1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

CG EKONOMISKA
C oncepts
Varje bussiness är en cron. Varje vuxen är på WMW.

den " CG ekonomiska begrepp sträva efter att förvandla människor från att vara elitistisk
förorenande själviska parasiter (kapitalister) eller inkompetenta förorenande teknokrater (kommunisterna)
ett hot mot andra människor och 'Planet Earth'. I en 'förvarings' av skapelser 1GOD & social
rättvisa practitio ners! För härlighet 1GOD & Good mänskligheten.

CONCEPT 1
cron ( Community Kör Ägs inte för vinst) ersätta kapitalismen
(Korrupta, giriga, profitera, privat ägare parasiter) , kommunism
( korrupta incometent teknokrater) & hybrider (Korrupta, halv parasit halv
inkompetent) . Privat ägande enhet konfiskeras utan ersättning och omvandlas för att
fungera som en " cron ' med en ' DmC '. State egen enhet omvandlas att fungera som
en " cron ' med en ' DmC '.
Myndigheter fungerar som " cron ' med en ' DmC '. 'Shire' &
Sammankomster ställa upp " Cron'.
' C ' gemenskap är en " Grevskap '' R ' drivs av ' DmC ' ( Beslutsfattande
kommittén 7)
' O ' som ägs av sina anställda som betalas WMW + obetalda frivilliga ' n ' inte för vinst

cron Organisationen leds. Single ledarskap är tyranni.
Ledarskap av kommittén är rättvis. cron styrs av en kommitté (D MC) av
7.
' D-mC' ( Beslutsfattande Kommittén väljs för ett år) består av, 7 medlemmar: Koordinator,
kassör, går för, fyra förvaltare.
Ett cron DmC behöver använda , BPI ( affärsprestandaindikatorer) ,
JIC ( Utifall att) , Es ( Stordriftsfördelar) .
cron DmC använda Business Performance Indicators & .feedback från alla
spel-hållare för beslutsfattandet. (Se cron)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
NOLLTOLERANS till privata ägare parasiter
& inkompetenta teknokrater
CONCEPT 2
Alla land & bostäder är lokalsamhället (Grevskap) ägd. Friköpt mark överförs utan
ersättning till Shire. Ockupanten kan bo i huset tills de vill flytta eller dö. Då Shire tar
kontroll utan ersättning (Det finns ingen egendom för egendom) . Länsstyrelsen, Cron &
familjer hyra från Shire. Alla är hyresgäst. Shire ger Cluster boende, arbete kapell & CRBC
! Freehold marken är privat ägande mark. Beröva gemenskap användning av landfor
nytta för alla. Freehold (Nr Trespass) förnekar användning av alla stränder av Lake &
River fasader, förnekar picknick på golfbanan är ..

1GOD skapat Planet Earth som ska användas, åtnjuter lika av alla människor. Freehold
land och privatägda bostäder kränkande för 1GOD.
Freehold marken används av investerare att spekulera (spela)

i hopp om att driva upp fastighetspriserna (Spekulation, reavinst) förneka ett
samhälle överkomligt skydd. Investerare använder också friköpt mark för
kriminella skatteflykt

(Negativa gearing) . Privata hyresvärdar är främsta orsaken
till hemlösa medlemmar av samhället.
Varje samhälle som har hemlös är ett misslyckande. Denna
grupp har ingen rätt att överleva (existera) .
Vissa investerare uppföra genomskinliga byggnader och laddning över
prissatta hyra. Människor som inte kan betala bli hemlösa.
Investeringsobjekt är egentligen inte köpas för hyresintäkter, men
används som skatteflykt. Resultat ruttnande byggnader. Framväxten av
slum olämpliga för mänsklig bosättning (Insekter och gnagare älskar slum) .
Håll privata hyresvärdar och Freehold Spekulanter ansvariga, tillgångs
band + FRÖKEN / R6

NOLLTOLERANS Freehold !!!
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CONCEPT 3
Varje vuxen har rätt (plikt) till belönas arbete. Belönas arbete innebär att få en lön &
villkor. För bästa ekonomiska management allas löntagare.

