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CG ECON OM IC
Koncepter
Hver forretning er et CROn. Hver voksen er på wmw.

Det 'CG ØKONOMISKE begreber ' bestræbe sig på at få folk til at være
elitistiske forurenende egoistiske parasitter (kapitalister) eller inkompetente
forurenende teknokrater (kommunister) en trussel mod andre mennesker
& 'Planet Earth'. I en 'depotmand' af skabelserne af 1GUD & social
retfærdighedners! Til ære for 1GUD & menneskehedens gode.

KONCEPT 1
Kron (Community Run Ejet ikke med overskud) erstatte kapitalismen
(korrupte, grådige, profitabel, private ejer parasitter), kommunisme
(korrupte incometent teknokrater) & hybrider (korrupt, halv parasit
halv inkompetent). Privat ejerskab konfiskeres uden kompensation og
konverteres til at fungere som en 'Kron' med en 'DmC'. Statens egen
enhed konverteres til at fungere som en 'Kron' med en 'DmC'.
Regeringsagenturer fungerer som 'Kron' med en 'DmC'.
'Shire' og samlinger oprettet 'CROn '.

''C'' samfund er et 'Shire''R'' kørt af 'DmC'' (
Beslutningsudvalg på 7)
''O'' ejes af sine arbejdere betalt wmw+ ubetalte frivilligen'' ikke
til fortjeneste

Kron organisationen styres. Enkel ledelse er tyranni.
Ledelse efter udvalg er retfærdig. Kron styres af et
udvalg (DMC) af 7.
''D-mC ' (Beslutningsudvalg valgt for 1 år) består af 7
medlemmer: Koordinator, kasserer, gå til, 4 kurator.

En CROn DmC skal bruge, bpI (Indikatorer for forretningsresultater),

Jic (I tilfælde af), Es (Stordriftsfordele).

CROn DmC brug forretningsresultatindikatorer og .feedback fra alle
interessenter til beslutningstagning. (se CROn)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
NULTOLERANCE til private ejer parasitter

& inkompetente teknokrater

KONCEPT 2
Al jord og boliger er lokalsamfund (Shire) ejet. Fri jord overføres
uden kompensation til Shire. Okkupanten kan blive i huset, indtil de
ønsker at flytte eller dø.Så tager Shire kontrol uden kompensation
(der er ingen ejendom til ejendom). Provinsstyrelse, CROn &
familier lejer fra Shire. Alle er lejere. Shire leverer klyngehuse,
arbejdskapel &CRBC !
Frigivelse jord er privat ejendom jord. Fratagelse af samfundets anvendelse af
jord til gavn for alle. Frigivelse(Ingen overtrædelse) benægter brugen af alle
strande, sø- og flodbredden, benægter picnic på golfbanens ..
1GUD skabte Planet Earth, der skal bruges, nydes lige så godt af alle mennesker.
Selvejendom og privatejede boliger er fornærmende over for1GUD.

Frigivelse jord bruges af investorer til at spekulere (spille)
håber at øge ejendomspriserne (profit, kapitalgevinst)
benægte et samfund til overkommelig pris Investorer
bruger også selvejendom til kriminel skatteundgåelse
(negativ gearing). Private udlejere er hovedårsagen
til hjemløse medlemmer af samfundet.
Ethvert samfund, der har hjemløs, er en fiasko. Dette
samfund har ingen ret til at overleve(eksisterer).
Nogle investorer opfører tynde bygninger og opkræver for
dyre leje. Folk, der ikke kan betale, bliver hjemløse.
Investeringsejendom købes ikke rigtig til lejeindtægter, men
bruges som skatteunddragelse.Resultat forfaldne bygninger.
Fremkomsten af slumkvarterer, der er uegnede til
menneskelig beboelse(insekter og gnavere elsker
slumkvarterer). Hold private udlejere og freehold-spekulanter
ansvarlige, aktivstrimmel +FRK/R6

NUL TOLERANCE TIL GRATIS HO LD !!!
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KONCEPT 3
Hver voksen har ret (pligt) til belønnet arbejde. Belønnet arbejde
indebærer at få løn og betingelser. For den bedste økonomiske
forvaltning er alle lønmodtagere.
For økonomisk styring, lønninger og betingelser

(wmw) er fastsat af provinsregeringen. wmw
indstilles årligt. wmwkan forblive den samme, eller gå op
eller gå ned som de økonomiske forhold kræver.
Bemærk! Privat ejerskab, statligt ejerskab afskaffes og
erstattes af CROn. Fagforeninger er afregistreret.
Regeringen fastsætter lønninger, betingelser ..

