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Dit zijn een paar voorbeelden van problemen
bij kinderen die naar mijn praktijk als
medisch helderziende komen. Ouders en

scholen worstelen meer en meer met jongeren die
leer- en sociale problemen hebben en zich moeilijk
voegen in de bestaande orde. In dit artikel geven
we een aantal energetische achtergronden voor het
ontstaan hiervan. Duidelijk is dat elk van dit soort
kinderen een geheel eigen verhaal heeft. Veel van
hen komen de mensheid iets leren, ze vertellen dat
we midden in een grote verandering zitten. De
geboorte van een nieuwe tijd, een nieuwe aarde
met een geheel nieuw bewustzijn. 

Michel van 17 staat energetisch schuin in zijn lijf.
Alex zit dubbelgevouwen in zijn lijf, hij is slecht in
grove motoriek en kan niet fietsen, een bal vangen
of evenwicht houden. Jelle kan plotseling heel
gewelddadige dingen zeggen. Hij roept keihard
dat hij zijn moeder wil doden. Hij is samen met een
andere ziel geïncarneerd, ze zitten samen in de
prana-buis en belichamen met zijn tweeën één
lichaam. Wanneer ik dit aankaart beaamt hij dat er
altijd een mannetje bij hem is. Hij is daar ook bang
voor. 

De kinderen die ik hierboven heb beschreven en
die energetisch uit hun lichaam hangen om het
maar zo uit te drukken, heb ik na een consult weer
in hun lichaam gekregen. Dat op zich gaat relatief
gemakkelijk. Daarna is het natuurlijk voor de kin-
deren erg wennen om in een lichaam te komen dat

� � � psycholog ie  |  Hyac in tha Kra idy |

Thuiskomen en thuis zijn
achtergronden van kinderen en volwassenen die “moeilijk”en “anders” zijn 

Michel is 17 jaar, heeft pdd-nos. Hij is zeer in zichzelf gekeerd, is grenzeloos en maakt eenzijdig, zonder wed-

erkerigheid op claimende wijze contact. Alex is 12 jaar, heeft Asperger, is een briljante mecano bouwer, is

gefascineerd door alles wat constructie is, reageert heftig op harde geluiden en is moeilijk bereikbaar en snel

boos. Bij de geboorte van Jelle, nu 4 jaar, was al snel duidelijk dat hij een klemming had bij zijn bovenste nek-

wervels. Hij overstrekt zich en zijn motoriek is asymetrisch. Hij zou het syndroom van Kiss hebben. Maartje

heeft een vorm van autisme. Zij is 4 jaar oud, kan al lezen en schrijven voor dat zij naar school gaat. Niemand

heeft het haar geleerd. Thuis is zij vaak in haar eigen wereldje en doorgaans wel goed aanspreekbaar. Op

school is zij heel anders, zij gilt en rent door de klas. 
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plotseling heel anders voelt en functioneert dan je
tot dan toe gewend was. De wereld ziet er stuk hel-
derder uit voor ze en zij passen zich ook snel aan,
aan de nieuwe leefomstandigheden en vaardighe-
den die zij nu moeiteloos kunnen doen. 
Maartje mist het vermogen achter in haar hersenen
om de informatie van ogen en oren te vertalen in
informatie om te onthouden. De manier waarop zij
nu haar informatie krijgt is door een soort copy-
paste manier. Ze neemt de informatie letterlijk over
van haar oudere broertje van 9. Dat kan ze omdat
beiden van dezelfde energiesoort zijn. Ze zijn
“compatible” waardoor zij allerlei informatie van
hem kan overnemen.  