Av ekonomiska förvaltning, löner och villkor
(WMW) fastställs av länsstyrelsen. WMW
fastställs årligen. WMW kan förbli densamma, eller gå upp eller gå
ner som de ekonomiska villkoren kräver.

Notera! Privat ägande, statligt ägande avskaffas och ersätts
av cron. Fackföreningarna avregistreras. Regeringen sätter
löner, villkor ..
Det finns 7 lönegrader. Pay är baserad på en " WMW ' ( vecko minimilön) & En
multiplikator.
Löneskalan börjar med en WMW x1 ( minimum) till WMW x7 ( maximal)
belöning intervall :

WMW x1 oerfaren , apprentice ~
WMW x2 skicklig , Tradesman ~
WMW x3 Senior Tradesman ~
WMW x4 Handledare ~

WMW x5 Leader ~
WMW x6 manager ~
WMW x7 ( maximal)
administratör

Villkor för alla 7 löne kvaliteter:
Förväntar hon får 7 veckor pappaledighet på WMW x1 sedan
SMEC regler ~
Han är emot en vecka mammaledighet på WMW x1 ~
Sjuklön för alla betal kvaliteter är WMW x1 ~
Det finns tre dagars klagomål ledighet vid WMW x1 ~

Det finns 2 veckor (2x 7 dagar) semesterledighet lön klass är WMW x1 ~

Arbets redskap, mat, dryck och hygien tillhandahålls.

Det finns inga bonusar. Inga andra förmåner, förmåner, betalningar, .. Det finns ingen årlig
semester lastning eller lång ledighet. ~

Betalkvaliteter har minimikvalifikationer:
WMW x1 ( inga kunskaper ) ,

WMW x2 ( Utförd 'CE' (Reservist) , Skicklig eller 'Handel
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Certifikat' ) ,
WMW x3 ( Mästare Trade certifikat , CE reser ) ,
WMW x4 ( ' Handledare certifikat', CE reser ) ,
WMW x5 ( ' Leader Diploma', CE reser ) ,
WMW x6 ( ' Chef Diploma', CE reser ) ,
WMW x7 ( ' Administratör Degree', CE reser ) .
Karriärsbana! Ytterligare studier efter kvalet ( HAN HON) . När det finns en öppning,
som stöds av senioritet.
Arbetare som inte kan hitta hel- eller deltidsarbete. Shire fördel använda dessa
människor på WMW x1 . Eliminerar arbetslös!

STÖD WMW !!!
CONCEPT 4
Alla immateriella (Copyright, patent ..) tillhör den Shire
(gemenskap) . Fritt att använda av alla. Immaterialrätt (IP) bevaras via
'Knowledge Kontinuitet'. Profiterar från IP är parasitisk, rovdjur, spekulation,
ett brott: FRÖKEN / R6
Shire & provinsen ge 'gratis utbildning' från vaggan till kremering.
I gengäld tillhör alla immateriella rättigheter till alla medlemmar i samhället. Passerar om
immateriella rättigheter till utlänningar (Multi medborgare, spioner ..) är treasonen: FRÖKEN
/ R7

Gratis utbildning tillhandahålls av Shire (SMEC) & provinsen (PHEC, pDEC

, CE) . Alla lär sig och undervisar alla leva länge. Individer ge "Kunskap
kontinuitet till familj, arbete och gemenskap.

SMEC ' Shire medicinsk och utbildning Complex'. The Shire ger gratis
medicinsk från befruktningen till döden och gratis utbildning till barn och
äldre. Det ger samhällsservice via 'SMEC. Den SMEC är också en
karriärväg för bara hon!