Der er 7 lønklasser. Løn er baseret på en 'wmw'' (ugentlig mindsteløn)
& en multiplikator.
Lønskala starter med en wmw x1 (minimum) til wmw x7 (maksimum)
belønningsområde:

wmw x1 ufaglærte, lærling ~
wmw x2 dygtige, Handelsmand ~

wmw x3 Seniorhandler ~
wmw x4 Vejleder ~

wmw x5 Leder ~
wmw x6 Manager ~

wmw x7 (maksimum)

administrator

Betingelser for alle 7 lønklasser:
Forventer, at hun modtager 7 ugers fædreorlov kl wmw x1 derefter
SmeC regler gælder ~

HAN modtager 1 ugers barselsorlov kl wmw x1 ~
Sygeløn for alle lønklasser er wmw x1 ~

Der er 3 dages klagepenge kl wmw x1 ~
Der er 2 uger (2x 7 dage) årlig orløn er wmw x1 ~
Arbejdsudstyr, mad, drikke og hygiejne leveres.
Der er ingen bonusser. Ingen andre fordele, frynsegoder, betalinger, ..
Der er ingen årlig orlæsning eller lang tjenestefri. ~
Lønkarakterer har minimumskvalifikationer:
wmw x1 (ingen færdigheder),

wmw x2 (afsluttet 'CE'(reservist), kvalificeret eller 'Handel
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Certifikat'),
wmw x3 (Master handelscertifikat, CE reservist),
wmw x4 (''Supervisor Certificate ', CE-reservist),
wmw x5 (''Leader Diploma ', CE-reservist),
wmw x6 (''Manager Diploma ', CE reservist),
wmw x7 (''Administrator Degree ', CE reservist).
Karrierevej! Yderligere undersøgelse efter kvalifikation (HAN HUN).
Når der er en åbning, fremmet af anciennitet.
Arbejdstagere, der ikke kan finde fuld eller deltidsarbejde. The Shire
benytter disse mennesker med fordel wmw x1. Eliminerer ledige!

SUPPORT wmw !!!
KONCEPT 4
Al intellektuel ejendomsret (copyright, patent ..) tilhører Shire
(fællesskab). Gratis at bruge af alle. Intellektuel ejendom (IP)
bevares via 'Videnkontinuitet'. Profitering fra IP er parasitisk,
rovdyrende, profitabel, en forbrydelse: FRK/R6
Shire & Province tilbyder 'Gratis uddannelse' fra vugge til kremering.
Til gengæld tilhører al intellektuel ejendom alle medlemmer af samfundet.
Videregivelse af intellektuel ejendomsret til udlændinge (multinationale,
spioner ..) er forræderi: FRK/R7

Gratis uddannelse leveres af Shire (SmeC) & Provins (PHeC, PDEc
, CE). Alle lærer og underviser alle lever længe. Enkeltpersoner
leverer 'videnkontinuitet' til familie, arbejde og samfund.
SmeC ''Shire Medical & Education Complex '. The Shire
tilbyder gratis medicinsk fra undfangelse til død og gratis
uddannelse til børn og seniorer. Det leverer
samfundstjenester via 'SmeC. SmeC er også en karrierevej
for kun HUN!
PHeC ''Provinshospital og uddannelseskompleks '. En provins leverer
gratis hospital fra undfangelse til død og gratis uddannelse til unge HE
& voksne HE & SHE. PHeC er også en karrierevej for kun HE!
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PDEc ''Provincial Defense & Emergency center '. PDEc assists 'giver
vejledning og beskyttelse i en nødsituation til provinsen og dens' Shires

(samfund). PDEc indleder 'Hellig ægteskab'Kontrakt, træn
administratorer via' Lederskabslejr '. Karrierevej for HE & SHE.

