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CG EKONOMİK
C oncepts
Her bussiness bir cron olduğunu. Her Yetişkin WMW üzerindedir.

' CG EKONOMİK Kavramlar olmak seçkinci kirletici bencil parazitler insanları çevirmek
için çaba (Kapitalistler) veya yetersiz kirletici teknokratlar (Komünistler) başka kişilerin
'Planet Earth' için bir tehdit. yarattıkları bir 'Sorumlusuna' Into the 1GOD & sosyal
adalet practitio ners! Görkemi 1GOD & Humankind iyi.

KAVRAM 1
cron ( Topluluk Çalıştır) kâr için değil olunan kapitalizmi değiştirmek
(Bozuk, açgözlü, vurgunculuk, özel sahibi parazitler) , komünizm
( bozuk incometent teknokratlar) & melezleri (Bozuk yarı parazit yarı yetersiz) . Özel
mülkiyet varlık tazminatsız müsadere edilir ve bir 'olarak çalışmak üzere
dönüştürüldüğünde cron ' Birlikte ' DmC '. Devlet kendi varlık bir 'gibi çalışmaya
dönüştürülür cron ' Birlikte ' DmC '.
Devlet kurumları 'gibi çalışır cron ' Birlikte ' DmC '. 'Shire' & Gatherings

'kurmak Cron'.
' C ' topluluk "dir yönetim bölgesi '' R, ' tarafından işletilen ' DmC ' ( 7 Karar
verme Komitesi)
' O ' ödenen onun işçiler tarafından sahip olunan wmw + ödenmemiş gönüllüler ' n ' değil kar için

cron Organizasyon yönetilmektedir. Tek liderlik zulümdür.
Komite tarafından Liderlik adil. cron bir komite tarafından yönetilir (D MC) 7.

' D-mC' ( Karar verme Komitesi 1 yıl için seçilen) 7 üyeden oluşur: Koordinatör,
Sayman, 4 vekillere gidin.
Bir cron DmC kullanması gerekir , BPI ( iş performansı Göstergeler) ,
jıc ( Her ihtimale karşı) , Es ( Ölçek ekonomileri) .

cron DmC Karar verme için tüm paydaş gelen iş performansı Göstergeleri &
.feedback kullanın. (Cron'u bakınız)
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SIFIR TOLERANS için Özel sahibi parazitler
& beceriksiz teknokratlar
KAVRAM 2
Tüm arazi ve konut yerel toplum vardır (Shire) sahiplendi. Freehold arazi Shire
tazminat ödemeden aktarılır. Onlar taşımak veya ölmek istiyorum kadar işgalci evde
kalabilirler. Sonra Shire tazminatsız kontrolünü ele alır (Özellik için hiçbir emlak yoktur) . İl
Hükümet, cron & aileleri Shire kira. Herkes kiracı olduğunu. Shire Küme konut, Çalışma
şapel & sağlar CRBC ! mülkiyet hakkı Arazi özel mülkiyet arazisidir. Herşeyden landfor
yarar topluluk kullanımını mahrum. mülkiyet hakkı (Resim Trespass) , Göl ve nehir
cephelerin tüm plajların kullanımı, inkar golf sahası en üstünde piknik yalanladı ..

1GOD Kullanılacak Planet Earth oluşturulan tüm insanlar tarafından eşit zevk. Freehold arazi
ve özel sektöre ait konutlar için aşağılıyorsun 1GOD.
mülkiyet hakkı Arazi spekülasyon yapmak yatırımcılar tarafından kullanılır (kumar)

emlak fiyatları yukarı çekmek umuduyla (Vurgunculuk, sermaye kazancı) Bir
topluluk hesaplı barınak inkar. Yatırımcılar ayrıca ceza vergiden kaçınma için
mülk arazi kullanma

