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CG GOSPODARCZA
oncepts C
Każdy bussiness jest Cron. Każdy dorosły jest WMW.

The ' CG Koncepcje gospodarcze starania, aby włączyć ludzi przed elitarną
zanieczyszczających egoistycznych pasożytów (kapitaliści) lub niekompetentni technokraci
zanieczyszczających (komuniści) zagrożenie dla innych ludzi i „Planet Earth”. W „Powiernika”
z kreacji 1GOD & sprawiedliwość społeczna practitio Ners! Dla chwały 1GOD & dobra ludzkości.

CONCEPT 1
cron ( Społeczność Run nie Własnością dla zysku) zastąpić kapitalizm

(Uszkodzony, chciwi, spekulacji, pasożyty prywatny właściciel) komunizm
( skorumpowanych technokraci incometent) i mieszańce (Uszkodzony, pół pasożyt pół
niekompetentny) , Podmiot prywatny własność skonfiskowano bez odszkodowania i
przekształca się działać jako " cron „Z” DmC ”. Stan własnego jednostka przekształca się
działać jako " cron „Z” DmC ”.

agencje rządowe działają jak " cron „Z” DmC ”. „Shire” i skonfigurować
przy zbiorach " Cron”.
' do ' społeczność jest " Hrabstwo „” R ' prowadzony przez ' DmC ' ( Podejmowanie
decyzji Komitetu 7)
' O ' własnością jej pracowników płatnych WMW + niewypłacone wolontariuszy n ' nie dla zysku

cron organizacja jest zarządzana. Pojedyncze przywództwo jest tyrania.

Przywództwo przez Komitet jest fair. cron są regulowane przez komitet (D
MC) 7.
' D-MC” ( Podejmowanie decyzji Komitetu wybierani na okres 1 roku) składa się z 7 członków: Koordynator,
Skarbnik, Idź za, 4 Powiernika.

Cron DmC musi korzystać , BPI ( Wskaźniki skuteczności biznesu) ,
JIC ( W razie czego) , es ( Korzyści skali) ,
cron DmC zastosowań biznesowych Wskaźniki i .feedback ze wszystkimi palika posiadacza do
podejmowania decyzji. (Patrz Cron)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
ZERO TOLERANCJI do prywatne pasożyty właściciel
& niekompetentnych technokraci

CONCEPT 2
Wszystkie mieszkania są grunty i społeczność lokalna (Hrabstwo) własność. Grunty są przesyłane bez
rekompensaty dla Shire. Lokator może pozostać w domu, aż chce się przenieść lub umrzeć. Następnie
Shire przejmuje kontrolę bez odszkodowania (Nie ma nieruchomości na własność) , Prowincjonalny
rząd, Cron & rodzin dzierżawy z Shire. Każdy jest najemca. Shire zapewnia obudowę klastrze, kaplicę
Work & CRBC ! Grunt posiadany na własność ziemia jest prywatna własność ziemi. Pozbawienie
korzystanie wspólnocie landfor korzyścią dla wszystkich. Grunt posiadany na własność (Nie Trespass) zaprzecza
wykorzystanie wszystkich plaż, jezior i rzek fasad, zaprzecza pikniki na pole golfowe na ..

1GOD stworzony Planet Earth mają być stosowane, cieszył się równie przez wszystkich ludzi.
Grunty i prywatnie własność mieszkań są obraźliwe 1GOD.
Grunt posiadany na własność grunty są wykorzystywane przez inwestorów do spekulacji (hazard)

nadzieję na wzrost cen nieruchomości (Spekulacja, zyski kapitałowe) odmawianie
społeczności niedrogie schronienie. Inwestorzy również użyć Grunty dla unikania
opodatkowania karnej

