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CG ЕКОНОМІЧНЕ
oncepts C
Кожен Bussiness є CRON. Кожна доросла людина знаходиться на WMW.

' CG ЕКОНОМІЧНІ поняття прагнути перетворити людина від елітарного забруднюючих
егоїстичних паразитів (Капіталісти) або некомпетентні забруднюючі технократи (Комуністи)
загроза для інших людей і «Планета Земля». У «Хранитель» творінь 1GOD & practitio
соціальної справедливості ЧПЧ! для Слави 1GOD & Гарне Людство.

CONCEPT 1
CRON ( Спільнота Run належать не для отримання прибутку) замінити капіталізм

(Корумпованих, жадібною, спекуляція, приватний власник паразитів) , комунізм

( продажні incometent технократи) і гібриди (Корумповані, половина паразит половини
некомпетентним) , Приватна власність об'єкт вилучається без компенсації і перетворюється
для роботи в якості ' CRON ' з ' DmC ». власне державне утворення перетворюється для роботи
в якості ' CRON ' з ' DmC ».

Державні установи працюють як " CRON ' з ' DmC ». «Шир» і Збори
встановити " CRON.
' З ' спільнота є " графство «» R ' у веденні " DmC ' ( Прийняття рішень
Комітету 7)
' Про ' належить її працівникам оплачених WMW + неоплачені добровольці » N ' благотворітельньний

CRON організація управляється. Одне керівництво тиранія.
Керівництво Комітету є справедливим. CRON регулюються комітетом (D
MC) з 7.
' D-ТЗ » ( Комітет Прийняття рішень обирається терміном на 1 рік) складається з 7 членів: Координатор,
скарбник, Піде, 4 Трастового керуючого.

Хрон DmC необхідно використовувати , BPI ( Показники ефективності бізнесу) ,
Jic ( Про всяк випадок) , Es ( Економія від масштабу) ,

CRON DmC використовувати показники ефективності бізнесу & .feedback від всіх кола-держателя
для прийняття рішень. (Див CRON)
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НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ в приватний власник паразити

& некомпетентні технократи
CONCEPT 2
Всі ділянки і житла місцевої громади (Шир) власності. Фригольд земля передається без
компенсації Шира. Орендарі можуть залишатися в будинку, поки вони не хочуть рухатися
або померти. Потім Шир бере на себе управління без компенсації (Ні нерухомості для
нерухомості) , Уряд провінції, Cron і сім'я в оренді від Шира. Кожен мешканець. Ширше надає
житло кластера, Робота капелу & CRBC ! фригольд земля приватна власність на землю. Позбавлення
використання спільноти в landfor інтересів всіх. фригольд (Ні Trespass) заперечує
використання всіх пляжів, озерні і річкові фасадів, заперечує пікніку на поле для гольфу в ..

1GOD створив планету Земля, щоб використовувати, в рівній мірі на всіх людей.
Фригольд земля і приватні житла прикро 1GOD.
фригольд земля використовується інвесторами спекулювати (Gamble)
сподіваючись підняти ціни на нерухомість (Спекуляція, приріст капіталу) заперечуючи
спільноти доступного житла. Інвестори також використовувати безумовне право землі
для уникнення кримінальної податкового

(Негативна передача) , Приватні домовласники є основною
причиною бездомних членів спільноти.
Будь-яке співтовариство, яке має бездомним провал. Це
спільнота не має права на виживання (Існує) ,
Деякі інвестори зводять кволі будівлі & обтяжень оцінений в оренду. Люди, які
не можуть платити стають бездомними. Інвестиції в нерухомість не дійсно
купив для орендного доходу, але використовується в якості ухилення від
сплати податків. Результат розпадаються будівель. Поява трущоб непридатні
для проживання людини (Комахи та гризуни люблять нетрі) , Утримання
приватних орендодавців і Freehold Спекулянти підзвітні, стрип актив + Міссісіпі
/ R6

ZERO Толерантність до FREEHOLD !!!
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КОНЦЕПЦІЯ 3
Кожна доросла людина має право (Мита) для одержує роботи. Нагороджена робота передбачає отримання
заробітної плати & умови. Для кращого управління економікою все це заробітна плата добувач.

