Zeewolde, 23 november 2019

Het meer dan 83 jaar geleden door de scheppers
van de Mainframe Computer in 1936 geschapen
internationale elektronische betalingsverkeer,
werd vandaag door de Belastingdienst als
betaalmiddel erkend, waardoor de internationale
Economische Crisis kan worden opgelost.
Het is zo helder als glas, dat vóór 23 november 2019 de in gebruikname van Gouden munten ±2600 jaar geleden en het in de 14 de eeuw van onze jaartelling, door
het zich sindsdien ontwikkelende Bankwezen in omloop brengen van Banknoten,
dus Papier Geld, de gemiddelde burger heilig gelooft, dat men alleen kan betalen
met GELD, als tastbaar betaalmiddel. Niemand die zich realiseert, dat ±50% van de
ARBEID van de W esterse Bevolking noodzakelijk is om de Economie in staat te
stellen om de metalen MUNTEN en papieren BANKNOTEN in omloop te brengen
en de Arbeid te verrichten die noodzakelijk is om de overheid de administratie te
laten bij houden om een belasting inkomen te heffen en de enorme schepping’s
kosten te betalen die aan het scheppen van GELDVERKEER verbonden zijn.
Door de ontwikkeling van COMPUTERS waren die kosten totaal niet meer noodzakelijk en werd derhalve het BANKWEZEN en GELD VERKEER geheel en al
overbodig. Echter meer dan 50% van de W esterse bevolking is werkzaam bij het
Bankwezen en bij de Overheden, hetgeen door het in gebruik nemen van MAINFRAME COMPUTERS totaal niet meer noodzakelijk is. Dus vermindering van werkgelegenheid ontwikkelt een enorme verlaging van de hoeveelheid benodigde ARBEID en de daaraan verbonden KOSTEN en verhoogt de bestaan’s zekerheid.
Door de ontwikkelaars van de Mainframe Computers, die vlak vóór de 2 de W ereldoorlog in 1936, dus 86 jaar geleden, aan het einde waren van hun ontwikkeling’swerk en de Computers vóór het einde van hun bestaan op de markt wilden brengen,
werden door het enige maanden later uitbreken van de 2 de W ereldoorlog gedwongen hun ontwikkelingen pas 23 jaar later definitief internationaal op de markt te
brengen, waardoor zij te oud en deels overleden waren, om de werkwijze van de
apparatuur en de economische consequenties van die ontwikkeling internationaal
tijdig te verspreiden en begon iedere bezitter van een Mainframe Computer dientengevolge op zijn eigen manier gedurende 60 jaar de apparatuur totaal onjuist in
te zetten. Men begon zelfs meer belasting te heffen, terwijl het heffen van belastingen, door de in gebruikname van de computer totaal niet meer noodzakelijk is.
Het Bankwezen nam echter reeds in 1936 de beslissing om totaal niet met de ontwikkelaars van de Mainframe Computers te gaan samenwerken, omdat deze overduidelijk lieten blijken, dat het in gebruik nemen van computers het bankwezen
totaal overbodig zou maken en de economie economisch totaal diende te worden
omgebouwd op basis van VERMOGEN’s schepping. Om totale economische gelijk-
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heid tussen de ±20% van de bevolking de B.O.M-groepen, de Banken, de Overheden en de grote Multinationals en ±80% van de bevolking te realiseren. Door deze
Bankabele beslissing werd domweg de bestaande economie totaal ontwricht, hetgeen leidde tot het gedurende meer dan 60 jaar economisch ombrengen van ±80%
van de totale W esterse Bevolking, die sinds de 7 de eeuw van onze jaartelling tot
op de dag van vandaag NIET op het betaling’s verkeer werd aangesloten.
Pas op 23 november 2019 werd door de belastingdienst ingezien dat de Mainframe
Computer internationaal werkt, en dat er ECONOMISCH totaal GEEN WINST meer
werd gemaakt, omdat Computers uitsluitend VERMOGEN scheppen op grond van
het Boekhoudkundig registreren van de waarde van geschapen VERMOGEN, terwijl tegelijkertijd de tegenwaarde van het VERMOGEN, namelijk KAPITAAL in de
vorm van een elektronisch betaalmiddel wordt geschapen, dat door de eigenaar van
het VERMOGEN aan een willekeurige derde kan worden overgedragen, maar een
gelijkwaardig onderdeel blijft van het geschapen VERMOGEN’s Bedrag dat in de
Centrale Administratie van de Citizens (Burger)-Multi-National geregistreerd staat.
Het totale VERMOGEN’s bedrag wordt voortdurend door de dagelijkse schepping
vergroot, terwijl de daardoor ontstane schepping van vloeibaar KAPITAAL de
economie evenwichtig maakt. Binnen de CMN wordt in het geheel geen Boekhoudkundige WINST of Boekhoudkundig Verlies ontwikkeld. Deze tweezijdige automatische ontwikkeling houdt de economie volledig in evenwicht.
Iedere Burger is in staat zich kosteloos op de CMN aan te sluiten. Iedere CMNPartner dient slecht 3½ uur ARBEID per dag te railleren om iets te scheppen naar
eigen smaak en inzicht, dat aan zijn of haar eigen VERMOGEN wordt toegevoegd
om maandelijks een VERMOGEN’s toename van Kk2600 (Boekhoudkundig Kapitaal) te kunnen realiseren, hetgeen probleemloos wordt vastgelegd. Om dit administratief zo eenvoudig mogelijk af te handelen wordt vooraf door iedere CMN-Partner
bepaald, over welk tijdsduur dit in de toekomst noodzakelijke VERMOGEN dient te
worden geschapen, zodat iedere CMN-Partner in staat is om zijn gerechtigde KAPITAAL als betaalmiddel te gebruiken. Een vooraf bepaalde tijdsduur van 2½ jaar, dus
30 maanden, wordt als een CMN standaard beschouwd.
Door het maandelijks verkrijgen van Kk2600 aan eigen vermogen bestaat er geen
enkele noodzaak om loon van een werkgever te ontvangen. Ook de werkgever dient
zich op de CMN aan te sluiten om gegarandeerd maandelijks een vast bedrag aan
VERMOGEN te ontvangen en een vastbedrag aan KAPITAAL uitgekeerd te krijgen.
Iedere CMN-Partner bepaalt vooraf het bedrag aan eigen VERMOGEN dat voor het
realiseren van een bepaald doel noodzakelijk is. Iedere partner bepaalt zelf het doelgebied waarvoor CMN-VERMOGEN moet worden ontwikkeld en CMN Boekhoudkundig Kapitaal moet vrijkomen. Iedere CMN Partner krijgt 2 maanden de tijd om
zijn schepping’s doel te bepalen en het daarvoor benodigde bedrag vast te stellen.
Hoogachtend
H.H.Bor, alias Hank Monrobey - Economics - Liesbeth Breur - Society & Economics.
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