(Ujemny przekładnia) , Prywatni właściciele są główną przyczyną
bezdomnych członków społeczności.
Wszelkie społeczność, która ma bezdomnych jest porażką. Ta
wspólnota nie ma prawa przeżyć (istnieć) ,
Niektórzy inwestorzy wyprostowany cienkie Budynki i opłatę za drogo wynajęcia. Ludzie,
którzy nie mogą zapłacić stają się bezdomni. Nieruchomości inwestycyjne nie jest tak
naprawdę kupił dla przychodów z wynajmu, ale używane jako uchylanie się od
płacenia podatków. Skutkować budynków psujących się. Pojawienie slumsach nie
nadaje się do zamieszkania (Owady i gryzonie kochają slumsy) , Trzymaj prywatnych
gospodarza i Freehold Spekulanci odpowiedzialności, pasek atutem + MS / R6

Zero tolerancji dla własnościowe !!!
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KONCEPCJA 3
Każdy dorosły ma prawo (cło) do nagrodzonej pracy. Nagrodzony praca wiąże się wynagrodzenie i
warunki. Aby uzyskać najlepszą każdego zarządzania gospodarczego to żywiciela rodziny.

Dla ekonomicznych zarządzania, wynagrodzeń i warunki

(Wmw) są ustalane przez rząd kraju. WMW
są ustalane corocznie. WMW mogą pozostać takie same, albo iść w górę lub w
dół, jak wymagają tego warunki ekonomiczne.

Uwaga! Własność prywatna własność państwa zostały zniesione i
zastąpione przez Cron. Związki są wyrejestrowane. Rząd ustala
wynagrodzenia, warunków pracy ..

Istnieje 7 płac klas. Płatna jest oparta na ' WMW ' ( tygodniowa płaca minimalna) I
mnożnik.
Płatna skala zaczyna się od WMW x1 ( minimum) do WMW x7 ( maksymalny)
Zakres nagroda :
WMW x1 niewykwalifikowany , uczeń ~

WMW x5 lider ~

WMW x2 wykwalifikowany , handlowiec ~

WMW x6 Menedżer ~

WMW x3 Starszy Handlowiec ~

WMW x7 ( maksymalny)

WMW x4 Inspektor ~

administrator

Warunki dla wszystkich 7 płatnymi stopnie:

Spodziewając SHE otrzymać 7 tygodni urlopu ojcowskiego w WMW x1 następnie
SMEC Obowiązują zasady ~

HE otrzymują 1 tydzień urlopu macierzyńskiego w WMW x1 ~
Zasiłek chorobowy dla wszystkich klas płac jest WMW x1 ~

Jest 3 dni urlopu skarg na WMW x1 ~
Istnieją 2 tygodnie (2 x 7 dni) Roczny urlop jest gatunek płatnej WMW x1 ~

bieg praca, jedzenie, napoje i higiena są świadczone.

Nie są to żadne premie. Żadne inne korzyści, przywilejów, płatności, .. Nie ma roczny
loading urlopu, ani długi urlop usługi. ~

klas płac mają minimalne kwalifikacje:
WMW x1 ( Brak umiejętności ) ,

WMW x2 ( Wypełniony „CE” (rezerwista) Oraz umiejętności lub „handlowa
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Certyfikat' ) ,
WMW x3 ( Mistrz Handlu certyfikatu , CE rezerwista ) ,

WMW x4 ( ' Inspektor Certyfikat”CE rezerwista ) ,
WMW x5 ( ' Lider dyplom”CE rezerwista ) ,
WMW x6 ( ' Dyplom Menedżer”CE rezerwista ) ,
WMW x7 ( ' Stopień Administrator”, CE rezerwista ) ,
Ścieżka kariery! Dalsze badania po kwalifikacjach ( ON ONA) , Kiedy znajduje się otwór,
promowana przez starszeństwa.
Pracownicy, którzy nie mogą znaleźć pracy w pełnym lub niepełnym czasie. Shire pożytecznie
zatrudnić tych ludzi na WMW x1 , Eliminuje bezrobotnych!

