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1. GUTUNA

Ni KRISTO, aukera honetaz baliatzen naiz, ZURI zuzenean hitz egiteko.

Duela 2000 urte, ‘JESUS’ izenarekin Palestinan izan nintzenean eman nituen irakaspenen

inguruan egin diren interpretazio okerrak zuzentzera etorri naiz.

Azken 40 urteetan, nire hitzak jasotzen eta horien arabera jokatzen nahikoa ibili den eta espiritualki

sentibera izan den norbaiten bitartez ari dira zabaltzen gutun hauek.

GUTUN hauek EGIA dira.

Munduko erlijio-doktrina guztiak gainditzen dituzte.

--GUTUN hauek ASKATU egingo zaituzte.

Norentzat dira? Alde batetik, existentziaren esangura bilatzen ari direnentzat eta beren bizitzaren asmoa

bilatzen ari diren guztientzat dira. Bestalde, bizitzaren borrokari aurre egiteko indarra, eta –zailtasunei,

gaixotasunei eta etsipenari- eusteko indar bila dabilen jendearentzat dira. Inspirazioa ere badira gutun

hauek, eguneroko bizitzan kontzientzia espiritual handiagoa lortu nahi dutenentzat.

Esan liteke gutunok MAISU EDO MAISTRA IKASTAROA direla, nik Palestinan, lurrean nengoenean,

adierazi nuen bideari ekiteko prest daudenentzat.

Gerta liteke hitz hauek egia ote diren zalantzan izatea. Nortasunaren existentzia eta sorburuei dagozkien

orriok irakurtzen dituzunean, eta azaltzen ari natzaizun egintzetan sakontzean jabetuko zara egia hau

iturri gorenetik soilik irits litekeela.

GUTUNOK ulertzeko zailtasunak dituztenek aldiko orrialde bakar bat irakurri behar dute, eta gero

meditatu. Apurka-apurka zure kontzientziak esanahia bereganatuko du, zeren orri hauek zure

kontzientzia eta nire kontzientziaren arteko kate-maila baitira.

Zatoz GUTUN hauetara giza sineskerak doktrinatu aurreko haurtxo batek duen gogamen librearekin,

libre ideietatik, sineskeretatik eta aurreiritzietatik. Ekardazu zure gogamen garbia, bila dabilen gogamena,

eta benetako altxorrez aseko dizut, ezagutza gorenaren altxorra emango baitizut; zeinak,

zeureganatzean eguneroko zama arinduko baitizu, eta oso argi distiratsua duten larre berdeetarantz

gidatuko baitzaitu, eta horrek esan nahi izango du ugaritasuna, alaitasun gorena eta zure behar guztien

asebetetzea. Zure giza ulermenetik haratago existitzen den guztiaren bidez, erabat bedeinkatua izatea

nola sentitzen den jakitera helduko zara. GUTUN hauek munduko jende guztiari bidaltzen ari zaizkio nire

maitasunarekin eta gupidarekin. Irakurtzen dituzun bitartean maitasuna eta gupida inguratuko dituzu, eta

konturatuko zara existentziarekin dituzun eguneroko borrokak ez zirela inoiz zuretzat izan. Ez duzu min

eta larritasunetik igaro beharrik, EXISTENTZIAREN EGIA ulertu, zeureganatu eta irmotasunez praktikan

jartzen duzunean.
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GUTUN HAUEN ASMOA

Mundura, oro har, iluminazioa ekartzea da gutun hauen asmoa, gizateria KONTZIENTZIA BERRI BAT

eraikitzeko gai izan dadin hurrengo 2000 urteetan zehar. GUTUN sorta hau, etorkizuneko gizakiaren

garapen espiritualaren hazia da.

OHARRA:

‘Giza kontzientziaren’ bilakaera espiritualak zuen bizitza pertsonal eta orokorrean bilakaera

mental eta fisikoa sortarazten du, eta horrek gizateria gero eta ongizate-egoera

harmonikoagoetara ekarriko du.

Hori sinestea zail egiten bazaizu, hausnartu azken 2000 urteak, eta begiratu zer lortu den jendearekin

aurrez aurre hitz egin nuenetik. Anaia-arrebarteko maitasuneranzko mailaz mailako joera egon da,

zeina juduei sarritan erakutsi bainien.

Lurrean nenbilenean ez ziren gaur ezagutzen diren moduko giza erakundeak. Handinahia, gutizia

eta auto-asetasuna jokabide normaltzat jotzen ziren.

Anaia-arrebarteko maitasun gutxi zegoen judutarren artean; beren profetek, belaunaldiz belaunaldi, nork

bere burua lagun-hurkoa beste maitatzeko aholkatzen zieten arren.

Gizateriak, anaia-arrebarteko maitasun gaitasuna garatuz joan den bitartean, bizitza atseginagoa

eta erosoagoa izan du elkarren arteko kontsiderazioan, kortesian, eta adeitasunean. Bizitza

atsegin eta eroso hori argi ikus daiteke ospitaleetako zerbitzugintzan, haur-ongizatea bultzatzen

duten elkarteetan, adinekoen zainketan, giza-eskubideen aldeko mugimenduetan, eta giza

kondizioa hobetzen aritzen diren beste erakunde askotan. Hauek guztiak, Palestinan nik esandako

lehen hitzak kontuan hartu zituzten pertsonen bihotz eta gogamenetan sortu dira; eta hitz horiek

dira, jendea anaiarteko maitasunerantz eta herrikideenganako gupidarantz bultzatu zutenak.

Zaintze espiritual hauek eta anaia-arrebarteko maitasunak bultzada itzela lortu zuten XIX. mendean;

pulpituetatik orduan predikatu baitziren nire hitzak zintzotasun sutsu eta eraberritu batez, eta kongregazio

bero eta zintzoek onartuak izan baitziren. Jada sermolariak eta kongregazioak hedaturik zeuden mundu

osoko kontinente bakoitzean. ‘Sabbata’ atseden eguntzat hartzen zen, eta Kristau jende gehienaren

pentsamenduak altxatzen ziren Jainkoaren Ahalmenari so egoteko.

Betebehar eta zeregin arrunten etenaldi mundialak 24 orduko ‘pentsamendu-kontzientearen’

goratzea ekarri zuen ZERUKO AHALMEN SORTZAILEARENGANANTZ; eta horrek guztiak ‘giza-

jainko’ kontzientzia ahaltsua sortu zuen gizakien bizitzak lagunduz eta elkartuz. Gizakien eskaerak

Zeruko Ahalmena erakarri zuen giza kontzientzia eta esperientziarantz, eta zuzen zuzenean

hazkundea eta hedapena ekarri zituen giza bizitzaren arlo bakoitzean.

Hala ere, jendeak oraindik ez zekien buruz nola bideratu Zeruko Ahalmena sormeneko kanal

espiritualetarantz, ‘egoaren’ kanaletarantz egin beharrean. Beraz, ‘kontzientzia kolektiboaren’

hedatzeak, egoaren ahalmenak eraginiko emaitza txarrak ekarri zituen, eta gainera jende inspiratuaren

‘kontzientzia espiritualak’ sortutako emaitza onak.

OHARRA. HORREGATIK…beren-beregi etorri naiz azaltzera… existentziaren garrantzi handiko

gertakari bat. Arren, kontuz irakurri! Honako hau da:
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*Zure kontzientzia pertsonala da, zure bizitzara heltzen den guztiaren eta esperientzia

pertsonalaren arduradun osoa. Zure kontzientzia pertsonala da ona edo gaitza ekarriko dizuna.*

*Zure azpi-kontzientziatik aurreko bizitzako/-etako trauma-emozioen oroitzapenak dakartzazu, irmoki

grabatuak nahiz eta ezkutuan izan. Horiek zure egungo kontzientzia asaldatu eta eragin dezakete.*

*Gertakariren bat arintzeko egiten duzun otoitz berezi eta sutsuak erantzuna izan dezake, baina epe

luzera etekin txikikoa izango da, baldin eta zure gogamena eta bihotza, aldi oro, MAITASUNAREN

Lege Unibertsalen aurka aritzen badira, eta etengabeko kritika-jarrera mentalean bizi bazara.*

Existentziako Lege Unibertsalak ‘kontzientzia-jarduerekin’ SOILIK erlazionatzen dira… eta

zehatzak eta zuzenak dira….EZ dira ‘Jainkoaren’ sariak eta zigorrak.

Berriz diot: Ez dira ‘JAINKOAREN ZIGORRAK’ - ‘Kontzientziaren Faktore Kausatiboekin’

erlazionatzen dira, eta hauek partikula elektrikoak erakarri eta magnetizatu egiten dituzte, eta

horrelaxe elkartu egiten dira, eta forma eta esperientzia solidoen itxura hartzen dute munduaren

aurrean.

OHARRA. Batzuetan jendea, sekulako otoitzen bidez, harremanetan jartzen da ZERUKO

ERREALITATEAREKIN, zeina sortze guztiaren atzean eta barnean baitago. Berak erantzun egiten du

eta Bere jarduera epe laburrean agertzen da beharrezko hobekuntzarekin bizitza pertsonalean eta

nazionalean; eta jendeak ozenki esan dezake: ‘Miraria da!’

Baina epe luzera, -kontzientzia Pertsonala edo Nazionalaren egoera bere esperientzietan berretsiko

da, eta lehen bezain eragin negatiboak erreproduzituko ditu arazoetan eta osasunean.

Ezin dira aldaketa iraunkorrak egin zuen bizitzetan, zuen kontzientzia aldatzen ez baduzue.

Beraz, jendeak otoitz egin behar du, eta une oro ahalegindu baldintza gabeko Maitasuna lortzeko.

Zeren XX. mendean gizakiaren trebetasun mentalek atzean utzi baitzuten bere garapen espirituala.

Zientzialariek pentsatu zuten bazekitela kreazioaren jatorriak azaltzen eta kasualitatea zela esan zuten.

Emaitza zuzen horren ondoren, jendeak moralitatea baztertuz bere apeta edo gutiziei amore eman zien

erabat.

Munduan mehatxu berri bat abian jarri eta bultzatu zuten, zeren ‘munduko ego-kontzientzia’

moduko forma berri bat sortzen hasi baitziren, berau zuzen-zuzenean ZERUKO

BALDINTZAGABEKO MAITASUNAREN IZAERAREN aurkakoa. Giza kontzientziak Zerukoaren

eragina oztopatu egin zuen.

Kontuan izan gizaki gutxi batzuen irudi izugarriak -etengabe ugaritu direnak-, duela mende bat tokian

bertan geldiaraziak eta kontrolatuak izango zirenak, zera izatera heldu direla:

INFEKZIO MENTAL KUTSAKORRA

literaturan zinean eta antzerkian

goraipatua, eta munduan zehar zabaldua; sexu, bortizkeria eta maltzurkeria gehiegizkoaren bidez, beren

moduko ‘Giza Kontzientzia’ osoa sortuz. INFEKZIO MENTAL hori, aurrena, bizimodu egozentrikoetan

agertzen da, eta gailu teknologikoen sorketan ikusten da; -eta horiek zera ekarri dute: desordena larriak

osasunean, aldaketa klimatikoak, laborantza-galerak, narriadura ingurugiroan, zenbait izaki biziren

desagertzea eta gizaki askoren hilketak.
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Infekzio mentala, jokabide asaldagarri eta suntsitzaile bezala manifestatzen da giza

nortasunean; eta nabari-nabaria da drogen erabilpenean, ankerkeria eta maltzurkeria nazkagarrietan,

mafietan eta sexu gehiegikerietan. Horrela, gaiztakeria, pentsamendu eta jarduera kaltegarrien gurpil

zoroa sortu dute ikuskizun eta medioetako handikiek. Asmoa, publiko egozentriko baten interesa

erakartzea da.

T.B.ko pantaila eta zinea giza jokabidearen Biblia berria izatera heldu dira.

Joan den mendean giza arrazarentzat ezezagunak ziren tragedia pertsonalak ugaritu egiten dira, --- eta

jendea beldurrez dabil kalean zehar. Etxeak harresi handien atzean babesten dira. Familia eta gizarteko

arazoak maiz azaltzen dira debateetan, eta horrelaxe irauten du giza miseriaren sagak.

Horixe da BASAPIZTIA, zuen lurraldeak indarrez hartzen dituena eta gogamen inozenteak

izugarrikeria-jario gaizto batez elikatzen dituena.

**Horrek iraungo du Lurreko jende gehienak nire Ezagutza Kristikoa ezagutu, onartu eta bizi izan arte.

Zeren Ezagutza horrek erakutsiko baitizu nola itzuli BIZIAREN benetako BIDERA, benetan nahi duzun

bizimodua sor dezazun.**

Baldintzarik gabeko MAITASUNA naizelako diot EGIA, zeina gogamen espiritual askok somatzen

duten, baina arbuiatua oraindik espiritualki itsu daudenen aldetik.

/// Hitz hauek ez dira esaten mehatxatzeko edo zigortzeko; baizik eta, egunero egunkariek eta

telebistek ematen dtuzten esanezineko izugarrikeria guztien iturriaz iratzar zaitezen.///

**Jende guztiarengan dudan MAITASUNAK, soilik, giza kontzientzia maila batzuen bidez, jaistera

behartu nau giza gaiztakeriaren dimentsiora iristeko, eta gaiztakeria horrek zure gaurko bizitzan dituen

ondorioez ohartarazteko.**

OHAR GARRANTZITSUA

G.I.B. birusaren jatorriaz galdetuko diozu zeure buruari, birus horrek eraso egiten dio gizakiaren auto-

defentsa sistema preziatuari eta bere sistema inmunologikoari, eta baita espeziea ugaltzeko gaitasuna

asaldatu ere.

Birus hori kontrolatu ezean, -ez farmakoen bidez KONTZIENTZIA ESPIRITUALAREN bidez baizik-

zuhurgabeak hilko ditu. Iluminatuek hori eta existentziako beste arrisku batzuk ere saihestuko

dituzte.

ESNA ZAITEZ, JABETU! Zure ‘kontzientzia-bulkada sendoak’ Bizi bulkadak dira.

Bulkada elektromagnetikoak dira, guztiz sortzaileak!

Bortitzak – erasokorrak – hiltzaileak eta izaera mingarrikoak direnean, KONTZIENTZIA mingarri,

bortitz, erasokor, eta hiltzaileko partikula elektrikoak igortzen dituzte; eta horiek birus forma hartzen

dute eta airean zabaltzen dira gizaki inozente batetik bestera.

Gogamen gaixoan sortu eta elikatzen denak forma hartzen du mundu fisikoan azkenean. Hori ez

da ‘Jainkoaren’ zigorra, elizek irakats dezaketen bezala. EXISTENTZIAREN GERTAKARI ZIENTIFIKOA

DA.

Beraz, sekulako premia duen gaia da pertsona espiritual guztiak ‘haurren’ irudipenetatik alde egitea,
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Sortzearen eta Existentziaren EGIA argi eta garbi sentitzeko.

NIRE MEZUA ELIZA guztiei.

NI, KRISTO, ‘giza nortasunaren’ sorburuei buruzko EGIA argi eta garbi kontatzera etorri naiz. Zehatz-

mehatz azalduko dizut zergatik eta nola eman zaion gizakiari auto-borondatea izateko berezko grina, eta

auto-asetasuna eta auto-defentsako desio bizia.

Hori ez da bekatua –sortze prozesu naturalen atal bat baizik.

Goitik ez dago ‘zigorrik’!

Gizakiak berak erakartzen du zigorra, Ego Ahalmenaren ariketa setatiaren eta kaltegarriaren bidez.

OHARRA. Horregatik, giza gogamenak ezagutza zientifiko aurreratuagoak deskubritu eta

bereganatzen dituen neurrian eskola zientziako testu-liburuak zaharkitzen diren bezala;

‘Kristautasunaren’ gaurko moldeari, nire gurutzilketaren inguruko doktrina apokrifoetan

oinarrituari, berez itzaltzen utzi behar zaio .

OHARRA. Gaurko krisi orokorrak, Nazioarteko Legeen beste porrot bat ekarriz eta etorkizuneko

terrorismo global baten oinarriak ezarriz, argi adierazten du munduko inongo erlijioak ez daukala,

ez ezagutza egokirik, ez buruzagitza edo lidergo eraginkorrik, gizakiaren ohitura mentalak

aldatzen hasteko eta zuzenean Bakera eta Oparotasunera abiarazteko.

BENETAKO LIDER ESPIRITUALAK bere kongregazioei irakatsiko die, ‘kontzientzian’ eratutako

‘eskema mental’ (jokabide mental) modernoek nola eta zergatik sortu dituzten hondamenak eta

izugarrikeriak, denon artean modu ezberdinetan hasi direnak nabarmentzen: hor daude lurrikara eta

izurrite mota batzuk, uholdeak, goseteak, gerrak, iraultzak, eta beste tragedia batzuk. Ziur egon zaitezke!

Lurrera datorren gaitz bat ere ez da ‘hondamendi naturala’. Zure ongizate perfektuaren aurkako edozer

‘zure kontzientzian’ sortzen da lehenik, eta gero zure esperientzia globalean forma hartzen du. Hauxe da

juduei azaltzen saiatu nintzena lurrean nenbilela, -eta NEGAR EGIN NUEN- haiek barre egin

zutenean eta sinesteari uko egin ziotenean. Zoro deitu ninduten.

Ez utzi elizei huts bera egiten!

Elizak, erritual eta dogmetan oinarriturik, ganorarik gabe ibili direlako; beren apaiz eta artzainek ezin izan

dituzte asebete Egiaren bilatzaile sutsuen behar espiritualak, etengabeko bilakaeran direnak. Ondorioz,

elizak husten ari dira. Iraungo badute, elizek alde batera utzi beharko dituzte beren ezberdintasunak

eta apaltasunez onartu beharko inspirazioa Lurrera ez datorrela ezinbestez eurek espero duten

bezala. Gogoratu behar dute, Ni, Kristo, ez nintzela juduek onartua izan. Elizek beren gogamenak

eta bihotzak zabalik eduki behar dituzte, gogamen eta bihotz horiei senak ematen dien Goragoko Egia

jasotzeko, gaur egun atxikitzen dutena jaso beharrean…; eta, BASAPIZTIARI giza pentsamendua

kontrolatzen utzi dioten sineskera zaharrak abandonatu behar dituzte.

Otoitz egizu zintzoki -zure arima, gogamen eta bihotz guztiarekin-, sineskera zahar eta berriak errepikatu

beharrean benetako iluminazioa jasotzeko. Esnatu eta onar ezazu igarotako sineskera eta erritual

horiek ez dutela bete gizakientzako nire esana, hitz eman nizuenean ‘nik egindakoak baino gauza

handiagoak’ egingo zenituztela zuek. Bitartean, meditazio eta otoitz asko egin ondoren lortu behar duzun

benetako iluminazioa heldu arte, irakatsi, erakutsi eta bizi:
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ANAIA-ARREBA ARTEKO MAITASUNA

arimaren, bihotzaren eta gogamenaren indar osoz,

minutuz minutu zure eguneroko bizitzan.

Zeren -kontzientzia suntsikor orokorraren indarrak deuseztatzeko, gizateriak ahalegin guztiak egin behar

baititu bere hurrengo garapen-aldira azkar igarotzeko.

GORAGOKO IKUSPEGI BATEN PREMIAZKO BEHARRA

Modu orokorrean onartu behar da GORAGOKO IKUSPEGI BAT dagoela, eta zuk ahaleginak egin behar

dituzu hori eguneroko bizitzan praktikan ipintzen.

GORAGOKO IKUSPEGI hori lortuz gero soilik askatuko da mundu fisikoa osoko suntsiketa

batetik.

Nahiz norbanakoarentzat nahiz munduarentzat, ezin da egon garapen espiritualik edo hainbeste desio

diren gauza horien lorpenik IKUSPEGIA gabe. Une honetantxe bizitzaz duzun pertzepzioa lanarena eta

beharrean bizitzearena da. Sineskera horiek modu gaizpidetsuan dira deskribatuak eta indartuak

telebistaren bidez. Gero, inoiz nahi ez zenukeen miseria ekarriko dizute.

Beraz, medioen bidez adierazten den tentelkeria horretatik salbatzeko giza kontzientziak goratua izan

behar du AZKAR, basamortuan nik ikusi nuena ikusteko.

Maitasunaren Errealitatea existentzia ororen barnean eta atzean.

OHARRA. Egia handi hori nabaritua eta onartua izaten denean, Maitasunaren Errealitatea hainbat

modutan manifestatzen hasiko da bizidun bakoitzarengan eta inguruan bertan. Ugaritasunaren eta

Alaitasunaren esperientziak Ugaritasunaren eta Alaitasunaren kontzientzia indartuko du. Eta horrelaxe,

abian jarriko da espiral espiritual bat, gero eta goragokoa eta miragarriagoa. ‘Izatearen’ EGIAZKO

izaera osoki ulertzen denean, -gizateria garapen espiritualaren hurrengo mailara igoko da, eta zera

ipiniko du abian: esperientzia pertsonala eta giza ahalegin modu berria eta bedeinkatua.

Helburuok lortzeko gizateriak, aurrena, barne-ikusmena eskuratu behar du.

ZER ETA NOR ZARA?

Galdera berri eta garrantzitsu bat ari da sartzen jendearen kontzientzian. Nor zara -izatez- munduaren

aurrean ematen duzun itxuraren atzean?

Zer behar da norbera BENETAKOA izateko?

Galdera hau, ‘zeu zarenaren’ maila bakoitzean erantzuten da orriotan. -Nik ‘basamortuan’ sei astetan

zehar konprenitu nuen guztia- arautegitzat onartzen baduzu zure egunerokoan; zeu ere,

denboraren poderioz, OSOA eta BENETAKOA izatera helduko zara ni OSOA eta BENETAKOA

izatera iritsi nintzen bezala sendabide eta irakaskuntza ministerioa hasi aurretik.

Momentu honetan munduan OSOA kontsideratzen den gizabanako gutxi dagoenez, zalantzarik gabe, ni

zure gogamenean barneratzeko premiazko beharra dagoela onartuko duzu, pentsatzeko eta sentitzeko

modu berri baterantz zuzen zaitzadan. Horrelako kontzientzia-aldaketak harmonian jarriko zaitu

Errealitatearekin; eta, bizitza eta seguritate baldintza hobeak eskuratuko dituzu.

Kontzientziaren barruan berreraikitze-lan hori egiteko; lehenbizi, -eta zuk onartu egin behar duzu- zure

gogamenean grabatu behar dut gizakiak ez zeudela oraindik prestatuta Palestinan irakatsi nuen gauza
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asko onartzeko.

Esanguratsua da inoiz ez dela jendaurrean zalantzan jarri zergatik ez den nire nerabezaroa jasota

geratu. Zein izan zen hori ez jasotzeko benetako arrazoia?

Esanguratsua ere bada, nahiz eta bataiatua izan ondoren basamortuan sei aste igaro, eta

esperientzia hartatik MAISU eta SENDATZAILE irten arren, idazle bat ere ez dela ahalegindu, ezta

deskribatzen ere, zer gertatu zen benetan bitarte horretan, ‘deabruak tentatua’ izan nintzenaz,

‘basapiztien artean zegoenaz’ eta ‘aingeruak berarekin zeudenaz’ gain. Ez dago, ezta aipamen

txikienik ere, basamortuan gertatu zitzaidanaz, eta inon ez da esaten gertatutakoak hiri eta

herrixketara itzularaziko ninduela ‘Jainkoaren Erresuma Barnean dago!’ aldarrikatuz, eta halako

aginteaz hitz eginez sinagogetara, non Maisu Judutar agureak harriturik geratuko baitziren.

Nire dizipuluek aho batez, nire giza egoerarekiko egia isiltzea erabaki zuten, nire ‘ustezko Jainkotasunari’

eta ministerioari sinesgarritasun handiagoa emateko.

Ebanjelioaren arabera esaten zen ‘Jainkoaren Seme Bakarra’ izan nintzela. Zergatik nioen nik, orduan,

maiz ‘Gizonaren Semea’ neure burua aipatzen nuenean? Baieztapen hauek bereziki egin nituen, nire

‘jainkotasunari’ buruzko sineskera zabalduei aurka egiteko, eta jendearen gogamenetan grabatzeko ni

euren jatorri fisiko berekoa nintzela. Nik egin ahal nuena beraiek ere egin ahal zutela ulertaraztea izan

zen nire asmoa; baina soilik, nire ezagutza izatekotan eta zuzen pentsatzeko eta jokatzeko nik

emandako instrukzioak jarraitzekotan.

Hainbeste mito sortu dira nire lurreko pertsonaz eta nire KONTZIENTZIA ESPIRITUALAZ, ezen

baden garaia ahal den gehiena deuseztatzeko, jendeak espiritualki eboluzionatzea oztopatzen ari

direlako.

Zuk, erlijio-irakaspenekin doktrinatua izan zaren horrek, ulertzen ahalegindu behar duzu nire bizitza

deskribatzean ebanjelistek soilik pertsonalki gogoratu zutena kontatu zutela, eta horrek erabat sendotzen

zituen nire naturaz gaineko kontaketak. Ni hil ondorengo hogeita hamar urteetan zehar gutxi gorabehera,

beste batzuek nitaz esan zutenetik ere asko sartu zuten.

Halako denbora tartea eta Egiari buruz halabeharrez gertatu beharreko aldaketak izan ondoren -

nola da posible niri buruzko eta benetan gertatu zenari buruzko ‘biografia’ sinesgarria idaztea… edo nire

hitzei eta ‘mirariei’ bide eman zieten egiazko pertzepzio espiritualak zuzen azaltzea?

Pertsona bakar batek idatz dezake ikuspegi horretatik - eta hori neu naiz. Beraz, Gutun hauek nire Egia

ekarriko dizute, lekuko batek ere egiterik izango ez zuen moduan; ez du axola haiek nire pentsamendua

zein ongi uste zuten ulertzen zutela.

(Horregatik, berrogei urtez, nire ‘bitartekariaren’ gogamena sistematikoki araztua izan da irakaskuntza

ortodoxo orotik, eta gure arteko komunikazio-sistema perfekzionatua izan da)

Gutun hauetan islatutako Egia Testamentu Berrian idatzitakoarekin ezberdintzen baldin bada, arrarotzat

hartu behar da edo arrazoi horrengatik ukatu beharra al dago?

Beraz, pixka baterako kontzientzian jaisten ari naiz, behar den hurbilen, zure kontzientzia mailara duela

2000 urteko nire bizitza eta irakaspenak deskribatzeko.

NIRE TOKIA HISTORIAN
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Lehendabizi adierazi beharra daukat Juduen Historian –zeina Erromatar Gobernadorearentzat

Josephusek egin eta aurkeztu zuen– nire bizitza eta pertsonaren aipamen laburra egiten zela.

Josephusek idatzi zuen Jesus, Erromatarren Legea eta Ordena eta gobernua kentzeko saio bat egin

zuena, zigortua eta gurutzilkatua izan zela.

Eztabaidatu izan da hori, Josephusek jakinarazitako beste Jesus bat izan zitekeela. Baina hori ez da

egia. Neu, geroago KRISTO bihurtuko nintzen hau, sendatze eta materializatze mirariak egin zituena,

izan nintzen matxinatua. Baina ni ez nintzen inongo zalapartaria. Ez nuen jendea xaxatu Erromatarrei

aurre egitera, ezta Legea eta Ordena desafiatzera ere.

Matxinoa izan nintzen existitzen ziren Judu-tradizioen aurka; zeren basamortuan sei astez egon ondoren,

handik atera nintzenean –pentsatzeko eta bizitzeko modu hobea ikusi bainuen, eta nire lagun

juduei ere ezagutzak helarazten saiatu bainintzen, arrakasta gutxirekin baina.

Nire jarraitzaileen gainean, iritzi publikoaren presioa handia zela ulertzea garrantzitsua da zuretzat.

Judutarrei arima salbatzeko mezu bat ekarri niela eta Mesias, Jainkoaren Semea, nintzela bene-benetan

sinesteaz gain, mundukoak ziren izatez, eta munduarekin ahalik eta ondoen erlazionatzen saiatzen ziren.

Beraz, nik Judu-sineskeren aurkako sentimenduak nituela ezagutzen zuten arren, ez zeuden pozik

Testamentu Zaharra erabat baztertzearekin, horrek lagundu eta elkartu egin baitzituen juduak historian

zehar. Dekretu zaharretatik baliotsutzat jotzen zutena gordetzeko asmoa zutelako, ezabatu egin zuten

nire ‘pertsonaren’ edozein deskribapen.

Dizipuluek eta Pablok, nire bizitzatik eta irakaspenetatik gorde nahi zutenetik, ‘sineskera

sakratuen’ kontzeptu propioak eraiki zituzten. Herriarentzat, garai hartako eta etorkizuneko

Judutar zein Jentilentzat, baliotsutzat ematen zituzten kontzeptuak soilik irakatsi eta sendotu

zituzten.

Hortaz, erabili ahal zutena irazi egin zuten, eta nik ‘Jainkoaren Erresumaren Sekretuak’ deitutako

gehiena bertan behera utzi zuten, haiek sekula ez zituztelako ulertu. ‘Jainkoaren’ ‘Aitaren’

hautemate berri bat sortzean ere, ez zitzaien desiragarri iruditu.

‘Bekatuengatiko zigorretik salbatzearen’ judutar-sinesmena gorde ahal izateko - Jesusen

‘pertsona’ aukeratu zen, zeinak gurutziltzaketaren bidez, ordaindu baitzituen gizakien bekatuak,

sakrifizio ‘gorenaren’ bidez. Sineskera hori orduko asmo askorentzat zen baliagarria: horrek,

arrazoi heroikoa eta baliozkoa eman zion nire gurutzeko heriotzari. Jendeari erakutsi zion ni ‘Jainkoaren

Semea’ nintzela, eta nire bizitzaren azkenera arte misio jakin batean jardun nuela.

Sinesmen hori oso bihotz-altxagarria ere izan zela argi geratu zen Juduen tenplua erromatarrek suntsitu

zutenean, eta horrek konbertsio asko ekarri zuen.

Judutar sekta askok –baita Gentilen sekta ugarik ere, ez zuten hil-ondorengo bizitzan sinesten. Beraz,

oso kontsolagarria zen Jesukristok heriotza gainditu eta gorputzari eutsi ziola jakitea. Garai hartako giza

ideologia askorentzat bizitza ezinezkoa zen gorputzik gabe. Beraz, hil-ondorengo bizitzak, soilik,

gorputzaren berpizkundea esan nahi zuen.

Horrek ere nire izena etengabe bizirik iraunarazi zuen jendearen gogoan. Neu izan nintzen ‘figura
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historiko’ ausarta, gizakiak infernuaren eta kondenazioaren beldur orotik libra zitezen

bermatzeko hil zena. ‘Nigan’ sinesten zuten bitartean, ‘gizaki liberatu’ gisa ibil zitezkeen.

Ene ‘izenak’ gaur egun arte iraun duelako soilik etor naiteke orain zugana, zuri EGIA ekartzeko, orain

dela 2000 urte herriarekin partekatu nahi nuena, alegia.

NIRE GAZTE DENBORA eta NIRE ESPERIENTZIAK BASAMORTUAN

Palestinan jaio nintzen. Ni ‘Mesias’ nintzelako uste sendoa zeukan amak. Herriak kontrakoa sinesten

bazuen ere, ni ez nintzen haur santua.

12 urte nituela, Apaiz Buruek Judutar Erlijioaren prestakuntzan hasteko gai nintzen ala ez erabakitzeko,

elkarrizketa batera Tenplura eraman nindutenean, arbuiatu egin ninduten setatiegia izateagatik. Nire

amak, etsi-etsirik, berriz etxera eraman ninduen, eta ni hezten ahalegin guztiak egin zituen bere

prozedurak markatzen zion santutasunean, une oro. Egiteko hori ia ezinezkoa zen, batez ere ni

indibidualista eta bihurria nintzelako. Nire amaren arautegiak gogaitu egiten ninduen eta bere diziplina

saiakerek ere bai. Gazte bezala kontrolaezina nintzen – zalapartari hutsa!

Sinesmena eta Judutar tradizioekiko atxikimendu haustezina, ene amarena, arbuiatu egiten nuen,

jokabide sasi-santuen ordez barrea nahiago nuen. Uko egin nion errutinara lotuko ninduen lanbide bat

ikasteari. Gizarte-klase apalenekin, guztiekin salbuespenik gabe, nahastea aukeratu nuen; beraiekin

edan nuen, prostitutak ezagutu nituen, eta ongi pasatu nuen, hitz eginez, eztabaidatuz, barreka, eta

alferra izanez. Dirurik behar izanez gero, bizpahiru egunetarako mahastietara joaten nintzen edo, jateko,

edateko eta desio nuen aisialdirako nahikoa pagatzen zizkidaten lanak egiten nituen.

Jendearekiko ardura sakona nuen nahiz eta gizaki legez akats asko izan; besteak beste, jokabide arlote

eta axolagabeak, borondate apetatsua eta erabakitasun egozentrikoa neure ideiak pentsatzeko besteek

zer pentsa zezaketen batere axola gabe. Oso hunkibera nintzen. Zure gaurko moldean, hiperaktiboa,

oso hunkibera esango zenuke. Nik bihotz ona, gupidagarria eta enpatikoa nuen. Gaixotasunaren

presentziak, nahigabeak, eta pobreziak biziki hunkitzen ninduten. Babesgabeen aldeko sutsua

nintzen. ‘Jendearena’ nintzela esan liteke. Haien ondo-ondoan bizi izan nintzen lagun arteko

espirituarekin; beren penak entzun nituen, ulertu nituen eta kezkatzen ninduten.

Garrantzitsua da nire benetako jatorriak eta nerabe garaiko ezaugarriak ondo ezagutzea, azkenean

Kristo izatera zirikatu, sustatu eta bultzatu ninduten pizgarria eta akuilua izan zirelako.

Gehien gorrotatzen nuena eta jasaten ez nuena zen, inguruan nekusan miseria –gaixotasuna eta

pobrezia-. Sutu egiten nintzen; jendea ‘zarpailetan’, argal, gose, gaixorik eta elbarririk ikusita oihuka

hasten nintzen haserre bizian; hala ere, Judutar buruzagiek edo liderrek krudelki ikaratuz, zentzurik

gabeko lege eta praktika tradizionalekin zamatzen zuten jendea, obeditu ezean Jehovaren zigorrarekin

mehatxatuz. Entzun nahi ninduten guztiei aldarrikatu nien herri honek nahikoa jasaten zuela

zentzugabeko gozamen-neurri murriztaileen bidez makurrarazia izan gabe ere. Zein zen bizitzeko

arrazoia, zoriontsu izateko jaiotzen ez baginen?

Uko egin nion Judutar tradizioen araberako Jainko ‘zuzen’ batengan sinesteari. Herriaren aurkako

Jehovaren ‘epaiketari eta kolerari’ buruz profetek ziotezen ohar biblikoek nazka ematen zidaten. Jendea

gizatiarra zen, azken batean bere giza izaerak egitera bultzatzen zuena egiten zuen. Bekatari jaio ziren –
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zergatik epaitu eta kondenatu sufrimenduan eta pobrezian bizitzera, Hamar Aginduak

hausteagatik? Non zegoen halako baieztapenen zentzua?

Nire ustez, Judu-sineskera horrek Jainko ilogiko eta krudela adierazten zuen, eta ez nuen ‘BERAREKIN’

ezer jakin nahi. Halako Jainkorik existitzen bazen, orduan gizakia betiko miseriara kondenatuta zegoela

iruditu zitzaidan. Nik muinoetan, lautadetan, zingiretan eta mendietan aurkitu nituen apaltasunak eta

askatasunak nire barne-espiritua freskatu zuten, eta kolera lasaitu egin zidaten, Judutarren Jainkoaren

aurka marmarrean ziharduen kolera, alegia. Beraz Judu nagusiek irakatsi nahi izan zidatenetik hitzik ere

sinesteari uko egin nion.

Hala ere, 25, 26 urte nituela, nire gogamenean beste galdera bat nagusitu zen. Gero eta gehiagotan

paseatzen nintzenean, muinoetan zehar bakarrik, nire bihurrikeria pixkanaka grina batek ordezkatu zuen;

hots, sortutakoan zehar inspiratu eta arnasten zuen HAREN izaera benetakoa, ulertzea eta jakitea.

Nire bizimodua birpasatu nuen eta ikusi nuen nire ekintzek zer nolako sufrimendua eragin zieten nire

amari eta beste pertsona askori.

Nahiz eta nik pertsona ahul eta sufrituenganako halako gupida sentitu, ene izaera bihurriak jokabide

lotsagabe eta egoista asko eskainia zion nire familiari. Haienganako maitasun ezkutua nigan sortzen hasi

zen orduan; eta halaber ikusi nuen nire aurreko jokabidearen aurka jokabide bihurria erakusten nuela.

Juan Bataiatzaileaz eta berak juduen artean egiten zuen lanaz hitz egin zuten; Jerusalemetik eta guzti,

etortzen ziren bere hitzak entzutera. Bataia nitzan bisitatzea erabaki nuen. Jordan ibaira nindoala, biziki

alaiturik sentitu nintzen bataiatu eta bizi berri bat hasteko aukeragatik.

Banekien, neurrigabeko hunkiberatasuna izan arren, jaiotzez adimen zorrotzekoa eta eztabaidatzeko

aparteko dohain sakonekoa nintzela, zeina apetatsuki eta negatiboki erabili bainuen, jendea

neurrigabeko eztabaidetara bultzatuz. Nire talentuak xahutuak nituen bizitza egoista, axolagabea, eta

atsegingarria emanez.

Ondorioz, gainerakoen begirunea galdua nuen; neure burua ere ez nuen errespetatzen. Lehenengoz hori

jasanezina egin zitzaidan. Etorkizunean nire jatorrizko dohainak hobeto erabili ahal eta behar izango

nituela otu zitzaidan. Agian modu hobea aurki nezake, hain gupidagarriak zitzaizkidan pertsona haien

zama arintzeko, zarata bakarrik egin beharrean. Ordura arte inorentzat ez nintzen baliagarria izan.

NIRE BATAIOA

Juanek bataia nitzan Jordan ibaiko uretan sartu nintzenean, lasaitu ederra baino ez nuen espero

sentitzea; eta behingoz jakitea nire jarrera zintzotzeko urrats sendo bat egingo nuela nik. Auzokoak

harritzeko moduko erabakitasun berri bat sentitzea espero nuen, eurenganako jokabide maitagarria eta

berria erakutsiz.

Juanek bataiatu ninduenean, sekula posible izatea pentsatuko ez nuen oso bestelako esperientzia

gertatu zen benetan.

Gorputz barrenetik izugarrizko energia bolada sortzen zela nabaritu nuen. Zur eta lur gelditu nintzen.

Uretatik balantzaka irtetean, kontzientzian goratua sentitu nintzen ezohiko moduan. Zorion beroaren jario

handi batek estasi maila batera igo ninduen. Liluratuta eta argi bikain batez jabeturik nengoen. Tupust

eginez aldendu nintzen ibaitik; ibili eta ibili jakin gabe nora. Horrelaxe segitu nuen, ikusi gabe, eta
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basamortuan sartu nintzen.

MESEDEZ, KONTUAN HARTU HONAKO HAU!: BASAMORTUAN IGARO NITUEN SEI ASTEAK nire

giza kontzientziaren barne-arazte garaia izan zen. Jokabide, sineskera eta aurreiritzi zaharkituak

indargabetuak izan ziren.

Sentitu, ‘ikusi’, jabetu eta ulertu nuen guztia partekatzeko unea heldu da pertsona harkorrekin. (Jendeak

Bibliako antzinako ‘jainko’ bati buruzko irudipenak alde batera utz ditzan, ‘Jainko edo Jaungoikoaren’

aipamena egitea saihestuko dut hitz hori baztertuz; eta zure gogamena zabaltzeko diseinatutako

terminologia bat erabiliko dut ‘benetan badena’ besarka dezazun lurreko forma, kolore, soinu, emozio eta

ulermen ororen gainetik. Meditazioari eta otoitzari eusten diozun neurrian, terminologia honek zentzu

handiagoa izango du.)

BASAMORTUAN SENTITU NUENA

Argi distiratsu baten barnean goratua izan nintzen, eta bizitasun sutsuz beterik sentitu nintzen, ahalmen

biziz, alegia. Estasi eta alaitasunez beteta nengoen; eta banekien, zalantzarik gabe, AHALMEN HORI

benetako sortzailea zela, zeinetik sortutako gauza guztiek haren izatea jasoa baitzuten.

Zorioneko barne harmonia hori, bakea eta gauzatze perfektuaren zirrara, une eder hari ezer gehitu behar

ez ziona, Errealitatearen izaera bera zen -Ahalmen Sortzailea-, kreazioari eta existentziari bizia ematen

ziona.

Basamortuan nengoenean ‘ikusi’, jabetu eta nabaritu nuena.

Beste hautemate kontzienteko dimentsio baten barnean igoarazia izan nintzen, zeinak bizitza eta

existentziarekiko EGIA ikustarazi baitzidan. Argi eta garbi ikusi nuen zer zen erreala eta zer faltsua

gizakiaren pentsamenduan. Konturatu nintzen esperimentatzen nuen Ahalmen Sortzaile hori

mugagabea, betierekoa, unibertsala zela eta espazio osoa betetzen zuela zerutik, ozeanoetatik,

lurretik eta gauza bizidun guztietatik haratago. BERA AHALMEN MENTALA zela ikusi nuen.

Bera GOGAMENAREN AHALMEN SORTZAILEA zen.

Ez zegoen punturik, ZERUKO GOGAMENAREN AHALMEN SORTZAILE hori existitzen ez zenik.

Giza gogamena ZERUKO GOGAMEN SORTZAILETIK zetorrela jabetu nintzen, baina eguzkiak

piztutako kandelatxo bat baino ez dela jakin nuen.

Batzuetan nire giza ikusmena hain espiritualki goratua izan zen, ezen arroka, lur eta airean barna ikus

nezakeen. Horiek, orduan, ‘tanto txikien ñirñir distiratsua’ ematen zuten soilik.

Izatez, ezer solidorik ez zela jabetu nintzen.

Hori horrelaxe izan zitekeela zalantza izandako momentuetan, aldaketak fenomenoan bertan behera

gelditu ziren, eta askozaz geroago zera ulertu nuen:

nire pentsamenduek, USTE SENDOAK baldin baziren, aldarazi egin ahal zutela ‘tantoen ñirñirra

edo distira’;

(edo gaur egun zientziak dioena: ‘karga elektrikodun partikulak’)

eta beraz, arrokan edo aztertzen ari nintzen
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edozertan itxura-aldaketak eragin zitzaketen.

Une horretantxe, USTE SENDOAK edo haustezinezko SINESMENAK inguruan duen eragin indartsua

ulertu nuen, agindu bat edo sineskera bat baieztatzean.

Niretzat are harrigarriagoa izan zen gogamena ireki zidan ‘kontzientzia kosmikoaren’ ulerkuntza; hain

zuzen ere, neuk egiaztatutako guztia -benetan- Zeruko Gogamenaren ‘Ahalmen Sortzailea’ Bera zela

‘tanto txikien ñirñir distiratsuan’ ikusgai.

Eta horretaz gain, giza pentsamenduaren jarduerak sakonki eragin zezakeen ñirñirraren itxura-aldaketa.

Unibertsoan ezer solidorik ez zela ulertu nuen, ikusgai orok ‘kontzientzia maila’ ezberdina erakusten

zuela, zeinak ‘tantoen ñirñirraren’ osaketa eta itxura zehazten baitzuen.

Beraz, formaren itxura oro barne-kontzientziaren adierazpena zen.

BIZIA eta KONTZIENTZIA gauza bera zirela ulertu nuen.

Ez dago esaterik: ‘Hau BIZIA da eta hori KONTZIENTZIA da’.

Kontzientzia Bizia zen eta Bizia Kontzientzia zen, eta biak ziren bien AHALMEN SORTZAILEA;

ZERUKO GOGAMEN UNIBERTSALA unibertsoaren barnean, atzean eta unibertsotik haratago.

Jendeak banakotasunari eta formari garrantzi handiagoa ematen ziela ulertu nuen. Ezin zuten irudikatu

gogamenak edo adimenak inongo modu eraginkorrez operatzen, ez bazen forma indibidualez. Horregatik

sortua zuten juduek itzelezko izaki goren baten irudi mentala, gizaki baten ezaugarri positibo eta negatibo

guztiak zituena. Eta horrela posible zen profetek sinetsi eta hitz egitea –Jehovaren haserreaz, zigor

mehatxuez, gaixotasunez eta plagak iristeaz; ustez, giza desobedientziari erantzuteko. Baina, konturatu

nintzenez, irudipen horiek mitoak ziren. Ez ziren.

Sumatu nuen, existentziaren edozein mailatan GOGAMENA -ageriko adimena- zela faktorerik

inportanteena sortzeari eta gizakiari berari ere dagokienez. Beraz, Genesia berridatzi egin behar da:

Kreazioa izan baino lehenago –GOGAMEN UNIBERTSALA existitzen zen – Ahalmen Sortzailea(,)

sortutakoaren beraren barnean eta atzean.

Halako argitasunez ikusirik GOGAMEN UNIBERTSALAREN AHALMEN SORTZAILEA toki guztietan

zela, zeruen amaigabetasunean eta lurreko formetan ere bizirik -inolako zalantzarik gabe-, nire inguruan

begiratzera bultzatua izan nintzen eta legarra eta arroka baino ez nuen ikusi. Gero bat batean, lur eder

baten irudia agertu zitzaidan, non sor zitezkeen landare, zuhaitz eta zuhaizka mota guztiak hazten

baitziren. Hegaztiak ere zuhaitz inguruetan hegaka, eta animaliak belardian bazkatzen zebiltzan.

Halako ikuskizunari so eginez, harriturik, zera ikusi nuen: zuhaitz eta landare bakoitza –baita hegaztiak

eta animaliak ere- ehunka entitate ñimiñoen komunitatez osaturik zeuden (zuen zientzialariek zelulak

esaten diete), eta etengabe funtzionatzen zuten kooperazio espiritu harmoniatsuan. Entitate bizia eta

osoaren barne-sistemaren gai eta organo ezberdinak ekoitziz, eta kanpo-itxura osatuz.
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Jarduera zoragarri hori luzaro begiratu nuen, denborak jada ez zidan batere inporta. Begira

nengoen bitartean zera galdetu nion neure buruari: ‘Nork igarriko zuen -larru, luma eta azal-

geruzaren azpian hainbesteko jarduera izango zenik entitateen komunitate txikitxoen baitan;

hainbeste espezie ezberdinei bizia, itxura, elikatzea, sendatzea, babesa eta sendotasuna emateko

batera lan eginez?’

Hain buru argiz egindako LANAK arreta eman zidan.

Beraz, LANA, Ahalmen Sortzailearen Jardueraren osagaia zela ulertu nuen, bizidunen sistemen

barneko zelula txikienetik gizakia bera den unibertsoko entitaterik aurreratueneraino. Izaki bizidun ororen

sistemen barruan, lan guztia Zeruko Ahalmen Sortzailearen agindupean egiten zen sakonean; zeinean

baitzeuden sortzearen planak eta asmoak. Egia esan, plan eta asmo horiek kontzientzia-moduak zirela

ikusi nuen, eta HITZAK dei genitzake; zeren HITZ bakoitzak ‘kontzientzia’ oso modu berezia esan nahi

du eta.

Hortaz, Ahalmen Sortzailearen Kontzientzian den jatorrizko HITZA mundu agerian manifestatzen da.

HITZA, eta beraz ‘Kontzientziaren Eskema’, ZERUKO GOGAMEN SORTZAILEAREN baitan geratzen

da, bere burua etengabe manifestatuz.

Orduan, ‘ikusi’ ahal izan nuen unibertsoan zegoen guztia, UNIBERTSOKO GOGAMENAREN Ahalmen

Sortzailean ‘bizi zela, mugitzen zela eta izatea BERTAN zuela’; ZEINA mugagabea, betierekoa eta

benetako Errealitate bakarra baitzen, forma indibidualizatuaren manifestazio guztien atzean.

Gorespena baino ez neukan gogoan, munduan zegoen guztia Gogamenaren Ahalmen Sortzailetik

baitzetorren, eta hala ere horren barruan baitzegoen. Liluratu egin nintzen isilpeko jarduera horren

aurrean, izaki bizi guztietan gertatzen zena, baita giza gorputzean ere, betidanik eta betiko; eta neure

buruari galdetu nion nolatan funtzionatzen zuten buru argiz hain unitate txikiek plan espezifikoen arabera,

proposatutako forma akatsik gabe ekoizteko –zuhaitz baten azala, hostoak, loreak, fruituak, intsektuak,

hegaztiak, animaliak, eta giza gorputza.

Gero, argiago ikusi nuen ‘Ahalmen Sortzailea’, unibertsoko ‘jarduera adimendun’ guztiek zuten Iturri

bera zela.

Gizakiak adimena baldin bazuen, soilik ‘Izaki Ororen Iturri Unibertsaletik’ zetorkion.

Gainera, erakutsi zitzaidan Zeruko Ahalmen Sortzaileak beti lan egiten zuela eraikitze-printzipio zehatz

eta oinarrizko batzuen arabera. Zera ikusarazi zitzaidan:

Gizakiek, munduaren aurrean aurkeztean ezaugarri argiak eta oso ‘izaera’ zehatza duten bezala,

AHALMEN SORTZAILEAK ere erabateko ‘Izaera’ zehatza -ezaugarri argiak- daukala, eta horiek argi eta

garbi ikus zitezkeela izaki bizidun guztiak, landareak, animaliak, hegaztiak, eta gizakiak eraikiak eta

sostengatuak izan ziren moduan.

‘Printzipio’ eta ezaugarri horiek –sortze prozesuan begi bistakoak- aldaezinezko LEGE irmoak zirela

‘ikusi nuen’, eta existentzia guztia gobernatzen zutela.

LEGE horiek hain dira biziaren parte, ezen inoiz ez baitira zalantzan jartzen. Konstanteak eta sendoak

dira – baina halako legeak ez lirateke egongo, Ahalmen Adimendun Sortzailea unibertsoan zehar
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manifestatzen arituko ez balitz.

Sortze edo kreazio printzipio horiek, Ahalmen Sortzailearen ezaugarriak, honako hauek dira:

(zuen aditz denbora-orainaldira itzuli ditut, ‘printzipiook’ betikoak direlako.)

1) ‘Ahalmen Sortzailearen Izaera’ HAZKUNDEA da.
Bizia duen oro beti hazten da.

HAZKUNDEA ezaugarri unibertsala da, eta existentziako printzipio konstantea.

2) ‘Ahalmen Sortzailearen Izaera’ ELIKADURA eta ELIKAGAIA da.
Elikadura eta elikagaia prozesu normal eta zoragarria dira gorputzen barruan antolatua. Hori begi-

bistakoa da hausnartzen duten guztientzat. Elikadura izaki guztiei ematen zaie beren lehentasunen

arabera, eta elikagaia digeritzen da osasun eta ongizatea emateko. Kumeak jaiotzean esnea prest dauka

amak bere baitan jaioberriaren zain. Inork ezin du ukatu, hori existentziaren printzipio harrigarria ere

badela. Inongo zientziak ezin du azaldu zergatik existitu zen sistemaren barruan ezusteko funtzio hori,

espeziearen biziraupena segurtatzen duena. Baliteke funtzioa bere horretan ulertzea, baina ez

funtzioaren zergatia eta oinarrizko arrazoia.

3) ‘Ahalmen Sortzailearen Izaera’ SENDATZEA da.
Sendatzea existentziaren berezko ezaugarria da, eta esan liteke ‘Hobekuntzako Prozesu Naturala’ dela,

erosotasun indibiduala bermatzeko dela; baina inork ezin du azaldu zerk bultzatzen duen sendaketaren

jarduera.

4) ‘Ahalmen Sortzailearen Izaera’ BABESA da.
Babesa, Ahalmen Sortzailearen ezaugarri integrala da; eta munduan bere jarduera miragarria dela

ematen duen guztia babeste aldera zuzendua dago. (Gaur egun, medikuntza liburuek gorputzean diren

zenbait babes sistema deskribatzen dituzte; baina basamortuan nengoenean Ahalmen Sortzaile-

Adimentsuari atxikitako Babesaren ezaugarria horrelaxe ‘ikusi nuen’). Landareak, hegaztiak eta

animaliak era inspiratuan behatzeko aurkeztu ahala, ikusi nuen ‘babesteko beharra’ amultsuki hornitua

izan zela gorputzetan, zehaztasun handiz.