Для економічного управління, заробітної плати і умов

(WMW) встановлюються урядом провінції. WMW
встановлюються щорічно. WMW може залишитися такою ж, або йти вгору,
або йти вниз, як того вимагають економічні умови.

Примітка! Приватна власність, державна власність скасована і
замінена CRON. Профспілки позбавлені реєстрації. Уряд встановлює
заробітну плату, умови ..

Є 7 грейдов. Оплата заснована на ' WMW ' ( щотижневий мінімальний розмір оплати праці) &
Множник.

Pay шкала починається з WMW x1 ( мінімум) в WMW x7 ( максимум)
діапазон нагороди :

WMW x1 некваліфікований , учень ~

WMW x5 лідер ~

WMW x2 майстерний , Tradesman ~

WMW x6 Менеджер ~

WMW x3 Старший Tradesman ~

WMW x7 ( максимум)
адміністратор

WMW x4 Супервайзер ~

Умови для всіх 7 грейдов:
Чекаючи, що вона отримає 7 тижнів відпустки по догляду за дитиною в WMW x1 потім

SMEC правила ~
Він отримає 1 тиждень відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами в WMW x1 ~

Хворі платять за всіх грейдів є WMW x1 ~
Існує 3 дні відпустки розгляду скарг на WMW x1 ~

Є 2 тижні (2x 7 днів) щорічну відпустку класу платити WMW x1 ~

Робота снасть, їжа, питво і гігієна надається.
Там не немає бонусів. Ніякі інші переваги, пільги, платежі, .. Там немає річного завантаження
відпустки, ні довгі відпустки служби. ~

Платна марка має мінімальні вимоги:
WMW x1 ( немає навичок ) ,

WMW x2 ( завершена «CE» (Резервіст) , Досвідчений або «Trade
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сертифікат » ) ,
WMW x3 ( Майстер торгівлі Сертифікат , CE резервіст ) ,

WMW x4 ( ' Супервайзер сертифікат », CE резервіст ) ,

WMW x5 ( ' Лідер Диплом », CE резервіст ) ,
WMW x6 ( ' Менеджер Диплом », CE резервіст ) ,
WMW x7 ( ' Ступінь адміністратора, CE резервіст ) ,
Кар'єра! Подальше дослідження після кваліфікації ( ВІН, ВОНА) , Коли є отвір,
сприяє старшинству.
Робітники, які не можуть знайти повний або неповний робочий день. Шир корисно
використовувати ці людина на WMW x1 , Виключає безробітних!

ПІДТРИМКА WMW !!!
КОНЦЕПЦІЯ 4
Все Інтелектуальна власність (Авторське право, патентне ..) належить Шир

(ЄЕС) , Безкоштовно користуватися всіма. Інтелектуальна власність (ІС) зберігається
за допомогою «знань безперервності». Спекуляція від IP паразитує, хижа, спекуляція,
злочин: Міссісіпі / R6
Ширше і провінція забезпечити «Безкоштовна освіта» від колиски до кремації.

У свою чергу всі Інтелектуальна власність належить усім членам суспільства. Передача
інтелектуальної власності для іноземців (Мульти громадян, шпигуни ..) є Зрада: Міссісіпі / R7

Безкоштовна освіта забезпечується Шир (SMEC) і провінція (PHeC, ПРОП

, CE) , Кожен вчиться і викладає всі живуть довго. Особи забезпечити
«спадкоємність знань» для сім'ї, роботи і спільноти.
SMEC ' Ширше медичний і освітній комплекс. Шир надає безкоштовні
медичний від зачаття до смерті і безкоштовної освіти для дітей і літніх
людей. Він надає громадські послуги через «метикуючи. Метикуючи також
є кар'єра тільки ВОНА!

PHeC ' Провінційні лікарні та утворення комплексу. Подачу Області вільна лікарня від
зачаття до смерті і безкоштовної освіти молодого HE і дорослі HE & SHE. PHeC також є
кар'єрним шляхом тільки він!
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ПРОП ' Провінційні оборони і надзвичайні ситуації центр. ПРОП допомагає дає вказівку &
захист в разі надзвичайної ситуації в провінцію і її графства

(Спільноти) , ПРОП ініціює " святе Подружжя "Контракт, поїзд Адміністратори через"
керівництво табору ". Кар'єрний для HE & SHE.
CE ' Спільнота Аварійна служба ». Кожен 17-річний SHE і 18-річний, він повинен бути
присутнім на обслуговування 1 рік компульсивний «CE». «CE» оцінює кожну молодість (Включає
в себе інвалідами) їх корисності для Шир і провінції. Постановляє, як їх корисність може
бути підвищена. CE видаляє батьківські впливу і замінює його «Товариства обов'язків і
прав». CE вирішує кар'єри кожного SHE & HE відповідно до їх здібностей і потреб
спільноти.

