsiboa izan behar du. "CE" k gazte bakoitza ebaluatzen du (minusbaliatuak barne) Shire
eta Probintziarako duten erabilgarritasunagatik. Erabilgarritasuna nola hobetu daitekeen erabakitzen du. CE-k
gurasoen eragina kentzen du eta "Komunitateen betebeharrak eta eskubideak" ordezten du. CEk
erabakitzen du SHE & HE bakoitzaren ibilbidea beren gaitasunen eta komunitatearen beharren arabera.

Doako Hezkuntza lanbide-ibilbidea eskaintzen du ikasten hasita, sustatu ahala, ikasketa
gehiago egin daitezke. Alferrikako hezkuntza lasterbide elitista (Unibertsitateak) hondakina da.
Lizentziatuak ez daude langile kualifikatu gisa wmw x1 Karrera bilatzen badute Ikasten hasi
behar dute. Unibertsitateak 'Itxita' daude! Gobernuz kanpoko hezkuntza "Itxi" da! Gobernuz
kanpoko hezkuntzari dirua ematen dioten gobernuak komunitateari lapurretak egiten ari dira.
Lapurreta egiten duen Gobernua ordezkatzen da, erantzule egiten zaio, ANDEREA / R6 .

Norbanakoaren bizitzako esperientzia ezagutza (jabetza intelektuala) kontserbatu eta
hilezkor bihurtzen da. "Ezagutza-jarraitutasuna" ikuspegiak ezagutza kritikoa
identifikatzen du eta ezagutza hori harrapatu, transferitu eta aplikatzeko metodoak
eskaintzen ditu. Bizitzako esperientziaren ezagutza lanaren eta pertsonalaren artean
bereizten da.

Langile batek IP kopuru handia uzten duenean arriskuan daude.
Burmuin-ihes horri aurre egiteko oso garrantzitsua da langilearen jabetza
intelektuala mantentzea. Ezinbestekoa da langileak alde egin aurretik ezagutza hori
jasotzea eta gordetzea. Kapturak audioa esan nahi du (ipuinak kontatzea) , bideoa (erakusten)
, itzala (lan egin ondoan) .

Norbanakoaren bizitzako esperientzia ezagutza (IP) komunitatearekin eta familiarekin
partekatzen da. Komunitatea partekatzea doako hezkuntza sistemaren bidez egiten da. Partekatzeak
ahozkoa, audioa esan nahi du

(ipuinak kontatzea) bideoa (erakusten) , itzala (eskuetan) .
Familia partekatzea seme-alaben eta biloben bidez egiten da. It
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ahozkoa, audioa esan nahi du (ipuinak kontatzea) , bideoa (erakusten) , itzala (eskuetan)
. 14 urtetik aurrera bakoitzak bere bizitzako esperientziak grabatu behar ditu (positiboak
eta kezkagarriak) .

ZERO TOLERANTZIA nori:

Jabetza intelektuala Irabazleak !!!
OSASUN ETA HEZKUNTZA DOAKOAK
( Herritarren Eskubidea )

5. KONTZEPTUA

Jokoa mendekotasuna da txarra komertziala edo
ekonomia pertsonala kontzeptua.
Joko komertzialak lurrak eta higiezinen espekulazioa biltzen ditu (kapital irabazia) , Deribatuak (bonuak,
aurrerakinak, etorkizunak, estaldurak, aukerak, swapak, palankak, akzioak, akzioak, bermeak). ,
Funtsak. Doako jabetza amaitzen da. Joko-lekuak kasinoak (apustu dendak, internet, tabarets ..) ,
loteriak, trukeak (etorkizuna, stocka) itxita daude. Joko sustatzaileak, irabazleak (bookies, fondoen
kudeatzailea, etorkizuneko merkatariak, burtsak ..)
lortu, ANDEREA / R7 Jokoa menpekotasuna da. Jasotako diru-sarrerak ez dira irabazten, zergapetzen
dira (% 100) .

Joko pertsonala: apustuak (oilar eta txakurren borrokak, zaldi eta
errainen lasterketak, kirol apustuak, lurreko borrokak, 2 gora, beste
emaitza batzuk ..) , jolasten

(bingoa, jolasak, loteriak, internet, poker ..) .
Joko-lekuak (bookies atzeko gelak, apustuak
dendak, kasinoak, Interneteko webguneak, loteria saltokiak ..) itxi. Joko sustatzaileak eta
irabazleak (bingoa, bookies, loteriak, Kirol apustuak, Net jokoen webguneak, bestelako
apustuak eta ...) lortu, ANDEREA R7

Adiktuek ez dute uste adikzioa dutenik, baldin eta gozatzen eta bizitza mantentzen
duten bitartean. Adiktuak ezjakinak dira
(ergela) , sinesgarria eta ahula (penagarria) ! Mendekotasuna izanda, beraientzako eta komunitateko
mehatxu bihurtzen dira. Adiktoak engainagarri, antisozial, desleial, iruzur, inmoral, berekoi, axolagabe
bihurtzen dira. Horrek a behartzen du
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komunitatearen bizitza estiloa kontrolatzeko. Askatasunak eta eskubideak mugatzea.

