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Bevezetés

AZ ÉLET JÁTÉKSZABÁLYAI

Úgy tűnik, végre megérett arra az idő, hogy széles körben is terjesszék az élet 
törvényeit. Titkosak sohasem voltak, még ha egyesek kacérkodtak is a gondo-
lattal. A nagy többség és a nyilvánosság előtt azonban mindig is megpróbáltak 
elrejtőzni, ahogyan azt a kvantumfizika képletei, a klasszikus zene partitúrái és 
a tarot-kártyán bemutatott ókori egyiptomi beavatási szertartások még ma is 
teszik. Az emberek többsége egyszerűen nem jutott hozzá az élet törvényeihez.

Bár ma már a verebek is a rezonancia törvényéről csiripelnek, ügyes mar-
ketinggel titkot kreáltak belőle, hogy milliószámra terjeszthessék. Ez valóban 
nagy előrelépés, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a rezonancia törvénye 
csak a második a sors törvényeinek sorában, így azok, akik nem ismerik a 
nála is fontosabbat, a polaritás törvényét, könnyen veszélybe kerülhetnek. 
Miután több mint húsz éven át e két törvény jelentette tanulmányaim alapját, 
számomra is megérett arra az idő, hogy írjak róluk egy könyvet.

Mielőtt belekezdenénk egy játékba, kézenfekvő, hogy először is megismer-
kedjünk a szabályaival. A  sportnál ez zökkenőmentesen történik, nem úgy 
a kozmikus játéknál, vagy ahogyan az indiaiak az életet nevezik, a lilánál. 
Mindannyian tudjuk, hogy félidő után a focistáknak térfelet kell cserélniük a 
másik csapattal, saját életünk közepéhez érve azonban úgy folytatjuk tovább
a játékot, mintha mi sem történt volna. Nem csoda, ha a többségünk ezek 
után sorozatosan öngólt rúg élete második felében. Elszalasztjuk a térfélvál-
tást, illetve irányváltást, és nincs, aki figyelmeztessen rá minket.

A többségnek arról sincs semmi fogalma, mit jelent a lesszabály az élet 
játékában – a fociban bezzeg tudják. Sokan tudatosan lesből játsszák az éle-
tüket, és csodálkoznak, ha elmarad a várva várt elismerés. Ha nincs részünk 
„sikerben”, második esélyt kapunk ahhoz, hogy átállítsuk a váltót, az elma-
radt elismerés ugyanis arra enged következtetni, hogy valami nincs rendben. 
Ilyenkor újra lehetőségünk nyílik arra, hogy megtanuljuk a játékszabályokat, 
és a jövőben sikeresebbek legyünk. Az emberek többsége nem él ezzel a lehe-
tőséggel, és hajlamos a kivetítésekre. Ha mások góljai elismerést aratnak, a 
sajátjaik azonban nem, szívesebben keresik a felelősséget kívül, másoknál, 
mint saját maguknál. Ilyenkor szidják a „bírót”, és őt teszik felelőssé a saját 
tehetetlenségükért. Úgy gondolják, hogy az élet játékában a politikusok, a vál-
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lalkozók, a tanárok, az újságírók, az orvosok és elsősorban a partnerük, vala-
mint saját gyermekeik a döntőbírák – egyszóval a „többiek”.

Aki nem belül, hanem kívül keresi a felelőst a saját sikertelenségéért, ellen-
séget lát a világban. Minél többet panaszkodik valaki, annál kevésbé ismeri 
a játékszabályokat és a törvényeket. Aki megérti őket, nem panaszkodik, 
hanem megpróbál megfelelően viselkedni, sikereket aratni, és alázattal viseli a 
kudarcokat is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy kritika nélkül el kellene 
fogadnunk a balsorsot, vagy hogy megadóan szét kellene tárnunk a kezünket. 

Ha sokan panaszkodnak – ahogyan az a 2006-os labdarúgó-világbaj-
nokság előtti években Németországban is történt –, szabályszerűen egyfajta 
„nyavalygómező” keletkezik. Ezekben az években az embernek az volt a 
benyomása, hogy a németeknek agylebenyeiken (ezek többek között a bol-
dogság érzéséért felelősek) és halántéklebenyeiken (ezek teszik lehetővé az 
egység megtapasztalását) kívül kifejlődött egy „nyavalygólebenyük” is. Az 
evolúció természetesen nem ilyen gyors. Egyszerűen csak arról volt szó, hogy 
kialakult egy energetikai mező azzal a hallgatólagos egyetértéssel, hogy kizá-
rólag a negatív tapasztalatok számítanak. Ezek voltak azok az évek, amikor 
bár a németek világszerte éllovas-pozícióhoz jutottak a környezettechnoló-
giában, alig vettek róla tudomást, és nem is tartották fontosnak. Mivel a mezők 
bárki által érthető és megtanulható szabályoknak és 
törvényeknek engedelmeskednek, némi tudatosság-
gal fejlődést elősegítő mezőket is ki lehetne alakítani. 
A nyavalygók országa helyett Németország a környe-
zettechnológia mestereinek országa is lehetett volna. 

