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CG ЭДИЙН ЗАСГИЙН

C oncepts
Бизнес бүр Крон юм. Насанд хүрсэн хүн бүр wmw байна.

" CG ЭДИЙН ЗАСГИЙН үзэл баримтлал " байх elitist бохирдол хувиа хичээсэн шимэгч
хорхойтой хүмүүсийг эргэж эрмэлзэнэ (Капиталистууд) эсвэл эрхгүй бохирдуулах технократууд (Коммунистууд)
бусад хүмүүсийн & 'Planet Earth "нь аюул. бүтээл нь "Кастодиан" орж ирсэн нь 1GOD & Нийгмийн
шударга ёс practitio ners! алдрын төлөө 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн.

ОЙЛГОЛТ 1
Крон ( Орон нутгийн Run ашгийн төлөө бус өмчит) капитализмыг солих

(Авилга, шунахай, ашгийн, хувийн эзэн паразит) , коммунизм
( авилгач incometent технократууд) & эрлийз (Авлигач, хагас шимэгч хагас эрхгүй) . Хувийн
эзэмшлийн аж ахуйн нэгж нөхөн олговор ч хурааж & A 'гэх мэт үйл ажиллагаа явуулдаг уруу
хөрвүүлэгдэх юм Крон "А ' DMC ". Төрийн өөрийн аж ахуйн нэгж "гэж үйл ажиллагаа нь
хөрвүүлсэн байна Крон "А ' DMC ".
Засгийн газрын агентлагууд зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг " Крон "А ' DMC ". "Нь мужийн" &
цуглаан тохируулах " Крон ".

" C " Олон нийтийн нь "юм нь мужийн '' R " гэхэд "ажиллуулах DMC " ( 7 Шийдвэр
гаргах хороо)
" O " нь ажилчдын цалин эзэмшдэг wmw + төлөгдөөгүй сайн дурынхан " N " ашгийн төлөө
бус

Крон байгууллага удирдаж байна. Нэг манлайлал харгислал юм.

Хорооны Манлайлал шударга юм. Крон хороо зохицуулна байна (D
MC) 7.
" D-МК-ын " ( Шийдвэр гаргах хороо 1 жил сонгогдсон) , 7 гишүүд бүрдэнэ: Зохицуулагч,
Сангийн, 4 Итгэмжлэгдсэн төлөө яв.
А Крон DMC ашиглах хэрэгтэй , ХТИ ( Бизнесийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд) ,

Jic ( Тохиолдолд) , Es ( хуваарийн эдийн засаг) .
Крон DMC шийдвэр гаргах бүх гадасны эзэмшигчийн бизнесийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн
& .feedback ашигладаг. (Крон үзнэ үү)
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O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%
үл тэвчих нь хувийн эзэн паразит
& эрхгүй технократууд
ОЙЛГОЛТ 2
Бүх газар, гэр, орон сууц, орон нутгийн иргэдийн байна (Нь мужийн) эзэмшдэг. Freehold газар нь
мужийн нөхөн төлбөр ямар шилжүүлсэн байна. Тэд хөдөлж, эсвэл үхэх хүсэж хүртэл Occupier гэрт
байж болно. Дараа нь мужийн нөхөн ямар хяналт тавих хэрэгтэй (Энд өмчийн ямар ч хөдлөх
хөрөнгө юм) . Орон нутгийн Засгийн газар, Крон & гэр бүл нь мужийн аас түрээслүүлэх. Хүн бүр
хөлслөгч юм. Нь мужийн Cluster орон сууц, ажлын цуглааны & өгдөг CRBC ! Freehold Газар, хувийн
эзэмшлийн газар юм. бүх landfor ашиг олон нийтийн хэрэглээг хасах. Freehold (No гэмийн) , Нуур,
голын frontages бүх наран шарлагын газар ашиглалтыг үгүйсгэдэг гольфын-н дээр picnicking
үгүйсгэдэг ..