WSPARCIE WMW !!!
CONCEPT 4
Wszystko własności intelektualnej (Prawa autorskie, patentowe ..) należący do Shire

(społeczność) , Do korzystania przez wszystkich. Własność intelektualna (IP) jest
zachowana ciągłość wiedzy poprzez „”. Spekulacji z IP jest pasożytnicza, drapieżny,
spekulacji, przestępstwo: MS / R6

Shire & Province zapewnienia bezpłatnej edukacji „” od kołyski do kremacji.
W zamian za wszelka własność intelektualna należy do wszystkich członków społeczności. Przekazywanie
własności intelektualnej cudzoziemców (Obywatelami wielo szpiedzy ..) Zdrada jest: MS / R7

Bezpłatnej edukacji jest przez Shire (SMEC) & Province (PHeC, PDEc
, CE) , Każdy uczy i uczy żyć długo. Osoby zapewnić „ciągłość wiedzy” do
rodziny, pracy i społeczności.
SMEC ' Shire Complex medycznej i edukacji”. Shire zapewnia bezpłatną
lekarskie od poczęcia do śmierci i bezpłatnej edukacji dla dzieci i seniorów. Świadczy
usługi dla społeczności poprzez „SMEC. SMEC jest także ścieżka kariery
dla tylko ona!

PHeC ' Wojewódzki Szpital i edukacja Complex”. Zapas Prowincja darmo Hospital od
poczęcia do śmierci i bezpłatnej edukacji dla młodych i dorosłych HE HE & SHE. PHeC jest
także ścieżka kariery dla tylko On!
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PDEc ' Prowincjonalny obrony i centrum alarmowego”. PDEc pomaga daje wskazówki i
ochrony w sytuacjach awaryjnych na prowincji i jego Shires

(społeczności) , PDEc inicjuje ' Świętego małżeństwa "umowa administratorzy pociągów VIA
obozie Leadership. ścieżka kariery dla HE & SHE.

CE ' Społeczność Pogotowie”. Każdy 17-letnia ONA i 18-letni Ma uczestniczyć 1 rok
kompulsywne „CE” usługę. „CE” ocenia każdą młodzieży (W tym ruchu) za ich
przydatność do Shire i prowincji. Decyduje o ich przydatność może być zwiększona. CE
usuwa wpływ rodziców i zastępuje go "Wspólnoty Obowiązki i prawa. CE decyduje
ścieżkę kariery każdego She & He, jak na ich możliwości i potrzeb społeczności.

Darmowa edukacja stanowi ścieżkę kariery rozpoczynający praktykę, promowane,
dalsze badania są dostępne. Elitarne bezużyteczne skróty Edukacja (wyższe) jest
odpadem. Absolwenci są zatrudnieni jako bez wykwalifikowanych pracowników WMW x1 Jeśli
poszukują kariery mają rozpocząć praktykę. Uniwersytety „Zamknij”! edukacja rząd non
jest „Zamknij”! Rząd, który daje pieniądze na edukację non rządowej kradną od
społeczności. Kradzież rząd otrzymuje, pociągnięty do odpowiedzialności, MS / R6 ,

Danej osoby jest życie doświadczenie wiedza (własność intelektualna) jest
zachowana i staje się nieśmiertelny. Podejście „wiedzy” identyfikuje ciągłość wiedzy
krytycznej i dostarcza sposoby przechwytywania, przesyłania i stosowania tej wiedzy. Życie
doświadczenie wiedza jest oddzielona od pracy i osobiste.