Ez a könyv a hagyományos gondolkodás mellett 
egy másik, mélyebbre ható világszemléletet is be sze-
retne mutatni. Püthagorasz, aki máig az a2  +  b2  =  c2 
tételéről ismert, két körből álló iskolát alapított: a kül-
sőt exoterosnak, a belsőt esoterosnak nevezte el. Míg ez utóbbi kör a dolgok 
lényegével – például a számok minőségével – foglalkozott, e tudás gyakorlati 
alkalmazása a külső kör feladata volt – ez esetben tehát a számokkal való műve-
letek, azaz a számolás. A belső kör tudott a külsőről, a külső kör tagjai azonban 
idővel elfeledkeztek a belső körről – ez vetette fel a „titokban tartás” gyanúját. 

Az „ezotéria” szó a belső kör, az esoteros nevéből ered, amelynek impulzu-
sairól a külső, világi beállítottságú külső kör egyre inkább nem vett tudomást, 
majd fokozatosan el is felejtett. Az ezotéria tehát eredetileg a belső kör dol-
gokról és a sors törvényeiről alkotott tudását jelentette. A belső kör tana, az 
ezotéria természetesen nem felelős azokért a jelenségekért, amelyek manap-
ság a nevében történnek, ahogyan a „vallás” szó sem tehető felelőssé mind-

Minél ritkábban 
panaszkodik valaki, 
annál többet értett 
meg az életből.
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A sors törvényei

azokért a tévedésekért és szörnyűségekért, amelyek egyes vallási közösségek-
ben előfordulnak.

A két kör – egy belső és egy külső – ábrázolása még ma is számos hagyo-
mányban fellelhető. Tagjainak csekély száma miatt a belső kört mindig kisebb-

nek ábrázolták. Az iszlám vallásban a belső kör a 
szúfikat és a derviseket szimbolizálja, míg a külső 
a szunnitákat és a síitákat. A kereszténységben a 
már alig fellelhető János-kereszténység alkotja 
a belső kört, a katolikus Péter-kereszténység világi 
nézetei és a később kivált evangélikusok tanai 
pedig a külső kört.

Csak mostanra érett meg arra az idő, hogy a 
két kör tudjon egymásról – ez a könyv ehhez
a folyamathoz próbál hozzájárulni. Még ha Pütha-
gorasz külső köre időközben egy rendkívül széles 

körré, mezővé nőtte is ki magát – például a természettudományok formájá -
ban –, és alig érdeklődik a belső kör iránt, egyre inkább csökken a kettejük 
közt lévő távolság. 

A TÖRVÉNYEK HIERARCHIÁJA

Valamennyi vallás és hagyomány egyetért abban, hogy az anyag megteremté-
sének ellensúlyául az egység szolgál. Valamennyi hagyomány belső köre tisz-
tában van a mindenben benne rejlő egységgel, a külső kör ezzel szemben nem 
foglalkozik vele. A legtöbb vallás és hagyomány a kisebb, belső kör közép-
pontját egységnek, illetve Istennek nevezi.

Az úgynevezett kultúrvallások, ha másban nem is, abban feltétlenül meg-
egyeznek, hogy csak egyetlen istent fogadnak el létezőnek – ezt nevezzük 

Aki ismeri és uralja 
a játékszabályokat, 
könnyebben és jobban 
játszik – minden játék-
ban, így az élet játé-
kában is.

Exoteros

Esoteros



13

Az élet játékszabályai

monoteizmusnak. Még a politeista (sokistenhívő) vallások is egyetlen olyan 
megnevezhetetlen instancia létezéséről beszélnek, amely megteremtette az 
isteneket, valamint meghatározta sorsukat és tulajdonságaikat. Ebben tulaj-
donképpen ki is merül a vallások egyetértése, hiszen többségük ragaszkodik 
a saját útjához – saját elképzelése van a megvilágosodásról, a felszabadulásról, 
a mennyországról stb. A patriarchális időkben hallgatólagos megegyezés volt 
abban a tekintetben, hogy az isten férfi – mindig férfi alakjában ábrázolták, 
vagy legalábbis így képzelték el. 

Ezzel azonban kezdetét is vette a félreértések sora, hiszen annak az egye-
düli istennek, aki megtestesíti az egységet, nem lenne szabad tulajdonságok-
kal rendelkeznie. Amikor a vallások még „gyerekcipőben” jártak, ennek még 
többnyire a tudatában is voltak. Lao-ce például így ír erről Tao Te King című 
művében:

Az út, mely szóba-fogható,
nem az öröktől-való;
a szó, mely rája-mondható,
nem az örök szó.
Ha neve nincs: ég s föld alapja;
ha neve van: minden dolgok anyja.
Ezért:
aki vágytalan,
a nagy titkot megfejtheti;
de ha vágya van,
csak a dolgokat szemlélheti.
E kettő mögött közös a forrás,
csupán nevük más.
Közösségük: csoda,
s egyik csodától a másik felé tárul
a nagy titok kapuja.(1)

Ezzel magyarázható a tízparancsolat második parancsa is, amely szerint az 
istenről, az Úrról nem szabad képet készíteni. A zsidóságból kifejlődő val-
lások egyike, az iszlám egyedül ezt a parancsot őrizte meg. Annak ellenére, 
hogy alapítója, Mohamed egészen más utat szánt neki, az iszlám szélsőségesen 
patriarchálissá vált. A muzulmánok egyértelműen a polaritás áldozatai, de ne 
feledkezzünk meg a keresztényekről se, akik a szeretet vallásának zászlaja alatt 
találták fel az inkvizíciót és a keresztes hadjáratokat, és agresszív küldetéstu-
datukkal szeretet helyett gyűlöletet adtak a világnak – aminek a következ-



<<
  /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