(Negatif dişli) . Özel ev sahipleri toplumun evsiz üyelerinin
ana nedenidir.
Evsiz olan herhangi topluluk hatasıdır. Bu topluluk hayatta
hakkı yoktur (var olmak) .
Bazı yatırımcılar çürük binaları ve fiyatlı kiralık üzerinde şarj dik. evsiz
ödeme edemez insanlar. Yatırım Mülkiyet gerçekten kira geliri için
aldım ama vergi kaçakçılığı olarak kullanılmaz. çürüyen binalar
Sonuç. insan yerleşimi için uygun gecekondu ortaya çıkması (Böcekler
ve kemirgenler gecekondu severler) . Özel Ev sahipleri ve
Freehold Spekülatörler sorumlu tutmak, varlık şerit + MS / R6,

Mülkiyet hakkı için SIFIR TOLERANS !!!
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KAVRAM 3
Her yetişkin hakkı var (Çalışma) ödüllendirilir işe. Ödüllendirildi çalışma ücret ve koşullar
alma gerektirir. En iyi ekonomik yönetim Herkes için bir ücretli çalışan var.

Ekonomik yönetimi, ücret ve koşullar için
(Wmw) İl Hükümeti tarafından belirlenir. wmw
Yılda ayarlanır. wmw aynı kalır ya da yukarı gitmek, ya da
ekonomik koşullara bağlı olarak düşebilir.

Not! Özel mülkiyet, Devlet mülkiyete son & cron ile değiştirilir.
Sendikalar kayıtları silinir. Hükümet, koşulları ücret belirler ..

7 ödemeli sınıflarda vardır. Ödemeli bir 'dayanmaktadır wmw ' ( Haftalık asgari ücret) bir
çoğaltıcı: &.

Ödemeli ölçeği bir ile başlar wmw x1 ( asgari) için wmw x7 ( maksimum)

ödül aralığı :
wmw x1 vasıfsız , çırak ~
wmw x2 yetenekli , esnaf ~
wmw x3 Kıdemli Esnaf ~
wmw x4 Danışman ~

wmw x5 Lider ~
wmw x6 Yönetici ~
wmw x7 ( maksimum)
yönetici

7 ödemeli sınıflar için şartlar:
Bekleniyor SHE 7 hafta oldu babalık izni almak var wmw x1 sonra
SMEC kuralları geçerlidir ~

HE 1 hafta doğum izni alma var wmw x1 ~
Tüm ödeme sınıflarda Hastalık parası olan wmw x1 ~

3 gün şikayet izni de yoktur wmw x1 ~
2 hafta var (2x 7 gün) Yıllık izin ücreti notu wmw x1 ~
Çalışma dişlisi, Yiyecek, İçecek ve hijyen sağlanmaktadır.

Hiçbir ikramiye vardır edilir. Başka hiçbir faydaları, ikramiyeler, ödemeler, .. yıllık iznin
yükleme, ne de uzun hizmet izni yoktur. ~

Ödemeli sınıflarda asgari niteliklere sahiptir:
wmw x1 ( hiçbir beceri ) ,

wmw x2 ( tamamlanan 'CE' (yedek) Teknikte uzman ya da 'Ticari
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Sertifika' ) ,
wmw x3 ( Usta Ticaret Belgesi , CE yedek ) ,
wmw x4 ( ' Danışman Belgesi', CE yedek ) ,
wmw x5 ( ' Lider Diploma', CE yedek ) ,
wmw x6 ( ' Yönetici Diploma', CE yedek ) ,
wmw x7 ( ' Yönetici Derecesi', CE yedek ) .
Kariyer yolu! eleme sonrası fazla çalışma ( HE ve SHE) . bir açıklık olduğunda,
kıdeme göre terfi.
Tam veya yarı zamanlı iş bulamayan işçiler. Shire yararlı bu kişiyi istihdam wmw x1 . işsiz
ortadan kaldırır!

