1 GOD 1 NIỀM TIN 1 Giáo Vũ trụ giám sát Guardians

CG KINH TẾ
Các khái niệm
Mỗi kinh doanh là một cron. Mỗi người lớn là trên WMW.

Các ' CG Các khái niệm kinh tế nỗ lực để biến người không bị ký sinh trùng ích kỷ gây ô nhiễm
tầng lớp thượng lưu (Tư bản) hoặc nhà kỹ trị gây ô nhiễm không đủ năng lực (Cộng sản) một mối
đe dọa cho người khác & 'Planet Earth'. Thành một 'giám sát' của những sáng tạo của 1GOD & practitio
công bằng xã hội ners! Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của nhân loại.

KHÁI NIỆM 1
cron ( Cộng đồng Chạy nước không vì lợi nhuận) thay thế chủ nghĩa tư bản
(Tham nhũng, tham lam, trục lợi, ký sinh trùng chủ sở hữu tư nhân) , chủ nghĩa cộng sản

( nhà kỹ trị incometent tham nhũng) & lai (Tham nhũng, nửa ký sinh trùng nửa không đủ năng lực) . Tin
thực thể sở hữu được bị tịch thu mà không bồi thường và được chuyển đổi sang hoạt động như một
' cron ' với một ' DMC '. Nhà nước thực thể riêng được chuyển đổi sang hoạt động như một ' cron ' với
một ' DMC '.

cơ quan chính phủ hoạt động như ' cron ' với một ' DMC '. 'Shire' & tụ họp
thành lập ' Cron'.
' C ' cộng đồng là một ' phần đất của bá tước '' R ' chạy bằng ' DMC ' ( Ủy ban đưa ra quyết
định trong số 7)
' O ' thuộc sở hữu của người lao động trả tiền WMW + tình nguyện viên không được trả lương ' n ' không
vì lợi nhuận

cron tổ chức được quản lý. lãnh đạo duy nhất là bạo ngược.
Lãnh đạo của Uỷ ban là công bằng. cron bị chi phối bởi một ủy ban (D
MC) 7.
' D-MC' ( Ủy ban đưa ra quyết định bầu cho 1 năm) bao gồm 7 thành viên: Điều phối
viên, Thủ quỹ, Go cho, 4 Trustee.
Một cron DMC nhu cầu sử dụng , BPI ( Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh) ,
JIC ( Chỉ trong trường hợp) , Es ( Quy mô kinh tế) .

cron DMC sử dụng các chỉ số hiệu quả kinh doanh & .feedback từ tất cả các cổ phần-ngăn
chứa nào để ra quyết định. (Xem cron)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
không khoan nhượng đến ký sinh trùng chủ sở hữu tư nhân

& nhà kỹ trị không đủ năng lực
KHÁI NIỆM 2
Tất cả các ngôi nhà đất & là cộng đồng địa phương (Shire) sở hữu. đất Freehold được chuyển
nhượng mà không bồi thường cho Shire. Cư ngụ có thể ở trong nhà cho đến khi họ muốn di
chuyển hoặc chết. Sau đó Shire mất kiểm soát mà không bồi thường thiệt hại (Không có động sản
cho bất động sản) . Tỉnh Chính phủ, cron & gia đình thuê từ Shire. Mọi người đều là người thuê nhà.
Shire cung cấp nhà ở cụm, nguyện làm việc & CRBC ! được miển thuế đất là đất sở hữu tư nhân. Tước
sử dụng cộng đồng landfor lợi ích của tất cả. được miển thuế (Không xâm nhập) phủ nhận việc sử
dụng của tất cả các bãi biển, hồ & sông mặt tiền, phủ nhận dã ngoại trên sân golf của ..