1GOD Planet дэлхийг бий ашиглах бүх ард түмний нэгэн адил байжээ. Freehold газар,
хувийн эзэмшлийн орон сууц нь доромжилж байна 1GOD.
Freehold Газар бодох нь хөрөнгө оруулагчдын ашиглаж байна (Gamble)

үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг жолоодох гэж найдаж (Ашгийн нийслэл олз) олон нийтийн
боломжийн байр үгүйсгэж. Хөрөнгө оруулагчид ч бас эрүүгийн татвараас зайлсхийх нь
freehold газрыг ашиглах

(Сөрөг араа шилжvvлэх) . Хувийн түрээс орон нутгийн орон
гэргүй гишүүдийн гол шалтгаан болдог.
орон гэргүй байна Ямар ч олон нийтийн нь алдаа юм. Энэ нь орон
нутгийн оршин тогтнохын тулд ямар ч эрхтэй (Заавал) .

Зарим хөрөнгө оруулагчид хэврэг барилга & үнэтэй байр түрээслүүлнэ гаруй
цэнэг барих. орон гэргүй болж чадахгүй төлөх хүмүүс. Хөрөнгө оруулалтын
өмчийн үнэхээр түрээсийн орлого худалдаж авсан боловч татвараас зайлсхийх
болгон ашиглаж байна. хөлийн барилга үр дүн юм. Хүний орших тохиромжгүй
ядуусын хороолол нь гарч (Шавьж, мэрэгч амьтад ядуусын хорооллоос хайртай) .
Хувийн түрээс & Freehold Хуучин хөрөнгө хариуцлага тооцох, хөрөнгө зурвас + MS
/ R6

FREEHOLD нь үл тэвчих !!!
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ОЙЛГОЛТ 3
насанд хүрсэн хүн бүр эрхтэй (Үүрэг) шагнасан ажил. Шагнагдах ажил нь цалин, нөхцөл байдлыг авч
шаардлагатай байдаг. хамгийн сайн эдийн засгийн удирдлагын хүн бүр цалин олдог юм.

эдийн засгийн удирдлага, цалин хөлс, нөхцөл нь
(Wmw) Орон нутгийн Засгийн газраас тогтоосон байна. wmw
жил бүр тогтоосон байна. wmw ижил байх болно, эсвэл явж, эдийн засгийн
нөхцөл байдал шаардах зэрэг доош явж байна.

Тайлбар! Хувийн эзэмшлийн, Төрийн өмчийн хүчингүй & Крон сольж
байна. Холбоод deregistered байна. Засгийн газар цалин, нөхцөл
байдлыг тогтоожээ ..
7 цалингийн агуулга байдаг. Pay A 'дээр суурилсан wmw " ( долоо хоног бүр хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээ) үржүүлэгч &.

Pay хэмжээний нэг нь эхэлнэ wmw x1 ( хамгийн бага) нь wmw X7 ( дээд тал нь)
шагналын хүрээ :

wmw x1 мэргэжилгүй , дагалдан ~
wmw x2 ур чадвартай , Tradesman ~

wmw x3 Ахлах Tradesman ~
wmw x4 ахлагч ~

wmw X5 Лидер ~
wmw X6 менежер ~
wmw X7 ( дээд тал нь)

администратор

Бүх 7 цалин ангийн нөхцөл:
Хүлээж Түүний үед 7 долоо хоног эцэг чөлөө авах юм wmw x1 дараа нь
SMEC журам хэрэглэнэ ~

Тэр үед 1 долоо хоног жирэмсний чөлөө авах юм wmw x1 ~

бүх цалин ангийн Өвчтэй цалин юм wmw x1 ~

3, өдөр гомдол чөлөө байдаг wmw x1 ~
2 долоо хоногийн байна (2х 7 хоног) Жилийн чөлөө цалин зэрэг юм wmw x1 ~
Ажлын тоног төхөөрөмж, Хоол хүнс, уух ба эрүүл ахуй олгож байна.

ямар ч урамшуулал байдаг байна. Өөр ямар ч ашиг, хангагддаг, төлбөр, .. ямар ч жилийн
чөлөө ачих, эсвэл удаан чөлөө байдаг. ~
Pay ангийн хамгийн бага шаардлагыг хангасан байна:
wmw x1 ( ямар ч ур чадвар ) ,

wmw x2 ( Дууссан "CE" (Reservist) , Чадварлаг буюу "худалдааны
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гэрчилгээ " ) ,
wmw x3 ( Мастер худалдааны гэрчилгээ , CE reservist ) ,

wmw x4 ( " Ахлагч гэрчилгээ ", CE reservist ) ,
wmw X5 ( " Удирдагч диплом ", CE reservist ) ,
wmw X6 ( " Менежер диплом ", CE reservist ) ,
wmw X7 ( " Administrator зэрэг "CE reservist ) .
Албан тушаал ахих зам! шаардлага хангасан дараа Цаашид судалгаа ( ТЭР ТЭР) . нээх
байгаа үед албан тушаал дэмжиж.
бүрэн буюу хагас цагаар ажил олж чадахгүй байгаа ажилчид. Нь мужийн ашигтайгаар дээр эдгээр
хүмүүсийг ажиллуулах wmw x1 . ажилгүй арилгадаг!

