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CG ECONOMIC
C oncepts
Ang bawat bussiness ay isang cron. Bawat Adult nasa wmw.

ang ' CG ECONOMIC konsepto ' pagsikapan upang i-on ang mga tao mula sa pagiging elitist polluting
makasariling mga parasito (Kapitalista) o walang kakayahan polluting technocrats (Communists) isang
banta sa ibang tao & 'Planet Earth'. Sa isang 'Tagapag-ingat' ng mga nilikha ng 1GOD & panlipunan
katarungan practitio ners! Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng sangkatauhan.

CONCEPT 1
cron ( Community Run Pag-aaring hindi para sa profit) palitan ang kapitalismo

(Sira, sakim, panghuhuthot, pribadong ari parasito) , komunismo
( corrupt incometent technocrats) at hybrids (Corrupt, kalahating taong nabubuhay sa kalinga ng kalahati
walang kakayahan) . Pribadong pagmamay-ari ng entity ay hamig walang compensation at ay na-convert
para gumana bilang isang ' cron 'Sa isang' DmC '. State sariling entity ay na-convert para gumana bilang
isang ' cron 'Sa isang' DmC '.

mga ahensya ng gobyerno gumana tulad ng ' cron 'Sa isang' DmC '. 'Shire' &
Gatherings-set up ' Cron '.
' C ' komunidad ay isang ' kaunti '' R ' tatakbo sa pamamagitan ng ' DmC ' ( Paggawa ng
desisyon Committee of 7)
' O ' pag-aari sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa bayad na wmw + hindi bayad na
mga boluntaryo ' n ' hindi para sa profit

cron organisasyon ay pinamamahalaan. Single pamumuno ay paniniil.
Pamumuno sa pamamagitan ng Committee ay makatarungan. cron ay pinamamahalaan ng isang
komite (D MC) of 7.

' D-mC ' ( Paggawa ng desisyon Committee inihalal para sa 1 taon) ay binubuo ng, 7 mga kasapi: Coordinator,
Ingat-yaman, sige, 4 Trustee.
Ang isang cron DmC kailangang gamitin , BPI ( pagganap ng negosyo Indicators) ,

JIC ( Kung sakali) , Es ( Ekonomiya ng scale) .
cron DmC gamitin ang business Indicators pagganap at .feedback mula sa lahat ng taya-holder para sa
paggawa ng desisyon. (Tingnan cron)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
ZERO TOLERANCE sa pribadong ari parasito
& walang kakayahan technocrats

CONCEPT 2
Ang lahat ng lupain at tirahan ay ang mga lokal na komunidad (Shire) pag-aari. Freehold lupa ay inililipat nang
walang kabayaran sa Shire. Walang may-ari ay maaaring manatili sa bahay hanggang gusto nila upang ilipat o
mamatay. Pagkatapos Shire ay tumatagal ng control na walang kompensasyon (Walang estate para sa property
na) . Provincial Government, cron at pamilya ipaarkila mula sa Shire. Ang lahat ay isang nangungupahan. Shire
nagbibigay Cluster pabahay, Trabaho kapilya & CRBC ! Freehold lupa ay pribado ang pagmamay-ari sa lupa. Depriving
community paggamit ng landfor kapakinabangan ng lahat. Freehold (Walang Pahintulot) denies paggamit ng
lahat ng mga tabing-dagat, ng lawa at ilog frontages, denies picnicking sa golf course ni ..

1GOD nilikha Planet Earth na gagamitin, tangkilikin ang pantay ng lahat ng tao. Freehold lupa at
mga pribadong pag-aaring tirahan ay iniinsulto na 1GOD.
Freehold lupa ay ginagamit ng mga mamumuhunan sa isip-isip (Gamble)
umaasa upang magdala ng up ang mga presyo ng ari-arian (Hindi makatwirang pagtubo,
kabisera ng nakuha) hindi pagbibigay ng isang komunidad abot-kayang tirahan. Mamumuhunan
ring gamitin freehold lupa para sa kriminal na buwis pag-iwas
(Negatibong giring) . Pribadong panginoong maylupa ay pangunahing sanhi ng
walang-bahay na mga miyembro ng komunidad.
Ang anumang pamayanan na may walang-bahay ay isang failure. Ang
komunidad na ito ay walang karapatan upang mabuhay (Exist) .

