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CG ECONOMISCHE
C oncepts
Elke bussiness is een cron. Elke volwassene is op wmw.

De ' CG economische begrippen inspannen om mensen te keren van elitair vervuilende egoïstisch
parasieten (Kapitalisten) of incompetent vervuilende technocraten (Communisten) een bedreiging voor
andere mensen en 'Planet Earth'. In een 'Bewaarder' van de creaties van de 1GOD & sociale
rechtvaardigheid practitio ners! Voor de Glorie van 1GOD & het welzijn van de mensheid.

CONCEPT 1
cron ( Community Run Owned not for profit) vervangen kapitalisme
(Corrupt, hebzuchtig, woekerwinsten, particuliere eigenaar parasieten) , communisme

( corrupte incometent technocraten) & hybriden (Bederf, half parasiet half incompetent) . Prive-eigendom
entiteit wordt in beslag genomen zonder compensatie en wordt omgezet om te opereren als een
' cron ' met een ' DmC '. State eigen entiteit wordt omgezet om te opereren als een ' cron ' met een
' DmC '.

Overheidsinstanties werken als ' cron ' met een ' DmC '. set 'Shire' &
Gatherings up ' Cron'.
' C ' gemeenschap is een ' Graafschap '' R ' gerund door ' DmC ' ( Besluitvorming
Comité van 7)
' O ' eigendom van de werknemers betaald wmw + onbetaalde vrijwilligers ' n ' niet voor winst

cron organisatie wordt bestuurd. Single leiderschap is tirannie.
Leiderschap door de Commissie is eerlijk. cron worden beheerst door een commissie (D
MC) 7.

' D-mC' ( Besluitvorming Comité verkozen voor 1 jaar) bestaat uit 7 leden: Coordinator,
penningmeester, ga voor, 4 Trustee.
Een cron DmC moet gebruiken , BPI ( business performance Indicators) ,
JIC ( Voor het geval dat) , es ( Schaalvoordelen) .
cron DmC gebruik maken van business performance-indicatoren en .feedback uit alle
staak-houder voor de besluitvorming. (Zie cron)

1

1 GOD Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!
14.12.3.1 N-bij-m

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians

O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
NULTOLERANTIE naar particuliere eigenaar parasieten

& incompetent technocraten
CONCEPT 2
Al het land en woningen zijn lokale gemeenschap (Graafschap) bezat. Eigen grond wordt
overgedragen zonder compensatie aan de Shire. Bezetter kunt verblijven in het huis totdat ze
wilt verplaatsen of sterven. Dan neemt Shire controle zonder compensatie (Er is geen goed te
eigendom) . Provinciehuis, Cron & families leasen van de Shire. Iedereen is een huurder. Shire
biedt Cluster wonen, werken kapel & CRBC ! Freehold land is prive-eigendom land. Ontnemen
gemeenschap gebruik van landfor voordeel van alle. Freehold (Verboden toegang) ontkent
gebruik van alle stranden, Lake & River voorgevels, ontkent picknicken op de golfbaan van ..

1GOD creëerde Planet Earth te gebruiken, genieten gelijkelijk door alle mensen. Eigen grond
en particuliere woningen zijn beledigend voor 1GOD.
Freehold grond wordt gebruikt door beleggers om te speculeren (gokken)
in de hoop te rijden onroerend goedprijzen (Woekerwinsten, meerwaarde) het ontkennen van
een gemeenschap betaalbaar schuilplaats. Beleggers ook eigen grond te gebruiken voor
criminele belastingontduiking

(Negatieve versnelling) . Particuliere verhuurders zijn de belangrijkste oorzaak
van de daklozen leden van de gemeenschap.

Elke gemeenschap die dakloos heeft, is een mislukking. Deze
gemeenschap heeft geen recht om te overleven (bestaan) .

Sommige beleggers richten dun gebouwen en lading over geprijsde huur. Mensen
die kunnen niet dakloos betalen geworden. Vastgoedbeleggingen is niet echt
gekocht voor huuropbrengst, maar gebruikt als belastingontduiking. Resultaat
vervallen gebouwen. De opkomst van sloppenwijken ongeschikt voor menselijke
bewoning (Insecten en knaagdieren houden sloppenwijken) . Houd particuliere
verhuurders & Freehold Speculanten verantwoording, asset strip + MEVROUW / R6

Nultolerantie FREEHOLD !!!
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CONCEPT 3
Iedere volwassene heeft het recht (Plicht) beloond werk. Beloond werk met zich meebrengt om een
loon voorwaarden. Voor de beste economisch beheer is iedereen een kostwinner.