DESTEK wmw !!!
KAVRAM 4
Tüm Fikri mülkiyet (Telif hakkı, patent ..) Shire aittir
(topluluk) . Herkes tarafından kullanımı ücretsiz. Fikri mülkiyet (İP) 'Bilgi
Devamlılık' yoluyla korunur. IP'den Vurgunculuk parazitik, yırtıcı,
vurgunculuk, suç: MS / R6,
Shire & İl kremasyon beşikten 'Serbest Eğitim' sağlarlar.
Karşılığında tüm Fikri mülkiyet topluluğun tüm üyelerine aittir. yabancılara Fikri
mülkiyet Geçme (Çokulusludur, ajanları ..) İhanet geçerli: MS / R7,

Ücretsiz Eğitim Shire tarafından sağlanmaktadır (SMEC) & İli (PHeC, PDEc

, CE) . Herkes öğrenme ve tüm uzun yaşamak öğretiyor. Bireyler aile, iş ve
toplum için 'Bilgi sürekliliği' sağlarlar.
SMEC ' 'Tıbbi & eğitim kompleksi Shire. Shire kavramadan çocuklara ve
yaşlılar için ölüm ve ücretsiz eğitime ücretsiz sağlık sağlar. Bu SMEC'
aracılığıyla toplum hizmetleri vermektedir. SMEC Ayrıca sadece SHE için
bir kariyer yolu olduğunu!

PHeC ' İl Hastane ve eğitim Kompleksi'. Genç HE & yetişkin HE & SHE ölüm ve parasız
eğitim anlayışına kadar bir İl kaynağı serbest Hastanesi. PHeC Ayrıca sadece yüksek
öğrenim için bir kariyer yolu olduğunu!
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PDEc ' İl Savunma ve Acil merkezi'. PDEc yardımcı Shires İl & onun için acil bir
durumda rehberlik ve koruma sağlar
(Topluluklar) . PDEc 'başlatır İmam nikahı Liderlik kampında '' aracılığıyla Sözleşme,
tren Yöneticiler'. HE & SHE için Kariyer yolu.
CE ' Topluluk Acil servis'. Her 17 yaşındaki SHE & 18 yaşındaki HE 1 yıl kompulsif 'CE'
ayine katılmak zorundadır. 'CE' her gençlik değerlendirir (Özürlü içerir) Shire & İl onların
faydası için. Onların faydası arttırılabilir nasıl karar verir. CE ebeveynlik etkisini kaldırır
ve 'Topluluklar Görevleri ve Hakları' ile değiştirir. CE yetenekleri ve toplum ihtiyaçlarına
göre her She & He kariyer yolunu karar verir.

Ücretsiz Eğitim terfi gibi bir Çıraklık ile başlayan bir kariyer yolu sağlar, daha fazla
çalışma mevcuttur. Elitist yararsız kestirme Eğitim (Okul) kaybıdır. Mezunlar hiçbir
vasıflı işçi olarak istihdam edilmektedir wmw x1 Onlar kariyer talep varsa onlar Çıraklık
başlamak zorunda. Üniversiteler 'sesini' var! Sigara Hükümet eğitimi 'Kapat' var! sivil
hükümetin eğitim için para vermek Hükümet topluluktan çalıyor. Hükümet sorumlu
tutulması, değiştirilir çalmak, MS / R6, .

Bireyin yaşamı deneyimi bilgisi (fikri mülkiyet) korunmuş ve ölümsüz hale gelir. 'Bilgi-Süreklilik'
yaklaşımı kritik bilgiyi tanımlar & yakalayan transfer & o bilgiyi uygulamak için
yöntemler sağlar. Hayat tecrübesi bilgisi çalışmaları ve kişisel arasında ayrılır.

Bir çalışanın ayrıldığında IP büyük miktarlarda risk altındadır.
karşı koymak için bu beyin o çalışanın fikri mülkiyet korunduğunu kritiktir boşaltın.
Yakalamak ve çalışanların ayrılmadan önce bu bilgiyi korumak için esastır. Yakalama
ses demektir (Hikaye anlatma) video (Gösteren) , gölgeleme (Yanında çalışmak) .

