
Zeewolde, 6 januari 2020
Dit document maakt elke economische beschouwing van de CMN sinds 1959
volkomen waardeloos. Er wordt sinds 1959 in de Westerse Wereld uitsluitend
volkomen vals Arabisch boekhoudkundig Kapitaal in omloop gebracht.

Als gevolg van de in gebruikname van de 1   Mainframe Computer in de Verenigdeste

Staten in 1959, dus reeds meer dan 60 jaar geleden, werd de Westerse Economie
totaal ontwricht, op grond van het feit dat het Bankwezen, de vaststelling door de
ontwikkelaars van de Mainframe Computer niet accepteerden, dat de in gebruik-
name van de Mainframe Computers het bankwezen en het gebruik van GELD als
betaalmiddel geheel en al overbodig maakte. Het bankwezen besloot reeds 83 jaar
geleden, ruim 2 jaar voor het uitbreken van de 2  Wereldoorlog om van samenwer-de

king met de Ontwikkelaars van de Mainframe Computer af te zien. Echter de origi-
nele ontwikkelaars namen tijdens de oorlog geen kennis van de verandering die
door de Arabische wereld werd aangebracht in de programmatuur van de Mainfra-
me Computer. Door de ontwikkelaars werd reeds in 1936 besloten om van het
Arabische betalingsverkeer gebruik te gaan maken en deel te nemen aan het reeds
3000 jaar oude betalingsverkeer. Men nam na de oorlog geen kennis van de veran-
deringen die sinds 1936 in het originele Arabische programma, in de Arabische We-
reld werd aangepast. Door de Arabieren werd het Arabische Boekhoudkundige Ka-
pitaal Programma veranderd door elke getalsaanslag op de Mainframe Computer
automatisch aan het saldo in het geheugen van de Mainframe Computer toe te
voegen. Reeds 3000 jaar wordt in Arabië door iedere burger zelf Arabisch Kapitaal
en geen geld geschapen. Aangezien door de Westerse Overheden sinds het in ge-
bruik nemen van de Mainframe Computer eveneens van het Boekhoudkundige Ka-
pitaal Programma gebruik wordt gemaakt, waardoor de Mainframe Computer met
Boekhoudkundig Kapitaal begon te werken, werd echter de Westerse Samenleving
door de Operateur, die met de 1  Mainframe Computer begon te werken, deste

Westerse Economie totaal ontwricht.

De operateur van de Mainframe Computer werd in het geheel niet voor het werken
met de Mainframe Computer opgeleid en begon op dag één van zijn werkzaam-
heden, een tiental nieuwe huiseigenaren te financieren. Het totale te financieren
bedrag van die dag werd door de operateur op de Mainframe Computer aange-
slagen en in het geheugen geboekt. De waarde van de aankopen bedroeg circa
Z260.000 per huis. Het totale bedrag dat in de ochtend op de Mainframe Computer
werd geboekt bedroeg derhalve Z2.600.000. Waardoor aan het einde van de dag
het Z saldo op de Mainframe Computer tot Z0 diende te worden gereduceerd, De
bedragen werden namelijk door de Operateur automatisch aan de notarissen
overgemaakt, die de financieringsovereenkomsten door de kopers van de huizen lie-
ten ondertekenen en het aankoop bedrag aan de verkopers overmaakten.

Echter aan het einde van de 1  dag was het totale bedrag dat op de Computer wasste

aangeslagen niet tot Z0 gereduceerd, maar tot het dubbele aangegroeid n.l.
Z5.200.000, zonder dat het noch door de Bankier, noch door de Operateur werd
bemerkt. Noch de Operateur, noch de Bankier waren zich bewust van het feit, dat
geen enkele computer in staat is om zomaar WINST te maken. Op het moment dat
de Operateur aan de Bankier meldde dat het saldo op de computer was aange-
groeid tot Z5.200.000.-- waren beide bankmedewerkers, zowel de Bankier als de
Operateur de overtuiging toegedaan, dat inderdaad computers gewoon in staat
waren om volkomen automatisch WINST te gaan ontwikkelen, hetgeen totaal onmo-
gelijk is. Geen van beiden waren op de hoogte van het feit dat gedurende de 2de

Wereldoorlog het originele Arabische Operating system volledig werd aangepast
aan het reeds 3000 jaar oude Arabische Boekhoudkundige Kapitaal programma.
Iedere Arabier werd in staat gesteld om met de Mainframe Computer geheel auto-
matisch Arabisch Boekhoudkundig Kapitaal te scheppen en aan het reeds be-
staande, 3000 jaar oude saldo toe te voegen.
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Op het moment dat de Operateur zijn ontdekking aan de Bankier meldde, was de
Bankier op zoek naar een mogelijkheid om te voorkomen, dat het bankwezen door
de opvolgers van de ontwikkelaars van het bankwezen zou worden uitgeschakeld. 