Voor economisch beheer, de lonen en voorwaarden
(Wmw) door provinciale regering zijn ingesteld. wmw
worden jaarlijks vastgesteld. wmw kan gelijk blijven of stijgen of dalen als
de economische omstandigheden vereisen.

Notitie! Prive-eigendom, staatseigendom worden afgeschaft en
vervangen door cron. Vakbonden worden afgemeld. Overheid stelt
lonen, omstandigheden ..

Er zijn 7 loonsrangen. Pay is gebaseerd op een ' wmw ' ( wekelijks minimumloon) & A
multiplier.
Loonschaal begint met een wmw x1 ( minimum) naar wmw x7 ( maximum)
beloning bereik :

wmw x1 ongeschoold , leerling ~
wmw x2 geschoold , Tradesman ~

wmw x3 Senior Tradesman ~
wmw x4 supervisor ~

wmw x5 Leader ~
wmw x6 Manager ~
wmw x7 ( maximum)
beheerder

Voorwaarden voor alle 7 loonsrangen:

Verwacht SHE's ontvangen 7 weken vaderschapsverlof op wmw x1 dan
SMEC regels zijn van toepassing ~

Hij is ontvangen 1 week zwangerschapsverlof op wmw x1 ~
Doorbetaling van loon bij alle loonsrangen is wmw x1 ~

Er is 3 dag klacht verlof wmw x1 ~
Er zijn 2 weken (2x 7 dagen) jaarlijks verlof salarisschaal is wmw x1 ~
Toestel van het werk, voedsel, drank en hygiëne zijn voorzien.

Er zijn geen bonussen. Geen enkele andere voordelen, perks, betalingen, .. Er is geen jaarlijkse vakantie
laden, noch langdurig dienstverband. ~

Loonsrangen hebben minimumkwalificaties:
wmw x1 ( geen vaardigheden ) ,

wmw x2 ( completed 'CE' (reservist) , Geschoolde of 'Handel
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Certificaat' ) ,
wmw x3 ( Master Trade Certificaat , 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 ) .
Carriere! Nader onderzoek na kwalificatie ( HIJ ZIJ) . Wanneer er een opening,
bevorderd anciënniteit.
Werknemers die niet voltijds of deeltijds werk kunnen vinden. The Shire nuttig in dienst
deze mensen op wmw x1 . Elimineert werklozen!

ONDERSTEUNING wmw !!!
CONCEPT 4
Alle Intellectuele eigendom (Auteursrecht, octrooirecht ..) behoort tot de Shire
(gemeenschap) . Gratis te gebruiken door iedereen. Intellectueel eigendom (IK P) behouden blijft via
'Knowledge Continuïteit. Woekerwinsten van IP is parasitaire, roofzuchtige, woekerwinsten, een
misdaad: MEVROUW / R6

Shire en provincie te bieden 'Free Education' van de wieg tot crematie.
In ruil daarvoor alle Intellectuele eigendom toebehoort aan alle leden van de gemeenschap. Het
doorgeven van de intellectuele eigendom aan buitenlanders (Multinationals, spionnen ..) is Verraad: MEVROUW
/ R7

Gratis onderwijs wordt verzorgd door Shire (SMEC) & provincie (PHEC, pDEC

, CE) . Iedereen is Onderwijscentrum allemaal leven lang. Individuen 'Kennis
continuïteit' aan familie, werk en gemeenschap.
SMEC ' Shire medisch & opleiding Complex'. De Shire biedt gratis medische
vanaf de conceptie tot de dood en gratis onderwijs voor kinderen en senioren. Het
geeft de gemeenschap diensten via 'SMEC. De SMEC is ook een carrièrepad
voor slechts SHE!

PHEC ' Provinciaal Ziekenhuis & opleiding Complex'. Een provincie levering vrij ziekenhuis vanaf de
conceptie tot de dood en gratis onderwijs aan jonge HE & erotische HE & SHE. De PHEC is ook
een carrièrepad voor slechts HE!
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pdeC ' Provinciale Defence & Emergency center'. PdeC helpt is een leidraad en
bescherming in geval van nood naar de provincie en haar Shires

(Communities) . PdeC initieert ' heilig Huwelijk 'Contract, trein Administrators via
'Leadership camp'. Carrièrepad voor HE & SHE.
CE ' Community Emergency Service'. Elke 17-jarige SHE & 18 jaar oud hij moet 1 jaar
dwangmatige 'CE' bij te wonen. De CE beoordeelt elk jeugd (Inclusief gehandicapten) voor hun
nut voor de Shire en provincie. Bepaalt hoe het nut ervan kan worden versterkt. CE verwijdert
ouderschap invloed en vervangt deze door 'Gemeenschappen Plichten en rechten'. CE beslist
carrièrepad van elk SHE & HE volgens hun capaciteiten en behoeften van de gemeenschap.