Nadat ik dit gezien had, merkte ik dat er veel kin-
deren zijn die informatie verkrijgen door middel
van wat je wel een copy-paste (kopiëren en plak-
ken) manier kunt noemen. Ook zijn er kinderen die
de informatie direct uit het Akashaveld plukken.
Dit is het veld van alle informatie en bewustzijn dat
de gehele aarde en zelfs het gehele universum
omvat. Zij kunnen rekenen zonder dat zij op de
ouderwetse manier een som helemaal uitschrijven.
Zij weten gewoon het antwoord dat ze zonder dat
ze weten hoe ze dat doen uit het Akashaveld halen.
Dat wordt vaak op school niet begrepen, afgekeurd
en “afgeleerd” 

Een nieuwe aarde, nieuw bewustzijn
De waarheid achter veel van deze verhalen en
voorbeelden is niet dat deze kinderen ziek zijn of
een probleem hebben, ze zijn anders. Hun wereld
is groter dan de onze en omdat ze niet mogen en
kunnen zijn wie ze zijn ontstaat er verkramping en
dat leidt tot veel problemen. Om het eenvoudig uit
te leggen zou je kunnen zeggen dat dit soort kinde-
ren met een ander soort besturingssysteem komen.
Zeg maar met een Mac en de rest van de wereld
draait nog op een oude Windows versie. Ze zijn in
feite ‘non-compatible’ ook al lijken ze hetzelfde.
Veel van de kinderen die we hier als voorbeeld
geven identificeren zich niet met de dingen om hen
heen. Met dingen waar de meeste mensen waarde
aan hechten. Dat wordt als lastig ervaren, het past
immers niet in de maatschappij, in het onderwijs,
in het gangbare mensbeeld. 
De reden voor een toename van dit soort voorbeel-
den is niet alleen omdat we het meer waarnemen
en onderzoeken. Op onze planeet is namelijk een
immense verandering in bewustzijn en energie
gaande. Er is een nieuwe aarde aan het ontstaan,
een aarde waar het ervaren van persoonlijkheid en
persoonlijke identiteit geheel anders wordt dan tot
op heden gangbaar was. Een aarde waar persoon-
lijkheid en het leven vanuit afgescheiden individu-

aliteit geheel zullen ontbreken. Het is een aarde
waar de ziel zich vrij uitdrukt zonder voorgeschre-
ven regels, kennis of ethiek. De nieuwe aarde
wordt een plek waar je in vrede met elkaar leeft,
zonder religie, vanuit een diepe liefde en verbon-
denheid met de Bron. De kinderen die op dit
moment veel problemen ondervinden komen met
het bewustzijn van de nieuwe aarde in een wereld
die nog totaal geleefd wordt door het bewustzijn
van de “oude aarde” om het maar simpel te zeg-
gen. Dat levert die enorme verkramping op waar-
door bijvoorbeeld kinderen uit hun lichaam
hangen.

Breken met oude paradigma’s
Om te kunnen leven op de nieuwe aarde moeten
wij al onze angsten loslaten en breken met oude
paradigma’s vol beperkende overtuigingen van
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hoe dingen “horen of moeten”. In de westerse
maatschappij heeft de “mind” het overgenomen
van het hart en op de nieuwe aarde is het hart de
bron vanwaar uit geleefd en gekend wordt. Wat er
in feite gebeurt, is dat veel van deze kinderen ons
laten zien dat wij de capaciteiten die we van natu-
re bezitten niet benutten. Ons bewustzijn is in staat
indrukken en ervaringen multidimensionaal te ver-
werken. Dat wil zeggen niet alleen sneller maar
vooral rechtstreekser, completer, moeiteloos en
vaak ook zonder tussenkomst van anderen of ver-
talers (zoals leraren en onderwijssystemen). Echter
in plaats van deze multidimensionale manier van
bewustzijn te gebruiken, zijn wij tot op heden
getraind en afgericht in het gebruik van ons trage,
taalgeoriënteerde, rationele en lineair werkende
systeem. Via deze lineaire manier van ervaren wor-
den herinneringen opgebouwd waarmee elke nieu-
we ervaring ingekleurd wordt. Zo wordt de

neo-cortex gestimuleerd om vanuit eerdere herin-
neringen te anticiperen op wat er vervolgens gaat
komen. Met andere woorden; elke waarneming en
elke ervaring die we hebben wordt ingevuld vanuit
eerdere ervaringen en herinneringen. Het lineaire
systeem werkt zo als een filter en kleurt ervaringen
in vanuit het verleden. Je temporale hersendelen
reageren, je taalcentrum reageert, je reptielenbrein
reageert, de neo-cortex speelt mee, je pijnappelklier
doet mee… Met elkaar geven zij ons wat wij nu
kennen, een driedimensionale tijdruimte ervaring.
Je vult al op voorhand in wat er gaat gebeuren. Er
is geen ruimte voor een echte nieuwe ervaring. 