1GOD tạo Planet Earth để được sử dụng, được hưởng bình đẳng của tất cả các dân. Freehold đất &
nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xúc phạm đến 1GOD.
được miển thuế đất được sử dụng bởi các nhà đầu tư để đầu cơ (Canh bạc)

hy vọng để lái xe lên giá bất động sản (Trục lợi, khoản chênh lệch giá) phủ nhận một nơi
trú ẩn giá cả phải chăng cộng đồng. Các nhà đầu tư cũng sử dụng đất vô thời hạn định
tránh đánh thuế tội phạm

(Bánh răng âm) . chủ tư nhân là nguyên nhân chính của các
thành viên vô gia cư của cộng đồng.
Bất kỳ cộng đồng có vô gia cư là một thất bại. Cộng đồng này
không có quyền để tồn tại (hiện hữu) .
Một số nhà đầu tư xây dựng tòa nhà mỏng manh & phí trên thuê giá. Những
người không thể trả tiền trở thành vô gia cư. Đầu tư tài sản là không thực sự
mua cho thu nhập cho thuê nhưng sử dụng như trốn thuế. Kết quả các tòa
nhà mục nát. Sự xuất hiện của khu ổ chuột không thích hợp cho con người
đến ở (Côn trùng & động vật gặm nhấm yêu khu ổ chuột) . Giữ Private Chủ
nhà & Freehold Các nhà đầu cơ có trách nhiệm, dải tài sản + CÔ / R6

Không khoan nhượng để FREEHOLD !!!
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KHÁI NIỆM 3
Mỗi người trưởng thành có quyền (nhiệm vụ) làm việc khen thưởng. việc khen thưởng đòi hỏi phải nhận được một
mức lương và điều kiện. Đối với tất cả mọi người quản lý kinh tế tốt nhất là một người đi làm.

Đối với quản lý kinh tế, tiền lương & điều kiện
(WMW) được thiết lập bởi chính quyền tỉnh. WMW
được thiết lập hàng năm. WMW có thể giữ nguyên, hoặc đi lên hoặc
đi xuống như điều kiện kinh tế đòi hỏi.

Chú thích! sở hữu tư nhân, sở hữu Nhà nước được bãi bỏ và thay
thế bằng cron. Công đoàn được deregistered. Chính phủ đặt tiền
lương, điều kiện ..

Có 7 lớp lương. Pay được dựa trên một ' WMW ' ( mức lương tối thiểu hàng tuần) & Một số
nhân.

mức lương bắt đầu với một WMW x1 ( tối thiểu) đến WMW x7 ( tối đa)
phạm vi phần thưởng :

WMW x1 không có tay nghề , tập ~

WMW x2 khéo léo , thợ ~
WMW x3 Thợ Senior ~
WMW x4 Supervisor ~

WMW x5 Leader ~
WMW x6 Quản lý ~
WMW x7 ( tối đa)
người quản lý

Điều kiện cho tất cả 7 lớp lương:
Mong đợi của SHE nhận được 7 tuần nghỉ làm cha ở WMW x1 sau đó
SMEC quy tắc áp dụng ~

HE là nhận được 1 tuần nghỉ thai sản tại WMW x1 ~
lương bệnh cho tất cả các lớp lương là WMW x1 ~

Có 3 ngày nghỉ khiếu nại tại WMW x1 ~
Có 2 tuần (2x 7 ngày) hàng năm lớp nghỉ lương là WMW x1 ~
thiết bị làm việc, thực phẩm, đồ uống & vệ sinh được cung cấp.

Có Không có tiền thưởng. Không lợi ích khác, bổng lộc, thanh toán, .. Không có nghỉ nạp hàng
năm, và cũng không nghỉ thâm niên. ~

lớp Pay có trình độ tối thiểu:
WMW x1 ( không kỹ năng ) ,

WMW x2 ( hoàn thành 'CE' (Dự bị) , Có tay nghề hoặc 'thương mại
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Chứng chỉ' ) ,
WMW x3 ( Giấy chứng nhận thương mại Thạc sĩ , CE dự bị ) ,

WMW x4 ( ' Chứng chỉ giám sát', CE dự bị ) ,
WMW x5 ( ' Leader Diploma', CE dự bị ) ,
WMW x6 ( ' Quản lý Diploma', CE dự bị ) ,
WMW x7 ( ' Quản trị viên Bằng', CE dự bị ) .
Con đường sự nghiệp! tiếp tục nghiên cứu sau khi vòng loại ( ANH ẤY CÔ ẤY) . Khi có một
khe hở, thúc đẩy bởi thâm niên.
Người lao động không thể tìm được việc làm đầy đủ hoặc bán thời gian. Shire hữu ích sử dụng
những người này trên WMW x1 . Loại bỏ thất nghiệp!