Bir Bireyin yaşam deneyimi bilgisi (İP) toplum ve aile ile paylaşılır. Topluluk paylaşımı
Ücretsiz Eğitim sistemi üzerinden geliyor. Paylaşım ağız, ses demektir
(Hikaye anlatma) video (Gösteren) , gölgeleme (Eller) .
Aile paylaşımı çocukları ve torunları vasıtasıyla gelir. O
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Oral, ses demektir (Hikaye anlatma) video (Gösteren) , gölgeleme (Eller) . 14 yaşında
Her birey kendi yaşam deneyimleri kaydedilmesidir (Pozitif ve rahatsız edici hem de) .

SIFIR TOLERANS için:
Fikri mülkiyet Vurguncular !!!
SERBEST SAĞLIK & EĞİTİM
( Vatandaş Sağ )

KAVRAM 5

Kumar bir bağımlılık kötü ticari veya
kişisel ekonomi kavramı.
Ticari kumar, kara ve gayrimenkul spekülasyon içerir (Sermaye kazancı) , Türevler (Bağlar,
ileri, vadeli, engel, seçenek, swap, kaldıraçları, hisse senetleri, hisse senetleri, temin eder.) ,
Fon. Mülkiyet hakkı sona erer. Kumar mekânları kumarhaneler (Bahis dükkanlar, internet,
tabarets ..) , Piyangolar, borsalar (Gelecek, stok) kapalıdır. Kumar destekleyicileri, vurguncular (Bahisçiler,
fon yöneticisi, vadeli tüccarlar, borsa ..)

almak, MS / R7, Kumar bir bağımlılık. alınan tüm recenue vergi, kazanılmamış olan (100%)
.

Kişisel kumar: bahis (Horoz ve köpek dövüşleri, yukarı zemin
kavgaları altında at & tazı yarışları, Spor bahisleri ve 2 diğer
sonuçlar ..) , iskambil
(Bingo, oyunlar, piyangolar, internet, poker ..) .

Kumar mekânları (Bahisçiler mağazalar, kumarhaneler, internet siteleri, piyango çıkışları
bahis, geri odalarda ..) kapat. destekleyicileri ve kar peşinde Kumar (Bingo, bahisçiler,
piyangolar, Spor bahisleri, net kumar siteleri, diğer bahis ve ya kumar ...) almak, MS R7,

Bağımlıları kendilerini zevk ve birlikte hayatlarını tutuyorsun yazılana kadar bağımlısı
inanmıyorum. Bağımlılar cahil
(aptal) , Saf ve zayıf (Ümitsiz) ! Bir kez kendileri ve toplum için bir tehdit haline
bağımlısı. Bağımlıları umursamaz, bencil, ahlaksız, hilekar, dürüst olmayan anti
sosyal, sanrısal hale gelir. Bu zorlayan bir
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toplum kendi yaşam tarzını kontrol etmek. özgürlükleri ve hakları sınırlandırarak.

Kumar SIFIR TOLERANS !!
KAVRAM 6
Ticari ve Kişisel Kredi yırtıcı kredi olduğunu (Saptamıştır Köpekbalığı
çalışma) , biter. Kredi nedeni ve Borç toplayıcıları etkisidir borçlu
köleleştiren. Yırtıcı verenler ve Borç toplayıcıları suçlu, MS / R6,

hükümet (İl, Shire) bütçelerini finanse etmek krediyi kullanamaz. Hükümet geliri (Vergi
ve cezaları) devlet hizmetleri artışı artar (Wmw yükselir) . Hükümet geliri hizmetlerini
geri kesilir azalır (Wmw iner) . Hükümet kredisi kullanmak ve ticari ve kişisel kredi durur
etmez. borca girer Hükümet değiştirilir. Hükümet üyeleri gerçekleşen tüm borçtan
sorumlu kişiseldir.

Ticari kredi Kapitalizm uçlarının bir akşamdan. Cron Shires & CG Toplanma tarafından
ayarlanır. Cron, oluşturdukları gelirin üzerinde hayatta kalmak zorunda. onlar bile
kırılmaz devam ederlerse kapatırız.