PHEC ' Provincial Hospital & utbildning Complex'. En provins leverans fritt sjukhus från
befruktningen till döden och gratis utbildning till unga HE & vuxna HE & SHE. Den PHEC är
också en karriärväg för endast HE!
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pDEC ' Provincial Defence nöd- center'. PDEC bistår ger vägledning och skydd i en
nödsituation till provinsen & dess Shires
(samhällen) . PDEC initierar " Heliga äktenskapet "Kontrakt, tåg administratörer via
'Ledarskap läger'. Karriärväg för HE & SHE.
CE ' Community Emergency tjänst'. Varje 17 år gammal hon och 18 år gammal han måste
närvara ett år tvångs CE service. CE bedömer varje ungdom (Inkluderar handikappade) för
deras användbarhet till Shire & provinsen. Bestämmer hur deras användbarhet kan förbättras. CE
bort föräldraskap inflytande och ersätter den med 'samhällen Arbetsuppgifter och rättigheter'.
CE bestämmer karriärväg för varje She & He enligt deras förmågor och samhällsbehov.

Gratis utbildning ger en karriärväg som börjar med en lärlingsutbildning, som främjas,
finns ytterligare studier. Elitistisk värdelös genväg Utbildning (Universitet) är ett avfall.
Akademiker är anställda eftersom inga yrkesarbetare WMW x1 Om de söker en karriär
de måste börja en lärlingsutbildning. Universiteten 'Shut'! Non Government utbildning
'Shut'! Regeringen att ge pengar till icke statliga utbildning stjäl från samhället. Stjäla
regeringen byts ut till svars, FRÖKEN / R6 .

En persons livserfarenhet kunskap (Immateriell egendom) bevaras och blir odödlig. Den
'kunskaps Kontinuitet' tillvägagångssätt identifierar kritisk kunskap och tillhandahåller
metoder för att fånga, överföra och tillämpa denna kunskap. Livserfarenhet kunskap
separeras mellan arbete och personlig.

När en anställd lämnar stora mängder IP är i riskzonen.
För att motverka denna kompetensflykt är det viktigt att arbetstagarens immateriella
rättigheter bevaras. Det är viktigt att fånga upp och bevara denna kunskap innan
den anställde lämnar. Fånga innebär ljud (Berättande) , video (som visar) , skuggning (Arbeta
sida vid sida) .

En Individens livserfarenhet kunskap (IP) delas med samhället och familjen. sharing
community kommer via Free Education systemet. Delning innebär oral, audio
(Berättande) video- (som visar) , skuggning (praktisk) .
delning familj kommer via barn och barnbarn. Det
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betyder peroral, ljud (Berättande) , video (som visar) , skuggning (praktisk) . Varje individ
från 14 års ålder är att spela in sina upplevelser (Både positiv & oroande) .

NOLLTOLERANS till:
Immateriella Profitörer !!!
GRATIS HEALTH & UTBILDNING
( Citizen Höger )

CONCEPT 5
Hasardspel är en beroendeframkallande dålig kommersiellt eller

personlig ekonomi begrepp.
Kommersiell spelverksamhet omfattar mark och fastigheter spekulation (kapitalvinsten) ,
Derivat (obligationer, terminer, optioner, häckar, optioner, swappar, utnyttjar, aktier, aktier,
teckningsoptioner.) , Fonder. Freehold slutar. spelande arenor kasinon (Spelbutiker,
internet, tabarets ..) , lotterier, utbyten (Framtid, stock) är stängda. Gambling tagare,
profitörer (Bookies fonder chef, terminer handlare, mäklare ..)
skaffa sig, FRÖKEN / R7 Spelande är ett beroende. Alla recenue emot är oförtjänt, beskattas (100%)
.

Personlig spel: vadslagning (Kuk och hund slagsmål, Hästoch greyhoundspel, sportspel, underjordiska slagsmål, två
upp, andra resultat ..) , leka
(Bingo, spel, lotterier, internet, poker ..) .
spelande arenor (Bookies tillbaka rum, spelbutiker, kasinon, webbplatser på Internet,
lotteri butiker ..) stänga. Gambling tagare och profitörer (Bingo, bookies, lotterier, Sport
betting, Net spelsajter, andra vadslagning och eller spel ...) skaffa sig, FRÖKEN R7

Missbrukare tror inte att de är beroende av så länge de roar sig och hålla sina liv
tillsammans. Addicts är okunniga
(korkad) , Godtrogna & svag (patetisk) ! När beroende de blir ett hot mot sig själva och
samhället. Missbrukare blir vanföreställningar, anti social, oärlig, bedrägliga, omoraliskt,
själviska, likgiltig. Detta tvingar en
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samfundet att kontrollera sin livsstil. Att begränsa fri- och rättigheter.

