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Előszó

Amióta 2007-ben először megjelent az Emotion Code, fantasztikusan jóleső 
érzés volt látni az energiagyógyítás népszerűségének és az iránta való elké-
pesztő mértékű fogékonyságnak a növekedését. Gyakran szoktam mondani, 
hogy ami életem során történt velem, mind arra készített fel, hogy világra 
hozzam ezt az egyszerű és csodálatos eszközt. Őszinte meggyőződésem, hogy 
ez a gyógyító módszer fentről, minden igazság isteni forrásától származik, 
ami akkor érkezik a világba, amikor a legnagyobb szükség van rá.

A gyógyászathoz egy imádságomra kapott rendkívül erőteljes és egyértel-
mű válasz vezérelt, mégpedig életemnek egy olyan szakaszában, amikor fent-
ről ahhoz kértem sugallatot, milyen irányban haladjak tovább.

Az Emotion Code egy gyógyító módszer, amelyet kicsiny, dél-kaliforniai 
holisztikus klinikámon fejlesztettem ki az 1990-es évek elején. A páciensek-
kel való mindennapi munka során állt össze a kép, amikor rájöttem, mi az, 
ami működik, és mi az, ami nem, közben pedig mindent megtanultam a kol-
légáim által alkalmazott módszerekről, valamint a gyógyításról szóló ókori 
írásokból. Tehetséges feleségem, Jean velem együtt dolgozott, és az általam 
ismert egyik legélesebb belső szemlélettel bíró személyként, rendkívül nagy 
segítségnek bizonyult. Ugyanakkor kialakítottam magamban egy személyes 
szokást, amely során gyorsan és némán Isten segítségét kértem minden egyes 
kezelésre váró pácienssel kapcsolatban, és ily módon fokozatos, néha azonnali 
inspirációt kaptam fentről.

2009 óta több száz rádió- és tévéműsorban szerepeltem. Nagyon sok, 
különféle társadalmi helyzetű emberrel tanítottam meg az Emotion Code 
technikájának alkalmazását, és abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 
láttam, amint a módszer gyökeret ereszt és virágzásnak indul a világ szerteága-
zó pontjain. Szemtanúja lehettem, ahogy emberek ezrei fedezték fel maguk-
ban saját gyógyító képességeiket, amelyről máskülönben sosem szereztek vol-
na tudomást. A módszer megmentett sok házasságot, és számos depressziós, 
szorongásos és pánikrohamos beteget meggyógyított. Az emberek segítségé-
vel képesek voltak legyőzni a fájdalmat és megtalálni a békét, amire vágy-
tak. Csapatom a Discover Healingnél (Fedezd fel a gyógyítást) több ezer, a 
világ minden részéből származó embert képzett ki és látott el szakértelemmel. 
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Emotion Code

Nagyon sokan ezek közül a hiteles végzettséggel rendelkező Emotion Code-ot 
és Body Code-ot gyakorló személyek közül azzal keresik a kenyerüket, hogy 
másokon segítenek. Olyan kliensekkel dolgoznak, akiknek örökre megválto-
zik az életük – annak ellenére, hogy sok esetben a kliens és a gyógyító sosem 
találkozik személyesen.

Én úgy tekintek magamra, mint ennek a módszernek a hírnökére, semmi 
többre. Én vagyok a szónok, a tanár. Meggyőződésem, hogy nekem ez a célom 
az életben. Elmondani a világnak, hogy van lehetőség a gyógyulásra. Elmon-
dani a világnak, hogy létezik egy isteni Teremtő fölöttünk, aki valóságos, aki 
él, aki szeret minket, aki azt akarja, hogy meggyógyuljunk, növekedjünk, 
felszabadítsuk gyógyító képességeinket, kérjünk segítséget, és végül úgy tér-
jünk haza, hogy megtanultunk feltétel nélkül szeretni. Amikor megpróbálunk 
segíteni egy másik embernek, amikor ezen tettünkhöz isteni segítségért folya-
modunk, határtalan erő forrásához nyerünk hozzáférést, egy olyan forráshoz, 
amely szeret minket, tökéletesen érti, hogy kik is vagyunk valójában, és ismeri 
a csodálatos, bennünk rejlő lehetőséget.