5) ‘Babesaren’ ezaugarri hori beste ezaugarri dinamiko batekin uztartzen da:
BEHARREN ASETASUNA.

Hori nabaria zen ile, adats, eta lumen hornikuntzan izaki bizidunen larrua babesteko; eta hotzean bero

eta beroan aterpe emateko. Zera ikusi nuen: Hatz garrantzitsuen mutur sentikorrak behar bezala

babesten zirela atzazala eta apatxekin. Bekainek begiak izerditik babesten zituzten, eta, betazalek eta

betileek hautsetik eta minetik babesten zituzten begiak. Konturatu nintzen euliak erakartzen dituzten

animaliak azkar uxatzeko behar bezalako buztan motaz hornituak izan zirela.

Ai!, zer-nolako Maitasun eta ardura zoriontsua eta alaia adierazten zen atributu fisiko txiki

horietan, xume eta ondorio urrikoak ematen zutenak; eta hala ere, garrantzi handikoak ziren izaki

bizidun guztien konforterako. Luxu fisiko horiek, oinarri fisikoaren diseinuari erantsiak, jakina,
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ADIMEN baten ekoizpena izan ziren. Eta ADIMEN horren asmoa izan zen sortutakoa

erosoa eta zoriontsua izatea; hots, -baldin eta gizakiari eta animaliari ‘luxuzko xehetasun’ horiek

hornitu ez balitzaizkie- esperimentatuko zuketen larritasunetik libre izatea!

Funtzio naturalak ere oso modu adimentsu eta erosoan izan ziren diseinatuak, eta esker ona inspiratzen

zuten. Dena, hain ongi ordenaturik, bistatik kanpo gordea. Gizateria, bedeinkatua eta zorionekoa zen

gero! Hain ongi hornitutako bizitzara jaiotzeagatik! Berriro, gorespena baino ez neukan gogoan, eta igoa

izan nintzen urrezko barne-argi baten gainera, liluratuta; -zeren ikusi bainuen, larritasunetik askatzeaz

gain, izaki bizidunek adieraziko zutela Ahalmen Sortzailearen IZAERA maitagarria eta oparoa.

Horregatik, gorputz-adarrak, besoak, eskuak, bernak, oinak, eta hatzak zeuzkaten; mugitu, korrika, jauzi

eta dantzatzeko, eta barru-barruko pentsamendu eta sentimenduak adierazi ahal izateko.

Sentitu ere sentitu nuen, gizakiak irrika handia izango balu hegaz egiteko eta hegoak garatzeko, eta

aukera hori bihotz-bihotzez sinetsiko balu, azkenean gehigarriren bat garatzen hasiko litzatekeela hegaz

egin ahal izateko.

‘Ahalmen Sortzailearen’ IZAERA ulertu nuen momentu horretan, MAITASUNAREN kontzientzia osoa

izatera heldu nintzen. MAITASUNAK, Adimen Unibertsalaren Ahalmen Sortzailearen LANAK

zuzentzen zituen.

MAITASUN hori aztertzen niharduen bitartean, konturatu nintzen kreazioan ‘amak’ bere kumeak elikatu,

babestu eta beharrak asetzen dituela, eta sendatzen saiatzen dela; hori da, hain zuzen ere,

MAITASUNAREN jarduera.

6) ADIMEN AMULTSUAREN AHALMEN SORTZAILEAREN berezko ezaugarria, sortutakoari
forma indibiduala eta ‘izatea’ eman diona, LANA da.

Guretzat, gure baitan, eta gure bitartez funtzionatzen du.

Bere funtzionamendua beti, beti, beti MAITASUNAK bultzatzen du.

Alaitasunez eta harriduraz bete ninduen jakinarazte kosmiko horrek. Mundu zoragarrian bizi gara, gero!

Nire iluminazioaren punturik gorena zen, eta baita IZAKI OROREN ITURRIARI buruzko EGIAREN ene

ikuspegi orokorra ere.

‘Ikusita’ neukan ‘guztiz ttipiak ziren entitate’ berdinen komunitate batzuek osatzen zuten gorputz fisikoen

errealitatea, kooperazio eta harmonia-espiritu batez lan eginez gorputz atalak ekoizteko –haragitik,

hezurretik, eta odoletik hasi; eta begietan, eta ilean bukatu arte. Komunitate horien arteko ezberdintasun

bakarra, euren helburuek eskatzen duten lan motan dago. Zalantzarik gabe, gorputzeko jarduera zehatz

eta adimentsu horren guztiaren atzean ZERUKO BULKADA zegoen, eta BERA gizakiaren jarreraren bai

inspirazioa bai oinarria zen jendeak batera lan egiten zuenean helburu planifikatu bat ekoizteko; adimena

eta helburua AHALMEN SORTZAILEARENGANDIK ateratzen dituzte. Hala ere, zer ezberdina zen

gizakiaren jarrera lurreko eraikuntzan edo beste edozein gizarte-proiektutan jarduten zuenean;

zeren -halabeharrez- auzia eta liskarrak izaten baitzen gizakiaren jarreraren ezaugarriak.
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Ulertarazi egin zitzaidan ‘Sormen Adimendunaren’ AHALMEN MUGAGABEA;

ZEINA beti eraginkorra den sortutakoaren baitan; ordena, kooperazioa, harmonia eta eguneroko

emankortasuna gordetzean, - gizakiak inoiz eta inon ezin berdinduak-.

7) Ahalmen Sortzailearen berezko ezaugarria BIZIRAUPENA zen.

Kasu bakoitzean hornikuntzarik zoragarriena egina zen gauza bizidun guztiak haz zitezen, gaixotasun

eta lesioetatik osa zitezen; gorputza osasuntsu edukitzeko elikatuak izan zitezen, eta bakoitzak bere

espeziea sor zezan, lur honetan biziraupena bermatzeko. Horixe zen gizateria erabat seguru egon

zitekeen errealitate bakarra, eta Beraren jarduera iraunkorra zen urtez urte. Eguzkia, ilargia eta izarrak;

zein bere tokian geratu ziren milurteetan zehar, eta ezaguna zen bakoitzak zuen ibilbidea,

-fenomeno hori guztia plan nagusiaren parte bat zen sortutakoaren biziraupenerako.

Hori horrela bazen, zergatik ezin zitekeen biziraupena egon Ahalmen Sortzaile Adimentsu eta

Amultsuaren betiko sugarrean, unibertsoan sortutako entitate mota guztien baitan ezkutaturik? Beraz,

mundu hau, Ahalmen Sortzaile Adimentsu eta Amultsuaren mundu ezkutuetan itzal eta irudi bat baino ez

zen, dimentsio honetatik haratagokoa. Kreazioaren osotasunaren Errealitatea, mundu ikusgai honetatik

haratago zegoen.

8) Adimenduna eta Amultsua den Ahalmen Sortzailearen berezko ezaugarria ERRITMOA zen.

Munduan ERRITMO bat ari zela ikusi nuen.

Dena, loratzea eta bizitza-garapena ematen zuten urtaroen menpe zegoen. Lehendsbizi hazkundea eta

gero helduaroa izaten ziren. Helduaroan, uzta izaten zen eta landareen biziraupena bermatzen zuten

haziak ekoizten ziren. Gero neguan, pixkanakako gainbeherakada eta atsedenaldia. Baina hazitako ezeri

ez zitzaion agortzen uzten. Eguzkiak eta ilargiak ezaugarri horiek adierazten zituzten unibertsoaren

barruan. Erritmo hori izaki bizidunen emeen organismoetan ere ikus zitekeen. Beraz, kreazioaren

barruan denak bere denboraldi egokia zeukan bere agerpenean eta bere uztan. Ulertzen zen gizakia

bera, -hazkundearen eta arrakastaren- eta -letargoaren eta jarduera ezaren- gorabeheren arabera bizi

zela.

9) Ahalmen Sortzaile, Adimendun eta Amultsuaren berezko ezaugarriak LEGEA ETA ORDENA

ziren.

Orden konstantea eta ageriko fidagarritasuna kreazioan –gorputz barneko entitate txikiak (zelulak) ere

gobernatuz- harrigarria zen, eta edozein giza-ahalegin gainditzen zuen aise.

Beraz, unibertso osoa ari zen LEGE ETA ORDEN perfektuaren sistemapean. Gero eta gorespen

espiritual maila altuagoetan konturatu nintzen Ahalmen Sortzaileak erabakitasun adimenduna eta

maitasunezko ardura erakutsi zuela izaki bizidun guztientzat.

Jakin nuen bizia ez zela zerbait lainotsua edo amorfoa, baizik eta nire baitan benetan senti nezakeen

ahalmen sortzailea eta adimentsua, izatezko egoera bat bezala, hautemate bat, tximista bat, estasia,

alaitasuna bezala, eta izugarri goraipatutako maitasuna bezala. Banekien BAT nintzela BERAREKIN –

BERATAZ betea - eta BAT nintzela inguratzen ninduen guztiarekin, eta BAT zeruarekin eta izarrekin. Eta
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–denetan harrigarriena eta goresgarriena- ‘Aita- Ahalmen Sortzaile’ honen ‘Izaera’ eta ‘Funtzioa’

bera lan egitea zen alaitasuna, osasuna eta konforta sortzearren, gizakiari ongizatea bermatu ahal

izateko; gizakiaren baitan lan egitea barne alaitasuna, osasuna eta konforta emateko; eta gizateriaren

bitartez lan egitea gauzatze eta ulerkuntza berriaz inspiratuz.

Sormen goresgarriaren ikuskizun harrigarriak heldu zitzaizkidan gogamenera. Gu ‘bat’ bihurtuz gero,

‘Ahalmen Sortzaile Adimendunaren’ bitartekari araztuak eta tresnak izanik, kontzientzian igo gintezke

‘Unibertsoko Ahalmen Sortzailearen’ ‘IZAERA’ bera adierazi arte, gure gogamenaren eta bihotzaren

bidez. Orduan, ‘bizitza lurrean’ ‘egoera zerutar’ bihurtuko litzateke, benetan, eta –betiko- bizi egoera

batean sartuko ginateke!

Horixe izan behar du hain zuzen ere, pentsatu nuen, kreazioaren atzean den egiazko helburua. Eta

pozaren pozez eta alaitasun gozoz heldu zitzaidan horixe izan zela asmoa, zeinaren bidez gizakia garatu

baitzen!

Baina gaurko garai honetan ere, gizakiak duen jarrera hain inperfektua izan arren, berarentzat ez dago

ezinezkorik etorkizunean; ‘Ahalmen Sortzailearekin’ bat da-eta, gaiztakeriak egin arren. Eta ‘Ahalmen

Sortzailea’ bere baitan dago bizia, biziraupena, eta behar duen guztia emanez. Ulertze horrek guztiak,

estasirik gorenera igoarazi ninduen; nekez eutsi ahal izan nion. Ahalmena barnean hedatzeak, ene

gorputza disolbatzea ekarriko zuela sentitu nuen. ARGIA irradiatzen nuen eta nire inguruan ikus

nezakeen basamortuko eszena argitzen. Ene bihotzak gorespenak abesten zituen. Zein zoragarria eta

ederra, Ahalmen Sortzaile Maitagarria, etengabe jarduten zuena, gugan, gure bitartez, eta guretzat!

MIRAGARRIA DA GERO, KREAZIOA!

Oihu egin nuen ozenki: “DEN DENAREN ITURRIA zara ZU; bi gauzak zara: sortzailea, eta baita ere

-sortutakoaren bidez eta sortutakoaren baitan- manifestatua: unibertso osoan, Zeu Zaren ZERUKO

BIZIAREN (Ahalmen Sortzailearen Kontzientziaren) betiko amaigabetasunetik ez dago ezer bereizia.

Gizakia zergatik da, orduan, hain bekataria? Eta jendeak zergatik pairatzen ditu gaixotasuna, miseria eta

pobrezia? Esadazu, maitagarri hori, ‘Aita’ Ahalmen Sortzaile Amultsua, guztiz saminduta egon

naizelako beren bizitza miserableekin”.

Gero izaki bizidun guztien ‘lur kondizioaren’ errealitatea erakutsi zidan.

Sekulako zirrara nabaritu nuen, zeren eta azkenik ulertuko nuen halako Zeruko Ahalmen Sortzaileak

zergatik utz zezakeen bere kreazioa miseria hori pairatzen.

Zera erakutsi zidan: Izaki bizidun bakoitzak kreazioan, osasunez distiratsu, zainduta, elikatuta, babestuta

eta osatuta egon behar duela, eta baita bakea eta ugaritasuna bermatuta ere; batak besteari maitasuna

baino eskaintzen ez dioten ‘izakiek’ ordenatutako gizarte baten barnean aurrera eginez.

(Hala eta guztiz ere, sortzearen unean banakotasuna bermatzen zuten OINARRIZKO BI BULKADA

agertu ziren, eta horiexek kontrolatzen zuten gizakiaren kontzientzia.)

BULKADA horiek zehatz mehatz azaldu zitzaizkidan, baina ezagutza hori geroko Gutun baterako

gordeko dugu, eta orduan hobeto ulertu ahal izango duzu………

Honako ikuskizun bizi hau erakutsi zitzaidan.

Lehenengo eta behin, haur jaioberri bat ikusi nuen ‘argia’ bezala, ‘Ahalmen Sortzailearen’ forma

bizi bat, alegia.
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Haurtxoa hazi ahala, haurtzarora eta gero helduarora arte, ikusi nuen ‘Ahalmen

Sortzailearen’ ARGI hutsa pixkanaka ilundu egiten zela pertsonaren baitan; harik eta zeharo desagertu

arte, kate eta lotura-geruza lodi batek eraginda. Nik ikusitakoaren esanahia eskatu nuen, eta ulerkuntza

argia heldu zen nire gogamenera, zeina honelaxe esan litekeen:

Jaiotzetik heriotzara arte, jendeak uste du dituen bost zentzumenek, -ikusmena, entzumena,

ukimena, usainmena, eta dastamena- gobernatzen dutela norbere errealitatea eta inguruko

unibertsoarena. Beraz, gogamenaren ahalmena zuzenean ZERUKO AHALMEN SORTZAILETIK

jasotzen dutenez gero, AHALMEN HORI guztia sineskeren arabera etortzen zaie.

Lotura bakoitzak pertsona baten ohiko pentsamenduak adierazten ditu, gainontzeko pertsonei eta

gertaerei ematen dizkien erantzunak, aurreiritziak, gorrotoak, etsaikeria, kezkak, eta penak. Horiek

guztiek lotu egiten dute pertsona, eta eragotzi egiten diote barne-ikuspenaren ARGIA sartzea, Ahalmen

Sortzailetik datorrena. Eta horrelaxe, jakin gabe, iluntasunean sartzen da. Berak uste du, hazten eta

heltzen ari dela munduko bideetan, eta horrek aurrera egiten –arrakasta izaten- utziko diola; horixe baita

pertsona gehienen helburua lurrean.

Izatez, munduko jardueretan zenbat eta helduago eta ohituago egon, orduan eta gehiago estutzen dute

kateek eta loturek ‘ATXIKIDURA / ARBUIOEN’ BULKADA BIKIEN menpean. Areago, kate bakoitza,

gezurrezko desio egoistek, zekenkeriek, erasoek, bortizkeriek eta bortxaketek elikatzen dute. Kate horiek

oso astunak dira bere inguruan eta psikea zamatzen diote. Pertsonaren psikea bere izatearen sakonean

dagoen kontzientzia sortzailearen ahalmena da. Kateek eta loturek, urteak igaro ahala, gero eta estuago

lotuko dute; harik eta bere buruari zer egiten ari zaion jabetu arte, eta harik eta egin dituen lotura eta kate

bakoitzagatik damutu, eta min egin dienekin bakeak egin arte.

Ikuspen horrekin Existentziaren oso alde edo aspektu baliotsua ulertu nuen. Gizakia bere baitan bizitza

ederra eraikitzeko ahalmen guztiarekin jaiotzen da, baina berak bere desio eta gorroto egoistei leku

ematean, gabezia handiko espetxe bat sortzen du bere buruarentzat, eta espetxe horretatik ez dago ihes

egiterik, harik eta EXISTENTZIAREN EGIAZ jabetu arte.

Existentzia gogorraren arazo guztiak gizakiaren prozesu mentalen barruan daude!

Soilik, jendearen ‘kontzientzia-formek’, pentsamenduek, hitzek, sentimenduek, eta ekintzek sortu zuten

hesi dentso bat bere kontzientziaren eta Unibertsoko Kontzientzia Sortzailearen artean; zeinak

-Kontzientziak- unibertsoa barneratzen baitu hosto, zuhaitz, intsektu, animalia eta gizaki bakoitzarengan.

EXISTENTZIAREN LEGEAK ere erakutsi zitzaizkidan. Lege horiek kontrolatzen dituzte inguruabar

berriak eta ingurunea, harremanak, arrakasta edo porrota, eta aurrerakundea edo pobrezia sortzeko giza

gaitasuna.

Gizakiak -ona edo txarra- dela SINESTEN DUEN HORI sakonean, horixe bihurtzen da.

Besteek egingo diotenaren BELDUR bada, horrelaxe izango da. Gizakiak, besteek berari egitea

ESPERO duena eurei egin behar die lehendabizi, zeren horrela ‘kontzientzia-patroi’ bat sortzen ari

baita; eta gizakiak, besteak bedeinkatu ahala ‘kontzientzia-patroi’ hori berari itzuliko zaio

bedeinkatzera.

Bera IKARATZEN duen gaixotasunaren biktima izango da, gutxien esperimentatu nahi duen
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gauzaren ‘kontzientzia-patroia’ sortzeagatik.

Gizakiari, gogamenetik eta bihotzetik igortzen duena bere garaian itzuliko zaio modu batera edo

bestera; baina gogora ezazu oso emozio handiko pentsamenduak ‘kontzientzia-haziak’ direla,

gizakiaren kontzientziaren inguruan bertan ereindakoak. Horiek hazi egingo dira, eta ereindakoa

bezalako uzta emango dute.

Horiek aukeramenaren fruituak dira.

Ez dago ihes egiterik gizakiak pentsatu, esan, edo egiten duenetik, Zeruko Kontzientzia

Sortzailearen Ahalmenetik jaioa delako, eta era berean gizakiak bere irudimenarekin sortzen

duelako.

Ongizatea beren buruarentzat desiratzen duten pertsonek, gainerakoei eman behar diete aurrena.

Pertsona horien existentzia bedeinkapena izan bedi gainerako guztientzat.

Aipatutako pertsonak beste guztiekin harmonian daudenean, orduan unibertsoaren

kontzientzia sortzailearen ahalmenarekin perfektuki harmonizatuta daude,

eta Aitaren ‘izaeraren’ uholdera ekarriak dira; zeina, hazkundea, babesa, elikagaia (fisikoa, mentala eta

espirituala), sendatzea eta beharren asetasuna baita, guztia Lege eta Orden sistema baten barnean.

Nola deskriba diezazkizuket ene barne distira, ene argi transzendentala, alaitasun distira, eta

maitasun-sentimendu indartsuak, zeinek ene izate osoa bizitasunez jabetu eta bete zuten, harik

eta nire gogamen eta bihotz barruko presioagatik oihukatu arte?

Hain zen indartsua ezen ematen baitzuen ene forma fisikoa erabat disolbatuko zuela.

Errealitatearen ulerkuntza goren eta sublime hori guztia jasotzean, hots, gure Izatearen Iturria eta

sortutakoaren beraren -eta gizateriaren- egiazko izaera; espirituan igoarazia izan nintzen eta nire

gorputza airea bezain arina egin zen.

Une hartan, Zeruko Ahalmen Sortzailearen baitan igoa nintzelarik, benetan ia ‘Zeruko Pertsona’ bihurtu

nintzen ni neure baitan ‘Aitaren Ahalmen Sortzailearen Izaeraren’ maila altu bat esperimentatuz, eta

haren bultzada eta ardura amultsua sentituz gizateria guztiarenganantz. Horrexegatik, gero esan

nezakeen benetan: ‘Soilik neuk ezagutu eta ikusi dut Aita’.

Une hartan gogo bizia nuen gero, irakasteko, sendatzeko, bihotza emateko, igoarazteko, elikatzeko, eta,

jendearen mina eta miseria leuntzeko!

‘Jainko mendekari’ mitiko baten beldurretik askatu nahi nituen!

Jendeari egia kontatzera itzuliko nintzenean, behar bakoitza hornitzen duen ‘Aitaren Ahalmen

Sortzailearen Errealitatea’ -MAITASUN PERFEKTUA- azpimarratu egingo nuen. Egin behar zuten

bakarra zera zen: ‘eskatu, bilatu, eta deitu’ – eta orduan edozein tankeratako behar guztiak aseak izango

zitzaizkien.

Jendeak jakin behar zuen sufrimenduaren berrerospena bere esku zegoela, baldin eta soilik ‘IZATE’

manifestatuaren BULKADA BIKIEN gogamena eta bihotza arazteko egin behar ziren urratsak egiten

bazituzten. Poz handiz kontatuko nien horren guztiaren ‘berri ona’!

‘Hori nahiko erreza izango duk’, pentsatu nuen; ulertzea eta autokontrola baino ez ziren behar.
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(-Zuen bibrazioen aldera jaitsi naiz basamortuan egon nintzen bitartean izandako gogamen-egoeraz

hitz egiteko. Neurrigabeko laguntza izango da zure ulermenerako, une hartako nire ‘kontzientzia-

egoeran’ sartzen saiatzen bazara. Gauza asko argi eta garbi geratuko dira zuretzat: sendatze lanak eta

‘ur gainean ibiltzearena’ esate baterako. Aitaren Ahalmen Sortzaileaz izan nuen ulerkuntza berriaren

ondorio naturala bezala ikusiko dira gauza horiek.

Mateo eta Marcoren ebanjelioak irakurtzen badituzu, beren idatziek esanahi berria izango dute zuretzat-)

Nire iluminazio edo goi-argitzearen azken orduetara itzuliz, - basamortuan bertan egon nintzen, honako

ulerkuntza honetaz argi eta garbi jabeturik: gizakiak berak (errurik gabe) sortzen du Aitaren Ahalmen

Sortzailearekin bat egiten uzten ez dion hesia. Eta horretan nengoela, lehenbailehen itzuli nahi nuen

irakastera, sendatzera, bihotz ematera, eta hainbeste pena ematen zidatenen malkoak xurgatzera.

Hala ere, toki santu hori uzteko uzkur egon nintzen, espirituan goi-argitua eta eraldatua izan nintzen

lekua, alegia.

Bestalde, hura zen, hura, espero nuen etorkizun zoragarria!

Herri eta hiri guztietatik igaroko nintzen ‘BERRI ONA’ edo ‘Zeruko Erresuma’ kontatuz topatuko nituen

guztiei. ‘Zeruko Erresuma’ hori, non gaixotasuna desagertu egiten den eta behar guztiak asetzen diren,

beren baitan zegoen. Banekielako Aita eta biok BAT ginela, -nire gogamena, pentsamendu eta ideia

zahar orotik araztua izan baitzen-, gaixotasunen sendatzea ekarriko nien eta euren pobrezia nola arindu

erakutsiko nien.

AITA KONTZIENTZIA nire baitan iluntzen hasi zenean, eta pixkanaka giza kontzientziara itzuli

nintzenean, konturatu nintzen gose handia nuela, eta giza pentsamendua eta baldintzapena itzuli zirela.

Sei asteetako esperientzien aurrean izandako erreakzioak aldatzen hasi ziren. ‘Neuri’ buruz eta neure

desioei buruz neukan giza ezagutza arrunta ene pentsamenduen jabe egin zen.

“Ba, bai! –pozez zoratzen esan nuen- gauzarik harrigarriena eta ustegabekorik handiena gertatu zaidak”.

“Beste edozein gizakiri eman ez zaion haratagoko ezagutza eman zidatek niri.”

Pozez beteta nengoen, azkenik, Judutar Ortodoxo Tradizionalisten ‘jainko’ mendekariaren aurkako

zalantza eta errebeldia justifikatuta geratzen zitzaidalako. Azken batean, neurea zen arrazoia!

Zeinek susmatuko zuen inoiz giza gogamena hain sortzaile handia izango zela, indar biziz

sostengatutako pentsamendu edo irrika bat begibistako erresuman manifesta zitekeela pentsatzeko?

Moisesek horretaz zerbait jakingo zuela konturatu nintzen, zeren gauza arraro batzuk egin baitzituen,

isrraeldarrek behar handia izan zutenean. Buruzagi izatera heldu zen, eta aurrez Egipton esklabo egon

ziren isrraeldarren patua aldatu zuen.

Orduan, itzuli eta herria bere Maisuen kontrol estutik askatzeko gaitasuna neukan nik. Nire goseagatiko

minak handitu egin ziren. Otu zitzaidan harriak ogi bihur nitzakeela jateko gogoa asetzeko; zeren gogoan

baineukan Aita Sortzailearen Ahalmenak lan egiten zuela nire gogamenaren bitartez, eta beraz,

unibertsoan dena nire agindupean egongo zela.

Harriak ogi bihurtuko zituen ‘hitza’ ahoskatzekotan nengoela, zerbaitek gogor geldiarazi ninduen.

Oso indartsu etorri zitzaidan Aitaren Kontzientzia Sortzailea, babes perfektua, elikadura eta beharren

asetasuna zela, eta Aitari eskatuz gero, nire gosea aseta geratuko zela. Zera ulertu nuen: ‘ni’ gizaki txiki
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honek nire beharraretarako arrazoi egoistengatik ‘Ahalmen Sortzailea’ erabiltzen bazuen, Aitaren

Kontzientzia Sortzailearen eta neure artean hesi bat jasoko zuela; eta ikasi berria nuen guztia di-da

batean desager zitekeela. Horrek beldurtu egin ninduen eta agudo eskatu nion Aita Sortzailearen

Ahalmenari indar berria emateko, bueltan moradetara eta Nazaretera itzultzen laguntzeko. Gosea

baretzeko ere eskatu nuen, niretzat izan zitekeen modurik egokienean.

Gosearen minak berehala baretu ziren, eta energia-bultzada bat sentitu nuen gorputz osoan jariatuz.

Beraz, ikusi, entzun eta ulertutako guztia ‘Errealitatea’ zela egiaztatu ahal izan nuen; eta ez,

basamortuan baraurik eta bakarrik egon bitartean sortutako irudipen harroa.

Energia berriak bizkorrago ibilarazi ninduen bide malkartsuetan zehar basamortutik ateratzean. Bidean

ondo jantzitako gizon atsegin eta aurpegi gozoko batekin egin nuen topo. Adeitasunez agurtu ninduen

ardura erakutsiaz nire itxura zakar, axolagabe eta narratsa ikustean.

Alaiki arroka batean eseriarazi ninduen, eta, ogia eta okel ederra erdibanatu zituen nirekin. Zergatik

nengoen hain leku bakartian eta nondik nentorren galdetu zidan. Ene galderak erantzunez, soilik irribarre

egin zuen; eta ez zirudien batere harritua, basamortuan -denboraren zentzua galtzeraino- hainbeste

egun eman nituela esan nionean. Azaldu nion nola izan nintzen iluminatua edo goi-argitua Munduaren

Sortzailearen benetako izaeraz, eta Existentziaren berezko Legeak irakatsi zizkidatela.

Soil-soilik irribarre egin zuen eta baietsi zuen. ‘Herrira itzuliko naiz ikasitako guztia irakastera’ esan nuen

alegera. ‘Zeren osatu, eta gaixotasun eta pena guztietatik askatu ahal izango baititut’. Kanpotarrak zera

erantzun zuen tristeki: ‘Milurte asko beharko du’.

Bere sinesmen eza gaitzeztekotan nengoela, konturatu nintzen alde eginda zegoela.

Zeruko mezulari bat ogia eta okel gozoarekin laguntzera etorri zitzaidala jakin nuen orduan – eta gupida

handiz ohartarazi zidan nire misioa -ez hain xinplea- izan zitekeela, nik gogo biziz jardun arren. Bere

oharrak gogogabetu egin ninduen. Nire irrikak behea jo zuen. Lehen herrixkarako bideak bukaezina

zirudien. Nola gero, giza pentsamenduan izandako aldaketa batek sortzen duen adore aldaketa! Niri

irakatsitako guztiaren egia berriro egiazta nezakeela ulertu nuen; amildegi erpin batetik jauzi egiteak

bidea asko laburtuko zidala. Hori egitekotan nenbilela, indarrez jabetu nintzen nire iluminazio aldia edo

argialdia egiazkoa izan ote zen ‘egiaztatzen’ ahalegintzen ari nintzela. Horrelako egiaztapenik behar

banuen, orduan zalantza neukan eta seguraski hil egingo nintzen. Gainera, edozein kasutan ere,

pentsamenduak KONTZIENTZIA – SORTZAILEA – AITARI igo ahal nizkiola irakatsi zidaten, eta edozein

arazorentzako konponbide bat eskatu. Zein agudo ahazten nuen Egia!

Beraz, sugar handiz barkamena eskatuz otoitz egin nuen, nire ahuldadeagatik eta gauzak egiteko

modua bilatuz fantasiei amore eman nielako.

Berriz ere, erantzuna indarberrituz heldu zen -eta ziurtasun handiagoz nire pausuan- lur harritsuetatik igo

bitartean. Bide gehiago denbora txikiagoan egiten nuen, hain bizkor ezen denboraren araupetik atera eta

dimentsio arinago batean bainengoen, non giza esperientzia goretsia izan zen energiaren higitze

nekagarriaren esklabotasun astunaren gainetik. Oinez ibiltzea erreza bezain eragingarria zen. Bizi

ugariago baten gakoa aurkitu izanaren poza irrikaz erakutsi nuen.

Handik gutxira, gusturago nengoela, nire gogamena noraezean ibiltzen hasi zen; eta, kanpotarrarekin
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izandako solasaldian eta bere nireganako adeitasunean pentsatu nuen. Baina, bere oharra

ere gogoratu nuen, eta berriz ere nire aurreko izaera berrindartuz errebeldia sakona sentitu nuen, nire

lana nola joango zen bazekiela harro esan baitzidan berak. Nire etorkizunaz ezer ez nekiela erabaki

nuen, eta bere oharra baztertu egin nuen burutik.

‘Zeren, -pentsatu nuen-, inongo gizonak inoiz lortu ez dituen gauzak egin bainitzakek nire ezagutzarekin.

Bizitza zail batean borroka egin beharrean, ondasunak bil nitzakek erreztasunez, edonondik jarraitzaileak

ekarri, eta euren bizitzak eramangarriagoak egiteko ezagutza konpartitu. Min eta sufrimendu oro desegin

nezakek’.

Hain erraz bisita nitzakeen leku asko begiratu bitartean, sentitu nuen lur azalera igurzten ari nintzela eta

mendi malkartsu baten gailurrik goreneraino igotzen ari nintzela; mendi horren ostean, behean, landa

ikusten zen.

Han, dena zegoen nire oinpean. Nik aurrez izandako gogo bizia itzultzen somatu nuen. Zeren oso erreza

izango baitzen jendea elkartzea eta ezagutza beraiekin konpartitzea. Ahaltsua izango nintzen; baita

ospetsua ere; gizateria bere gaixotasun eta pena guztietatik askatuko zuen gizona bezala. Beren

mirespena eta begirunea lortuko nituen, eta harrez gero ez ninduten berriz gogoratuko gizaseme alfer eta

esteusa bezala.

Sekulako astindu batez, arestian, ordu batzuk lehenago irakatsi zidaten guztia nire gogamenera itzuli zen

indar eta argitasun handiz.

Ez al zidaten irakatsi aurrera egiteko modu bakarra zela neure borondatea uztea eta ‘AITAGANA’

itzutzea, nire zeregin guztietarako laguntza eskatuz?

Gero gogoratu nuen keazioak betetzeko asmo propioak zituela. Indibidualizazio prozesuak ‘tenkatu eta

lasaitu’ edo ‘tori eta eman’ sortu zuen giza jokabidean. Hala ere, ez al zen larritasuna, BIZITZEKO modu

hobeak bilatzera bultzatzen zuena, benetako zoriontasuna aurkitzeko asmoz? Gizateriaren gaitzek,

ulertu nuen, existentziaren giza eskeman zeukaten lekua.

Zuzena al zen nik informazio pribilegiatua ekartzea ‘indibidualizazio prozesuaren’ eraginak

ezabatzeko?

Konturatu nintzen (niaren) nire banakotasunaren erdigunetik pentsatzen nuela, eta ‘egoaren’ bulkadak

gizateriaren eta Aitaren Kontzientzia Sortzailearen artean hesiak altxatzen zituela. Beraz, giza-irrikaren

ene puntu zentrala konkistatu beharko nuen Aitarekin harmonian bizi nahi banuen. Eta horrelaxe, nire

bidea egin nuen gerta zitekeenaz pentsatuz eta nire gizatasuna gobernatzen zuten bulkadak hobeto nola

gaindi nitzakeen hausnartuz, AITA-KONTZIENTZIAREN Jarioan geratzeko asmoz; hortik aterako

bainituen inspirazioa, orientazioa, arazoentzako konponbideak, elikadura, osasuna eta eguneroko

babesa. Izan ere, konturatu nintzen ‘Kontzientzia Aitaren eguneroko jarioaren’ barnean geratzen nintzen

bitartean, niri ezin zitzaidala inongo minik inguratu, eta gainera nire behar bakoitza asetua izango zela.

Eta are gehiago:

Aita Kontzientziak nire bitartez lan eginez, jende etsia osatzeko eta sendotzeko behar zen guztia egingo

zuela.

Existentziaren errealitate latzaren aurka neukan errebeldia une oro gainditu behar nuen; eta ‘barneko

ahotsa’ aditu, eta Aitaren ‘Goreneko Nahiaren’ esanetara jarri. ‘Goreneko Nahi’ hori ‘Maitasun Perfektua’
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zen, nire goreneko ontasuna sustatzera zuzendua erabat. Konturatu nintzen bururik gabe jokatzea

izango zela neure borondatearen bideari jarraitzea, ordura arte nire jokabidea diktatu zuen bideari,

alegia.

Orduan jendeari parabolen bidez hitz egiteko inspiratuta geratu nintzen. Ezagutza jasotzeko prest

zeudenek ulertuko zuten, eta erabili ere erabiliko zuten.

Baina gertatu zen bezala, ezta nire dizipuluak ere ezin izan ziren nahikoa askatu juduen doktrinatik; ez

kontzientziaren printzipioa jakin ahal izateko, ezta kreazioaren barruko ‘Zeruko Ahalmen Sortzailearen’

jarduera ulertu ahal izateko ere. (Orain arte misterio bat izaten jarraitzen du guztientzat, espiritualki goi-

argiturik daudenentzat izan ezik).

Giza gogamenak ez du gaitasunik goi-argitze edo iluminazioari buruzko hitz espiritualak guztiz berehala

ulertzeko. Horrexegatik, Gutun hauek astiro irakurri behar dira, eta ondo ulertu ahal izateko meditazio

eta otoitz asko egin.

Gogoratu! (Sineskerak, aurreiritziak, ezinikusiak, handinahikeriak, eta ‘EGOAREN’ alferreko bulkadak

alde batera utziz), ‘ume’ bihurtzen ez bazara, mirespenez eta sinesmen osoz beteriko gogamenarekin,

orri hauek ezingo dituzu behar bezala zeureganatu.

Gogora ezazu ‘ume’ bihurtzeko, igarotako kondizionamendu edo baldintzapen mental guztia kentzen

ahaleginak egin behar direla. Mental, emozional edo fisikoki sufritzen baduzu, zergatik da? Ba, zure

sineskera zintzoenek ez zaituztelako lagundu, ez dizutelako ongizatea sustatu.

Bada ordua zure GOGAMEN ESKEMA aztertzeko. Pozik al zaude berarekin?

Aukera dezakezu; eta aukeratzen duzun bitartean, ‘Aitari’ dei diezaiokezu aldaketak egiten laguntzeko;

eta laguntza eman egingo zaizu ziurtasun osoz, zalantzarik ez baduzu.

Beraz, hurrengo orrialdeok irakurtzen eta zeureganatzen segitzeko aholkua ematen dizut.

Zure ‘gogamen eskemaren’ indarraz konbentzitu nahi zaitut, -zeina zure kontzientzia eta

azpikontzientziaren programazio osoa baita.

Argi eta garbi ulertu behar duzu giza gogamen eskema horretako ezerk ez duela jatorria dimentsio

espiritualean.

Erabat lurrekoa da gogamenaren eskema hori, eta, seguraski, ideia mitikoz, aurreiritziz, bururatze

txarrez, ezinikusiz, igarotako zaurien oroitzapen ezkutuez, eta zure bizimoduaren gora beherekin

tratatzen duten ohiko patroiez betetakoa da. Zure giza ‘gogamen eskemak’ (edozein erlijio ideia eta

sineskera barne) dena determinatzen du: zure mundua, harremanak, esperientziak, arrakastak, huts

egiteak, zoriona, eta miseria). Zure gaixotasun eta istripuen arduraduna ere bada. Halabeharrez ez da

ezer gertatzen. Zure kontzientziaren barne zuntzetatik, dena dago ehunduta: pentsamenduak,

esperantzak, sinesmenak bizitzan, patua edo ‘Jainkoa’. Zeuk marraztutako mundu batean bizi zara.

Horregatik, ingurugiro berean hazitako haurrak ezberdinak izaten dira. Nork bere gogamen-eskema

dauka, berezko nortasunaren joeren arabera sortutakoa.

Jaiotzean, garatzeko gogamen-eskemarik izango ez bazenu, estatua bat bezain inkontzientea izango

zinateke: sentimentu, erantzun eta pentsamendurik gabe. Oharkabeki begiratuko zenioke munduari, eta,
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nahiz eta zure inguruan jarduera asko egon, ezerk ez lioke eragingo zure kontzientziari, zure baitan ez

litzatekeelako erreakziorik. Ezerk ez zintuzke, ez triste, ez zoriontsu egingo, hurbil bonba batek eztanda

egin arren.

‘Gogamen-eskemarik’ gabe ez da bizitzarik izaten, ez garapenik, ez gaiztakeriarik ez ontasunik. Zure

‘gogamen-eskema’ MOTAK, bizitza kalitatea zehazten dizu. Horixe duzu Existentziaren lehendabiziko

Egia. Zeuk erabat ezagutu eta ulertu behar duzuna.

Areago, ‘gogamen-eskema’ zoazen tokira zoazela daramazu, bizi zaren artean.

Hortik ez dago ihes egiterik, eta egunez egun, iraganean bizi izandako existentzia mota sortuko dizu

horrek.

Gizaki askok bizitza osoa ematen dute dohakabeak direla sinetsiz. Jendea zekena, ez oso atsegina, eta

bihozgabea izan zaiela uste dute, eta bizitza erabat zoritxarrekoa egin diela. Uste dute ‘besteak’ aurka

dituztela eta oztopoak jartzen dizkietela, baina gizakiak, eurak, probokazioetan erabat inozenteak direla.

Aitzitik, besteek ez dute inolako errurik. Pertsonaren gogamen-eskema da egoera negatiboak ekartzen

dituena.

Jende askok sufritzen dituen penen arduradun bakarra bera delako ideiatik ihes egiten du. Batzuentzat

zailagoa da beren ezgaitasunei aurre egitea, barne-indarra duten eta aurrez aurre beren buruari zintzoki

begirazeko konfidantza duten beste batzuentzat baino.

Otoitz zintzoak ‘Aitaren Kontzientzia Sortzailea’ gogamenerantz erakartzen du, poliki poliki, ixilpean; eta

giza kontzientzia garbitzen du bilatzailea eroso sentitzen ez den guzti horretatik. Nahitaez, mailakako

araztea eta barne-garapen prozesua da.

PATROI EMOZIONALAK

Patroi emozionalek, gogamen-eskemak bezalaxe, zure ongizate-multzoari min eman edo kalte egin

diezaiokete. Zure gogamen-eskema eta patroi emozionalak tresna sortzaileak dira. Horiek, batera, behar

den ingurua sortzen dute zure jabego, gertakari, eta etorkizuneko inguruabarretan.

TRESNA SORTZAILE horiek zure bizitza lantzen dute, zure asmoa izan edo ez.

Askoz zailagoa da zure jarrera emozionalak (hain sakonki errotuak) -kontzienteak edo inkontzienteak-

aurkitzea, zure gogamenaren baldintzapena aitortzea baino.

Zu, patroi emozional negatiboek menperatuta egon zaitezke eta beraietaz batere ohartu gabe egon;

zeren, eguneroko errutinatik sortzen diren unez uneko emozioek estalita baitaude.

Zure patroi emozionalak zein diren jakiteko, egizkiozu zeure buruari hurrengo lerroetan agertzen diren

galderak, eta erantzutean izan zaitez guztiz zintzoa. Patroi emozionalen egiatik ezkutatzen saiatzea

engainatzea baino ez da, eta gozatu beharko zenukeen existentzia-egoera zoriontsuari uko egitea ere

bada.

BIZIA dela eta, nola sentitzen zara benetan? Nik nahi dut zuk zeure buruari sentimenduzko gutun

samurra eta gupidatsua idaztea, hurrengo galdera hauek erantzutean zehazki nola sentitzen zaren

esanez.

Pozik al zaude bizirik egoteaz, ala nahiago zenuke bizitzeari utzi? Zure erantzuna bigarrena baldin bada,

orduan existentziarekiko jokabide negatiboa daukazu eta zeure buruarekin gerran zabiltza oso maila
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sakon batean. Badakizu, kontzienteki, zure eguneroko bizitzan aurrera egin behar duzula;

baina, zure mailarik sakonenean uztea gustatuko litzaizuke. Barruko gerrak ez dizu erakartzen uzten

patroi emozional positibo batekin esperimenta zenezakeen guztia.

Ahaideenganako zer sentimendu duzu? Ba al duzu ezkutuko etsaitasunik, aitortu nahi ez duzunik, edo

existitzen zela ez zenekienik?

Nola sentitzen zara zure lanean, lankideekin, jolasaldian, beste arrazekiko harremanetan eta abar?

Idatzi zuri buruzko aurkikuntzak, eta gorde itzazu giltzapean.

Zeuretzat egingo duzun lan hori zeuretzat baino ez da izango, zure onerako soilik. Ez duzu egingo

pertsona hobea izateko, edo ‘Jainkoari’ atsegin emateko edo besteen onarpena lortzeko. Barne-trabak

kentzeko egingo duzu; izan ere, traba horiek zure garapen espirituala eta betiko zoriontasuna oztopatzen

dizkizute.

GUTUN hauek egunero irakurriz zure bizitza aldatzea erabakitzen baduzu, zure gutuna –data eta

guzti- toki seguru batean jartzea aholkatzen dizut. Urtebete barru irakur ezazu berriz eta alai zaitez

zure Gogamen-Eskemaren barrenean izango diren aldaketa handien aurrean; zure

inguruabarretan ere aldaketak ikusiko dituzu.

Gogora ezazu zure Sortzailearengan zeharo fokalizatutako otoitzak eta meditazioak indar berria eta goi-

argitzea edo iluminazioa ekarriko dizkizutela, eta horiek, batera, sentimentuak eta ingurua aldatuko

dizkizutela.

Otoitz egiten duzunean, -ez zentratu inoiz arazoetan- eskatu beti irtenbide zuzena. Utziozu Sortzaileari

irtenbide egokiak ekartzen, hots, zure giza-gogamenak ezingo lukeena egiten.

Adibidez, -ez esan inoiz zure ‘Aita’ Sortzaileari zer gaixorik zauden. Zure egoeran, berehala jasotzen ari

zaren Ahalmenean zentra zaitez (nahiz eta zure kontzientzia gizatasunez baldarregi egon daitekeen

sentitzeko) eta eman eskerrak suspertze bizkorragatik eta sinets ezazu. ‘Eskerrak ematean’ zera ari zara

onartzen, aitortzen, sinesten, eta zeure kontzientzian grabatzen: otoitza, ‘Aitaren Kontzientzia

Maitagarriaren’ baitan dagoela eta bere garaian agerian manifestatzeko prozesatzen ari dela. Palestinan

izan nintzenean, bete aurretik etengabe eskertzen nuen lan guztiagatik.

Errezatu ondoren, ez irten logelatik zein gaixorik zauden esatera, edo egoera pertsonala edo nazionala

zein gaizki dagoen kontatzera. Aitari arazoak, finantzak edo osasun txarra konpontzeko eskatu badiozu;

Aita Sortzailea iraintzea izango da gertatutako egoera negatiboez berriz hitz egitea.

Berehala ari zara desegiten, Aita Sortzailea egiten ari den lana.

Zure gogamenean, otoitz egin ondoren, baldintza zahar horiek ez badira jada igarotako baldintza

negatibo bihurtu, ekin otoitzari harik eta horiek gogamenetik aldendu arte, eta benetan une horretantxe

dena Jainkoaren eran konpontzen ari dela sinetsi ahal izan arte.

Ekin behin eta berriro eskerrak emanez, eskatutako onura guztiengatik. Ziurtasun osoz, materializatu

egingo dira eta.

Gaur zure munduan badira milaka gizaki etengabe Unibertsoko Aita Sortzailearen menpe daudenak

behar bakoitza asetzeko, era guztietako bedeinkazioen lekuko izanik euren bizitzetan.

Abandona itzazu beldurrak, ez dizute ezertarako balio izan. Orain itzul zaitez Unibertsoko Aita
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Sortzailearengana, ZURE IZATEREN ITURRIRA, BERA baita sortzea, hazkundea, garapena,

elikadura, birsortzea, osatzea, behar bakoitzaren asetasuna, BABESA; dena LEGE ESPIRITUALEN

ETA ORDENAREN sistema baten barruan.

Jabe zaitez lan zoragarri hori guztia eraikitzailea, onuragarria eta ordenatua dela.

Benetan, GOGAMEN MAISU bat duzu, zuri, zure familiari eta zure bizimoduari laguntzen diena. Izan

KONFIDANTZA BERARENGAN. Zure pentsatzeko moduak ez dezala honda ‘Zeruko Operazio

Sortzailea’. Batez ere, gogora ezazu Nik, KRISTOK, arrazoi bakar batengatik egin nituela deitutako

mirariak; ‘Jainkoaren Erresuma’ nire baitan zegoela konturatu nintzelako, eta nire baitan eta bitartez lan

egiten zuen Aita Sortzailearengan beti konfidantza izaten nuelako.

Gogoratu zuk kontzientzia indibiduala duzula, soilik ‘Aitaren Kontzientzia Sortzailearengandik’ hartu

duzulako.

Zure kontzientzia pertsonala negatibitatez garbiturik dagoenean, deskubrituko duzu zeu ere ‘Aitaren

Kontzientzia Sortzailearen’ bitartekari araztu bihurtu zarela. Hazkundearen, elikaduraren, osatzearen,

elikagaiaren, babesaren, eta beharren asetasunaren iturri alaia ere izango zara, Lege eta Orden sistema

baten barruan, ongi antolatua zure ingurura sartzen diren guztientzat. Eragin ahaltsu hori zure

gogamenaren bidez hedatuko da zure senitarteko, adiskide eta auzolagunenganantz, lur, abere, eta

uztetarantz.

Laborategi batean elektrizidateak zure eskuetatik pasatzean “Bunsen” metxero bat piztuko duen bezala,

horrelaxe zure BIZI INDARRAREN irradiazioek mesede egingo diete zure eraginpean dauden inguruko

guztiei.

Hori izan zen kreazioaren atzean egon zen asmoa. Asmoa zera zen: zuk gogamenaren eta bihotzaren

bidez Unibertsoko Kontzientzia Sortzailea adieraztea. Ni, Kristo, une honetan etorri naiz zuri nola

egin irakasteko.

Lehendabizi, gogoan har ezazu nire ‘kontzientzia egoera’, deitutako mirariak egin nituenean.

Ez nuen otoitz zehatzik egin. Nire kontzientziaren bitartez irradiatzen ari zen Aita Sortzaileari eskatu

baino ez nion egin, behar zen edozerengatik.

Biziki konturatu nintzen, eta ‘Aitaren Kontzientzia Sortzailea’ operatzen ikudikatu nuen indar dinamiko

bat bezala. Indar hori mundu ikusgaian manifestatu zen: sormen bezala, diseinu adimentsu bezala,

hazkunde bezala, elikadura eta elikagai bezala, babes bezala, osatze bezala, birsortze bezala, behar

bakoitzaren asetasun bezala; guztia Lege eta Orden sistema baten barruan.

Zera jakin nuen: ‘Aitaren Kontzientzia Sortzaileak’ Bere Izaera guztia irradiatuko zuela ene

kontzientziaren bidez, sendatzea eskatuko zidatenen eta zinez jaso zezaketela sinesten zutenen

kontzientzian sartzeko.

Baita ere, banekien ‘sendatzean sinesmenik eta esperantzarik’ izan ezik, kontzientzia negatibo mota

horrek ez ziola utziko Aitaren Kontzientziaren IZAERARI eragiten, eta ez zela osatuko.

Zera ere ulertu nuen: AITAREN KONTZIENTZIA SORTZAILEAK mundu ikusgaiaren barnean egindako

sendatze-lana, benetan, lurrean manifestaturiko Maitasuna zela.

Ulertu ere ulertu nuen, Aitaren Kontzientzia Sortzaileak mundu ikusgaiaren barnean egindako lan

guztia, benetan, Maitasun manifestatua zela, -eta eskerrak eman nituen.
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Unibertsoko sustantzia guztia Kontzientzia Unibertsaletik zetorrela konturatu nintzen –eta-

eskerrak eman nituen.

Ziharduena ‘Aitaren Kontzientzia Sortzailea’ zela ulertu nuen, eta Bera betikoa zela; eta ezerk, giza

gogamena ez bazen, ezin ziola galarazi bere zeregina.

Beraz, giza sentimentu eta pentsamentuak burutik kendu nituen, eta jakin nuen ‘Aita Maitagarriaren’

bitartekari perfektua nintzela, eta ‘Aita Maitagarriaren’ nahi perfektua gauzatuko zela osatu beharrean

zegoen pertsonarengan.

Kontuan hartzeko oharra: Jakin ere jakin nuen, pertsona haren kontzientzian elbarritasuna edo

gaixotasuna sortzen zuena ezabatua izan zela momentuz gorputzetik. Orduan hauxe zen galdera: Bere

ohiko ‘kontzientziak’ itzularaziko al zion gorputzetik Jainkoaren eran erradikatutako izaera? Osatutako

pertsonari horregatik esaten nion: ‘joan zaitez eta ez egin bekatu gehiago.’

Bihotz bihotzez sinetsi eta jakin dezazun nahi dut, lurrean egon nintzenean nik izandako

kontzientzia maila, aurreko ahapaldietan deskribatua, zure gogamenarekin eta bihotzarekin lortu

behar duzun kontzientzia maila bera dela.

Basamortuan izan nituen iluminazio esperientziek KONTZIENTZIA KRISTIKOA lortzeko gai egin

ninduten neurri handi batean lurrean izan nintzen bitartean. Baina, zuk nire urratsetan aurrera egin

dezakezu borondaterik baldin baduzu; eta ni zure esku izango naiz bidean laguntzeko, ziurtasun osoz.

Nire presentzia sentitu ahal duzu horretarako nahiko sentibera baldin bazara. Baina, aldi batez, ezer

sentitzen ez baduzu, ez etsi; zeren eta kontzientzia aldatzeko lan egiten duzun bitartean, erabat seguru

egon zaitezke nire KONTZIENTZIA KRISTIKOAREKIN harremanetan zaudela, eta gertatzen zaizun

guztiaren jabe izango naizela.

JAKIZU zure asmoa lurrean, kontzientzia espiritualean igotzea dela, gaur egun oztopatzen dizun

gizatasun osoa gainditu arte; harik eta zeuk ere azkenean, elementuak kontrolatu eta maisu edo maistra

egin ahal izan arte.