Ang ilang mga mamumuhunan na magtayo nipis mga gusali at mga singil sa
paglipas ng presyo rentahan. Ang mga taong hindi maaaring magbayad
nawawalan ng tirahan. Investment Property ay hindi talagang binili para sa rental
income ngunit ginamit bilang tax evasion. Magresulta decaying mga gusali. Ang
paglitaw ng mga slums hindi angkop panahanan ng tao (Insekto at rodents ibig
slums) . I-hold Pribadong Landlords & Freehold Speculators nananagot, asset strip
+ MS / R6

ZERO TOLERANCE sa FREEHOLD !!!
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CONCEPT 3
Araw-adult ay may karapatan (Duty) upang gagantimpalaan trabaho. Gagantimpalaan trabaho entails pagkuha ng
pasahod at mga kondisyon. Para sa pinakamahusay na pang-ekonomiyang pamamahala ng lahat ng tao ay isang
taong kumikita.
Para sa pang-ekonomiyang pamamahala, sahod at mga kondisyon

(Wmw) itinakda ng Provincial Government. wmw
ay naka-set taun-taon. wmw maaaring manatili sa parehong, o pumunta up, o
pumunta down na bilang pang-ekonomiyang mga kondisyon ay nangangailangan.

Tandaan! Pribadong pagmamay-ari, Estado ng pagmamay-ari ay buwag at
pinalitan ng cron. Unyon ay deregistered. Pamahalaan nagtatakda sahod,
mga kondisyon ..

May mga 7 pay grado. Pay ay batay sa isang ' wmw ' ( lingguhang minimum na pasahod) & Isang
multiplier.

Pay scale nagsisimula sa isang wmw x1 ( minimum) sa wmw x7 ( maximum)
gantimpala na hanay :

wmw x1 hindi sanay , apprentice ~

wmw x2 sanay , magtitinda ~
wmw x3 Senior magtitinda ~
wmw x4 supervisor ~

wmw x5 pinuno ~
wmw x6 Manager ~
wmw x7 ( maximum)
administrador

Kondisyon para sa lahat ng 7 pay marka:
Umaasa SHE ay makakatanggap ng 7 linggo paternity leave sa wmw x1 pagkatapos
SMEC batas na mamamahala ~

HE ay makakatanggap ng 1 linggo maternity leave sa wmw x1 ~
May sakit pay para sa lahat ng mga grado pay ay wmw x1 ~

May 3 araw na karaingan leave sa wmw x1 ~
May mga 2 linggo (2x 7 araw) taunang bakasyon pay grade ay wmw x1 ~

Work gear, Pagkain, Inumin at kalinisan ay ibinigay.
May ay walang mga bonus. Walang iba pang mga benepisyo, perks, mga bayad, .. Walang taunang
bakasyon loading, ni long service leave. ~
Pay marka magkaroon ng minimum na kwalipikasyon:
wmw x1 ( walang kasanayan ) ,

wmw x2 ( Nakumpleto 'CE' (Reservist) , Bihasang o 'Trade
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certificate ' ) ,
wmw x3 ( Master Trade Certificate , CE reservist ) ,
wmw x4 ( ' Supervisor Certificate ', CE reservist ) ,
wmw x5 ( ' Pinuno Diploma ', CE reservist ) ,
wmw x6 ( ' Manager Diploma ', CE reservist ) ,
wmw x7 ( ' Administrator Degree ', CE reservist ) .
Career landas! Ang karagdagang pag-aaral pagkatapos ng qualifying ( SIYA & siya) . Kapag may isang
pambungad na, na-promote sa pamamagitan ng katandaan.
Mga manggagawa na ay hindi maaaring makahanap ng puno na o part time na trabaho. Ang Shire usefully
nagpapatupad ang mga taong ito sa wmw x1 . Inaalis ang walang trabaho!

SUPPORT wmw !!!
CONCEPT 4
Lahat ng Intelektwal na ari-arian (Copyright, patent ..) kabilang sa Shire
(Komunidad) . Libreng gamitin sa pamamagitan ng lahat. Intelektwal na ari-arian (IP) napapanatili sa
pamamagitan ng 'Kaalaman Continuity'. Hindi makatwirang pagtubo sa IP ay parasitiko, mandaragit,
panghuhuthot, isang krimen: MS / R6
Shire & Province ay nagbibigay ng 'Free Education' mula sa duyan sa pagsusunog ng bangkay.