SUPPORT wmw !!!
ОЙЛГОЛТ 4
Мэдээлэл Оюуны өмчийн (Зохиогчийн эрх, патент ..) Нь мужийн харьяалагддаг

(Олон нийтийн) . бүх аас ашиглах Чөлөөт. Оюуны өмч (IP) "Мэдлэг тасралтгүй
'дамжин хадгалагдан үлдсэн байна. IP-аас ашгийн паразит, махчин, ашгийн,
гэмт хэрэг нь: MS / R6
Нь мужийн & аймгийн чандарлах нь тавиурын-аас "Чөлөөт Боловсрол" өгдөг.

Хариуд нь бүх Оюуны өмчийн хамтын нийгэмлэгийн бүх гишүүдийн харьяалагддаг. Гадаадын
Оюуны өмчийн талаар өнгөрөх (Олон иргэн, туршуулууд ..) Эх орноосоо урвах нь: MS / R7

Чөлөөт Боловсрол нь мужийн үзүүлж байна (SMEC) & аймгийн (PHeC, PDEc

, CE) . Хүн бүр сурч, бүх урт амьдардаг зааж байна. Хувь хүн, гэр бүл, ажил,
олон нийтэд мэдлэг залгамж "өгдөг.
SMEC " "Эрүүл мэндийн болон боловсролын цогцолбор нь мужийн. Нь мужийн үзэл
хүүхдүүдийн & Ахмадуудын үхлийн & үнэгүй боловсрол эмнэлгийн төлбөргүй олгодог. Энэ
нь "SMEC дамжуулан олон нийтийн үйлчилгээг үзүүлж байна. SMEC нь мөн л тэр нь
албан тушаал ахих зам байна!

PHeC " Орон нутгийн эмнэлэг, боловсрол цогцолбор ". Залуу Тэрээр & насанд хүрсэн HE & Түүний
үхлийн & үнэгүй боловсрол үзэл баримтлалын нэгэн мужийн хангамж үнэгүй эмнэлэг. PHeC нь мөн л
тэр нь албан тушаал ахих зам байна!
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PDEc " Орон нутгийн Батлан хамгаалах, онцгой байдлын төв ". PDEc туслах SHIRES "мужийн & өөрийн
гэсэн онцгой байдлын удирдамж & хамгаалалтыг олгодог"
(Орон нутгийн иргэд) . PDEc санаачлагч " Ариун Matrimony Манлайлал хуаранд '' дамжуулан гэрээ, галт
тэрэгний Удирдагчид ". Тэр & Тэр нь Ажил мэргэжлийн чиг зам.

CE " Орон нутгийн онцгой байдлын албаны ". Бүр 17 настай Түүний & 18 настай HE 1 жил
албадлагын "CE" үйлчилгээг оролцох юм. "CE" залуучуудад тус үнэлнэ (Тахир дутуу
орно) Нь мужийн & мужийн тэдний ашигтай юм. Тэдгээрийн ашигтай сайжруулсан болно
хэрхэн шийддэг. CE эцэг эхийн нөлөө устгана & "Орон нутгийн татварын & эрх" нь
сольдог. CE тэдний чадвар, олон нийтийн хэрэгцээ дагуу тэр, тэр бүр ажил замыг
шийднэ.

Чөлөөт Боловсрол дэмжиж зэрэг дагалдан эхэлсэн нь албан тушаал ахих зам, өгдөг,
цаашид судалгаа байдаг. Elitist ашиггүй богино тайрах Боловсрол (Их, дээд сургуулиуд) нь
хог хаягдал юм. Төгсөгчид ямар ч мэргэжилтэй ажилчдын байна wmw x1 Тэд ажил хайж
байгаа бол тэд дагалдан эхлэх хэрэгтэй. Их сургуулиуд "тат" байна! Төрийн бус Засгийн газар
боловсрол "тат" байна! төрийн бус боловсролд мөнгө өгөх Засгийн газрын хамтын
нийгэмлэгээс хулгайлсан байна. Хулгай Засгийн газар хариуцлага хүлээх, сольж байна MS / R6 .