NOLLTOLERANS till spel !!
CONCEPT 6
Commercial & personliga kredit är aggressiv utlåning (Lån-Shark drift) , det
slutar. Credit förslavar gäldenärens som är orsak och verkan Inkasserare. Rovgiriga
långivare och Inkasserare är brottslingar, FRÖKEN / R6

Regering (Norma, Shire) kan inte använda kredit för att finansiera sin budget. De offentliga
intäkterna (skatter och Fines) går offentliga tjänster ökar upp (Wmw går upp) . De
offentliga intäkterna minskar sina tjänster skärs tillbaka (Wmw går ner) . Regeringen
använder inte kredit och stoppar kommersiella och personliga kredit. Regeringen som går
i skuld byts ut. Regeringsmedlemmar är personliga ansvariga för någon skuld som
uppstår.

Kommersiella krediter en baksmälla kapitalismens ändar. Cron sätts upp av Shires & CG
sammankomster. Cron måste överleva på intäkter de genererar. Om de fortsätter att inte
bryta även de stänger ner.

Commercial, personliga kredit stannar. Återbetalning av lån mellan
vänner, familjer, inte kan verkställas.
Inkasso slutar. Inkasserare är brottslingar,
FRÖKEN / R6

Säg nej till krediter, lån
straffa Inkasso
CONCEPT 7

Skatter behövs för regeringen kan fullgöra sin skyldighet och förväntningar på sitt folk. Skatteminimering
och skatteavdrag slut. De är skatteflykt ett brott: FRÖKEN R6 Tax Shelter är stängda.

Skatteskydd: 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, Luxemburg,
Nevada, Panama, San Marino, Singapore, Seychellerna, South Dakota, Schweiz,
Texas, Turks & Caicos, Vanuatu, Vatikanen, Jungfruöarna, Wyoming.

Depå Guardian stödja behovet av regeringen att samla in skatter. Depå-Guardian
motsätter Tax-undvikande. Betala skatt en enforcable Civil Duty!

Skatte minimering är skatte undvikande!

trusts är skatte undvikande!

Avdragsgilla donationer är skatteundandragande!

Tax-undvikande stjäl från gemenskapen!
Tax-undvikande är ett brott: FRÖKEN / R6

Info

Skattesatsen Type

0%

INKOMST

21%

MOMS (mervärdesskatt)

70%

FÖRETAG ¹

appliesup att WMW 7

(Veckovis minimilön 7)
gäller för alla varor och tjänster
(inga undantag)
gäller Gross-vinst
applicerar toincome ovan wmw 7

100% INKOMST

100% OFÖRTJÄNAD INKOMST gäller alla utdelning, ränta,

hyra, kapitalvinsten, vinster, ...

100% EGENDOM

undanta personliga saker!

100% Löneförmån

gäller alla kompletterade fördel
ovanpå lönen!
gäller alla engångs. Engångs fasas
ut!
gäller alla icke-återvinningsbara.
Icke-återvinnings fasas ut!

100% DISPONIBEL
100% Icke återvinningsbart

100% Inkom arteficial &

gäller eventuella arteficial & naturliga

naturliga sötningsmedel.

sötningsmedel

Belönas arbete innebär att få en lön & villkor. Pay bygger på en 'vecko minimilön' (WMW)
& En multiplikator. Den veckovisa minimilön (WMW) fastställs varje år av regeringen.