Gratis onderwijs zorgt voor een carrière te beginnen met een opleiding, zoals bevorderd, verder
onderzoek beschikbaar is. Elitaire nutteloos short cut Onderwijs (Universiteiten) is een verspilling.
Afgestudeerden worden gebruikt als er geen geschoolde werknemers wmw x1 Als ze een carrière
willen moeten ze een stage te beginnen. Universiteiten worden 'Shut'! Non Government onderwijs
'Shut'! Overheid die geld geven aan niet-gouvernementele onderwijs stelen van de gemeenschap.
Stelen regering wordt vervangen, ter verantwoording worden geroepen, MEVROUW / R6 .

Een individu levenservaring kennis (intellectueel eigendom) is bewaard gebleven en
wordt onsterfelijk. De 'Knowledge-Continuity' benadering identificeert kritische kennis
en voorziet in werkwijzen voor het vastleggen, het overdragen en het toepassen van
die kennis. Levenservaring kennis wordt gescheiden tussen werk en persoonlijk.

Wanneer een werknemer verlaat enorme hoeveelheden IP in gevaar.
Om dit tegen te gaan brain drain is het essentieel dat de intellectuele eigendom van de
werknemer wordt bewaard. Het is van essentieel belang om vast te leggen en te
behouden van deze kennis voor de werknemer verlaat. Vastleggen betekent audio (verhaal
vertellen) , video (Tonen) , shadowing (Naast het werk) .

Een individu levenservaring kennis (IK P) wordt gedeeld met de gemeenschap en
familie. delende gemeenschap komt via het gratis onderwijs. Delen betekent orale,
audio
(verhaal vertellen) video- (Tonen) , shadowing (Hands on) .
delen van de familie komt via kinderen en kleinkinderen. Het
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middelen oraal, audio (verhaal vertellen) , video (Tonen) , shadowing (Hands on) . Ieder
individu vanaf de leeftijd van 14 is om hun ervaringen vast te leggen (Zowel positieve
en verontrustende) .

NULTOLERANTIE naar:
Intellectuele eigendom profiteurs !!!
Free Health & ONDERWIJS
( Citizen Right )
CONCEPT 5

het gokken is een verslavend slecht commerciële of

personal economie concept.
Commercial gokken omvat, grond en onroerend goed speculatie (Meerwaarde) , Derivaten (Obligaties,
termijncontracten, futures, hagen, opties, swaps, hefbomen, aandelen, effecten, warrants.) , Funds.
Freehold eindigt. gokken trefpunten casino's (Gokkantoren, internet, tabarets ..) , Loterijen,
uitwisselingen (Toekomstige, stock) zijn gesloten. Gokken promotors, profiteurs (Bookies, fondsen
manager, futures handelaren, effectenmakelaars ..)
krijgen, MEVROUW / R7 Gokken is een verslaving. Elke recenue ontvangen is onverdiend, belast (100%)
.
Persoonlijke gokken: wedden (Pik en hondengevechten, paard en
hondenraces, Sport weddenschappen, onder de grond gevechten, 2
omhoog, andere uitkomsten ..) , spelen

(Bingo, games, loterijen, internet, poker ..) .
gokken trefpunten (Bookies achterkamers, gokkantoren, casino's, websites, loterij outlets ..) dichtbij.
Gokken promotors & profiteurs (Bingo, bookmakers, loterijen, Sport weddenschappen, Net
gokken websites, andere weddenschappen en of gokken ...) krijgen, MEVROUW R7

Addicts niet geloven dat ze verslaafd zijn, zolang ze zich vermaken en houden
samen hun leven. Addicts zijn onwetend
(dom) , Goedgelovige en zwak (zielig) ! Eenmaal verslaafd worden ze een gevaar voor zichzelf en
de gemeenschap. Verslaafden waanvoorstellingen, asociaal, oneerlijk, bedrieglijk, immorele,
egoïstisch, onverschillig. Dit dwingt een
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gemeenschap om hun levensstijl te controleren. Het beperken van vrijheden en rechten.