ỦNG HỘ WMW !!!
KHÁI NIỆM 4
Tất cả các tài sản trí tuệ (Bản quyền, bằng sáng chế ..) thuộc về Shire

(cộng đồng) . Miễn phí sử dụng bởi tất cả. sở hữu trí tuệ (IP) được bảo tồn
qua 'kiến thức liên tục'. Trục lợi từ IP là ký sinh, ăn thịt, trục lợi, một tội phạm:
CÔ / R6
Shire & tỉnh cung cấp 'miễn phí Giáo dục' từ cái nôi để hỏa táng.
Đổi lại tất cả sở hữu trí tuệ thuộc về tất cả các thành viên của cộng đồng. Đi qua về
sở hữu trí tuệ cho người nước ngoài (Công dân đa, gián điệp ..) là phản quốc: CÔ / R7

Miễn phí Giáo dục được cung cấp bởi Shire (SMEC) & Tỉnh (PHeC, PDEc

, CE) . Mọi người đều đang học tập & giảng dạy tất cả sống lâu. Cá nhân cung cấp 'Kiến
thức liên tục' đối với gia đình, công việc và cộng đồng.

SMEC ' Shire y tế & giáo dục Complex'. Shire cung cấp y tế miễn phí từ lúc thụ
thai đến chết & giáo dục miễn phí cho trẻ em & người cao niên. Nó cung cấp
các dịch vụ cộng đồng thông qua 'SMEC. Các SMEC cũng là một con đường sự
nghiệp cho chỉ SHE!

PHeC ' Bệnh viện tỉnh & Complex giáo dục'. Một bệnh viện miễn phí cung cấp Tỉnh từ lúc thụ
thai đến chết & giáo dục miễn phí cho trẻ HE & người lớn HE & SHE. Các PHeC cũng là một
con đường sự nghiệp cho chỉ HE!
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PDEc ' Tỉnh Defense & trung tâm khẩn cấp'. PDEc hỗ trợ cho hướng dẫn và bảo vệ
trong trường hợp khẩn cấp để các tỉnh & nó Shires
(Cộng đồng) . PDEc khởi ' Thánh Matrimony 'Hợp đồng, quản trị tàu qua 'trại Lãnh đạo'.
con đường sự nghiệp cho HE & SHE.
CE ' Dịch vụ khẩn cấp cộng đồng'. Mỗi 17 tuổi SHE & 18 tuổi ông đã tham gia cưỡng dịch vụ
'CE' 1 năm. Các 'CE' đánh giá mỗi thanh thiếu niên (Bao gồm tàn tật) cho tính hữu dụng của
họ để Shire & tỉnh. Quyết định cách tính hữu dụng của họ có thể được nâng cao. CE loại bỏ
ảnh hưởng của cha mẹ & thay thế nó bằng 'Cộng đồng Nhiệm vụ & quyền'. CE quyết định
con đường sự nghiệp của mỗi She & He theo khả năng của họ và nhu cầu của cộng đồng.

miễn phí Giáo dục cung cấp một con đường sự nghiệp bắt đầu với một Apprenticeship, như
thăng chức, nghiên cứu sâu hơn có sẵn. Elitist vô dụng Giáo dục cắt ngắn (Các trường Đại học) là
một sự lãng phí. Sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng như là không có công nhân lành nghề WMW
x1 Nếu họ tìm kiếm một sự nghiệp họ phải bắt đầu một Apprenticeship. Các trường đại học đang
'Shut'! giáo dục phi chính phủ là 'Shut'! Chính phủ mà đưa tiền cho giáo dục phi chính phủ được
ăn cắp từ cộng đồng. Ăn cắp Chính phủ được thay thế, trách nhiệm, CÔ / R6 .

cuộc sống một cá nhân 's kiến thức kinh nghiệm (Sở hữu trí tuệ) được bảo tồn và trở
nên bất tử. Cách tiếp cận của các tri thức liên tục 'xác định kiến thức quan trọng và
cung cấp phương pháp để chụp, chuyển & áp dụng kiến thức đó. Cuộc sống kiến thức
kinh nghiệm được tách ra giữa công việc và cá nhân.