Bij veel kinderen werkt dit echter anders, zij erva-
ren de multidimensionale werkelijkheid. Mijn visie
is dan ook dat dit typische nieuwetijdskinderen
zijn. Niet allemaal, maar heel veel van deze kinde-
ren komen met een boodschap. Een boodschap om
ons te leren uit ons beperkt denken te stappen en te
durven kijken naar onszelf als scheppers met een
veel hoger bewustzijn dan wij op aarde gebruiken.
Het zijn de boodschappers van de nieuwe aarde en
de dragers van de nieuwe energie. Van een ander
bewustzijn waar creativiteit en autonomie de stu-
ringskracht zijn in plaats van elkaar na te praten
zoals in het sprookje van “De nieuwe kleren van de
keizer” zo prachtig wordt aangegeven. We zijn zo
ver van ons gevoel en de verbinding met onze
diepe kern afgeraakt en de nieuwetijdskinderen
geven ons dat aan. Dat is waarom zij zo komen, dat
is hoe zij zich “aanpassen”, maar ondertussen zijn
zij niet in te passen in onze maatschappij. Met al
onze middelen om er maar voor te zorgen dat zij
zoveel mogelijk op ons lijken, lukt het hen gelukkig
niet dat te worden. Zij dragen vaak een hoge ener-
gie en zijn belangrijke spillen in de transformatie
naar de nieuwe aarde. 

Het fysieke lichaam en de energie
lichamen
Misschien is het goed om hier kort de relatie tussen
energielichamen en het fysieke lichaam uit te leg-
gen om te zien waarom deze kinderen die proble-
men ervaren en wat er vanuit dat perspectief aan
gedaan kan worden. Een mens is van nature een
geestelijk wezen zonder lichaam. De geestelijke
aard van de mens is puur energie en is vergeleken
met de stoffelijke wereld uiterst ijl en vluchtig van
karakter. De geestelijke mens gaat door periodes
van lichamelijk bestaan met een ik-bewustzijn. Zo
doet hij unieke ervaringen op, ervaringen die in
zijn ijle geestelijke aard onmogelijk zijn. Dit wordt
het incarnatieproces genoemd. Bij de periode voor-
afgaande aan de conceptie en de tijd gedurende de
zwangerschap van de moeder en ook nog zeker de
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zeven jaar daar na, worden verbindingen gelegd
van de geestelijke natuur van de incarnerende
mens met het lichaam dat gevormd wordt. 

De eerste oorzaak waarom kinderen uit hun
lichaam kunnen hangen kan gedurende deze fase
ontstaan tijdens de overgang van de geestelijke
wereld naar het veld van de mensen. Dit veld van
het menselijk bewustzijn is door en door gevuld
van onrustige gedachten, gevoelens en emoties en
vooral veel angsten opgebouwd gedurende dui-
zenden en duizenden jaren. Het veld is ook gevuld
met mensen en wezens die bezig zijn met controle-
ren en beheersing op allerlei mogelijke manieren.
Om er zoveel mogelijk onderuit te komen, kiezen
sommige van deze kinderen om gehandicapt te zijn
zodat hun zielestuk zoveel mogelijk onaangeraakt
blijft.