Sa return lahat ng Intelektwal na ari-arian ay kabilang sa lahat ng mga kasapi ng komunidad. Pasadong
sa Intelektwal na ari-arian sa mga dayuhan (Multi nationals, spies ..) ay Pagtataksil: MS / R7

Libreng Edukasyon ay ibinigay ng Shire (SMEC) & Province (PHeC, PDEc

,

CE) . Lahat ng tao ay pag-aaral at pagtuturo sa lahat ng nakatira mahaba. Mga Indibidwal ay nagbibigay

ng 'Kaalaman pagpapatuloy' sa pamilya, trabaho at komunidad.
SMEC ' Shire medikal at edukasyon Complex '. Ang Shire nagbibigay ng libreng medikal mula
sa paglilihi hanggang sa kamatayan at libreng edukasyon sa mga bata at matatanda. Nagbibigay
ito ng mga serbisyo ng komunidad sa pamamagitan ng 'SMEC. Ang SMEC din ay isang
karera landas para lamang SHE

PHeC ' Provincial Hospital at edukasyon Complex '. A Province supply ng libreng Hospital mula sa paglilihi
hanggang sa kamatayan at libreng edukasyon sa mga batang HE & adult SIYA & siya. Ang PHeC din ay
isang karera landas para lamang SIYA!
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PDEc ' Provincial Defense at Emergency center '. PDEc tumutulong 'ay nagbibigay ng gabay at
proteksyon sa isang emergency sa Province at nito' Shires

(Komunidad) . PDEc sisimulan ' Banal na pagsasama 'Kontrata, tren Administrator sa
pamamagitan ng' Leadership camp '. Career path para SIYA & siya.
CE ' Community Emergency service '. Bawat 17 taong gulang SHE & 18 taong gulang HE ay may na dumalo 1 taon
compulsive 'CE' serbisyo. Ang 'CE' tinatasa ang bawat kabataan (Kasama ang kapansanan) para sa kanilang
pagiging kapaki-pakinabang sa Shire & Province. Nagpapasya kung paano ang kanilang pagiging
kapaki-pakinabang ay maaaring pinahusay na. CE nagtanggal pagiging magulang impluwensiya at pumapalit ito na
may 'Communities tungkulin at mga karapatan'. CE nagpapasya career path ng bawat SHE & HE bilang bawat
kanilang mga kakayahan at mga pangangailangan ng komunidad.

Libreng edukasyon ay nagbibigay ng isang karera landas na nagsisimula sa isang Apprenticeship, tulad ng
na-promote, sa karagdagang pag-aaral ay magagamit. Elitist walang silbi short cut Edukasyon (Mga
unibersidad) ay isang basura. Nagtapos ay nagtatrabaho bilang walang skilled workers wmw x1 Kung humingi
sila ng isang karera mayroon sila upang simulan ang isang pag-aaprentis. Unibersidad ay 'Shut'! Non
Government edukasyon ay 'Shut'! Gobyerno na magbigay ng pera sa mga di gobyerno na edukasyon ay
pagnanakaw mula sa komunidad. Pagnanakaw Gobyerno ay napalitan, gaganapin nananagot, MS / R6 .

karanasan na kaalaman sa buhay ng isang indibidwal na 's (Intellectual property) napapanatili
at nagiging walang kamatayan. Ang 'Knowledge-Continuity' diskarte Kinikilala ng mga
kritikal na kaalaman at nagbibigay ng mga paraan para sa pagkuha, ang paglilipat at
paglalapat na kaalaman. Buhay na karanasan kaalaman ay pinaghihiwalay sa pagitan ng
trabaho at personal.

Kapag nag-iiwan ng isang empleyado ng malawak na halaga ng mga IP ay nasa panganib.

Upang humadlang utak ito maubos ito ay kritikal na intelektwal na ari-arian ng empleyado
ay mapangalagaan. Ito ay napakahalaga upang makunan at pangalagaan ang kaalaman
na ito bago umalis sa empleyado. Kinukunan nangangahulugan audio (Pagkukuwento) ,
video (Ipinapakita) , pagsosombra (Gumagana sa tabi) .