ZERO TOLERANTZIA G AMB LING-i !!
6. KONTZEPTUA
Merkataritza eta Kreditu Pertsonala mailegu harraparia da (Mailegua- Marrazoaren
eragiketa) , amaitzen da. Kredituak zorduna biltzen du Zor kobratzaileen kausa eta
ondorioa. Mailegu harrapatzaileak eta zor-biltzaileak gaizkileak dira, ANDEREA / R6

Gobernu (Probintzia, Shire) ezin dute kreditua erabili aurrekontua finantzatzeko. Gobernuaren
diru-sarrerak (Zergak eta Isunak) gora doa gobernuaren zerbitzuak handitzen (wmw gora doa) .
Gobernuaren diru sarrerak murriztu egiten dira bere zerbitzuak murriztu egiten dira (wmw behera doa) . Gobernuak
ez du krediturik erabiltzen eta kreditu komertziala eta pertsonala gelditzen ditu. Zorretan dagoen
gobernua ordezkatzen da. Gobernuko kideak erantzukizun pertsonalak dira gertatzen den edozein
zorrengatik.

Kreditu komertziala kapitalismoaren ajea amaitzen da. CROn Shires & CG Gatherings enpresek
eratzen dute. CROnek sortzen dituzten diru-sarrerekin biziraun behar dute. Hausten ez
jarraitzen badute ere itxi egiten dute.

Kreditu pertsonal eta komertzialen geldialdiak. Lagunen, familien
arteko maileguen itzulketa ezin da gauzatu.
Zorra kobratzea amaitzen da. Zor-biltzaileak gaizkileak dira,
ANDEREA / R6

Esan 'Ez' Kredituari, Maileguei

zor-biltzaileak zigortu
7. KONTZEPTUA
Zergak beharrezkoak dira, beraz, Gobernuak betebeharrak eta itxaropenak bete ditzake bere
herriarekiko. Zerga gutxitzea eta zerga kenkaria amaitzea. Zerga saihestea delitua dira: ANDEREA R6
Zerga aterpetxea itxita dago.

Zerga aterpe: Alaska, Andorra, Bahamak, Belize, Bermuda, Kaiman, Londres hiria,
Curacao, Zipre, Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Man uhartea, Liechtenstein, Monako, Luxenburgo,
Nevada, Panama, San Marino, Singapur, Seychelles, Hego Dakota, Suitza, Texas,
Turks & Caicos, Vanuatu, Vatikano, Birjina Uharteak, Wyoming.

Zaindariaren zaindaria Gobernuak zergak biltzeko duen beharra babestea. Zaindari-tutoreek
zerga saihestearen aurka egiten dute. Zergak ordaintzea betebehar zibil betearazlea!

Zerga gutxitzea zerga saihestea da!
Patronatuak zerga saihestekoak al dira!

Zerga kengarriak diren dohaintzak dira zerga saihestea!

Zerga saihestea Erkidegoari lapurtzen ari da!
Zerga saihestea delitua da: ANDEREA / R6

Zerga-tasa mota

Informazioa

wmw 7 aplikatzen da

%0

SARRERAK

% 21

BEZa (balio erantsiaren gaineko zerga)

% 70

NEGOZIOA ¹

mozkin Gordinari aplikatzen zaio

% 100

SARRERAK

7 errentaren gaineko errentari, kapital-irabaziei,

% 100

IRABAZI EZ DIREN SARRERAK

dibidendu, interes eta salbuetsitako elementu

% 100

FINKA

pertsonal guztiei aplikatzen zaie!

% 100

FRINGE Abantaila

osagarri guztiei aplikatzen zaie botatzeko edozein

% 100

BOTATZEKO

% 100

BIRZIKLAGARRI EZ DA

% 100

Gehitutako artefiziala eta

eta

edulkoratzaile naturalak.

edulkoratzaile naturalak

(asteko gutxieneko soldata 7)
ondasun eta zerbitzu guztiei aplikatzen zaie

(salbuespenik gabe)

irabaziei, ... aplikatzen zaie.

soldataren gaineko onura! Erabilgarriak ezabatu
erabilerari. birziklatu ezin den edozeinari

egiten dira! Birziklagarriak ez direnak desagerrarazi
aplikatzen zaio. edozein artifizialei aplikatzen zaio

dira!

Lan sarituak soldata eta baldintzak lortzea dakar. Ordainketa "asteko gutxieneko soldata"
batean oinarritzen da (wmw) & biderkatzailea. Asteko gutxieneko soldata (wmw) urtero
ezartzen du Gobernuak.

