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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, werd in de Arabische
Wereld, 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 n.l. 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 rappor-
teren.

Echter de automatische toevoeging van elke aanslag van cijfers op het toetsenbord
aan het saldo in het geheugen, werd wel door de 1  monteur die de 1  Mainframeste ste

Computer bediende opgemerkt. Echter zijn bank directeur gebruikte deze opmerke-
lijke 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
Website van de CMN. Als gevolg van deze door de bankier gemaakte denkfout
werd de totale westerse economie totaal ontwricht en was mede aanleiding om de
Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V. op te richten. 

Hoogachtend,

H.H.Bor alias Hank Monrobey -  Economics - Liesbeth Breur - Society & Economics.
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