Ang isang Indibidwal ni karanasan sa buhay na kaalaman (IP) Ibinabahagi sa buong komunidad at mga
pamilya. sharing Community dumating sa pamamagitan ng ang sistema ng Libreng Edukasyon. Pagbabahagi
nangangahulugan bibig, audio

(Pagkukuwento) video (Ipinapakita) , pagsosombra (aktuwal) .
pagbabahagi ng Family pagdating sa pamamagitan ng mga bata at mga inapo. ito
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Nangangahulugan bibig, audio (Pagkukuwento) , video (Ipinapakita) , pagsosombra (aktuwal) . Ang bawat
indibidwal na mula sa edad na 14 ay upang i-record ang kanilang mga karanasan sa buhay (Parehong
positibo at unsettling) .

ZERO TOLERANCE sa:
Intelektwal na ari-arian profiteers !!!
LIBRENG KALUSUGAN & EDUKASYON
( citizen right )
CONCEPT 5
pagsusugal ay isang nakakahumaling masama komersyal o

personal economics konsepto.
Komersyal na pagsusugal ang, lupa at real estate haka-haka (Kabisera ng nakuha) , Derivatives (Bonds,
pasulong, futures, hedges, mga pagpipilian, swaps, Pinakikinabangan, pagbabahagi, stock,
ginagarantiya.) , Pondo. Freehold nagtatapos. pagsusugal venues casinos (Betting shop, internet,
tabarets ..) , Lotteries, palitan (Hinaharap, stock) ay sarado. Pagsusugal promoters, profiteers (Bookies,
pondo manager, futures negosyante, stockbrokers ..)
kumuha, MS / R7 Pagsusugal ay isang addiction. Anumang recenue natanggap ay hindi pinaghirapan,
binubuwisan (100%) .

Personal na pagsusugal: betting (Cock & dog fights, kabayo at
greyhawnd racing, Palakasan pagtaya, sa ilalim fights lupa, 2 up, iba
pang mga kinalabasan ..) , playing

(Bingo, mga laro, mga lottery, internet, poker ..) .
pagsusugal venues (Bookies i-back rooms, pagtaya tindahan, casino, Internet mga website,
lottery outlet ..) isara. Pagsusugal promoters at profiteers (Bingo, bookies, lotto, Sport pustahan,
Net website sa pagsusugal, iba pang mga pagtaya at o sa pagsusugal ...) kumuha, MS R7

Addicts hindi naniniwala sila ay gumon hangga't ang mga ito ay tinatangkilik ang kanilang mga sarili at may
hawak na ang kanilang buhay sama-sama. Addicts walang pinag-aralan

(bobo) , Tanga at mahina (kalunus-lunos) ! Sa sandaling gumon sila ay maging isang banta sa kanilang mga
sarili at mga komunidad. Addicts maging delusional, anti panlipunan, matapat, mapanlinlang, imoral,
makasarili, walang malasakit. Ito Pinupwersa ng
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komunidad upang makontrol ang kanilang buhay estilo. Paglilimita mga kalayaan at mga karapatan.

ZERO TOLERANCE sa PAGSUSUGAL !!
CONCEPT 6
Commercial at Personal Credit ay manghaharang pagpapaupa (Loanword Shark
operasyon) , ito ay nagtatapos. Credit enslaves ang may utang na kung saan ay sanhi at
epekto ng Utang collectors. Manlulupig lenders & Debt collectors ay mga kriminal, MS / R6

pamahalaan (Provincial, Shire) ay hindi maaaring gumamit ng credit sa gastusan ang kanilang mga badyet. kita
ng pamahalaan (Buwis & Fines) napupunta up na serbisyo ng gobyerno na pagtaas (Wmw napupunta up) .
Pamahalaan revenue ay bumababa ang mga serbisyo nito ay i-cut pabalik (Wmw goes down) . Gobyerno ay
hindi gumagamit ng credit at hihinto komersyal at personal na credit. Gobyerno na napupunta sa utang ay
pinalitan. mga miyembro ng gobyerno ay personal na mananagot para sa anumang utang na nangyayari.

