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CG ECONOMIC
C oncepts
Každý bussiness je cron. Každý dospělý je na WMW.

dále jen " CG ekonomické pojmy snaží odvrátit lidi od bytí elitářské znečišťujících
sobeckých parazity (kapitalisté) nebo nekompetentní znečišťující technokraty (komunisté)
hrozbou pro ostatní lidi & ‚planetě Zemi‘. Do ‚Depozitáře‘ z výtvory 1GOD & practitio
sociální spravedlnost NERS! Pro slávu 1GOD & dobro lidstva.

CONCEPT 1
cron ( Komunita Run Ve vlastnictví není za účelem dosažení zisku) nahradit kapitalismus

(Poškozený, chamtiví, šmelina, soukromý majitel paraziti) komunismus
( zkorumpované incometent technokraty) a hybridy (Poškozený, polovina parazit
poloviny nekompetentní) , Soukromé vlastnictví entity je konfiskován bez náhrady a je
převeden do fungovat jako ' cron ' s ' DMC ‘. Stát vlastní entity je převeden fungovat
jako ' cron ' s ' DMC ‘.
Vládní agentury fungují jako " cron ' s ' DMC ‘. ‚Shire‘ a Shromáždění

zřídit " Cron‘.
' C ' komunita je " Hrabství ‚‘ R ' spuštěn ' DMC ' ( Rozhodování výboru
ze dne 7.)
' Ó ' vlastněné svými pracovníky placené wmw + neplacených dobrovolníků " n ' ne pro zisk

cron Organizace je řízena. Single vedení je tyranie.
Vedení Výbor je fér. cron se řídí výbor (D MC) 7.

' D-MC‘ ( Rozhodování výbor volen na 1 rok) se skládá z, 7 členů: Koordinátor,
pokladník, Jdi, 4. správce.
Cron DMC musí používat , BPI ( business Performance Indicators) ,
JIC ( Jen v případě) , es ( Úspory z rozsahu) ,
cron DMC používat obchodní výkonnostních ukazatelů & .feedback z celého kůlu
držitele pro rozhodování. (Viz cron)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
NULOVÁ TOLERANCE na soukromý majitel paraziti
& nekompetentní technokraty
CONCEPT 2
Všechny pozemky a byty jsou místní komunity (Hrabství) vlastnil. Pozemky jsou
převedených bez náhrady do Kraje. Bydlící může zůstat v domě, dokud se chtějí
přestěhovat nebo zemřít. Pak Shire přebírá kontrolu bez náhrady (Neexistuje žádný
majetek na nemovitosti) , Zemská vláda, cron a rodiny pronájem od Kraje. Každý je
nájemník. Shire poskytuje Cluster bydlení, práce kaple & CRBC ! Volně držet Pozemek je
soukromé vlastnictví půdy. Zbavení využití komunitní landfor prospěchu všech. Volně
držet (No Trespass) popírá využití všech pláží, jezera a řeky průčelí, popírá pikniku na
golfové hřiště je ..

1GOD vytvořil Planeta Země, které mají být použity, těšil stejně všemi lidmi. Pozemky
a soukromých osob byty jsou urážlivé 1GOD.
Volně držet Pozemek se používají investoři spekulovat (hazardovat)

doufat, že ke zvýšení cen nemovitostí (Šmelina, kapitálový zisk) popírat komunitní
cenově dostupné přístřeší. Investoři také použít Pozemky trestní vyhýbání se
daňovým povinnostem

(Negativní převod) , Soukromí pronajímatelé jsou hlavní
příčinou bezdomovců členů komunity.
Jakýkoliv komunita, která má bez domova je selhání. Tato komunita
nemá žádné právo na přežití (existovat) ,

Někteří investoři postavit chatrné budovy & Charge nad cenou
pronájmu. Lidé, kteří si nemohou dovolit platit stát bezdomovci.
Investice do nemovitostí není ve skutečnosti koupil za příjmy z
pronájmu, ale používá jako daňový únik. Vyústit netrvanlivých budov.
Vznik špinavými nevhodné k obývání (Hmyz a hlodavci milovat slumy) ,
Držet soukromé majiteli a Freehold Spekulanti zodpovědnosti, strip
aktiv + SLEČNA / R6

Nulová tolerance k Freehold !!!
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CONCEPT 3
Každý dospělý má právo (povinnost) na odměněn práci. Odměněn práce s sebou nese získání mzdy
a podmínky. Pro dosažení nejlepšího ekonomického řízení každého je živitel rodiny.

