
Geachte Crediteur

Dit schrijven is een standaard brief die door de individuele
CMN-Partners, zoals ondergetekende, wordt gebruikt om
duidelijk te maken dat via de Citizens-Multi-National LCC
International Holding B.V. aan alle verplichtingen werd

voldaan en dat er totaal geen schuld werd ontwikkeld noch
binnen noch buiten de CMN.

Ondergetekende ontving uw schrijven als CMN-Partner van de Citizens-Multi-National
LCC International Holding B.V. dus als Burger-Multi-National. Een kopie van de door U
aan ons toegezonden brief werd bijgesloten. U kunt dus probleemloos vaststellen, wie
door u totaal onnodig tot betaling met volkomen valse Euro wordt opgeroepen. 

Sinds de in gebruikname van computers werd het innen van BELASTINGEN reeds meer
dan 60 jaar, sinds 1959, totaal niet meer noodzakelijk. Computers kunnen probleemloos
met het juiste programma Boekhoudkundig VERMOGEN scheppen, dat vervolgens
geheel automatisch Boekhoudkundig Kapitaal produceert. De CMN is uitsluitend een
internationaal werkende onderneming. Door de 93 jarige oprichter van de CMN Hank
Monrobey werd reeds in 1981, dus 38 jaar geleden, op zijn 55  levensjaar vastgesteld,ste

dat 1400 jaar geleden, in de 7  eeuw van onze jaartelling een Gemeentelijke OVERHEIDde

in het zuiden van Italië tot de ontdekking kwam, dat door het eenvoudigweg gebruikmaken
van toen reeds ±1600 jaar oud Boekhoudkundig Kosteloos kapitaal (Kk) en het uitscha-
kelen van GELD als betaalmiddel, de kosten om iets te betalen met ±50% werden
verlaagd. Men begon gewoon handmatig de bedragen Boekhoudkundig, dus volkomen
met de hand geschreven, binnen de Overheden te verrekenen. Heel bewust werd toen
besloten om de gewone particuliere burger niet op het Boekhoudkundige betalingsver-
keer aan te sluiten, omdat daardoor de kosten van de Gemeentelijke Overheid weer met
100% zouden worden verhoogd, voor het inzetten van administratief personeel.

Men bleef de Burger dus gewoon 1400 jaar met GELD betalen en de Burger bleef met
GELD zijn inkopen doen. Echter in 1936, dus nu 83 jaar geleden en slechts ±2 jaar vóór
het uitbreken van de 2  wereldoorlog, deelden de ontwikkelaars van de 1  Mainframede ste

Computer reeds mede dat men via de Computer uitsluitend tijdloos elektronisch kon gaan
betalen en dat daardoor het bankwezen overbodig werd. De Computer maakt het
mogelijk om volkomen GELDLOOS met het 3000 jaar oude Boekhoudkundige Kapitaal
50% goedkoper te gaan betalen. Echter de Westerse overheden besloten om het
bankwezen te handhaven waarna het bankwezen begon om de 80% van de bevolking
grootschalig te liquideren omdat geen enkele burger in de Westerse Wereld nog  op het
betalingsverkeer werd aangesloten en sinds 1959 niet meer in staat was om met GELD te
betalen, waardoor meer dan een miljard Westerse Burgers van hun bezittingen werden
ontdaan. Sinds 1959 kan ±80% van de totale Westerse Bevolking slechts betalen met
Arabisch Boekhoudkundig Kapitaal.  

Hank Monrobey, de oprichter van de CMN was echter in Nederland de 1  en aanvan-ste

kelijk zelfs de enige die een onderwijs instelling oprichtte voor het opleiden van Computer
programmeurs, middels de CPC de  “Computer Programming Colleges” in Europa en
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de “Computer Programming Schools” in de Engelstalige gebieden. Op 2 April 1981
werd hij in zijn Engelstalige Scholen in Londen en Birmingham in de UK gealarmeerd door
een voormalige Nederlandse CPC Secretaresse omtrent het feit dat in Nederland de
Burgers, die sinds 1979 via het Nederlandse Bankwezen door gebruikmaking van een
computer een huis hadden gekocht, reeds gedurende een jaar door het Bankwezen
economisch werden omgebracht en uit hun huizen werden gejaagd. Hank Monrobey
besloot om onmiddellijk naar Nederland te vliegen om te onderzoeken wat er economisch
gaande was. Reeds op 5 april 1981 was het volkomen duidelijk, dat geen enkele Westerse
Burger, zonder zich dat te realiseren, meer op het betalingsverkeer was aangesloten.
Computers kunnen n.l. namelijk totaal NIET met GELD werken.