Jakizu kontzientzia mundiala, Aitaren Kontzientzia Sortzailearekin zeharo sentsibilitaturik egoten

denean, gizakiaren ongizate perfektuaren aurkako guztia desagertu egingo dela. Ez da gehiago egongo,

ez malariadun eltxorik, ez landarerik gabe utziko zaituen langostarik, ez muturreko klima egoerarik, ez

infekziorik, ez birusik, ezta bizidunei arazoak sortzen dizkieten gainerako guztiak ere. Unibertsoaren

babespean biziko zara. Zure kontzientzia perfektuki Aita Maitasunarekin bat eta harmonian egoten

denean, -orduan Jainkoaren eran babestuta ere egongo zara, eta zeraren bitartekari bihurtuko zara:

diseinu sortzailearen, hazkundearen, elikadura eta elikagaiaren, babesaren, sendatzearen eta

birsortzearen bitartekari, baita behar guztien asetasunaren bitartekari, eta legearen eta ordenaren

bitartekari ere.

AITA MAITASUNA arituko da zure gogamenean, bihotzean, gorputzean eta asuntoetan. BERA arituko

da, zuk bere ahalmena zuzentzen diezun guztiengan.

Kristoren gogo bizia da GUTUN hauek bizkor publikatuak eta banatuak izatea Egiaren bila

dabiltzan pertsonen artean. Gutun hauetatik ezer aipatzen baduzu, mesedez, argi eta garbi aipa

ezazu iturria.
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0QFUIR!FWIUF!LIPHX!RMRW[IR! MOFUF!VIRWMQIRHX!LFRHM[.!GFRIOMIRaIWF!LIUUMWFUUFO!GFMRS!IVOFRHFPM[FWXFKS!

KIUFWXOS! [IPF! FXUUI[! FXUUI! RM! MOXVWIFR-! FUKFP&! LI[XUUFO! PFUUXF! [ILFUOFW[IR&! GIKM'[XPS! LFRHMWXFO&!

QFVFMPIWFR![XPSFO&!FXUTIKM!IUUIF!IWF!GIPW[F&!I[TFMRIWFR!IKX[OMFO!VSUWXWFOS!GFVFVWSFO&!WZXOXRHX!KFGIOS!

GM[FU! PX[IFO(! 0UUSTF"! BXWFR! NFUUMOS! [IR! FUUSTF! MOXVWIFR&! 'GIUI[OS! OSPSUIF! MOXVI[MRF! GFVFQSUWXOS!

LFXWVFKFWMO&!IWF!ILXRF!TXVOFWXF!IWF!XUUFWXF(!!

4VOFMPIUF!QFMPFO!MKS!RMWXIR!IWF!RMUI!FQFUIR!VXQMRHXUF!NFVFWIOS!TUIVWFWX!RMRW[IR(!0WIF!NS!RXIRIFR!FUUIGF!

IWSUUM! [IR! FWI! SRHSUF(! 0LS! [FGFPMO! GIKMUFWX! [MHFR! MOFUFWXUMO&! IWF! GIKMFO! [FGFP! [FGFPMO.! IWF! KIUS! FWIF! '

HFRGF"'!MWZM![XIR!RMUI!TFUIFR(!;SUUMOF!NSFWIR!IRW[XR!RXIR!IWZIFUIR!FW[IOS!FPHIUF&!SMLXOFWX[-! !

!'!0QF&!IWSUUM!FKXHS&!FWIFR!KM[SR![FLFU!IWF![MOMR!GFW!HFKS( !!

>MUI!FQF! IRW[XR! RXIR! QFUQFUOF! FWIUF! IWSUW[IFR(! ;SPTI! GFWI[! MUIOM! IWF! KIPHM'KIPHMUMO! KIUFWX! [IR(!DRI!

GFWI[!VSMPMO! MUUMGFUUI!IKMR!RXIR&!KIUS!KSMWMO!GILIUF! M[XWXWF!GIKMUFWX! [MHFRIFR!OSRWXUFWX! [IR! M[XKFUUM[OS!

MWZXUF![XIR!KM[SR!LXUF&!GIRIWFR&!9IVXV!GIUI!VIQI!GMLXUUMF![IPF( !!

4VOXF!PX[FWX!RMSR!IVFRI[-!!

'!1FHFOMW!TIRF!LFRHMF!IQFWIR!HM[XHFPF&!GFMRF!PFKXRHXOS!FP!HMHF[X/! !

1IUILFPF!FPHFWX![MW[FMSR!FXUTIKMIUF!IWF!RM!GFUUXUFRW[!GXPW[FWX!SRHSUIR&!FWIF!SRHS!MWZM![XIR( !!

'0KXHS!aIVFR![MSR!RMUI!FUUIGF!MOFUFWXFUM(!!

'4[! IKMR! [FUFWFUMO! IWF! MTMRM! XUF! MUFOMWIR(! 7MUI! RIGF! #FRFMF$! KSVIFO! NSWF! [FKSR(! 4[! HMR! FZSPFUMO! [IMR!

VFPWVFWFR!VFUWX!HIR&!KIXUIF!HXR&!IWF![FMRHX!IKMR!GILFU!HMRFKX( !!

0VWMUS&! FUUSTF! IUFR[WIR! PFKXRHX! [MHFR&! IWF! XU'SRW[M! LFRHM! GFWIUF! QFOXUUFUF[M! SRHSUIR&! KFUGM'KFUGM! XW[M!

FUWI! MKXUW[M!RMRHXIR(!6IUS&! MPIF!IWF!GM[FUUF!QS[WX![M[OMHFR&!IWF! PIXROMUS!SPMS[!IVWFPM![M[OMHFR!KSUTXW[IOS!

[FXUMFO!IWF!I[TFMRFO(!1MSWFOS!MRSUO!I[!KIRXIR!MVMPWFVXRF!XUUFWX( !!



"#$%&'!$&()*$!+,-!./#/!/0$,!+,",#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!0)&)3,!

!

5!

4QFR![MHFR!QFMWFVXRF!HFVWFWX!RXIR!IWF!IVOIUUSRF! IUFOXVWIR! VFMFWX! RMRW[IR! NSOFGMHI! PIXRFKS! IWF!

VIRWMGIUFKSFUIOMR(!CXRMOF!KFUGMF!NFRW[M!SRHSUIR&!JUXMWX!IWF!IPMOFKFMFO&!IVRIF&!SKMF!IWF!I[WMF!IQFR![MHFR!

NFWIOS(!!

6SKS[!OSRWUF!IQFR![MHFR!FUHSF! MRHFUGIUUMW[IOS&!GFMRF!FUKM! [IKSIR!XVWI! [XIPF!LSUM! RMUI! PFUUMWFVXRFUIR!

OFXVF![IPF(!!

6IUS!SLIUF!GMHFPM!RMRHXIR!IWF!IVWFPM!RMRHXIR(!EIRGFMW!SUHX[!PS!IKMR!RXIR!IWF!IUFGIUUMWXUMO!IVRFWX!RMRW[IR!

PIMLSWMO![IUXF!SVOFUGM!MOXVWIR![IR!KSM[!GFWI[(!!

0QFUIOMR! LMW[! IKMR! RFLM! RXIR&! RM! GIRIWFR! =IVMFV! RMRW[IPF! OSRWFW[IOS&! GFMRF! I[! NXHXIO! XVWI! [XWIR!

QSHXOSF(! 9IRHIF! VFPGFWX! FLFP! RXIR! GIUI! _GIOFWXIR`! SRHSUMS! WZFUUIWFWMO(! 1FRXIR! KFMWFVXRF! GIUFMIM!

SVFVXRF&!XKFUMWFVXRF!IWF!GILFUUIR!FVIWFVXRF!IVOXUFW[IR! PFKXRW[IOS&!QXRHXF![ILF[OM!RSPF! VSUWX! [IR!

MUFOFWVM!FLFP!RMIPFOS(!!

0[FPHX! FLFPF&! FQIWV! IKMWIR! IWF! PMPXUFW[IR! LFVM! [IR(! 9FX[M! GFWI[! [XWMWX! IWF! GM[OSU! MUWIR! RFLM! M[FR! [XIR!

FX[SOSIM!GIUI!VIQIF!GIRIWFR!=IVMFV![IPF!OSRWFW[IUF!a!IRW[XR!GILFU![XWIR![IMR!QSHXWFR!LMW[!IKMWIR!

[XIR!a!IWF!GFVFQSUWXFR!GFUFX!IKMR![XIPF(!!

1FMRF! I[! RMSR! XW[M(! 4VFR! RMSR! SUFMRHMO! I[! RMSPF! F[FPHX! NFOMRFUF[M! [MW[FMHFRF(! 8OFVM! RXIR! KFX[F!

MRTSUWFRWIIWFOS! GFW! [IUF! [IR-! 9FMROS! QIRHIOFUM! GFWIR! VMRIVQIRIFR! KX[WM[! IUUFWXWF! [IXHIPF ! 9XHX!

?UWSHSZSFO(!4[![IKSIR!LSUUIPFOSUMO(!7SUUIO!FQF!GIPHXUUFUF[M![XIR&!IWF![IUF!SMLXOFWX![XIR- !!

'?UHXFR&! 9ILSYFO! KX! SRFO! IKMR! KFMW[FR! IWF! TUSJIWIM! IRW[XR! HMI[FMIKXR! RSPF! KSGIURFWXOS! HX! QXRHXF!

[MKSUW[IR!I[!GFKFMWX/!7SRI[OIUS!LFMR! MRTSUWFRWIF!FP! LFM[!0TFM[!1XUXIM! MUFOFWVM! FLFP! M[FWIOS!=SMVIVIR!

KFUFMWMO!MKSUUMWFOS!OSRWXFO!IUFQFWIR/!<SWVF!LFRHMFKSF!IOFUUMOS!FP!HXO!IWZI!LSRIWFUF/ !!

>IKFUUFUM!IQFR![MSR!LFVIUUI!IVFRI[-!!

'4[!LFM[!I[IUWFR!FPHFWX&! VSMPMO!IVFWIR!HXFRF!FPHFWX!HXO(!0WVIOFGIF!GFMRS!I[!HMHFO!IOFUUM(!>SPF! VMRIWV!

RI[FOIIR!=IVMFV!LMRW[IRMO(!6XUI!LIUUMFUM! MRSM[!GFMRS!SMRF[I!LFRHMFKSF!GIVWIUMO!I[!HMSO!IOFUUMOS! MHIMF!

FUUFUS!LSUMIOMR(!!

0RFMF'FUUIGIO!FQFUIR!RIKFUUF!IRW[XR![XWIRIFR!PFVWIUOF!IWSUUM![MUIR&!IWZIWMO!GSWF!RFLM!RMRHXWIR(!1FOIFR!

FPHI! IKMWIOS! FXOIUF! IVOFMRM! RMIR&! [FPFTFUWF! KILMFKS! RFLM! I[! RXIPFOS(! 0QFO! LSUUIPF! IUUIFO[MSRFWX!

GF[XIR&! [MXU! IKSR! RMRWIOIIR! GIVWI! KX[WMIO! IUI! QSHX! GIUIFR! IUUIFO[MSRFWXOS! [XWIPF! OSRWFWX! RFLM!

RMIRFUIR! FXUUIFR(! <FVFMWFVXRF&! IUFGFWIOS! FWVIHIRF! IWF! MVMPWFVXRF! GILFU! RXIPF! XPIUWX! RXIR! RMUI!

IVTIUMIRW[MFO!IWF!TIRWVFQIRHXFO!SUHIRFW[IOS(!?WSMW[!IKMR!GILFUOS!RXIR!SUMIRWFGMHI!MRVTMUFWXF!IVOFWX[&!

]1IUUM! ?RFO^! QI[XFUIOMR! NXHXIRKFRF! RSPF! LXUGMPHX! NFOMWIOS(! EMXU! RIRKSIR! ],ISB! -IWIBK^! NIQE! CEHBQQB!

BREKO!WTELB&!IWF!RSRGFMW!SVWFWX!IKSOMF!FXUOMWXOS![MHFPF(!>MUI!FQF&!XVWI[!RMWXIR!MHIMF!LFUUSIRKFWMO!VXWFR!

IKSR! FUUIR&! SVS! RFLMKFGIWXWF! [IKSIR&! RMUI! IKSIUF! QFOFPFKFWMO! VIRWMW[IR! [MWXIR! QFMWFVXR! IWF! KXTMHF!

VIRWMQIRHXIOMR(!8WZXUF[!MUXHMOFW[IR!RXIR!KX[WMF!FUGXMFW[IR![XIR!GIUFO-!'FVFPHFW[IF&!9XHX!4UPMNMSFUIOMOS!

KXWZMIVTIRF&! FKMRWIFUIOMOS! NSOFGMHI! LFUUSTXW[FO&! RMUI! VIWFOIUMF! IWF! LFUUSOIUMFO.! GFMRF! SUFMRHMO! QFMWI!

RMRHXIR!IWF![ILFUS!OI[OFWXWF![IKSIR&!F[OIRIFR!VIOXPF!KIUWFW[IUMO!XVWI!I[![XIR!MVWMPX!LFRHMWFR!VFUWXWF!

IKSRKS!RMRW[IPFOS(!1IUFO!FRFMF'FUUIGIM!IUUMIWF!IKMR![MIR!I[WFGFMHF![FUFWFWVXFO!IWIWIOS!IVFRI[!IWF!RMUM!

GIKMUFWX![MHFR-!!

'!7IQIR!KIUF!LFMWIOI!LSGIWS!IKSR!FUWI!aIVFR![MHFR( !!

'!1ILFUGFHF&! LIQIR! LFM[IR! GMWFUWIFR&! [IRW[XWFVXRI[! OSRGIRW[MWX! FLFP! M[FRKS! LFXW(!?UFMR! RMUIOMR! IKMR!

HXFR!GI[FPF!LMW[!IKMWIUF!NSFWIR!GFLFM[!OFPI[!OFPI&!VIOXPF!GFMRS!SOIUUFKS!GXOFWXOS!HXFPF!IVFR!GILFU!HMFW(!
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9IRHI! SRFO! WZM[F! IWF! [FGSU! XVWIPF! GSWFOS! HMO(! ESUMWZFUUF!LFM[!KIUS&!JFQMPMFUIRW[FW" !!

1IUF[&!GIUI!IUUMIWF! NFVS!FUUIR&!GFUUI!IKMR!RXIR.!IVOIUUFO!IQFR!RM[OMSR!IWF!QXVX!GIUS!GFW!IQFR!RMSR(!

@S[MO!KIUFWX!RMRW[IR!GIUFUIOMR.!GFRIOMIR!FQF!LFVIUUI!IKSWIF[!KFMR!RMWF[!SVS!OI[OFWXWF![IKSIPF(!?RKM!

IPMOFWX!RMRHXIR!IWF!FUUSTF!SRF!IWF!GIUUMF!IKMR![MHFR(!>MUI!MWZXUF!LSGIW[IOS!IKMR![XIR!KX[WMF!IVOIUWX!RMSR&!

SRHS! GFMRIOMIR! FGIUFWV! IWF! WZMUSIR! FUWIFR! PMGUI! IWF! PFVFM! MGMPW[IOS&! IKSOM! NFRW[M! GILFU! RXIPF&! FUUSTF!

SRFUIOMR(!!

1FW[XIWFR!NFRFUMF!IVOFV!IKSWIR![IR!IWZIFR(!>MUI! ],ISBQEN^!FLFPQIRF[!GFPMFWX[!GIUUM[!I[FUW[IR!RXIR!I[IU!

IVFR!KFGI(!1IUFO!IUI!I[![XIR!I[IU!IVFWIR&!>MO!GFRIOMIR!GIUI!GXUXFUM!KSMGIP'KSMGIP!KFPHIW[IR![MSPF!IF!

PFTXUW[IFUIRF! IUI! KILMWX! GILFU! SWI! [MW[FMIR! RMUI! SLMWXUF! WZFUUIM(! 6IUS&! I[XVWIFR! LFUUFTFWX! RMRHXIR!

IVOXIWFR! SKM! PFGIUFWX! GIUUMF! RXIPFUMO.! GF[IOMIR!I[! RMRW[IPF! OFRTSFR! IUSVWIR! M[FR&!IWF! IKXR! LFUWFR! I[!

[IPF!PFGIF!IUFGMPM(!4[![MHFR!HIXV!IUUFR&!GFMRF!KSKSIWF[OS!VSF!GSWF![MHFR(!1IUI!NSOFGMHIF!FPHFW[IR!MOXVM!

RXIR! XRI! LSUUIWFRWZI(! 7SUUI[OIUS! I[! [IKSIR! VIKXUX! GIUI! FPSUUIFR(! >MUIKFRFOS! [MWXIR! NSOFGMHIFO!

[FPFRW[FR!NFUW[IR!LFVM![IR&!IWF!GFMWF!RIXO!IVFWIR!RXIPFOS!IKMF!IUI( !!

'!EIU!KIUWFWX!SWI![MW[FMSR!LFR!GFVFQSUWXFR&!GIRIWFR/!>SPF!IKMR!PI[FOI!SKMF !VXUMO&!MUMRMO&!IWF!PIKFQMFUMO!

KFGI/!EIU!IVFR!RFLM!HX/!=IVMFV!FP!HF/!!

6IUS!RMUI!FRFMFO!IVOXFR!IGFOMF!IKMR![XIR(!=MR!LFRHMF![XIR!XVWIPHX![MW[FMSRIFR(!EFXUM!KFMRIFR!IVOXFO!

I[FUW[IR! IWF! PFVFM! SWSMW[! IKMWIR! XW[M! [MHFR(! 0RFMFO&! ],HBLMENB^! GIUI! IVOXFUIR! GFUUIRIFR! RSPF! [IGMPIR!

VIRWMW[IR![XIPF!MOXVM!RXIR&!LFUUMWXWF!GIKMUFWX![MHFPFOS( !!

'!=MRFO!FPHI!IKMR![MHFO!aIVFR![XIR!PFGXU(!DQSUI!WZFUUI[![IKSIR!NSFR![IRIFR.!IWF !RMO!GFRIOMIR&!QMRFUIR!

FUMRHXUF!RFGFUMWX!FUUIR&!I[![MW[FMSPF!GFWIUI!KXVWFWX!PFKXRHX!FLFP!M[FRF(!1IOFMW[F![MHFPF!RFGFUMWX!RXIR( !!

>MUI! FUUIGFO! IVOXF! IUUI! [XIR! IWF! GIVWI! FRFMF! GFW! QFM[! GXUXOS! QMR! LFRHM[! OIZFW[IR! [IR(! 1MFO!

VIRHFW[IOS!KFM!M[FR!RMRW[IR(!!

>MUI!]FLFPQIR!QFKMOSFO^![MUIPF!IWF&!FRFMF'FUUIGFO!WZFRWZIWFR!LFVM![MUIR(!>MUM!LFVIUUIF!IUFKMRI[!KIUS&![IMR!

OFPWI!IKMR!SWI!RMI[FMIOIIR!KFPHIW[IR![XWIR(!CMUFGMUF!VFOSRFKSF!IKMR![IR!IWZIFR&!JFQMPMFUIRW[FOS!GFOIF!

MUUMOFW[IR![XIR!KXUI!FQFUIRW[FW(!!

1FMRF! FPHFOIWFO! MOXVM! [MWXIR! RMUI! NSOFGMHIFR&! IWF! LSUUIO! GFUIFKSWX! IKMR! [XIR(! >M! PFVFMFKSF! RMRW[IR&!

VXQMRFPHM!TSVMGPI!GFW[XO!FUKM!IWF!KFUGM!OSRWUSPFWX!RMWXIR&!RIXUI!IRIUKMF!GMHIUFWX!IKMR!RXIR&!I[MRIKSRFUM!

IXWVM!IKMR!RMSR&!I[!RXIR!I[WFGFMHFW[IR(!0QF[!KILMFKS!FUHXUFWX!RMRW[IR&!GIUI!IQFOXQI'OIZIM!IRW[XRI[&!

LFPW[FUM! LSRHFWXFO! OSRTSRW[IR! PFKXRHX! RMSR! IWZIFR(! =XMRSIWFWMO! XUUXWMOS! IWZFPHIIWFUFMRS! MGMPM! RMRW[IR!

GILFU![MWXIR!JUXMWX!IWF!PFRHFUIIR!GMPF(!BFQXUWFVXRI[!IWF!KXTMHF[!QFMWFW[IUFMRS!LIPHX!RMRW[IR&!FQF!GFW!

QFMWFWXF!M[FR!GILFU!HIR!GI[FPF(!!

4KXR!GFWIFR![IUF!KFPHIW[IUF!FXVFUWX![IR-!!

'!9ILSYF!QMWSF!HIRMO!VMRIVWIR!FP!HXO!SUFMRHMO/!!

'! 9SGIO! IVFR! [XIR&! GFPHMR! IWF! 9ILSYFO! GIUI! LFWVF! IUUIWMUFWXOS! GFPX! LFUFKM! SUS! GILIUF! IUSUMOS!

PMW[FWIOIIPF(!2OQIVE!DB!RINESRI!ESB!IKTRI!NTEN!4EHOUB(!!

'!8RSUO!I[!HMO!9ILSYF!MOXVM!a!IVFR![XIR!WMROS(!!

'!8IK! IKTRI!NTEN&!GBTWB!GTWSIEK! IWBSEB!EDTKI!WEWBSEN!EGIN! WTEN!2?<,&! IUFRW[XR!RXIR! PFVFM(! ],ISB^!

HIMW[IR! HMSW! 7,3>,=?8! ;/<0/5>?,! HIPFOS&! FQF! GFWIRF! GFMRS! 7,3>,=?8! TIUJIOWXFKSF! a! IUFRWVM!

RXIR!MUUMGFUUI[(!!

'!-/<,!-/</!OUIF[MSFUIR!GFUUXFR&!OUIF[MSFR![ILFU!IWF!OUIF[MS!SVSFUIRW[FW!FUMW[IR!HF(! ],ISB^!HF&!'RMUI!
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GFMWFR! HIRF'! IWZIFR! GILFU! [IRMWXIR! KFX[FO! IOFUUM! HM[OM[XRF.! IWF! RMUI! FRFMF! FUUIGFO! LFMR! GM[OSU!

VIRHFWX![MWXIRF(!!

>MSIRF!TMZOF!GFW!XPIUW[IR!LFVM![IPF!MOXVM!RXIR( !!

'!4WF!GIOFWXF![IU!a!KFPHIWX![MHFR(!!

'!/W!DBGO!CEKBSTQIK!GTK!TLEQSWEN!DTGTN!CEWBLB(!!

3WBSEN! DTGTN! JOKBCIDEB! IWBSEKO! JBIOSWEN! GBQB(! 1TQE! GIWB! PENSRBMENDTBK! ESB! RENSIMENDTBK!

GBINDISWEKO!MODTB!CILBST!CEHBQ!DTGT&!,ISBQEN!CBCERESIK!BLDENSWEN!GBISTWSELBKO!ESB!GBIVOSBRTNBK!

ESB! MIREQIB! EKBQSWEN! DIWKIGTSELBKO(! ]8IB^! #EGOB$! NOLB! GBINDISWEN! DEN! IKBRSEN! DTGTNEBN! AEQTKO!

/QQERTMBN!RBQSTKO!GBQB(!!

0QF!MVMP'MVMPMO! NSFR![IR!IVFR!RMSRF!VFOSROM!LFXVRFUW[IUF&!GFMRF! NFHF!I[![IKSIR!LFVIUUI(!1FRIOMIR!RMUI!

GFMI[WFTIRFO!LFXVRFUW[IR!FUM![IPF&!IWF!OSRWXUFWX!RMRW[IR!GIUI!QXRHX!VIKXUXF!IWF!I[FKXRF!LFROF[!KSUF!

NFUW[IR!FUM![IPF(!!

6M[FOMF!HM[MTPMRFWXKFGIF!M[FRI[!KIUS&!RIXUUMKFGIOS!QIRHIOXFUIOMR!QILFWZFW[IR![XIR!9ILSYF!GFWIRKFR!

VMRIWVM! KFGI&! FQF! KFPHXWF! IWF! I['VIKXUXF! VIRWMWXOS! [IR(! 1IUI! GXUXFUM! KFPHIWXOS! [MSR! QXRHXF! RSPF!

OSRTSRHXOS! [IR! KM[FOMIO! VSMPMO! OSRWUSPFWX! GILFU! GF[MWX[WIR! GIUIR! KFM[WFOIUMFO! IWF! KFMRIUFOSIRFO(!

4UUIKIFO!IWF!FKMRWFUMFO!IUI!KFM[WSFO![MUIR!GIUIR!IOMRW[IWFR(!1IOFWFUMIM!FKMRW[IOS!IWF![MKSUUF!I[FUW[IOS&!

RSUF!NSFRKS!KMRFWIOI!9ILSYF!KFGI/!!

8RHFUGIUUMW[IR! RMRW[IR! GMWFUWIFR&! 4VOUMWXUFO! FUUIWF[! MUFOXUUM! RMWXIR&! IVOUMGF! IWF! JFUMVIXIOMR! OSRJMFRW[F[!

WSTFWX! FLFP! M[FWIOS(! 1ILFU! GILFUUI[OSF! IUI! [IR! =IVMFVI[! [IU! MHFW[M! [IR! NFOMWIF&! KX[WM[! NFGIWXWF!

GFMRIRKSIR!TUSJIWIO!RMWF[!MHFW[M![XWIPF(!1IRIWFR&!GFRXIR!KFMWFVXRF!NIRHIF!QMVIUMFWMO&!KFMZSWFVXRIWMO!IWF!

WZMUSWFVXRIWMO!IUUIVOFWFW[IOSaVFPGFW[IOS'&! GFMWF!SVFVXRF!IWF!STFUSWFVXRF!GIUUIVOXUFW[IOS!IUI&!EIUXOS!

4UUIVXQFUM!IWF!],ISBQEN^!*HH<8C@J8J<8H@!GXUX[OS!IKMF!MUFOFWVM[(!!

8UFOFVWIUF! IWF! VIRHFW[IUF! MUWIWIOS! RFLMOSF! TUIVWFWXWF! VIRWMWX! RMRW[IRIFR&! FQFUM! FWVIKMR! IQFWIFUUIR!

SRFUWX! RXIR! PFUXRGFW! GFWI[! >F[FUIWIOS! VMRFKSKFR! OSRKUIKF[MSFUIOMR! LMW[! IKMWIF(! ?LMWXUF! [IRI[&! [XWMO!

NFUUM!RMRW[IR!IWF!8VFMFV!MUFOXUW[IOS!IQFR![MHFWIR(!=IVMFVIR!IWSUUIUF[!TUSJIWM[FW[IR!HXIR!WIVWXF!FXOIUFWX!

RXIR&!NXHXFO!IVOPFGSWFVXR!QSWF!KX[WMIWFWMO!FVOFWXOS![MWXIRF[( !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Z4BTNBQEN!/RPIQISTB!NIQE!GBINEBN!DBGO&!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4BTNBK!OLIOW!IGTQSWI!NBTELBKO*!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SVIQOEI!CEQQI!ONB!EMBSEKO&!ESB!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PQEROEI!BMNIRSIB!BLDBQQIKBSWEKO!CIDBLI!NBT(!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/SB!ISRTEI!IKTRMENB!CEQQERKTQBSWEKO&!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!WBPBLDTBK!BRKE!TWSEKO&!ESB!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4BTNBQEN!GQBWIBQEN!TQSEB!BLDBQQIKBSWEKO(!"!

6IUS!IVIUM!RMRW[IR!IVFRI[-!'!6FXU!TUSJI[MF!LFX!RMKFR!GIWIF!MOXVM!HX[XI( !!

7SUUIO![MUUFUF!IUFKMR![MIR!IWF!KM[SRIO![XU!IWF!PXU!GIKMUFWX![MHFWIR&!GFMRF!LMW[!IKMWIR!NFUUFMWX!RXIR&! ],ISBK^!'

[IU!IVFR'!IVFRKS![MHFPF!NFOMRMO(!7MW[!NFUMSF![FPFRW[FUMO!KFGI!IWSUUM![MW[FMHFR( !!

!

1FVFQSUWXOS!IVTIUMIRW[MF[!LMW[!IKMR!RXIR&!IWF!RIXUI!MOXVTIKMF !OSRWFWX!RMIR&!LFX!HF&!KM[SRHX!FUWI!LF[WIR!

[IR! LFXUUFUIRF&! [IMRFO! I[! GFMW[IOMIR! HIRGSUF! SVSFR! XLFP! IWF! OFWI! QIRWFPIWFR! OSUFTMPFW[IR! [IPF&! IWF!
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LSUUIPF! KIUS! IWF! MWVXFKS! GMLXUW[IR! [IPF! GFURI' MPXRWFVXR! GFWIFR! OFUW[IPFWX[&! 4BINKOBGBNDIK!

TQQTNDTW(!!

7SUM! IKMWIFR! 'F[FPHX! RXIR'! OSROMVWFW[FMPIIR! [FTFPOXRW[FUIR! FUUMVOXTIFR! NFUW[IR! [IR&! IWF! GFMWF!

IVOPFGSWFVXRFUIR&!TSGUI[MFUIR!IWF!KFMZSWFVXRFUIR!FUUMVOXTIFR!IUI( !!

'9FMROSF! 0A680! GFMWF! 'IVFR! RXIR'! IWF! 0A680! MOXVKFM! KX[WMIR!QFQMF! HF(! /SB! ,<13,&! GBTWB!GTWSIBK!

EGISEN!DISTEN!7,3>,=?8,!DB!GIWBKIBK!GOWBSWEKO(!!

'DKFUMWFVXRFUIR! IWF! ?VFVXRFUIR! GIHIMROF[MS! KX[WMFO! TUIVW! [IXHIR! HSLFMRMO.! 9FMROSF! KSKFQIRI[&!

GMLSW[I[! IWF! FUMQF[! QFMWFW[IR! [XIRFUIRW[FW&! IWF! 9FMROSFUIR! PIKIIR! FUFGIUF! LIUWVM'LIUWVMFR! GM[M!

[IRFUIRW[FW(!!

1XOFWX! RXIRIFR! MVMPWFVXR! LFRHMF! IKMR! [IR! VMRFKSKFR(! ;SRKUIKF[MSFO! [IUGFMW! FUUFUSF! IWF! FLFPWVXF!

IVTIUMQIRWFWX![XIPF!VIRWMWX!RXIR&!TIRWVFQIRHX!QFMPF!FPWXFKSUF!MKSFUF[M![XIRF&!IWF!I[!RXIR!RFLM! M[FR!

I[IUO!IWIWIUMO!XRI!LFUWFOS!PFVFMWFVXR!LFUFMRHMOSF(!!

6IUS! QFUQFUOF! LFVM! [MUIR! GIUIR! FUWIFR(! 1FWFO! GIVWIFUM! KFPHIW[IR! [MSWIR! RSU! SWI! RMRW[IR! RM(! 1FW[XO!

OSRGIRW[MWXWF! [IXHIR&! 9IVXV! TIUWVSRF! RMRW[IPF&! [IMRFUIR! JFQMPMF! SVS! I[FKXRF! GFMW[IR! LIUUMZOFR&! GFMRF!

GIVWI!GFW[XIO!I[MR![XWIR!SRFUWX&!RFKXVMWFVXRI[!LMW[!IKMR!GFMRXIR( !!

ESUMWZFUUI[&! FVTFPHMOS! IUPMNMS'KM[SR! LSUMIRKFRFOS! IUUIFO[MSFO! GIUTM[WX! [MW[FM[OMHFPF! RFGFUMWX! RXIR(!

1FRIOMIR! KM[SR! LSUMIO! QIVTUIWZFWXF! M[FR! RMRW[IPF! PILIR&! GIUF[! IXUIR! KFMW[IVTIRF! IVTIUS! RXIR(!

4UUSROFUFOS! RMWXIR! KUMRF! IWF! NSOFGMHI! [FLFUUFO! MW[XPM! [MUIR&! IWF! VXWFR! NFUUM! [MUIR! RMUIOMR(! >IXUI! KM[F!

IUUIFO[MSIRKFWMO!LSRHFQIRHMF!IUFOFUUM!RXIR(!4WF!MF!PSUWX!RXIR( !!

6F[WIIRFO&! RFKXVMIO! ZFZFWXWF&! RMKFRF! SPHFUWX! [MUIR! IWF! FUUFVWFOF! FQMPHIKMFUIR! KFMPXUUIUFMRS ! IUFQFR!

RMRHXWIR! LIUMSW[FUF! GSWFW[IOS.! GFMRF! SWSMW[! IKMR!RMSR! ],ISBQI^! VFPGF! RMW[FR(!1FW! GFWIFR&! LFMR! F[WSUFWXWF!

IQFWIR![XWIR!I[![IOMWIPF![IUWFR!FUM![MUIR&!GFW[XO!GIVWIIR!FXUOF!LFVM![MUIR&!IWF!FWIUFW[IF!PSUWX!SRHSUIR!

MLIV!IKMR!RXIR(!!

7FUUMKFUUMF!M[FR![IR(!1F[MUXHMIR!I[![MUIPF!NFGIW[IR!RMUI!FPHI!IKMWIF[( !!

4VTIUMIRW[MFO! IUFGFW! FVWMRHXWF&! FQFUM!QI[X! GFW!GMHFPW[IF! PSUWX!RXIR!>F[FUIWIWMO! GIUILFPF! FPHI!IKMRKS!

RXIPF!IVFRI[&!2FJFURFXRIUF!NFMWVM[&!6FPMPIFOS!MWVFV!SRHSOS!LMUM!HSWSUIUF&!FPIKMF( !!

7FVMIUFR!FVTFPHMOS!I[FKXRIOMR!GFW!IKMWIF!TIRWVFWX!RXIR&!GFMRF!VIRI[!VIRWMWX!RXIR!LSUM!I[![IPF![X[IRF!

M[FRKS(! 1IUF[&! GMHI! SVSFR! [ILFU! IWF! LMUMFR! VFUW[IFR! IUI! SVWFWXF! FXUOMW[IOS! SUMIRWFGMHIF! IWF! PFKXRW[F!

IVOFWX! RMSR! RMUI! ],ISBQI^(! 4[! RIXOFR! HMUXUMO! IWF! I[! RXIR! PMQSVRFUMO! IVOFWXOS(! ;FPIWMO! RIRGMPIPF&! FHMR!

IUWFMRIOS!IQFOXQI!GFW!RMKFRF![IWSUUIPF!MOXVM!RXIR&!IWF!VFVOMIR![FQF!FVWXRF!GIVS!KFMRIWFR![IOFUUIR(!

0XUTIKM!KSMGIPF![XIR(!1F[MUXHMIR!RIKFU!IKMRF![XIPF(!0VOS!TIRWVFWX!KFGI&!KIPHMFUF[M!IWF!SVWFWXF!RSR!WSTF!

RI[FOIIR!KFPHIWX!RMSR(!<FGXU! PFGXU&!RSUQFPIFR!SLI!GFW!IVOFMRMOS![MHFPF!IVFRI[!IUFRW[XR![MHFR&!GFMRF!

VIQIF! SVS! KFMZSUMO! [XIPF! IWZIFR(!4PMOFKFMFO! IUSVWIUF! NSFR! [IPF! KFMRIUFWX! [XIR! ]OSRWVSPFW[FMPIIM^! NFWIR!

IQFWIOS&!VIQIF!LMPW[IR![IRIUFOS&!GIUI!LIUMSW[FKFWMO!RIKFU!IKMRKS![XWIRFO!NFHF!GMPHXWF![IXHIPFOS( !!

>MUI!GMLSW[F!RFLMKFGIWXWF!VIRWMW[IR![IR!GIUFKFWMO&!GFMRF!FPFMWX!IUI!IKMWIR![IR(!1IUILFPF&! PFKXRHX!FLFP!

RXIR! RSUGFMWIRKFRF! [X[IRHXF! M[FR! RMRW[IR(! >FLMKFGIF ! FHMIUF[M! RMSR! IWF! VFVOMFO! IWZIUF! IUFQFWIOS!

IVOFMRW[F! IKMR! RMSR(! DRI! GFWI[! GIKMUFWX! [MHFR! RSU! M[FR! RMRWIOIIR! KFPHIWX[&! GFMRF! RMUI! MWZXUF! IWF!

NSOFGMHIFKFWMO!KXVWXUF!KIUFWX![IR(!1MHIFR&!FKMFR&!GIUI!VIQIFUM!PFKXRHX!FLFP!M[FRKS!RMSPF!F[FPHX!RMSR( !!

'BIRHFKMPIF!FP![FUF/!aKFPHIWX![MHFR(!!

=IHMOX!LI[OXRW[FUMO!I[!RXIPF!NFVS!IUFRW[XR!RMSR&!GFMRF!LFPIUI&!PFKXRHX!FLFP!RMSPF( !!
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1IUI! IWZIUF! LIPW[IFR! aLFRHMF! IWF!! LFUUM[! SRHS! IUFMOMF&! IKSIUF! VS[MFP! SRF! IWF! STFUSF! FHMIUF[WIR!

[XIRF''&!VIRFUUFUIR!FXUUIUF!IUFQFR!RMRHXIR!IVFRI[- !!

'6M[SR!LSRIO!HMS!KXUI!VIQIFUM!PFKXR!HMI[FMSOIIPF( !!

DQSUI!WZFUUI[!GXUXF!QFOXUWX![XIR!I[IU!IVFR!KFGI(!4QF[WIFO&!=MUMFQIO&!IUFQFR!RMRHXIR!IVFRI[!SVS!

RFLMKFGIWXWF!IWF!LFVIUUI![IKSIPF-!!

'=XWMOSF!KXUI!VIQI!GFOFUUF!HF!FPFGF!FVOSUIR!FUWIFR.!IWF!9FMROSFUM!PITSUFW[IR!HMS!LFXUUFUM!KFMZSWFVXRF!

IQFR!M[FRF(!!

=MUMFQIO!RIKFUUFUM!IQFR![MSR(!!

'7SUUIPF!QMRW[S!GFHF!9FMROSFUIR!FXUOF&![IU!TIRF!KILMFKS!I[!SWI![FMKX!IWSUUMOS/!6FPHIWX![MHFR( !!

'<FVFM!aIVFR!RMSR'!PFVWIU!SRMO!MOXVMOS!HX[X![XUI!VIQIF!GIUUMUS( !!

1IUF! [FPFRW[FWFR! [IKSIR&! GFMRF! QXWMOSF! IW[FRHF! [IKSIR! KIPFUF! IUFQFR! RMRHXIR(! 1IUS! [IR&! KMUS!

MWSKFUUMF&! IWF! LM[OIWFR! FUM! [MUIR! OSRWVSPFW[FMPI! WUMVWI[! GIWIWF! [IKSIR(! 0QFUM! KIPF! LXVWIOS! IVOFWX! RMSR&!

GFMRF!GMVMWFUMIO!I[![XWIR!FPHI!IKMR!RFLM(!EIU!KIUWFWXOS![IR!MOXVM!RFLM![XWIR&!IWF!VSMPMO!KSKS[!OSRWUF!NSFR!

[MUIR&!=MUMFQIO!VIRFUUFUM!LMW[!IKMR![MI[FMIR!IVOFWX![MSRIFR( !!

0MWFUIOMR!I[WFGFMHFW[IR!IRW[XR!RMWXIR!SRHSOS!KIPFR(!EIU!XVWI![XIR!IKMR![I[FOIIPF!KM[SR!LSUUIO!QIHMOXF!

KFM!M[FR!I[!GF[IR!QXWMOSFUM!PFKXRW[IOS/!0MWF!KIPFR!VFUWX![IR!GIUI!GIKMIOMR!MOXVWIOS( !!

1IUI!VIQIF!LMPHFOS!GFW!GFMRS![XUGMPFKS![IKSIR!IWF!VXOFU!LFRHMF![IXOFR(!0QFO!F[FPHX![XIRI[&!I[![XIR!

NFRFUMF!SRFUW[IR!IWF!VFGIP'NFUMSF![IXOFR(!EIRGFMW!IKXR!LSUUIPF !IQFR!SRHSUIR&!TMVX!HIZIRWI!KFPHXWFOSF!

[IR.!IWF!QIHMOXFO&!GIVWIUMO!I[MR![IPF!IKMR!IVFR![XIR( !!

BIKXUX!FVOS!LMP!IKMRKS![IR(!!

4VOXFO! LFXUUFUIR! GXUX! KFMRIFR! NFUUM! IWF! SWSMW[! IKMR! RXIR! MVMPIFR&! CIHOSW'CIHOSWEW! ERKEQQBK! EMBNEW!

],ISBQEN^! -IWIB! IRI! IVOXIR! GMHI[! NFUMFWXOS! [IPFOS(! 1FRIOMIR! LSUUIPF! VIRHFW[I'PFRF! IKMRKS! [IPF(! 1IUS!

MW[IPF&!MRXUUMHXUF!IVOXIWFR&!IWF!,HBLMENB!GIUI!KSUTXW[!FLXPIUF!MVXUW[IR!VIRWMWX!RXIR(!4VOIU!SRI[!GIWIUMO!

GSPFHF! GFW! KFMRIUFWX! [MW[FMHFR(! EIMR! LFRHMF! [IR&! [SUFKFUUMF! KIUS! ],ISBQEN^! -IWIB&! -/</! VIRHFW[I'PFR!

RFWXUFPFUM!IOMWIFR"!!

0MWF! IWF! FQF&! PFUUMWXUMO&! [IU! KIUWFWXOS! SWI! [IR! KFPHIWX[&! GIKMUF! [IXHIR! FHM'FHM&! GFWF! GIVWIFUM! IVOXF!

IQFRHF(!BIQIFUIR!OSPSUIF&!TMZOFRFOF&![XUMWMO!KSUUM'GM[M!SVFVXRWVXFKSUF!FPHFW[IR!MOXVWIFR&!FLS![FGFPMO!

SMLX!IKMR![XWIR!KS[FQIRI[(!7FRHMO!KXWZMUF!XQIFO!VS!IKMR![MHFR!TS[MO!IVFRI[- !!

'4VOIUUMO!FVOS&!SRHS!RFKS!SUFMR(!6SVI!RFM[&![IUGFMW!NFR!RFLM!HXW( !!

0QF&!LFXUUF!GIVFUOFWX[&!TS[FUIR!TS[I[!KIUFWX![IR&!GFMRF!GFMWF!TMZOF!GFW!FUHXUFWXWF!IUI( !!

'4RI!VIQI"&!I[MR!HMFW!NFWIR!IQFR(!=IHMOXF!LFVIUUIWX!IKMRKS!PMW[FWIOIO( !!

DUF!GFMRS!I[!IHFWIOS!IVFR![MSR!IWF(!8UUMGFUUI!IKMR!RXIR!IWF!IVFR!RXIR-!'BIRHFWXWF!HFKS(!?KMF!IWF!FUHSF!

IQFR!HMI[F[OMSOI[X(!4[!HMSWI!OFPWIUMO!IKMRKS(!!

0MWF&! EIHIOMFL&! IVOIUUFO! IQFRI[! FPFMWFVXRF! IUFOXVWIR! [XIR(! 1IUI! VIQI! QFMWIF! GIVFUOFWX! SRHSUIR&!

RMKFRF!IWSUUM![IR!IWF!IVOXF!IQFR![MHFR!GIUSWFVXRI[&!VSUGFPHFR![FTPFHFWZSFO!IQFRI[!IWIRKFGI&!GXUXF!

QXKMWX[&!I[![IR!LMW[!IKMWIOS!KFX[F&!QFVFMPIWFR!GILIUF![IUM[OMSR!QFPOSIRKFWMO( !!

1IUI!SRIUF!IWSUUM[!VFPSMUF!TFVF![IR!IWF![IUF!IVFR![MSR!NIRHIFUM- !!

'>MUI!VIQIFO&!MF!LMPMO&!GM[MFUIR!KSKSGIWIWFVXRF!GIUUIVOXUFWX!HX" !!

7MW[SO! IVFR! SRHSUIR&! XKFUMWX! [MUIR! GFUUIFO&! KFPHIUFO&! TS[F&! VMRIVKFGIWFVXRF!! IWF! [SUMSR! IQFWIFO(!

7FXUUFUIR!FQF&!LFUUMWXWF&!FXUTIKMF!MUUMGFUUI[!GIWIF!KIUFWX![IR!GIUWFR(!!



"#$%&'!$&()*$!+,-!./#/!/0$,!+,",#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!0)&)3,!
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7SUUIR!SRHSUIR&!I[!RXIR!SVWFWXUMO!IVOFWX!GILFUUMO! M[FR(! EIHFOMFLIO! LFUUMWXWFOS! OSRWVSPFHSUIIM!

QXWMOSF! VIRHFWXWF! [IKSIPF! IVFR! [MIRIFR&! IWF! KF[WIFO! GIUFO&! MUUMGFUUIWVX! FKIUWX[! FWIFR&! GIUUM[! NFWIR!

IQFWIOS! IVOFWX! [XIRIFR&! OSRWVSPFHSUIIO&! KX[WMIO&! MRKXUFWX! IWF! KSRGMHFWX! RMRHXWIR! IXUIR! IWZIIWFUF(!

7FPF!IUI&!LFXUUFUIR!FMWFUIOMR!KIUFWX!RFLMFKS!RXIR&![IUIR!KFPHIUF!FVOS!IKMWIOS![XIPF!GFMW[MSVWFR(!>IXO!

IUFRW[XWIF! IVTIUS! [XIR(! =FLFM! KFMRIFR! NFRFUMF! IWF! FUHSF! MTMRM! SRHSUIR&! FVI! FUWI! QXRHX! KX[WMF!

KSRGMHFWXF!M[FR![IR(!EIHIOMFL!IVIUM!IWF!GIUI!FXUUIRIOS!KFPHIUF!IKMR![MHFR- !!

'BIRHFKMPI!IHS!FTFM[!GFWIO!IUI!I[MRKS!PXOIIR![IUGFMW!IKMR!HX[X![XO(!BIRHFW[IF!9FMROSFKFRHMO!GFMRS!I[!

HFWSU(!;FRTSWFUUF!M[FR!FUUIR&!VXQFW[IR!HXW!9FMROSFKFRHMO!IWSUUM!GILFU!HX[XPF( !!

'1FM!aIUFRW[XR!RXIR(!4WF!NIRHIF!QFUQFUUIFR!LFVM![IR!LFUUMWXWF( !!

'6FMZSWFVXR!LSUM&!RMUI!VIQIFO!M[FR!HXIRF&![MKSUUF!FP![IR!MUFKFRIFR!KFM[OM!IKMR!RXIR![IUGFMWIRKFWMO/!4WF!

RSPF!IKMR!RI[FOI!LFMR!GIOFWX!PFUUMF&!9FMROSFO!RMUM!VIQI!GFOFUUF!OIRHX!RFLM!M[FWIOS!QSHXOSF/!@IUWVSRF!

FVOSO!GXUXF[!GFMIW[!IVFR![XWIR!LMW[!LSUMIO!IRW[XWIFR( !!

'EIHIOMFL&!KILMIR!IUFRW[XR!RFLMOS!RXOIIR!KFPHIUF!IKMR!HX[X(!9FMROSFO! -3A3,!ESB!IWBSEB!IQFWIR!HMKX(!

4[!PM[XIOI!MRHFUUI[!OIRHXOS&!KM[SR!GFWIO!GIVWI!GFWM!FPWZSUUIR!GFW!OIRHXOS!PMSOIIR!PIKI[&!F[OIR!LSRIOMR!

LFVIUUIWXWF! HFKSIPFOS(! 6M[SRF! TSUWFW[IR! HF! LSUUIPF(! 4[! 9FMROSF(! 4WF! 9FMROSF! I[! HFKS! WUSRS! GFWIR!

KFMRIFR! IVIUMWF! [IUXOS! TFUWI! GFWIFR&! IUUIKIFO! IXUIR! WUSRXIWFR! NIRHIF! KSGIURFW[IOS! IVIUW[IR! HMUIR!

GI[FPF(!7SUM! KM[FOMFUIR! NSOFGMHIF!HF&!IWF!KM[F!VMRIVOIUF!I[!HF!IKMF(! 9FMROSFUIR!IUF&!KM[F!KSKFQIRFO!

XPIUWX!IHS!MUXHMOF!PI[FOIIR!IHS[IUIR!KFMRIWMO!HFKS(!>IXO!GFMRS!I[!HXW! MOXVM! IWBSEB!EMBN!DIGTN!2TQB.!

IWF!GFHFOMW!I[!HIPF!AFGMRSIO!IUFOXVWIR!HXWIR!QSHXOS! ]NFMROSF^(!-EQB! ]7BISBRTN!;EQFEKSTB^!HIPF! MOXVM!

RXIR&!IWF!LSUUIKFWMO! ],ISBW^!RFLMFKS!HXW!LMW[!IKMR.![IUIR! M[FOM!GM[MHXR!GFOSMW[FUIR!GFURIFR! /<,13>/8!

.?/6,! MOXVM!GFMWXW!SVFVXRF!IKSIUF!SRIFR!FWZMOM[.!KM[F!FMWFO!GIUI!VIQI'FPFGFO!SRHS!IPMOFWXWF&! NFRW[MWF!

IWF! JFQMPMF! GIUSFR! GFGIVWXWF! VSVWIRKFW[IOS! PFR! IKMWIR! HXIR! GI[FPF(! =XRHXOS! KFX[F! KX[WMIR! GFURIFR!

]MOXVM!HXW^(!!

'>SPF! HF! TSVMGPI/! aKFPHIWX! [XIR! [FPFRW[FWFR! KM[SR! GFWIO(! 4[MR! HF! ]M[FOM^! GFRFOS! GFW! FPHM! GIUIFR! WSOM!

KX[WMIWFR!IKSR(!!

'1FMRF!FMUIF!WSOM!KX[WMIWFR!HFKS&!RFLM[!IWF!MOXVM!I[(!7FPF!IUI&!GFHFOMKX&!'I[GFMUMO!KFGI!IUUIFPF!HIPF!IWF!

SVS! KFUUFRW[MWVXF! KXUI! IZMVWIRW[MFUFOS(! 0MUIUMO! I[! GFPMW[! IWF! FURFVFUMO! LFUW[IUMO! M[FRKS! I[! GFKIRX! LMP!

IKMRKS!KMRFWIOI(!7FM[IF&!FMUIFUIR!QXKMQIRHXFUM!IVFWIR!HMSKXRF&!I[!HF!MOXVWIR.!GFMRF!LSVWSFO!FVWMRW[IR!

IWF!LSHIMFO![IUXFR![ILFU!QXKMFUF[WIR! MOXVWIR!HXKX.!GIUF[&!GFHFOMKX!FMUIF! MRKXUXFR!IWF!KXUI!KFMRIFR!

HXKXPF!IWF!MRHFUWVXF!HIPF(!4WF!SUFMR!KFPHIUF!LFXZI!IKMRKS!HM[XIW- !!

'EIMR!HF!KM[FOMFUIR!FWFPMO!IUUIFPIRF!IWF!GFPMSWVXIRF/!aKSUTXW[F!FPF!KSKFQIRF/ !!

1FW[XIO!KSUTXW[F![IPF!IUFRW[XWIR![XWIR&!GIVWIPF!I[!PXOI!WSOMUMO!PXUUIFR&!I[MRKS!PXOI!PFR!IKMR&!I[MR!M[FRKS!

PMW[FWIOI!MOXVM&!I[!PMW[FWIOI!I[FKXRF!M[FRKS(!1IVWI!GFW[XIO&!KSKFQIRF!KSUTXW[F!GFMRS!KFUUFRW[MWVXFKSF!

[IPF!XVWI![XWIPF![MSWIR(!!

4WF!RMO![IUF!IUFRW[XR!RXIR-!!

'6SKFQIRF!HF!GIUI!FWFPMO!KFUUFRW[MWVXIRF&![IUIR!IWF!KSKFQIRMO!KFGI!I[MRKS!PMW[FWIOI!KSUTXW[F!GXPW[FWX(!

4[MRKS!PMW[FWIOI!IHFR&!PS!IKMR&!QXKMWX&!TPFRMJMOFWX&!I[WF!GM[M!IUI(!7FPF!IUI&!KSKFQIRF!I[!HF!MOXVWIR(!BSMPMO&!

GFHFOMKX!KSKFQIR!GFW!HXKXPF&!VSUW[IR!HMWXIR!TIRWVFQIRHXIRKFWMO!IWF!TIRWVFQIRHX!LSUMIO!NFUHXIUFUIR!