Ohar! 'BEZa' 'k biltzen ditu Shire '. Shireak% 50 gordetzen du
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Bildutako zergak eta Foru Aldundiari% 50 birbidaltzen dizkio. Foru Aldundiak gainerako
Zergak bildu eta gordetzen ditu. Gainera, Shirek eta Probintziak dirua, gastuak, tasak eta
isunak biltzen dituzte.
¹ Universe Custodian Guardians-ek ez du enpresa pribatua onartzen. Onartzen dute " CROn " ( Komunitateko
exekutatu eta funtzionatu gabe irabazi asmorik gabe) .
Irabazitakoa merituarekin, lanarekin edo zerbitzuarekin lortutako zerbait da.
Lortu gabeko errenta, posizioa, boterea eta aberastasuna amaitzen dira. Gobernuak behartuta.

Hildako pertsona batek komunitateko bizitza du: ondarea, ondarea eta tradizioak, ezagutzaren
jarraipena. Ondareek ondarea, familiako tradizioak eta oroigarriak, metatutako ezagutzak eta bizi
esperientziak transmititzen dituzte.
Ondasunak ez du Kargua gainditzen (heriotzarekin amaitzen da) , Boterea (heriotzarekin amaitzen da) ,
Aberastasun guztia Gobernuaren diru sarreretan sartzen da.

Erabilerak xahutzen ditu. Kutsatu ur bideak, itsasoak .. Sortu zabortegi gehiago! Erabilgarriak
ezabatu egiten dira! Gobernuak behartuta.
Birziklagarriak ez direnak zabor, zabortegi bihurtzen dira. Birziklagarriak ez direnak desagerrarazi
dira! Gobernuak behartuta.

Adabaki artifizialak eta / edo naturalak gehitzea ez da gomendagarria. Gehigarria da (% 100) . Gobernuak
behartuta.

Zerga kengarrien dohaintza egoera duten ongintza dira faltsua! Gobernu ustelak
onartzen dituen zerga saihesteko eskemak dira. Ez eman hauetarako! Itxi karitatea eta
konfiskatu ondasunak. Epaitu Gobernua, ANDEREA / R6

Aberatsa izatea (Gaizkiaren katea) delitua da ANDEREA R6 .

Komunitatearen aurkako delitua, anti soziala eta iraingarria 1JAINKOA!
Aberastasuna-Apartheid-a amaitzen da.

Irabaziak gaitzestea, jabetza pribatua, jabetza librea, patentea, kopiatzeko eskubidea, jokoa (kapital-irabazia,
bonoak, aurrerakinak, etorkizunak, palanka, estaldurak, aukerak, akzioak, akzioak, swapak,
bermeak, kasinoak, bookies, bingoa, loteriak, Kirol apustuak, Interneteko joko webguneak, beste
edozein apustu eta joko ...) , kreditua (txartelak, maileguak, ... zor-biltzaileak.) , zerga
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saihestea (zerga-kengarritasuna, zerga gutxitzea, zerga kengarria, fideikomisoak, dohaintzak ..) ,
aberastasun apartheidak belaunaldi honentzat, hurrengo belaunaldientzat baina datozen
belaunaldientzat mehatxua izateaz gain. Haurrek irabaziak, jabetza pribatua, jokoak, zerga saihestea,
apartheid aberastasuna, dohainik, copyrighta, patentea, kreditua eta Haurren etorkizuna suntsitzen
dutela aitortzen diete gurasoei. Gurasoek erantzule egiten dute, kendu eta MS R 6 baimentzen duten
edo horien erantzule diren politikariak irabaziak, jabetza pribatua, jabetza librea, copyrighta,
kredituak, patenteak, jokoak, zerga saihestea, aberastasuna apartheid!

CG Ekonomikoak komunitate bidezkoago baterako bizitza
aberasgarria eta erabilgarria lortzeko!
CG Economic-en kontzeptua ezartzeko. Komunitatearen gobernantza beharrezkoa da. Custodian
Guardian-ek 2 mailetako gobernantza, espirituala eta politikoa babesten ditu.

Espirituala 2 mailakoa da, tokikoa: ' Klan ', probintziala: ' Orackle '.

Politikoa 2 mailakoa da, tokikoa Shire 'Kontseilua' , ' Foru Parlamentua ' .

Gobernantza berdin hautetsien bidez dator (BERA BERA) ordezkaritza.
Hautatutako ordezkari berdinek batzorde bat osatzen dute. Erantzukizunak konpetentziaren arabera
banatzen dira. 1 lidergoa Tirania da! Hautatutako batzordeak gobernatzea bidezkoa da.

Batzorde batek HE & SHEren ordezkaritza berdina du.
Elkarretaratze batek batzorde hautatua du ('Klan') 7HE eta 7SHE. Oratorioak
batzorde hautatua du ('Orackle') 7HE eta 7SHE.
A Shire bat ('Kontseilua') 2 hautetsi ditu (1 HE & 1 SHE) + 3 hautagai. Parlamentua 35 He & 35
SHE hautetsik osatzen dute. Hauek aukeratutakoek 7 HE 7 SHE aukeratzen dute Gobernua
osatzeko.
Gobernantzak Kontuak eman behar ditu. Gobernantzak arauak egiten ditu eta arau hauek betetzen ditu. Arauak
'oinarrian daude Legea ematen duen manifestua '.

Amaiera
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