Z ekonomických řízení, mzdy obchodní podmínky
(Wmw) nastavuje zemské vlády. wmw
Určují se jednou ročně. wmw mohou zůstat stejné, nebo jít nahoru, nebo jít
dolů, jak vyžadují hospodářské podmínky.

Poznámka! OV, státní vlastnictví jsou zrušeny a nahrazeny
cron. Odbory se odhlásí. Vláda stanoví platy, podmínky ..

K dispozici je 7 stupňů zaplatit. Plat je založena na ' wmw ' ( týdenní minimální mzda) Teplotu
násobitel.

Pay stupnice začíná s wmw x1 ( minimální) na wmw x7 ( maximum)
rozsah odměna :

wmw x1 nekvalifikovaný , učeň ~
wmw x2 zkušený , živnostník ~
wmw x3 Senior Obchodník ~
wmw x4 Supervisor ~

wmw x5 Leader ~
wmw x6 manager ~
wmw x7 ( maximum)
správce

Podmínky pro všechny platových tříd 7:

Očekával, že je obdrží 7 týdnů otcovské dovolené na wmw x1 pak
SMEČ platí obecná pravidla ~

HE je obdrží 1 týden mateřskou dovolenou v wmw x1 ~
Nemocenská všech platových tříd je wmw x1 ~

K dispozici je 3 dny stížnost odejít wmw x1 ~
K dispozici jsou 2 týdny (2x 7 dní) Roční plat grade dovolená je wmw x1 ~

Pracovní nářadí, jídlo, pití a hygieny jsou k dispozici.
Jsou zde k dispozici žádné bonusy. Žádné další výhody, výhody, platby .. Neexistuje žádný roční
zatížení dovolené, ani dlouhá dovolená. ~

platových tříd mají minimální kvalifikace:
wmw x1 ( žádné dovednosti ) ,

wmw x2 ( ukončena ‚CE‘ (záložník) , Kvalifikovaný nebo ‚Obchod
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Osvědčení' ) ,
wmw x3 ( Master živnostenský list , CE záložník ) ,
wmw x4 ( ' Supervisor Certificate‘, CE záložník ) ,
wmw x5 ( ' Leader diplom‘, CE záložník ) ,
wmw x6 ( ' Správce Diplom‘, CE záložník ) ,
wmw x7 ( ' Správce Titul‘, CE záložník ) ,
Kariérní cesta! Další studie po kvalifikaci ( ON ONA) , Když je otvor, podporovaný
seniority.
Pracovníci, kteří nemohou najít plný nebo částečný pracovní úvazek. Hrabství užitečně
zaměstnat tyto lidi wmw x1 , Eliminuje nezaměstnaný!

PODPĚRA, PODPORA wmw !!!

CONCEPT 4
Vše k duševnímu vlastnictví (Copyright, patent ..) patří do Kraje
(společenství) , Volně používat všichni. Duševní vlastnictví (IP) je chráněn
pomocí ‚znalostní kontinuity‘. Šmelina z IP je parazitární, dravý, šmelina,
trestný čin: SLEČNA / R6
Shire & Province poskytovat ‚Volný vzdělávání‘ od kolébky ke kremaci.
Na oplátku je veškeré duševní vlastnictví patří všem členům komunity. Předávání
duševního vlastnictví k cizincům (Multi státní Spies ..) Je Zrada: SLEČNA / R7

Bezplatné vzdělávání je poskytována Shire (SMEČ) & Province (PHeC, pDEC

, CE) , Každý, kdo se učí a učí celý dlouhý život. Jednotlivci poskytovat
‚kontinuitu znalostí‘ k rodině, v práci a komunity.
SMEČ ' Shire lékařskou a vzdělávací komplex.‘ Hrabství poskytuje
bezplatnou lékařskou od početí do smrti a bezplatné vzdělání pro děti a
seniory. Poskytuje veřejné služby prostřednictvím ‚SMEČ. SMEČ je také
profesní dráhu pro jen ona!

PHeC ' Provincial Hospital & vzdělání Complex‘. Zásoba Province bez Hospital od
početí do smrti a bezplatného vzdělání pro mladé He dospělých JE & SHE. PHeC je
také profesní dráhu jen HE!
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pDEc ' Provinční Defense & Emergency centrum‘. PDEc pomáhá poskytuje návod ak
ochraně v případě nouze, aby provincie a její Shires
(obce) , PDEc zahájí " Sedmá svátost "Smlouva, vlakové Administrátoři přes‚Vedení
tábora‘. Profesní dráhu pro He SHE.