Khi một nhân viên rời khỏi một lượng lớn IP có nguy cơ.
Để chống lại não này ráo điều quan trọng là sở hữu trí tuệ của người lao động được
bảo tồn. Nó là điều cần thiết để nắm bắt và gìn giữ kiến thức này trước khi nhân viên
rời khỏi. Chụp nghĩa âm thanh (kể chuyện) , video (Hiển thị) , shadowing (Làm việc bên
cạnh) .

kiến thức kinh nghiệm cuộc sống A 's cá nhân (IP) được chia sẻ với cộng đồng và gia
đình. chia sẻ cộng đồng đến thông qua hệ thống giáo dục miễn phí. Chia sẻ có nghĩa
là bằng miệng, âm thanh
(kể chuyện) video (Hiển thị) , shadowing (Tay trên) .
chia sẻ với gia đình đi qua con & cháu. nó
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có nghĩa là bằng miệng, âm thanh (kể chuyện) , video (Hiển thị) , shadowing (Tay trên) . Mỗi
cá nhân từ 14 tuổi là để ghi lại những trải nghiệm cuộc sống của họ (Cả tích cực và
đáng lo ngại) .

không khoan nhượng đến:

Trục lợi sở hữu trí tuệ !!!
MIỄN PHÍ Y TẾ & GIÁO DỤC
( Citizen Ngay )
KHÁI NIỆM 5

Bài bạc là một gây nghiện xấu thương mại hoặc

kinh tế cá nhân khái niệm.
cờ bạc thương mại bao gồm, đất & bất động sản đầu cơ (tăng vốn) , Các dẫn xuất (Trái phiếu, tiền
đạo, tương lai, hàng rào, tùy chọn, hoán đổi, đòn bẩy, cổ phiếu, chứng khoán, bảo đảm.) , Quỹ. Freehold
kết thúc. địa điểm cờ bạc sòng bạc (Cửa hàng cá cược, internet, tabarets ..) , Xổ số, trao đổi (Tương
lai, chứng khoán) được đóng lại. Cờ bạc quảng bá, trục lợi (Bookies, các quỹ quản lý, tương lai
thương nhân, môi giới chứng khoán ..)
được, CÔ / R7 Cờ bạc là một chứng nghiện. Bất kỳ recenue nhận là chưa được hưởng, bị đánh thuế (100%)
.

cờ bạc cá nhân: cá cược (Gà & con chó chiến đấu, ngựa &
đua chó, cá cược thể thao, dưới chiến đấu mặt đất, 2 lên, kết
cục khác ..) , đang chơi
(Bingo, trò chơi, xổ số, internet, poker ..) .
địa điểm cờ bạc (Bookies sao phòng, đặt cược cửa hàng, sòng bạc, các trang web
Internet, cửa hàng bán xổ số ..) gần. Cờ bạc quảng bá & trục lợi (Bingo, bookies, xổ số, cá
cược thể thao, trang web cờ bạc Net, cá cược khác & hay cờ bạc ...) được, CÔ R7

Người nghiện không tin rằng họ đang nghiện miễn là họ đang thưởng thức bản thân &
giữ cuộc sống của họ với nhau. Nghiện là ngu dốt
(ngốc nghếch) , Cả tin & yếu (Thảm hại) ! Khi nghiện họ trở thành một mối đe dọa cho bản thân
và cộng đồng. Nghiện trở thành ảo tưởng, chống xã hội, không trung thực, gian dối, vô đạo đức,
ích kỷ, vô cảm. Điều này buộc một
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cộng đồng kiểm soát lối sống của họ. Hạn chế quyền tự do & quyền.

Không khoan nhượng để CỜ BẠC !!
KHÁI NIỆM 6
Thương mại & cá nhân tín dụng là cho vay cắt cổ (Số nợ Shark hoạt động) , nó
kết thúc. Tín dụng enslaves Con Nợ đó là nguyên nhân & ảnh hưởng của
Người đòi nợ. cho vay ăn thịt & Người đòi nợ là tội phạm, CÔ / R6

Chính quyền (Tỉnh, Shire) không thể sử dụng tín dụng để tài trợ cho ngân sách của họ. thu
ngân sách (Thuế & Phạt) đi lên dịch vụ chính phủ tăng (WMW đi lên) . thu ngân sách
giảm các dịch vụ của nó được cắt giảm (WMW đi xuống) . Chính phủ không sử dụng tín
dụng & ngừng tín dụng thương mại & cá nhân. Chính phủ mà đi vào nợ nần được thay
thế. các thành viên Chính phủ là cá nhân chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản nợ xảy ra.

tín dụng thương mại một nôn nao của Chủ nghĩa tư bản kết thúc. Cron được thiết lập bởi
Shires & CG tụ họp. Cron có để tồn tại trên doanh thu mà họ tạo ra. Nếu họ tiếp tục không
phá vỡ ngay cả khi họ đóng cửa.