GFW!QSHXPFW[IR!HXWIPFOS!KXUI!GM[MW[IWFR(!6SKFQIRF!KFUXRFUIR!GMHI[!HFGMPIPF!VMRIVWIR!HXKX(!1FM&!LFPFZI!

HF(!EIUIR!IWF!RSPF!VSU!PMW[FOI!KFUXRFO!'LFUFKMFO!VSUWXWFOSFO'&!TIRWVFQIRHXFO&!VIRWMQIRHXFO&!MHIMFO!IWF!
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LSUUIPF!HIPF&! ],ISB^! KFX[F!KX[WMIWFR!HIPF(! -EQB!HF!TPFRFO/! 3FKSIRIOS&! FUKM! M[FR! GILFUOS! [IRXOIWI!

GOGBMENB&! KM[F! KSKFQIRFUIR! FW[IWMO! [X[IRW[IR! HXIRF&! IWF! -EQE! IOMRW[F! KSKSFRKFUUMFO! IKMWIR! HMWX!

M[FOM!GM[M!KX[WMIR!GFURIFR(!1FHFOMKX!LSUUIPF!HIPF&!GIUI!PFR!QMUFKFUUMFO!HFOXVOMKXPFOS(!1FHFOXVFKX!KXUI!

VIQI'FPFGIR! LF[OXRW[F(! 9FWIR! HXWIR! IPMOFKFMF! QMUFKFUUMUS! GIVWI! VXGVWFRW[MF! GMLXUW[IR! HF&! KIUS!

VXGVWFRW[MF!LSUUIO!IPMOFW[IR!IWF!LF[WIR! PFKXRW[IR!HX(!>SPF!KIUWFW[IR!HIR!I[!HFOMKX&! MUXHMOFWX!IUI!I[MR!

HXKX!IKMR(!9FOMRKS!GFKIRX!IUI&!NFOMR!KFGI!NFUUFMWXOS!KIRXOI![IUO!NFUUM![XIR!FGMFR!KFUUFRW[M!LFRHMOS!GM[M'

TUS[IVX!LSUM&!GM[MHXR!GFOSMW[FUIR!KSUTXW[!GFUUXFR(!1IKMUF&![IMR!QSHX!QMUFKFUUMWFR!HMVIMRFWX!IWF!VSUW[IR!

HMUIR!GM[MHXR!GFOSMW[FUIR!KSUTXW[FO&!LFMR! [X[IR!IUI&! NFWIR!HXWIR! NFRFUM! OPFVIF!IPMOFKFM!GMLXUW[IOS&!IWF!

IPMOFKFM!LSUUIO!LI[XUUF&!SHSPF!IWF!LFUFKMF!LF[WIOS( !!

'EXO! LSUMIO! KX[WMFO! IUFOXVWIR! HM[OMKX[XRI[&! GFHFOXVFKX&! GIRIWFR&! [SUFKFUUMFO! HMUIPF! aSMLX! IKMR! [XIR!

KF[WI!GFWIO(!!

'7FPFZI! HMUF&! GFM"! 6SUTXW[! KF[WIIO! KFUFTIR'FPHM! GFW[XO! M[FWIR! HMWX[WI&! IWF! GIUIR! KSKFQIRFO! KFUFTIR!

JMVMOSFUIOMR!GFWIUF!NSFWIR!HMUF(!6IUS&!RIVOFO!IWF!QXWMPFO!GMOSWI!PFKXRF!FXUOMWX!IWF!KXUFVS!GMLXUWX!RFLMFR!

LFVWIR!HMUIR!FUWI(!7SUUIR!SRHSUIR&!VSUOXRW[FUIR!PFR!LFRHMF!IKMRKS!HF&!IWF!XQIWSOMFUIR!GFUUIRIFR!KM[F!

LF[MFUIR!LF[OXRHIFO!NFUUFMWXOS!HX!XQIF!KX[WM[!KFUFWX!FUWI( !!

'@IRWVF! I[F[XI"! >SUO! [ILF[WIR! HX! IWIRKFGIOS! LF[OXRHI! LSUM! KX[WMF&! LFMR! QIWSHMOSF&!! IQFOXQIFUIR!

GFMWFR/!>SRHMO!HFWS[!GXUXF&!KSUTXW[F!IWF!KSUTXW['FHFUUIR!KFUFTIR![X[IRF!KSGIURFW[IR!HXWIR!TPFRFO&!

IQFOXQI! GFWIWMO! GIVWIUF! IWF! IVTI[MI! GFWIWMO! GIVWIUF! FPHFW[IR! I[! HMUIRFO/! >SUO! IUFGFOMW[IR! HX!

NFMSW[FUIR!XRI![ILFW[F!aXQIF!XQIWSOMWMO!FWIUFW[IOS!GFPMFGMHI!JMVMOSFO&!XQIFUIRW[FOS!IVRI!LSURMHXUF/! !

'@IRWVFWX"!0QF!SWI!HF/!4[&!I[!HF!FQF(!0QF&!GIUI!GFMWFR!KIUWFW[IR!HIR!KX[WMFUIR!PIOXOSF!GFMRS!I[!HF.!

VIRFUUF! GIUFUIOMR! IKSR! HIRIWMO! IWF! KM[F! LF[MF! IUIMR! HXIRIWMO&! FQFUIRFUIOMR! GFW! IKMWIOS(! 9FMROSFO!

XUUXRIWMO! IKMWIR! SWI! HMWX! KFX[F! LSUMIO! KX[WMFO/! 1IUI! TIRWVFQIRHXFO! KM[SR! IWF! IQFOXQI!

GFOSMW[FUIRKFRF!MUMVWIR!SWI!HMUF&!KFX[F!LSUMIO!RSM[!KIUWFWX!GILFU!HMUIR!IUFGFOMW[IOS/!4[&! 1OGBMENBQEN!

,HBLMEN!=OQSWBILEB!IWF!-IWI!,DIMEN!,MTLSRTB!HF!KFX[F!GM[M!SUSUIR!GFURIFR&! PFR!LSUM!KX[WMF!IKMWIR!

HXIRF(!6XUFVSIO!SRHSUIRKSIM!IQFWIR!HMIWIR!QFMWFVXRF!MOXVWIR!HXKX.!HIPF!LIKF[WMF&!HIPF!FRMQFPMF!IHS!

HIPF! KM[FOMF(! >SRHMO! HFWSU! QFMWFVXR! LSUM/! 1OGBMEN! =OQSWBILEBQEN! ,HBLMENESIK&! '7BISBRTN!

;EQFEKSTSIK!aKXUI!GFURIFR!HIR!],ISBQENGBNDIK^(!!

7SUM!KIUWFW[IR!HF! ],ISBK^! PFRHFUIIWFR&![XLFMW[IWFR&!LIKF[WMIWFR&!FRMQFPMIWFR!IWF!KM[FOMIRKFR! PFR!IKMWIR!

HXIPFOS(!4WF!LSUUIKFWMO!KFUF!KFXU!LIQIR&!GM[MUMO&!FURFVF!LFUW[IR&! NFWIR&! PS!IKMWIR&!VIQI'FPFGFO! M[FWIR&!

[FLFUW[IR&!IWF!LMPW[IR!KIUS!GIVWI!WSOM![SUMSRWVXFKS!GFWIUF!TFVFW[IOS(!7SUM!KX[WMF! ],ISBQEN^! PFRF!HF&!IWF!

KXUI!GFMWFR!FUM!HF(!>SPF!XOF!HFMWIOI!KFXU!KFXIFR!IVFR!HM[XIHFR!KX[WMFUIR!IKMF/!6FXU!LMP![SUMFR![IKSIR!

KF[WI!GFW!MOXVM!HX[XI!GM[MFUIR!SVSWFVXRIUF!MW[XPW[IR!HIRGSUF!PFGXUUIFR(!>IX!SWI!RFM[!SVFWX!HXIRF/!4[WF!

TIRWVFWX! IUI"! >MO! RIXO! I[MR! HXW! I[IU! IKMR(! -3A3,! M[FR! HF&! KFX[F! KX[WMIWFR! FUM! HIR! ],ISB^&! GIUI! MRHFU!

KX[WMF[!IWSUUM!HF!KSUTXW[!KFMZSF!SVFW[IUF!IWF!IUFGFWIOS!SVFVXRF!IOFUW[IUF(!>MO! /13819!A?/6,!VMRIWVM!

HXHFPFOS! IWF! [FPFRW[FUMO! M[FR! I[! HXHFPFOS(! 0VIWFVXR! LFVTIUIRFO! IKSR! [MUIR! IKSRKIPFR(! 0UKM! GIUUMF&!

MRWIUIV!GIUUMF!IWF!KFMRIUF!I[WMWFVXR!GIUUM!GFW!MOXVWIR![IR!FXUTIKMIWFR( !!

'?UHXFR![IUKFWMO!VXJUMW[IR!HX!KM[FOMFO!LFMR![SUMWZFUOM/!aKFPHIWX![XIR!=MUMFQIO( !!

'6M[FOMF! VSUWXF! HIRIFR&! -3A3,5! KM[F! LF[MFUIR! GFUUXFR! JSUQF! LFUW[IR! HXIRIFR&! -3A3,5! -/<,5!

KM[FWFVXRF!LFUW[IR!HXIPFOS&![IMRFO!-3A3,!QXRHXOS!GIVWI!IHS[IMR!KM[FGFRFOSUIRKFRHMO!GFRFW[IR!HXIR&!
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MUXHM! MVSPFWX! GFW&! MRSUM! I[! IPOFUWXF&! GFOFUWMF&! GFUUX' GFUUXOSF&! -/</'-/</A59! TIUWVSRF! IKMWIOS(!

-/<,&!SVS!MRHFUWVXFO!HMUIR!PXU!M[FIUFOS!GM!GXPOFHFO!IXWVM!IWF!OSRWUSPFW[IR!HXWI.!FPHI!GFWIWMO&!LFMRGIVWI!

MUUMOFW[IR!HMWXIR!KFX[F!KX[WMFO!FWZMOMW[IOS!GXPOFHF!HXKX&!IWF!GIVWIWMO&!RFLM!I[!HXIR!KX[WMF!FUGXMFW[IOS!

IWF!FTFUWFW[IOS!GXPOFHF(!6M[FOMFUIRKFR!HFXHIR!SMRFUUM[OS!GM!GXPOFHF!LSUMIO!HMUF!GM[MW[FR![ILFU!IKMWIR!

HXIR!KFX[F!GFOSMW[FUIR!SMRFUUMF&!IWF!KM[FOMFO!GIUI!GFMWFR!HMWXIR!FUF[SIR!FUHXUFHXRFO!HMUF!IUFGFW(!>FLM[!

IWF!],3>,5^!KM[FOMFUIR!GFUUXFR!NFUHXR&!-/<,5!I[!HX!KM[FWFVXRMO!GFWIUI!-/</!GFMWFR(!!

'-EQBW&! X,3>,5Y! EW! DT! EWEQ! RORSENGBSWEN&! EW! BQCTIBSWEN&! EW! KONDENBSWEN! EDO! GBISWERSEN*! ESB!

GBIWSBKEQIBQIK!EQE!EW!DT!IKTRSEN(!1IWBKIBK!EGISEN!DTEN!GTWSIB&!CEQBK!CEKBST!DEISWEN!DTENB&!MTNDT!

HONESBKOB! CBINO! EW! DB&! ESB! MTNDT! HONESBN! ROILIK! WIGOQSWEN! DB! '! WEQEN! DBKIWTENEW&! 6?<!

/@3=>/8>A3,</8! 6/1/,! CBISB! EQEISEN! DEN! GTWSIBQEN! TWSB! JBRO! EGISEN! DELB! EQEINDBKOB! CEWBLB(!

],3>,</8^! 191,7/8/>35! />,! -3A3>35! BSEQBSWEN! DIST! GIWBKIBK! CEQE! GOGBMENB! ESB! CIWIB&! ESB!

HOQQEGBSIK!GIWBKIB!CEQB!ROQSWBILEB!DB!PENSRBMENDTESBN&!RENSIMENDTESBN!ESB!EKINSWESBN(!;ENSRBST&!

ERBN&! EGIN! ESB! ROQSWEN! DTENB! ISWTLI! EGISEN! WBIO! GEQO! MODT! CEQEBN(!/W! DBGO! ],3>,</8^! WIGOQQIK&!

GIWBSEQIBQI!HELSWEN!WBION!EDOWEIN!WOQISVBQ!CEQE!JOKBSWESIK!CEQESIK!DBSOQKIO!GTWSIW(!!

9IRHIF!QFUQFUOF! FUM! [IR! LSUM! GIRIWFR! MUFOFVTIR! GIUUMF! [IPF! IVFRI[.!LFPF! IUI&! PILIRFKS! MUFOFWVM! M[FR!

[MIWIR!KX[WMFO!GFMRS![IRW[X!LFRHMFKSF![XIR( !!

0LSWV!GFW[XIO!KILMFKS!OSRWFW[IOS!IVOFWX![MHFWIR- !!

'-ENESBN!DIOSRTES&!NIGBN!-3A3!BKSICOB!RENDBCIDEB!CEWBLB!IKTRI!DTWTE*!JBQQBIDBWTE!ESB!WOQIONSBRTNB!

BTQKISWEKO!REGI!CEHBQQEKO!-3./,A!ENSWTNGO!DTWTE*!NIQE!HISWESBN!/VIRSENSWIBQEN!/13,!BTQKISTKO!

DTWTE&!OQBIN!BQSE!GIWBKI!CBKBQ!CBSEK!EQE!JBKINBQBWI!EW!DTENB(!!

'7ERIBW! ERBN! IWBN! DB! KQEBWIOBQEN! HBRIEQBSIK! EWKTSTBN! IWBNDBKO! REKQESTBK! KONSBSTKO! DISTELB(!

-ENESBN! DIOSRTES! REKQESTOK! NIGBNDIK! ENSWTNGO! DISTWTELB(! ,DI'BDI! ENSWTN! ESB! ERBNBHIB! TLEQSWEN!

CBDTWTE&! ESB! REKQEST! HOQIEN! EGIB! PQBKSIKBN! JBQSWEN! CBDTWTE&! ESB! LEGEEI! SINKO! ETRSEN! CBDIEWTE&!

CEQQISTBK!IWBNGO!WBQESE!ESB!AEQTKO!/QQERTMBN!RBQSTKO!WBQESE(!!

7MW[!IKMR!SRHSUIR&! NIRHIF! MVMP'MVMPMO!IKSR![IR!XRI!GFWI[&!IWF!KIUS!IPOFUUM[OIWF!LXROMKFUUMFUIR!SMLXFO!IWF!

[FRW[SFO!IRW[XR![MUIR.!GFMRF!EIHIOMFL![XWMO! NFUUM![IR&!IWF!IWZIF!GFUIW[IOS!SUHXF![IPF!IVFR![XIR(!1IUI!

VIQIFO! PS! IKMR! GILFU! [XIR! IWF! IQF[WIF! IWF! FPFGFO! IUI! SVS! RIOFWXWF! [IXHIR! LFMRGIVWI! RIKFU!

IKMWIFKFWMO(!7XUUIRKS!KSM[IFR!OFMUF!NFMVWIOS!IWF!NIRHI!KFMZSF!RMUM!IOFUW[IOS!TPFRF!IKMR![IR(!4WF!LSUUIPF!

RMUI! QMVMSFUM! IOMRKS! RMSR! IWF! HIRF! F[OFU! OSRTSRHXOS! [IR! FLFPMO! IWF! SRHSIR(! BIRHFW[IR! I[! GFRXIR!

IQFWIR![XIR!I[![IPF! MRWIUIVMO! M[FRKS&!I[WF!OSRWFWX!RMIR!KX[WMFUIR!SRFUTIRF!IUI(!BIRHFW[IFO!IUFOXWVM!

[XIR!MUFOFWVM!RFLM!M[FR!RXIR!KX[WMFUIR!IKMF.!IWF!IRI!MUFOFVTIRIO!F[FPHXOS!![MWX[WIR! ],ISBQEN^!VIRHFW[IF!

IOFUW[IOS!! KFM! RMRW[IPFOS! FUUF[SMFO(! 7XUUIRKS! KSM[IFR! IVRFW[IFR! [ILFUS! GM[MUMO! VIRWMWX! RMRW[IR!

IWSUW[IOSFO![MUIR!KFX[F!QMUFKFUUMIR!MWZFUSTIRFUIOMR(!!

6SVFPHX!IWF!KIUS&!EIHIOMFLIOMR!FWIUF!RMRW[IR!OFM!FPHIUF!GMLSW[!HMVWMUFWVXFUIOMR!SRHSWMO! MKFUSW[IR![MUIR!

TIUWVSRF!KX[WMIRKFRFOS!QFMWFVXRFKFWMO(!!

1IUSWFVXRI[!FKXUWX!RMWXIR&!GIUUM!SRFO!RMWXIPF!IVFRI[&!GIUUM!SRFO!RMWXIPF!IRW[XR!RFLM![XWIR!KX[WMIRW[FW( !!

;FMUF! LIPW[IFR&! PXUUIFR! LFXUUIOMR! IVIUMWF&!! KM[SRFO! IWF! IQFOXQIFO! FXUOMWX! RMWXIR! RMUI! [FMR(! 1FW[XIO!

IVOXFO! [FGFPHX! [MWX[WIR! IUUIKXWX[(! ?VS! KFMZSUMO! IQFWIR! [XWIR&! GFW[XO! PMVMFWXFO! IWF! GIVWI! FVOS![FXUM[!

GIWIFO(!!
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1IUIR! IKSIUF! WFQFPKFUUMFO! GMLSW[IFR! QMR! IQFR! [MHFR&! GFMRF! SUFMR! FPFMWX! IUI! FPFM! RMRWIOIIR!

GFRIOMIPFOS!I[![IPF!],ISBQEN!8BHIB^!LSUUIPF!IKSWIF(!6X[WM[!FPHIUFRW[M[" !!

0MWF!1IUF![IR!VIRHFW[I!SUS&!SVFVXR!SUS&!SRKM[FWI!SUS(!!7SUM!RIXUI!IWZIFR!IWF!FXUUIOS!KFXIFR!JUSKFWXF!

RXIR(!!

8UUMOMWFR!RIRKSIR!IKMF!QMUFKFUUM!LSUM!MUFOFVWIOS!KFM!RMRW[IPFOS!MRKXUFW[IR!RMRHXIR!NIRHIFUM(!0XUTIKM![FLFU!

IWF!KSMGIP!GFWIO!FUUIWF!IUFOFUUM![MHFR(!EMQXUWXF&!FUKFPF!IWF!SOIUWXF![IR(!1IUFKFRF!NS!RXIR!IWF!SRHSFR!

GIPFXRMOS! NFUUM! SRHSUIR&!GXUX!KFMRIFR!I[FUUM! RMWXIR!IRI!IVOXFO.!IWF!GIUILFPF&! ],ISBQEN!,HBLMENBQEN^!

NFUMSF!GXUXFR!GMGUFW[IR!LFVM![IR! "RMUI!IVOXIR!GMHI['!KSUTXW[!SVSF! -IWIBQEN!3NDBQQBQEKIN!FVWMRHXF!M[FR!

FUWI&!KSUTXW['FWFPIM!IRIUKMF!IQFRI[(!!

9IRHIF&!LSUM! MOXVMWF&!LFUUMWXWF!KIUFWX![IR&!IWF!KFPHIW[IR![XWIR![IU!IKMWIR!FUM!SWI!RMRW[FMSR&!GFMRF!GIVWI!

GFW[XIO!SGNI[MSFO!MVMPFUF[M![MWX[WIR(!@MZOFRFOF!KSUTXW['FHFUUFO!HIVWSPIVWIR&!PX[FW[IR!IWF![X[IRW[IR!LFVM!

[MUIR.! LFUIR! FXUTIKMF! IUFPHFWX! IKMR! [IR&! GIUUM[! MRHFUUF! VIRWMW[IFUIR! FPFMWFVXRFKFWMO(!! EXWMW[IR! PFKXRHX!

RMSR&!KIUS!GIUF!GFOFUUMO![XWMWX![IR!LFUUS!LFUUS(!0PFMWFVXRFKFWMO!LFMR![IKSIR! WZXRHMWXWF&!I[IR!RIKFUUI[!

LFVM!GFMW[IR!IWF!KIUS!GFUUIOF&!HFRW[FR!LFVM![IR&!NIRHIFUM!SMLX!IKMWIR![MSR!GMWFUWIFR( !!

'=FMWI! I[F[XI! 9FMROSF"'! IVFR! [XIR! '! =FMWI! I[F[XI! 9FMROSF"'! IWF! GIUWFR! [IXHIR! GIVWI! GFW[XIO!

IUUITMOFW[IR![XWIR(!3IRFO!KX[WM[!LXROMWXUMO![IXHIR!MOXVMWFOSFKFWMO( !!

>MUI!TIUWVSRFUIR!MRKXUXOS!NIRHIW[F!TMPFOIWF!LFMR![IR!LFRHMF&!I[IR!EIHIOMFLIO!OSRWUSPFW[IOS!FLFPIKMRFO!

IVOFMRM!GFMW[M[OMHFR(!=SHX!SUHIRFWXFR&!IWF!TF[MIRW[MF!KXWZMOS![IRGFMW!MOXVPIO!PFKXRHXWF&!KFMZSFO!RMKFRF!

IOFUUM![MWXIR&!IXUIR!GILFU!VFOSRIR!FUFGIUF!FUWFWXFO!M[FR!FLFP!M[FWIOS( !!

0[OIRMO&! RIOFWXWF! RIRKSIPFUMO&! RMUI! FRJMWUMSMFO! FJFPW[IUF! KSRGMHFWX! RMRHXIR! IWZIUF(! 0VWMUMO! I[FKFWMO!

VIRHFW[IUMO! M[FR! I[! RMWXIRFO! FKXUWX! [MWXIR(! 7XUUIRKS! IKXRIFR! MW[XPMOS! RMRW[IPF! GIUUIWVM! [MIR(! 6FX'NFMF!

M[FR![IR&!'LFMRGIVWI!LMW[!IKMWIOS&!'LFMRGIVWI!!SVTFW[IOS&!'LFMRGIVWI!MUFOFVWIOS&!'LFMRGIVWI!MOFVWIOS&!'IWF!

LXUF! KX[WMF! \! [MRI[! ]GIUUM! SRF^! VIRWMW[IR! [XIR! NIRHIFO(! 1FRIOMIR! FVOSO! SRFUWXF! M[FR! RMRW[IPF!

GFVFQSUWXFR! MOFVMWFOSFUIR! IKMF! IVFWIFKFWMO(! 4WF! LSUUIPFZI! VIKMWX! RXIR! IKXR! FVOSWFR(! 9IRHIF! WSOM!

KX[WMIWFWMO!IWSUW[IR![IR!RM!MOXVWIUF(!EIHIOMFL!IWF!GIVWI!PFKXR!GFW[XO!NIRHIF!OSRWUSPFW[IR!PFKXRHX![MHFWIR!

RMO!SVFWX!IWF!MUFOFWVM!FLFP!M[FWIOS(!9IRHIFO!TS[FUUIR!IRW[XWIR![XIR(!1IUIR!FUWIFR! ],ISBQI^!GXUX[!LMW[!IKMR!

[XWIR&!IWF!NIRHIF!QMVIUMFUF!OFWIFW[IR![XWIR!]PSWXUF!IWF!OFWIIM^!GXUX[!KILMFKS!NFOMR!RFLM![XWIR(!!

7FPFOS! GFWIFR! LFMR! [IR! LFRHMF! NIRHIW[F&! I[IR! RIUSRIR! PFKXRW[FMPIFO! GMPFWX! GILFU! M[FR! GFMRMWXIR&! RMO!

GIUFMIRKFR!LFPFOS!OSRJMFRW[F!M[FWIOS!QSHXOSFO(!1F[IR!SUHXF!EIHIOMFL!GIUI!PFUUX!IRTUIVFUF!MW[XPW[IOS&!

HIVOXMHFWX!VFQFUWXWF!GFMW[IXOFR(!=XMRSIWFUF!NS!RXIR!HM[MTXPXFO!RSPF!FXOIUFWX!SWSMW[!IKMWIUF(!0XOIUFOIWF!

IKMWIOS!KMHFWXF!M[FRKS!RMRW[IPFOS!XVWI!VIRHSF!M[FR!RXIRIFR&!2FJFURFXRIUF!MW[XPM!RMRW[IR(!8RHFU!LFRHMOS!

GXPOFHF!GFW!VIRWMWX!RXIR!OFMUF! NFMWVM!IWF!KM[SR!GFW[XIOMR!LMW[!IKMWIOS.!LFMR![X[IR!IUI&!RMUI! MUFOFVTIRFO!

FHM'FHM!IRW[XWIR! MOXVMFO!RMWXIR!KM[SRFO![MUIR!LFMIO(! 8OXVWIOS![IKSIR!VFUIFO!GIUWFR!XW[M!IWF!RMUIOMR!GFW!

IKMRKS![XWIR!FPF!I[(!1FMRF!LSWV!IKMR!RMIRIFR&!BMQSR&!0RHUIV&!BFRWMFKS!IWF!9XFR!GIUILFPF!IWSUUM![MUIR&!

TS[MO!RMUI!VIRHFW[I!IWF!MUFOFVOXRW[F!PFRIFR!PFKXRW[IUF(!1IVWI!GFW[XIO!IUI!GFW!IKMR![XWIR!RMUIOMR!PFRFUM!

IOMWIFR!NIRHI!FUWIFR(!!

EIHIOMFL!RMUI!FRJMWUMSMFUIR!IWZIF!XW[M!RXIR&!GFMRF!IHS[IMR!QSQIRWXWFR!MW[XPW[IOS!FXOIUF!GFRXIPF!GMLSW['

GMLSW[I[!IVFR![MHFR(!!

4WF!LSUUIPF&!QFMVX!IWF!VIRHFW[FMPI!RMRW[IPF&!QMVMSFUM!IOMR!RMSR&!LIUUM!IWF!LMUMIWFR![ILFU!GILFUUF![IKSIR!
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IHSRSUF! NSFWIOS! TUIVW&! RSUFGMHI! NFOMRMO! KFGI(! 0GMFWX! FXUUIWMO&! SRFUWX! IWF! PFKXRW[IOS! MUUMOFR!

[IXHIR!KF[WIFO!IPOFUWX!RMWXIR(!>MUI!MUFOFVTIRFO!IRW[XRKS![MWX[WIR!IWF!LFUUMWXWF!KIUFWXOS![MUIR!IVFR!RFLM!

RMIR! KX[WMFUIR! FXUUIFR(! <ILIRHFGM[M&! GILFU'GILFUUI[OSF! [IR! GFVFQSUWXFR! I[FKXWFUF[M! [MW[FMHFR!

KX[WMFUIR!QFQMF!NFOMRFUF[WIF(!!

EIUF!OSRWFWX!RMIR-!0PHI[!FXUUIWMO!I[MR!FXUUIMOXVM[OS!GM[MQSHXF!M[FR!GFRXIR!IUI& !NIRHIFUIRKFRFOS!KXTMHF!

VFOSRF! GIWM! M[FR! RXIPF&! IWF! KXTMHF! LSUUIO&! AFGMRSIO! FXUOI[WXWFOS! ]9FMROSFUM^! GM[OFU! IQFWIUF! GXPW[FWX!

RMRHXIPF(!9ILSYF&![MKSUW[FMPIFUM!GXUX[!FUGXMS!SVS[!LMW[!IKMR!RMIRIFR&![FPFRW[F!IWF!M[XF!MOXVM!RXIR!GIUIR!

FXUTIKMIWFR(!!

EILF[OM!F[FPHX!RMIR&!RIXUI!GXUXFUM!KFPHIW[IR!RMSPF!RSPF![IR!TSVMGPI!9FMROS! ]SR^!GFWI[!LMW[!IKMWIF&!LFXU!

IUUXKFGIIO! TFMUFWXWFOS! LFMRGIVWI! VXJUMQIRHX! IKSRHF(! 7MW[! IKMR! RXIR! GMWFUWIFR! TMZOFRFOF! GIUIR!

FXUTIKMFO!PFVFMW[IR!FUM![MUIPF! MOXVM!RXIR(!>MUI!PILIRKS![FPFRW[FO!IWF!LFVIUUIF!LMW[IWFR!I[FUW[IR! NFUUFMWX!

RXIR!LFUMO!IWF!IXUIR!FXUTIKMIWFR!FPHFOIWF!IWF!SRFUTIR!FHMIUF[TIRFO&!IWF!KIUS!IUFGFWIOS!FHSVWFVXRF!

MOXVM!FUWI(!9FOMR!RXIR!GIUIR![FPFRW[F!IWF!KFPHIUF!GIUIGIUFO!FHMIUF[M!RMWXIPF.![IMRFO!SRFUW[IOS!FHSUIUMO!

MRSM[!M[FR!I[![XWIR!PILIR(!!

4POFUUIOMR! LMW[! IKMRI[&! AFGMRSIR! MUFOFVTIRIR! FXUOF! [IXOFWIR! MVMPTIOS! IUUIVMVWIRW[MFR! GFOFUUMO! I[!

[IXHIPFOS!PFVFMWXF!LFUWX!RXIR(!

EIUF!IVFR!RMIR-!1M[MW[F!LSRHFW[IR!FUM!RMRW[IPF!KFUGMFKS!MOXVWIOS!XRIF!LIPHX![IPF(!0PHFWX!RFLM!M[FR!RXIR&!

IWF!FHSUI!GM[M[!RFGFUMWX!RXIR!9XFR!1FWFMFW[FMPIFUIRKFRF!NSFR!GILFU!RXIPF.!GIUF!FGMFTXRWXF!M[FRKS![IR!

GM[MQSHX!GIUUMFUM!IOMWIOS(!!

3IVOUMGFWX! RMIR! [IU! KIUWFWX! [IR! RMUI! GFWFMSFR! IWF! VIM! FVWI[! GFVFQSUWXFR(! 0[FPHX! RMIR! IRI!

TIRWVFQIRHXFO&! VMRIVOIUFO&! NSOFGMHIFO&! LFUUSOIUMFO! IWF! FXUUIOS! GMLXUUMOIUMF! KX[WMFO! 'TMZOFRFOF'!

OSRW[MIRW[MFWMO! KFUGMWXFO! M[FR! [MUIPF.! ],ISB^! HIMW[IR! RXIR! ]/QQEBLISBSEB^! IUFOXWVM! [MHFWIR! IUUIGIPF[MS! IWF!

MOXVWI! VFOSRIWFWMO! MKFUS! GMWFUWIFR(! ],ISBQEN! 3WBEQB^! FHMIUF[M! RMIR! IWF! ]AEQTKO! 3WBEQB^! LSUUIWFR! ]AEQTKO!

8BHIB^!IUI!GFURIFR![IPF(!EIUF!IVFR!RMIR-!TIRWVFW[I!SOIUUFKFWMO!IWF! NSOFGMHI!GMLXUUMFKFWMO!KM[FOMF!GIUF!

XUUXRW[IR![IPF!GIUI!GFUUIRIFR! ],ISBGBNDIK^.!IWF!VSMP'VSMPMO!KM[FOMFO&!PILIRIRKS!HFQXWX[!IWF!KIUS!FUF[WI!

QIRWFP'IQS[MSRFPFUIR!GMHI[!FXUOM![I[FOIIPF!MW[XPGMHIF!IWF!],ISBQEKIKO^!LFUUIQFR!SVSF(!7SUM!KX[WMF!GIWI[!

KIUS&! ],3>,</8! 3A,/<,^! OROB! LICEQBSTB! IWBNGO! WELB! PEQSRONBQEN! GOGBMENEBN&! CIHOSWEBN&!

GOQPTSWEBN&! BQIMBN&! ESB! INGTQT! ESB! ERPEQIENSWIESBN(! 2OQI! GEQSBSWEBN&! BIPBST! PEQSRONB! AEQTKO!

/QQERTMBN! RBQSTKO! WEN&! WEINEBN! ,ISBK! BGINSWEN! CBIST&! ESB! AEQTKO! /QQERTMB! EQE! PEQSRONBQEN!

KONSWIENSWIBN!EWBQQIKO!WEN(!9QDTBN&!CEQE!EVIRSENSWIBQEN!BSWEKO!HELCTQTB!LOQSTSB!EDTKIKO!WTEN(!!

3M[MTXPXIOMR!FUM!RMRW[IPF&!GIUIR!IUUIFO[MSFO!MOXVM!RMWXIR!FXUTIKMIWFR!MVPFWXUMO(!EFPFRW[F!SUS!HIVFKIUWX![IR!

aNFHF!XPIUQIR!IWF!FPFMWFVXR!TMZOF!GFWIR!FUKMF!GF[IKSIR(!6F[WISO!JIHIHXR!IHS!VMRIVWXR!KFUWVX!GMLXUW[IR!

FUM![MUIR![IUF!SMLXOFWX[-!!

'7FXIO!GFM&!GIUUM!SRFO"!!

7FPF!IUI&!RMO!IVFRHFOSFUIR! PILIR!SRFUTIRFUIR!SRHSUIR&!IF!IVFR!RXIR!KX[WMF !IKMF!SWI! [IR!KFPHIW[IR!

[XWIR! GFW[XIWFR(! DPIUWX! IKMR! RXIR! LSUM(! 6SKFQIRIWFR! LFMR! VFOSR! KUFGFWXWFOS! 9ILSYFUIR! MUXHMF!

VXRWVMW[IOS!TUIVW!IKSWIFO!FXVFUHM!LFRHMF!IVOFW[IR![XIR( !!

4POFUUIOMR!LMW[!IKMWIR![XWIR![IRGFMWIWFR&!GFWFO!GIVWIFUM!KFPHIW[IR![MSWIR!RSU!SWI![IR!KM[SR!LSUM&![IMRFUM!

GXUX[!LFPFOS!KFX[F!LFUUMKFUUMFO!IVFWIR!GFMW[MUIR(!4WF!RMUM!NFUUFMW[IR!GF[MHFWIR!IWF![MRI[!BFWFRIR!QI[XPFUM!



"#$%&'!$&()*$!+,-!./#/!/0$,!+,",#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!0)&)3,!

!

<5!

GFW! RMRW[IPF! SRHSUMS[WFW[IR! GF[IR/! ?UHXFR! [IU/! 9ILSYFO!KSKSU![MKSUWXFO!M[FRKS![MUIR( !!

0VOS![XWIR!KFPW[IOS!aKF[WI&!KM[SR!FUHXUFWVX!IWF! PFRKMPI!GI[FPF!KM[FUWIFR![XWIR!QFMPF.!SVTIF!VFPIUSVPI!

IWF!FUWMVFX!GI[FPF&!HMUX!VFUUIUIR!KFPIUF&!IWF!KX[WMIWFR!S[WSTSUMO!LFRHMIRF&!IXUIR! JFQMPMIR!LFVIUUIF!IWF!

FUGXMSF(!EIU!VFUM!NFVSOS![XWIR/!!

1IUUM! ?RFUIR! IGFRNIPMSF! [FGFPW[IR! PFKXRW[IFKFWMO! IVFR! RMIR! I[MR! RMIPF! PXU'VFUMUMO! IQFR(! 4[! RIXOFR!

MRSPFOS![FPFRW[FUMO&!NSFRKS!KMRIR!IHSRSUF!NSFRHF!IUI!IPMOFHXUF!IWF!GFGIVF!IQFRKS![MKXWIPF&!IWF!NIRHIFO!

SRHS!LFUWXOS!KMRWXIPF(!/GIB!HBTVE!CBINO!EWIN!NIEN!BGINDT)!],ISBK^!ETQEN!CEHBQQBK!EWBGTSWEN!WISTELB&!

CEHBQ!HOQIEK!BREBK! IWBNGO!WISWBIWKIELB!ESB!ORBRTNSRT!MBNSENDTKO!WISTELB(!,GINDT!BHBL!NIEN!EQE&!

CIDEBQEN!TQQBSR!CBKOISWEBN!X,ISBGBNBY!JOBSEBN!ESB!X,ISBGBNY!KONFIBNSWB!IWBSEBN&!LEHEN!INOIW!IWBN!EW!

WIQENBK! CBINO! WOQIONSRTBGOBK! IWBNGO! WIQELB(! AEQTKO! /QQERTMB! ERPEQIMENSBSTKO! WTSEN&! XNIBQENY!

NBHIKEQIBK! BLDE! CBSEQB! TSWI! ESB! CERSEBK! WEQCISWBSTKO! WISTWSEN! NETQQIBQEN! BQBCEQB(! =ENDBSWEEN!

LEKTKO! IWBNGO! WIQEN*! ESB! HOQIEK! RINERMENB! BQEBGOST! EGINGO! WIESEN&! ESB! CIDBIBQEN! EQBGOWPENEI!

BTQQE!EGISEKO!BTRBQDIB!EMBNGO!WIESEN(!!

/SB!HOQQELB!HBRI!GINEN!]/<</=?7,59!/-,84/639,</8!-/<<3!98,^!WBCBLSWEN(!!

6F[WI! LSUMIO! FXUUIWMO! GMHFPW[IR! RMWXIR! GMVMWFWXOS! KIRXIR! LMUMUF(! BFUW[IFR&! NIRHIFUM! IPOFUW[IOS! IVFWIR!

[MSWIR&!]EIUXOS!4UUIVXQFOS!1IUUM!?RF^!IRW[XWIOS(!9IRHIF!LFUUMWXWF!KIUFW[IR![IR&!IWF!KILMFKS!NFOMR!RFLM!

M[FWIR! [XIR&! GFMRF! HM[MTXPXIO! IVFWIR! [XWIR! PFKXRFO! IWF! FX[SOMHIFO! IOFUW[IOS! IWF! ]9IVXV! LIPW[IFR^!

NFOMRKS! [XWIPF&! IWF! LFPFGIU&! NIRHI! KFMZSF! VIRHFWXOS! [IPF(! 0VOSO&! MPXVMSRFWXUMO&! GIUUM! SRF! [FGFPW[IR!

PFKXRW[IOS!OSUUMOF!IKMWIR![XWIR&!IWF!PFVWIU!IPOFUW[IR![IR!NIRHI!QSUHSF(! !

3NDBQKEQIBQEKIN&! WIGOQQEKIN! ESB! CEKBSBQIENSWBKO! KONDENBWIOBQEKIN! MEHBSVBSWEN! WTSEN! BTQPEGI!

LTWEKO! EQLIJIO'REQMOIEN! BTQKB! GQINBSRT! MBSVINBST! CBNINSWEN! EQE&! OQBIN! NET! NINSWEN! JENDEBQEKIN!

SOPO!EGISEKO!POWBQQEN!WECILENB(!!

8IQE! X-EQQI!9NBY!NETKBN!PBQSEKBSWEKO&!EGTNB!BLBISWEKO&!ONDOEWBK!ESB!BSREKBCEBK!RENDBSWEKO!ESB!

ETQEN!CIWISWBK!BLBISBRTNEW!CESESWEKO(!!

<ILIR&! NIRHI!FUWIFR! IUF! IKSMVWFR! IWF! IVOX! LXWVMO!QXKMWX! GFRMRW[IR! IUI! 'GSUSRHFWI! SRF! IWF! GFW[XIWFR!

KXWZM! IVOIUWXWFOS! PMQSVRFO! IHS! IVOI'VFUMFO! SRFUWX['&! SUFMR! FXOIUF! GM[MKFUUM! XKFUM! RIOFUUIR&! RMUI!LMW[FO!

IRW[XWIOS!IWF!IXUIR!GM[M!OFPMWFWIF!LSGIW[IOS!XUUFWVFO!IKMWIOS!TUIVW![IXHIR!KX[WMIRW[FW(!!

EXO&!SUUMFPHISO! MUFOXUW[IR!FUM! [FUIR!LSUUIO&!IUFGFW!XPIUW[IF!RFLM!HXW!XRI!LFUWFOS !RMUI! NFUUIUF&! MPXQMRFWX!

SRHSUIRKS!OSRW[MIRW[MF'IKSIUF&!IWF!LIUUMOMHIIM!FXUOI[WX!RMIR! ]9IVXV^! M[IRIOS!TIUWVSRF(!7FMRGIVWI!FMIUX!

IKSR!HIRI[!KIUS&!IKMF!OSRWFWXOS!HM[XW(!!

7FXIZIO! [MUIR! RMUI! I[FXKFUUMFO-! LIPHX! FUSFR! JMVMOS! IKSOMF&! FXUTIKM! PX[IF! IWF! VXHXU! OFOSF&! I[! SLMOS!

FHMQIRF&!GFUUI!IWF!QMQMOF!IKMWIOS![FPIWFVXRF.!GFMRF&!KFXU![XIWFOS!FVOSO!GI[FPF&!I[!RMWXIR!IRI!PXUUIOS!

WFPIRWXFO![FMRW[IR(!1FVFQSUWXFR!VFUW[IFR!IVFR!PMWIOI!FXUTIKMF!IWF!QFRIUFO! ]HSMPSUWX^!VFQFU!RMWXIPF&!M[FR!

GILFUOS!RMWX[OIIRIOMR!FPHIUFWX[!KIUS(!!

1MLXUWX! RMRW[IRFUIR! FXUOF! F[WIUW[IR! IWF! SPHFUW[IR! LFVM! RMRW[IRIFR&! SLFUWX! RMRW[IR! IRI! FHMQIRFO! IUI!

IUFGMPW[I!SOIUUFKFWMO!TFMUFWX![XIPF.!RMO&!IWIRKFGI&!IUPMNMSFUM!GXUX[OS!I[WFGFMHF!IWF!PMVOFUUIWFR ! NFUHXR&!IWF!

IUUIVTIWXUMO!KFGIOS!LM[OIWF!WZFWZXF!GXPW[FW[IR!RXIPFOS( !!

9IRHIFO! GFUUI! IKMWIR! [XIR! RMUIOMR(! >MUIOMR! QFM[! NFUHXWIR! [XIR! NIRHIFUIR! KXVWXOSF! RMRW[IR! RM.! GFMRF&!

NFOMRF&! I[! RMRHXWIR! IUUIVTIWFW[IR(! 7SUUIKFWMO! LFUUMWX! [MUIR!! RM! I[FKXW[IR! RMRHXWIRFO&! >F[FUIWIOS!
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VMRFKSKFR! LMW[! IKMR! RMIRIFR(! 0QFO! SVFVXRF! GIUUIVOXUFW[IR! PFKXRHX! [MHFR! GMWFUWIFR&! RMO!

GFVFQSUWXFR! IVOXUFWXWFOS! I[FKXW[F! IWF! MPXQMRF[MSFUIR! IUFGMPW[I! SVSF! IKMR! RXIR(! 7SUUIO! GXPW[FWX!

RMRHXIR!M[FR!GILFU!RXIR!KM[SRF!M[FWIUF(!!

>MUI!QMVMSF!LFVM!RXIRIFR!BSUW[IFUIR!IWF!4ZMVWIRW[MFUIR!VIOUIWXIR!I[FKXW[F!KSUIRF![XIR!GFOFUUF!RIX!

M[FWIF[!KX[WM[!OSRW[MIRWIF!RMRW[IR(!!

1IUF[&!OSRJMFRW[F!SVS[!IVFR!RI[FOIIR-!!

'!>IXO!GFMRS!I[!HXW!],ISB^!MOXVM(!!

1FRIOMIR!KM[FOMIO!GMLSW[I[!VMRIVWIR![XWIR!KX[WMF!JFPWVXF![IPF!aI[![IR!IKMF( !!

1FRIOMIR! ],ISBK^! GIUI[MOM! IKMR!IWF!HMVIMRFWXWFOSF!RMRW[IPF!QMVMS!LSUUIWFUFOS(!1IHIMROFWXF! M[FR!RMRW[IR!

STFUS! IRIUKMF! JMVMOSFUIOMR&! IWF! QMRW[FW[IOS! IWF! TFUFGSPF! IVFRKXUFWVXFO! VSUW[IOS! KFMWFVXRFUIOMR.! IWF!

MRSM[!I[!FLF[WIOS!QSHXOS!QI[X!FUUFOFVWFWVXF!FHMIUF[WIOS!KFMWFVXRFUIOMR!IUI!GFM( !!

7SUUIWF[!KFMR&!SVS!SRKM!XPIUW[IR!RMIR!LIUUMOMHIIM!GIUIOMR!M[FRHFOS!LFUUIQFR!VFOSR!IWF!PX[IIRKFWMO&!IWF!

I[FKXW[IR!RMWXIR!IXUIR!!MWZFUSTIRMO!LFRHMIRFO&!IWF!IXUIR!GIPHXUUMO!IWVMIRFO&!GFRIOMIR![IUO!IUFKMWIR![MIR!

GFUUIF!IWF!FGIUFWV!IWF!TSRTSVSIR! MVIOF!IWF!QMQMOF.!GFRIOMIR&! NFOMR!IUI&! [IRGFWIOS!VFOSRWFVXRFUIOMR!

RS[MW[IR![XWIR!LFMRGIVWI!KF[WIO!IWF!LIPHXO!FHSUI[!IWF!MVMPMO(!6XTMHF!VFOSRF!I[FKXWX!IWF!IVTIUMQIRWFWX!

RXIR!GIPHXUUI[!GM[M!IHS!5FUMVISIR!FLS[OS![MKSUUF!'TFMUFW[IR![XIR'!LIUUMFKFWMO!IWF!4UUSQFWFUUIR![IUKF'

PIKIIR! FXUUIFR! QFOXUW[IR! [MUIR! LIUUMWFUUIRKFWMO(! 1FRIOMIR! GIUIR! 9XHXWFU! IVTMUMWX! LFUUSF! NIRWMP!

OSROMVWFW[FMPIIO! [FXUMWXF! M[FR! [IPF&! IWF! SLSUIFO! IKMWIUF! GILFUWXFO! M[FWIR! [MUIPF&! IVOX[! IHS! GIPFXRI[!

IKMRHFOS!FLS[OS!FKXUUFO&!FPIKMF.!IWF!LFPF!IUI&!FWIFO! MWZMWFOSFR!KXWZMIWVM!IKMWIR![MWX[WIPF(!1FRIOMIR!IWF!

XPIUW[IR!RMWXIR!KX[WM[!LIUUMFUIR!TIRWVFQIRHXFO!IWF!GM[MW[FO( !!

<ILIRFKS!GIUIR!TIRWVFQIRHXFO!TIRWVFWXWFOSF! M[FR!RMRW[IR&!GIUIR!IUUIVXQMRFO!VIRWMWXWFOSF&!KFGI[MF!

QSQIRWXIWFR! GIUIR! PFUUMWFVXR! QSWF! KX[WMFO! NFVFRHFOSF&! IWF! 4UUSQFWFU! KSGIURXFUIR! LFW[FTFUUIWFR!

MRHFUKFGI!VIRWMWXF! M[FR!RMRW[IR(!?UFMR!GFRIOMIR!VXJUMQIRHX!LSUUIWFWMO!I[IU!I[! [IPF![MRI[!GILFUUI[OSF(!

>MO&! 4ZMVWIRW[MFUIR! 4UUIFPMWFWIFUIR! IHS! 0$%(+),%-&+1! "--&%*(.%.&! DRMGIUWVFPFUIR! NFGI! M[FRMO&! NXHXWFU!

FKMRWFUMIR! [IRW[XKFGIOIUMF! FUKM! IWF! KFUGM! RFGFUMWX! FLFP! RXIR.! [IUIR! LIUUMFUM! GM[MQSHX! FVWXRF! I[FUW[IR!

GFMW[MSWIR&![IMRF!KX[WM[!SOIUUF!GFMW[IR!IWF! #/%.&%-&+!"'(%-&)(+!OSRWUFHMO[MS!SVSFR!GFMW[IKSIR(!4KSIUFO!

IUFGFWIOS!VXQMRHXUF!VSUW[IR![MHFR(!

1IUF[&! GFRIOMIR! EIUXOS! 4OMRW[FUIR! WUIVRF! FUF[WX! GMLXUW[IOS! QSPHIFWXF! IWF! [ILF[WXF! M[FR! RMRW[IPF! ('!!

4680A4;8;?! KUMRFO! GXPW[FWXWF! IWF! PFKXR! LXUOSFUIRKFRFOS! KXTMHFO! IUFKMRHF(! ?UHXWMO! FXUUIUF&!

]6M[SRFUIR! BIQIF^! HIMW[IR! RMRW[IR&! [ILF[OM! GFRIOMIPFOS! [IU! TFMUFW[IR! [XIR! KM[FWIUMFO! IKXRIUSOS!

GM[MW[FR(!!

0UIFKS&! RIXUI! LIPGXUXFO! PSUW[IOS! OSRJMFRW[F! SVSF! RIXOFR! 4KMF! NIRHIFUM! IOFUW[IFR&! IWF! LSUUIPF! RM!

NIRHIFUIR! GM[M'OFPMWFWIF! FPHFW[IOS! WUIVRF! M[FWIOS(! 7SUUIKFWMO&! RMUI! QMVMSFUIR! LFVMIUFR&! IKMWIOS! FVQSF!

RXIR! KX[WMFKFWMO! TUI[MSF! SUHFMRHX! GILFU! M[FRKS! RXIPF! NFOMR! FUUIR! 'NXHXWFU! QXRHXF ! KSMWMO! GILIUF! IWF!

GFUUXWMO! OFRTSUF! MUFXPW[IF&! FPIKMF'&! FXUTIKMF! IQFWIOS! TUIVW! RIRKSIR&! LSUUIWFWMO! TFVFW[IOS! TUIVW&! I[MR!

RXIR!FW[IUF!IKMR!NIRHIF!QFMWI!RXIPFOS!RMUI!GMLSW[IWMO!IWF!M[FWIWMO!NFUMFW[IR![IR! ],ISBQEN^!=FMWFVXRFUIOMR(!

EIUIR! ],ISBQEN^!=FMWFVXRFUIR!IVIRW[MF!4=0C40!GFMWF&!'1IUI!1XUXF!IQFRI[&!IWF!GIKM'GMVWFOS!M[FOM!IWF!

GIKM'GMVWFOS! IZMVWIRW[MF! GMLXUWX[&! IWF&! LF[M[&! IPMOFWX[&! VIRHFWX[&! IWF! FKIUMOS! OUIF[MS! SVSFUIR! GILFU!

KX[WMFO!FVI[(!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-BNEKIEN!,ISBQEN!RBLCBWIO!OPBQIB!NINSWELB!JENDEBQENSWBS![MTNDTBQENSWBS'!#!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/A!NINSWEN'!!

!!!4BINKO!HBREQQEST!CBSEK!CEKBSBQIEI!EWBQQISBKO!WIGOQQESIK!RBLCBSWEKO!OPBQIB&!MENDE!HBTESBN!!!!!

GTWSIESBN!RINESRI!ESB!IQBKBSRI!DTSEN!CEWBLB$!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-,3A35!/>,'!!

!!!!!!!!!!!!!!!JENDEBQENSWBKO!RBLCBWIOB*!HOSR&!GBIWKI!PENSRBSWEBK!ROQSWEN!DISTEN!HTSREGISE!CEQCEQBK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MMMMEGTNEQO!EQQEPIKBSWESIK!RBLCBSWEKOB!'(!!

!!!!!!2BIN!WTWEN&!GBIWKI!PENSRBSWEBK!ROQSWEN!CBISIST!WOQISVBQQB&!SVIQOSBRTNB&!GBIVOSBRTNB!ESB!MIREQIB(!

1IWB!BQQBWB!CIHOSW!CIHOSWEW!MBISE!NTELBKO&!IQBKBRSEKO!ESB!RENDBSWEKO!PQERS!NENGOEN!4TDTSBQ!

,PBIWEI!BTQQE!EGINEW(!1TQTSWEBN!HILSWEKO!PQERS!NENGOEN!CBRBMOQSTBN!CENESBN!IKTRI!NTENBGBSIK&!

CIHOSW!CIHOSWEW!NEKIENBGBSIK*!ESB!HOQI!EGINEW!NIQE!SQECESBRTNBQEN!BWKEN!SBNSBQBINO!PBQSEKBST!NBHI!

NTEN(!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,?@/!.,!83</!1?<?>A365/>,</8!,>A/,8!.,19/8!/13,&!/>,!/8>A?8!

.?A?8!1,38/<,59!1?A>3,&!>/8;6?,8!/<</>,59!/=5,38>A/8!;<,5>35,!4?.?>,<<,5!

=9<>?>,59!13A,!,3/<?,5!-,389!/A!.3<,(!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!