безкоштовну освіту забезпечує кар'єрний шлях, починаючи з учнівства, що заохочується,
подальше дослідження є. Елітарна марно найкоротшим Освіта (Університети) це марна
трата часу. Випускники працюють в якості не кваліфікованих робітників WMW x1 Якщо вони
хочуть зробити кар'єру, вони повинні почати підробляти. Університети «Заткнись»! Non
уряд освіту «Заткнись»! Уряд, які дають гроші недержавного утворення краде зі спільноти.
Крадіжка уряд замінюється, притягнуті до відповідальності, Міссісіпі / R6 ,

знання досвіду життя людини «S (інтелектуальна власність) зберігається і стає
безсмертним. Підхід «знання-безперервність» визначає критичне знання і надає
методи для захоплення, перенесення і застосування цих знань. знання Життєвий
досвід відокремлено між роботою та особистим.

Коли йде співробітник величезна кількість IP знаходяться в небезпеці.

Для того, щоб протидіяти злийте цей мозок дуже важливо, що зберігається
інтелектуальна власність працівника. Вкрай важливо, щоб захопити і зберегти
ці знання, перш ніж листя працівника. Захоплення аудіо означає (Розповідь
історій) , відео (Показ) , затінення (Працювати пліч-о-пліч) ,

знання життєвого досвіду індивід (ІС) використовується спільно з спільнотою і сім'єю. Спільне
використання спільноти приходить через систему безкоштовної освіти. Спільне використання
означає пероральний, аудіо

(Розповідь історій) відео (Показ) , затінення (Руки на) ,
Обмін сім'ї приходить через дітей і онуків. це
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означає оральний, аудіо (Розповідь історій) , відео (Показ) , затінення (Руки на) , Кожна
людина у віці від 14, щоб записати їх життєвий досвід (Як позитивні, так і
тривожно) ,

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ щоб:

Спекулянти інтелектуальної власності !!!

БЕЗКОШТОВНО ЗДОРОВ'Я І ОСВІТА
( Citizen Right )
КОНЦЕПЦІЯ 5

гральний є звикання поганий комерційних або
особиста економіка концепція.
Комерційна азартні ігри включає в себе, землі та спекуляції з нерухомістю (Приріст капіталу) ,
похідні (Облігації, форвардні, ф'ючерсні, огорожі, опціони, свопи, важелі, акція, акція, варранти.) ,
Фонди. Фригольд закінчується. гральні центри казино (Тоталізатори магазини, інтернет, tabarets
..) , Лотереї, обміни (Майбутнє, акції) закриті. Гральні промоутери, спекулянти (Букмекери, кошти
менеджера, ф'ючерсні трейдери, біржові маклери ..)
отримати, Міссісіпі / R7 Азартні ігри є наркоманія. Будь recenue отримали нетрудових,
оподатковується (100%) ,

Особисті азартні ігри: ставки (Півень і собачі бої, кінні та
собачі перегони, Спортивні ставки, в наземних боях, 2
вгору, інші результати ..) , ігри

(Лото, ігри, лотереї, інтернет, покер ..) ,
гральні центри (Букмекери задніх кімнат, букмекерські контори, казино, інтернет-сайти, лотереї
торгових точки ..) близько. Азартні ігри промоутерів & спекулянтами (Лото, букмекери, лотерей,
спортивних ставок, нетто гральні сайти, інші ставки і грати в азартні ігри або ...) отримати, Міссісіпі R7