Ticari, kişisel kredi durur. arkadaşlar, aileler arasındaki kredilerin
geri ödeme, zorunlu olamaz.
Borç toplama biter. Borç toplayıcıları, suçlular
MS / R6,

'Hayır' Kredi için, Kredi Say
Borç Koleksiyonerler cezalandırmak
KAVRAM 7
Hükümet halkının kendi yükümlülüğü ve beklentilerinizi yerine getirebilir, böylece Vergiler ihtiyaç vardır. Vergi
minimizasyonu ve vergisi matrahının tespitinde gider sonu. Onlar vergiden kaçınma suç şunlardır: MS R6, Vergi
Barınak kapalıdır.

Vergi-barınak: Alaska Andora, Bahamalar, Belize, Bermuda, Cayman, City of London,
Curacao, Kıbrıs, Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, İrlanda, Man, Liechtenstein, Monako, Lüksemburg, Nevada,
Panama, San Marino, Singapur, Seyşeller, Güney Dakota, İsviçre, Teksas, Turks &
Caicos, Vanuatu Vatikan Virgin Adaları, Wyoming Adası.

Saklama Guardian vergi toplamak için hükümetin gereğini desteklemektedir. Saklama-Guardian
Vergi kaçınma karşı çıkıyorlar. Bir yaptırım gücüne sahip Sivil Duty Vergi Ödeme!

Vergi minimizasyonu Vergi-kaçınma olduğunu!

Vakıflar Vergi-kaçınma vardır!

Vergi düşülebilir Bağışlar Vergiden kaçınma vardır!

Vergi kaçınma Topluluğu'ndan çalıyor!
Vergi kaçınma bir Suçtur: MS / R6,
Vergi Oranı Tipi

Bilgi

0%

GELİR

% 21

DKV (katma değer Vergisi)

% 70

İŞ ¹

7 WMW için appliesup

(Haftalık asgari ücret 7)
Tüm mal ve hizmetler için geçerlidir

(istisna yok)
Brüt kar amacı gütmeyen için geçerlidir

WMW 7 üzerinde toincome geçerlidir
100% GELİR
100% kira geliri Tüm temettü, faiz uygulanır,

kira, sermaye-kazancı, kazanç, ...

100% ARAZİ
100% FRINGE Fayda

kişisel eşyaları muaf!

100% TEK

Herhangi bir tek için de geçerlidir. Tek

100% Geri dönüşsüz

Herhangi bir dönüşsüz için de geçerlidir. Sigara

100% Eklenen arteficial &

Herhangi bir arteficial ve doğal

ücretin üstünde herhangi takviye yararı
için de geçerlidir!
kullanımlık aşamalı edilmektedir!
dönüştürülebilenler aşamalı edilmektedir!

doğal tatlandırıcılar.

tatlandırıcılar için de geçerlidir

Ödüllendirildi çalışma ücret ve koşullar alma gerektirir. Öde bir 'haftalık asgari ücretin'
dayanmaktadır (Wmw) bir çoğaltıcı: &. Haftalık asgari ücret (Wmw) Hükümet tarafından
her yıl belirlenir.
Not! 'KDV' 'tarafından toplanır yönetim bölgesi '. Shire% 50 tutar
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Vergi Toplanan & İl Hükümete ileriye% 50. İl Hükümet toplar ve diğer tüm Vergiler
tutar. Ayrıca Shires & İl ikisi, ücretler, harçlar ve Cezalardan para toplamak.
¹ Evren Saklama Koruyucular özel kurumsal desteklemez. Onlar "desteklemek cron " ( Topluluk
Run &) kâr için değil İşletilen . Kazanılmamış değil liyakat, emek veya hizmet ile elde
şeydir.
Rant, pozisyon, güç ve servet sonu. Hükümet tarafından zorunlu kılındı.

Bir Ölen kişinin bir topluluk öbür vardır: Estate, Miras & Gelenekler, Bilgi Süreklilik. Emlak
miras, aile geleneklerine ve hatıra, bilgi birikimi ve hayat deneyimleri geçer.
Emlak Pozisyonu geçmez (Ölümle sona eren) Güç (Ölümle sona eren) Tüm Servet
Hükümet Gelir gider.
Tek kullanımlık savurgan vardır. denizler .. daha düzenli depolama oluşturun, suyolu en Kirletmiyor! Tek
kullanımlık aşamalı edilmektedir! Hükümet tarafından zorunlu kılındı.