Нь хувь хүний амьдрал туршлага мэдлэг (оюуны өмч) хадгалагдан үлдсэн ба
үхэшгүй болж байна. "Мэдлэг, тасралтгүй" арга барил чухал мэдлэгийг
тодорхойлох &, барьж шилжүүлэх ба тэр мэдлэгээ хэрэглэх аргыг олгодог. Амьдралын
туршлага мэдлэг ажил ба хувийн хооронд тусгаарласан байна.

ажилтан орхидог үед IP асар их хэмжээний эрсдэлтэй байна.
эсрэг энэ тархи нь ажилтны оюуны өмчийн хадгалагдаж байгаа нь чухал юм
шавхана. Энэ нь авахын & ажилтан орхидог өмнө энэ мэдлэгийг хадгалах нь
чухал юм. Олох аудио гэсэн үг (Түүх өгүүлэгч) , видео (Үзүүлэлт) , сүүдэрлэж (Хамт
ажилладаг) .

A Хувь хүний амьдрал туршлага мэдлэг (IP) орон нутгийн болон гэр бүлтэйгээ
хуваалцсан байна. Олон нийтийн хуваах Чөлөөт Боловсролын системийн
тусламжтайгаар ирдэг. Хуваалцах аман, дуу гэсэн үг

(Түүх өгүүлэгч) видео (Үзүүлэлт) , сүүдэрлэж (Дээр гар) .
Гэр бүлийн хуваах хүүхдүүд & ач зээ дамжин ирдэг. Энэ нь
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аман, дуут гэсэн үг (Түүх өгүүлэгч) , видео (Үзүүлэлт) , сүүдэрлэж (Дээр гар) . 14 нас
Хувь хүн бүр өөрийн амьдралын туршлагаа бичиж байна (Эерэг ба бидний зовлон
бэрхшээлтэй аль аль нь) .

үл тэвчих нь:
Оюуны өмчийн Profiteers !!!
Үнэгүй ЭРҮҮЛ МЭНД & БОЛОВСРОЛ
( Иргэний эрх )
ОЙЛГОЛТ 5
мөрийтэй тоглоом нь донтуулдаг юм муу арилжааны буюу

хувийн эдийн засаг ойлголт.
Арилжааны мөрийтэй тоглоом, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн наймаа орно (Нийслэл олз) , дериватив (Бонд,
форвард, фьючерс, хедж, сонголт, своп, хөшүүрэгддэг, хувьцаа, хөрөнгийн зах зээл, баталгаа). , Сан. Freehold
дуусна. мөрийтэй тоглоом газрууд казино (Мөрий дэлгүүр, интернэт, tabarets ..) , Хонжворт сугалаа, хөрөнгийн
биржүүд (Ирээдүйд, хувьцааны) хаалттай байна. Мөрийтэй тоглоом дэмжигч, profiteers (Bookies, сан
менежер, фьючерс наймаачид, брокергүйгээр хувьцааг хувь ..)
авах, MS / R7 Мөрийтэй тоглоом бол донтолт юм. хүлээн авсан аливаа recenue татвар, урьдчилж
орсон юм (100%) .

Хувийн мөрийтэй тоглоом: мөрий (Тахиа, нохой тулаан, морь,
уралдааны уралдааны, Спорт бооцооны, газрын зодоон дор, 2
хүртэл, бусад үр дүн ..) , тоглох
(Bingo, тоглоом, хонжворт сугалаа, интернет, покер ..) .
мөрийтэй тоглоом газрууд (Bookies, өрөө нөөцлөх дэлгүүр, казино, интернэт вэб хуудас, хонжворт
сугалааны хэрэгсэл мөрий ..) ойрхон. дэмжигч & profiteers мөрийтэй тоглоом тоглох (Bingo, bookies,
хонжворт сугалаа, Спорт бооцооны, цэвэр бооцоот вэб хуудас, бусад бооцооны & эсвэл мөрийтэй
тоглоом ...) авах, MS R7