Komersyal na credit ang isang hangover ng Kapitalismo dulo. Cron ay naka-set up sa pamamagitan ng
Shires & CG Gatherings. Cron ay may upang mabuhay sa kita sila makabuo. Kung patuloy silang hindi
masira kahit sila ay isara pababa.
Commercial, personal na credit tumitigil. Pagbabayad ng mga pautang sa pagitan ng
mga kaibigan, pamilya, ay hindi maaaring ipapatupad.

Utang pagkolekta nagtatapos. Utang collectors ay mga kriminal,

MS / R6

Sabihing 'Hindi' sa Credit, Mga pautang

parusahan ang Utang kolektor
CONCEPT 7
Buwis ay kinakailangan upang Gobyerno ay maaaring matupad ang kanyang obligasyon at expecta- tions sa
kanyang mga tao. Tax minimization at tax deductibility dulo. Ang mga ito ay buwis pag-iwas ng krimen: MS R6
Tax Shelter ay sarado.

Tax-silungan: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, City of London,
Curacao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Liechtenstein, Monaco, Luxembourg,
Nevada, Panama, San Marino, Singapore, Seychelles, South Dakota, Switzerland,
Texas, Turks & Caicos, Vanuatu, Vatican, Virgin Islands, Wyoming.

Tagapag-ingat Guardian suportahan ang mga pangangailangan ng Gobyerno upang mangolekta ng buwis. Tagapag-ingat-Guardian
sumasalungat Tax-iwas. Pagbabayad ng Buwis ng enforcable Civil Duty!

Tax-minimization ay Tax-iwas!
trusts Isasama Tax-iwas!
Tax-deductible donasyon Isasama Tax pag-iwas!

Tax-iwas ay pagnanakaw mula sa Komunidad!
Tax-iwas ay isang Krimen: MS / R6
Uri ng tax-Rate

Impormasyon

appliesup na wmw 7

0%

INCOME

21%

VAT (VAT)

(Kada linggo minimum na pasahod 7)
sumasaklaw sa lahat ng mga kalakal at serbisyo
(Walang mga pagbubukod)

BUSINESS ¹
70%
100% INCOME

ay sumasaklaw sa Gross-profit

Nalalapat toincome itaas wmw 7

100% kitang hindi pinag-unatan sumasaklaw sa lahat ng dibidendo, interes,

renta, capital-pakinabang, panalo, ...

100% ESTATE
100% palawit Benefit

exempt personal na mga item!

100% DISPOSABLE

ay sumasaklaw sa anumang disposable.

100% Non-recyclable

ay sumasaklaw sa anumang mga di-recyclable.

100% Idinagdag arteficial &

ay sumasaklaw sa anumang arteficial &

ay sumasaklaw sa anumang pupunan
benepisyo sa itaas ng sahod!

Disposables ay phased out!
Non-recyclables ay phased out!

natural sweeteners.

natural sweeteners

Gagantimpalaan trabaho entails pagkuha ng pasahod at mga kondisyon. Pay ay batay sa isang 'lingguhang
minimum na pasahod' (Wmw) & Isang multiplier. Ang lingguhang minimum na pasahod (Wmw) ay naka-set sa bawat
taon sa pamamagitan ng Government.
Tandaan! 'VAT' ay kinokolekta sa pamamagitan ng ' kaunti '. Ang Shire mapigil ang 50% ng mga
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tax nakolekta at pasulong sa 50% sa Provincial Government. Provincial Government nangongolekta at
nagpapanatili sa lahat ng iba pang Buwis. Higit pa rito parehong Shires & Province makaipon ng pera sa
pamamagitan ng, mga pagsingil, mga bayarin at multa.
¹ Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay hindi sumusuporta sa mga pribadong enterprise. Sinusuportahan nila
" cron " ( Community Run & Operated hindi para sa profit) . Hindi pinaghirapan ay isang bagay na hindi nakukuha
sa pamamagitan ng grasya, labor o serbisyo.

Hindi kinikitang kita, posisyon, kapangyarihan at kayamanan dulo. Ipinatupad ng Gobyerno.

A Namatay na tao ay may isang komunidad afterlife: Estate, Heritage at Tradisyon, Knowledge
Continuity. Estate ay ipinapasa sa pamana, tradisyon ng pamilya at memorabilia, naipon na
kaalaman at mga karanasan sa buhay.
Estate ay hindi pumasa sa Position (Nagtatapos sa pagkamatay) , Power (Nagtatapos sa pagkamatay) , Ang lahat
ng Kayamanan napupunta sa Gobyerno Revenue.