Sigara dönüştürülebilenler çöp, çöp haline gelir. Sigara dönüştürülebilenler aşamalı edilmektedir! Hükümet
tarafından zorunlu kılındı.

yapay ve / veya doğal weeteners ekleme cesaretini olmaktır. Ekstra vergilendirildiği (100%) . Hükümet
tarafından zorunlu kılındı.

Charity olan Vergi düşülebilir bağış statüsüne sahip olmasının sahte! Bunlar bozuk Hükümeti
tarafından onaylanan vergiden kaçınma şemaları vardır. Bu bağış etmeyin! Charity aşağı
kapatın ve varlıklarını el koyma. , Hükümet Yargılamak MS / R6,

Zengin olmak (Evil zinciri) bir suçtur MS R6, .
Topluluk, Anti-Sosyal ve hakaret karşı bir suç 1GOD!
Servet-Apartheid sona erer.

Affetmeksizin vurgunculuk, özel mülkiyet, mülkiyet hakkı, patent, copy right, kumar (Sermaye
kazancı, bono, vadeli menkul kıymetler, güçlendirir, çit, seçenekler, hisse, hisse senetleri,
swap, garanti, kumarhaneler, bahisçiler, tombala, piyangolar, Spor bahisleri, internet kumar
siteleri, bahisler ve veya kumar başka ...) kredi (Kartları, krediler, ... borç toplayıcıları.) , vergi
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kaçınma (Vergisi matrahının tespitinde gider, vergi minimizasyonu, vergiden düşülebilir,
tröstler, bağışlar ..) , Zenginlik Apartheid bu nesil, yeni nesil ancak gelecek nesillere
sadece bir tehlikedir. Çocuklar Çocuk geleceğini yok eden vurgunculuk, özel mülkiyet,
kumar, vergiden kaçınma, zenginlik ırkçılığı, Freehold, telif hakkı, patent, kredi tasvip
anne olması gerekli. Ebeveynler tutun sorumlu kaldırmak ve MS Rt 6 izin vermek veya
sorumlu olan politikacılar: vurgunculuk, özel mülkiyet, mülkiyet hakkı, telif hakkı, kredi,
patent, kumar, vergisiz kaçınma, zenginlik-apartheid!

CG Ekonomik en kullanışlı ödüllendirici hayatlar
yaşayan adil bir Toplum için!
CG İktisadın kavramını uygulamak. Topluluk yönetim gereklidir. manevi ve siyasi
Custodian Guardian destek 2 katmanlı yönetişim,.
Ruhsal 2 katmanlı, yerel: ' Klan ' İl: ' Orackle '.
Siyasi 2 katmanlı, yerel Shire 'Konsey' , ' İl Meclis ' .
Yönetim eşit seçilme yoluyla geliyor (HE SHE) temsilidir.
Seçilmiş eşit temsilcileri bir komite oluşturur. Sorumluluklar competance tarafından tahsis
edilir. 1 ile Liderlik Tyranny olduğunu! seçilmiş komite tarafından Yönetişim adil.

Bir kurul HE ve SHE eşit temsil edilmektedir.
Bir toplama seçilmiş bir komite sahip ( 'Klan') 7HE ve 7SHE arasında. Oratorium seçilmiş
komite vardır ( 'Orackle') 7HE ve 7SHE arasında.
bir Shire ( 'Konsey') 2 seçmiştir (1 HE ve 1 SHE) + 3 appointees. Parlamento seçilmiş 35
He & 35 SHE oluşur. Bunlar Hükümeti oluşturmak üzere daha sonra yeni seçilen 7 HE 7
SHE seçildi.

Yönetim Sorumluluk ihtiyacı vardır. Yönetim Kurallar yapar ve bu kuralları uygular. Kurallar
dayanmaktadır ' Yasagetirici Manifest '.
Son
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1 ALLAH'ın yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!
14.12.3.1 N-de-m
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