„Érzelmi terhünk” útját állja annak, hogy saját magunk legjobb és legtisz-
tább változata lehessünk. Amint azt ebből a könyvből megtudhatjuk, a terhek 
egy része saját életünk eseményeiből származik, más részét pedig felmenő-
ink életéből és viszontagságainak köszönhetően örököltük. Akárhogy legyen 
is, az Emotion Code segít, hogy megtaláljuk és szabadon engedjük ezeket az 
érzelmi terheket, nem csupán saját magunk, de családtagjaink és más szeret-
teink esetében is. Az Emotion Code drámai változásokat hozhat mindenki 
életében, aki fontos számunkra, beleértve a háziállatainkat is!

Mindenkit kérek, nyissa meg a szívét és az elméjét, és én elviszem egy uta-
zásra, amely során bemutatom a legerőteljesebb, leghatékonyabb, ugyanakkor 
a legegyszerűbb valaha kigondolt gyógyító módszert.



I. RÉSZ

Bennragadt érzelmek
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1. fejezet

 A láthatatlan kór

„Az igazság furcsább, mint a koholmány, de csak azért, mert a ko hol-
mánynak meg kell maradnia a valószerűség keretei között; az igaz-
ságnak nem.”

– Mark Twain

Hová lennénk az érzelmeink nélkül? Ha az élmények alkotják életünk fali-
kárpitját, akkor az átélt érzelmek adják annak színét. 

Próbáljunk elképzelni egy olyan világot, ahol nincsenek érzelmek. Egy 
ilyen világban nem lenne öröm. Nem éreznénk boldogságot, gyönyört, jóin-
dulatot vagy kedvességet. Nem lenne szeretet, nem lenne semmiféle pozitív 
érzelem. 

Ezen az elképzelt érzelmek nélküli bolygón negatív érzelmek sem lenné-
nek. Nem lenne bánat, harag, nem éreznénk csüggedtséget, és nem lenne 
gyász. Egy ilyen bolygón leélt élet nem lenne más, mint csupán létezés. Ha 
nem lennénk képesek érzelmeket átélni, az élet csak a bölcsőtől a koporsó-
ig tartó szürke, gépies szertartás lenne. Legyünk hálásak, amiért léteznek az 
érzelmeink!

Viszont vannak-e olyan átélt érzelmeink, amelyeket inkább ne éreztünk 
volna? Ha olyanok vagyunk, mint a legtöbb ember, akkor az életünknek min-
den bizonnyal voltak sötétebb időszakai. Nagy valószínűséggel éreztünk már 
aggodalmat, ahogyan bánatot, haragot, csalódottságot és félelmet is. Minden 
bizonnyal átéltünk hosszabb-rövidebb ideig tartó szomorúságot, csüggedt-
séget, önbizalomhiányt, reménytelenséget, vagy a negatív érzelmek széles 
választékából számtalant.

Annak azonban nem mindig vagyunk tudatában, hogy az átélt negatív 
érzelmek, bármilyen régen is érzékeltük ezeket, a mai napig problémát okoz-
hatnak számunkra. Igen, a régen átélt érzelmek közül némelyek még mindig 
hatással vannak ránk nehezen megfogható, de annál kártékonyabb módon. 
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Emotion Code

Az Emotion Code célja megtalálni ezeket a régi érzelmeket, és örökre meg-
szabadítani minket tőlük.

Kellemetlenségeink nagy részét olyan negatív érzelmi energiák okozzák, 
amelyek „csapdába estek”. Az Emotion Code egy egyszerű és hatékony mód-
szer ezeknek a bennragadt érzelmeknek a felderítésére és szabadon engedé-
sére. 