Notera! 'MOMS' uppsamlas genom den " Grevskap '. Shire håller 50% av den
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skatt samlas och framåt 50% till länsstyrelsen. Provincial regeringen samlar och håller
alla andra skatter. Dessutom både Shires & provinsen samla in pengar genom, avgifter
och böter.
¹ Universe Depå Guardians stöder inte privata företag. De stöder " cron " ( Community
Springa & Operated inte för vinst) . Oförtjänt är något som fick inte genom meriter,
arbete eller tjänst.
Kapitalinkomst, position, makt och rikedom slut. Verkställas av regeringen.

En avliden person har en gemenskap afterlife: Estate, Heritage & traditioner, kunskap
Kontinuitet. Estate passerar på arv, familjetraditioner och minnessaker, ackumulerad
kunskap och livserfarenheter.
Estate passerar inte på Position (Slutar med döden) , Kraft (Slutar med döden) Går all
rikedom i statens inkomster.
Engångs är slöseri. Förorenar vattenvägar talet, hav .. Skapa mer deponi! Engångs
fasas ut! Verkställas av regeringen.
Icke återvinnings blir sopor, deponering. Icke-återvinnings fasas ut! Verkställas
av regeringen.
Lägga artificiella & / eller naturliga weeteners ska motverkas. Beskattas extra (100%) . Verkställas
av regeringen.

Charity som har avdragsgilla donation status är falsk! De är skatteundandragande
som godkändes av korrupta regeringen. Inte donera till dessa! Stänga Charity &
konfiskera tillgångar. Åtala regering, FRÖKEN / R6

att Rika (Chain of Evil) är ett brott FRÖKEN R6 .
Ett brott mot gemenskapen, Anti Social & kränkande 1GOD!
Wealth-Apartheid slutar.

Urskuldande spekulation, privat ägande, Freehold, patent, kopiera rätt, spel (Reavinst,
obligationer, terminer, terminer, utnyttjar, häckar, optioner, aktier, aktier, swappar,
optioner, kasinon, bookies, bingo, lotterier, Sport betting, Internet spelsajter, någon
annan vadslagning & eller spel ...) , kredit (kort, lån, ... inkasserare.) , skatt
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undvikande (Skatteavdrag, skatt minimering, avdragsgilla, truster, donationer ..) ,
Rikedom apartheid är inte bara ett hot mot denna generation, nästa generation men
kommande generationer. Barn är att rapportera föräldrar som tolererar profitera, privat
ägande, spel, skatteflykt, rikedom apartheid, Freehold, upphovsrätt, patent, kredit,
förstör deras barns framtid. Föräldrar håller ansvarig, ta bort & MS R 6 politiker som
tillåter eller är ansvariga för: spekulation, privat ägande, Freehold, upphovsrätt,
krediter, patent, spel, skatteundvikande, rikedom-apartheid!

CG ekonomiska är för en rättvisare gemenskapen levande
användbara givande liv!
För att genomföra CG ekonomiska koncept. Det behövs gemenskaps styrning. Depå
Guardian support 2 tier styrning, andlig och politisk.
Andlig är två nivåer, lokal: ' klan ', provinsiella: " Orackle '.
Politiska är två tier, lokal Shire "rådet , ' Provincial 'Parlamentet ' .

Styrning kommer genom valdes lika (HAN HON) representation.
Valda lika representanter bildar en kommitté. Ansvar fördelas genom competance. Ledarskap
med 1 är Tyranny! Styrning av valda kommittén är rättvis.

En kommitté har lika representation av HE & SHE.
En sammankomst har en vald kommitté ( 'Klan') av 7HE & 7SHE. Den Oratorium har
en vald kommitté ( 'Orackle') av 7HE & 7SHE.
A Shire ('Råd') har två valdes (1 HE & 1 SHE) + 3 Utsedda. Parlamentet består av
valda 35 Han och 35 SHE. Dessa valdes då utvalda 7 HE 7 SHE att bilda
regering.
Styrning behöver Ansvar. Styrning gör Regler och upprätthåller dessa regler. Regler är
baserade på " Laggivare Manifest '.

Slutet
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