CE ''Community Emergency service '. Hver 17-årige SHE og 18-årige HE
skal deltage i 1 års tvangs 'CE' -tjeneste. 'CE' vurderer hver ungdom
(inkluderer handicappede) for deres nytte for Shire & Province.
Bestemmer, hvordan deres anvendelighed kan forbedres.CE fjerner
indflydelse på forældre og erstatter den med 'Community Tolles &
Rights'. CE bestemmer karrierevejen for hver SHE & HE efter deres evner
og samfundets behov.
Gratis uddannelse giver en karrierevej, der begynder med en
lærlingeuddannelse, som fremmet, yderligere studier er tilgængelige.
Elitistisk ubrugelig genvejsuddannelse (Universiteter) er spild.
Kandidater er ansat som ingen faglærtewmw x1 Hvis de søger en
karriere, er de nødt til at starte en læreplads. Universiteter er 'lukkede'!
Ikke-statslig uddannelse er 'lukk'! Regering, der giver penge til ikkestatslig uddannelse, stjæler fra samfundet. At stjæle regeringen
erstattes, holdes ansvarlig,FRK/R6.

En persons livserfaringskendskab (intellektuel ejendom) bevares
og bliver udødelig. Metoden 'Viden-kontinuitet' identificerer kritisk
viden og giver metoder til at indfange, overføre og anvende
denne viden. Livserfaringsviden er adskilt mellem arbejde og
personlig.
Når en medarbejder efterlader store mængder IP er i fare.
For at modvirke dette hjerneflugt er det afgørende, at
medarbejderens intellektuelle ejendom bevares. Det er vigtigt at
fange og bevare denne viden, inden medarbejderen forlader.
Optagelse betyder lyd (historiefortælling), video (viser), skygger
(arbejde sammen).
En persons livserfaringskendskab(IP) deles med samfundet og
familien. Deling af samfund kommer via Free Education-systemet.
Deling betyder mundtlig, lyd
(historiefortælling) video (viser), skygger (praktisk erfaring).
Familiedeling sker via børn og børnebørn. Det
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betyder mundtlig, lyd (historiefortælling), video (viser), skygger
(praktisk erfaring). Hver person fra 14 år skal registrere deres
livserfaringer(både positiv og foruroligende).

NULTOLERANCE til:
Immaterielle rettigheder Profitorer !!!

GRATIS SUNDHED & UDDANNELSE

(Citizen Right)

KONCEPT 5

Spil er vanedannende dårligt kommerciel eller

personlig økonomi koncept.

Kommercielt spil inkluderer, jord- og ejendomsspekulation (kapitalgevinst),
Derivater (obligationer, terminer, futures, afdækninger, optioner, swaps,
gearinger, aktier, aktier, warrants.), Midler. Frihold slutter. Spillesteder
kasinoer (væddemålsbutikker, internet, tabaretter ..), lotterier, udvekslinger
(fremtid, lager) er lukket. Spilpromotorer, profitører(bookmakere,
fondsforvalter, futureshandlere, børsmæglere ..)
få, FRK/ R7 Spil er en afhængighed. Enhver modtaget løn er
ufortjent, beskattet(100%).
Personligt spil: væddemål (kæmpe- og hundekampe,
hestevæddeløb, hundevæddeløb, sportsvæddemål,
slagsmål under jorden, 2 op, andre resultater ..), spiller

(bingo, spil, lotterier, internet, poker ..).

Spillesteder (bookmager baglokaler, væddemål
butikker, kasinoer, internetwebsteder, lotteributikker ..) tæt. Spilpromotorer
og profitører(bingo, bookmakere, lotterier, sportsvæddemål,
nettospilwebsteder, andet væddemål og / eller spil ...) få, FRK R7

Afhængige tror ikke på, at de er afhængige, så længe de hygger
sig og holder deres liv sammen. Narkomaner er uvidende

(Dum)godtroende og svag (patetisk)! Når de er afhængige, bliver de en
trussel mod sig selv og samfundet. Narkomaner bliver vildfarne, antisociale,
uærlige, bedragende, umoralske, egoistiske, uforsigtige. Dette tvinger en
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samfund til at kontrollere deres livsstil. Begrænsning af friheder og rettigheder.