Thương mại, tín dụng cá nhân dừng lại. Trả nợ giữa bạn bè, gia
đình, không thể được áp dụng.
thu nợ kết thúc. đòi nợ là tội phạm,
CÔ / R6

Nói 'Không' để tín dụng, vay

trừng phạt người đòi nợ
KHÁI NIỆM 7
Thuế là cần thiết để Chính phủ có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ & expecta- tions của mình với
nhân dân. giảm thiểu thuế và kết thúc khấu trừ thuế. Họ là tránh thuế một tội phạm: CÔ R6 Shelter
thuế được đóng lại.

Thuế nơi trú ẩn: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, thành phố
London, Curacao, Síp, 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, Thụy Sĩ, Texas,
Turks & Caicos, Vanuatu, Vatican, Quần đảo Virgin, Wyoming.

người giám hộ người giám hộ hỗ trợ các nhu cầu của Chính phủ để thu thuế. Giám
sát-Guardian phản đối thuế tránh. Nộp thuế một Duty Dân enforcable!

Thuế giảm thiểu là thuế tránh!
Trusts là thuế tránh!
Tài trợ thuế được khấu trừ là tránh thuế!
Thuế tránh được ăn cắp từ Cộng đồng!
Thuế tránh là một tội phạm: CÔ / R6
Loại thuế Rate

Thông tin

0%

THU NHẬP

21%

VAT (thuế giá trị gia tăng)

70%

KINH DOANH ¹

appliesup để WMW 7
(Mức lương tối thiểu hàng tuần 7)
áp dụng cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ

(Không có ngoại lệ)

áp dụng cho Tổng lợi nhuận

áp dụng toincome trên WMW 7

100% THU NHẬP

100% không có lợi tức áp dụng cho tất cả cổ tức, lãi suất,

thuê, vốn tăng, tiền thắng cược, ...

100% ĐỘNG SẢN

miễn vật dụng cá nhân!

100% Fringe Benefit

áp dụng cho bất kỳ lợi ích bổ sung trên

100% Disposable

áp dụng đối với bất kỳ một lần.

100% Không thể tái chế

áp dụng cho bất kỳ không thể tái chế.

100% Thêm arteficial &

áp dụng cho bất kỳ arteficial & tự

đầu trang của lương!

Disposables được loại bỏ!

Không tái chế được loại bỏ!

chất làm ngọt tự nhiên.

nhiên chất ngọt

việc khen thưởng đòi hỏi phải nhận được một mức lương và điều kiện. Pay được dựa trên một 'lương
tối thiểu hàng tuần' (WMW) & Một số nhân. Mức lương tối thiểu hàng tuần (WMW) được thiết lập
hàng năm của Chính phủ.
Chú thích! 'VAT' được thu thập bởi các ' phần đất của bá tước '. Shire giữ 50%
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thu thuế & chuyển tiếp 50% đến chính quyền tỉnh. Chính phủ tỉnh thu thập & giữ tất cả
các loại thuế khác. Hơn nữa cả hai Shires & tỉnh quyên góp tiền thông qua, phí, lệ phí
và tiền phạt.
¹ Vũ trụ giám sát Guardians không hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân. Họ hỗ trợ " cron " ( Cộng đồng Run
& điều hành không vì lợi nhuận) . Chưa được hưởng là một cái gì đó đã đạt được không phải do
công đức, lao động hay dịch vụ.
Chưa được hưởng thu nhập, vị trí, quyền lực và sự giàu có cuối. Thi hành của Chính phủ.

Một người đã qua đời có một thế giới bên kia cộng đồng: động sản, Di sản & Truyền
thống, kiến thức liên tục. Động sản đi về di sản, truyền thống gia đình & kỷ vật, tích lũy
kiến thức và kinh nghiệm sống.
Động sản không vượt qua trên Chức vụ (Kết thúc với cái chết) , Quyền lực (Kết thúc với cái chết) , Tất cả
Wealth đi vào doanh thu của Chính phủ.