Het ‘pijnlichaam’
Als een soort dik vlies hangt deze energie laag om
de aarde. Deze energie is erg onrustig en ik-gericht
en niet gericht op het bewustzijn dat de incarneren-
de ziel in zich draagt. Een bewustzijn dat zich ken-
merkt door eenheidsbeleving en contact met de
Bron. Een groot deel van dit veld van menselijke
energie bestaat uit wat Eckhart Tolle in zijn boek
“de nieuwe aarde” het “pijnlichaam” noemt. Dit is
de collectieve ervaring van angsten, verdriet, twij-
fel en het ervaren van niet verbonden zijn met de
spirituele kern, dat bij mensen en de mensheid als
geheel zo sterk is dat het vaak het zielencontact

overschaduwd. Het pijnlichaam is als een soort
pseudo-identiteit opgebouwd uit alle pijnlijke indi-
viduele ervaringen, versterkt door de collectieve
pijnervaringen van de mensheid als geheel. Het
pijnlichaam wordt ook wel een “elementaal”
genoemd. Een elementaal is een soort energiestruc-
tuur die zo sterk is geworden dat het een bewust-
zijn van zichzelf lijkt te hebben en alles in het werk
stelt om zichzelf te voeden met de heftige en inten-
se energie van zijn aard. Een pseudo-identiteit die
de werkelijke geestelijke identiteit van een mens
vaak overschaduwt. De elementale werking van
een pijnlichaam is dus gericht op het in stand hou-
den van heftige intense zware trillingen. Immers
daar ontleent het zijn bestaan aan. Bij het incarna-
tieproces komt het geestelijke wezen in aanraking
met het pijnlichaam van zijn ouders en de mens-
heid als geheel en dat kan – natuurlijk afhankelijk
van zijn eigen resonantie die bijvoorbeeld samen-
hangt met ervaringen uit vorige levens - een stem-
pel drukken op de manier van incarneren. 

Een tweede oorzaak waardoor kinderen energe-
tisch uit hun lichaam kunnen hangen is door een
trauma, stress of shock rondom of bij de geboorte.
Hierdoor raken de verbinding tussen de ziele licha-
men en het fysieke lichaam uit balans. 
Een derde oorzaak voor het los en uit balans raken
van de verbinding tussen energielichamen en het
fysieke lichaam zijn de impulsen die een kind tij-
dens zijn vroege jeugd omringen. De emotionele en
mentale omgeving van een kind staat namelijk
enorm ver af van zijn geestelijke achtergrond. Dit is
van alle tijden, maar momenteel is dit probleem
extra complex. Een belangrijke reden waarom nu
juist kinderen steeds meer problemen hebben heeft
te maken met de verandering van het bewustzijn
van de aarde en de noodzakelijke verandering in
bewustzijn van de mensheid als geheel die we hier-
voor al kort aangaven. Kinderen die nu geboren
worden hebben een bewustzijnsenergie die anders
is dan hun ouders. De reden hiervoor is dat het
energieveld van de aarde ingrijpend aan het verho-
gen is. Tot op heden bestaat het energieveld om de
aarde – de aarde grid zoals dit ook wel wordt
genoemd die op een afstand van 10.000 km zich
rondom de aarde bevindt - uit een complexe ener-
getische structuur die hoofdzakelijk is terug te
brengen op een vijfpuntige geometrie. Dit is de
energie die de mensheid tot op heden in de ik-
structuur heeft gebracht en het bewustzijn in dua-
liteit heeft doen ontwikkelen en in stand heeft
gehouden. 

De vijfpuntige matrix is het symbool van de vijf
zintuigen waarmee de mensheid in de wereld
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Figuur 1 De vijfpuntige energie structuur van opsluiting 
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staat, deze kent en begrijpt vanuit dualisme en van-
uit een tijd en ruimte ervaring. Naast deze vijfpun-
tige geometrische structuur is nu een nieuwe aarde
grid ontstaan met min of meer een zespuntige
matrix. Deze nieuwe aarde grid is in 2012 geheel
klaar. Deze zespuntige matrix heeft een veel hoge-
re bewustzijnskwaliteit en draagt en ondersteunt
de energie en het bewustzijn van de toekomstige
fase waarin de mensheid aan het komen is. 