NUL TOLERANCE til G AMB LING !!
KONCEPT 6
Kommerciel og personlig kredit er udlån (Lånhajoperation), det ender. Kredit slaver debitor, som er
årsag og virkning af inkassoerne. Rovgivere og inkasso er
kriminelle, FRK/R6
Regering (Provins, Shire) kan ikke bruge kredit til at finansiere deres
budget. Offentlige indtægter (Skatter og bøder) stiger stigningen i
offentlige tjenester (wmw går op). Offentlige indtægter mindsker dets
tjenester reduceres(wmw går ned). Regeringen bruger ikke kredit og
stopper kommerciel og personlig kredit. En regering, der går i gæld,
erstattes. Regeringsmedlemmer er personlige ansvarlige for enhver gæld,
der opstår.
Kommerciel kredit, en tømmermænd fra kapitalismen slutter. CROn er
oprettet af Shires & CG Gatherings. CROn skal overleve på indtægter, de
genererer. Hvis de fortsætter med ikke at bryde selv, lukker de ned.

Kommerciel, personlig kredit stopper. Tilbagebetaling af
lån mellem venner, familier kan ikke håndhæves.

Inkasso slutter. Inkassosamlere er kriminelle,
FRK/R6

Sig 'nej' til kredit, lån
straffe gældssamlere
KONCEPT 7
Der er behov for skatter, så regeringen kan opfylde sine forpligtelser og
forventninger til sine borgere. Skatteminimering og skattefradrag slutning. De er
skatteundgåelse en forbrydelse:FRK R6 Tax Shelter er lukket.

Skat-ly: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, City of
London, Curacao, Cypern, Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, Irland, Isle of Man, Liechtenstein, Monaco,
Luxembourg, Nevada, Panama, San Marino, Singapore, Seychellerne,
South Dakota, Schweiz, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu, Vatikanet,
Jomfruøerne, Wyoming.

Depotforælder støtte regeringens behov for at opkræve skat.
Depotforvalter er imod skatteundgåelse. At betale skat en
tvangsfuldbyrdelig told!
Skatteminimering er skatteundgåelse!

Tillid er skatteundgåelse!
Fradragsberettigede donationer er skatteundgåelse!

Skatteunddragelse stjæler fra Fællesskabet!
Skatteundgåelse er en forbrydelse: FRK/R6

Skattesats

Info
gælder for wmw 7
(ugentlig mindsteløn 7)

0%

INDKOMST

21%

Moms (merværdiafgift)

70%
100%
100%

FORRETNING ¹

gælder for bruttofortjeneste

INDKOMST

gælder for indkomst over wmw 7

UOPTAGET INDTÆGTE

100%
100%

EJENDOM

gælder for alt udbytte, renter,
leje, kapitalgevinst, gevinster, ...
fritagne personlige ting!

100%

ENGANGS

100%

IKKE-GENVENDELIG

100%

Tilføjet kunstig &

gælder for alle varer og tjenester
(ingen undtagelser)

Personalegode

gælder for enhver suppleret
ydelse oven på løn!
gælder for enhver engangsbrug.

naturlige sødestoffer.

Engangsartikler udfases! gælder for
enhver ikke-genanvendelig. Ikkegenanvendelige produkter udfases!
gælder for enhver kunstig &

naturlige sødestoffer

Belønnet arbejde indebærer at få løn og betingelser. Løn er baseret
på en 'ugentlig mindsteløn' (wmw) & en multiplikator. Den ugentlige
mindsteløn (wmw) indstilles hvert år af regeringen.

Bemærk! 'Moms' indsamles af 'Shire'. Shire beholder 50% af
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opkrævet skat og videresender 50% til provinsregeringen. Provinsstyrelsen
opkræver og opbevarer alle andre skatter.Desuden samler både Shires &
Province penge igennem, afgifter, gebyrer og bøder.