Disposables ay mapag-aksaya. Dumihan daluyan ng tubig, ang dagat .. Gumawa ng mas maraming
landfill! Disposables ay phased out! Ipinatupad ng Gobyerno.

Non recyclables maging basura, Landfill. Non-recyclables ay phased out! Ipinatupad
ng Gobyerno.
Pagdaragdag ng artipisyal at / o natural weeteners ay panghinaan ng loob. Binubuwisan dagdag na (100%) .
Ipinatupad ng Gobyerno.

Charity na mayroon status Tax deductible donasyon ay pekeng! Ang mga ito ay tax-iwas scheme
itinataguyod ng corrupt Government. Huwag mag-abuloy sa mga ito! Isara ang Kawanggawa at
kumpiskahin ang mga ari-arian. Usigin Pamahalaan, MS / R6

Ang pagiging mayaman (Chain of Evil) ay isang krimen MS R6 .
Ang isang krimen laban sa mga Komunidad, Anti Social at mapang-insultong
1GOD!

Wealth-Apartheid nagtatapos.
Condoning panghuhuthot, pribadong pagmamay-ari, freehold, patent, copy right, pagsusugal (Kabisera ng
nakuha, Bonds, pasulong, futures, Pinakikinabangan, hedges, mga pagpipilian, namamahagi, stock, swaps,
warrants, casino, bookies, bingo, lotto, Palakasan pagtaya, Internet gambling websites, ang anumang iba
pang mga pagtaya at o sa pagsusugal ...) , credit (Card, mga pautang, ... collectors utang.) , buwis
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pag-iwas (Buwis deductibility, buwis minimization, tax deductible, trusts, mga donasyon ..) ,
Kayamanan apartheid ay hindi lamang isang banta sa lahing ito, susunod na henerasyon ngunit
darating na henerasyon. Ang mga bata ay isumbong ang mga magulang na kumukunsinti
panghuhuthot, pribadong pagmamay-ari, pagsusugal, buwis pag-iwas, kayamanan apartheid,
freehold, copyright, patent, credit, pagsira sa kanilang Childrens hinaharap. Magulang papanagutin,
alisin & MS R 6 pulitiko na payagan o ikaw ang mananagot ng: panghuhuthot, pribadong
pagmamay-ari, freehold, copyright, credit, patent, pagsusugal, buwis--iwas, kayamanan-apartheid!

CG Economic para sa isang fairer Community buhay na
kapaki-pakinabang na kapakipakinabang buhay!
Upang ipatupad ang konsepto ng CG Economic ni. Community pamamahala ay kinakailangan. Tagapag-ingat
Guardian support 2 tier pamamahala, espirituwal at pampulitika.

Espirituwal ay 2 tier, lokal: ' Klan ', panlalawigan: ' Orackle '.
Pampulitika ay 2 tier, mga lokal na Shire 'Council' , ' Provincial 'Parliament ' .
Governance nanggagaling sa pamamagitan ng inihalal na pantay-pantay (HE SHE) representasyon.

Inihalal pantay na kinatawan bumuo ng isang komite. Pananagutan ay inilalaan sa pamamagitan competance. Pamumuno
ng 1 ay Tyranny! Governance pamamagitan ng inihalal na komite ay makatarungan.

Ang isang komite ay may pantay-pantay na representasyon ng SIYA & siya.

A Gathering ay may isang inihalal na komite ( 'Klan') ng 7Ang & 7SHE. Ang Oratorium ay may
isang inihalal na komite ( 'Orackle') ng 7Ang & 7SHE.
A Shire ( 'Council') Matagal 2 nahalal (1 HE & 1 SHE) + 3 Appointees. Ang Parlyamento ay binubuo ng
mga nahalal na 35 Siya at 35 SHE. Ang mga nahalal pagkatapos ay hinirang 7 HE 7 SHE upang bumuo
ng Government.
Governance pangangailangan Accountability. Governance gumagawa Panuntunan & nagpapatupad ng mga
panuntunang ito. Panuntunan ay batay sa mga ' Batas-donor Manifest '.

katapusan

10

Batas-donor Manifest 1 DIYOS ni Gaya ng nasusulat dapat itong maging!
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