De tijd waarin wij leven kenmerkt zich door het
samengaan van twee bewustzijnen, de vijfpuntige
en de zespuntige om het maar simpel te zeggen.
Het oude op controle, angst en onderdrukking
gerichte en een nieuw bewustzijn gericht op gees-
telijk contact, dat minder gericht is op ik, angsten,
pijn, afgescheidenheid en meer en meer het
bestaande dualisme overstijgt. Het grid met de zes-
puntige geometrie resoneert het bewustzijn van
contact met de universele bron. Je zou kunnen zeg-
gen dat dit nieuwe grid de ontwikkeling van zes
zintuigen stimuleert in tegenstelling tot de vijfpun-
tige die de vijf zintuigen ondersteunt. Het nieuwe
grid resoneert het bewustzijn van het weten en zijn
in het Ene Leven dat alles omvat en in stand houd. 
Het feit dat veel kinderen met deze nieuwe bewust-
zijnsimpuls nu geboren worden in een wereld die
nog volop leeft en bewustzijn heeft in de oude geo-
metrie, is oorzaak van de grote spanning en van al
de zogenaamde problemen zoals ADHD en
PDDNOS. Het is alsof mensen die wakker zijn in
een hoog ontwikkeld bewustzijn en weten,
gedwongen worden te leven in een maatschappij
van Neanderthalers en geforceerd worden om als
Neanderthaler te leven en zich te gedragen volgens

een heel beperkt bewustzijn. Het weten van een-
heid, overvloed, broncontact, geestelijke autono-
mie, Zijn en kwalitatief leven, wordt geforceerd
beperkt in een keurslijf van ik-gerichtheid, angst,
uitbuiting, hebzucht, kwantiteit en een enorme
gejaagdheid.

Verscheurd
Het is dan ook logisch dat dit een enorme spanning
oplevert. Kinderen worden letterlijk uit elkaar
getrokken, leven in een spagaat en worden ver-
scheurd tussen hun innerlijke behoefte en de uiter-
lijke conditioneringen. Dit verklaart ook deels het
probleem dat het onderwijs ondervindt met de
steeds mondiger kinderen. Kinderen die vanuit een
toenemende behoefte aan autonomie naar de
wereld kijken en zich steeds moeilijker laten voe-
gen in systemen die gebaseerd zijn op onderdruk-
king en dualistische conditionering. 

Er is echter nog een ander probleem. De kinderen
met dit nieuwe bewustzijn krijgen namelijk niet
een rolmodel van het menselijke leven in het nieu-
we bewustzijn. Hen wordt niet getoond door
ouders en de maatschappij hoe menselijke relaties
en menselijk functioneren eruit zien vanuit het
nieuwe bewustzijn. Hierdoor ervaren en leren kin-
deren niet hoe het is om dit nieuwe bewustzijn als
mens in een fysieke incarnatie te ontwikkelen. Ze
imiteren hun dualistische omgeving omdat dit de
manier is hoe een kind leert, maar inwendig zijn ze
geestelijk georiënteerd op contact met de bron.
Deze tweespalt kan gezien worden als een van de
hoofdoorzaken voor de energetische problemen
van kinderen. Het probleem is duidelijk: veel kin-
deren worden door het verschil tussen hun bewust-
zijn en dat van hun omgeving letterlijk uit elkaar
getrokken. 

Hyacintha Kraidy heeft een praktijk als medisch
helderziende en begeleidt mensen bij het oplossen
van energetische problemen. Zij helpt ook ouders
en kinderen, waarbij ouders energetisch hun kind
kunnen vertegenwoordigen (een soort opstellingen
methode) zodat het kind, hoe jong het ook is, wel
geholpen wordt zonder dat het zelf een sessie hoeft
te doen. Deze methode is uiterst effectief en werkt
snel. 

Zie voor meer informatie www.claritasessentiae.nl

Op 15 maart a.s. verzorg ik een lezing over Kinderen van deze

Tijd, hoe zij denken, hoe zij hun wereld beleven en wat wij kunnen

doen om van hen te leren en hen en de Nieuwe Aarde te onder-

steunen. (voor informatie zie www.claritasessentiae.nl)
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Figuur 2 

De zespuntige 

energiestructuur van verbinding

Hyacintha Kraidy

� � � psycholog ie  |  Hyac in tha Kra idy |



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