Nultolerantie GOKKEN !!
CONCEPT 6
Commercial & Persoonlijke Krediet is woekerleningen (Loan Shark bewerking) , het eindigt. Credit
verslaaft de Schuldenaar die oorzaak en gevolg van de schuld verzamelaars. Roofzuchtige
kredietverstrekkers en incassobureaus zijn criminelen, MEVROUW / R6

Regering (Provincial Shire) kan geen gebruik maken van krediet om hun begroting te financieren. overheidsinkomsten
(Belastingen & Fines) omhoog gaat overheid diensten stijgen (Wmw omhoog gaat) . De
overheidsinkomsten vermindert haar diensten worden bezuinigd (Wmw gaat omlaag) . Overheid maakt
geen gebruik van credit & stopt commercieel en persoonlijk krediet. Regering die verder gaat in de
schulden wordt vervangen. regeringsleden zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die zich
voordoet.

Commerciële krediet een kater van het kapitalisme eindigt. Cron worden ingesteld door Shires
& CG bijeenkomsten. Cron moeten overleven op de inkomsten die zij genereren. Als ze blijven
niet breken zelfs zij sluiten.
Commercial, persoonlijk krediet stopt. Terugbetaling van leningen tussen
vrienden, families, kan niet worden afgedwongen.

Incasso eindigt. Incassobureaus zijn criminelen,
MEVROUW / R6

Zeg 'nee' tegen Krediet, Leningen

straffen incassomedewerkers
CONCEPT 7
Belastingen zijn nodig zodat de regering haar verplichtingen en verwachtingen voldoen om zijn bevolking te
kunnen voldoen. Tax minimalisering & fiscale aftrekbaarheid einde. Ze zijn belastingontwijking een misdrijf: MEVROUW
R6 Tax Shelter zijn gesloten.

Belastingparadijs: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, City of London,
Curaçao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hongkong, Ierland, Isle of Man, Liechtenstein, Monaco, Luxemburg, Nevada,
Panama, San Marino, Singapore, Seychellen, South Dakota, Zwitserland, Texas, Turks &
Caicos, Vanuatu, Vaticaanstad, Maagdeneilanden, Wyoming.

Bewaarder Guardian ondersteunen de noodzaak van de regering om belastingen te innen. Bewaarder-Guardian
tegen belastingontduiking. Paying Taxes een afdwingbaar Civil Duty!

Tax-minimalisatie is Tax-avoidance!
trusts zijn Tax-avoidance!
Fiscaal aftrekbare giften zijn Belastingontwijking!
Belastingontduiking is stelen van de Gemeenschap!
Belastingontduiking is een misdaad: MEVROUW / R6

Tax-Rate Type

info

0%

INKOMEN

21%

VAT (BTW)

70%

BEDRIJF ¹

appliesup naar wmw 7

(Wekelijkse minimumloon 7)
toepassing op alle goederen en diensten
(geen uitzonderingen)

geldt voor Gross-profit
geldt toincome boven wmw 7

100% INKOMEN

100% ONVERDIEND INKOMEN geldt voor alle dividend, rente,

huur, kapitaal-winst, winst, ...

100% LANDGOED

vrijstellen persoonlijke spullen!

100% secundaire arbeidsvoorwaarde

geldt voor elke aangevuld voordeel op de

100% DISPOSABLE

geldt voor elke disposable. Disposables

100% Niet-recycleerbare

geldt voor alle niet-recycleerbaar. Niet-recyclebare

100% Toegevoegd arteficial &

geldt voor elke arteficial &

top van de lonen!

worden afgebouwd!
materialen worden afgebouwd!

natuurlijke zoetstoffen.

natuurlijke zoetstoffen

Beloond werk met zich meebrengt om een loon voorwaarden. Pay is gebaseerd op een
'wekelijkse minimumloon' (Wmw) & A multiplier. De wekelijkse minimumloon (Wmw) wordt
jaarlijks ingesteld door de regering.
Notitie! 'VAT' wordt verzameld door het " Graafschap '. The Shire houdt 50% van de
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geïnde belasting en forwards 50% van de provinciale regering. Provinciale regering verzamelt en
houdt alle andere belastingen. Verder zowel Shires & provincie geld in te zamelen door middel van,
bijdragen, heffingen en boetes.