8I! ,ISBQEN! OPBQIB! NINSWEN! GIWBSEQIBQENSWBS&! /VIRSENSBWIBQEN! 6EGEEN! EWJBKINSBRTNB! GBINDISWEN!

LBGTNSWEKO&! ESB! AEQTKO! /QQERTMBKO! BLBISBRTNEQB&! TGBQISBRTNEQB&! ESB! OROSBRTN! PEQFEKSTQB!

WTWENDTKO!WTEN!CENESBKO!-IWIBQEN!-IDEWIDOQQB!BTQKISWEN!LBGTNSWEKO(!!

7SUMIZIO![MUIR!IRI!KSKFQIR!IWF!GMLSW[!GFURIFR!RIUFQFW[FR!LFXWIQFWIFO&!HIVMUFO&!FVQS!IWF!LIPGXUXFO&!

IWF!TIRWVFQIRHXFO(!7SUMZI![IR!RMUI!OSRW[MIRW[MF!IVTMUMWXFPF! # ]9IVXVIR^! MUXHMFUIR!IWF!GXUXFUIR!GFURIFR!

I[OXWFWXF$!IVWFPW[IR![XIR!PXUUIOS!IKMWXUF!QIRWFP'IQS[MSRFPF.!IWF!OSRW[MIRW[MF!IVTMUMWXFP!LSUM![IKSIR( !!!!!!!

<ILIR!FMTFWXWFOS!TIRWVFQIRHX!IWF!VIRWMQIRHX!JSUQIWFR!GMHIUFWXWFOS!OSRW[MIRW[MF!IVTMUMWXFPFO!aRMUIFO'!

GXPW[FWX! RMRHXIR! LMUX! XUWIOS! GMHFMF! IKMWIUF&! NIRHIFUM! IOFUW[IUF! GMLSW[! GMLSW[I[! VMRIVWIR! RXIRF&! LSWV&!

NIRHIFUIR!TIRWVFW[IOS!IWF! VIRWMW[IOS!GIUI[OS!QSHX! MWVXWMO!GIUUIUSVWIF&! [IUIR!QSHX!LSUUIO! NIRHIFUIR!

GM[MW[FO!RFLFVWIF!VSUW[IR!GFMW[XIR(!1FPHMR!IWF!RMUM!XPIUW[IOS!IQFR![MHFWIR!KX[WMF! NIRHIFUM!IUFOXWVM!FLFP!

GF[MW[FMSR&! GIRIWFR! XVWI! RXIR! NIRHIF! GIUI! FXUUIOS! IUSOIUMF[! SLFUWXOS! [IPF&! TIRWVFIUF! FPHFW[IR!

FLFPIKMRFO! IKMRKS! [MWXIPF&! IWF! SMRF! NFUUMOS! [XIPF! EIUXIWFOS! 4UUIVXQF! FPHIUF! HSFR! 1M[MFUIR!

1MHI[MHSUUIFR(!7IPGXUX!LSUUIR!FPHI!IRI!GM[MF!IQFWIOS!TUIVW!RIRKSIR( !!

9XHX!QFMVXIO!RMUI!QMVMSFUM!IQFRHFOS!MRWIUTUIWF[MS!SOIUUF!HIPF!IWF&!IRI!GIRIWFOS!QI[XF!MWZXUFKFGIWXF!

M[FR!HF&!I[I[FKXR!GMLXUW[IUFMRS&!IWF!6DCD>!LFXIR!LIPGXUXF!HF!@FPIVWMRFR!NIRHI!FXUUIFR!GIRIWFR!LMW[!

IKMR!RXIPFOS!IKMF!0US!1IUUM!LSRIWFOS!NIRHIFUM!IOFUW[IF(!!

1IUF[&!IKXR!LFMIWFUF!MW[XPM[&!XW[MHF[X!IRW[XPIIR!FUWIFR!JUXMWX!IQFR![XIR!IKXR!GIUI[M!GFWIUF!MW[XPW[IR.!RMUI!

HM[MTXPXIR! KSKFQIRIWFR! [MUUFUF! MUFXROSUUF! VSUWX! [XIR! IKXRF! M[FR! GFMW[IR(! 1IUF[&! GIUI[MOM! IKXR!

IVFRKXUFWVXF!RIXUIW[FW!IUI(!!

9IRHIFUIR! TUIVMSTIWMO! PMGUFWX! RMRW[IR&! QXMRSIWFUF! SWSMW[! IKMWIUF! IWF! QIHMWFW[IUF! NSFWIOS.! RMUI! TMPF!

IVTMUMWXFPFO!GIUUM[!OFUKFW[IOS&!IRI!GFMWFR![IR! ],ISBQEKIN^!OSRIZMS!IHS!PSWXUF!FLFPWVXFKSF!IWF!VFOSRFKSF!

IKMRI[(!<XU!NSWF!RIRKSIR!PSWXUF!LSUM!SVS!FKXHS!MPXRW[IR![IPFOS!RMUI!OSRW[MIRW[MFUIR!GFURIFR!NIRHI!FUWIFR!
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PFRTIWXWF!IKSWIFR(!!

8RKXUX!LSUUIWFR!IKSWIR!RMRW[IRIFR!IUFGMPW[IR!RXIR!PIM[IUF!LIPW[IFR&!I[OXWXFR![IKSIR!PFVWFMUF!FWIUF!RXIR !

LFUOFMW[!GFWIR!F[TMWMO&!IWF!PS!IKMWIOS!FVQS[!IW[FR!RMRW[IR(!7FPF!IUI&! PSKXUFUIR!SUHI[&! AEQTKO!-IWIBQEN!

IUFKMRF&!],ISBQENB^&!VXQFWX!RXIR!GIUILFPF&!IWF!RIOIF!HMVSPGFWX!IKMR![IR&!KSUTXW[F! ,HBLMENBW!OFUKFWX!

GMWFUWIFR(!!

,HBLMEN!HOQI!3WBKI!9QOQEN!3STQQI!=OQSWBILEB!HF(!!

5ONSWIENSWIBN! TQQEWKO! ,QGI! CBSEN! CBQNEQBNSW! IGOBQBWIB! IWBN! NINSWEN! ESB! ,QGI! HOQQEN! CBQQTBN!

GOQBNSW!NINDOBLBQIK&!CBS!CBSEBN!KOLOQE!WTQI!HTSR!CIHTQST!WEN&!ESB!CBNEKIEN!KONSWIENSWIBN&!-ESIKOB!

DEN! 9QEKBQEN! BSBLBREBN! NENGOELB*! HOSR&! ?NICEQSRBLEBN&! GIWB! GOGBMENBQEN! IKTRMOLDE! OQOSIK!

HBQBSBGO!DEN!DIMENSRIO!MTGBGBCEBN(!!

,<13,<3!RO!EGIN!NION&!CBINB!EW!NINSWEN!-/<,</8,!ESB!-/<,!EQE!EW!WEGOEN!INDBQQEW!NIQE!CBISBN&!

WEQEN!HTQB!X4BINKOBQENY!EDO!HTSRBQEN!DIMENSRIOB!CBISWEN&!9QEKB!?NICEQSRBLBQEN!EW'FOQMB(!-BINB&!

-/<,!NIQEKIN!KOMTNIKBST! WEN!ESB!CEQE!7,3>,=?8!GOQIB!EQBGIN! WIDBN(!-EQQIQO!EQE!GQBCBST! WTEN!

ENE!CBISBN!-/<,!WELB!7,3>,=?8,(!

!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!X=OQSWE!;QOWERTB![!2OCESWBILEB![!=ENDBSWBILEBY!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!7,3>,=?8,!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EVIRSENSWIB!OQO!GOCEQNBSWEN!DTENB(!!

!!!

-BNEKIEN!CEHBQ!IWBNGO!WEN!SOKIBN&!BWKENEBN!BRESBRTNB!IWBNGO!WELB&!TQB!BINSWIQB!CESESWEQB!IRTQSWEN!

DEN!CEWBLB(!!

7IREQIB!EGONGO!WEN!SOKIBN!BLBISBRTNB!EGONGO!WEN*!?NICEQSRBLBQEN!3A,/<,!CEHBQQEBN!EGONGO!WEN!

EDOWEQEN!CBISBN!MTGISWEB!WELBKO&!OROSBRTNB!ESB!BLBISBRTNB!EKBQSWEKO(!!

-BNEKIEN!HBWKTNDEQIK!EGONGO!EW!WEN!SOKIBN&!HBWKTNDEB!RTRSBSWEKO!CBLDINSWBK!ROQSTKO!WIQELB(!!

4BKIN! EQE! CBNEKIEN! POQQOS! RENSIMENDTQIK! EGONGO! WEN! SOKIBN&! JENDEBQI! EQBGISEKO! EQQONKBK!

HOQNISTKO!WIQELB!BQQBKBRSB!ESB!BTSO'KONFIBNSWB!BLDEQB(!!

AEQB! ]IKTRI! NTEN^)! GEHIEGI! WBMBSTSBKO! JENDEBQEN! CIWISWESBN! ],ISBK^! <J<E>89<! ?8I@J8BF! .'0!

'/6.546!?FH@!CBWISEKEELB!HBQSWBILEEK!!X7,3>,=?8!OPBQISWBSY!EW!HBQSWEB(!!

2BIEK&! GBTWB! ONIK! ESOQQIKO! EW! WISWBIELBKO! RINERKEQBQEKIN! HBIN! HONDOQBSTSB!! EGON! WISEWKEEN!

GOGOGBCEWIB!ESB!POQQOS!RENSIMENDTESBN&!EWEN!EW!CBISWTSEN!EWEQ!IKTRIKO!ETQEN!CIWISWESBN!RINERKEQB!

ESB!RENSIMENDTESBSIK!HBQBSBGO(!-EQBW&!CEQBIEK!ROQSTQIKO!INFEQNTBQI!BSVIKISB!GEQBSTKO!WIQEN(!!

3NOQENGBSIK!EQQTKIB!RENSISWEKO!CEHBQQIK!EW!WEGOEN(!-EHBQ!CBKBQQB!WEN!CIHOSW!GTPIDBGBQQIB! IWBSEB&!

ESB!EWJBKINSBRTNB!RENDB!WEDIN!/GIB!EKBQSWEKO!EQBCBKI!RENDOB!HBQSWEB(!!

/VIRSENSWIB! ESB! LEGE! KORMIKOEN! EWJBKINSBRTNBQEN! ILTMINBWIOB! EDO! GOI'BQGISWEB! WEN! GIWBKI! CBSEK!

CERSE!CBSI!EMBN!WIEWBIOKEEN!DOHBINIK!HBNDIENB*!WEQEN!/13,!WEQB!CBISWEN!ESB!CBISB)!!

?NICEQSRBLBQEN! CBQNEBN! CERBQKBSTSB! DBGO! BQIMB! CBKOISWB*! ESB&! BQIMEN! CIWISWESBN! ],ISBK^! CEQE!

4,<.?8!,7?6>=?,</8!CIDEW!DTEN!EQBGIN!MBILB&!GIWBKIBK!DTEN!EQQEWEPSICISBSE!EDO!HBQMENBQEN!

MENPE!DBGO!EQBCBS(!!

8IK!JBKIN!CEQQI!NTENB&!JENDEBK!PQEMIB!HBNDIW!BDIST!CEHBQ!WTENB!WELB!TLEQST!NTEN(!7,3>,=?8,</8!
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?<C9KHK8"!8IDF8"!<J8!8?8CD<E8 !IKTRI!ESB!EQBCBS! TLEQST! CEHBQQB! WETKBSEN*! 7,3>,=?8,!

JENDEBQEN! IWBEQBQEN! RTCRSBNSWIB! CEQB! CBISWEN(! =INERMEN! EWBGBSIK! CBWISEKEEN! JENDEBK! ],ISBQEN^!

-'3)60!'/6.546'! BLDE!CBSEQB!TWSEB&! XPENBK!EQBGISEN! WISTWSEN!EQQONKBKY! IWBNGO!CBLIQB!CEWBLB&!

ESB!HOQQELB!BMOQE!EMBSEKO!POQQOSBQEN!BTQQEBN!CESIKO(!!

9QDTBN&!WEQB! IKTRI!NTEN!BRKOW!BQGIBGO)!NI!CIDBLIB! IWBN!NINSWELB! JENDEB!ERNB!ESB! JBCE!WEDIN!BTSO'

GBQBPEN&! OPBQOSBRTN&! BLBISBRTN! ESB! WOQIONSBRTN! BTKEQB! GTWSIEW*! CBINB! JENDEBQEN! ERKT! WEGOEN!

IQBSWBQSWEB!ESB!ERKBINSWEN!WISWBIONBW!CBLIBSWEB(!!

6SKSFR! HXW! MRVTMUF[MS! LSUUIO! KFX! SVSFR! MUFXR! [XIPF&! IWF! KSM[IFR! MRSM[! I[! GI[FPF&! CIWI!CIWI! RENSISWEN!

NINSWELBQIK! JBIKI! NINSWELB(! =I[XF! FUKMWXF! RIXOFR&! X,ISBQENY! *HH<8C@J8J<8! FUI! FUKMFKS! MOXVMF! RXIR&! IWF!

GFRIOMIR!IKXR!LFUWFR!NIRHFXUUIUF!MUWIR!RMRWIOIIPF&!RMUM!MUFOFWVMWFOSFUIR!FLFPQIRF!IWF!GM[MF!WUFRVQMWMW[IUF( !!

<IM[IWMO! NFMVWIFR&! FQMPHIKM! OFUUFOFWX! GFWIR! SRHSFR! [IKSIR! LFUOFMW[! LFRHM! GFWIUF! MUMWVM! RMRW[IR(! 4VIUM!

RMRW[IRIFR!IKXR!LFUWFR!GMVMWFWXOS!KIRXIR!LMUMFUM!VS!IKMR!FLFP!M[FR!RMSR!KFMRIWMO( !!

X7SGIOXRW[F! @US[IVX^! LXUF&! 'X,ISBKY! ?VSUMO! IKMWIR! HXIR! 1XPOFHF! LSUM!'! RMUI! GMWFUWI[! VSUW[IR! VIRWMW[IR!

RXIR&!IWF!KFMRIUFOSIOMR!TFUWIOFWX!RFLM!RXIR&!IKXRIUSOS!FUF[SIO! MWSFUF[M!IWF!IRI!KM[F!OSRW[MIRW[MFUIR!

GFMWFR!2BQEN!FLFPQIRF!IWF!GXPW[FHF!KFPHX!GFMRS!PILIR( !!

@MZOF!GFW!KIUSFKS&!NIQE!DIWIPTLTBK!NIQEKIN!ELKBQST!WIQEN(!7MUMFR!VFUW[IFR!NIRHIFUIOMR!LMW[!IKMR![XWIR!IWF!

NSFRKS![IR!NIRHIW[F!GMHIUFWX![XWIR!IVFRI[!IWZIIWFWMO!LFUFWFKS![IKSIR!WSOM!FPHFTFWVX!GFWIUF!FGMFW[IOS.!

[XWMO&!LFUOFMW[!LFRHMFUIR!KFMRIFR!LFMIR!IUHMFR&!LMW[!IKMWIR!LFVM!RMRW[IR( !!

6UMRF! IWF! FPFMWFVXRF! 'HIVMUF&! MUUMOF&! IWF! XVWI! VIRHSF'&! FLSVOFWX! RMWXIR! LMW[IWFR! GIUI[! FHMIUF[M! [MUIPF!

OSRWXUFWX!RMRW[IR(!!

'!1M[MOM!IKXUWXWF!IWF!RIOFWXWF![FXHIWI(!EXIR!IKMRGILFUUIO!KILMFKS!MWSW[IR![FMWX[WIWI!FHMRI[!RFKXVM!IKMWIR!

[FUIWIRIFR&! [XIR! XUHFMPFO! QFM[! LXWVMO! HFXHI&! [XIR! NFRW[MFO! XUUFWXUMO&! GIVWIIO! LFVIUUFUF[M! IKMWIR!

[FMWX[WIWI&!IWF![XIR![SUMWZFUUIO!IWF!IVTMUMWXFUIR!FWVIOFGIFO!GXOFIUFUMO!I[!HXWIPF!RFGFUMW[IR!HX[XI( !!

'!1FMRF!LSUM!I[!HF![XIR!IZMVWIRW[MFUM!HFKSOMSR!IKMF(!EXIR!GM[MW[FUIR!FVQSF!SVS!GIVWIPFOSF![IR(!EXIR!

VIRWMQIRHXIWFWMO! LFUFWFKS! MOXVWIUMO! GF[IRXWI! '[XIR! GFMWFR! HIR! X,ISBQEKINY! OSRWFOWFW[IOS! KSKFQIRFO!

MKSW[IUMO!GF[IRXWI!GILMRW[FW'&!'XIKTRIY!IWF!JBKIN!FLFP!M[FRKS![IRXOIWI![XIR!IZMVWIRW[MFUIR!IKSIUF![IU!M[FR!

GILFUOS! PMW[FWIOIIR(! EXIO&! XKFUMWFVXRF&! GFGIVF&! SVFVXR! SRF&! IWF! [SUMSRWFVXRF! KS[FW[IOS! VSUWXFO!

[FUIWIPF!NFOMRKS![IRXOIWI(!!

'!X,ISBY&![XIR!GFMWFR!HIR!-3A3!IWF!7,3>,=?8!XKFUMF!HF&!IWF![XIR!SVFVXRIUFOS!IWF!SRKM[FWIUFOS!GILFU!

HIR!KX[WMF[!LSURMW[IR![FMWX[WI(!EXIO!SUHIF&! X,ISBGBNY!VMRIWVM!GILFUUIFR! XSRFO!IWF!KFMW[FO^!MOFUFWXUMO!GM[M!

[FUIWI! IKXRIUS&! IWF! LSUUIPFZI! M[FWIF! RINESRI! IWF! ERPEQO! HX[XI.! LSUUIKFWMO! XSRF! IWF! KFMW[FUIR^!

IVTIUMIRW[MFUMO! GIPHXUKFUUMIRFO! IUFOFUW[IR! HMWX[XI! GM[MW[FUF! IWF! KSUTXW[IWFUF(! X?RIFR! IWF! KFMW[IFR^!

HMWX[XIR! VMRIVOIUFO! MPXRHX! '8CBDCD! 468C4>! 38A0'& ! X,ISBKY! [XIRW[FW! 'VSMPMO! X,ISB! 7,3>,=?8/,8Y!

VMRIWVM!RFLM!GFHX[XI'!KSUHIWF!HXIR!KX[WMFUIR!FXUOF(!

'! ATEK! GBTQKO! EGTNB! EPBISWEN! DTWTE&! ESB! IQBGBNEBN! ERPEQIMENSBSTSBKOB! ESOQKIWTNEBN! IWBSEB!

ERPEQO!DTWTE(!!/SB!HOQQELB!BSWOKO!GBISWBK!ESENGBCE!EQQEPIKBSWEN!WBIWKIWTE!ESOQKIWTNEBN(!!

'!ATEK&! IQBGBNEBN!GEQSBST!WENBK!CEHIN!ESB!CEQQIQO!WBMBSWEKO!ESB!WBTQISWEKO! ISWTLI!CEHBQ!DTELBKO!

RINERMEN! ESENGBCEB! DTWTE*! RINERMEN! HOQQEK! ESB! DISTWTEN! OQOISWBPENEK! ERKLBCO! CIHTQSTSB!

WBTDESE(!!

'!/W!DTWTE!GOQPTSWB!RENDBST!EDO!CIWISWB!HOCEST!CEHBQ&!RINERMENBK!DIQB!RENDBST!CEHBQQEKOBK(!!
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'! /RBN! DIWTES! EW! DBGOELB! EWEQ! ROLIDOQIK! EGTWKIPEBN(!!

'! EXIR! VMRIVOIUFO! VIRHFWX! IWF! X,ISBKY! WTENSWBS! DTEN! CENESBKO! ,RMOBQEKIN! GFW! IKMR! FLFP! M[FRKS!

GF[IRXWI&![XIR!KSUTXW[FO!IWF!GM[MW[F!KSGIURFW[IR!HMWX[WIR!VMRIVOIUF!SOIUUFO!HMVSPGFWXFO!M[FRKS!PMUFWIOI!

PFRGUSF!IKX[OMFUIR!FXUUIFR!GI[FPF(!!

'!EXIR!MRKXUXFGFU!GFOSMW[F!GIUILFPF!MW[XPMOS!PMW[FWIOI!AEQTKO!,RMOQB&![IMRF!VSUWXWFOS!KX[WMFUIR!FW[IFR!

HFKSIR(!!

'! EFMPWFVXR! GFOSMW[FUM! 'IHSRSPFOS! LXWVIKMWI! GFOSMW[FUM'&! GIWM! FQFMIUF! IOFUUMOS! HMSR! OSRTSRGMHIUMO!

GFHFKSIPF!IKMF[WFWXOS![IRXOIWI.!GIWM!HFKS![XIR!GILFUUF!FVIW[IOS!VFVOMF!GIWIOS!HXIR![IUGFMW( !!

'!EIU!XVWI!HX[XI!KIUWFW[IR!HIPF!IWSUW[IR![FM[OMHFR!KFMZSIM!IVOXFO!NFUW[IR!HM[OMIHFRIFR/ !!

'! 6FMZSWFVXRIFR! FUM! FP! RFM[! TIRWVFW[IR/! >IXUI! GXUXFUM! KFPHIW[IR! FP! HMSW! TIUWVSRF! LSUM! VIRHFWXOS! SWI!

HIR/!1IPHXU!RFM[!X,ISBY!I[!SWI!HIR!PS!IKSRKS/!4HS!LFMR!XUUXWM!I[!SWI!HIR&!IRW[XRIR!I[!RFXIPFOSFR/ !!

'!1FMWF![IUF!IUI"!7SUMIZIO!M[FRKS!GFPMUF!IRI!TIRWVFQIRHX!VMRIVKFMW[FO&!I[!PMW[FWIOI!VIRHFWXOS( !!

'! >SUGFMW! VIRHFW[IOS! LXUGMPW[IR! [FMHFRIFR&! GIUILFPF! MUUMOMWFR! MTMRW[IR! RFM[&! [IUIR! IWF! X,ISBY! HIR!

X,HBLMENBY! RMUI! GFMWFR! HFKS&! VIRHFW[IOS! TUIVW! IWF! IVOFWXOS! HMSHFR! XRIFUIR! [FMR(! 4VOIUUFO! IQFWIR!

HMWXW(! ],ISBQEN!8BHIBY!SVFVXRF!GFMWF&!IWF!I[!KFMZSWFVXRF(!1IUF[&!SWSMW[!IKMWIR!HXW! ],ISBQEN!8BHIBY! M[FR!

HFHMR!KFMZSFUIRKFR(!1BIVOBK!GOQPTSWBQEN!GBIVOSBRTNEBN!DTEN!RINERKEQB!KENSWEN!DTDBN!CISBQSEBN&!

ORBRTNBQEN! ],ISBQEN! 8BHIBY! HBQEN! RIRSEMBN! RBQSWEN! BQI! DELB! 4,53835&! ISVTQB! '>8@LFJ8IKE8H<E!

@JLKH8#!X',5'!#!14'460'3*0Y!<HH<8C@J8J<!9@?KHJM<E!;8"!<J8!>FHGKJM8!FI8JK!<>@J<E!;8!9<HH@HF$ !

#!+8@LFJ8IKE8!9@M@J8IKE! A8@JI@<H8!98J! #(,7,'3*0!DKHH@MB<J8!98J#!98@EF!<M!;8!<H8>@E;8BF!>FHGKJM!

8J8C8H<E!98HH<E<8E$!(<HH<M8H!<M8MK<! X',5'!#!(,7,'Y!MK<E!I@IJ<D8H<E!<>@8MBF!'IDFH8!<J8!2C8E<H8"!

<J8!I@IJ<D8!FIF8B!9<?8H!;<E!DF;K8E!=KEJM@FE8JKBF!;K$

4VFR!HM[XIWI!9FMROSFO!KFMZSWFVXRFO&!TPFKFO&!KSVIWIF!IWF!RF[MSIR!VXRWVMOIWF!GMHFPW[IR!HMWXIPF&!RF[MSIO!

9FMROSFUIR!PIKIFO!GIWIW[IR!I[!HMWX[WIRIFR(!4VFR!HM[XIWI![IXIO![FUIWIPF!9FMROS!LFVIUUIOSUUFO![MKSUW[IR!

[FMWX[WIRFO&! EGIN! DISTWTEN! CEKBSTENGBSIK(! EIU! HF! [MKSUUF! aKFM[WFOIUMF! SRWFVXRFUIR! FMW[FOMFR! GFMRS/!

8IK&! 9FMROSFKFRHMO! KFMW[MO! I[! HFWSUUIPF! HMSWVXIW(! >SPF! PMWIOI! 9FMROSF! GM! FPHIIWFR! IKSWIF&! 'SRIFR! IWF!

KFMW[IFR/! EXIR! KSKFQIRIFR! GFMRS! I[! HF! VSUW[IR! SRF! IWF! KFMW[F.! [XIR! GMLSW[IWFR! GFMRS! I[! HMWX[XI!

TIRWVFW[IR!IWF!VIRWMW[IR(!@IRWVFQIRHX!IWF!VIRWMQIRHX!LSUMIO!I[!HXWI![IUMOXVMUMO![XIR!GFMWFOS! X,ISBY!HIR!

IKMF[OS!9FMROSFUIOMR&![IMRFO!SR!KX[WMF!IOFUW[IR!GFMWM[XI&!GFPHMR!IWF!LSUUIPF!GFMRS!I[!GFHX[XI!VMRIVWIR( !!

'! ?RIFR! IWF! KFMW[IFR! VMRIVWIF&! IWF! SRF! IWF! KFMW[F! GMLSW[IWFR! M[FWIF! HMUF! KFMZSWFVXRF! IOFUW[IR!

HM[XIWIRFO(!!

'! 8[FWI[&!EIUXOS!4UUIVXQFUIR!GFURIFR!GM[M![FUIWI&!IWF!EIUXOS!4UUIVXQF![XIR!GFMWFR!HFKS!IWF! ,ISBQEN!

KSGIURXTIFR![FXHIWI.!GFMRF!9FMROSFUIR![MKSUUIWFR!VMRIVWIR!HX[XIPFUMO&!XVWI!HX[XI!CIRTPXOS!VFOUMJM[MSIO!

GFMRS!I[![FMWX[WIWIPF!VFPGFWXOS.!KFMZSWFVXRF&!TSGUI[MF&!IWF!QMVIUMFUIR!SMRSUHIOSFO![FUIWIPF!XVWI!HX[XI.!

[XIR!KSKFQIRIR!GMHI[!VSUW[IR!HMWX[XI!RFLM!I[!HMWX[XIR!KFX[F!GIUGIUFO( !!

'!4[![FMWI[WI!GXUX!QFOXU!IKSR!aMUUMOMWFR!IWF!TS[MO!IKSR![FMWI[WI!IWF! JBKIWTE! I[IUI[F!IVTIUMQIRWFW[IR!

HXWIRIO&!9FMROSFO![MKSUWXFO!IWF!FGFRHSRFWXFO! M[FWIWMO!XUUXR&!GIRIWFR!GIHIMROFWXFO!HMUIPF!GIOFWX!IKMR!

FUUIR(!!

'!4[IU!I[!HXIR!KM[FOMF!FGIUFWVF!HF! X,ISBQENY!,HBLMENEBN&!GFPHMR!IWF!VSMP'VSMPMO! NFUFQSR!IKMWIR!GFHMS&!

-EQBQENGBN!JMHFW[IR!GFHF&!IWF!-EQE!-BISBN!GM[M!GFHF(!!

'!EIUIR!IWF![XIR!XUHFMPFO!FVIWF!HFXIRIFR&!KSUTXW[IO!!IUSVSWFVXRF!I[FKXW[IR!HXWIRIFR&!IWF!KSKFQIRFO!
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IWF!GMLSW[FO!KXVWXUF!HFXHIRIFR&!SUHXFR!I[!HX[XI! X,ISBQENY! TUIQMF[OS! GILFUUMO&! [XIR! GFMWFR! NFUHXR!

HI[FR! GILFUUFO! FVIW[IOS(! EXIO! XVWI! HX[XI! [XIR! OFGX[! IWF! TIRWVFQIRHXIR! GMHI[&! IUUI[! FVIW[IR!

HMWX[XIPF! HMWX[XIR! GILFUUFO.! IWF! LSUUIPF&! 9FMROSF[! LMW[! IKMWIR! HX[XIRIFR&! VSMPMO! LMW[! IKMR! HI[FOI[XI!

GIVWI!GFW[XIO!IVFR!HXWIRF[(!EXIO!I[!HX[XI!MRSPFOS!IVTIUMIRW[MF![X[IRMO!]9FMROSFUIOMR^( !!

'! 4KMI[XI! VS! FGIUFWVIM"! 4XUIR! FGIUFVWFVXRIWFR! LSRHSUFWXWF&! PSWXWF! IWF! QXUKMPHXWF! HFXHI(! 6SM[IFR!

NFMOMW[IR!HMUF&!IKXRIUSOS![IUIKMRI[!FUHXUFW[IR!HMUF&!GIUIR!GFMWFR!HFKSIR!],ISBQEN!,HBLMENBW^!I[IU!NFOMR!

KFGI(! 0GIUFVWFVXRFO! LFRHMWXOS! HMUIPFOS! TIRWVFQIRHXFO&! IWF! ]IKSF^! GXPW[FW[IR! HXWIR! TIRWVFQIRHXFO!

M[FWIR!HMWX[WI&![IUGMW[FW[IR!HMIWIR!TIUWVSRIM!'[FQFW[IR!HMWX[WIR'!FKMRHXFO!IQFWIR!HM[OMIWI&!GM[MW[F!GIUIR!

OFGX[!GM[M!HXWI(!1IUF[&!KFMZSWX!IKMWIR!HMUF!IWF!I[IU!I[!HXIR!KM[FOMFO!FHMRF!QMVIUMF!IVTIUMQIRWFW[IR!HXWI.!

GIUIR!GM[MW[F!QXKFWXF&!KSUTXW[IOS!KSKFQIR!IWF!GMLSW[IO!VSUW[IR!HXWIR!TIRWVFQIRHX!QXKFWXWMO!GFMRS!

I[! HXWIPFOS! FWIUFW[IR(! 4[! HMUF! OSRWXUFW[IR! IUHM[OF! GFMRS! I[! HMUIPF! GM[M.! IXUIR! GFMWFR! HIR! ] ,ISBQEKIN^&!

-3A3,</8! 3>?<<3,</538&! LFUUIQFRIWFR! I[! HFXHIPFOS(! BIOXPF! IUI! I[! HXWI! ]MOXVWIR^! GM[MW[IWFR!

VSUWXWFOS!SR!FVOS!I[!HIPF!IXUIR!TPFRFUIRF&!GFM[MO!IWF!GIUIR!GFMWFR!I[OXWXFR!HMLFUHXIR! ],ISBQEN^!6,8!

,7?6>=?,(!!

4UPMNMS!GXUXFO!KXVWXUF!HFXHI!IXUIR!OSQXRMWFWIIWFR!FKMRWI!TSVWXIWFR(!1IUIR!FVI!JMVMOSIWFWMO!LFUFWFKS!I[!

HXWI! HIXVIR! GILFUUMO(! 9FMROSFUIR! MRSPFOS! I[FKXW[F! TIUWVSRFP! TUSTMSUMO! I[! HXWIPFOS&! HXIPF! *)))! XUWI!

KM[SR!VFRWXIO!IVFRHFOS!LMW[FO!MUFOXUUM!GILFU!HMWX[WI!<MGXUX!BFRWXIWFWMO&!IWF!LMW[SO!IVFR!RFLM!HXWIRF[![IU!

TIRWVFW[IR!HXWIR!NIRHIFUM!OSRWFWX(!!

'1FMRF&! HMSWIR! KX[WMF! IXUIR! KSKFQIR! WZMOMIO! VSUW[IR! HXWI(! 4WF! KSKFQIR! LSUMIO! IVWXWXWF! HFXHI! IXUIR!

GM[MW[IR!IUSVSWFVXRFUIR!GFUUXFR&!LSRHSUFWXWF!HFXHI! NFR!IWF!IHFRKS!HXWIRFUIR!IWF! NIRHIF! WZXRHMW[IOS!

[IU!FUUSTF! NFRW[MOS!HXWIRFUIR![FMR(!?UFMR!HIPF!LFMRGIVWI!QIRHI&!TUSJIWIO!IVFRHFOS!LMW[IM! FUKMF!IQFR!

[MIR!MRVTMUF[MSF[!I[!HFOMWI!I[IU(!9FOMR!IUI&!I[!HFOMWI!LMW[!LSUMIZIO!SWI!HMUIR!XRI!LSRIWFR!IRW[XR!GILFU!

HMWX[XIRFO&!KFUFMFO!FPHFWX!IKMWIR!GFMWMUF(!!

'BMRIWVMHF[XI&!KM[SR!FGIUFWVFO!IWF!IUPMNMS!GXUXFO!PXUUIOS!KFX[IWFR!HMUF!MRHFUWVXFO&!IWF!I[!HXWI!MUWIR!RFLM!

VIKXUWFVXRF! IQFWIR! HMIWIR! IWF! WUFHM[MS! IWF! SLMWXUFO! HMWX[WIR! KFX[IWFWMO(! 4HS[IMR! GMHI! FPHFW[IO! GIUIR!

VMRIVOIUIR!SMRFUUMFO!FVWMRHXOS!PMWX[OI&!IWF!GIUF[!IXUIR!GM[MW[IRFO(!7SUUIPF&!HIJIRWVF'QIRWFPFO!IUFMOMW[IR!

HMWX[WI! ],ISBQEN^! ,HBLMENBQEN! IUFKMRFUIR! FXUOF(! 6FMZSWX! IUI! IKMWIR! HMUF&! IWF! IXUIR! QSHXUF! QMVIUMF!

I[FKXW[IR!HXWI&!PXUUIOS!IUSVSWFVXRMO!I[!HX[XIRSO!GI[FPF( !!

'4[! HFKS! FPHIUMO! GM[MW[FR! KXWZM! HFXOF[XIRSR! IWF! HIRF! HFXOFWIRIR! FUWIFR.! [IUIR! IWF! FGIUFWVFO! IWF!

TSGUIFO!GIUHMR!KFMZSW[IR![FUIWI&!IWVFMFO!IKMWIR!HMWX[XI!IWF!GFOFUUMO!IKSWIR![FUIWI( !!

'1FMRF&!IUPMNMS[FPIIO!IWF!FGIUFWVIO!MRSM[!MUFGF[WIF!IVTIUS!PI[FOIWIRFUIOMR!FPHIUFWX[!KIUS&!MW[IPF!HF![XIO!

MUFGF[MOS! [IRXOIWIR! KFMWFVXRF.! IVFWIUFOS&! SVFVXRIFR&! [SUMSRWFVXRIFR&! PFKXRWFVXRIFR&! IWF! FUUFOFVWF!

GM[MW[FR!FXOIUFWXWFOS!GMHIIWFR(!4WF!HIRF!GIWIWF!HFKSIRIFR&![IUF!NFOMRKS!HX[XI-!FXOIUFO&!WUIGIWFVXRF&!

MRVTMUF[MSF&! HIR'HIRF! [XIR! GFMWFR! HIR! ],ISBQENGBNDIK^! [IWSUUIPF.! MRSM[! I[MRKS! [IRMWX[WIPF! FMTFWXWFOS!

KFX[FO! IKMR&! [XIR! GFMWFR! HIR! ],ISBQI^! IVOFWX! M[FR! I[! GF[IRMSWI&! CEQB! GFMWF! HMWX[XIR! WFPIRWX! KX[WMFO!

IUFGMPW[IR!PFKXRW[IR!HM[XIRF&!NFOMWIKMIWFR!NFRFUM!XKFUM!LSURMWX!IWF!GM[OFUUIFR!FUUSTF!NFUW[IR!HM[XIRF&!IWF!

VIQI'FPFGIRW[FW![SUMSRWFVXRF!IWF!GM[MW[F!SRF!IOFUW[IR!HXIRF(!],ISBK^!KFX[F!LSUMIO!KX[WMFO!IKMRKS!PMWX[OI!

VSMPMO!IVOFWX!IWF!VMRIWVM!IKMRKS!GF[IRXWI&!'IWF!NFOMRKS!GF[IRXWI'!IWF!GIWM!KSKSUFWXOS!GF[IRXWI!a],ISBQEN^!

3WBEQB!HIPF!VSUW[IF!IWF!KIUS!XKFUMWFVXRI[!LSURMW[IF!-EQE!OUIF[MS!KX[WMFUIRW[FW(!!

!!!
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'!EXIR! VIQI'FPFGIM&! GILFU! HMWX[WIR! KFX[FO! RFLMWF! XOFW[IR! I[! HM[OMI[XIR! GI[FPF&! [XIR! ],ISBK^! IUI!

MRSM[!I[!HM[XI!RFLMWF!XOFWXOS!GILFU!HX[XIR!KX[WMF&!GM[MW[F![SUMSRWVXF!M[FWIOS(!@SGUIFO!GFPHMR!GF[FUIWI&!

SUFMRHMO! ],ISBQEN^! IWBEQB! XPIUWX! I[! HX[XIPFOS! HF.! SUFMRHMO! I[! HX[XI! XPIUWX! [XIR! GILFUUFO! GIWIW[IOS!

],ISBQEKIN^! PFR! IKMR! GILFU! HX[XIPF(!0KIUW[IR! [FM[OM[XIR! AEQTKO! BTKEQEI! GIUILFPF! IXWVM! GILFU! HMI[XI&!

[IXIR!GXUXFUM!FXUUIUF!IKMWIR!PFKXRW[IOS(!!

'!4UFOXWVM&! MOXVM! IWF! VMRIVWFUF[M! FLFP! M[FRKS!GFRM[XI!OIZFW[IR![FUIWIRIFR! ],ISBK^! [XIR! WUMVWXUFUIR!GIUUM!

M[FWIR! HXIPF"!3IRGSUFUIR! TSHIUMS[&! [XIR! RFLMKFGIF! FPFMWFVXR! GMLXUWXOS! PMW[FWIOI&! GFPHMR! IWF! VSMP! VSMPMO!

0MWFKFRFRW[! MW[XPMOS!GF[MRFWI!IWF!VS!IKMRKS!GF[IRMSWI!0MWF!0QXPWVXFUIR! PFRFO![XIRW[FW!IKMWIR!HXIRFUM(!

@S[GMHIF!FXUOMWXOS![IRXOIWI!TIRWVFWX!FLFP!M[FRKS![IRXWIR!IHS[IUIWMO!LFUFWFKS( !!

'! 1IHIMROFWXFO! [FUIWI! KSVI! IWF! IKFUUM! [FUIWIRIFR&! ],ISBK^! [XIR! GILFUUFO! I[FKXW[IR! HMWXIPFOS(! 6XWZM!

GFUUX!GILFU!LSUMIO!FVIFO!M[FRKS!HMUF&!GFPHMR!IWF!OIZFO!IWIWIR!GFHMWX[XI&!],ISBQI^!SWSMW[!IKMWIR!GFHMS[XI&!

IWF!'NFVSOS!HX[XIPF!VMRIWVM['!IVOFW[IR!GFHMS[XI(!!

'! >SPF! VMRIWV! HI[FOI[XI! NFR! IWF! SRHS! NFRW[MWF! MGMPW[IOS&! FXUUIRF! CIRTPXUF! NSFR! GILFU! HIPF! '],ISBQEN^!

M[FOMFO!GIUGIUFO!IUUI['!VFOUMJM[MSF!IVOFMRW[IUF![XIR!GIOFWXFO!SUHFMRW[IOS/!4[!FP!HX[XI!MOXVWIR!IUUIW[IR!

HMWX[XIR! M[FOM! GM[MHXRFO! GM[MF[! KS[FW[IOS! VSUWXFO! M[FR! HMUIPF&! [XIO! GM[MF[! KS[FW[IOS! IUI! VSUWXFO! M[FR!

[FUIWIR!GI[FPF/!BSUWXFO!M[FR!HMUF!GIHIMROF[MSF!M[FWIOS&!IWF!GIHIMROFWXFO!HMUF!PXUUIFR![XIO!GIHIMROF[MSF!

M[FWIOS!IWF!GIHIMROFWXFO! M[FWIOS!VSUWXFO! M[FR![FUIWIR!GI[FPF&!LSUMZI!GFMWF! ],ISB!,MTLSRTBQEN! IWBEQB^&!

OUIF[MSFR!FKIUW[IR!HIR!M[FIUF&!FPIKMF(!!

'!-ENESBN!RINERSEN!DENB!JBROSWEN!DENB!DELB!GOGOQBST!BHBL!CBDTWTE&!EW!BL!DTWTE!IKTRSEN!SENPLTBN!

IWBKI! CIWIDTNEN! RBKQIFIWIOESBN! OINBQQISWEN! DEN! 4TDTSBQ! RINERKEQBK! MIREQIB! CBINO! EW! DIWTELB!

EKBQSWEN+! =INESR! EWBWTE! WIGOQQEBN! ESB! WIGOQQB! JBROKO! DTWTE(! =INESR! EWBWTE! 4BINKOBQENGBNB!

HELSWEKO! CIDE! WTWENB! HILSWEB! ESB! RTNSRIKESB! DIQELBKO! RINERKEQBN&! ESB! HOQIVE! ERPEQIMENSBSTKO!

DTWTE)!EQBILKESB!ESB!RTNSRIKESB(!!

'! 6SVI! IWF! IKFUUM! GFPHMR! GF[FUIWI&! [XIR! GFMWFR! HIR! ],ISBQI^! GM[OFU! IQFWIR! HMS[XIPFOS! HF(! 1IPHXUUI[OS!

TIRWVFQIRHXIM&! IVWXFVXRIM&! IWF! IWVMTIR! VIRWMQIRHXIM! FQSUI! IQFWIR! HMI[XIRIFR&! WETEK! FUM! [FUIWI!

VSUW[IR![X[IRHX!RFLM!HMWX[XIR!IKSIUF!GIUGIUFO(!EXIO![IXIR!GXUXFUIR!FXUOF!FUM![FUIWI!KFX[F!WZFU!LSUMIO!

IKMWIR(!!

'! 1IUF[&! FUI! GIHIMROFWXFKSFO! [FUIWI&! SRWFVXRFUIR! KSVI! IWF! IKFUUM! [FUIWIRIFR&! IWF! [XIR! GFMWFR! HIR!

],ISBQEKIN^!LFUUIQFRIWFR!NFUW[IOS!KSVI!IWF!IKFUUM![FUIWIRIFR.![IUIR!SUHXFR!ILXR!FPHM[!FVIFKSFO!M[FRKS!

GFMW[FUIWI&![FPFRW[FUMO!KFGI(!!

'!1IHIMROFWXFO![FUIWI!IUFVSW[IR!HM[XIWIRIFR!IWF!PFTXUW[IR!HM[XIWIRIFR&!OSRJMFRW[F!TIUJIOWXFUIOMR!KIPHM!

KIUFW[IR![FUIWIRIFR!9FMROSF!PFRIFR!MOXVMOS!HX[XIPFOS!IWF!FVOFTIRF!KIUWFW[IR!HIPF!MOXVMOS!HX[XIPFOS( !!

'! 1IHIMROFWXFO! [FUIWI! MVWMPXIWFR! RFLFVMWF! [FXHIWIRIFR&! IWF! LFPF! IWF! KX[WM[! IUI&! KXTMHFKFUUMFO! IWF!

GFWIUFW[FMPIFO! M[FR! [FMWI[OIWIRIFR! PFKXR! LXUOSFUIOMR.! GMLSW[IFR! ],ISBQENB^! HIR!QFMWFVXRF! HFUFQF[XI!

IWF!GIRIWFR!X,ISBQENY!VIQI'FPFGFO![FUIWI(!!

'! 1IHIMROFWXFO! [FUIWI! VFOSROM! MUFMRHX! [FMWX[WIWIRIFR&! IWF! LFPF! IUI! GFUOFW[IOS! IWF! GMLS[GIUFO! M[FWIOS!

KFMWFVXRF!FKIUW[IR!HX[XIRIFR&!NXVWM[MF!GMPFW[IFUM!IHS!MUFMRHX![FMWX[WIWIRIM!NF[FUW[IOS!GMHIIM!XOS!IKMRI[(!

EX[IRIFR&! ][XIR! GFURIOS! '! 9FMROS! '! GM[MF^! HIR! QFMWFVXRFUIOMR! LFUQSRMFR! NFUW[IR! [FUIWI&! IWF! QSHX!

GIUIFR!GMLS[GIUFWFVXRF!NFVSOS!HX[XI!IKSIUF!PFUUMIWFR( !!

'! 1TWSIESBN! CEDEINKBSTENBK! CIHOSW! GBQCIBK! DIQB*! WEQEN! HOQIEK! HBREQQE&! GOQQOSO&! EWINIKTRI&! ESB!
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BDEISBRTN! GBCEWIB! OQOSIK! LICQBST! CBISIQB*! 'ESB! IWBSEW! DIQB! MTNDTBQEN! BTQQEBN! BGEQIKO!

7BISBRTNB!CEWBLBKOBK(!X4BINKOY!DEQISWON!/QQEBLISBSEB!EWBGTSTKO!DTSE!ESB!/QQEBLISBSEB!CEQEN!CBISBN!

DEN!],ISB^!DELB!JBKINGO!DTSE(!!

'!8OLB!LBGTNDTKO!DIWTES!EGIB!HBNDI!HOQI!IKTRSEN+!8OLB!LBGTNDTKO!DIWTES!AEQTESBKO!/QQERTMBQEN&!

4BINKOBQEN!/QQERTMBQEN&!EQQEBLISBSEB!IKTRSEN+!!

'!4[!HX[XI!EIUXUF!GIKMUF!IKSR!GILFU&!I[!HX[XIPFOS!LSU!MOXVMOS!],ISBQEN^!NFUHXIUF.![IMRFO&!FUKM!IWF!KFUGM!

MRHFUWX!GILFU!GFMWX![XIR!VMRIVQIRF![FPFRW[FUMO!KFGI(!=IRHI!LFXIWFR![ILFU&!LSRF!LIQIR!RSR!NIRHIFO!

SOIU!LFRHMF!IKMR!HXIR!#RSUO!GIUI!GFMWFUFOS!FQIWVIWFR!IWF!MUXHMQIRIWFR!GIKMUFW[IFUIR!SOIUUF$&!IZMVWMW[IR!

I[!HIR!9ILSYF!GFW!VSUWX[(!EXIR!KFMRIWMO!EIUXIWFR!MRSR!I[!HX[XI!],ISB^!FXUOMWXOS(!],ISB^!I[!HFKS!MRSRKS!

WSOM!GIUI[M!GFWIFR&!GFM[MO!IWF!FPHI!KX[WMIWFR![XIR!MRKXUXFR!IWF!KX[WMFUIR!GFURIFR( !!!!!!!!

'! ],ISBQEN^! NFUHXIUF![SUFKFUUMF! MOXV!HI[FOI[XI(!BS!IKMI[XI![XIR! MRKXUXFR!LF[WIR!HMUIR!KFX[IM.!KFUMFUM&!

GIPFUUFUM&!PSUIIM&![XLFMW[IM!IWF!WZSUMIM.!IWF!KFX[F!GM[MHXR!GFOSMW[FUIR!GFMWFR!IWIRKFGI!HMLFUHXIR!],ISBQEN^!

PFR! [SUFKFUUMF! IWF! QMVWIUMSWVXF! MOXVMOS! HX[XI(! 7SU! ],ISB^! OSRWUSP! TIUJIOWXFR! FUM! HF(! <IKI! IWF! SUHIR!

TIUJIOWXF&! LF[OXRHIF&! IWF! KFUFTIRF! HFKSIPF! MOXVMOS! HX[XI.! IWF! F[OIRIFR&! KM[FOMF&! FRMQFPMF! [IMR!

LIKF[WMF!GIUHMR!GIHIMROFW[IR!HMWXIR!X[WF(!!

'!6SKSFR!LFU!I[F[XI!KM[SR!GFWIO!PXUUFO!KSPHFWX!SRHSUIR&!LF[MF!RSPF!LIHFWX!IWF!IVWFPW[IR!HXIR!PXUUFUIR!

KFMRIFR(!CUIVRFO!LFUWX!IWF!IWZIUF! NSFRKS!HF!TS[MO.!F[OIRIFR&!IXUM!RFLMOSF!IKMRI[!KIUS&!VIQI'FPFGFO!

IPMOFW[IOS!NFRFUMF!M[FRKS!HXIPFOS(!4KXR!FVOSWFR!PS!IKMR!IWF!IVRFWXOS!HF!PFGSUFRW[FR!FUMWX!KFGI.!GFMRF!

GMVMWFW[IUF! MW[XPW[IR! HIRIFR&! PXUUIWMO! KFPGXUX! GIUHIFO! VSUW[IR! HMUIPF! MOXVMOS! HX(! 6IUS! [XUWSMRFO! IWF!

LSVWSFO!MOXVWIUF!MW[XPMOS!HF&!IWF!KIUSZIFKS!LF[MF!SVFW[IR!MOXVMOS!HX(!4WF!IKXR!GFWI[&!KFUFXF!PSHMWX!IWF!

LSUMWX!HIPF&!IWF!X[WF!NFVSW[IOS!TUIVW!HFKSIPF!MOXVMOS!HX(!6FUMF!QMUFKFUUMUS!LF[M!HF&!IWF!LSUM!KM[SRFO!I[MR!

HX! FUKMWX(! =FKMF! FP! HF/!! 4[&! ],ISBQEN^! PFRF! HF&! DRMGIUWVS! SVSFR! [ILFU! HIR! ,HBLMENBQENB&! ,DIMEN!

,MTLSRTBQENB&! [IMRFO! PFRF! MRVTMUFW[IR! GFMWX! IWF! PFRFUIR! GMHI[! FURFVWIR! GFMWX(! ?83-/<>=959! -3A3!

,.37/8>=?,!HIR!],ISBQEN^!NFUHXIUF!HF(!

'!9FMROSFUIR!4UUIVXQFR!VFUW[IR![FUIWIRIFR!VIRWVF[MS!SRF!M[FRIR!HX[XI(!ESUMSRWVX!IWF!TS[MO!VIRWMWXOS!

[FUIWI(! 8KFUUM!FLFP!HX[XI!RSPF!VIRWMWXOS! PMW[FWIOIIR!IQFOXQI!GFW!HMUX!OSTXUX!LFRHMF!KFPHXOS!GFPX&!IWF!

GIUI!GXUXFUM!KFPHIWXOS!GFPMS!RSPF!IQFRKS!PMIOIIR! NFWIR!VIQI'FPFGIM/!4WZIOS!FRHUIFO!RIKFUUI[!IWZIFR!

IUUFW[F[! KFUGMWXOS! PXOI&! F[OIR! LFXWV! QSWF! OIRHX! FUWI(! 6IUS&! GF[WIU! MPXR! GFWIFR! I[OXWFWXUMO! [MPFUUI[OS!

WZFRTSR!IVWMQFWXF!FXUOMWX!IWF!GIUILFPF!QFPOSFO!ZXUKFWXOS! PMW[FM[OMSOI(! 8UUMGFUUIOF!LFVMOS! PMW[FWIOI&!IWF!

LFMR!GM[M!IWF!FPFM!VIRWMWXOS! PMW[FWIOI&!I[IR!!IWZIWMO!OSUUMOF!FWIUFOS!GFMPMW[FWIOI!FX[SOMHIFO!SVTFOM[XR'NFM!

GFWIUF! KSRGMHFW[IOS(! 3IRF! KFPHXWF! [XIPFOSFR&! GIRIWFR! FGIUFWVF! [IPF! OSRWXUFWXOS! PMW[FWIOI&! F[OIR!

GFWIFR(! 2OQQELBVE! DB! AEQTESBKO! /QQERTMB! [! 4BINKOBQEN! /QQERTMB! BTQKISWEBN(! 7BLKOEN! ESB!

CELDTQQEN!OQDEW&!'GOREBQEN!ESB!GBIVOSBRTNBQEN!OQDEW'!4BINKOBQEN!/QQERTMBKO!CBKEB&!BLBISBRTNB&!