Disposables là lãng phí. Gây ô nhiễm thủy của, biển .. Tạo bãi rác nhiều hơn nữa! Disposables
được loại bỏ! Thi hành của Chính phủ.

tái chế không trở thành rác thải, bãi rác. Không tái chế được loại bỏ! Thi hành
của Chính phủ.
Thêm weeteners nhân tạo & / hoặc tự nhiên là được khuyến khích. Bị đánh thuế thêm (100%) . Thi
hành của Chính phủ.

Tổ chức từ thiện mà có tư cách thuế được khấu trừ quyên góp được giả mạo! Họ là những
đề án về thuế tránh xác nhận bởi chính phủ tham nhũng. Đừng quyên góp cho các! Đóng
cửa Charity & tịch thu tài sản. Truy tố Chính phủ, CÔ / R6

là giàu (Chain of Evil) là một tội ác CÔ R6 .
Một tội ác chống lại cộng đồng, Chống Xã hội & sỉ nhục 1GOD!
Wealth-Apartheid kết thúc.

Túng trục lợi, sở hữu tư nhân, được miển thuế, bằng sáng chế, copy right, cờ bạc (Tăng vốn,
trái phiếu, tiền đạo, tương lai, thúc đẩy, hàng rào, các lựa chọn, cổ phiếu, cổ phiếu, giao dịch
hoán đổi, bảo đảm, sòng bạc, bookies, bingo, xổ số, cá cược thể thao, trang web cờ bạc
Internet, bất kỳ cá cược & hoặc cờ bạc khác ...) , tín dụng (Thẻ, cho vay, thu nợ ....) , Thuế
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tránh (Khấu trừ thuế, giảm thiểu thuế, khấu trừ thuế, tín thác, đóng góp ..) , Sự giàu phân biệt
chủng tộc không chỉ là một mối đe dọa cho thế hệ này, thế hệ tiếp theo nhưng các thế hệ tiếp
theo. Trẻ em là để báo cáo các bậc cha mẹ mà bỏ qua trục lợi, sở hữu tư nhân, cờ bạc, tránh
thuế, sự giàu phân biệt chủng tộc, toàn quyền sử, bản quyền, bằng sáng chế, tín dụng, phá hủy
tương lai trẻ em của họ. Cha mẹ giữ trách nhiệm, loại bỏ & MS R 6 chính trị cho phép hoặc chịu
trách nhiệm về: trục lợi, sở hữu tư nhân, toàn quyền sử, bản quyền, tín dụng, bằng sáng chế, cờ
bạc, về thuế tránh, sự giàu có, phân biệt chủng tộc!

của CG kinh tế cho một cộng đồng công bằng hơn sống
cuộc sống bổ ích hữu ích!
Để thực hiện khái niệm CG Kinh tế. quản lý cộng đồng là cần thiết. Người giám hộ
người giám hộ hỗ trợ 2 tầng quản lý, tinh thần và chính trị.
Tinh thần là 2 tầng, địa phương: ' Klan ', tỉnh: ' Orackle '.
Chính trị là 2 tầng, địa phương Shire 'Hội đồng' , ' Quốc hội tỉnh ' ' .

Quản đi qua bầu bằng (ANH ẤY CÔ ẤY) đại diện.
đại diện bình đẳng bầu tạo thành một ủy ban. Trách nhiệm được phân bổ bởi
competance. Lãnh đạo bởi 1 là Tyranny! Quản trị bởi ủy ban bầu là công bằng.

Một ủy ban có đại diện bình đẳng của HE & SHE.
Một sự tập hợp có một ủy ban bầu ( 'Klan') của 7HE & 7SHE. Các Oratorium có một
ủy ban bầu ( 'Orackle') của 7HE & 7SHE.
Một Shire ('Hội đồng') đã 2 bầu (1 HE & 1 SHE) + 3 được bổ nhiệm. Quốc hội gồm
có bầu 35 Anh & 35 SHE. Những bầu sau đó đắc cử 7 HE 7 SHE để hình thành
Chính phủ.
Quản trị cần Trách nhiệm giải trình. Quản làm Rules & thực thi các quy định này. Quy
tắc được dựa trên ' Luật-Đấng Ban Manifest '.

Kết thúc
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