De Bankier realiseerde zich prompt dat hier de mogelijkheid ontstond om te voorko-
men, dat het bankwezen zou worden uitgeschakeld. Hij maakte bijna onmiddellijk
duidelijk aan de Operateur, dat de Operateur door zijn vondst een belangrijke econo-
mische ontdekking had begaan n.l. dat je wel degelijk met een computer WINST kunt
maken. De Bankier verzocht het schijnbare WINST bedrag onmiddellijk aan de
Bank over te maken en dat de Operateur voor zijn vondst zou worden beloond met
een aanzienlijke BONUS. De bankier vond het eveneens noodzakelijk om alle toe-
komstige eigenaren van Mainframe Computers aan te raden om van hetzelfde pro-
gramma dan hij, de Bankier, gebruik te gaan maken, om evenals hij van de (totaalniet
bestaande) WINST te gaan genieten zoals ook hij als Bankier had gedaan. 

Na meer dan 60 jaar sinds 1959 van deze waanzin te hebben genoten, is het nu nog
duidelijker dan voorheen, dat er reeds sinds 1959 domweg van een totaal niet
bestaande WINST wordt genoten, terwijl in werkelijkheid reeds sinds de 2  We-de

reldoorlog, de Westerse Economie domweg totaal werd ontwricht. Er werden inmid-
dels vele miljarden aan VALS GELD in omloop gebracht terwijl 80% van de Wester-
se Bevolking sinds de 7  eeuw van onze jaarteling niet meer op het betalingsverkeerde

werd aangesloten en sinds 1959 dagelijks economisch werd afgemaakt, omdat men
niet in staat was om met GELD te betalen, terwijl het geregeerd worden door het
Bankwezen sinds de 14  eeuw van onze jaartelling, de kosten van de samen-de

leving met 100% werden verhoogd, want GELD KOST GELD. 

Ondergetekende H.H.Bor, alias Hank Monrobey besloot om op zijn 55  jaar, nietste

op zijn 65  jaar met pensioen te gaan, maar door te werken tot op de dag dat hij erste

dood bij neervalt. Dat leidde tot de mogelijkheid om deze brief te schrijven aan het
begin van zijn 93  jaar en u aan te raden om uzelf gewoon aan te sluiten op deste

Citizens-(Burger)-Multi-National gezien het feit dat de Overheden verzuimden sinds
1959, gedurende 53 jaar aan het verzoek te voldoen om een CMN op te richten om
voor iedere Burger gelijke rechten te scheppen. 

Toen de overheden gedurende bijna 60 jaar sinds 1959 verzuimden om een CMN op
te richten, besloot Hank Monrobey om de Citizens-Multi-National LCC Internatio-
nal Holding B.V op te richten om zeker te stellen dat er uiteindelijk gelijke
rechten en plichten voor iedere Burger geschapen zouden worden. 

Iedere burger in staat stellen zijn of haar leven uitsluitend met totaal ONVERVALST
Arabisch Boekhoudkundig Kapitaal te gaan financieren en slechts 3½ uur per
week te gaan werken dus ARBEIDEN en maandelijks Kk2600 voor de rest van zijn of
haar leven te gaan scheppen en totaal onbezorgd de misdadig opgelegde armoede
te gaan vergeten en de 50% van de bevolking die als werknemers overbodig worden
probleemloos te gaan verwelkomen als Partner binnen de CMN en te laten zien wat
ze voorheen verzuimden te scheppen. Iedere voormalige ambtenaar is welkom.

Inmiddels werden door de Westerse Overheden blindweg gedurende meer dan 60
jaar sinds 1959 tientallen miljarden volkomen vervalst Boekhoudkundig Kapitaal
in omloop gebracht als gevolg van het niet vaststellen door de Overheden, dat ge-
durende de 2  Wereldoorlog in de Arabische wereld het gebruik van Boekhoud-de

kundig Kapitaal werd geautomatiseerd en uitsluitend werd bijgeteld bij het bestaande
saldo op de Mainframe Computers en nimmer meer werd afgetrokken zoals in de
Westerse Geld wereld noodzakelijk is. Bovendien werd 80% van de Burgerbevolking
sinds 1959 nimmer op het betalingsverkeer aangesloten en economisch gedurende
meer dan 60 jaar volkomen van hun bezittingen ontdaan. Het oprichten van de Citiz-
ens-Multi-National LCC international Holding B.V. was volkomen gerechtvaardigd.

Hoogachtend H.H.Bor alias Hank Monrobey.         Neem kennis van onze Website
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