CE ' Havarijní služba Společenství‘. Každý 17-letý SHE & HE 18 let musí navštěvovat
jeden rok kompulzivní ‚CE‘ službu. ‚CE‘ hodnotí každý mládež (Včetně postižení) k
jejich užitečnosti pro Kraje a provincie. Rozhoduje o tom, mohou být jejich užitečnost
posílena. CE odstraní výchovný vliv a nahradí ji ‚společenství Cla & práv‘. CE rozhoduje
profesní dráhu každého She & HE podle svých schopností & potřeb komunity.

Vzdělání zdarma poskytuje kariéru začínající listem, jak je podporována, další studie
je k dispozici. Elitářský zbytečná zkratka Education (Vysoké školy) je odpad.
Absolventi se používají jako bez kvalifikovaných pracovníků wmw x1 V případě, že
usilovat o kariéru mají začít do učení. Vysoké školy jsou ‚Drž!‘ Non Government
vzdělávání ‚Drž!‘ Vláda, která dávají peníze na non vládní vzdělání okrádají komunity.
Kradení vláda nahrazena zodpovídat, SLEČNA / R6 ,

životní zkušenost Znalosti z oblasti ‚S Jednotlivé (duševní vlastnictví) je zachována a
stane se nesmrtelným. Přístup ‚znalostní návaznosti‘ identifikuje kritické znalosti a
poskytuje metody pro zachycování, přenos a aplikace těchto vědomostí. Životní
zkušenost poznání je oddělen mezi prací a osobní.

Pokud zaměstnanec opustí obrovské množství IP jsou v nebezpečí.
To působí proti této odliv mozků je důležité, že duševní vlastnictví zaměstnance je
zachována. Je velmi důležité zachytit a uchovat tyto znalosti, než odejde
zaměstnanec. Prostředkem pro zachycování zvuku (Vyprávění) , video (Zobrazeno) ,
stínování (Pracovat po boku) ,

životní zkušenost znalostech jedince (IP) je sdílena s komunitou a rodinou. komunita
sdílení přichází prostřednictvím systému bezplatné vzdělání. Sdílení znamená orální,
audio
(Vyprávění) video (Zobrazeno) , stínování (ruce na) ,
Sdílení rodina přijde přes děti a vnoučata. To
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znamená orální, audio (Vyprávění) , video (Zobrazeno) , stínování (ruce na) , Každý
jednotlivec ve věku od 14 je zaznamenat jejich životní zkušenosti (Jak kladné
znepokojující) ,

NULOVÁ TOLERANCE na:

Vyděrači duševního vlastnictví !!!
ZDARMA PRO ZDRAVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
( Citizen Right )
CONCEPT 5

karban je návyková špatný obchodní nebo
osobní ekonomika pojem.
Komerční hazardu zahrnuje pozemky a nemovitostmi spekulace (kapitálový zisk) Deriváty, (dluhopisy,
forwardů, živých plotů, opce, swapy, využívá, akcie, obligace, zaručuje.) , Fondy. Freehold
končí. hazardních her místa kasina (Sázkové kanceláře, internet, tabarets ..) , loterie,
výměny (Budoucí, sériový) jsou uzavřeny. Hazardní promotéři, vyděrači (Bookmakeři fondy
manažer, futures obchodníci, makléři ..)
dostat, SLEČNA / R7 Hazardní hry je závislost. Jakékoli recenue obdrželi, je nezasloužený, zdaněn (100%)
,

Osobní hazardu: sázení (Kohout a psí zápasy, koňské a
chrtí dostihy, sportovní sázení, podle pozemních bojů, 2 up,
další výstupy ..) , hrající
(Bingo, hry, loterie, internet, poker ..) ,
hazardních her místa (Bookmakeři zpět místnosti, sázkové kanceláře, kasina, internetové stránky, loterie
výstupy ..) zavřít. Hazardní hry promotéry & vyděrači (Bingo, bookmakeři, loterie, sportovní sázky, Net
webových stránek s hazardními hrami, jiné sázení a hazardních her nebo ...) dostat, SLEČNA R7

Addicts nevěřím, že jsou závislí, pokud se baví a drží svůj život dohromady.
Narkomani jsou ignorant
(hloupý) , Naivní a slabý (Ubohé) ! Jakmile závislí se stanou hrozbou pro sebe a
komunitě. Addicts stát bludy, proti sociální, nečestný, prolhaný, nemorální, sobecký,
bezcitný. To vynutí

6

1 Boží Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!
14.12.3.1 N-u-m www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians

komunity řídit jejich životní styl. Omezování svobody & práv.