Наркомани не вважають, що вони захоплюються до тих пір, як вони насолоджуються і
тримають своє життя разом. Наркомани не знають
(Нерозумно) , Довірливість і слабкий (Пафосно) ! Після того, як захоплюються вони стають загрозою
для себе і суспільства. Наркомани стають маячнею, анти соціальним, нечесним, брехливим,
аморально, егоїстичним, неуважним. це змушує
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співтовариство контролювати свій стиль життя. Обмеження свободи & права.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТІ до азартних !!
CONCEPT 6
Комерційний і Особистий Кредит хиже кредитування (Операція Loan- акули) , вона
закінчується. Кредит поневолює Боржник, який є причиною і ефектом збирачів
боргів. Хижі кредитори і боргу колектори є злочинцями, Міссісіпі / R6

уряд (Провінційний, Шир) не може використовувати кредит для фінансування свого
бюджету. державні доходи (Податки та штрафи) йде вгору збільшення державних послуг (WMW
йде вгору) , Державні доходи зменшує його послуги скоротити (WMW йде вниз) , Уряд не
використовує кредит і припиняє комерційний і особистий кредит. Уряд, яке входить в борг
замінюється. Урядовці є особисту відповідальність за будь-який борг, який відбувається.

Комерційний кредит похмілля капіталізму закінчується. CRON встановлюються по Shires & CG
зборищ. CRON повинні вижити на доходи вони виробляють. Якщо вони як і раніше не
зламатися навіть вони закриваються.
Комерційний, особистий кредит зупиняється. Погашення кредитів між друзями,
родинами, не може бути приведено у виконання.

Заборгованість збір закінчується. Збирачі боргів є злочинцями,
Міссісіпі / R6

Скажи «Ні» до кредитів, позик

покарати збирач боргів
КОНЦЕПЦІЯ 7
Податки необхідні, так уряд може виконати своє зобов'язання і очікуваний, ЦІІ свого народу. мінімізація
податкового і податок кінець відрахування. Вони є ухиленням від сплати податків злочину: Міссісіпі R6
Tax Shelter закриті.

Tax-житло: Аляска, Андорра, Багамські острови, Беліз, Бермудські острови, Cayman,
Лондонський Сіті, Кюрасао, Кіпр, Делавер, Дубай, Флорида, Джерсі,
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Гернсі, Гонконг, Ірландія, острів Мен, Ліхтенштейн, Монако, Люксембургу, Невада,
Панама, Сан-Марино, Сінгапур, Сейшельські острови, Південна Дакота, Швейцарія, Техас,
Теркс і Кайкос, Вануату, Ватикан, Віргінські острови, штат Вайомінг.

хранитель хранитель підтримати потребу уряду по збору податків. Піклувальник-Гардіан
протистояти Tax-уникнення. Сплата податків enforcable громадянський обов'язок!

податкова мінімізація є Tax-уникнення!
трасти є податковими ухиленнями від сплати податків!
Податкові відрахування Пожертвування є Ухилення від сплати податків!

Tax-уникнення краде зі спільноти!
Tax-уникнення є Crime: Міссісіпі / R6

Tax-Rate Type

інформація

appliesup в WMW 7

0%

ДОХОДИ

21%

ПДВ (податок на додану вартість)

(Тижневий мінімум заробітної плати 7)

поширюється на всі товари і послуги

(Без винятків)

БІЗНЕС ¹
70%
100% ДОХОДИ

відноситься до Гросс-прибутку

застосовується toincome вище WMW 7

100% нетрудовий дохід поширюється на всі дивіденди, відсотки,

оренда, капітальний прибуток, виграш, ...

100% ESTATE
100% Пільга

звільнити особисті речі!

100% ОДНОРАЗОВІ

відноситься до будь-якого одноразовим.

100% неутилізованих

відноситься до будь-якому не утилізується.

100% Додано arteficial &

відноситься до будь-яких arteficial і

відноситься до будь-якого доповненої
користь на вершині заробітної плати!
Disposables будуть поступово виведені з!
Non-вторсировини будуть поступово виведені з!

натуральні підсолоджувачі.

натуральні підсолоджувачі

Нагороджена робота передбачає отримання заробітної плати & умови. Оплата заснована на «тижневої
мінімальної заробітної плати» (WMW) & Множник. Щотижневе мінімальний розмір оплати праці (WMW) встановлюється
щорічно урядом.

