Geachte Deelnemer aan het Betalingsverkeer.
Reeds 84 jaar, sinds de in gebruikname van de 1ste
Computer vindt het betalingsverkeer niet meer plaats
met de hand voor het gebruik van GELD, maar wordt
er gebruik gemaakt van de Computer om te betalen.
Op grond van een overeenkomst met de scheppers
van 3000 jaar oud Arabisch Boekhoudkundig
Kapitaal werd door de scheppers van de Computer
een overeenkomst gesloten met de Arabische wereld
om eveneens in de Westerse Wereld gebruik te gaan
maken van Arabisch Boekhoudkundig Kapitaal als
betaalmiddel voor de Computer.
Echter slechts 2 jaar na het sluiten van deze overeenkomst in 1936, werd in de
Arabische W ereld, die niet door de oorlog werd beroerd, de beslissing genomen om
aan de burger in de Arabische wereld de mogelijkheid te verschaffen om van de
Computer gebruik te gaan maken om op zijn Arabisch het VERMOGEN aan Boekhoudkundig Kapitaal te vermeerderen. In de Arabische wereld wordt door de Overheden geen Geld geschapen en bestaat het betalingsverkeer uitsluitend uit vloeibaar VERMOGEN in de vorm van Arabisch Boekhoudkundig Kapitaal.
Tijdens de oorlog was er geen mogelijkheid om dit aan de ontwikkelaars in de Verenigde Staten te rapporteren. Na de oorlog werd er in de Arabische wereld niet aan
gedacht om het aan de ontwikkelaars van de Mainframe Computer te rapporteren. Hierdoor werd de W esterse Economie voor 100% met Valsgeld ontwricht.
Elk cijfer dat op het toetsenbord werd aangeslagen werd aan het saldo in het geheugen toegevoegd en door de 1 ste monteur die de 1 ste Mainframe Computer bediende opgemerkt. Echter zijn bank directeur gebruikte deze opmerkelijke economische ontwrichting om te voorkomen, dat het bankwezen in 1959 werd uitgeschakeld. U leest het in detail in het document gedateerd 6 januari 2020 gepubliceerd op
de W ebsite van de CMN. Als gevolg van deze door de bankier gemaakte denkfout
werd de westerse economie totaal ontwricht en werd mede aanleiding om de
Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V. dus een Burger-MultiNational op te richten. U leest op de 2 de pagina hoe deze verandering van het Betalingsverkeer economisch tot de noodzakelijkheid leidde om voor iedere inwoner op aarde gelijke RECHTEH en MACHTEN te scheppen door de CMN de
BURGER-MULTI-NATIONAL.
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Wat is een CMN en Hoe ontstond de huidige CMN.
U leest in het hiernavolgende document, dat gedateerd werd op 6 januari 2020, dat
als gevolg van de in gebruikname van de 1 ste Mainframe Computer in de Verenigde
Staten in 1959, dus reeds meer dan 60 jaar geleden, de Westerse Economie totaal
werd ontwricht. Dat was het gevolg van het feit dat door de ontwikkelaars van de
Mainframe Computer reeds in 1936, dus 84 jaar geleden werd gepubliceerd, dat het
bankwezen door de in gebruikname van computers geheel overbodig zou worden.
Hierdoor werd in 1959 de 1 ste Mainframe Computer door een Bankier aangekocht
om te verzekeren dat het bankwezen wel degelijk aan het betalings verkeer zou
deelnemen.
Door de Bankier werd zeer bewust de economie totaal ontwricht. Hank Monrobey
werd gealarmeerd in 1981 en ontdekte dat sinds de 7 de eeuw van onze jaartelling,
tot op de dag van vandaag 31 oktober 2019 geen enkele Burger in de meer dan
100 Westerse Landen en Staten ooit op het betalingsverkeer werd aangesloten.
Hank Monrobey was de mening toegedaan, dat alleen en uitsluitend de Overheden
zich dienden in te spannen om volkomen gelijke rechten en machten voor zowel de
B.O.M-groep; de Banken de Overheden en de Multinationals, die circa 20% van de
be-volking vertegenwoordigen en de resterende circa 80% van de bevolking over
volko-men gelijke rechter dienden te beschikken binnen de samenleving, door het
vormen van een Citizens-Multi-National, de CMN= (Burger-Multi-National.).
Door Hank Monrobey werd sinds 1959 ruim 53 jaar gewacht op de B.O.M.-groep
om de 1 ste CMN te vormen echter nadat reeds in 1989 miljarden aan totaal vals
Boekhoudkundig Kapitaal in omloop werden gebracht en het overduidelijk werd dat
hetzelfde zou gaan geschieden in 2019, werd door Hank Monrobey besloten om
een onafhankelijke CMN op te richten als voorbeeld voor een ieder, die een CMN
als de juiste oplossing ziet voor het scheppen van een totaal nieuwe samenleving,
waarin alle Burgers over gelijke rechten en machten beschikken.
Hoogachtend,
H.H.Bor alias Hank Monrobey Economics.
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