Донтогсод тэд өөрсдийгөө эдэлж & хамтдаа амьдралаа барьж байгаа гэж тэд урт нь
донтсон байдаг итгэхгүй байна. Донтогсод мунхаг байна
(Тэнэг) , Итгэмтгий, сул дорой (Өрөвдмөөр) ! Нэгэнт тэд өөрсдийнхөө & олон нийтэд аюул болж
донтсон. Донтогсод, төөрөлдөн эсрэг нийгэм, шударга бус, хуурамч, ёс суртахуунгүй, хувиа хичээсэн,
хатуу сэтгэлтэй болдог. Энэ шаарддаг нь
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Олон нийтийн тэдний амьдралын хэв маягийг хянах. эрх чөлөө ба эрх хязгаарлах.

Таавар, бооцоот тоглоом үл тэвчих !!
ОЙЛГОЛТ 6
Арилжааны & хувийн зээлийн махчин зээлийн байна (Loan- Shark үйл ажиллагаа) , Энэ
нь дуусна. Зээлийн зээлдэгч шалтгаан & Өр цуглуулагч нөлөө юм enslaves. Махчин
зээлдүүлэгчид & Өр цуглуулагчид гэмт хэрэгтнүүд байдаг MS / R6

Засгийн газар (Орон нутгийн, нь мужийн) Тэдний төсвийг санхүүжүүлэх зээл ашиглаж чадахгүй. Засгийн
газрын орлого (Татвар & Торгууль) Засгийн газрын vйлчилгээ өсөлтийн хүртэл явдаг (Wmw хүртэл
явдаг) . Засгийн газрын орлого түүний үйлчилгээ буцаж бууруулах нь буурна (Wmw доош явдаг) . Засгийн
газрын зээл ашиглах ба арилжааны & хувийн зээл зогсоодог байна. өрөнд орж явдаг Засгийн газар
солигдсон байна. Засгийн газрын гишүүд болдог ямар ч өрийг хариуцна хувийн юм.

Арилжааны зээлийн капитализм төгсгөл нь Hangover. Крон SHIRES & CG цуглаан гэхэд
тохируулагдсан байдаг. Крон тэд бий орлого амьдрах хэрэгтэй. Тэд ч гэсэн зөрчиж болохгүй
үргэлжлүүлэн бол тэд доош хаах хэрэгтэй.
Арилжааны, хувийн зээлийн зогсоодог. найз нөхөд, гэр бүлийн хоорондын
зээлийн эргэн төлөлт, хүчээр авч чадахгүй.
Өрийн цуглуулах дуусна. Өрийн цуглуулга, гэмт хэрэгтнүүд байна

MS / R6

"Үгүй" зээл авах, зээл хэлэх

Өр цуглуулагчид шийтгэх
ОЙЛГОЛТ 7
Засгийн газар ард түмний өөрийн үүрэг, expecta- гүй биелүүлж болох тул татвар хэрэгтэй байна. Татварын
бууруулах, татвараас хасч тооцоход төгсгөл. Тэд татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэг нь: MS R6 Татварын
Shelter хаалттай байна.

Татварын-байр: Аляскийн, Андорра, Багамын арлууд, Белиз, Бермуд, Кайманы, Лондон
хот, Curacao, Кипр, Delaware, Дубай, Флорида, Жерси,
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Guernsey, Хонг Конг, Ирланд, Хүний, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Невада,
Панам, Сан Марино, Сингапур, Сейшелийн Арлууд, Өмнөд Дакота, Швейцарь, Техас,
Турк, Кайкос, Вануату, Ватикан, Виржиний арлууд, Вайоминг арал.

Кастодиан Guardian Засгийн газрын хэрэгцээг татвар цуглуулах дэмждэг. Кастодиан-Guardian
Татвараас зайлсхийх эсэргүүцдэг. Татвар төлөх нь enforcable иргэний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх!

Татварын-бууруулах Татвараас зайлсхийх юм!
Итгэлцэл Татвараас зайлсхийх байна!