Nulovou toleranci hazardu !!
CONCEPT 6
Obchodní a osobní Credit je predátorské úvěrování (Provoz Loan- žralok) , končí
to. Credit zotročuje dlužníkovi, který je příčina a účinek dluhu sběratelů. Dravé
věřitelé a dluh kolektory jsou zločinci, SLEČNA / R6

Vláda (Zemská, Shire) nelze použít úvěr k financování jejich rozpočtu. vládní příjmy (daně
a pokuty) stoupá zvýšení vládních služeb (Wmw jde nahoru) , Vládní příjmy snižuje
její služby jsou řezané zpět (Wmw klesá) , Vláda nepoužívá úvěru a zastaví komerční
a osobní kredit. Vláda, která jde do dluhů je nahrazen. členové vlády jsou osobní
odpovědnost za jakékoliv dluhy, ke kterému dochází.

Komerční úvěrová pozůstatek z konce kapitalismu. Cron zřizuje Shires a CG
shromáždění. Cron muset přežít na straně příjmů, které generují. Pokud budou i nadále
nezlomí ani oni ukončit svoji činnost.

Komerční, osobní kreditní zastaví. Splácení půjčky mezi přáteli,
rodinami, nemůže být vykonáno.
Dluh sběr končí. Dluh kolektory jsou zločinci,
SLEČNA / R6

Říkat ‚ne‘ úvěrů, půjček
trestat dluh kolektory
CONCEPT 7
Daně jsou nutné k tomu, vláda může plnit své ce závazku a expecta- svým lidem. Tax &
minimalizace daňové uznatelnosti konec. Jsou to daňové úniky zločin: SLEČNA R6 Daň
Shelter jsou uzavřeny.
Daňové přístřeší: Alaska, Andorra, Bahamy, Belize, Bermudy, Kajmanské, City of London,
Curacao, na Kypru, v Delaware, Dubaj, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, Irsko, Isle of a Man, Lichtenštejnsko, Monako, Lucembursko,
Nevada, Panama, San Marino, Singapur, Seychely, Jižní Dakota, Švýcarsko, Texas,
Turks Caicos, Vanuatu, Vatikán, Panenské ostrovy, Wyoming.

kustod Guardian podporují potřebu vlády vybírat daně. Kustod-Guardian bránit
tax-únikům. Placení daní enforcable Civil Duty!

Daní minimalizace Je Tax-vyhýbání!
důvěřuje jsou Tax-vyhýbání se!

Daňově odečitatelné dary jsou daňové úniky!
Daní vyhýbání se krade ze Společenství!
Daní vyhýbání se Crime: SLEČNA / R6

Tax-Rate Type

Info

0%

PŘÍJEM

21%

káď (Daň z přidané hodnoty)

appliesup na wmw 7
(Týdenní minimální mzdy 7)
se vztahuje na veškeré zboží a služby

(žádné vyjímky)
platí pro Gross-zisku

BUSINESS ¹
70%
100% PŘÍJEM

platí toincome výše WMW 7

100% nezasloužený příjem se vztahuje na všechny dividendy, úroky,

nájemného, kapitálového zisku, výhry, ...

100% MAJETEK

osvobodit osobní věci!

100% FRINGE Benefit

se vztahuje na všechny doplněné

100% JEDNORÁZOVÝ

se vztahuje na jakýkoli jedno použití.

100% Nerecyklovatelné

se vztahuje na jakýkoli non-recyklovatelný.

100% Přidá arteficiální &

se vztahuje na všechny arteficiální a

prospěch na vrcholu mzdy!

Jednorázové je vyřazen!
Non-recyklovatelné jsou vyřazen!

přírodních sladidel.

přírodní sladidla

Odměněn práce s sebou nese získání mzdy a podmínky. Plat je založena na ‚týdenní
minimální mzda‘ (Wmw) Teplotu násobitel. Týdenní minimální mzda (Wmw) je nastaven
každoročně vládou.