TGBQISBRTNB!ESB!ORBRTNB!BTQKISWEN!DB(!3NOIW!EW!DB!CEQQIW!ERPEQIMENSBSWEN!INOLBKO!GBCEWIBQIK(!!

'!@IUPIOMR!VFPIUSVWIR![XIR!KM[SR!FGIUFWV!GFWIOMR!IUI!FPHIUF! PMWIOI!9FMROSFUIR!4UUIVXQF(!1M[MW[F!SVSFR!

GIVWIFO! GFMRS! HMVWMUFWVXFKSF! M[FRKS! [IR! TIUPF! GIUI[MF! FXUOMWX! RFLM! M[FR! [XIR.! FOFWVMO! KFGIF! IWF!

TIUJIOWXF! M[FRKS! [IR&! IWF! KM[SRFO! KFMRIUFOS! QIUOFWFUM! KX[WMIR! MRGMHMF! VIRWMWXOS! [XIR(! 4KXR! GFWI[&!

LSUUIPFOS!TIUPF!GFW!WSTFWX![XIR&!MUXHMOFWX!FLFP![XIRF!GFMRS!FVOS[!IHIUUFKSF(!EIXOFR!KX[WMF!VFPHX![XIR.!

TMPFWXWF! [IXOFR! KX[WMF! FPHI! GFWIUF! XW[M! [XIR! TIUPF! LXUF! IUSVWIOS&!IWF! [SUMSRWVXF! M[FR! [IR! FQIWV!!

KX[WMIWFWMO!LFUFWFKS(!
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'! EIU! IVFR! RFLM! HX! LSUUIO/! EIUF! IVFR! RFLM! HX-! FPW[FUM[! IHIUOM! LSURMWXWFOS! IWZIF&! GFPMS! LFRHMOS!

SGNIOWXFO&!GM[MQSHXF&!NFRFUM'IHFUMIR!XKFUMWFVXRF&!FXUUIWMO!GM[MW[FR!GFPSUFWXWFOS!KX[WMF!'FWVIKMRI['!!GIUWFR!

GILIUF!XW[M! [XIPF.!LSWV&!KX[WMFUM! XOS!IKMR! [MSPF(!3IRF!TUI[MSUMO!KFGIOS!FPWZSUUFUIR! NFGI! M[FWIFUUIR&! ESB!

HOQI!4BINKOBQEN!/QQERTMB!BLDEQB!EQBMBNGO!DTEN!EWBGTSWB!DB&!NON!WOQIONSBRTNB!GOGBMEN'EGOEQB!

CBS!DEN*!KBNPO'MTNDTBK!CEQE!PENB!ESB!KEWKB!GTWSIEKIN!TKISWEQIK!EW!DTEN!GOGBMEN'MBILB&!BLEGIB(!!

'! 4BINKOBQEN! /QQERTMB! WTEN! CBISBN! DBGO(! /QBCBS! KONSTQBSWEN! WBQESENEBN! ],ISBK^! TNE! OQO! WTEN!

CBISBN! DIHBQDTELB&! 4BINKOBQEN! /QQERTMBN! RBQSWEN! WBQESE(! 1OGBMENBQEN! EGOEQB! CBS! DB*! BGEQIKO!

GBTWB!GTWSIEN!CBQQTBN!ESB!BSWEBN!DEN!/QQEBLISBSEB&!],ISB^!DELBKO!HBTSEMBSEB!ESB!TLEQKTNSWB!DB(!/SB!

PQEWIBSTB! ESB! PEQFEKSTB! DB*! ESB! EDEQSBRTNB&! HBQMONIB&! ORBRTNB&! ESB! TGBQISBRTNBQEN! BTQKBKOBK!

DIQEN!GBTWB!GTWSIBK!GIWBKIBQEN!GBIWKI'PENSRBSWEBQEN!KQEBWIOBK!DIQB(!!

'!9RO!SQIRSE!JBQSWEN!NBIW!WTEK!RTFQISWEN!IKTRSEBN&!CBINB!ERBN!CEHBQ!DIWTEDBNB!ENSWTSEN!CBDTWTE!EW!

DTWTE!CEQQIW!RTFQIST!CEHBQQIK!IWBNGO(!-BINB!OHBQSBQBWI!CEHBQ!DIWTES!AEQTESBKO!/QQERTMBQBINO!DOBN!

-IDEB! REGISWEB! WBILB! DELB(! 2OQQEK! ERBN! NBHI! DT! 'LEHENENGO! ESB! CEHIN'! XEGOBWY! BQDTQBST! CEHBQ!

DTWTELB(!!

'! 7<H>8J@B! 8H;KH8JK! 9<?8H! ;KMK<! N<>F8MO&! 7K<E! FE>@M8J<8! 989<IJK! <J8! IKIJ8JM<BF! ;<I@H8J@B!

;8JFM<C8BF!G<EJI8D<E;K"!?@JM!<J8!<>@EJM8!<>F@IJ8!>KMJ@8B$ !!

BIKXUX!FVOS!GXUXFUM!KFPHIWXOS!HMS[XI#!

'! EIUKFWMO! FUHXUFWX! GILFU! HXKX! LSUUIWF[/! 3MS[XRF! IKMF! GFHF&! [MKSUUMO! I[! HFKSIPF&! 9FMROSFO! I[! HXIPF!

KFMW[F!MOXVWIR&!'SUHXFR![IUKFWMO!OI[OFWX!GILFUOS!KIRXOI!KXUI!NSOFGMHIF[/ !!

'!7FMRGIVWI!HFKS&!LIQIR&!MOFVWIOS.!I[IR!I[!GFMWFOMW!RSRHMO!LFVM" !!

'! ,WBLDT! DTDBN! CEWBLB&! -3A3,! X,ISBGBNDIKY! HBQSWEN! DTWTE&! CEQBW! PENSRBSWEKO! ESB! MBISBSWEKO!

GBISBRTNB! X,ISBGBNDIKY! BSEQBSWEN! DTWTE(! X,ISBQENY! ,DIMENB&! =OQSWBILEB! DEN! CEWBLB&! WTEN!

KONSWIENSWIB! EQE! ROQSWBILEB! DB(! ATEN! GOGBMENBQEN! ESB! CIHOSWBQEN! CIDEW&! WETEK! MOLDEBSWEN!

DISTWTE!CIWISWBQEN!ESB!ERPEQIENSWIEN!PLBNBK(!!

'!4WF![IU!GM[MQSHX!IHS!GM[MW[F!QSWF!TPFRIFWX!IWF!QSPHFW[IR!HX[XI!KSKFQIRIFR/ !!

'! 8RSUO! KSKFMWX! IHS! QMR! IKMWIR! GFHM[XI&! QIRHIOFWX! IKMWIR! [FUIWI! RSPF! IHS! LFPF.! MRSUO! GIKMF! OIRW[IR!

GFHM[XI&! IWVFMFUIRF! LFUWX! GILFU! HX[XIPF! XVWI! HX[XI(! >SUGFMW! LMPW[IR! HXIR! TIUWVSRFUM&! GIUFUM! IUI! KIUS!

LIUMSW[F!IUFKMR!GILFU![FMSPF!XVWI!HX[XI&![MKSU!IWF!VFUM!GI[FPF.!PFTXUW[IR!HM[XIRFO!SUHFMRHX!IKMR!GILFUOS!

PXOIIPF!XVWI!HX[XI&!IQF[WIF!OIRW[IR!HM[XIRF!LFUUMOFWXF!M[FR!GILFUOS!PMW[FWIOIIPF!IQF[WIFUIOMR!GFWIUF(!

EXIR!GM[MW[FWMO!TFVFW[IR!HIR!KFMW[!GFOSMW[F!SUHFMRHXF!M[FR!GILFU!HIPF!XVWI!HX[XI(!EIUIR!IWF!KM[F!M[FIUF!

GFMWF! KFMRSRW[IOSIM! QMR! IKMWIF&! IWF! QIRHIOFW[IR! IUFOXWVM! HM[XIWI(! EXIR! GM[MW[F! IWIRKFGIOS! KIUUF'

IVOIRFWSOMF! HF.! KIUUF! VIRFU'IQF[WIIR&! FRHUIIR&! VIQI'FPFGIR! IWF! FX[SOMHIIR! FUWIFR.! TIUWVSRF!

TXGPMOSIR! FUWIFR&! IWF! RF[MS! FUWIFR(! EXIR! ],ISBK^! I[! HX! KIUUF! LSUUIR! GIUUM! [XIR! GM[MW[FR&! GFMRF! KIUUF!

LSUUIO![XIR!KSKFQIRIWFR!IWF!KSUTXW[IWFR!VSUW[IR!HXIR!PFUUMWFVXRFUIR!GIUUM!GFM.!GFMRF!I[MR!HX!I[IU!IKMR!

QMRF! FUMRW[IOS! aLFUMO! IWF! [XIO! [IXIO! KIUUFUM! GXOFIUF! IQFR! FUWI(! EIXIO! IWIR! GILFU! HX[XI! GSUUSOF!

GFOIFR!GM[M[&!JFQMPMIWFR&!FX[SOMHIIR&!IRTUIVFUMIR!IWF!TIUWVSRF!TXGPMOSIR!FUWIFR.!IWF!LIUUMIR!FUWIFR( !!

'!?UHXFR!GFMRS!I[MRKS!HF!FUMWX!],ISBQEN^!6,8!,7?6>=?,![XIR!KSKFQIRIWFR&!GMLSW[IWFR&!KSUTXW[IWFR!

IWF!GM[MW[IWFR(!!

'! ?UHXFR! GFMRS! I[MRKS! HX[XI! I[FKXWX! IWF! MOXVM! [XIR! GFMWFR! 'IWF! [XIRW[FW'! ],ISB^! IKMWIR! FUM! HIR! PFR!

FQXPWVXF(!!
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'!6SKSUFWX!GIWM!6/1/!RFKXVMF!a!4,=9>A/8!./8! ?A>,!/</38.,59,</8!,<,-/<,59,!.,(!!

'!BFVMIWFWMO!I[MR!HMUF!TMOXFO!NFVS&!IHS!FUFRW[IWFWMO!QFLFWVFO&!IHS!VFVMW[FWMO!KFUMF!GMPHX(!@IRWVFWX!LSUUIWFR!

IWF!XPIU!I[F[XI!TFUFGSPF!LFX&![XIRW[FW!SVS!KFUUFRW[MWVXF!HIPFOS!a!KFXU!I[!I[MO!HFWS[IR!XUWI!IWF!IKXR!

KX[WMIWFR!IUI&!GFMWF!GIWMOSWFVXR!SVSFR!IUI( !!

'!-EQBW&!CIWISWB!BLDBST!NBHI!CBDTWTE&!BLDB!ISWBWTE!PENSRBMENDTBK*!!

!!!!!!!!!!!!!!,LDB!ISWBWTE!PENSRBMENDT!HOQIESBSIK!ROQSWEN!DIQEN!HISWBK*!!

!!!!!!!!!!!!!!BLDB!ISWBWTE!!PENSRBMENDT!HOQIESBSIK!DBSOWEN!EGINSWBK(!!

'! 1OGBMENESBN! DTWTENBK! ROQSTKO! DIST! WTEN! ERPEQIENSWIB! GTWSIBK*! GBIVOSBRTNB&! POCQEWIB&!

WOQISVBQQB&!ESB!ESRIPENB(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6M[SR!GFWIO!LSWV!IKMR![MHFR-!'!;SRWFKX[X&!=FMVX-!>SPF!IKSRKS!KFUF!GFOIFR!KXUI!FX[SOMHIIOMR&!LSUMIO!

KXUIOMR!I[!HMUIRIFR!GFOIFR!GM[M(!!

8UUMGFUUI[!IVFR!RMSR-!!

'!EXUI!FX[SOMHIFO!MGMPFPHM!GFW!IKMR!GILFU!HXIPF!IVFRKS!GFPM[X&!I[!HXIPF!GFOFUUMO!NSFR!RFLM&!IWF!PFKXRW[IOS!

IVOFWXOS!GFPM[X!a[IU!IKMRKS![IRXOI/!!

6M[SRFO!GFUUI!IKMR![XIR(!!

'! 0X[SOMHIFO! RMUI! IKMWIOSWMO! FPHIRHX! RFLM! M[FRKS! GFRMRHX! I[! RXOI! TS[MO! SRFUWXOS(! 1IVWI! GFWIR! GMPF!

NSFWIOS!IVFRKS!RMSOI!PFRTIWXWF!IKSRKS!RMRW[IPFOS( !!

'!4WF!FX[SOMHIF!RSPF!VIRWMWXOS!PMW[FWIOI/!!

6M[SRFO!OIMRX!IKMR![XIR!VSUGFPHFO!FPWZFWX[(!!

'!4[!HFOMW(!!

'!4WF!LXUUIRKS!GFWIFR&!GIUFO![XUM!QIVIHI!GFW!IKMWIOS!GILFUUF!M[FRKS!GF[IRX&!RSPF!IUFRW[XRKS!PMSOI![XUI!

IVOFIUFUM/!!

'!6M[SRFO!XW[M!IKMR![MSR!GFUUI!IKMWIFUM(!4[![XIR!IUFRW[XR( !!

1IVWI!GFWIO!IUFRW[XR![XIR-!!

'!BIOXPFOSFO!IVFRKS!PM[OMSOI&!IWF!PFKXRW[F!GIVWI!GFWM!IVOFW[IOS!IVFRKS!PMSOI( !!

EIUF!IVFR!RMSR!NIRHIFUM-!!

'!EX[IR!IUFRW[XR!HX(!4WF!RSPF!VIRWMWXOS!PMW[FWIOI!GIUF/!aPILIRIRKS[!LMW[!IKMR![XIR!KM[SRF!VIMRFPFWX[!IWF!

GIUFUM!MUUMGFUUI!IKMRI[(!!

4QFOXQI!GFWIO!GFUUIFUIR!KFMRIWMO!LSWV!IKMR![XIR( !!

'! CSTFW[IR! HMWXIR! TIUWVSRF! KX[WMIM! IVFRKS! HMI! SVS! FX[SOMHI! GIUIOSMF! IWF! HSMPSUUF! HXIPF(! 1ILFUGFHF&!

RSPFGFMW!QMR!IKMR!RFLM!M[FRKS!HMS(!!

?RFUTIR!SMLXFO!IRW[XR![MUIR!IWF!GXUXF[!GFMIW[!IVFR!RXIR( !!

'!1FM&!FLF[WX!IKMRKS!HX!GILMR!FX[SOMHIFO!GIUFUIOMR!GFW!IHS!GM!QMPF!MGMPW[IOS!IVOFWX![MSPF&!IWF!KM[SRFO!XOS!

IKMR! [MSPF(! 4[! HX! MOXVMOS! ?A>,! />,! /</38! 6/1/,! PFRIFR! GIUI! GM[MW[FR(! 6M[SRFO! GIUFO! NFUUM! [XIR!

QFUWZFR&!FX[SOMHIFUIOMR!QMPF!GFW!MGMPW[IFUM!XOS!IKMWIFR&!IWF!SUFMR!LSRIR!NSOFGMHIFO!IWF!IOMRW[FO!NFVSW[IR!

HMWX(!EIUKFWMO!LFVIUUIWX!KM[SRFO!GIUFO!VSUWX!HXIRIFR!IKSIUF!LSUM/ !!

9IRHIFO! GFUUI! IKMWIR! [XIR&! GXUXF!QFOXUWX[! IWF! IPOFUUIOMR! LMW[! IKMRI[(! <ILIR! VIOXPF! I[! [XWIR! IRW[XR!

LSUUIPFOS!I[FKXW[FUMO!KM[F!NSOFGMHIF[(!7IQIR!MUFOFVTIR!GIUUM!GIUUMF![IKSIR( !!

>MO!LSRFOS!LFX!IVFR!RMIR-!'!0X[SOMHIF!GIUFUIOMR!QMPF!GFW!MGMPW[IOS!IVOFW[IUF!IWSUW[IR![FM[XIRIFR&!IHS!

KXVWXUFKS!IHS![SUMSRWVXFKS!VIRWMFUF[MOS!HXIR!GIVWI!KFX[FUIR!GFW!IVOFW[IR!HM[XIRIFR&! PILIRGM[M![IUF!
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TIRWVFW[IOS! FLSPOFW[IR! HM[XIW-! [XIO! GILFUUMO! M[FRKS! GF[IRXWI! GIUFO! [XIR! FPHI! [IU! IKMWIF!

KXVWFWXOS!PMW[FM[XIOIIR.!LFX!HF&![XIR!IVOFIUFUM!RSPF!IUFRW[XWIF!KXVWFWXOS!PMW[FM[XIOIIR( !!

9IRHI!FUWIFR!GIUGFUSF!IRW[XR![IR&!IWF!IVFWIR!RMIRF!XPIUW[IR![XWIPF!MOXVM!RXIR( !!

'!1IUF[&!FX[SOMHIFO!QMPF!GFWIFR!PFKXRW[IOS!IVOFW[IR!GFHM[XI&!IKM[XI!FWVIKMRI[!IWF!TUIVW!IKSR![FMWI[WI!

GILFU! M[FRI[! KIUS! GM! QMPFWFR! IUI! PFKXRW[IOS(! 9IRHIFUM! XOS! IKMWIR! HMS[XIRIFR&! I[! [FUIWI! OSRWXUFW[IR&!

GFMRF.! [XIR! KSKFQIRF! IWF! KSUTXW[F! IVWXWX! IKMWIR! HMWX[XI.! LSWV&! IKMR! RFLM! I[! HX[XIR! [IUGFMW! IKMWIUF!

GILFUWXWF! IKSWIFUIR! FXUOF! GFGIVWIOS&! TUIVW! HMWX[XIR! KSKFQIRF! IWF! KSUTXW[F! IVWXW[IR! HMWX[XI(! EXIO&!

KSKFQIRF!IWF!KSUTXW[F! WIROFW[IR!HMWX[XI&!IWF! ],ISB^!IUI!IVWXWXWF!KIUFW[IR!HF!IWF!I[MR! M[FWIR!HX!GIUI!

6,8!,7?6>=?,!IKMR![XIR!GFMWFR&!IWF!WIRWVMS!LSUUIWFWMO!IWSUW[IR!HF!KFMZSWFVXRF( !!

'!1IUUMUS&!GILFU!LFRHMF!HXIR&!IWF!LSW[!IHS!WUMVWI!HFKSIR!RSUGFMWIOMR!WSTS!IKMR!HI[FOI[XI(!1FPMWIOI!GIUFO!

GIUSOMF!IVOFW[IF(!4[!MKFUS!GIUI!FXUUIWMO!LFUUS!LFUUS" !!

@IUWVSRF!GFW[XIO!GFUUI!IKMWIR![XWIR(!1F[IOMWIR!KFX[F!GIUF!IKMRKS![XWIPF( !!

'! 4[WF! TIRWVFWX! IUI"! 4QFMS[XI! GIUSOMF&! IWF! GIRIWFR! LSW[! IKMWIR! GFHX&! WXRMOF! IUI! GFM(! 9SFR! [FMWI[WI!

GFUUIOF![XIR!GMHIWMO"!!

'!1FUUIOF/!aVMRIVWIR!I[![XIR!GFWIR!FLSWVF!IRW[XR![IR( !!

>MO!GFUUIOF![IUF!IVFR!RXIR-!!

'! 1FM&! PFKXRF"! 1FUUIOF"! <ILIRIRKS&! IQFWIOS! GIUSOMF! IWF! WXRMOF! [IRMWX[WIPFOS.! IWF! KIUS! IUI! GFUUIOF!

OSRWXUFW[IR![FUIWIPFOS![XIR!GFMWFR!HIR!],ISBK^!SUFMR!GILFU!HMWX[XIR!GIUSOMF!IWF!WXRMOF!I[XVWIFR!FW[IUF!

IQFRKS! HM[OM[XIPF(! 7FPF! IUI&! GIUSOMF! IWF! WXRMOF! IQFR! SRHSUIR&! OIZFOF! NFUUFMW[IR! GFHX[XI! aSUFMR!

[IUKFWMO!IKMR!HXW!LFX/!CWXWWXRF!M[FR!RFM[(!?UFMR!RIXO!M[FRKS!HXW!LSW[F!GIUFO!M[FR!GILFUUIFR&!IWF!NIRHIFO!

RMUI!PITSWMO!GFUUI!IKMRKS!HX!GIUSOMF!IWF!WXRMOF!STFUMWX!HMWXHFPFOS!IWF!I[IU!KFGI!KIUFWX!RFM[IPFOS!aIWF![IU!

IVFRKS!HMW!IQF[WIFO!IWZIUF!LIPW[IR!RFM[IRIFR/!!

1IUSOMF! IWF! WXRMOF! STFUMWX! SRHSUIR! GIUI! GXUXFUM! [IU! KFX[F! [IRW[XKFGIF! IKMR! HMSR! KSKSUFW[IR! HXIR!

KM[SRFUIR!MUXHMFUIOMR!KS[FWX[&!NIRHIFO!GXUXF!QFOXUW[IR![XIR!GFUUIOF(!1FRIOMIR&!FVOSWFR!GIUIR!GXUXFUM!

OIRHX![MSWIPF!GIVWI!GFW[XIM!PFKXRW[IOS!aIWF!KIUS!IVOX[FGFPWFVXRF[!HFQXWX!IKMR![MUIPF(!!

;IVKB!CBSEW!ISVBQON!NTEN&!ESB!GEQO!WEQB!ERBN!NTEN!OWENKI!CBKOISWBQEN!BQQESB!OROB!LOQSWEBQQEN(!!

'!-BINB!EW!BL!DIWTES!ERBN&!CBDB&!/</3>/8!.?A?/8,!4,=9>A/8!.?A?/6,+!/W!BL!DIWTES!ERBN!BQGI!

ESB! GBQCI! WTEN! PENSRBMENDT&! HISW! ESB! EGINSWEK! ESOQKIWTNEKO! INGTQTBCBQQBK! ROQSWEN! DISTWSELB+!

-EQBW&!KBNPOSBQQBQI!CEQOKIB!ESB!STNIKB!EMBN!ONDOQEN&!WEQ!/</38!NBHI!DTWTE!GEQO!4,=9>A/59+!

9PBQIBK! CEQQERKTQBST! BLB! CEQOKIQIK! ESB! STNIKBQIK! GBCE! EGON! NBHI! DTWTE! LTWBQO+! AEQEN! HOQIVE!

GEQSBSTKO! CBISB! HBREQQE! ESB! NBHIGBCESTQIK! CIDEBN! BTQQEQB! EGISEN! CBDTWTE&! CEQOKIB! ESB! STNIKB!

OPBQIST!WENISTWSELBKO(!ATEN!HISWEK!ESB!EGINSWEK!ISVI!EGINGO!DTSE&!HBQKBISWB!CEWBIN!GOGOQ!CILBKBSTKO!

DTSE!WTEN!CTQTBQI!EQBGINGO!DIOWTEN!POCQEWIB!CEQOKIB!ESB!STNIKB!OPBQISWEBN(!!

7FUUI[!KIUS!NIRHIFO!I[![XIR&!I[!GFUUI!I[!MUUMGFUUI!IKMWIR&!MVMP!MVMPMO![IXHIR&!FHM'FHM!IRW[XWIR( !!

'!6SKSUFWX&!PILIRIRKS!IKMI[XI!GIVWIIM&!IXUIO![XIM!IKMWIF!RFLM!HX[XIRF.!SUHXFR!GFOIF!IWF!TS[F!IKSRKS!

HF! [XIR! KSKFQIRIWFR! IWF! GMLSW[IWFR&! IWF! ],ISBK^! GIUI! 6,8! ,7?6>=?,! IKMR! FLFP! M[FRKS! HX! [XIR!

KSUTXW[&!KSKFQIR!IWF!GMLSW[IWFR(!4QFR!I[F[XI!IWF!IQFR!XKFUM.!IWF!FPFMWX"!GILFUWVXIM!IQFWIOS!STFUMFO!

HMWX[XIPFOS.! [IUIR&! IQFR! FLFPF! IQFRHFOSF! GIUUIVOXUFWXOS! GFMWX[XI! KILMIR! GILFU! HX[XIR! QSHXFR(!

4QFR!GMLSW[!FPFMFUIOMR&!IQFR!OSRJMFRW[FUIOMR.!IWF!IQFWIFR!OSRWXFR!LFU!I[F[XI!LSRFOS!I[FKXW[F!LFX-!

[XIR!GM[MW[FR!KFGI[MF!HFKSIR!WSOMFR&!],ISBK^!GIUI!6,8!,7?6>=?,!XKFUMWFVXRI[!IKMRKS!HX![XIR!GFMWFR!
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aIWF![XIRW[FW(!!

'!/W!EGIN!EWEQ!GOGO!SVBQQEW&!WEQEN!CIHOSW!BRSTNB!IWBSEN!JBQQBISTKO!CBISTWTE(!/MBWTE!DENB!ERPIQIST!

BLBIBQEKIN&!GTWSIBK!ROILIK!EKBQ!DIEWBWTELB!BLBISBRTNB!ESB!ILTMINBWIO!ERPIQISTBLB!WTEN!CIWISWESBN(!!

6M[SR!GFWIO![IUF!OSQIRWFWX![XIR-!!

'!7SUM!KM[FOMFUIR!M[FIUFUIR!FXUOF!HFKS(!>FWXUFPF!HF!IWSUOM[XRF[!OI[OFW[IF(!0UUSTF!KFUIVWMF!HF(!9FRFUMF!

I[!HF!IUUF[!WSTFW[IR(!1M[MW[F!IWIRKFGIOS!GSUUSOF!HF( !

?[IROM!IUFRW[XR!RMSR&!IRW[XPI!KILMIRIO!TIRWVFW[IR![XWIRF!GFMRS!I[![MSIPFOS( !!

'!1FMRF![MXU!I[!HFOM[X!GMLFU!GM[MW[FR!GSUUSOFR!NFUHXRKS!HX[XR(!4[!HFOM[X!GMLFU!PFRTSVWX!GMOFMRMO!M[FRKS!

HX[XR!IHS!KIUWF!HFOM[XOIIR!GIVWI!IHS[IMR!KFX[F![SUFKFUUM(!7SUM!I[!HFOM[X&!GFMRF!GIUQFW[IR!FUM![FUF!4E!

HX[XPF! PFRTSVWX! IHIUUMO! M[FRKS! IHS! IHS[IMR! FXOIUF! [SUFKFUUM! [XUI! GM[MW[FR! a! [XUI! IWSUOM[XRIOS!

MRKXUXFGFUUFO!VSUW[IR!FUM![FUIPFOS(!!

7FVIUUIWX!IKMR![IR-!!

'!0UM!FP!RFM[/!>SPF!FUM!RFM[!LSUM!IKMWIR/!!

'!0[FPHX!GIUUM!HM[XW&!GFHF"a!9IRHIFUM!GIKMUF!NFUUM!RMRW[IR!GIUUM[!GFUUIOF( !'!;SRWFHF[XI!WXRMOF!KSUUMF!HXIR!

LIQIRKS!KM[SR!LSRIO!RSPF!VSUWX![XIR!GIUI!IWSUOM[XRF( !!

3RILSBRTNB!NBGTRIST!WEN!JENDE!BQSEBN(!1EQO!GBWSE!CBSEK&!7BQKOK&!OIHTKB!ERBN!WIDBN)!!

'! -BDBKIS(! 4BNBQIB! ESB! BQQOPB! EQORSEKO! COQQOKB! EGINGO! WTELB! ERBN! DT(! /SB! WTK! ERBN! DIGTWT!

PENSRBST!ESB!ERBSEN!DTGTNB!JBROSWEN!DTGTLB(!!

'!2OQQELBVE!DTK![ERBN!NTEN(![7TSIL!BQGIB!HBIW!HI(!?LEQST!EGIN!DTK(!5ONSTW!ICILI"!/W!ROQST!HETQESWBS&!

NBHI! EW! DISTBN! GBTWBK(! /SB! ENE! DIWIPTLTB! IWBSEBW! POWIK! EGONGO! NBTK&! HBNDI! EGISEN! HBIWENEBN!

GTQBROEK!TWSEN!CBDIBSE(!!

@IUWVSRF!GFW[XIO!GFUUI!IKMR![XWIR!aGFMRF!GIVWI!GFW[XIO!I[(!>MO!IVFRHFOS!LMW[!GFW!GIUF!IUI!I[![XWIPF!

VMRIVWIR!MOXVM!RXIR(!!

'!8RSM[!I[![FUIWI!VFUWXOS!EIUXIWFOS!4UUIVXQFR!IVWX!IWF!PFUUM!GFPHMR!GF[FXHIWI(!6FXU!KFM[OM!TFVFW[IR!FUM!

GF[FUIWI! [IUKFWMO! OIZF[IR! [FUIWI/! ;IZFW[IFO! LSGIWS! VIRWMFUF[MOS! FP! [FMWX[WI/! EXIR! QFPOSIO! IKXRF!

[SUMSRWVXFKS!GMLXUWXOS!FP!HM[XIWI/!4WF!IWSUOM[XRFUIR!FXUUIFR!OIZFW[IR!GF[FUIWI&!IWSUOM[XRF!TIRF[!IWF!

RIOI[! FUM! [FUIWI! OFUKFW[IR&! IWSUOM[XRIUF! LIPHX! GFMRS! PILIR! KFMRIUF(! EIUKFWMO! IKMR! LSUM/! EIU! SRXUF!

IOFUUMOS!HM[XI/!<FUUMWFVXRFO! MRSM[!IKMR!FP!HM[XI!KFX[F!SRMO/!0PWXFKS!IKMR!FLFP!GF[MRFWI!GI[FPF&!GFZXF!

M[FWIFKFWMO!PFUUMWXUMO!IKSRHF(!!

'!4[&!I[!TIRWVFWX!I[!HFX[OF[XIR!KFX[IWFR!GILMR!IWF!GIUUMUS(!@IRWVF!I[F[XI! WETENBK!IWBN!DBISEWKEEN!

GBTWESBN&! GFPHMR! IWF! [XIR! GFMWFR! HIR! ],ISBGBNB^! MW[XPW[IR! GF[FUIWI.! IWF! NFVSOS! HX[XIPF! VMRIWVM[! JIHI!

TIUJIOWXFUIOMR!IVOFW[IR!GFHX[XI(!4WF!OSRWUFIVFRIR!GIPHXUUMO!KFGI&!NFVSOS!HX[XIPF!IVFWIR!HM[XIW(!1FMRF!

SRKM! IVOFWX! GILFU! HF&! 'VMRIWVM['(! 4[! HX[XI! I[IU! NFVSOS! IVOFW[IFR&! [IXIR! GXUXFUM! KFPHIW[IR! GFHMS[XI!

IRW[XR!SWI!HM[XIWIR!IHS!],ISBK^!a[XIO!RFLM!HX[XIRF'!IQFWIOS!GOGOQIK!IWBNGO!OSE!DTEN(!7SUM!KM[FOMIO!

HXWIR!IQFWIOS!QSHXF!HF&!GFMRF!I[!],ISBK^!HXIRF&!GIUFO!XKFUMWFVXRI[!IQFWIR!GFMWX&!IWF![XIR!GILFUUFO!

FVIW[IR!GFMWMWX(!!

'!],ISBK^!GIWM!MVXUW[IR!HMWX!-EQE!HSLFMFO![XIRKFRF.!IPMOFKFM!XKFUMOS!HSLFMFO&!NFR[OIUF&!IWZIF!IWF!PFKXRFO&!

[XIO!GMLSW[F!IWF!KSKFQIRF!KFUGM!HMWX[XIR!GMWFUWIFR&!IWF!GIWM!'XRI[!XRIOS!PFKXRW[F!GI[FPF'!] ,3>,1,8^!

IWIRKFGIOS!OSRJMFRW[F!M[FWIR!HX[XIR!GMWFUWIFR( !!

'!?WSMW[!IKMWIR!GFHX[XI!IWF!NFVSW[IR!I[!GFHX[XI&!XRI!GFWI[!IUI!I[!TIRWVF!],ISBQIK^!I[!HIRMO!IHS!],ISBK^!
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I[!HM[XIRMO!IRW[XWIR(!EIXIR!GXUXFUM!KFPHIWX!GILFU! HMS[XI! [IU! HFKSIR! [XIR! GFMWFR&! ],ISBQEN^! 6,8!

,7?6>=?,![XIRKFR!IWF![XIRW[FW!IKMWIF!S[WSTFW[IR!HXIRF(!

'!0PHFUIUF!SWSMW[!IKMWIUF!GF[SF[WI!IHS!STFUM!GFW!IVOFMRW[IUF&!IWF!GMHIFR!GFW!GFWIFR!RSUGFMWIOMR!LFVIUUIWX!

[FUIWIPF! KSKSUFW[IR! GFHX[XI&! IQFR! GXIPWF! IUHMF! IWF! NSFR! [FMWI[WI! TIUWVSRF! LSUUIOMR! GFOIFO! IKMWIUF(!

6IUS&! SWSMW[IFR! ],ISBGBNB^! LXUGMPW[IFR&! GOGBMEN!GBQCIB! ESB!HTSRB! IWBNGO!DTWTE&! IWF! ],ISBK^! IRW[XR!

IKMRKS![FMWX[WI&!IWF!],ISBK^!IUFRW[XR!FLFP!M[FRKS!HM[XI!GILFU!HX[XIR!KX[WMF!IQFRI[![XIR!M[FWIFUIR!GFOI!

IWF!KIPHMWFVXR!GFURIFR(!!

'!?UFMRHMO!VMRIVWIUMO!I[!GFHX[XI!],ISBK^!GIUFO!VSUWXWFOSF![FMRW[IR!HXIPF&!GIKMUF![XIR!MRKXUXUF&!PFRHFOS!

PSUI! HMVWMUFWVXIM(! 4HIUUFO! HMUF&! KIUS"! ;SRWXFR! LFUWX! GIUIR! IHIUWFVXRF! HMVIMRFWX! [XIR! TIRWVFQIRHX!

HMVWMUFWVXF"! @IWFPSIWFR! MOXVWIR! HMUIR! OSPSUIFO! RSR! FXUOMWXOS! SWI! HMWX[XI/! BFPSQSR&! GIUI! NFOMRHXUMF!

KX[WMF[&! I[! [IR! KFM! M[FR! LFMR! NFRW[M! IHIUUFO! IKMR! [MI[F[OMSWIR(! 1IKMUF! RSPF! PSUIIO! IUPIFO! IUFOFUW[IR!

HMWX[WIR&!IWF!RSPF!IUPIIO!LXUUIRKS!XUWFUSIWFUFOS!LF[MFO!IOFUW[IR!PFKXRW[IR!HXWIR&![XIR!QXRHXF!IKMWIOS!

IWF![XIM!IPMOFHXUF!IQFWIOS(!EIUKFWMO!I[MR!HX[XI!],ISBGBN^!VMRIWVM!IWF!JMHFWX&!QXRHXF![XIR!MRKXUXFR!'LFMR!

QSHX![SUFKFUUMFR'!TPFRMJMOFWXF&!HMVIMRFWXF!IWF![FMRHXF!HFKSIRIFR/ !!

'!1FMRF!KSKSUFWX!aPFRHFUI!IWF![XLFMW[!GM[MHXR!LSUMIO&!'KM[FOMFO!I[!GI[FPF'&!I[MR!HMUIPF!GIUIR!TFWXF[!IHS!

[SUMF[!OIZFWX.!I[WF!GIUIR!GXUXF!KSVI!IWF!GMPX[MO!MOXVM!IUI(!4WF!LSUUIPF!I[!HXWI!HIVIKMWIR!],ISBK^!GIUFMIR!

GFMWFR!IKMWIR!HXIR!PFRF(!!

'!EIXIO!VSUW[IR!HX[XI! HX[XIR!KFGI[MF! 'IWF!KFMZSWFVXRF'! VIRHSWFVXRI[!IKXRI[!IKXR&! JFPWF!HX[XIRFUM!

GXUX[OS!IWIRKFGIOS!OIZF!IWF!LMW[IOMR&!PFKXR!LXUOSFUIR!FXUOFOS!IUFVSIOMR&!OUMWMOIOMR!IWF!KI[XU!GIPW[IOMR(!

'! 6FX[F! LSUMIO! KX[WMFO! IVFR! HM[OM[XIW! TUIVWFW[IOS&! IWF! KFMZSUMO! [FXHIWIRSO! VIRHFW[IOS(! 4[MR! [FUIWI!

VIRHFWX&!GMLSW[!GMLSW[I[!VIRHFOIWF!IKSRKS!HIPF!VMRIVWIR!I[!GFHX[XI!GILMRW[FW(!6SKSUFWX!KSUTXW[FUIR!

KFMZSWFVXRF! KSKFQIRFUIR! KFMZSWFVXRIWMO! HFWSUUIPF&! XQSUI! WZFUUF&! I[MRMOXVMF&! LFVIUUIFO! IWF! KSUUSWSFO!

GI[FPF(!!

'! ],ISB! 7BISBRTNB^! SVFVXRFUIR! MWXUUMF! HF.! GIUF[&! ],ISB! 7BISBRTNBQEN^! FXUOFOS! TIRWVFQIRHX! IWF!

VIRWMQIRHX!KX[WMIO!KFMZSWFVXRF!VSUW[IR!HXWI(!!

'!EXIR!KFMW[!IWF!KFMZSWFVXR!KX[WMFO!KSKFQIRIFR!LFVWIR!HMUIR!GI[FPF!aHOQQELBVE!EQE!WTEN!ONGIWBSEB(!!

'!EFMRHX!FX[SOSF![IXIR!GXUXF!GIVWI(!!

'! 1IHIMROFWX! FX[SOSF! MVWMPXUIR! GFW! VSUW[IR! HIRIFR.! LFUIR! FPHI! SWSMW[! IKM[XI! [XIOMR! KSKSUUF! HIRIFR&!

[IUIR! IWF! SUHXFR! SRKM[FWIF! IUFMOMW[IR! NFUHXRKS! HX[XI! [XIR! KSKFQIR! IWF! TIRWVFQIRHXIWFR&! IWF !

SRKM[FWIF! M[FRKS!HF![XIO!IUIMRHFOSFUIR!X[WF(!7SUM!I[!I[MO!KSKFQIRF!IUI!a]7BISBRTN!;EQFEKSTB^!HIR!

IWF![XIR!GFMWFR!HIR! ],ISBQEKIN^! VMRWSRMFR!IWF!LFUQSRMFR!GFW!IKMWIR!FUMWXOS![FUIWI(! -BLDINSWB!HOQIESBN!

],ISBK^!CEQE!6,8!,7?6>=?!PEQFEKSTB!EGIN!DEWBKE!WTEN!CBISBN(!!

7MW[! IKMWIFUM! XW[M! RMSRIFR! NIRHIFO! KFMZSFO! IOFUUM! [M[OMHFR&! IWF! GIUIR! VMRIVQIRFUIR! FUFGIUF! VIRHFWX!

[MUIR(!!

!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!

!
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,(! 6DCD>0;&! ;UMVWSUIR! 8UFOFVTIR! KILMFKS! HIVOUMGFWX! IWF! KXUXW[IFR! LMPW[IUF! IUFQFR! [XWIR!

KIUWFOFUMFO!F[FPHXOS!HMWX(!3M[MTXPXIOMR!IKMRHFOS!F[OIR!FJFUMF![ILIWFVXR!LXROMKFUUMI[!HIVOUMGFW[IR!HX&!

IWF! IVTMUMWX[! GFOFUUMO! KIUFWX! [IPF&! 'F[OIRIUF! FUWI'&! KXUXW[MPW[FWXF! M[FRKS! [IRMO! HM[MTXPXIO! VMRIWVM! I[!

[XWIPFOS(!1ILMR!IWF!GIUUM[&!KFM[OM!XPIUWXF!M[FR![IR.!IWF!LMUX!XUWIOS!QMVMS!PFRIWFR!KXWZM!MUFOFVWIF!PSUWX![XIPF!

OSRWXUFWX![IR&!GIUUMUS(!@S[MO![IKSIR!FPHI!IKMWIF[(!!

!!!

!

!

!

!

!

!



!

!

!
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#8FEF@!OI[LR&! QIXK[LXI! LZI! ]LXLNPULU!NP]I!WSIUVI! NIPUKPZ]LU!K[LU!KPTLUZYPV! LYWPXPZ[IS'TLUZIS!

JIZLIU!YIXZ]LU!]IPZ[]ZLUL]!NLXV&!]L[XLNIUIZ[INVIR!P]IULU!KPXI!ISKL]!I[XXLZPR!JIXLZ]L!LZI!SIYIPZ]L!

ZIXZL! JIZ! JISKPU! JIKINV(! 8LSKPIXI]! L]I][! NVNITLUI&! IOIS! P]IUL]! NLXV&! WLUZYITLUK[LU! JIXUL'

PYPSZIY[U! LNVLXI! JIZLIU! YIXZ[](! DVPSPR! OVXXLSI&! LNVLXI! OVXXLZIU! 'N[]ZP]! OIXRVX'&! 8FEF@A=! JLXL!

LXXLISPZIZLIXLRPU!JIXULXIZ[RV!KPXI!NP]I!WLUZYITLUK[IU$'!!

@;C6! H6CF=A! ?3;E3DF@! ?F8383463=! JLOPU! LZI! JLXXP]! PZ][SZ]LXI! J[SZ]IZ]LU! UI[! NP]IZLXPIXP!

PKI]ZLRV1!LZI!IYTVI!K[Z!][LR!I]RLULIU!WXLYZ!LNVZLI!NP]IZIY[UI!3PZI!=VUZ]PLUZ]PIXLRPU![]ZIXZ]LRV!

L]IN[Z]I! QIYV! KL]I][LU(! 4LULZIRV! =VUZ]PLUZ]PI! 3T[SZY[I! KLU! 3PZI'=VUZ]PLUZ]PIXLU! JIPZIU!

LYR[]IJISLRV!NI[]I!LKLX!N[]ZPIR!LNPZLU!KPXI(!

AOROX!O\LX!O]L!Y[LSX!MO[[S`!O\LX!XLRS!N^NLXO`%!XS[O!WS\SY!Y\YL! V^[[OLX!B6>H6GIC6@!M^V]`L]^L! S`LX!

`OX4! O]L! ROVM^[^L! 9_S\]OX]`SL[OX!9<>6! S[LUL\]OL! MLSXY! O`! `OX! S`LX4! `O[OX! O`LQ^]`L! RY[S! S`LX! O`SU%! O`!

MLS]LQY!!QS`L]O[SLU!ZLS[L]^!MORL[!N^OX!VLX!QYQY[[L[OX!MO[[O[Y\ZOX!S]_L[YZOXSU'!

7LNLUS]!MLSO`]LZOX!RYXOU!XLRSQLMO!L\UY!OUL[[SUY!NSOVL!U[S\]L^!O[VSTSYL[OX!TL[[LS]`LSVO!`SX]`Y!O]L!\LSL]^OS!

O]L! \SXO\WOXL! Y\Y&Y\Y[SU! a?9GIGb! ZO[]\YXL[OXQLX! TL[[S! N^]OXOS'! 7LSXL! MOXO&MOXO]LX! NSY]\^]%! 9<>6!

IC>79FHG6A6! Y\Y[SU! ^VO[]`O]SU! O]L! &XO^U! a?LSXUYL[OX! 9[[O\^WLb! NOS]^]LUY&! S`LO[L! QS`L(O\ZS[S]^LVL!

MOXO]LX! ^VO[]`O]SU! ^[[^X! L]_SUS]`OX! `LS]^OX! QS`L]L\^XL! NO\OQSX! LRLV! S`L]OUY! L[[LUL\]L! S`LX! NO`L`^X%!

/912<1B! 025/??/! 1/B8/DB9/! E=1=9! 0612D8=! 0691=A@/?2<! @/90/D6=/F! 2A/! E,?6<6A/A2/F! 02D/9/8=! 1=4;/!

D/5/??2A/A68!2A/!02@A2!@6<2@82?/!0/ADB2A/A68"!2A/!&-(+,&),.($*&)!&'($*$!2A=??6!025/?!1BDB9/!4BDA6D!

4=4/;2<!6?286/?286<!2A/!5/?8=??/?286<#!

9`!NLQY!MO\]OVLUY!\LVMLWOXSU%!?LSXUYLU!O`SX!`LS]^!\LVML]^4!`O[OX!O]L%!QS`LUSLU!O_S\]OX]`SL[OX!QO[]LO[O`!

TLMO]^! QLMO%! V^[[OUY! R^]\OQS]O! MO[MO[LU! OQS]OX! TL[[LS]^UY! N^! L`UOX! QL[LSL! ROVN^! L[]O%! RY[[OVL! MO[O!

QLS_Y]L\^XL!O]L!WS\O[SL!\Y[]^`'!!

6[O!QORSLQY%!MOUL]^OX!\LVMLWOXL`!QS`LUSLU!N^OX!\SXO\UO[L!ONY`OSX! S`LXNL!O[O%!RY[S!QS`L&QO`^[[L!NL4!

`O[OX!O]L!@L^\L!O]L!DXNY[SYL[OX!AOQOL!XO^[]O`SXL!NL!O]L!O_S\]OX]`SL[OX!MO[O`UY!O`L^QL[[S!ML]!&aL]_SUSL!

O]L!YSXL[[S`UYLb!&!NL'!

9`SX!NS[L!MO[OS`S!YXNY[SYLU!UL^\L]SU%!O]L!UL^\L!O`LML]^!O]L!QO[Y!O`SXO`UYL!NL!YXNY[SY[SU!S`L]OL'!=Y[S_O!

NL!9QSL%!>`L]OL[OX!WLSVL!MLUYS]`OLX'!!

K^[O!ZOX]\LO[LX!L^[[O[L]^!\LWL[]^]L!OQYX!`LS]O`UO!Y[LSX%!V^[!O_S\]OX]`SL[S!NLQYUSYX!YSXL[[S`UY!OQSL!RL^!

TL\Y! LRLV! S`L]OUY'! @L^\L! O]L! DXNY[SYL[OX! AOQOL%! &9[OSX! O]L! ?L\Y&! NL! aOVOU][YWLQXO]S\WYLb! NOS]`OX!

N^`^XL[OX!LQO[SUY!YXNY[SYL%!O]L!`SOX]`SL`!NLUSOX!SXY[U!O`!`^OX!O\ZO[YUY!?LSXUYLU!LVNO!ML]O[L!^]`S!S`LXL!

WLQXO]S\WYL[OX!VOQOLU4!RLSX!`^`OX!O[O%!TL[N^O[L!c!L]_SUSN^[L!&!L[M^SYL'!!
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a<IXK[LXI! '! 3Z\PRPK[XI! '! 3XJ[PVIb! LKV!! a?[NPTLUK[I! '! 6XIRIXWLUI! '! 3SKIXIWLUIb!

6G;DE6@EH;3C6@+!LZI!8;H3!=A@EH;6@EH;3C6@!VPUIXXP]RV!4F>=353=!KPXI1!H6;@6=!INLXPRV!JP]P!

MVXTIR! LRIXXP! KP]RP][LZLU! LZI! RXLI]PVIXLU! ^SIUIJLY_! LKV! ^ZXLYUI_! JIRIXXIR! KPXLU(! ?ITPI! LKV!

aTIZLXPIb!VYIZ]LIXLU!IXK[XIK[UIR!KPXI&! MVXTI! PUKPJPK[ISP]IZ[IXLU!NIXIWLUI]!IXK[XIZ]LU!KPXI1!LZI!

I]RLUPR&!UVXZIY[UIXLU!IXK[XI!LXL!JIK[ZL!LUZPZIZL!N[]ZPLZIU(!!

AOQO! RY[SOU! `^[O! O_S\]OX]`SL! MLXLUY]^L[OX]`L]! YSXL[[S`UYLU! NS[OXO`! QO[Y%! O`SX! NS[L! LVNO! ML]O[L! ^]`S'!

7O[L`4! O`SX! NS[L! LVNO! ML]O[L! ^]`S! `^[O! O_S\]OX]`SL! SXNSMSN^LVS`L]^L[S! NLQY`USYX! L[L`YLU%! O]L! a?LSXUYLUb!

RY[SO]L]SU!\LVML]^UY!`LS]^OXSU!\SXO]\S'!!6VNO!OQS]OUY!N^`^X!L`UOX&S]_L[YZOX!MLUL[[L%!QS`L&O\ZO[SOX]`SL[OX!

Q^[ZSVO]SU!TLS\]OUY!L^UO[L!MLUL[[L%!L[L`Y!RY[SOU!LS]Y[]`OL!O]L!YXL[]`OL!NL'!<O[Y!&WSX^]^`!WSX^]^&!RY[SOU!

QLSXNS]`OUY!VLX!OQS]OL%!O]L!L`UOXSU!IXSMO[]\YUY!BLS]L\^XL[OX!@YX]`SOX]`SL[OUSX!&A6C!6BIAHGI6!OQS]OX!

N^OX!a6S]L[OUSXb!^[]`OL!O]L!aML]b!OQS]OL!&QYQLWOX%!MSRY]`!O]L!OUSX]`L&QL[MS]L\^XOLX'!!

6VNS! MO[OLX%! `^[O! MLS]LX! NOX! a6S]L[OXb! MOXO]LUY! >K69F6F9C! O`LQ^]`L! RLXNS]`OLX%! O]L! a`O^[O! M^[^L!

QLSXNS]^`! O]L! `^[O! SXQ^[^! Q^`]SLXb! S[S]\SUY! `L[L! O]OXQLMOUY! \SXO\WOXL! S`L]O[L%! `OSXO[L! TY! LRLV! S`LXQY!

N^`^X! SXQ^[^LML[! Q^`]SO]LX4! `^[O! MLS]LX! O]L! SXQ^[^LX! N^`^X! a6S]L[OXQLXNSUb! `^`OXOLX! SX\ZS[L`SYL%!

LRLVWOXL!O]L!QY[L]`O!O\ZS[S]^LVL!L]O[L]`OUY'!!

?6@>C<D!8IKI!a6S]LUb%!MOXO]LX%!VLQ^XN^!O]L!QSNL]^!OQS]OX!`LS]^OVL!a6S]L!BLS]L\^XL[OX!@YX]`SOX]`SL[OXb!

9[[O\^WL!LVNO[L'!!

6[QS!O]L!QL[MS!SU^\SUY!N^`^!a6S]Lb!^XSMO[]\LVL!S`L]OL`!QLSX%!MLXLUYL!O[O!MLNOVL!`^[O]`L]'!9`LQ^]`OX!`LS]^%!

`^[O! ZOX]\LO[L[OX! O]L! L[L`YOX! TLUS]^X! NL'! a6S]L! BLS]L\^XL[OX! @YX]`SOX]`SL[OXb! MLS]LX! `LSX! NS]^`^!

UYXZYXMSNO!ZO[POU]^LU!`O^U!LS]Y[]^LU!S`L]OUY'!=Y[SO]L`!TLMO]`OX!`L[OXOLX%!O\LXOUY!ONY!Y]`LX!S`LX!O]L!

OX]`^]OUY!Z[O\]!`L^NOXOLX%!WSXO]SU!L\UO!QO[L]^UY!`L[L'!!!

9X]`^]OUY! Z[O\]! O`! `L^NOX! MS]L[]OLX%! SXYS`! O`! N^`^! O[LML]! TL\YUY! a6S]L! BLS]L\^XL[OX! @YX]`SOX]`SLb'!

EL[LMYVL! ML]! UYX]L]^UY! NS`^]'! 8OWLQ^X! RL^[! ML]%! S`Y`USL! XLRS! N^OVLUY%! YSR^UL! O]L! Y\]SUYUL! NLMSVOVL'!

KL[L]L!RY[S!OQS]OX!N^OX!MS]L[]OLX%!MO[O!LS]L!ZL`SOX]`SL!RLXNS`!`LSX!NL^UL!VYQOVLUY!L]OLX%!S`Y`USL!O]L!P[^]L!

OUL[[S!NSYVL!O[LU^\]OUY'!!!

7ORL[! MLNL! ^\]O! N^`^! ZL[LMYVL! RY[S! O`! NLS]OUOOVL! QO[]L%! RLVL! O[O%! OQSL! NL'! 6WOU! QYQY[L]^UY! NS]^`]O!

\OWO&LVLMLU! `OY`O[QL]SU! XLRSQLMO]^[SU! OQYX! NS[OX! LVNSLU%! LWLU! RLSXMO\]O! O\LX!XLRS! NSOXL! OX]`^]OL[S!