¹ Universe Bewaarder Guardians geen ondersteuning voor het particuliere bedrijfsleven. Zij
moedigen aan " cron " ( Community Run & Operated not for profit) . Onverdiend is iets opgedaan
niet door verdienste, arbeid of dienst.
Inkomsten uit kapitaal, positie, macht en rijkdom einde. Afgedwongen door de regering.

Een overleden persoon heeft een gemeenschap hiernamaals: Estate, Erfgoed en
tradities, Kennis Continuïteit. Estate doorgeeft erfenis, familie tradities en memorabilia,
verzamelde kennis en levenservaring.
Estate niet doorgeven Position (Eindigt met de dood) Power (Eindigt met de dood) , Alle
rijkdom gaat in overheidsinkomsten.
Disposables zijn verspilling. Vervuilen waterweg, zeeën .. Maak meer storten! Disposables
worden afgebouwd! Afgedwongen door de regering.
Niet-recyclebare materialen worden vuilnis, stortplaats. Niet-recyclebare materialen worden afgebouwd! Afgedwongen
door de regering.
Het toevoegen van kunstmatige en / of natuurlijke weeteners moet worden ontmoedigd. Wordt belast extra (100%) . Afgedwongen
door de regering.

Charity dat Tax aftrekbare schenking status zijn nep! Ze zijn belastingontduiking
regelingen door corrupte regering onderschreven. Niet doneren aan deze! Sluiten Charity
& confisqueren activa. Vervolgen regering, MEVROUW / R6

rijk zijn (Chain of Evil) is een misdaad MEVROUW R6 .
Een misdaad tegen de Gemeenschap, Anti Social & beledigend 1GOD!
Vermogen-Apartheid eindigt.
Vergoelijken woekerwinsten, prive-eigendom, eigendom, octrooi, exemplaar juiste, gokken (Meerwaarde,
obligaties, termijncontracten, futures, maakt gebruik van, hagen, opties, aandelen, effecten, swaps,
warrants, casino's, bookmakers, bingo, loterijen, Sport weddenschappen, Internet gokken websites, alle
andere weddenschappen en of gokken ...) , krediet (Cards, leningen, ... incassobureaus.) , fiscale
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vermijding (Fiscale aftrekbaarheid, belasting minimalisering, fiscaal aftrekbaar, trusts, donaties ..) ,
Rijkdom apartheid zijn niet alleen een bedreiging voor deze generatie, de volgende generatie maar
komende generaties. Kinderen zijn de ouders die woekerwinsten, prive-eigendom, gokken,
belastingontwijking, rijkdom apartheid, eigendom, auteursrecht, patenten, krediet door de vingers te
melden, het vernietigen van hun Childrens toekomst. Ouders houden verantwoording, verwijderen & MS
R 6 politici die het mogelijk maken of zijn verantwoordelijk voor: woekerwinsten, prive-eigendom,
eigendom, auteursrecht, krediet, patent, gokken, fiscaal vermijden, rijkdom-apartheid!

CG Economische voor een rechtvaardiger Gemeenschap levende
bruikbaar belonen leven!
Om de CG Economische's concept toe te passen. Community bestuur nodig is. Bewaarder
Guardian steun 2 tier bestuur, spiritueel en politiek.
Geestelijk is 2 tier, local: ' Klan ', provinciaal: ' Orackle '.
Politieke is 2 tier, lokale Shire 'Raad' , ' Provinciale 'Parlement ' .
Governance wordt geleverd door middel van gelijke verkozen (HIJ ZIJ) vertegenwoordiging.

Verkozen gelijke vertegenwoordigers vormen een comité. Verantwoordelijkheden worden toegekend door
competance. Leiderschap door 1 is Tirannie! Governance door gekozen commissie is eerlijk.

Een commissie heeft een gelijke vertegenwoordiging van HE & SHE.

A Gathering heeft een verkozen comité (Klan) van 7HE & 7SHE. De Oratorium heeft een
verkozen comité (Orackle) van 7HE & 7SHE.
A Shire ('Raad') heeft 2 verkozen (1 HE en 1 SHE) + 3 Aangestelden. Het parlement
bestaat uit de verkozen 35 He & 35 SHE. Deze verkozen dan elect 7 HE 7 SHE om
regering te vormen.

Governance moet Accountability. Governance maakt Regels en handhaaft deze regels. Regels
zijn gebaseerd op de ' Wetgever Manifest '.

Einde
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