Kiedy pracownik pozostawia ogromne ilości IP są zagrożone.
Aby przeciwdziałać tym drenażu mózgu ważne jest, że własność intelektualna
pracownika jest zachowana. Istotne jest, aby uchwycić i zachować tę wiedzę, zanim
pracownik opuszcza. Przechwytywanie oznacza dźwięku (Opowiadania) , wideo (seans)
, shadowing (Pracować obok) ,

Indywidualna jest wiedza doświadczenie życiowe (IP) są udostępniane społeczności i
rodziny. Udostępnianie Społeczność przychodzi poprzez system edukacji bezpłatny. Udostępnianie
oznacza oralny, audio

(Opowiadania) wideo (seans) , shadowing (ręce) ,
Udostępnianie rodzina pochodzi poprzez dzieci i wnuków. To
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oznacza doustnie, dźwięku (Opowiadania) , wideo (seans) , shadowing (ręce) , Każda
osoba w wieku od 14 to nagrać swoje doświadczenia życiowe (Zarówno dodatni
niepokojące) ,

ZERO TOLERANCJI do:
Spekulanci własności intelektualnej !!!

DARMOWE zdrowie i edukacja
( Prawo obywatela )

CONCEPT 5

Hazard jest wciągająca zły handlowych lub
osobisty ekonomia pojęcie.
hazard handlowa obejmuje, gruntów i nieruchomości spekulacji (zysk kapitałowy) , Pochodne (obligacje,
forward, futures, żywopłoty, opcje, swapy, wykorzystuje, udziały, akcje, warranty). , Fundusze. Własnościowe
kończy. lokali hazardowych kasyna (Sklepy, zakłady, internet, tabarets ..) , loterie, wymiana (Przyszłość,
akcje) są zamknięte. promotorami hazard, spekulanci (Bukmacherzy, fundusze manager, futures
handlowców, maklerów ..)
dostać, MS / R7 Hazard jest uzależnienie. Wszelkie recenue otrzymał jest niezrealizowane,
opodatkowane (100%) ,

hazard osobisty: Zakłady (Kogut i pies walk, konne i wyścigi
psów, zakłady sportowe, pod walkach naziemnych, 2 w górę,
innych efektów ..) , gry
(Bingo, gry, loterie, internet, poker ..) ,
lokali hazardowych (Bukmacherzy kopię pokoje, zakłady, kasyna, sklepy internetowe, strony
internetowe placówek loterii ..) blisko. Hazard promotorów i spekulantów (Bingo, bukmacherzy,
loterie, zakłady sportowe, serwisy hazardowe netto, inne zakłady i hazard lub ...) dostać, MS R7

Narkomani nie wierzą, że są uzależnieni tak długo, jak są one zabawie i trzyma
swoje życie razem. Uzależnieni są ignorantami
(głupi) , Naiwny i słaby (żałosne) ! Po uzależniony stają się zagrożeniem dla siebie i
społeczności. Narkomani stać urojenia, anty społeczny, nieuczciwi, oszukańcze,
niemoralne, samolubny, niedbały. Wymusza to na
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społeczność kontrolować ich stylu życia. Ograniczenie wolności i praw.

ZERO TOLERANCJI hazardu !!
CONCEPT 6
Komercyjne & Prywatne kredytowa jest kredytowej drapieżny (Praca zabezpieczenie
pożyczkowe rekina) , kończy się. Zniewala kredytowej dłużnika, który jest przyczyną i skutkiem
komorniczych. Drapieżnych kredytodawców i Komornicy są przestępcami, MS / R6

Rząd (Miejscowej, Shire) nie można korzystać z kredytu na finansowanie ich budżetu. przychody
rząd (podatki i kary) idzie w górę służbami rządowymi wzrostu (WMW idzie w górę) ,
Przychody rząd zmniejsza jego usługi są cofać (WMW idzie w dół) , Rząd nie korzysta z
kredytów i zatrzymuje kredytów komercyjnych i osobowych. Rząd, który przechodzi w długi
otrzymuje. członkowie rządu są osobistej odpowiedzialności za jakiekolwiek długu, który
występuje.

kredyt komercyjny kac końców kapitalizmu. Cron są tworzone przez Shires & CG
zgromadzeń. Cron przetrwać na dochody one generują. Jeśli nadal nie złamać
nawet oni zamknąć.
zatrzymuje handlowy, osobisty kredytowej. Spłata pożyczek między
przyjaciółmi, rodzin, nie mogą być egzekwowane.

windykacyjnych kończy. Komornicy są przestępcami,
MS / R6

Powiedzieć „nie” Kredyty, pożyczki

Kolektory ukarać Dłużne
CONCEPT 7
Podatki są potrzebne więc rząd może spełnić swoje ia Obowiązek i oczekiwań, do swoich ludzi. minimalizacja
podatku i koniec odliczania podatku. Są unikanie płacenia podatków jest przestępstwem: MS R6 Shelter
podatkowe są zamknięte.

