Zeewolde, 17 februari 2020
Betreft: W ij ontvingen uw schrijven van 22 november 2019 gericht aan directeur
H.H.Bor alias Hank Monrobey, van de Citizens-Multi-National LCC International
Holding B.V.,met ons kenmerk in uw brief 058988798. Uw kenmerk BTSL-00. W ij
ZIEN ons niet alleen als niet belastingplichtige, maar zijn ook geen belasting plichtige. Onze zorgtoeslag is niet meer noodzakelijk sinds de computer.
Met een computer kunnen geen Munten of Banknoten, dus geen GELD in de vorm
van Euro worden overgemaakt. Het is dus totaal onmogelijk voor wie dan ook om
Betaling in Euro te eisen. Computers werken uitsluitend Boekhoudkundig. Ook het
bankwezen kan in het geheel geen GELD aan iemand overwijzen, maar maakt
echter volkomen vals, voor 100% gebruik van Boekhoudkundig Kapitaal.
Reeds regelmatig werd uw organisatie door de CMN geïnformeerd, omtrent het feit,
dat reeds sinds 1959, sinds het in gebruik nemen van computers, dus reeds meer
dan 60 jaar geleden, de Westerse economie in de meer dan 100 W esterse Landen
en Staten volkomen werd ontwricht door de B.O.M.-groepen, Bankwezen, Overheden, en Multinationals. Het Bankwezen kocht als 1 ste een computer in 1959 en begon valselijk Boekhoudkundig Kapitaal in omloop te brengen. Banken zijn sinds het
in gebruik nemen van computers geheel overbodig en dus verleden tijd geworden.
Sinds 1936, dus gedurende 84 jaar, werden door de scheppers de 1 ste computer,
een Mainframe, en gedurende 84 jaar tot heden, computers in vele soorten en maten in omloop gebracht. Bijna Iedereen bezit nu een computer
Door de ontwikkelaars werd echter reeds in 1936 duidelijk gemaakt dat het Bankwezen volledig werd uitgeschakeld, omdat geen enkele computer in staat is om met
GELD te werken. Computers zijn niet in staat om met MUNTEN of BANKNOTEN te
werken. Computers zijn dus ook niet in staat om met EURO als geldmiddel te
betalen. Dus wordt door het bankwezen uitsluitend VALS Boekhoudkundig Kapitaal
via de computer als EURO in omloop gebracht.
Door de Ontwikkelaars van de Computers, werd reeds in 1936 besloten om eveneens gebruik te gaan maken van hetzelfde betaalmiddel dat reeds 3000 jaar wordt
toegepast in de Arabische W ereld n.l. Boekhoudkundig Kapitaal. In de Arabische
wereld, wordt reeds 3000 jaar geen GELD in omloop gebracht. Dientengevolge zijn
zowel in Arabië als in de W esterse W ereld de Burgers volkomen in staat om Boekhoudkundig hun eigen VERMOGEN door middel van het verrichten van ARBEID in
de vorm van Boekhoudkundig Kapitaal te scheppen. Vóór het in gebruik nemen van
Computers werd door de Burgers in Arabië bij een plaatselijke Boekhouder een
rekening geopend en aan de Boekhouder opdracht gegeven om Boekhoudkundige
Betalingen te verrichten.
Het Bankwezen verhinderde in Nederland het door de Burgers in gebruik nemen
van de toepassing van Boekhoudkundig Kapitaal om evenals in Arabië Boekhoudkundig te kunnen betalen. Hierdoor werd sinds de in gebruikname van de Computer
de grootste economische ramp in de geschiedenis van de meer dan 100 W esterse
Landen en Staten ontwikkeld.
Computers maakten dus een einde aan reeds eeuwen bestaande Belastingdiensten, verzekeringsbedrijven en aanverwante instellingen, omdat iedereen met de
computer ieder bedrag dat men wil overmaken op de computer via het toetsenbord
kan aanslaan of op een klein beeldscherm kan aan klikken.
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Op 23 november 2019 kwam de 1 belastingdienst binnen de belastingdiensten in
Heerlen tot het besluit om het bestaan van de CMN en het in omloop brengen en
betalen met Boekhoudkundig Kapitaal geheel wetmatig te accepteren, omdat de
CMN geen INKOMEN heeft en geen W INST ontwikkelt en in staat is om elke
betaling kosteloos op dezelfde wijze Boekhoudkundig te registreren als reeds 3000
jaar door miljarden Arabische burgers geschiedde.