¹ Univers Custodian Guardians understøtter ikke privat virksomhed. De
støtter "Kron" (Community Run & Operated ikke til fortjeneste).
Uoptjent er noget, der ikke opnås ved fortjeneste, arbejde eller service.

Uindtjent indkomst, position, magt og formue slutter. Håndhæves af
regeringen.

En afdød person har et samfund efterlivet: Estate, Heritage & Traditions,
Knowledge Continuity. Estate formidler arv, familietraditioner og
memorabilia, akkumuleret viden og livserfaringer.

Ejendommen videregiver ikke position (slutter med døden), Strøm (slutter med
døden), al rigdom går ind i offentlige indtægter.

Engangsbrug er spild. Foruren vandveje, hav .. Opret mere
losseplads! Engangsartikler udfases! Håndhæves af regeringen.
Ikke genanvendelige genstande bliver affald, deponering. Ikke-genanvendelige
produkter udfases! Håndhæves af regeringen.

Tilføjelse af kunstige og / eller naturlige weeteners skal frarådes. Beskattes
ekstra(100%). Håndhæves af regeringen.

Velgørenhed, der har skattefradragsberettiget donationsstatus, er falsk!
De er skatteundgåelsesordninger godkendt af korrupt regering. Doner
ikke til disse! Luk velgørenhed og konfiskere aktiver. Retsforfølgende
regering,FRK/R6
At være velhavende (Chain of Evil) er en forbrydelse FRK R6.

En forbrydelse mod Fællesskabet, antisocial og
fornærmende 1GUD!
Rigdom-apartheid slutter.
Godkendelse af fortjeneste, privat ejerskab, ejendomsret, patent, kopiret, spil
(kapitalgevinst, obligationer, terminsforretninger, futures, gearings,
afdækninger, optioner, aktier, aktier, swaps, warrants, kasinoer, bookmakere,
bingo, lotterier, sportsvæddemål, internetspilwebsites, ethvert andet
væddemål og / eller spil ...), kredit (kort, lån, ... inkasso.), skat
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undgåelse (skattefradrag, skatteminimering, skattefradrag, tillid,
donationer ..), velstandsapartheid er ikke kun en trussel mod denne
generation, næste generation, men også kommende generationer. Børn
skal rapportere forældre, der tolererer profit, privat ejerskab, spil,
skatteundgåelse, velstandsaparthed, ejendomsret, ophavsret, patent, kredit
og ødelægger deres børns fremtid. Forældre holdes ansvarlige, fjern &MS R
6 politikere, der tillader eller er ansvarlige for: fortjeneste, privat ejerskab,
ejendomsret, ophavsret, kredit, patent, spil, skatteundgåelse, rigdomapartheid!

CG Economic er for et mere retfærdigt
samfund, der lever nyttige givende liv!
At implementere CG Economic's koncept. Fællesskabsstyring er
nødvendig. Guardian Guardian understøtter 2-lags styring, åndelig og
politisk.
Spiritual er 2-lags, lokal: ''Klan', provinsielt: 'Orackle'.

Politisk er 2-lags, lokal Shire 'Råd', ''Provinciale parlament''.
Styring sker gennem valgt ligestilling (HAN HUN) repræsentation.
Valgte lige repræsentanter danner et udvalg. Ansvar fordeles efter
kompetence.Ledelse af 1 er tyranni! Styring efter valgt udvalg er
retfærdig.

Et udvalg har lige repræsentation af HE & SHE.
En samling har et valgt udvalg ('Klan') af 7HE & 7SHE. Oratoriet har
et valgt udvalg('Orackle') af 7HE & 7SHE.
Et herredømme ('Råd') har 2 valgte (1 HE & 1 SHE) + 3 udnævnte.
Parlamentet består af de valgte 35 He & 35 SHE. Disse valgte
derefter 7 HE 7 SHE til at danne regering.
Styring har brug for ansvarlighed. Governance udarbejder regler og
håndhæver disse regler. Regler er baseret på 'Law-Giver Manifest'.
Ende
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