Raju podatkowym: Alaska, Andora, Bahamy, Belize, Bermudy, Kajmany, City of
London, Curacao, Cypr, Delaware, Dubaj, Florida, Jersey,
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Guernsey, Hong Kong, Irlandia, Isle of Man, Liechtenstein, Monako, Luksemburg,
Nevada, Panama, San Marino, Singapur, Seszele, Dakota Południowa, Szwajcaria,
Texas, Turks & Caicos, Vanuatu, Watykan, Wyspy Dziewicze, Wyoming.

kustosz Strażnik wspierają potrzebę rządu do pobierania podatków. Kustosz-opiekun
przeciwstawiać podatkowe unikania. Płacąc podatki enforcable Duty Cywilnego!

Minimalizacja podatku Podatek jest unikania!

Fundacje są podatki unikania!
Darowizny odliczane od podatku jest unikanie podatku!

Unikanie podatków jest kradzież ze Wspólnoty!
Unikanie podatków jest przestępstwem: MS / R6

Tax-Rate Type

Info

0%

DOCHÓD

21%

faktura VAT (podatek od wartości dodanej) odnosi się do wszystkich towarów i usług

appliesup do WMW 7
(Co tydzień płaca minimalna 7)

(bez wyjątków)

BIZNES đ
70%
100% DOCHÓD

Dotyczy Gross-profit
Dotyczy toincome powyżej WMW 7

100% DOCHÓD PASYWNY Dotyczy to wszystkich dywidend, odsetek,

wynajem, kapitał, zysk, wygrane, ...

100% MAJĄTEK

zwolnić rzeczy osobiste!

100% Fringe Benefit

Dotyczy to każdej uzupełnionej

100% JEDNORAZOWY

Dotyczy to każdy jednorazowy.

100% Nienadających się do recyklingu

Dotyczy to każda niezgodność recyklingowi.

korzyścią na górze płacy!
Jednorazowych są wycofywane!
Non-surowce wtórne są wycofywane!

100% Dodano arteficial &

Dotyczy to wszelkich arteficial i

naturalne substancje słodzące.

naturalnych środków słodzących

Nagrodzony praca wiąże się wynagrodzenie i warunki. Płatna jest oparta na „” tygodniowej
płacy minimalnej (Wmw) I mnożnik. Tygodniowa płaca minimalna (Wmw) ustawiony jest
co roku przez rząd.
Uwaga! 'FAKTURA VAT' zbierane przez " Hrabstwo ”. Shire utrzymuje 50%
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podatek pobierany i przód 50% do rządu kraju. Rząd kraju zbiera i przechowuje
wszystkie inne podatki. Ponadto zarówno Shires & Province zebrać pieniądze poprzez,
opłat, opłat i kar.
đ Universe powiernicze Strażnicy nie obsługują prywatne przedsiębiorstwa. Oni wspierają " cron
" ( Społeczność Run & Obsługiwany nie dla zysku) , Niezrealizowane jest coś nie zyskała przez
zasług, pracy lub usługi.
Koniec dochód, stanowisko, władza i bogactwo niezrealizowane. Wymuszane przez rząd.