De op de 1  pagina reeds genoemde Citizens-Multi-National LCC International Hol-ste

ding B.V. ontwikkelt uitsluitend VERMOGEN, dat wordt geboekt op een VERMOGENS
REKENING. Hiertoe worden door de CMN VERMOGENS REKENINGEN geschapen voor
de CMN-Partners, die zich kosteloos op de CMN aansluiten en met het verrichten van de
dagelijkse ARBEID uitsluitend VERMOGEN scheppen, waarvan de tegenwaarde in de
vorm van Boekhoudkundig Kosteloos kapitaal (Kk) op een Kapitaal Rekening wordt
geboekt en uitsluitend binnen de bovengenoemde Holding in omloop wordt gebracht. 

Er wordt door de CMN-Partners geen cent WINST gemaakt. Dus ontstaat er ook geen
inkomen en behoeft er ook geen inkomsten belasting te worden betaald. Er ontstaat door
onze arbeid als CMN-Partner uitsluitend nieuw VERMOGEN en een evenredige Boek-
houdkundige Kosteloze Kapitaal (Kk) waarde. Iedere CMN-Partner kan zijn eigen VER-
MOGEN scheppen, en schept daardoor geen inkomen. Iedere CMN-Partner schept
gewoon nieuwe producten met zijn handen en hersens, die een Boekhoudkundige
waarde vertegenwoordigen. Deze producten worden uitsluitend binnen de CMN als
betaalmiddel gebruikt. CMN-Partners zijn niet meer van werkgever’s loon afhankelijk.
Onze werkgevers betalen geen loon meer, maar worden door CMN-Partners kosteloos
gefinancierd omdat de CMN-Partners door het scheppen van Arabisch Boekhoudkun-
dig Kapitaal geen week of maandloon meer benodigen. 

De CMN is de mening toegedaan, dat uitsluitend de OVERHEDEN de juiste instanties
waren om CMN’s op te richten, om Gelijke Monniken, Gelijke Kappen en Gelijke Rechten
voor 100% van de bevolking te realiseren. Echter de Overheden bleven totaal in gebreke
om gelijke Rechten te ontwikkelen voor zowel de 20% van de bevolking, de B.O.M.-groe-
pen, de Banken, de Overheden en de grote Multinationals, als voor de 80% van de Bevol-
king, waartoe ondergetekende behoort. Op pagina 1 was het reeds volkomen duidelijk
Sinds de 7  eeuw van onze jaartelling werd 80%  van de Westerse Bevolking nimmer opde

het betalingsverkeer aangesloten en derhalve sinds de ingebruikname van computers
bij de miljoenen geliquideerd.

Dientengevolge werd in 2013 door de CMN besloten om ZELF de benodigde CMN= Citi-
zens-Multi-National LCC International Holding B.V. op te richten, omdat de Overheden
dienaangaande totaal in gebreke bleven. Binnen de CMN wordt n.l. door geen enkele van
mijn collega CMN-Partners enige WINST ontwikkeld. Ondergetekende krijgt als CMN-
Partner uitsluitend maandelijks de tegenwaarde van het door mij geschapen VERMOGEN
uitgekeerd, dat uitsluitend binnen de CMN in omloop kan worden gebracht. U wordt ge-
woon aangeraden om geldloos te gaan leven en u eveneens kosteloos op de CMN aan te
sluiten. U bent n.l. al meer dan 60 jaar uitsluitend bezig 100% VALS Boekhoudkundig
Kaptaal, dus in het geheel geen GELD te scheppen. Sinds het in 1959 mede in
gebruiknemen van Mainframe Computers wordt door u uitsluitend geheel vervalst
waardeloos Boekhoudkundig Kapitaal in omloop gebracht. Zie bijlage. U kunt uzelf
dus probleemoos aansluiten op de CMN. Het Bankwezen is al 60 jaar verleden tijd.
Met vriendelijke Groeten. 

https://www.cmn-lcc-international.com
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