Татварын хасагдах Хандив Татварын зайлсхийх байна!
Татвараас зайлсхийх хамтын нийгэмлэгийн нь хулгай байна!
Татвараас зайлсхийх нь гэмт хэрэг нь: MS / R6
Татварын-Rate Санал авах

мэдээлэл

7 wmw нь appliesup

0%

ОРЛОГЫН

21%

НӨАТ-ын (Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар)
Бүх бараа, үйлчилгээнд хамаарна

70%

БИЗНЕС ¹

(Долоо хоног бүр хөдөлмөрийн хөлсний доод 7)
(Ямар ч онцгой тохиолдол)

Нийт ашгийн хамаарна
wmw 7 Дээрх toincome хэрэглэнэ

100% ОРЛОГЫН

100% Урьдчилж орсон орлого бүх ногдол ашиг, ашиг сонирхолд хамаатай
түрээс, хөрөнгө оруулалтын ашиг, хожил, ...

100% ESTATE
100% Нэмэгдлийн

Хувийн эд зүйлсийг чөлөөлнө!

100% нэг удаагийн

ямар нэг удаагийн хамаарна. Нэг удаагийн

100% БУС дахин боловсруулах

ямар нэг бус дахин боловсруулах хамаарна.

цалингийн орой дээр ямар нэгэн
нэмэлт ашиг хамаарна!
гарах үе шаттай байна!
Төрийн бус дахин боловсруулж болохуйц гарах үе шаттай байна!

100% Нэмэгдсэн arteficial &

ямар ч arteficial & байгалийн чихэр

Байгалийн амтлагч.

орлуулагч хамаарна

Шагнагдах ажил нь цалин, нөхцөл байдлыг авч шаардлагатай байдаг. Pay нь "долоо хоног тутмын
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг" дээр суурилсан (Wmw) үржүүлэгч &. долоо хоног бүр хөдөлмөрийн
хөлсний доод (Wmw) Засгийн газраас жил бүр тогтоосон байна.
Тайлбар! "НӨАТ-ын" 'цуглуулсан байна нь мужийн ". Нь мужийн 50% хадгалж байдаг
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Татварын цуглуулсан & мужийн Засгийн газар урагш 50%. Орон нутгийн Засгийн газар цуглуулж, бусад
бүх татварыг хадгалж байдаг. Түүнчлэн SHIRES & мужийн аль алинд нь, төлбөр, хураамж, торгууль
ногдуулах замаар мөнгө босгох.

¹ Universe Кастодиан хамгаалагчид хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, дэмжиж байна. Тэд дэмжих " Крон "
( Олон нийтийн Run & ашгийн төлөө бус ажиллуулсан) . Урьдчилж орсон мерит, хөдөлмөр,
үйлчилгээний хэрэг биш болсон зүйл юм.
Урьдчилж орсон орлого, албан тушаал, эрх мэдэл, эд баялаг төгсгөл. Засгийн газраас
хэрэгжүүлдэг.

Хөдлөх хөрөнгө, өв & уламжлал, мэдлэг тасралтгүй: Нас барсан хүн орон нутгийн хойтоход
байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн өв, гэр бүлийн уламжлал, дурсгалт, хуримтлагдсан мэдлэг,
амьдралын туршлага дээр дамжуулдаг.
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан тушаал дээр өнгөрөх биш (Үхлээр дуусдаг) , эрчим хүчний (Үхлээр дуусдаг) Бүх
Баялгийн Засгийн газрын орлого руу явдаг.
Нэг удаагийн үрэлгэн байна. , Усан ын бохирдуулж тэнгис .. илүү хогийн цэг, ландфил үүсгэх! Нэг
удаагийн гарах үе шаттай байна! Засгийн газраас хэрэгжүүлдэг.
Төрийн бус дахин боловсруулж болохуйц хог хаягдал, хогийн цэг болж байна. Төрийн бус дахин
боловсруулж болохуйц гарах үе шаттай байна! Засгийн газраас хэрэгжүүлдэг.
хиймэл & / эсвэл байгалийн weeteners нэмэх санаагаар унах явдал юм. нэмэлт татвар ногдуулж байна (100%) .
Засгийн газраас хэрэгжүүлдэг.

Энэрэл байгаа татварын хасагдах хандив статустай байгаа хуурамч! Тэд авилга Засгийн
газраас баталсан татвараас зайлсхийх схем юм. Эдгээр нь хандивлаж болохгүй! Энэрэл доош
нь хаах, эд хөрөнгийг хураан. Засгийн газар яллах, MS / R6

Чинээлэг байх (Чөтгөр Зочид буудлуудын сүлжээ) гэмт хэрэг MS R6 .