Osoby zmarłej ma życia pozagrobowego społeczności: Estate, Heritage i tradycja, wiedza
ciągłości. Nieruchomości przechodzi na dziedzictwa, tradycji rodzinnych i pamiątek,
zgromadzonej wiedzy i życiowych doświadczeń.
Nieruchomości nie przechodzi na stanowisko (Kończy się śmiercią) , elektryczne (Kończy się śmiercią) Wszystkie
Wealth idzie do rządu Skarbowego.
Jednorazowych są marnotrawstwem. Zanieczyszczają śródlądowej'S, mórz .. tworzyć bardziej
wysypiska! Jednorazowych są wycofywane! Wymuszane przez rząd.

Non surowców wtórnych stać śmieci, składowiska. Non-surowce wtórne są wycofywane! Wymuszane
przez rząd.
Dodawanie sztuczne i / lub naturalne weeteners ma być odradzane. Jest opodatkowany extra (100%) ,
Wymuszane przez rząd.

Dobroczynność, które mają status podatkowy odliczyć darowizny są imitacja! Są systemy
unikania podatku zatwierdzone przez rząd skorumpowany. Nie oddanie do nich! Zamknąć
Miłość i konfiskaty aktywów. Ścigania rząd, MS / R6

będąc Zamożni (Chain of Evil) jest przestępstwem MS R6 ,

Przestępstwo przeciwko wspólnotowym, Anti Social & obraźliwe 1GOD!

Wealth-Apartheid kończy.
Akceptowanie spekulacji, własność prywatna, własność, patent, prawo kopiować, hazard (Zyski
kapitałowe, obligacje, forward, futures, wykorzystuje, żywopłoty, opcje, akcje, udziały, swapy,
warranty, kasyna, bukmacherzy, bingo, loterie, zakłady sportowe, strony internetowe Internet
Gambling, wszelkie inne zakłady i hazard lub ...) , kredyt (karty, kredyty, ... komorniczych.) , podatek
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unikanie (Odliczenia podatkowe, minimalizacja podatku, odliczeniu podatku, trusty, darowizny ..) Bogactwo
apartheid są nie tylko zagrożeniem dla tego pokolenia, ale następnego pokolenia przyszłych pokoleń. Dzieci
są zgłosić rodzicom, że nie akceptujemy spekulacji, własności prywatnej, hazard, unikaniu
opodatkowania, bogactwo apartheidu Freehold, prawami autorskimi, kredyt, niszcząc ich przyszłość
dla dzieci. Rodzice pociągnięcia do odpowiedzialności, usunąć & MS Rt 6 Politycy, które umożliwiają
lub są odpowiedzialne za: spekulacji, własności prywatnej własności, prawa autorskie, kredyt, patent,
hazard, podatkowo unikanie, bogactwo-apartheid!

CG gospodarcza dla sprawiedliwszy Wspólnoty żywego
użytecznych satysfakcjonujące życie!
Do wdrożenia koncepcji CG gospodarczego. potrzebna jest ład wspólnotowy. Kustosz
Strażnik wsparcie 2 ład tier, duchowy i polityczny.
Duchowy jest 2 tier, lokalny: ' Klan ” prowincjonalny: " Orackle ”.

Polityczny jest 2 tier, lokalny Shire „Rada” , ' Wojewódzkich Parlament ' ,

Ład przychodzi poprzez wybrany równy (ON ONA) reprezentacja.
Wybrani przedstawiciele równych tworzą komitet. Obowiązki są przydzielane przez
competance. Przywództwo jest o 1 Tyrania! Ład przez wybrany Komitet jest fair.

Komitet ma równą reprezentację HE & SHE.
Spotkanie ma wybieranego komisję ( 'Klan') z 7HE & 7SHE. Oratorium ma
wybieranego komisję ( 'Orackle') z 7HE & 7SHE.
A Shire ('Rada') został wybrany 2 (1 HE-1 ona) + 3 mianowane. Parlament składa się z
35 wybieranych He & 35 SHE. Są wybrany następnie elekta 7 lat 7 lat w celu
utworzenia rządu.

Zarządzanie wymaga odpowiedzialności. Ład sprawia Zasady i egzekwuje te zasady. Reguły
są oparte na " Prawodawcy Oczywisty ”.

Koniec
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