Poznámka! 'KÁĎ' se shromáždí v ' Hrabství ‘. Hrabství drží 50%
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daň vybíraná a dopředu o 50% na zemské vlády. Zemská vláda sbírá a uchovává
všechny ostatní daně. Navíc oba Shires & Province získávat peníze přes, poplatcích &
pokut.
¹ Vesmír Depozitář Guardians nepodporují soukromé podnikání. Oni podporují " cron " ( Komunita
Run & ovládané nikoli za účelem zisku) , Nezasloužené je něco, co získala ne zásluh,
pracím nebo službám.

Nezasloužené příjmy, postavení, moc a bohatství konec. Vynuceny vlády.

Zesnulé osoby má komunitní posmrtný život: majetek, dědictví & tradice, znalost
kontinuitu. Estate předává dědictví, rodinných tradic a památek, akumulovaných
znalostí a životních zkušeností.
Estate neprojde o postoji (Končí smrtí) , Napájení (Končí smrtí) Všechno bohatství jde
do vládních příjmů.
Disposables jsou nehospodárné. Znečišťují vodní to, moře .. Vytvořit více
skládky! Jednorázové je vyřazen! Vynuceny vlády.
Non recyklovatelné stal odpad, skládka. Non-recyklovatelné jsou vyřazen! Vynuceny
vlády.
Přidávání umělé a / nebo přírodní weeteners má být zabráněno. Je zdaněna zvláštní (100%)
, Vynuceny vlády.
Charita, která má status daňově odečitatelné dárcovství jsou falešný! Jsou to systémy daní
vyhýbání zaštítěných zkorumpované vlády. Nenechte darovat k nim! Ukončit činnost Charity
a konfiskace majetku. Žalovat vládu, SLEČNA / R6

být bohatý (Řetězový zla) je zločin SLEČNA R6 ,
Zločin proti Společenství, boj proti sociální a urážlivé 1GOD!
Bohatství apartheidu končí.

Přehlížení šmelina, OV, vlastní majetek, patent, autorské právo, hazardní hry (Kapitálový
zisk, dluhopisy, forwardy, futures, využívá mezí, opce, akcie, obligace, swapy, warranty,
kasina, bookmakeři, bingo, loterie, sportovní sázky, internetové hazardní webové stránky,
jakýkoliv jiný sázení a hazardních her nebo ...) , kredit (karty, půjčky, ... dluh kolektory.) daňové
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vyvarování (Daňová uznatelnost, daňové minimalizace, daňově uznatelné, věří, dary ..) Bohatství
apartheid nejsou jen hrozbou pro tuto generaci, generaci, ale příští generace. Děti jsou
oznámit rodičům, že omlouvat těžili, OV, hazardní hry, daňovým únikům, bohatství
apartheid, vlastní majetek, autorská práva, patenty, úvěr, ničí jejich Childrens
budoucnost. Rodiče hnát k zodpovědnosti, odstranit & MS R 6 politici, které umožňují
nebo jsou zodpovědné za: šmelina, OV, vlastní majetek, copyright, úvěr, patent,
hazardní hry, daňově vyhýbání, bohatství apartheid!

CG Economic je pro spravedlivější společenství žijící
užitečné odměňující životy!
Implementovat CG Hospodárný jeho pojetí. je zapotřebí správa Společenství. Kustod
Guardian support 2 governance tier, duchovní a politický.
Duchovní je 2 vrstva, lokální: ' Klan ‘, provinční: ' Orackle ‘.
Politické je 2 tier místní Shire ‚Rada‘ , ' Provincial ‚Evropský parlament ' ,

Správa projde zvolen rovný (ON ONA) zastoupení.
Volení zástupci rovné tvoří výbor. Odpovědnost přiděluje competance. Vedení vedení 1
je Tyranny! Správa by volený výbor je fér.

Výbor má rovné zastoupení HE a SHE.
Shromáždění má volený výbor ( 'Klan') of 7HE & 7SHE. Oratoria je volený výbor (
'Orackle') of 7HE & 7SHE.
A Shire ('Rada') má 2 volen (1 HE-1 SHE) + 3 Jmenované. Evropský parlament se
skládá z volených 35 He 35 SHE. Ty volen pak zvoleni 7 HE 7 SHE tvořit vládu.

Správa potřebuje odpovědnosti. Správa dělá pravidla a prosazuje těchto pravidel. Pravidla
jsou založeny na " Zákonodárce Manifest ‘.

Konec

10

1 Boží Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!
14.12.3.1 N-u-m www.universecustodianguardians.org