^UY! OQS]OX! NSY]OVL[SU'! =LVL! O[O%! LWLU! UYXZYXMSNOL! NL^UL! `LSX%! VL\LS]^! O]L! WLVUYLU! VORY[]`OX!

NS]^`]OXO[LUY'!!

<LUKLIXLU!SIU!NVNVXXI&!ULNIXXI!LZI!TISRVIR!KIR[YRPZ&!LZI!UPXL!N[WPKI!T[NINIJLI!KI(!H[!LUZ][UI!

P]IZLU!IXP!]IXI&!JIPUI!NI[XRV!][XL!RVUZ]PLUZ]PIXLU!RVUZLYZ[IU!L]LX!N[Z\P!LNPU!KL]IRLZ!UPR(!@P!L]PU!

UIP]! YIXZ[! L]QIRPUZIY[UL]! WLUZYIZ[! LZI! QIXK[U! KPZ[][U! [XZLLZIRV! SVZ[XI! LZI! RIZLLZIU(! 6SP]LZIU&!

VYWIRP][ULZIU!LZI!W[SWPZVLZIU!YLXTVP!L]QIRPULR!YVXZ[ZIRV!TPUI!KIR[YIZ(!@PR&!UI]PVIR!LZI!JLXZIRV!

QLUKLI!KIR[YRPZ!JISPVLR&!R[SZ[XLR!LZI!VOPRV!LXSPQPV!YPULYRLXLR!YVXZ[ZIRV!]IPSZIY[UIR!RVUWVUZ]LU(!

<LUKLIR!LN[ULXVRVIU!KPZ[LU!T[NIR!KIR[YRPZ&!JLXL!JLOIXXLU!LZI!IYTVLU!IYLZIY[U!L]I&!LZI!TVZI!

N[]ZPLZIRV!LXSI]PVLZIZPR!KIZVXXLU!VPUI]LI(!!

3SKL! JIZLZPR! JLSK[XXIR&! NIPZ]VUKVIR&! OIYLXXLIR&! LZI! 'KLYPXI! NXPUIZY[LU&! TLUKLR[IXLU&! LZI!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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INVXZ]LIXLU'!Z[XJ[SLUZ]PI!LTV]PVUISI!KPZ[N[1!LZI! JLYZL! ISKLZPR! IPWIZ[! JLOIX! KPXI0! PUYWPXI]PVI! LZI!

PS[TPUI]PV!TIPSI!JIZ!QIYV!K[ZLU!N[]ZPLU!N[WPKI&!T[UK[IXLU!RVUZ]PLUZ]PI!NVXIZ]LRV!LXIJIRPZIY[UI!

LZI!JISKPUZ]I!NIJLRV!TIPZIY[UI!JPSIZ]LRV!IXK[XI(!3SKL!JIZLRVLR!LZI!JLYZLRVLR&![]ZIXZ[]&!QIXPV!JIZ!

VYIZ]LU!K[ZL1!LZI!OIPU!][]LU!LXL&!OVXP\L!KI!T[UK[IU!YVXZ]LU!IXP!KLU!RVUZ]PLUZ]PI!RVSLRZPJVI(!!

);?IL;D!9?97D!@;D9;7G;D=7D7!>JG8?BIL;D!D7?L"!;I7!B7D!;=?I;D!9JI!9JI;D!B7GG?I7HJD7!7G?DIL;AE"!87?D7!

;JG;D!;HA;C7!C;DI7B7!;I7!H?D;HA;G7A!>7?D!8?L?A?!97J9;!8JGCJ?D;I7D!;GGEIJI7"!;L;D!;D;!*=?7A!;L?D!

87?I?IJ!7IL;C7D"!=E=7C;D;I7G7!;L7=JIL7!8;GG?7!;A7GIL;AE$!.78JG!B78JG!;I7!;G7!;L#F;G<;AIJ7D!8797!

;G;"! @;D9;! 7HAEA! ;%DILJD! 9J"! 87?D7! 79EG;7! <7BI7! ?L7D! L7?;! ?9;?7! 8;GG?7A! ED7GIL;AE! ;I7! 7G=?! >?IL!

;=?I;AE$!8IPULXI&!L]!KI![UL!LNVRPI!P]IU!NP]I'RVUZ]PLUZ]PIXLU!OLYPIR!]LOIXRIZ]LRV!LZI!PXIRIYZLRV(!!

4IPUI!VXIPU!JIKI!NIXIPI(!4PJXI]PV'MXLR[LUZ]PLU!YISJ[LYWLU!JLXXP!JIZLIU!YIXZ[!]IXLZL&!LZI!OVXXLR!

IPYL! LTIUNV! KP][L! ISKL]! I[XXLRV! TIZLXPISZIY[ULZPR! NVXIZ]LRV! NIPZIY[UI(! 4IPL]ZIWLU! OVXP!

IXXIXVZ]IZ!OIX!KIPZLRL&!JIPUI!JIKI!LULXNPLP!KINVRPLU!L]IN[Z]I!LXXLYLXJI!JIZ&!VXIPUKPR!LXL![SLXZ]LU!

OIYP! L]! ]IXLZLUI(! FUL! OVULZIU! L]! KINV! S[XXLRV! NVNITLUPR! OVXP! [SLXZ]LRV! NIP! KLUPR(! 6ULXNPI'

LYWLRZXVI! ^PX[KPRIZ[_! JIPUV! L]PU! K[][L! LNPU&! JIPUI! OVXP! L]! KI! LNPI(! 4LXI]&! UPXL! JIPL]ZIWLUIR!

RVUMPIUZ]I]! VUIXZ]LIR! SIN[UK[! LNPUNV! KP][L&! JIPL]ZIWLU! OVXPLR! LNPI! KPXLSIRV(! AXIPU! ^NP]I!

RVUZ]PLUZ]PIXP_!KINV]RPVU!JPJXI]PV'MXLR[LUZ]PI!JLXXPLZIU!YIXZ]LU!IXP!]IXLZL(!6ZI!JPJXI]PV'MXLR[LUZ]PI!

OVXPLR&! UPR! +(! 8FEF@63@! KLYRXPJIZ[ZIRV! NIXIWLU! LYWPXPZ[IS'TLUZISLIU! I[XXLXI! LNPZLU! [Z]PRV!

KP][LZL(!!

I[[^XN^! XLS`OVLUY! MO[[S[Y! O\LX! MORL[! NS`^O]3! 9`! N^`^O! SRO\! OQS]O[SU! &O[OSX! O]L! TL\Y&! 9_S\]OX]`SL[OX!

YSXL[[S`UY!AOQOO]L]SU!#`^OX!ZOX]\LO[L[OX!O]L!\OX]SO[L[OX!SXQ^[^UY!VOQOO]L]SU$4!O[L!MO[OLX%!`^OX!W^XN^!

WL]O[SLVOLX!O`SX!N^`^O!OVOU][YWLQXO]S\WYL[OX! VOQOO]L]SU! SRO\!OQSX%! `O[OX!OVOU][YWLQXO]S\WYL!MLS]L! &

O[OSX! O]L! TL\Y&! A9<96! \Y[]`OX! N^OX! 7IA@6864! O[L! MO[OLX%! OVOU][YWLQXO]S\WYLU! PY[WL! Y\L]`OX! N^!

ZL[]SU^VL!OXO[QO]SUYOX!YSXL[[S`UY!O[OW^L[OX!ML[[^LX'!!

9]L! RY[[OVL%! O`! NL! ZY\SMVO! LVNS! MO[OLX! NYQWL! U[S\]L^LX! \SXO\]OL! O]L! <IHIC! RL^OS! TL[[LS]`OL4! Q^`]S`!

YUO[[LU! NS[OVLUY! Q^[^]`OUY! OXO! RO[SY]`LQL]SUY! \LVMLWOXL[S%! H[SXS]L]OL[S! O]L! RO[SY]`O]SUY! 7O[ZS`U^XNO!

PS\SUYL[S! NLQYUSOX! NYQWL%! SX]\OX]\^L! O[LMSV]`OL%! O]L! Y]YS]`! PSXUYLU4! O]L! 9<>6! NS[OVLUY! Y[LSX! <IHIC!

RL^OX! MSNO`! L^[UO`]OX! `LS`US`^X! OQSX]`LU'! 8YQWL! O]L! LZLSXN^[L! \LU[LWOX]LVLU%! `^OX! L[[O]L! O]L!

VOSLV]L\^XL! S[LML`]OUY! LS]`LUSLU! NOS]^! QOXS]`LUOOXLU! NS[L%! MLSXL!! XS[O! S[LUL\ZOXOX! 9<>6! SV^XN^! OQS]OX!

N^]O'!!

7O[L`%!MORL[[O`UYL!`OX!<IHIC!RL^OU!SNL`]OL'!!

D[LSXQY!RYXO]LX%!W^XN^L!`O[^UY!L\WY!WOX]LV(OWY`SYXLV!MO[[S!ML]OLX!\L[]`OUY!Y[OULX!NLQYOXOLX%!XSU!

W^XN^L!L]`OWL]OUY!X^OX!L^UO[L!MLUL[[L!`O[L!`OX3!QYQLWOX!RL[UY[%!O\LXOUY%!O]L!NO\Z[YQ[LWL]^!ML]!

O[LMSV]`OL%!SX\][^U`SYL!TL\Y]`OUY!O]L!XS[O!ZL[]O`!O\U^!VLXL!OQS]OUY'!!

!

8FEF@! OI[LR! LYRIPUZ]LU! K[ZLU! TVK[! JIRIXXIXLU! JPKL]! QLUKLIR! JPKLI! I[XRPZ[RV! K[! KPTLUZYPV!

LYWPXPZ[ISLXI!QVIZLRV1!UVU!NP]I'O[ZYLNPZL!VXV!KPYVSJIZ]LU!KLU!LZI!?3;E3DF@3!JIPUV!NLXIZ]LU!L]!

KLU(!9\LX!NLS]OUOOX!MO\]O!ONY`O[!L[[L`SYXLVS`L`SYL!O]L!QS`L!L[[L`YS!R^]\L!NL!&O]L!RY[SOU!O`!NS[L!9<>6' !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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?OXNOL%!L[L`Y!`LRL[[LU!UYXZYX]`OUY!WYN^!MO[[SOX! MSVL! NLMSV%! ML]O`! O[O! 6WO[SULX4! MLSXL! 7>K>6F9C%!

OQYL[OX! O]L! 9_S\]OX]`SL[OX! AOQOOX! MOXO]LUY! S`LO[L! ^VO[]^! L[]O%! aOQYL[OXb! ]S[LULNL! MLSXY! O`! N^]O!

SXNL[]^UY%!O]L!MO[O!WSXLU!L^[[O[L!TL[[LS]^UY!N^'!=^[[OXQY!Y[[SY]LX!`^OX]`L]!Y[LSX!NOVL!MS!WSV^[]O!RS]`!OQSX!

X^OX! 9QSL! _SXZVOL! Q[LML]`OX! N^NLX! MS]L[]OLX%! QYQY[L! O`L`^O! 9QSL! RY[[OU! O]OXQLMOL! O]L! S[L^XUY[[L!

S`L]OX!TL[[LS]^UY!N^OVL'!!

7O[L`%!9QSL[OX!^VO[U^X]`L!\LUYX]`OL!MLSXY!O`!N^`^O!ZY\SMVO%!O`!NLQY!!9QSL!LVNL]`O[SU'!!

@YX]^[L]^!LV!`L[O]O%!VOROXNLMS`SUY!MS!8FEF@3=!S[LU^[[S!MS]L[]O[LX%!ELVO\]SXLUY!TOXNOL[S!RS]`!OQS]OX!XSYX!

Q^`]SL! ML\LWY[]^LX! TL\Y]LUYL[OX! YXNY[SY! `^`OXL! S`LX! `OVL5! =Y]\%! L]LX! YVSPKVXPR! L]! P]IZLI! ]LSI!

^;K?HI;DIL?7G;D!;GG;7B?I7I;7_2!!

<YQY[L]^!LV!N^`^O%!XS[O!OQYO[L!][LX\`OXNOX]O!ONY!RL[LSXNSUYLX%!RL[ULS]`O]L[L%!L[OO]L[L%!WOXNSO]L[L%!O]L!

>]\L\Y!=SVL[OX!^[!L`ZS[L!MOQS[L]`OLX!NOXLU!^ZIUZVLU!KPYZPXI_!MO`LVLUYL!OWL]OX!`^OVL5!!

9IXRIPZ]I&!IXLI&!TLUKPIR!LZI![XI&!JIZI!LZI!JLYZLI!L]JLXKPUZ]LU!]PXLU!YVPSPR&!^ZIUZVLU!KPYZPXIU_!][ZLU!

PUZLUZYPZIZLINIZPR!LZI!cPXcPX!JIXULRV!ZIUZVLU!PZ\[XI]RV!KLUZYPZIZLINIZPR(!!

9`! NLQY! MO\]O! WYN^[SU! V^[[OLX! XOXQYOXOLX! SU^\S! X^OXL! NO\U[SML]`OUY4! RY]\%! aWL]O[SL[OXb! MOXO]LUY!

WLWSL[S%!OR^XL[S%!O]L!W^XN^L[OX!^\]O`UY!O[LSUS]`O!\YVSNYL[S!NLQY`USOX!OQS]L]OLU!`LMLV]`OUY'!!

=S`UO]L! WYNO[XYLX! a]LX]YOX! NS\]S[L[Sb! ZL[]SU^VL&MSM[L`SYL! NOS]^UY! VS]`LSYUO! \OQ^[^! L\UY'! 6QSLX%! MS!

]O[WSXYLU!^`]L[!VS]O`UO%!O]L!YSXL[[S`UYOX!LQO[SUY!aO[[OLVS]L]OLb!aZL[]SU^VOX!NS\]S[Lb!MO`LVL!NO\U[SML]^'!6`UOX!

]O[WSXY!RYXOU!ZL[]SU^VLU!aNLX]`LXb!SU^\S!XS]^OX!aQY[S]L\^X!NS\]S[L]\^L[OXb!`OX]`^L!LNSO[L`]OX!N^'!!

AOROX! LSZL]^]LUY! Q^`]SL%! ELVO\]SXLUY! TL[N^O[OX! ]_Y\]OXL[OX! \L[[O[L! QS\L! O\LX! YXNY[OX%! Y[LSX! MS! WSVL!

^[]OUY!OQ^X!ML]O[L!O[LWLXQY!`LS]^]4!OQ^X!OQ^`US]\^%!Y\UL[MS!O]L!^[NSX!ML]O[L'!B^SXYO]L[L!SQY]`OX!RL\S!

XSX]`OX!XS[O!NS`SZ^V^OUSX!L]\ONOXL!RL[]^%!WONS]L]^!O]L!Y]YS]`!OQS]OUY!L\WYL[OUSX'!!

7LSXL!RY[S! O`! `OX!QO[]L]^UY'!6VNO!OQS]OL!ZOX]\L]^!QOX^OX%!MLSXL! TOXNOL[S! Q^[O!L\WYLU!`OSX]`^U!`S[OX!

O\LX! L[[OX%! VLQ^X! ML]`^OU! TL[[LS]^! `SQ^]OX! VOROXSU%! O]L! RY[SOU! QO[Y! MO\]O! ML]`^OS! LMS\L]^! `SO]OX! O]L!

WOXNSO]L[L!QSXNYL`OVL!O\LX!`SO]OX'!7O[OX!O]_OO]L[L! S]`^V]`OUY!O[[OQ^]^!MLQOXSOX!O[O%!ZS_ULXLUL!QO[Y!

O]L!TOXNO]`L!RLXNSLQYL!OVUL[]^!`OX%!]L[]O!ML]!^]`S]L!L]`O]SU!`O]Y[[OXL'!7O[OUSX!RS]`!OQSX!XO`LX!O\UL]`OX!

L[S!`S[OX!MORSX!O]L!MO[[S`'!7ORL[MLNL!QLVNO]^UY!N^`^!`OQL]SU!`O^NOX!RLSX!QYQY]\^!XS[S!OX]`^]OUY'!!

DLUL]!JI]LRPZLU!4;H;3C6@!OPZ]IR!UPZ[LSI!LYIZLRV(!!

7O]S!O[LU^\]OX!XSOX!6S]L[OX!TL[N^O[L!O^[OX!SXQ^[^LX%!O]L!RY[[OU!S]_L[YZOXL!OWL]OX!`SOX!O]L!W^XN^L!!

SU^\ZOQS!MO[[S!ML]O`!SU^\]OX!VLQ^X]`OX!`SOX'!!

?3;E3DF@3H!RS]`!OQS]OX!XSOX!O]L!MSRY]`!LV]_L]^LU!\OX]S]`OX!`S[OX'!!

7LXOUSOX!^VO[]^UY!`SNL]OVL!O]L!XS[OUSX!ML]!O]Y[[SUY!`S[OVL!O]L!RY[[OQL]SU!`O[L!O\L]OUY!QLS!S`LX!XSX]`OX3!!!

&!aKL]Y`]Ob%!XOUL]^]L!O]L!VL[[S]^]L!`L^NO]OXYU%!O]L!L]\ONOXL!OWLXQY!NS`^O]'!aCS[O!^`]L[[SL!O[LWLXQL[[SL!NL!

O]L! XS[O! `LWL! L[SXLb! 7L`OUS]OX! XSU! RS]`! RL^OU! O\L]OLX%! \L[[S]LX! OQS]OX! X^OX! MO`LVL%! LVNO[L]`OX! L[S!

XSX]`OVL!LVNO!ML]O]SU%!T^N^]L[!XLQ^\SOX!VOQOLU!O]L!L[L^LU%!O]L!MO\]O]SU!XSU!RO[[SL[S!L^[UO`]OX!XSYX!9QSL'!!

7O[L`%! TOXNOLU! S[LUL\]OUY! O[[OQ^]^L! S`LX! XSX]`OXOLX%! `O[! OQSXQY! X^OX%! ML5! =LSOX! L^[[OLX%! QY[LQY%!

RL[ULS]`!ML]OX!QLSXOLX!O\O[S!O]L!S[LUL]\S'!!

6[QS! ,XO^ULX! XS[S! OX]`^]O[L! RLSX! ^[[^]S]SU! O]Y[[S! ML`S[OX! QYQY[L]^UY! `^]OX! `O[MLS]! OX]`^XQY! `^]OVL%! O]L!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MS`S]`L!Y\YLX!RS]`!OQS-XQY!`^]OVL!RY[[O]L`'!!

a3PZIb! O]L! a3PZIXLU! ?IPZIY[UIXPb! M^[^`! O\LX! XSOX! Q^`]SL! TL\Y! L[[OX%! Y[LSXNSU! a?LSXUYLUb! L[M^SL]^UY!

`S]^OVLUY! MOVN^[! `S[OX4! XSU! LSZL]`OX! X^OX! a3PZIb%! Q^[]`OX! `^]OX! a?LSXUYb! ZO[]\YXLVS`L]^L! O`! `OVL! ^VO[!

`O`L]OX!LRLVOQSXLU!OQSX!L[[OX'!D\Y!YXNY!XOUSOX!XLRL\]^]L!`O^NOVL'! a3PZIb!MO[OX!MLS]LX!`OVL!MORSX!O]L!

MO[[S`!O\LX!MLXSOX!O[O%!XS[O!RS]`O]LX!\SXO\]OL[[OX!MOUL]^!OQSX!Y]O!`O`LUO]OX!UO`UL]^]L!TL[[LS]`OX!`^]OX'!!

9Q^X! RL[]LX! `O[! S[LUL]\S! MORL[! XSOX! QLVNO]^! XSYX! a3PZIXPb'! <O[Y! W^SXYLX! MORO[L%! L[]`LSXL[OX!

MOQS[LNLZOLX%!ML`UL]`OX!L[S!`S[OX!LR^X]`!O]L!L[NSOS!\Y!OQSX!XSOX4!O]L!Y[N^LX%!M^[^[L!O]Y[[S!`S]`LSNLX!OQ^X!

RY[[O]L[LUY!WO`^L'!K^]SU!TL[[S!O]L!YSR^!OQSX!X^OX!TOXNO]`L[OX!L]`OUY!LVNOLX!O[O!OX]`^X!`O`L]OX'!!

&!7OQS[L!L[NS!O]L!LR^X]`!RY[SOS%!W^SXYO]LX!ML`UL]`OX!L[S!NS[OXOS'!6[NSLU!LVNO!ML]OLX!O]L!LR^X]`LU!MO\]O!

LVNOLX!NL^NO'!!

&! @YX]^LX! RL[! S]`L`^O! L[NSLU"! 9[LWLX! RLXNSUYLU! O]L! MLUO]\^LU! NS[L! USNOOX! L[]OLX%! MLS]L! L[NS]OQSL[OX!

ML`]O[!ML]OLX!][SXUY]^LU!NL^NOXOLX!O[O'!AL\LS!ML`UL]^!MLS%!MLSXL!O`!N^]O!SXYS`!O[[OUVLWL]`OX!O^[OXL!O`!

NOX! V^[[L4! VL[[OL!WY]`! ^`]OX! N^]O%! MLSXL! O`!ULV]O]^L%! O]L! MOVL[! QLSXL! `LZLVN^! N^]OVL[SU! MO[[O\U^[L]`OX!

^`]OX!NSY]O'!9]L!QL[[LX]`S]\^OXL3!L[]`LSXL[OX!LRY]\L!LNS]`OX!N^]O'!9]L!RY[[O_OQL]SU!MO[LU!`LSXN^!OQS]OX!

NS]^'!AL[[O[SU!YXOXO[L!O[LWL]OX!NS]^!O]L!RLSOUSX! VY!OQS]OX!N^!QL^O`! ]_LU^[[OX!ONY! VLZ^[[OX!WORL]_^[SU!

ONY!O[L\Y[SU!O`!TL\Y]`OUY'!!

&!7OQS[L!LR^X]`OS"!CYVL!NLMSV]`LX!RL[ULS]`!QLSXOLX!MY[[YULX!O]L!TL^`SUL%!O]L!XYVL!\L[]`OX!NS[OX!VOU^!`LSV!

ONY!L[[S\U^]\^O]LX'!GL\SLU!O]L!`^RLS]`OX!RY\]YLU!S[OX\]OX!NS]^`]O'!<S`LUSL[OX]`L]!O[LMSVQL[[SLU!O`!MLVS[L!

LR^X]`OX]`L]!O`!VOQYUO!]YUS[SU%!OQ^X!Y\YLX!VY]^[SU!OQY]OUY!ONY!ML\LWY[]^[L!ML`]O[]^LU!S`L]OUY!S`LX!O`SU'!

&!=Y[[L%!MORO[L!MOQS[L]`OX!NS`^O]%!O]L!MLNLUS]!`^OX!L[]OLX!L[NS!L\UY!NL^NOVL!&O]L!MLS]L!LR^X]`!L\UY!O[O'!

=L\O[[O!WL[WL[! ML]`^U! OX]`^X! `S[OX%! MLSXL%! Y[Y! RL[%! TOXNOLU! ML]LU! MO\]OL! M^V]`LUL! O]L! LNL[! TYUL! L[S!

`S[OX!LNOS]L\^X!RLXNS`'!a6R^X]`LUb!\OSXLVL]^LU!S`LX!`S[OX%!O]L!ML[[O!OQSX!`^]OX!M^[^L[OUSX!MLSO]`!O\LXO`'!

DXL!`OX!TOXNOL!ML[[OUL!SU^\]OL%!O]L!L^[[O[L!TL[[LS]^!X^OX3!!

&!6[NSLU!O`LQ^XLU!NS[L!MO[OX! PLWSVSOXQL]SU%! L^`YUSNOOUSX! ][L]L]`OUY!N^]OX!WYN^LQL]SU%! O]L!UYW^XS]L]O!

Y\YLU!SU^\]OX!NS]^OX!WYN^LQL]SU'!6R^X]`LU!O[O!WYN^!MO[OLX!O`LQ^]!NLS]O`UO!&!ALQ^X!L\UY!Y]O!N^]O5!!

?OXNOL[OX!YSR^!Y`OXL!OX]`^X!`OX3!&!9&O&O`"!&ML[[O!LVQL[LUL'!!

&!6[]`LSXLU!LR^X]`LU!`LSX]`OX!NS]^!LVL!LR^X]`OU!MO[OX!M^[^L!`LSXN^!MORL[!N^]O%!QL^O`!MLUL[[SU!O]_O[L!

ROVN^]LUYLX!TLS]\SLU!S`L]OUY5!

?OXNOLU!ML[[OUL!O[LX]`^X!`^OX!RLWLSUL!WYN^]LX%!ML]`^OU!Y\Y!O[LX]`^X!ML[[OQL[[SLU!O]L!L[QSLU'!!

9]L! RY[[OVL_O! S`L]OX! NL! L[NS! NS[OX! QS`LUSOUSX! O]L! LR^X]`! NS[OXOUSX! O[O%! &L[NS! NS[OXOU! a3PZIXLUb! MLMO\L!

TL\Y]`OX! N^]O4! O]L! LR^X]`! NS[OXOU! O`%! OQ^XO[Y! MO[OX! NO\S[LU! TL[[LS]`OX! NS]^`]OVLUY! M^[^QYQY[UO[SL`%!

L]`O]SU!\^X]\SZOX!L`]L[XL!^]`S`!\OQ^[^!L\UY'!!

9\LNL`^O"!&!a3PZIRb!MLMO\]^!LRLV!N^!LR^X]`L!NOXL5!?OXNOL!S\SV&S\SVSU%!MLSXL!LNS&LNS!L[S!`OX!OX]`^]OX'!!

&!9\LXQY!LV! N^`^O!Y[N^LX! a3PZIb! RL\O[[O!NLQYOVL!LR^X]`OUSX!O]L!O`!NS]^OVL!MLMO\]^!XLRS%! ONY!MO\]OVL!

O\LXQY!LV!N^`^O!L[]`LSXLU!L[NSLU!`LSX]`OX!NS]^OX!MO`LVL!LR^X]`LU!O[O!`LSXN^UY!VS]^`UOOVL!^]`SUY!MLVSY]O5!

a3PZIRb! MO[NSX! WLS]O! NS]^! L[NSLU! O]L! LR^X]`LU%! MLSXL! O`SX! NS]^! MO[NSX! `LSXN^! LR^X]`OX! MO[O`UY!

a7=8/0612/4/A68b'!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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&! 7OQ.S[L]^! Y[LSX! L[NSOX! O]L! LR^X]`OX! OVSUL]`OUY! YRS]^[LU'! $?162<! B?1/69/8! 2?/0/A! 16@26</ABA/! 1/B12!

029/?!;=A/!0/A!0/6<=!2D!7/A28="!2A/!5=?6!>=D68!=</?AD2<!1BA2# !%/6</!/5B<AD28!A=>/AD2<!1BA2<!21=D2?!7/A2<!

1BA2"!1BA2<!4=?>BD82?/!2??2@>2A/AB!4/02#! =Y[[OVL_O!QO[]L]`OX!NL!QYQLWOXL[OX!OVSULN^[L!O[[O\ZO]L]`OX!

O`!N^OX!TOXNOL[OUSX%!`O[OX!O`!MLS]L^UL!SXYVLUY!ROVW^QL!TLUSXSU!ONY!ROVM^[^!QL[MS[SU'!6R^X]`OU!MO`LVL%!

O`! NLUS]O! MO[OX! OVSULN^[L! WOX]LVL! XYS`! NOX! ULV]OQL[[SL%! O`! NLUS]O! OVSULN^[L! RY[[OU! OQ^XO[YUYLX! TYLX!

MORL[! O`! N^]OX! ]YUS[L! O[LWL]OX! NS]^OVL4! ONY! WS]Y! ULV]OQL[[S! ML]O[L! XLRS`! S[^`^[! L[[S\U^]\^! ML]O[L!

M^V]`L]`OX!Y]O!NS]^OX'!!

+/@62<"! D/>/A/! D/5/??2<"! 25B<! D/A62<"! 5=@A=2<"! 8/?1=2<! 21=! 029/?! AC/??2<! 0/96=8612! ;2<A/9/! 7/@=AD2<!

1=/D!<=?/2D2/<"!D2<ADB!8=;B</!3/9A/!1BA29/8=#!!

<S`YX!ML]OU!YSR^UL!O\LX!`SNLX3!

&!BLS\^%!O]L!ZO[]\YXL!ML]!aL[NSLb!MLNL%!R^]\!OQS]OX!MLN^%!O]L!XLRL\]O!ML]OLX!\L[]`OX!MLNL%!LMLXNYXL]^!

OQSXQY!LV!N^!a3PZIRb5!!

<LVNO[L!ML]O`!O[LX]`^X!XSYX3!!

&!KO[!OQS]OX!N^!L[]`LSXLU!MO[O!L[NSO]LUY!ML]!\LUYX!ML]O[L!ONY!LWSVNOQS[L!O[Y[]`OX!MLNL%!ONY!\L\S!L[]OLX!

RL[[LZL]^[SU! QO[L]`OX! MLNL5! 9\LX! OQSXQY! NS`^]'! 6[]`LSXLU! L[]LVNOL! ^]`S]L! MO[ORLVL! TYLXQY! NL! L[NS!

QLVN^L[OX! MSVL%! O]L! O`! N^! O]\SUY! Y\L\^X]\^! O]L! \LVM^! L]`O[L! OUL[[S! L[]O'! a3PZIRb! ! MO[NSX! TYUL]`OX! N^! &

L[NSL[OX]`L]!O`SXO`UYL!NL!MORSX!O[O!XYVLMLS]!R^]\SU!O`!OQS]OL%!&MLSXL!`S^[!OQYX!`LS]O`!a3PZIRb!!JLXLOISI!

JLLRI! IXP! KLU! IXKPIXP! LXIUZ][UNV! KPVSI! LZI! JLXXLXVYP! LNPUNV! K[LSI(! 6ZI! IO[UZ]! JIZ! IXKPI! JL]ISI!

QVRIZ]LU! OIYPRV! JISPZ]! LZI! IXZ]IPUIXLU! IOVZYIXP! IKP! LNVUNV! JISPZ]&! VXK[IU! IO[UZ]! OVXP! LXL!

IXZ]IPUIXLU!JIJLYWLIU!LNVUNV!SPZ]IZLRL&!LZI!IXKPIR!JL]ISI!]IPUK[ZI!LNVUNV!SPZ]IZLRL(!!

&!=Y[[OVL_O!NL!`^[OUSX!O]L!KO[^UY!9[[O\^WL[OUSX!&?LSXUYL[OX!9[[O\^WL[OUSX'!!

6RY]\! ML]`^U! OX]`^X! `S[OX! ?LSXUYL[OX! 9[[O\^WL[OX! O\LXLRSL! UYX]L! XSO`LSOX! O\UL]`OUY'! 9\L]OX! L[S!

XL]`LS`^XL!O`!NL!SXYS`UY!Z[YPO]L[S!OX]`^X!NSY`^XL!MO`LVLUYL'!!

'!6]!YIPIZ[!KPVZY[LKIUI![SLXZ]LU!<[K[!?IPY[LR!LYIU!KP][LZLUIXLU!IXIJLXI!WLUZYIZ[](!

6YRXPZ[XLZIRVI!LXXLWPRIZ[!JIPUV!L]PU!K[ZL!LNPU&!LZI!<IPURVIXLU!LKV!HLX[RV!6XXLY[TIXLU! PUVSIRV!

L]IN[Z]I!WLXZYVUISPR!L]!K[ZL(!!

'!<IPURVI!L]!KINV!ZVRPXLU!JIZLIU!YIXZ[ZI!ZVRP!N[]ZPLZIU!JIP]PR&!][LU!NIPULIU!KPXLU!]LX[IR!LZI!IPXLI!

JL]ISI(!!

'!9PZ]!DIUZ[IR!LNPI!LYIU!][LU!OVULSI!TPUZ]IZ[!]LULIU0! ^<IPURVIXLUNIU!JP]P!]IXI&!T[NPZ]LU!]IXI!

LZI! JLXIXLUNIU! K[][! ]L[XL! P]IZLI_(! HLXLU! LZI! <IPURVIXLU! 6XXLY[TI! ][LU! NIPULIU&! PUN[X[IU! LZI!

JIXX[IU!LXL!JIPZINV!'LZI!<IPURVIXLU!6XXLY[TIU!YIX!]IPZL]RLZL(!!

<LUKLI!WI]PLUZ]PI!N[Z\PXLRPU!OIYP!]LU!VPO[RI0!!

'!4IPUI&!]LX!KI!OVXP2!!

'! 8VNITLUIXLU! LZI! JPOVZ]IXLU! LNVLXI! JIZ! KI&! ]LPUIXLU! QIJL! VYVI! '][LU! a3PZIb&! ^<IPURVI_! KLU(!

6NVLXI!OVXXLZIU!]I[KLZLULIU&! a3PZIb! !KI!][LU!NVXW[Z]IXLU!J[X[I1!LZI&!JLXIR!][]LUZ]LU!K[!LNPZLU!

K[][LU!N[]ZPI!LZI!][LU!JP]PZ]I!VYVI(!!

BLXZYVUI!JIZ][R!TIXTIXXLIU0!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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'!@VSI!P]IU!KIPZLRL!OVXP2!!

'!BVYPJSL!KI!LNVI!'KLYPXI!LNVPYZLZIZPR&!LZYIPZIY[ULZIZPR&!OIYLXXLLZIZPR&!TIPZLXXLLZIZPR&!N[ZP]PLZIZPR&!

LZI!TLUKLR['KLYPXLZIZPR'!OIPU!O[ZYPR!P]IZLI&!L]LU!<IPURVIXLU!RVUZXVSWLIU!YVPSPR!NLXIZ]LU!KLU!][XL!

NVNITLU!LZI!JPOVZ]!JIXX[I(!!

'!6ZI!NLXV!]LX!NLXZIZ]LU!KI2!NISKLZ[!][LU!LTIR[TL!JIZLR(!!

'!8LX.V!;]IZLIXLU!6NVLXIU!YIXZ]LU!]IXI&!LZI!OVXP!^<IPURVIR!][]LUK[I!P]IZLI_!KI(!8[]ZP]!LKLXXI!LZI!

IPUZ]INIXXPI!KI&!?IPZIY[UI!KI&!LYR[]IJISZIY[UI!KI&!NIPULXIRVIR!]IPUZ]LI!KI!]L[XL!J[X[I!]IPUZ]LU!

K[][U!JL]ISI1!L]!LWIPZ]LI!KI&!JLYZLIR!KPXLU!JL]ISIRVIR!P]IZLI!VUIXZ]LU!JIPZ[][!<IPURVIXLU!^YLTL'

ISIJIR_! LXL! KPXLSI! QIRPZLINIZPR&! LZI! JLXKPU! JLXKPU! <IPURVIXLU! ]IPUZ]IWLIU! KI[KLSI! QIRPZLINIZPR(!

@L[XXP! NIJLRV! ]VXPVUZIY[UI! KI&! KLYRXPJIL]PUI&! T[UK[IXLU! LKLXZIY[UIXP! J[X[]RV! ISIPZIY[UI!

YLUZPZ]LI! KI&! T[NINIJLRV! JP]PI! LZI! IXLINVZ[ZIRV! LULXNPI! KI&! VYIY[UI! KI! LZI! ][XL! JLOIX!

JIRVPZ]IXLU!IYLZIY[UI!KI!OVXXLSIRV!JLOIXXPR!P]IU!I[XXLZPR!LXL(!

'!CIJPUVLR!]LXNIZPR!L]!KP]RPN[ZL!NI[]I!OVXPLR!RVUZIZ]LU2!RL\[RI!]PVZLU!WLXZYVUI!JIZ][LR(!

'! @L[R! JIPUV! L]! K[KISIRV! a3;E3b! ! PR[YP&! UL[R! JIPUV! L]! JIPZIRPZ! UVSI! LNPU! ]PXLU! T[UK[I! LZI!

6\PYZLUZ]PIXLU!>LNLIR(!6ZI!UPR!NI[]I!OVXPLR!N[]ZPIR!KIRP]RPKIUL]!NLXV&!]IZV]ZL!UPNIUI!LZI!NISKLZ[&!

LZI!UPR&!LTIU!]IPKIU!N[]ZPI!QIRPUIXI]P!LNPUNV!KP][LZ(!6NPI!KPVZY[LZ!`YPULYZLU!LZI![SLXZ]LU!JISKPU!

JIK[][L!`LZI!LN[ULXV!UPXL!OPZ]I!WXIRZPRIU!QIXZ]LU!JIK[][L'!NP]IZLXPIR!WIPXIZ]LU!K[LU!ZXPJ[SI]PVZPR!

IYRL!NLXIZ[RV!]IXLZL(!D[MXPZ]LU!K[][L!L]!KIRP][LSIRV!UVSI!P]IU!]PULZLU!YVXZ[IR&!L]ZI!]LPUZ][R!P]IU!

]PXLU!][LR!QIPVZ]LRV!JLULZIRV!IYTVIR(!

'! a3PZIXLUb! !YLTLI! )!ISIJI!LZI!VPUVXKLRVI! P]IZLRV! QIPV!]PULZLU(!4IPUI&!6XXLY[TIXLU!IPUZ]I!VYVIXP!

JP]RIX!LTIZLU!KPV][L&!LZI!NV]ITLUI!S[XXLRV!NI[]LZIU!JPSIZ]LU!YIPIZ]LU!]IXLZL(!9VXP!LNPZLU!K[][LU!

JPZIXZLIU!PUVP]!L]!K[][L!<IPURVIXLU!6XXLY[TI!I[XRPZ[RV&!L]!]IXLZL!HLX[LZIRV!6XXLY[TIU!YIXZ[RV(!

!'6ZI!UVSI!YIXZ[RV!NIXI!6XXLY[TIU2!

&! 9\LX! O`! NS`^O]%! ML"! 7SRY]`OLX! O]L! QYQLWOXOLX! `L[O]OX! Q^`]SL`! NLW^]`OX! `L[O]OXOLX%! HLX[LZIRV!

6XXLY[TIU! \L[]^UY! `L[O]O'! K^OX! QLS]`L! a3PZIXPb! ! O[LWL]OX! NSY`^OXOLX! O]L! ML[ULWOXL! O\UL]`OX!

NSY`^OXOLX%!O]L!ZOX]\LWOXN^%!RS]`!O]L!OUSX]`L!QLS`]YLU!QL[MS]^LU!S`L]OUY!SXNL[[L!O\UL]`OX!N^`^OXOLX%!

L`UOXSU!RY[SOU!Q^`]SLU!NO\OQSX!NS]`L`^OX&4!Y[N^LX!`S^[!OQYX!`LS]O`UO]O!KO[^O]LUY!9[[O\^WL!L^[US]`OUY!

WYN^LX!OQYXQY!`L[O]OVL'!=Y[S!VY[]`OX!N^`^OXOLX!SU^\SUY!N^`^O!MO\]OOUSUY!NS]^`^OX!TYULMSNOLU!LVNL]`OX!

NS[OVL%!`O[OX!a3PZIb!!`^OX!ML[[^LX!L[S!MLS]L%!MO[O!BLS]L\^X!ALXL!OQS]OX'!

&!6\UO!OQYXQY!`L[O]O!W^XN^LX!VOROX!VY]^!O]L!QL]SM^!OQS]OX!`SX]^`]O]OX!NO\S[L!O]L!OQSX]`L!QLS`]YOX!UL]O!

O]L!VY]^[O]L]SU'!6[OLQY%!a3PZIRb!!`^OX!MORL[!Q^`]SLU!L\O]`OX!NS]^OVL!^VO[]^UY!N^`^O'!

9WLU^WO!ML]OU!YSR^UL3!&!7ORL[[L!NL^UL]!Y[LSX]_O%!BLS\^'!<Y\O!XLS`'!

?OXNOLU!ML[[O!OQSX!`^OX%!MLSXL!QO[Y!LRY]\!QORSLQY!OX]`^X!`S[OX!RL[OUSX!ML]!OQSXO`!O]L!`O[L!O\LXO`3!!

&!D[N^!L\UY]LX!OQYX!QL[L!`^[OUSX%!L\UY!SMSVL[L`S!QLS]^`^!S[LUL]\S!XLRS!S`LX!NSQ^`^X!L[]O'!6[NS!YXLU!QL[OVL!

O[LU^]\S! NS`^Q^'! 9`! LV! NSQ^`^! QY\OL! UOX]`OX! VLQ^XN^UY5! @YX]^[L]^! XSX]`OX! OQSL! O\L]OX! L[S! `S[OVL! O]L!

MO[LSOXQLXLUY! RLVLUY! Q^ZSNL! \OX]S]^! X^OX'!GOXNL]`OUY! O`! O`SU! OQSL! &a3PZIRb! ! XS[S! OWLX! `SNLX!MO`LVL&!

TLUSX!XLRS! S`L]OUY!O[O! TL[[LS]^!`SNL]OX'!9\LXL!XSOX! a3PZIRb! !MORL[!Q^`]SLU!L\O]`OX!`S]^OVL'!=Y[S_O! S`LXQY!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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`OX! PONOL[OX! LRLVWOXL! O]L! a?6>C@D6b! NOX! 3OISTLUI! O[LU^\]OUY! L^UO[L! ML]'! 9`SXO`UY[SU! O`!

`OQYOVL!O[LU^]\SUY!XSOX%!XSU!\SXO\]OX!O]L!\OX]S]`OX!X^OX!MO`LVL!MOXO]LX!\SXO\]OX!N^`^XOLX'!

>UL\VOOS!R^[MSV]`OUY!RY]\!OQSX!XSOX!O]L!O\UL]^!XSOX!SXY[U!TL]OUY[SU!ML!Y]O!`O^ULX!MOQS[L]`OUY'!DQSL!O]L!

L[[LSXLU!`O^`ULX!RL^[[L!L^[US]^!`^]OX%!O]L!OUL[[S!OQSX!`S`USNL]OX'!

?OXNL[]O]SU!LVNOXN^!XSX]`OX!ZS_UL!ML]%!YQSL[S!O]L!L[[LSXOS!VL\LS!MOQS[L4!87D;A?;D!a<IPURVIb!`!3OISTLUI!`!

8VNITLUIb!!MLSXY!O`!`S[OVL%!RL^!NL%!SU^\QLS!OQSXNLUY!WL]O[SL!Y[Y[OX!\^M\]LX]`SL'!

7LXOUSOX!?LSXUYL&6RLVWOXL&<YQLWOXL!XS[O!UYX]`SOX]`SL[OX!ML[[^LX!W^QLQLMOL!O]L!QLS]L\^X!RLXNSUYL!

`OVL'!

4IULRPLU!!a3PZIXLUb!!S`LO[L!MORL[[L[OX!L\O]L\^XL!NOVL'!

9VSULQLSL!MONOSXUL]`OX!X^OX!MS]L[]OLX%!6=6AB9C6!Y\Y[SU!S\^[]`OX!\OX]S]^!X^OX!XS[O!QYQLWOXL[OX%!

QY[Z^]`L[OX%!O]L!O\U^OX!MS]L[]O`4!O]L!JIULRPLU!TOXNOL!L\OMO]OL!S`LXQY!`OVL'!9`!XOUSOX!XYVL%!MLSXL!TLUSX!

MLXOUSOX'!

<O[Y%!TLXL[S!Y]`L[LU!O[LWLX!XS]^OX!O]L!MLXL]`OUY!O\LX!XSOX!NS`SZ^V^OS%!O]L!O[LML]!`S^[!XOXQYOX!W^XN^!

Q^`]SLU!MORL[!LNSXL!TLXL[S!S`LXQY!`^OVL'!

?LXL[SL!`L]S]^!O]L!ZL\L]^!LRLVL%!MSNO[UL]^!OQS]OX!`OX!RL[SU!O]L!TOXNO!Q^`]SLU!TLX!O]L!L\OL!S`LX!L[]O'!

6`UOXOLX%!RYXNL[[O`!MO]O]LUY!`OXMLS]!Y]`L[L!MSVN^!`S[OX'!

9]L!RY[[OVL!`O[L!O[LU^]\S!X^OX3!

!!aBL]0O[SLb!!&^XSMO[]\YLX!MOQS!MS\]LUYL!NOX!Q^`]SL&!ZIUZVLU!JPJXI]PVLU!JPKL]!#ZL[]SU^VLU%!`SOX]`SL[OX!

L[LMO[L$!PR[YNIP!LNPUKIRV!NVNITLU!)!RVUZ]PLUZ]PI!NOVL'!

!!8VNITLU!)!RVUZ]PLUZ]PIXLU!OXO[QSLU!QLS]L\^X!RLXNS`!`^`OXN^]LUY%!NS\`SZVSXL]^]LUY%!O]L!PYUL]^]LUY!

W^QSWOXN^&S[^NSOX!YXNY[SY`%!LVNLUO]LU!QO[]L]`OX!NS[OVL!a]LX]YOX!MSM[L`SYLXb!O]L!MO[L`!aWL]O[SLXb'!

!8P]IRP!JIZ!NIPULXIRVLP!VU!LNPZLRV!^RVUZ]PLUZ]PI!IT[SZY[ZPR_!YVPS'YVPSPR!IXP!KLULIU&!T[UK[IXLU!

JIXULIU!a3;E3C6@b!>IU!3T[SZY[IXLU!T[NI!JIRIXXIR!DA;>;=!5;C6>3!>3@!9ACC6E3@!

8;H3=;3C6@!8A83?6@3=!;B;@EH6@!5;EF6@3=(!

!3PWIZ[!ISKIRLZIR!YVPSPR!NLXZI!KIPZL]RLLSI!NP]IRPIXLU!RVUZ]PLUZ]PI!^3PZIXLU!=VUZ]PLUZ]PI!

FUPJLXZYISIXLRPU_!OIXTVUPI!WLXMLRZ[IU!LZI!JIZ!LNPUKI!KINVLULIU(!

?OXNOL[OX!O]L!OXO!NS`SZ^V^OX!L[]OLX!RL[[SN^[L!`LMLVN^!L[[OX%!TOXNOLU!TLXL[SL!WYN^!RY[[O]LX!TL\Y!

`^OXOLX%!RLSO]LUY!SXY[U!O[O!O`!`^OX!^VO[]^!XYVL!QL^`L]^!`OX!RY[[OVLUY!QL^`L!ML]'!

!

>XYS`!SU^\S]LUY!WS[L[S[SU!RLXNSOXL!`OVL!YXNY[SY`]L]^!`^]OX'!CS!?LSXUYL[OX!GOWOL!XSX]`OVLUY!\SXO\UO[L!O[O!

MO[[O]\S!`SOX!WS[L[SLU'!

7ORSXYVL%!`^RLS]`!ML]OX!L`ZSLX!O\O[S]L!XOXQYOX!7O]O\NL!SXQ^[^LX%!O]L!QLS_YLU!\OXNL]`O[L!OUL[[S!`S]^OX!

TOXNOL!X^OX!SXQ^[^LX'!7O]S!MO`LVL%!RL[[S]^[SU!QO[L]^!`S[OX!QLS_Y!RY[SOU!MS`S]`L[L!O]L!Y\L\^XO[L!S]`^V]`OX!

SU^\]OLX%!O]L!RLVLUY!WS[L[SLU!XYVL!OQSX!`S]O`UOOX!QLVNO]`OX!`^]OX'!

7O[[S[Y%!7LKLIXLU!3OISTLUI!^VO[]L[L`]OX!LRLVOQSXN^!XSX]`OX'!

9MLXTOVSYO]LX%!XSU!`O[L!O\LX!X^OVL!MLSO`]L]`OX!NL3!<S`LUS!ML]OU!`SLZO!RL`S!ML]OX!XO^[[SUY!PONOL!S`LXQY!

MLV^%!WOXNSLU!W^QSL[L`]OUY!QLS]L\^XL!S`LXQY!V^UOOVL'!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7LSO`]LZOX! RY[S! YUO[[OUY! SX]O[Z[O]L`SYL! NL! O\LX! X^OXL[OX! QLSXOLX'! 9]L! NS`SZ^V^OU! O]L! OMLXTOVS\]OU!

XS[O!S[LUL\ZOXO]L]SU!`O[!Q^]_S!^VO[]^!`^]OX!LNSO[L`]OX!N^!V^[[OLX!S`LX!QSXOXOLX'!

KSLZO!RL`S!ML]OX!XO^[[SUY!PONOL!S`L]OLU!`O[!O\LX!XLRS!N^5!

CYVL!XO^[!VS]OUO!PONOL!WYN^!RY[[O]LX5!!

7LKLI!MLKLI!KI(!

7LKLI&!NVNITLULIU! ^LXIJIZLRV![YZL!YLUKVIR! P]IZLRV!NIPZIY[UI_!KI&!NVNITLUIXLU!JLXIXLU! QIJL!

LNPZLU!KI&!LZI!L]PU!KI!^UL[XXPIXLU_!IXIJLXI![SLXZ[(!

7LKLI! `]LXJIPZLZIU! YPULYZLRV! KI[RI][U! JLOIXXIR! YVXZ]LU! K[&! YPULYZL! OVXXLR! ][XL! IYTVLZIXIRV!

UVSIJIPZ!JISPVRV!K[LSIRV!`!YLUKVI!LZI!PUKIXZY[I!P]IU!KIPZLRL&!JIPUI!PUVP]!L]PU!KI!VUZ]IZ!QV!^UL[XXP_!

RVU]LWZ[IXLU!IXIJLXI(!!

^DPULYTLUI_!IXL!PUKIXZY[INVI!KI(!^DPULYTLUI_!]LXJIPZ! SVNPRI]!LZI!LUZ][UL]!QIRPZLIXLU!MX[PZ[I!KI(!

6UZ][U!LKV! PXIR[XXP!K[][UI!LNPI!KLSI!RVUJLUZ]PZ[ZI!]I[KLSIRV&!LUZ][U!LKV! PXIR[XXPZIRV!OVXXLZIU!

YIRVULRV! ^YPULYTLU_! JIZ! NIXIZ]LU! K[][(! H[R! LNPI! KLSI! [YZL! K[][(! 6KV]LPU! RVUZXILYIUP! I[XXL!

LNPZLU!KPVU!TVK[IU!YPULYZLU!K[][!LXIJIZ(!!

6ZLUNIJL!LYIZLU!UPVU!QLUKLIXP0!^DPULZYP!QIYVRV!K[][LSI&!LZI!QIYV!LNPUNV!K[][L_!

9ISI!LXL/&!UPR!VXK[IU!JIULRPLU!PI!L]PUL]RVI!P]IUNV!]LSI!QLUKLIR!LN[ULU!JIZLIU!TPXIXPIR!LNPZLRV!

MLKLI! P]IZLI1!UIOP]!LZI!6NPI!TVK[!JIZL]!LKV!JLYZL]!I]ISK[&!L]!][ZLU! PUVP]! P]IUNV!JIYITVXZ[IU!

LTIU!]PZ]IPKIU!YIRVULRV!L]IN[Z]I!YLUKVI(!

7LSXL!Y[LSX%!XO^[[S!ML]OLX!UYX]L]`OLX!XS[O!OQYXLVNSL[OX!RS\]Y[SL!ELVO\]SXLUY!V^[[LVNOLX%!XSU!XLRS!N^]!`^%!

OXO!S[LU^[VO!RY[S%!SV^WSXL`SYLVNSLX!OWLX!`SNL]OX!O`LQ^]`L!\OX]S]`OX!O]L!^VO[]`OX!RL\!`LS]O`OX4!RY[S_O!NL!

OXO!L\WYL'!

CS[O! L\WYL! `^[S! L]IN[Z]I! OWL]OL! NL'! KO[! NL! `O[MLS]! OX]`^XO`! TLUS]OL5! CY[MLS]OXQLXNSU! OX]`^]OL! NL%!

MLSXL!O`SX!NL!OQSL`]L]^!MOXO]LX!OQSL!NOX!LVL!O`'!!

HLX!KI!L]IN[Z]I2!!HLXJIPZ!LYIZLU!]IP][ULIU!'LKV!PXIR[XZ]LU!K[][ULIU'!!LZI!LUZ][U!LKV!PXIR[XXPZIRV!

OVXP&! VXIPU! JIZ! KIZVXXLUL]! NVNITLULIU! TVK[! SVNPRV! LZI! LXXLISPYZI! JIZL]! LXSI]PVUIZ]LU! KPZ[][U!