Nagyon sok ember tapasztalta, hogy miután sikerül megszabadulnia 
bennragadt érzelmeitől, élete egészségesebb és boldogabb lesz. Egyetlen ilyen 
érzelem is képes mind fizikai, mind érzelmi problémákat okozni. 

A következő, való életből származó példák azt szemléltetik, hogy a negatív 
érzelmi energiáktól való megszabadulás az Emotion Code segítségével milyen 
lenyűgöző és azonnali javulást eredményez mind fizikai, mind érzelmi téren:

Allisonnak azonnal elmúlt a csípőjében érzett erős fájdalom, és aznap este 
már el tudta táncolni a szerepét az előadáson.

Lindának sikerült megszabadulnia az őt állandóan kísértő öngyilkos depresz-
sziótól. 

Jennifernek elmúlt a krónikus szorongása, és helyette sikerült totális önbi-
zalomra szert tennie, amelyre mindig is vágyott. 

Laurie életében először képes volt átérezni Isten iránta való szeretetét. 

Sheryl végre legyőzte magában a volt férje iránti haragját, és sikerült cso-
dás, szerető kapcsolatot kiépítenie egy másik férfival.

Julia sikeresen levizsgázott, azt követően, hogy előtte számtalan alkalom-
mal megbukott.

Larrynek elmúlt a fájdalom a lábából, és a sántítástól is megszabadult.

Connie kigyógyult az allergiából.

Neilnek elmúlt a főnöke iránt érzett haragja, amellyel két évig küzdött.

Yolaunda több évnyi eredménytelen harc után sikeresen leadta túlsúlyát.

Joan bulimiája kevesebb, mint egy hét alatt megszűnt.
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Bennragadt érzelmek: a láthatatlan kór

Tomnak javult a látása.

Jimnek teljesen elmúlt a vállában érzett fájdalma.

Mindy megszabadult a karpális alagút szindrómától. 

Sandy térdfájdalma, amellyel három orvost is felkeresett, percek alatt tűnt el.

Carol éjszakai rémálmai, amelyek több mint harminc évig gyötörték, egy héten 
belül elmúltak, és azóta sem tértek vissza.

Én magam minden fenti esetnél, és még nagyon sok hasonlónál jelen voltam. 
A több évnyi praktizálás és tanítás során számtalan ilyen jellegű csodálatos 
gyógyulásnak voltam szemtanúja, amikor az Emotion Code alkalmazásával 
sikerült megszabadulni a bennragadt érzelmektől. 

A könyv megírásával az volt a célom, hogy segítsek az embereknek megta-
lálni és eltávolítani a bennragadt érzelmeket saját magukból vagy másokból.

Az olvasó lehet orvos vagy halász, háztartásbeli édesanya vagy tinédzser, 
egész biztosan képes lesz elsajátítani a módszer alkalmazását, ugyanis nagyon 
egyszerű. 

Bárki képes megtanulni, hogyan szabadulhat meg a bennragadt érzelmek 
nagyon is valóságos és káros hatásaitól.

 Mik azok az érzelmek?

Miközben átéljük életünk napjait és éveit, folyamatosan megélünk különféle 
érzelmeket. Ezek az érzések mind valamiféle célt szolgálnak – motiválnak, 
irányítanak és üzeneteket továbbítanak a testünktől, a felsőbbrendű énünk-
től és a gondviseléstől. A negatív érzelmek is hasznosak lehetnek, még akkor 
is, ha sokszor kellemetlenek vagy fájdalmasak. Időnként mindnyájan átélünk 
negatív érzelmi szélsőségeket, úgy tűnik, ez része az emberi létnek.

Érzelmeink nem a semmiből támadnak – ezeket testünk idézi elő két dön-
tő jellegzetesség alapján: egyrészt az adott pillanatban megtapasztaltak, más-
részt testünk és agyunk múltbéli tapasztalatai szerint elraktározott informá-
ciók alapján. Tehát azt, hogy boldogságot vagy szégyent érzünk-e, a mélyből 
jövő érzelmek határozzák meg, és mindezt okkal.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