Олон нийтийн эсрэг нийгэм, доромжлолын эсрэг гэмт хэрэг 1GOD!
Баялгийн-апартейдийн дуусна.

Зорчих виз ашгийн, хувийн өмчийн, freehold, патент, зөв хуулах, мөрийтэй тоглоом (Нийслэл олз, бонд,
форвард, фьючерс, хөшүүрэгддэг, хедж, сонголт, хувьцаа, хөрөнгийн зах зээл, своп, баталгаа, казино,
bookies, бинго, хонжворт сугалаа, Спорт бооцооны, интернэт мөрийтэй тоглоом цахим хуудас, бусад
бооцооны & эсвэл мөрийтэй тоглоом ...) , зээлийн (Карт, зээл, ... өрийн цуглуулга.) , татварын

9

1 Бурхан хууль-Өгөгч Манифест Энэ нь ингэж бичигдсэнчлэн энэ нь байх ёстой!

14.12.3.1 N-At-м

www.universecustodianguardians.org

1 БУРХАН 1 Итгэлийн Тунхаг 1 Сүмийн Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

зайлсхийх (Татвараас хасч тооцоход, татварын багасгах, татварын хасагдах, Итгэлцэл, хандив ..) ,
Баялаг апартейдийн нь зөвхөн энэ үеийнхэн, дараагийн үе ч ирж үеийнхэнд аюул учруулж байна. Хүүхдүүд
хуухдийн ирээдүйг сүйтгэж, ашгийн, хувийн эзэмшил, мөрийтэй тоглоом тоглох, татвар төлөхөөс
зайлсхийх явдлаас, эд баялаг апартейдийн, freehold, зохиогчийн эрх, патент, зээл үйлдэхийг
өөгшүүлдэггүй эцэг эх нь мэдээлэх юм. Эцэг, эх барих хариуцлагатай, устгах, MS R 6 зөвшөөрөх
эсвэл үүрэгтэй улс төрчид: ашгийн, хувийн өмчийн, freehold, зохиогчийн эрх, зээл, патент, мөрийтэй
тоглоом, Татвар зайлсхийх, эд баялаг, апартейдийн!

ашигтай сайхан амьдралыг амьдарч байгаа нь шударга
хамтын нийгэмлэгийн хувьд CG эдийн засгийн хамгийн!
CG ЭДИЙН ЗАСГИЙН-ын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх. Орон нутгийн засаглал хэрэгтэй байна. Кастодиан
Guardian дэмжлэг 2 шатлалт засаглал, сүнслэг ба улс төрийн.

Сүнслэг 2 шатлалт, орон нутгийн байна: " клан " орон нутгийн " Orackle ".
Улс төрийн 2 шатлалт, орон нутгийн байна Нь мужийн "Зөвлөл" , " Орон нутгийн "УИХ-ын " .

Засаглал тэнцүү сонгогдсон дамжин ирдэг (ТЭР ТЭР) төлөөлөл.
Сонгогдсон тэнцэх хэмжээний төлөөлөгчид хороо бий. Үүрэг хариуцлага competance аас
хуваарилсан байна. 1-ээр Манлайлал харгислал байна! сонгогдсон хороо засаглал шударга байна.

A хороо Тэрээр & тэр тэнцүү төлөөлөлтэй байна.
A цуглуулах нь сонгогдсон хороо байна ( 'Клан') 7HE & 7SHE байна. Oratorium нь
сонгогдсон хороо байна ( "Orackle ') 7HE & 7SHE байна.
А нь мужийн ( "Зөвлөл") 2 сонгогдсон байна (1 HE & 1 Охин) + 3 албан тушаалтан. УИХ-ын
сонгогдсон 35 Тэрээр & 35 Тэр бүрдэнэ. Эдгээр нь Засгийн газрыг бүрдүүлэх дараа нь сонгох 7 HE
7 тэр сонгогдсон.

Засаглал хариуцлага хэрэгтэй. Засаглал дүрэм байдаг ба эдгээр дүрмүүдийг идэвхжүүлдэг. Дүрэм
дээр суурилсан байдаг " Хууль, Өгөгч Манифест ".

Төгсгөл
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