Door het Bankwezen werd de economie echter reeds in 1959 bewust kunstmatig
volledig ontwricht om zeker te stellen dat het Bankwezen bleef voortbestaan. Echter
het gebruik van Boekhoudkundig Kapitaal maakt de samenleving ruim 75% goedkoper aan KOSTEN. Bovendien wordt iedere Burger in staat gesteld om, met behulp
van Boekhoudkundig Kapitaal en door het eveneens inzetten van Boekhoudkundig
VERMOGEN, ruim 50% minder arbeid te verrichten. Met behulp van die 50%
MINDER ARBEID wordt LEVENSLANG een INKOMEN VERW ORVEN, dat aanzienlijk hoger is dan het bestaande gemiddelde inkomen. Bovendien wordt door het met
meer dan 75% verlagen van de KOSTEN voor levens onderhoud, de bestedingsmogelijkheden van het burgerlijke inkomen VERDRIEVOUDIGD.
W ij zijn niet meer van plan om te blijven voortgaan met het van u accepteren dat
door u stelselmatig vals Boekhoudkundig Kapitaal in omloop wordt gebracht, en
GELD in de vorm van EURO als betaalmiddel te accepteren, omdat GELD reeds
meer dan 84 jaar geleden, door de ontwikkelaars van Computers als een voor
computers niet bruikbaar betaalmiddel werd aangemerkt.
U bent reeds meer dan 60 jaar volkomen in staat om elke behoefte aan Boekhoudkundig Kapitaal dat zowel in Arabië als in de W esterse W ereld als betaalmiddel
werd aangewezen, zelf te scheppen en elektronisch in Boekhoudkundige Vorm via
de Computer aan elke denkbare partij over te maken. Door de W esterse W ereld
wordt Boekhoudkundig betalen reeds sinds het in gebruik nemen van de computer
als betaalmiddel geaccepteerd.
Door het in gebruik nemen van computers werd het betalen van belastingen evenals
de noodzaak tot het sluiten van verzekeringen volkomen overbodig gemaakt, omdat
iedereen in staat is kosteloos een Boekhoudkundige Kapitaal rekening te openen en
kosteloos zijn of haar eigen W esterse CMN VERMOGEN te scheppen.
Iedereen, dus niet alleen Burgers, maar ook een Bedrijf of Overheidsorgaan kan
kosteloos een CMN Kapitaal rekening openen. Als burger krijgt u ook volautomatisch een menswaarde uitgekeerd op basis van 1Kk per dag, dus 365 Kk per jaar
sinds uw geboorte, om uw W elzijnsleven binnen de CMN op te starten.
U doet er verstandig aan om kennis te nemen van de CMN-LCC W ebsite en u daar
kosteloos aan te sluiten. U ontdekt daar dat het VERMOGEN van de CMN-Partners
reeds meer dan Kk33.000.000 bedraagt. De CMN werd volkomen rechtmatig in
2013 opgericht nadat in de W esterse W ereld mede door de Belastingdiensten vele
Miljarden Burgers volkomen onrechtmatig economisch werden omgebracht.
Door de CMN worden alle vrijkomende ambtenaren kosteloos op de CMN aangesloten en voor de rest van hun economisch leven zeker gesteld. Iedere ambtenaar is
in staat om een totaal nieuw beroep te gaan uitoefenen en onbezorgd te gaan leven
gedurende de rest van zijn of haar bestaan.
De door het bankwezen, dankzij de economische GELD KOST GELD ontwrichting
van de W esterse W ereld, uitschakelen van het gebruik van Boekhoudkundig Kapitaal en het daardoor niet uitschakelen van GELD als betaalmiddel en het onrechtmatig gaan gebruiken van Computers voor de bankboekhouding, vernietigde de
voormalige W esterse economie van vóór 1963, economisch totaal ONHERSTELBAAR. Men begon de computers onjuist voor het werken met GELD te gebruiken.
Hoogachtend,
H.H.Bor alias Hank Monrobey - Economics - Liesbeth Breur - Society & Economics.
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