Примітка! «ПДВ» збирають за допомогою ' графство ». Шир утримує 50% від
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збирає податок і передає 50% до уряду провінції. Уряд провінції збирає і зберігає
всі інші податки. Крім того, як Shires і провінція зібрати гроші через, збори, мита і
штрафи.
¹ Всесвіт Депозитарні Правоохоронці не підтримують приватне підприємництво. Вони підтримують " CRON
" ( Спільнота Run & Управляється не для отримання прибутку) , Незароблений щось отримав не
заслуга, працю чи послуги.

Незароблених доходів, положення, влада і багатство кінця. Примусове уряд.

Померлі має співтовариство потойбічне: Нерухомість, спадщина & традицію, знання
безперервність. Estate проходить у спадок, сімейних традицій і пам'ятних речей,
накопичених знань і життєвого досвіду.
Estate не проходить по позиції (Закінчується смертю) , Power (Закінчується смертю) , Все
багатство переходить в державні доходи.
Disposables марнотратні. Забруднюють водний шлях х, море .. Створення більше звалища! Disposables
будуть поступово виведені з! Примусове уряд.

Номери вторсировини стають сміттям, звалище. Non-вторсировини будуть поступово
виведені з! Примусове уряд.
Додавання штучного і / або натуральний weeteners повинні бути не рекомендуються. Чи є обкладатися
додаткової (100%) , Примусове уряд.

Благодійність, які мають статус податкових вимог донорства підробка! Вони є схеми податкових
ухилень підтримані корумпованого уряду. Чи не здавайте в ці! Закрийте Милосердя і
конфіскувати активи. Судове переслідування уряду, Міссісіпі / R6

будучи Заможний (Ланцюг Зла) це злочин Міссісіпі R6 ,

Злочин проти громади, Анти соціальним і образливо 1GOD!
Багатство апартеїд закінчується.

Потурання спекуляції, приватна власність, власність, патент, авторське право, азартні ігри (Приріст
капіталу, облігації, форварди, ф'ючерси, дозволяючи використовувати, живоплоти, опціони, акції,
акції, свопи, варранти, казино, букмекери, бінго, лотереї, Спортивні ставки, Інтернет гральні сайти,
будь-які інші ставки і грати в азартні ігри або ...) , кредит (Карти, кредити, ... збирачі боргів.) податок
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ухилення (Податкові відрахування, податкова мінімізація, оподатковуваний податок, трасти,
пожертвування ..) Багатство апартеїд не тільки загрозою для цього покоління, наступного покоління, але
майбутніх поколінь. Діти повинні повідомити батькам, що виправдовуються спекуляцією, приватної
власності, азартні ігри, ухилення від сплати податків, багатство апартеїд, фригольд, авторське право,
патенти, кредит, знищуючи їх дітей майбутнє. Батьки притягати до відповідальності, видаляти і МС Р 6 політики,
які дозволяють або відповідальні за: спекуляція, приватна власність, власність, авторське право, кредит,
патент, азартні ігри, рулить уникнення, багатство апартеїд!

CG Економічний для більш справедливого суспільства, що
живе корисну корисне життя!
Для реалізації концепції К.Г. ЕКОНОМІЧНОЇ в. управління спільноти необхідно. Піклувальник
Гардіан підтримки 2 управління рівнем, духовне і політичне.

Духовний є 2 рівня, місцевий: ' Klan », провінційний: ' Orackle ».

Політична 2 рівня, місцеві Shire «Рада» , ' Парламент провінційного » ' ,

Управління проступає обраний рівним (ВІН, ВОНА) уявлення.
Виборні представники рівних сформувати комітет. Відповідальність виділяються
competance. Лідерство 1 тиранія! Управління по обраному комітету є справедливим.

Комітет має рівне представництво HE & SHE.
Сход має виборний комітет ( 'Klan') з 7HE & 7SHE. Oratorium має виборний
комітет ( 'Orackle') з 7HE & 7SHE.
A Shire ( 'Рада') має 2 обрано (1 ВІН і ВОНА 1) + 3. призначеними Парламент
складається з обраних 35 He і 35 СТЕ. Вони обрали тоді обраний 7 HE 7 SHE, щоб
сформувати уряд.

Управління потребує підзвітності. Управління робить правила і нав'язує ці правила. Правила
засновані на " законодавець Manifest ».

кінець
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