L]IN[Z]I!N[]ZPLRPU&!LZI!TVK[!SVNPRV!LZI!LXXLISPYZI!OVXXLZI]![SLXZ[!LZI!YPULZYP!IOIS!K[][UL]!NLXV&!

PUMVXTI]PV!JLXXPI!L]IN[Z]I!JPO[XZ]LU!KI(!HF=!4353=;HF!VXIPU!KIRP][UI!68;3!KLSI(!^FYZL!YLUKVI_!

KI[RI][(!!

AXIPU!IXZL&!][LZIRV!JIZ][R!^<LY[RXPYZVXLUNIU_!MLKLI!P]IU!K[][L&!JIPUI!OI[X!IWLZIZY[IR!JL]ISIRVIR!

P]IU! ]IXLZL(! H[LU! MLKLI! PZY[I! LZI! LXXI]! VUIXZ[I! P]IU! KI1! OISI! LXL&! ]ISIUZ]I! IYRVXLRPU! []ZIXZ[I(!

4LXI]&! ][LR! LNPZLI! JLOIX! ]LU[ZLU! O[XI&! ^<LY[YLU_! TLUWL! ]LNVLU! SIUI! LNPU! ]LKPU(! 4IPUI! LNPI]&!

^<LY[YLUNIUKPR_!QIYV!K[][LSI!YPULYZLU!K[][LU!NI[]I!IYRV&!^<LY[YLUNIU_!QIXXP!K[][LU!MLKLINIZPR!

P]IU!KI1!LZI!MLKL!OVXP!PR[YNIP!LNPU!KI!LYRIZ[ZIRV!NI[]LU!MVXTI!OIXZ[](!!

CLRS`!O]L! aPONOb!LWL[[^QLMO!RY[S!Y\Y!QL[[LX]`S]\^L! S`LX!`^[O!YXQS`L]O[LUY%!`^U%!ZO[POU`SY[L!NYLX!MSNO!

O\ZS[S]^LVOLX!L^[[O[L!OQS]OUY!QLS!`L[OX!RY[[OU%!QYQLWOXL[OX!O]L! aWL]O[SL[OXb !L[]OLX!NLQYOX!MOXO]LUY!

L]IN[Z]IU&! WLSVL! \LUYXLQY! ML]! O[NSO]\S! MORL[! N^`^! Y[LSX'! DSXL[[S! RY[S! QLMO%! TOXNOLU! O[VSTSY&WS]YO]LX!

XLRL\]^]L!\OQSUY!N^%!O]L!QS`L!OQYO[L[OX!WS\O[SLX!MLRS]^]L!QO[L]^UY!NL'!!
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"#$%&'#()!(*$+!(%,$#$&-+.+#()!+#*$&+)/!012345672!876389;!<;=09!73;!07>7<56!7<5376!054;!<1<;?76!;4<539;6@!



"#$%&'!$&()*$!+,-!./#/!/0$,!+,",#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!0)&)3,!

!

<=

A^[[OLX! XOXQYOVL[SU%! TOXNOL[S! 9QSL! O\LX! XSYX%! MLSXL! QLS`US! ^VO[]^L! S`LX! `OX! O]OXQLMO'! ;ONOL[S!

M^[^`!MOX2O]LX!O\LX!X^OXL!`O[L!NL3!!

&!7OQS[L!`^RLS]`!RLXNS!RY[S'! >[^NSUL!NLS]OUOOX!RL`S[SU!]_SUSOXO]SU!RL`S!NL'!7OQS[L!OXMY[!\OXNYL%!LNL[[LU%!

RY\]Y]\^L!NL%!QO[Y"!;Z]LSL]RV!OI]R[UKL!OVXP!N[]ZPI!OI]P!Z\PRP!JIZLZPR!IZLXI!KI(!!

&!CYVL!QO[]L]^!`OX!RY[S5!CYXNSU!NL]Y[!`^RLS]`L[OX!`^[!Q^`]SL!O]L!LZLSX]`OX!N^OX!RY\]Y!WL[N^VL5!9`!LV!NL!

RY[S%! OQ^XO[Y! `^OX]`L]! OQS]OX! NS]^NLX! WS[L[SLU! MO`LSX! WS[LQL[[SL5! ?OXNO! QLS_YL[OX! \OXNL]`OL!

^3;E3C6@_!VLX!RLXNSL!MLNL%!O`!LV!NL!RY[S!MO`LSX!RLXNSL!`^RLS]`!RY[[OX!RL`U^XNOL5!<LVNO[L!RL^_O!N^]!

`^O]`L]!&KO[!NL!RL`SL5!9\LXQY!LV!NSNL`^O5!9`%!&O`SX!N^`^O4!MLSXL!XO^U!O\LXQY!NS`^O]'!!

'! 9I]PI! ^RVUZ]PLUZ]PIXLU! L]IN[Z]I_! K[LU! P]IRP! ZZPRPI! KI(! 4PO[XZ[RV! KLU! NI[]IXLU! ^RVUZ]PLUZ]PIXLU!

L]IN[Z]I_!KI(!^HLX[RV!=VUZ]PLUZ]PI!DVXZ]IPSLZPR_!IZLXIZIRV!RVUZ]PLUZ]PI'IZISI!KI(!!

'! ^3PZIXLU! 8VNITLUIXLU! 3OISTLULZPR_! KIZVXXLU! NVNITLUIXLU! IOISTLU'IZISI! KI&! ]LPUI! S[XXLIU!

SIUKIZ]LIU! LZI! L[XPIR! [XL]ZIZ]LIU&! INLXPRV! TIZLXPI]! QIU]ZLU! OIYPRV! JIPZI(! 9I]PIR! JLXL! JIPZIU!

INLXPRV! TIZLXPI! OVXXLU! L]IN[Z]I! K[(! 6]IN[Z]I! OVXP! LNPI]RVI&! ZPURVI&! PUKIXZY[I! LZI! ][]LUI! KI(!

9I]PIU!NVXW[]Z[ZIRV!I[ZV'L]IN[Z]I!OVXP!^RVUZ]PLUZ]PIU_!KLU![YZL!YLUKVI!KI(!4P]P'MVXTI!N[]ZPIR!'

MVRIZ[XPRV! I[ZV'L]IN[Z]IZPR`! YVXZ]LU! KPXI&! ^RVUZ]PLUZ]PIU_! KLU! [YZL! YLUKV! OVXXLZIZPR(!

^=VUZ]PLUZ]PIU_!KLU![YZL!YLUKV!OVXP!KI!ISKL!JIZLZPR&!S[X!PUIUPTIZ[I!LZI!OIXRIPZ]IR!LZI!JLYZLZPR&!S[X!

NIPULIU!JP]P!KPXLU!LZI!OI]ZLU!KPXLU!N[]ZPIR!JIUIZ]LU!KPZ[LUI(!^=VUZ]PLUZ]PIXLU![YZL!YLUKVXPR_!LKV!

^UVXZIY[UIXLU! L]IN[Z]IXPR_! L]! KLULIU! L]! KINV! OI]R[UKLXPR(! >[XXIXLU! LZI! OIXRIPZ]LU! JIXULRV!

RVUZ]PLUZ]PI!SVZIU!KINVLU!^=VUZ]PLUZ]PI_!JL]ISI!NLXIZ]LU!KI(!!

'!4LXI]&!LYRIZ]LU!K[][LU!OVXXLZIU!YPULZYPRV!JI]LU[ZL&!!

]PIWL'OI]PIR!JLXL!PKLUZPZIZLI!L]IN[Z]LU!K[LU!JL]IPU!PUKIXZY[&!!

LNPU!]LUL]IRLZL!UIOP!P]IUNV!]LU[RLZLU!LKV]LPU!NI[]I(!!

'! 4ISKPU! LZI! NVNITLUIXLU! JIPZIU! OI]P! JIZ! LXITIZLXPR! P]IUNV! JI]LU[ZL! '][LU! OLSJ[X[XPR!

YLUZPZ[LULU! WSIU! WLXMLR]PVUIZ[I'! LZI! PUVUNV! ]ISIUZ]IXPR! NIJL! QIRPZLXPR! JI]LU[ZL! NV]ITLU!

WLXMLRZ[XIPUV!OI]P!LZI!OLSK[!SPZLRLLSI&!OI]P!]VXINIXXP!OVXP!JLXL]RV!JP]PI!OIXZ]LU!PR[YP!IOIS!P]IUNV!

]LU[RLZL&!LZI!SIYZLX!][LU!JP]PZ]IU!TIUPMLYZIZ[RV!SPZ]IZLRL(!!

'! 6ZI! ]P[XZIY[U! VYV]&! JP]PZ]IXLU! TLUKPIR! T[NPIXI]! ]LUPZ]IRLZL&! ][LU! JPKLI! ]LOIXRIZ]LU! K[ZLU!

TLUKPIR1! LZI! KLYPXI! K[][LU! N[]ZPI! SVXZ]LRV! V]ZVWV! KPXLUIR(((! ']LUZ][NIJLRLXPI! LZI! NIP]RP'

WLUZYIZ]L!TVTLUZ[LZIU'!][LR!]L[LR!YVXZ[ZIRV!TLUKPIR!LKV!V]ZVWVIR(!!

'!=XLI]PVI!LZI!L\PYZLUZ]PI!JLOPUZ]IZ![SLXZ[RV!JI]LUPZ[]ZL&!T[NINIJLRV!JISLUZXPLRPU!LZI!ISIPZIY[U!

ZXIY]LUKLUZLIXLRPU!JP]P!]LUL]IRLZL!JP]PZ]I!IYRIZIY[U!VYVIU(!!

'! 4PSIZ[! [SLXR[UZ]I&! LZI! WP\RIUIRI! PR[YPRV! K[][L! [SLXR[UZ]I! ][LUNIUI! LZVXZ]LU(! <V! L]I][L!

[UPJLXZYVIXLU! IZLI1! OVZY&! ^<IPURVI`3PZI! FUPJLXZYISIXLU! =VUZ]PLUZ]PIXI_! YIXZ]LRV! I[RLXI! LTIZLU!

K[LU! IZLI1! LZI! I]RLULIU! IZLI! ]IJISZ]LU! PR[YPRV! K[][L&! LZI! T[UK[IXLU! YLRXLZ[LZIXI! YIXZ[! IOIS!

P]IUNV!]IXLZL(!

'!DPULZYP!JIPUV!L]!L]I][L!LNPU&!LZI!QIYV!LNPUNV!K[][L(!

HLXI!LXL!NVNVXIXI]ZLU!UPLU![UL!VXV0!
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'! 8VNITLU! LZI! JPOVZ]! O[ZYLRVLR! JIPUV! L]! KPZ[]ZL!LNPUNV!NI[]I!IOISZY[!OVXPLR(!

<LS`]YOU!L^[[O[L!OQSX!NO`LUO]O!NOXMY[L!ML]O`%!O[[OQO!O]L!L[WLNL!O[L\Y]`LSVOOU!O]L!MO\]O!ML]`^OU!OQSX!

N^]OX! MO`LVL%! QYQLWOXO]LX! QLS`]LUO[SL! ZSVL]^`4! MO[OX! VLXL! NOXMY[L! ML]O`! OQS]OX! ^]`S! `LSO%! `O[OX!

QLS`]LUO[SLU! O[O! `OXMLS]! YX^[L! \Y[]`OX! MLS]^%! MLSXL! L`UOXOLX! ZY[[Y]! OQSXQY! N^]O! O]L! W^XN^UY!

QLSXO[LUYOU!MO[OX!S`OXOX!L^[UL!S[LSXLU!TL^[]SUY!NS]^`]O'!

&!=Y[]L`%!L[[LUL\]L!S`LX!XLRS!MLN^`^O%!L`]O[]^!`O^OX!WY]SML`SYLU'!

6MO[L\]L\^X!ONY!O[Y\Y]L\^X! S[[SUL&OQYS\]L]SU!\YSVSU!\Y[]`OX!NS[OX!NO\S[LU!NO\OXQLSX^LX%!QLS_Y]L\^XOLX!

O]L!RO[SY]`LX!M^UL]`OX!NS[L!L`UOXOLX'!

6ZI!UPR! ][XP&!OPZ]!OI[LR! PXIR[XZ]LU!IXP! ]IXLU!OVXXP&! ]LXI!KPVZY[Z0!L]![RIZ[!NLXV!UPR!KPVKIU! 6NPI"1!

OIXPR! LZI! S[XXLIU! UPR! PJPSPZIRV! 4[X[IXP'FRV! 6NPZL'4PKLI! PJPSP! IXZL1! LZI&! OIXPR! LZI! KI[RIKIU!

^3;E3C6=;=A_! JIZIY[U! JLXI! LZI! L]IN[Z]I! LZI! [SLXR[UZ]I! TIPSI! UIJIXTLUI! ]L[R! SVXZ[! IXZL(! 9VXP!

N[]ZPI!SVXZ]LU!K[][ULIU&!L]!K[][!PUVSIRV!NVNVXPR!P]IUNV!UPR!KPVKIU!6NPI![RIZ]LRV1!LZI!UPXLRPU!JIZ!

LNPZLRV!WV]I!L]PU!NVXKLXPR&!SIN[U!O[XRVIXP!PXIRIYZLRV!WXLYZ!LNVUNV!]IXI(!FUL!OVXP!OLSK[!IXZL!LNVU!

]IPZL]!JIRLIU&!LZI!L]!KL]ISI!NP]IRP!JIZLR!LXL!][XL!L]QIRPUZIY[UI!L]IN[Z(!

BLS`%!W^XN^LX!`ORL[! TOXNOLU!Q^\]^[L!MO\L[UL]`OX!NS]^!OXO!S[LUL\ZOXLU%!N^]OX!WY[LVS]L]O!QY[OXLQL]SU!

O]L!OQ^XO[YUY!TYULMSNO!YXL[OX!Z[SX]`SZSYLU!PY[W^VL]^!NS[OX!ZO[POU]^OXLU!S`L]OLQL]SU'!=LVL!O[O%!MO[ORLVL!

QLSXO[L]`OX! N^]O! WS[L[SOX! RS\]Y[SLU! UOXN^! OQSX! MORL[! NS[OVL%! `O[OX! O`! MLS]S[L! ZY\SMVO! VOQO! XL]^[LVOX!

RLVLUY!`OX]`^QLMOUO[SLU'!

EOX]\LWOXN^! WY]L! RY[[OU! RL[[O\SLU! LV]_L[L`]OX! NS`USY! O]Y[US`^XOUY! QL[LZOX! `SOX]SPSUY&O\ZS[S]^LVL[OX!

L^[[O[LZOXL[S4!`OSXL[OX!QLS]L\^XL!QS`L!QYQLWOXLU!MLN^OX'!!

6NPI! LYIU&! L]! UPUZ]LU! S[XXLXI! LZVXXP! LXSPQPV! JLXXP! JIZ! I[XRL]ZLXI! LKV! ?VPYLYLR! +*! INPUK[LZIU!

LTIUKIRVI! JIPUV! RVKL! TVXIS! OIUKPINV! JIZ! LRIXZ]LXI(! @PXL! IYTVI! ]LXI! P]IU! ]LU0! YVXZ]IPSL! NPYI!

LRIXZ]LI!^<3;@=A3C6@_!WLXZ]LW]PV!LKV!OI[ZLTIZL!JLXXP!JIZ&!LZI!L\PYZLUZ]PIXLU!JLXIXLU![SLXR[UZ]I!

]IJISZ]LI(!6]IN[Z]I!OVXXLZIZPR!JLYZLSIRV!JP]PTVK[!JIZ!YVXZ[RV!]LU(!

9PX[NIXXLU!TPS[XZLRV!OVULZIU&!S[XXLRV!UPXL!TPYPVIXLU!I[XXLIU!P]IU!JLOIXXLRV!QVRIJPKL!][]LUI!KI!

IPZVXZ]LI![UL!OVULZIU!UPR!LNPU!UPZ[LU!^TPXIXPIR_!NP]IRP!IXX[UZIXLU!NIPZIY[ULZPR!OIXIZINV!KI[KLSI(!

9ISI!LXL&!IPWIZ[ZIRV!^TPXIXPIR_!LZVXRP][ULIU!SVX!KIPZLRLLUIXLU!IKPJPKLIR!P]IU!]PXLU1!L\PYZLUZ]PIXLU!

JLULZIRV!L]IN[Z]I]!QLUKLIXLU!NVNITLUIR!LXIJIZ!QIJLZ[ZI!LNVZLU!KPXLULIU&!LZI!^4P]PI!)!?IPZIY[UI!

KLU! =VUZ]PLUZ]PI! FUPJLXZYISIXLRPU_! 'MLKLIXLU&! TLKPZI]PVIXLU! LZI! VZVPZ]IXLU! JPKL]'! LXIJIZ!

YPUZVUP]IZ[ZI!LZI!QIJLZ[ZI!LXL!LNVZLU!KPXLULIU(!

^FX!NIPULIU!PJPSP!UPUZ]LSIRV!RVUZ[I_!MOXO]LX!QO[]L]^!LV!`OX!XS[O!NS`SZ^V^OU!`SXQS[L!`ORL[UL]`OUY!]_LV^ZL!

RL[]^!`^]OXOLX5!

<O[]LUL[S!RY[[OX!XL[[L`SY!MSMVSUYL!S[LU^[[S!MLN^`^%!UYX]^[L]^UY!`L[L!NS`SZ^V^OU!L]`OLX!^]`S!XSXN^]OVL'!<S`L!

RL[[OWLX! Q^`]SO]L]SU! LZL[]L]`OUY! L^UO[L! S[[SUL]^! X^OX%! W^SXYO]L[L! O[[O]S[L]`OL! MO[[S`! O[O! WONS]L`SY!

\LUYXOLX*)! \L[]`OUY%! XS[O! UYX]`SOX]`SL[S! ML]! OQS]OX! ^]`S`! a?LSXUYL[OX! @YX]`SOX]`SLb ! ^XSMO[]\LVL[OX!

NSWOX]\SYL[OUSX'!

8P]I! RVUZ]PLUZ]PI! NIPUKPZ]LU! K[LU! LNVLXI! LYWPXPZ[IS! OVXXLZIU! LNVU! UPUZ]LU! JPZIXZLIU&! L]IN[Z]I!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MPYPRV! VXV! KLYINLXZ[! LNPU! ]LU&! LZI! 4P]PIXLU! =VXXVUZL! FUPJLXZYISIXLU! JIXX[IU! LYZIYPIU!

PNVIXI]PI! P]IU! UPUZ]LU1! LZI! 4;H;! F@;46CED3>3! KLU'KLUI! KLSI! QIRPU! U[LU&! 4;H;3! UPXL! P]IZLIXLU!

LXXLISPZIZLI!]LSI&!LZI!NIPULXIRV!N[]ZPI! PR[YNIP!LNPUKIRV!4;H;!F@;46CED3>3C6@!JLOPU!JLOPULRV!

PZ\[XI!ISKIRVXXIR!]PXLSI(!

@P!4;H;3!46C3!UPUZ]LSI!YLUZPZ[!LZI!<3=;@!@F6@&!LZI! S[XXLRV!RVUZ]PLUZ]PIZPR!OIXIZINV!4;H;3C6@!

=A@EH;6@EH;3@! YIXZ]LIU&! LUL! P]IZL! MPYPRVI! NVJLXUIZ]LU! ][ZLU! SLNLIR! NIPUKPZ[IR! ]PXLSI&! LZI!

VXK[IU!L]!]PXLSI!IWSPRIZ]LU!UPXL!NP]I!NVXW[Z]IXLU!OIXINPIU!LZI!VKVSLIU(!

6NVLXI!++ZXIUY]LUKLUZL!LKV!OIXIPUKPRV!JLXXP!OVXXLZIU!PJPSZ]LRV!PXXPRPZIU!ULUNVLU&!LZI!IPXLIU!PNLXP!

SLP]L][SVZPR!PXZLZ]LU!PR[YP!U[LU!UL[XL!J[X[I(!5P]PW[S[IR!]PUNPXIU!PR[YP!UPZ[LU!LZI!IXXPYR[IU!]L[KLSI!

QIRPU!U[LU(!3OISLNPU!OIUKPXPR!LNPU!NIJL!IPXLIU!PNLXP!QIPZYP!U[LU!T[PUVI!L]WVUKI!ISKLXI1!LZI!UPXL!

NP]I!]LXLNPU!IXX[UZLRPU!ZVWV!LNPZLU!OIYZLIU!'RIY[!OVULZIU!UPXL!KP]PW[S[LRPU'![X!NIPUI!]IWISZ]LU!IXP!

UPUZ]LSI!PR[YP!U[LU(!9ISI!LXL&!@P!@L[!N[]ZP]!4P]P!PUKPJPK[ISP]IZ[I!P]IZLI]!VOIXZ]LU!UPUZ]LU!LNVLXIU!

ULUNVLU! VXIPUKPR1! LZI! JLXI]&! UPXL! NVXW[Z]I! 4;H;! 393>?6@3=! JIPUIZ]LU! ][LU1! ]LPUIR&! LNVLXI!

MPYPRVIXLU!LNPZ[XI!IZVTPRVI!IXPUZ]LU!LZI!LXISKIZ]LU!YLNPZ]LU!JIPZ][LU(!

FSLXZ[! JLOIXXI! KI[RI][! ISKL! JIZLZPR&! NP]I! RVUZ]PLUZ]PIXLU! LNVLXIU! LUZ][ZLI! LZI! WLUZYIZ]LI&! LZI!

JLYZLZPR&! (-6-! 50-(*243'.'2*0! /'0-+*34'6-1! 42'036*0)*04*'0 ! PNVZ]LI! 'RVUZ]PLUZ]PI!

WLXZYVUISI!NVXW[Z]!LNVLXIZPR!IWIXZIZ[ZI!LZI!^3PZIXLU!=VUZ]PLUZ]PI!FUPJLXZYISLIU_!LXIJIZ![]ZIXZ[XPR!

KINVLULIU`&!P]IZLIXLU!JP!KPTLUZYPV!LXIJIZ!L]JLXKPULZIRVIR!KPXLSI(!

<S`L! UYX]`SOX]`SLU! SX\ZS[L`SYL! TL\Y! NO`LUO! ^3PZIXLU! =VUZ]PLUZ]PI! FUPJLXZYISLZPR_%! MLSXL! RL[]`OX! NOX!

SX\ZS[L`SYL! QS`L! OQYO[L[OUSX! XLRL\]OX! NL! O]L! L\UY]LX! QLS`US! SX]O[Z[O]L]`OX! NL%! M^[W^SXL! O]L! cMO[L`&!

Z[Y`O\^!WOX]LVLU!UYX][YVL]`OX!NS]^OX!O`LQ^]`L&MSV]OQSL[OX!L[LMO[L'!KY[S]_L[[O`%!QYQY[!\^\][LS]^]L!NS]^`^X!

\SXO\UO[OU%!TL\Y]`OX!N^`^X!SX\ZS[L`SYL!R[ZYIZ[!LZI!KPYZVXZYPVUIZ[!OQS]OX!N^]O'!

^93FE6?3E6!LZI!=A@EH;6@EH;3'83FH3EH6!68A6C3!93C3;@5;=A3_!LNVLXI! MPYPRVZPR!YVXZ]LU&!

IZLXIZ]LU!KLUL]!NLXV&!KINVLULRV!J[XT[PUI!L]!KINV!INPUZLIU(!<IKI!L]!KI[RI!LXINPUPR!^9I[ZLTIZL!

6NVLXI!9IXIPUKPRVIU_&!]LPUI!6NPI!KLU!JLXL!JIPZIU(!

<IKI&!6NVLXI!OVXP!L]!KINV!NP]I!YPULYRLXIR!RVUZXVSIZ[XPR!LKV!LXINPUPR(!

^;]IZL]! 5LUIXLU_! TIPSI! JIZLIU! KINV&! ]LPUI! INLXPRV! TIUPMLYZI]PVIXLU! LZI! L\PYZLUZ]PIXLU! IZ]LIU!

KINVLU1!^6\PYZLUZ]PI!]LX!KLU!DPULYZLU!KLUIXLU_!NP]I!KPTLUZYPVIU!LNVU!JLOIXXLIU(!

^=VUZ]PLUZ]PI!6NVLXI!9IXIPUKPRVIU_&!^TPXIXPIR_!>LNL!FUPJLXZYISIXLU!SIU!UVXTISI!JIPUV!L]!KPXI(!

>[X! NIPULRV! JP]PZ]IXLU! RVUZIRP][U! OVULRPU! QIXXIPZ[! JIPUV! SLOLU&! JLXXPXV! I]WPTIXXIZ[! UIOP! K[Z!

[UPJLXZYVIU! KINVLU! N[]ZPI! PR[YNIP! LNPUKIRV! =A@EH;6@EH;3C6@! 68A6C3! WIXZPR[SIXXI! LZI!

PUKPJPK[ISP]IZ[I!KLSI(!!

CS[O! ?3;E3DF@! F@;46CED3>3C6@! =A@EH;6@EH;3C6@! 68A6C3! OVULZIZPR! TLS]\S! MORL[! S`LX! N^]!

JLXXP]! S[XXLRV! JP]PZ]I! LYWLXPTLUZIZ]LRV&! ]LPUIR! 'L]IJIZ[! L]PUPR'! JP]PRP! NXIJIZ[ZI! KPXI[LU!

T[UK[IXLU!RVUZ]PLUZ]PIXLU!LULXNPIXLU!JIPZIU&!]LPUI!KIZVXXLU!JLXL!YVXZ]L![ULZPR(!

IVO[]^!MORL[[L!NL^UL`^!ELVO\]SXLX!XS[O!QY[Z^]`L!^]`S!MORL[!S`LX!X^OXOLX%!L]`OLX!^]`S!X^OVL!MS`S]`L!RL[S!

`OQYUSYX!Q^`]SL'!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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BS\SYL! MO]OL! XO^UL*+X'! 7O[L`%! Q^[^]`OLX! RSV! XSX]`OXOLX! L\UL]^L! S`LX! XSX]`OX%! 3C8;!

LSX]`LQL[[SLX!SQYL[L`SL!S`LX!XSX]`OX%!3C8;3!S`L]OUY%!3C8;3@!ZL[]O!RL[]`OUY%!3C8;3@!QY`L]`OUY%!`OSXL!

?IPZIY[U!FUPJLXZYISI&!4P]PI&!6KLXZIY[UI&!9IXTVUPI&!HVXPVUZIY[UI!LZI!6YZIYPI!MLS]L'!

^=A@EH;6@EH;3_!?3;>3!6H46C5;@6@!3CE63@!?F8;EH63!O`!NL!SUL\QLS!O[[O`L!ONY!L]\OQSXL'!

ELVO\]SXLX!RSV!XSX]`OXOLX!XS[O!V^[[OUY!WS\SYL!Y\L]^!QLMO!QO[L]^!`OVLUY!XL]Y[!Y[LSX!MO[[S`!&L[Y!MO[[SLX!\L[!

`LS]O`OX&!`^[S!VLQ^X]`O[L'!6[Y!MO[[S!RY[S%!V^[[OLX!O_S\]OX]`SL!SXNSMSN^LVS`L]^L[OX!PL\O!MO[[SL!S`LXQY!NL'!

7LVNSX! O]L! `^[O! MS`S]`LX! QO[]L]^! `OX! ][S\]^[L! \LUYXOX! ML]! QYQY[L! OUL[]`OX! MLN^`^%! O]L! SL! ]OX]\SY! O]L!

O\][O\!OWY`SYXLV!WLSVL!MO[L[OUSX!O[[OLU`SYXL]`OX!N^`^VL!SU^\]OX!MLN^`^%!MORL[MLNL!^VO[]^UY!N^`^!`O[!

O\LX!XLRS!N^NLX!LSZL]^]LUY!aQO[]LO[L!RY[[OX!NO\O[Y\Y]L\^XLQL]SUb'!

>QL[Y]LUY! \^P[SWOXN^! ONY! ZOXL[OX! QLSXOLX! RL^\XL[]`OLU! XOQL[! O[LQSXQY! NS`^%! MORL[MLNL'! ?L]Y[[S`UY!

MORO[LVNSL!O]L!VL[[S]L\^XL! S]`^V]`OX!\OX]S]^UY!N^`^%!Y[YS]`LZOX!R^[L!M^[^[L!MO[[S`!OUL[]`OLX'!7ORL[MLNL!

TOXNOL[OXQLXNSU! LVNOXN^! XLRS! S`LXQY! N^`^4! UYX]`SOX]`SL! TLS]\S! `LS`^VLUY! `Y[SYX]L\^XO`UY! O]L! MLUO`UY!

Y[OUL&WLSVL]SU4!MO[[S`!O[O%!\^P[SWOX]^L[OX!RL\SO[LX!\Y[]^!`OX^OX!UYX]`SOX]`SL!ML_^UY!MSM[L`SY!O]L!PY[WLU!

O\ZO[SWOX]L]`OUY'!

6NY[O!LVNLUO]L!ML]OU!`^[O!UYX]`SOX]`SL[OX!OXO[QSOX!LVNLUO]L!LNSO[L`]OX!N^'!@YX]`SOX]`SL[OX!MSM[L`SYOX!

QY[LULNLU! SQY]`O! WOX]LVL%! OWY`SYXLVL! O]L! PS\SUYL! OUL[[SUY! NS`^%! O]L! `Y[SYX]\^! \OX]SL[L`SUY! `LS]^'! K^[O!

UYX]`SOX]`SL[OX!MSM[L`SYOX!MORO[LULNLU!MO[[S`%!`^[O!\S\]OWL!Y\YL[OX!P^X]`SYXLWOXN^L!W^[[S`]^UY!N^!O]L!

NOZ[O\SYL[OX! RL\SO[L! XLML[S]^UY! N^`^! &ONY%! MORSX]`L]%! VOROXLQY! QY`L]`OX! `OX^OX! MLSUY[]L\^XL[OX!

TLS]\SO[L'!6\PYZLUZ]PIXLU!LNPZIZL!ML]!L`LV]`OX!L[S!XL]`LS`^'!!

K^[O! ^XSMO[]\Y! Y\YLU! UYX]`SOX]`SL[OX! OXO[QSL! ZL[]SU^VOX! MSM[L`SY! P[OU^OX]`SL! O`MO[NSXLU! WLXSPO\]L]`OX!

NS]^'!;[OU^OX]`SLU!QY[L!O]L!MORO[L%!WLSVL!ML]O]SU!MO\]O[L!W^QS]`OLX%! LNPZ[XI!MPYPRV!LZI!INLXPRVLR!LXL!

LULXNPI! TIPSI! L]JLXKPUIR! TIUPMLYZIZ]LU! KPZ[]ZL1! LZI! ISKIRLZI! JIZ! KINV! WIZXVP! TLUZIS! LZI!

LTV]PVUISLZIU!LZI!PZ\[XIU!LXL!JIP(!!

@PXL!RVUZ]PLUZ]PI!TIPSIZPR!QIPYZLIU&!S[XXLIU!P]IU!UPUZ]LU!NIXIPRV!JISKPUZ]IWLULZIU!JLXXP]!YIXZ]LRV&!

=?L7I;G?7G;D!7B9;!9J97D!C7?I7HJD7A!JIPUV!L]!UI[!J[SZ]IZ]LU(!!

D[LSX!NOVL!MS!WSVL!^[]O`!QO[Y`]SU%!aU[S\]L^OUb!MORSX!O]L!MO[[S[Y!MS`S]`OX!N^]O!XS[O!Q^[^]`SVUO]L[OX!][L^WL!'!!

!

EO[]\YXL!ML]`^OU!O\]SQWL!O[O!O\ZO[SWOX]L]^!N^]O4!O]L!`O[!NL!RY[S5!GYSVSU%!XS[S%!^\]O`!QO[]L]^!`S]`LSNLXL[S!!

OWLXNLUY!O[LX]`^X!RS\]O[SUY&WY[MY!OWY`SYXLVL!NL'! ?OXNOL!L\LVNL]^!OQS]OX!NL%! P[OXO\S!WLSVLUY!Z^X]^!

ML]O[LSXY%!XSU!RSV!MLSXY!VOROXLQY!\^P[S]^!X^OX!VL[[S]L\^XL!SWLTSXL]`OX!N^OX!MS]L[]OLX'!?OXNO!RY[[OX!O\UO[!

YX!OWY`SYXLVLU!MO[O!M^[^L!O\]^L\^X!PS\SUY!ML]OLX!TL[]`OX!N^!XSU!ZLS[L]^!X^OXLQL]SU'!=L^!Q^`]SL%!D\]S[LV!

GLX]^! ML]OLX! L[S! NL! SNL`]OX%! O]L! MO[O`SUS! XS[O! Q^[^]`SVUO]L`! RS]`! OQS]O[L! O]Y[[S! XLS`%! O]L! OQ^X! RY[[O]L`!

N^`^X! Y[YS]`LZOXL[S! M^[^`UY! N[LWL! Y[Y! MO[]LX!MORO[L! ^]`S! MORL[! N^`^VL! O\L]O[L'! =SV! OQSX! XSX]`OX! O]L!

RY[S%!XS[O]`L]%!L\ULZOX!`Y[LQL[[SL!S`LX!`OX'!

7LNL! Y[N^L! TOXNOL! MO[O! VY`Y[[Y! V^`O]SU! S[L]`L[]`OUY%! O]L! O_S\]OX]`SL! NOX! MO`LVL! ^VO[]`OUY! cO]L!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Q^[^]`SVUO]L[S! NLQYUSYX! OQSL`! TLUS]OUY%! `OSXL! O`U^]^LX! OQYX! MLS]L! QL[LS! RL^! ROVN^! L[]O'! D\]S[LV!

GLX]^LX%!^[]O`!^[]O!WOXNOO]LX!`ORL[!W^XN^LX!ML[[OXL%!U^]\L]^L!O]L! ][L^WL]SUYL!NOX!UYX]`SOX]`SL[OX!

S`L]O`UY! OQYO[L! ML]! \Y[]^! NL4! `OSXL%! `O[^L! SXPO[X^]SU! NLQYOX! MO`LSX! ^[[^X! MLS]LQY! F@;46CEDA=A!

=A@EH+,;6@EH;3!DACEH3;>63C6@!NSWOX]\SY!O\ZS[S]^LVO]SU'!

AXIPU&!UPXL!S[X!NIPULRV!JP]PZ]I!JLXXP]!^<LY[Y_!WLXZYVUIXLU!JIPZIU!JP]PZ]LI!I[RLXIZ[!K[Z&!UPXL!OPZ]IR!

QIYVZ]LU!KPZ[LU!SIN[U!JIZLU!NVNITLUIXLU!JPKL]1!LZI!NIXIWLU!LYWPXPZ[IS!)!TLUZIS!JIZLU!MIYL!JLXXPXI!

I[XXLXIZ]LU!SIN[UK[!UIOP!KPVZ!T[UK[IXP(!9VXXL\LNIZPR&!UPXL!OPZ]IR!QIYV!KPZ]IRLZLULP!LYRIZ]LU!KPLZ!

UPXL!OLXPVZ]I!NVNVXIZ]LRV!WXIRZPRI!OVXP!ISKL!JIZLXI![]ZLRV&!LZI!JIYITVXZ[IU!LTIU!UPZ[LU!JLXXVNLP!

LN[UIR!VYWIZ]LRV!IYTV]!=[IXLYTIRV!JIXI[ISKPIU!]LOIX!LNPZLU!KLU! ^J[X[!LYRIPUZ]I_! MPYPRVIXLU!

WXIRZPRI!LXL!JLXZIU!JLOLXI![]ZLRV(!=VUZIRLZI!OVULU!JPKL]!QIJLZ[RV!]IXLUL]&!JIYITVXZ[IU!LTIU!

U[LU!KLUJVXISKPI!]VXPVUZIY[U!LZI!VULYWLU!LYWPXPZ[IS!OIUKPRVI!P]IU!]LU(!

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!

9\LXLRS!O\ZS[S]^LV!RLXNSUY!QO[]LO[L!L\UY!S`LX!`S[OX!XS[O!RO[SY]`L!TL`Y!MLSXY!VOROX]_YLQY%!O]L!RY[SOU!>LNL!

RVYTPRV!RLXNSOX!LNSMSNO!MSULSXLU!NS[L'!AOQO!@Y\WSUY!RY[SOU!`^[O!O_S\]OX]`SL[OX!NSWOX]\SYLX!L[S!NS[L'!

D[LSX%!QO[]LO[L!QL[[LX]`S]\^!RY[SOX!XL[[L`SY! VLM^[[L!OWL]OX!L[S! XL]`LS`^4! `O[OX%!XS[O!L\WYL!MLS]L! `^[O!

QYQLWOXL! O[LML]! L[QS]`OL! O]L! O`LQ^]`L! OWL]OL%! `^[O! ^XSMO[]\YLX! ONY`OSX! ZO[]\YXLU! TL\Y]LUY!

SXPY[WL`SY]SU!RL[L]LQY!NLQYOXL'!

8S`SZ^V^OUSX%!R^[MSV]`OX!L[S!`S]`LSNLX!RO[SY]`O[LUY!Z[O\]L]`OX!RL\S!XSX]`OXOLX%! S`^QL[[S`UY! VLX!`LSVL! S`LX!

X^OX'! COUO`! O^]\S! LRLV! `SO]OX! `S[[L[L[S! O]L! RL[[SN^[L[S'! @[SWSXLV! L[[^X]! ML]! MO`LVL! Q^[^]`SVUL]^! OQSXQY!

XSXN^]OVL! ZOX]\L]`OL! RSQ^SXQL[[SL%! LNSO[L`O`SXL! `OX4! O]L! ISKL! LNPU! LXL! L]! ][ZLU! UIOP! UPNIUKPR'! CS[S!

TL[[LS]`OUY! O]L! MO[OX! MS`S]`LU! &Y\Y! YZL[YLU! S`LX! `S[OXLU&! L]`OLX! ^`]OUY! NOS]^LU! XS]^OX'! 9]_OLU! O]L!

PLWSVSLU!^]`SLU!`S]^`]OX%!XS[O!O]L!XS[O!VLXL[OX! SXQ^[^LX!MS`S]`LU!MO[[OQS]OUY'!=S[SO]LX!`ORL[!OQS]OX!XS]^OX!

SMSVLVNSO]LX!XS]L`!RL[[Y!\OX]S]^LU!S`LX!`S[OX'!E[O\]!OQYX!`S[OX!XS[OUSX!ML]!OQS]OUY!O]L!XS[O!NS`SZ^V^LU!MO`LVL!

O`LQ^]^LU!S`LX!`S[OX%!9[VSTSY&7^[^OX!U[S]SUL!VL]`L!O]L!L[M^SYL!S`LX!L[[OX'!6[O!QORSLQY%!WLS]O!XSXN^]OX!O]L!

O[[O\ZO]L]`OX! XSXN^]OX%! MLS! XSU! XO^[O! S[LUL\ZOXL! MS`S]`OUY! WYN^LQL]SU%! MLS! RLSXMO\]O! TOXNO! Q^ZSNL`!

\OXNL]`OLQL]SU%! O]L! MLS]L! O^[OX! `Y[S]_L[[OUY! MS`S]`OS! OUL[]`OX! XSOX! O[Y\Y]L\^XLQL]SU! O[O'! 7OXO]LX!

\SXO\]OX!`^]OX!<IPURVIXLU!DLTLI!XSX]`OVL'!CYVL!RSV!`S]OUOOX!Q^[^]`OLX!?LSXUYL[OX!GOWOL5!QLVNO]`OX!

`^]OX'!<LVNO[LU!OQSX!LRLVL!RLXNSLQYL!`OX! S`^L'!GSXO\]O`SXL!`OX'!7S`S]`O]LX!R^]\^XO!RLXNSL!`LMLV]`OX!

`OVL!\YWL]`OX!`^]OX!c!R^]\^XO!ML]!O^[OX!MS`S]`O]LX%!O]L!U[L]O[!S]`OVL!`LZLV]`OX!`^]OX!V^[[OLX%!O]L!MO[OX!

MLS]LX! O`OQYXUY[]L\^X! SUL[LQL[[SL! O]L! ROVM^[^! PLV]L! XLML[WOXL'! 6]! ]PXLU! YV! LNPZLXI! I[YIXZ]LU! OPZ]!

LNPZLU! UPLU! O[XJPSLRV! N[X[Z]PSRLZIXP(! 8LXZILXI! OVXXLR! JLXZIU! JLOLXI! [Z]PRV! ][LU! JPOVZ]! JPOVZ]L]!

YPULZYPZI!]L[RIZLU!N[]ZPI(!

7O[L`%!NS`SZ^V^OU!O\L]OX!XSOXL[S! L^[[O!OQS]OX!`SY]OX!RS]`&TL[SY!RLXNS`%! O]L!MORSX!O]L!MO[[S[Y!MLSO`]L]`OX!

`^]OX!RY[[OVLUY[SU!O`SX!`OVL!SXYS`!QO[]L]^'!7O[OX!M^[^QYQY[UO[SOX!L^[UL!S[WY!TL[[S!XSX]`OXOLX%!L`UOXOLX!

L[Q^NSYO]LX!O]\S!`^]OX%!O]L!S]_^[L`!MORSX]`L]!RY[[OVLUYLU!QO[]L!`S]O`UOOVL!YXL[]^!`^]OX'!CS[O!RO[SY]`L[OX!

YXNY[OX!MO[[S`!SU^\SUY!XSXN^]OVL!O\LX!XSOX!O]L!XSU!RL\S]LUY!VLXL[OUSX!O^[LU!TL[[LS]`OL!O\ZO[Y!X^OVL'!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CSU! NS`SZ^V^OXQLX! \Y[]^]LUY! WSX! O]L! O`]LMLSNOU! XO^[S! O[O! \LUYXUS! O[LQSX! `SNL]OX'! EL]^L! `LSX! XO^ULX!

]YUS[L%!?O[^\LVOWO[L%!TYL]OL!O`!`OX!`O[OQSX!O[[O`L'!9NY`O[OX!QLSXO]SU%!XO^[O!M^[^L[S!QLVNO]`OX!XSYX!XS[O!

O[[O\S\]OX]`SL[OX! O[[YXUL[S! O^]\SUY! Y]O! XSYX'! 9QYO[L! PS\SUYL! Y[Y`QLSXNS]`OUY%! 3PZI! FUPJLXZYISIXLU!

=VUZ]PLUZ]PIU!\L[]`OUY!O]L!MO[]LX!RSV!L[]O!QO[L]`OUY!QLS!S`LXQY!Y]O!XSX]`OX5!7L]`^O]LX!`ORL[Y!S`^]^[SU!

OQY]OX!XSX]`OX!Z[YML[OX!L^[[OLX%!MLSXL!O`!XSX]`OX!L^\L[]`OX!MOVN^[!RY[S!NS`SZ^V^OS!LNSO[L`]O[L'!

7O[L`%! Q^`]S`! \OX]SWOXN^! XLRL\SLU! XS]^OVL! OUSX! XSYX! L`UOX! MSNLSL[S! &?O[^\LVOW! LVNO[L&'! 6VNO! ML]O]SU%!

\OXNL]`OX%!RS]`!OQS]OX!O]L!S[LUL\]OX!XOUL]^]L!XOXQYOX%!UYX]L]`OX!X^OXL`!ML]O[O!^VO[]^!QLMO!LRY`LMLVSU!

OX]`^]OX!`^OX!TOXNOL[S'!

EOX]\L]^]L!XO^ULX!XS[O!O`LQ^]`LU!WS\O[SL]SU!L]O[L]`OUY!QLS]L\^XL!OWLXQY!`SYVL! TOXNOL[S!O]L%!MORSX]`L]!

a3PZIXLRPUb!UYX]LU]^L!OQS]OL!O]L!aHLX[LZIRV!6XXLY[TIXLUb!L[QS]L\^X!ML]!VY[]`OL!OUL[[SUY!`SYVL'!=Y[[OVLUY!

S[L]`L[]`O!O\ZS[S]^LVSU!O`!`OX!XLML[WOXN^%!O`]L!NS`SZ^V^OX!L[]OLX!O[O'!!

CS[O!O]\SZOXLU!O]L!ZY[[Y]LU!ZY`SU!TL[[S!XSXN^]OX!V^[[OUY!MS`S]`L]SU!LSX]`L`UY!O_S\]OX]`SL!LVNO[L!TYL]OL`4!O]L!

MLXOUSOX!`LSX!XO^ULVL!RO[SY]`L[OX!YXNY[OX'!!

6VNS!MO[OLX%!Q^[^]`SVUO]L[OX!YSXL`OL[S!XYVL!O^]\SUY!XSYX!QLVNO]`OX!XSYX!XO^[O!M^[^L[S'!!

BS\SYLX!`ORL[%!Q^]_S!QY[LMORO[LUY!OQYO[L!WOX]LV!MLUO]\^LX!MS`S!S`LXNL!XOQYOX%!WLS`!ZY`O`!`Y[L]^[SU%!

XS[O!ZOX]\LWOXN^LU!Q^`]S`!O`L[[SLU!a3PZIXLU!=VUZ]PLUZ]PI!3T[SZY[IUb%!`OSXL!S`L]O!Y[Y[OX!OQSVOL!MLS]L%!&

O]L!MLXOUSOX!O\UL]^!MLSXY!O`!X^OVL!OQSX!MORL[%!O]L!O\UL]^]LUYL!MO[ORLVL!QL^`L]^L!S`LXQY!`OVL&'!!

D[OUL[S! O^\]OUY! QLS! S`LXQY! Y]O! XSX]`OX! @YX]\OSV^L[OX! L^[[O[L! O]L! Q^[^]`SV]`O[L! O[LWLXL! S`L]OLX%! O]L!

Q^[^]`OLX!SV]`L]^!YXNY[OX!QY[Z^]`L[OX!ZS\^!Q^`]SL!O\U^O]L]SU!`SX]`SVSU!S`L]OLX5!!

KLVLX]`OS! O]L! MOVN^[[OS! VOU^! OQS]OX! XSOVL! O]L%! XS[O! UYX]`SOX]`SL[OX! P[OU^OX]`SL&WLSVL! XY[WLVL! TLS\]OX! L[S!

`S]`LSNLX! V^[&ZVLXYUY! UYX]`SOX]`SL[OX! P[OU^OX]`SO]L[LSXY'! 7O[[S[Y! S`LX! XSX]`OX! `OX]`^QLMOUO[SLU! OQS]O[L!

M^V]`L]`OX! XSXN^OX! O[L\Y! `LRL[[L[OX! MSU]SWL4! XSU! RY[S! O`! X^OX! SXYS`! QYQYLX! RL[]^UY! VOROX%! a 3PZI!

?IPZIY[UIXLU!=VUZ]PLUZ]PIXLRPUb! RL[WYXSL! Y\YLX!XOXQYOX! L^[[OUY! OQYO[LX'!KLVLX]`LU! O]L! QL]L`ULU!

L`LVO[L]^LU! S`LX! `S[OX! OXO! MS`S]`LX%! ?IPZIY[UIXLU! >LNL! =VYTPRVIXLU! L^[ULUY! OWY`SYLU! O]L! QS`L!

M^V*-ULNLU!MO`LVL'!!

AOROXNLMS`S%! ZSUYXNYL[OX! ZL\L[]OL! QO[]L]^! `OX'! <Y\O! XSX]`OX%! O]L! MOXO]LX! P[^S]^[SU! O\ZO[Y! QLMO! TYLX!

XSX]`OX!`^RLS]`O[L!ZSU^LU!MSV]`OUY!QL[LSL!O`!`OVLUY'!7SVL!SMSV]`OL!aLVPO[[SULUYLb!`OVL!SU^\]OLX%!WLNL[SUL]^!

OQSX!X^OX!ZSUYXNYL'!=YQOS]L!VL^!Y[N^!QO[YLQY%!\^\][LSO]L[LSXY!SRL[]^]L!`OQYOX'!!

6YWLXPLUZ]PI!P][NIXXPI!P]IU!]LU(!>LOLULUNV!ISKPI!]LU!UPXL!OPZ]LR!]LXJIPZP!RISZL!LXINPU!]PVZLUI(!!

9ISI! LXL&! IXNP! LZI! NIXJP! LXIR[ZYP! ]PLU! KP]PW[S[LP! B6@ED3?6@5F3C6@! PUKIXXI! ]LUJIZLXIPUVRVI!

KLU&!JIP!VULXIRV&!JIP!Z\IXXLXIRV(!9VXXLR!LXIR[ZYP!]PLU&!WLXZYVUI!JIZ!]LUJIZ!LZI!LJVS[]PVUIZ[INVI!

P]IU!VXK[IU!LZI!OIUKPINVI!KLSI!JLXL!OPZ]LU!LXINPUI!PUN[X[NPXVIU(!!

5P]PW[S[LP!WLUZYIZ[!NIJL!QVRIZ[!U[LSI!IKPLXI]ZLRV!I[RLXI!JISPIZ[!U[LU1!OIPU!][]LU!LXL&!NP]VU!LKV!

LTIR[TL! IXX[UZLR! LNPZLU! K[ZLU! JL]ISI&! #?IK7GEF;D! >7D9?7! ?L7D97#! D7>?! 9JI;D7! BEGIL;D! ;L!

9JI;D;7D$!!

9IYLXXL&!ULNIXXL]&!LZI!OPZ]!]VXXVZ]LU!JPKL]!LXL!LXXLIR]PVUIZ[!VOP!K[ZL1!]LPUIR!P]IU!JIPZIPZL]RL!LKV!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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L]! aNIP]RP'VWIZ]Lb!LKV!NIP]RP!LYIZL!TVK[RV!JIZ&! JLXLU!JPOVZ]LRV!NVNVI![RIZ[!KPLU!WLXZYVUIXLU!

I[XRI(! 5P]PW[S[LR! PR[YPI! ][ZLU! UPXL! TIKIXPRI]PVIR! ]LX! LNPU! ]PVU! WPRVUKVIXP(! HLXI! [SLXZ[! JLOIX!

][ZLU0!ISK+-L!JIZLZPR&! PUKIX!OIUKPRV![YZL!YLUKV!JIZLR&!KLYPXI!LKV! PX[KPRI!]L]IRLZLU!LKV]LX!LRIX!

]PL]IPLRLLSI1!LZI!JLYZLZPR&!LZLUNIJL!L[XLU!LNVLXI!TLUZIS'LTV]PVUISIXLU!QIJL!P]IU!JLOIX!][ZLSI(!*L!

LJI;B7! ;L?D?AJH?G?A! =EG9;! 8;>7G! 8;HI;;D! 7JGA7"! 8;HI;B7! A7BI;! >7D9?7! ;G7=?D! L?;L7?;A;I;B7!

=7?ILED9E7!L?;I;D!=JLI?;?$!'=J9E!7=J9E!87GA7IL;7!L;B7!;=?D!8;>7G!LJI;D7"!8;HI;B7!=7?ILED9E!>EG?"!

8;>7G!9;D!9;D8EG7!?=7GEI7!=;GE"!?ILJB?!;=?D=E!L?IL7?;B7!;G;?D97AE7G;D!EG9;L!JLI7!8;L7B7$ !!

3XLINV&! LXLPZLU! KLU! JL]ISI! QIYVZ]LU! KI! []ZI(! 4IULRPLU! WPRVUKVIXP! LNPU! UPVUI! 'LRPKPUL]PUI! ]LU'!

TVK[!JIZLXI!LKV!JLYZLXI!PZ][SPRV!]PZ]IPKISI(!!

8S`SZ^V^LU!HOXZV^[L!O[LWLX!XS]^OX'!I[]O!L\UY!ZL\L]^LU!`S[OX!RLX!OQYX!XSX]`OXO]SU%!O]L!MLXOUSOX!MS\S]LU!

MLVSYUY! `^OVL%! Q^[^]`SVUO]L[L! O[LWLXQY! XSXN^]OX! QO[]L]^&MORL[[OUYLU! QO[]L]`OUY'! EO[]\YXL! ML]`^OU!

O`LQ^]^!OQSX!XSXN^]OX!O]L!OQSXNLUY!O\ULO[OS!O[LX]`^XO`!S[LUL\]OX!TL[[S!XSX]`OX'!EO[]\YXL!QORSLQY!MSVN^!

`S[OX%! O]L! WLSVOQ^&OWLSVOLU! ZSVL]^! O]L! UO_L]`OX! RL\S! `S[OX'! 7O[OX! YSR^! O]L! UO_L! `L[L]L]\^OU! XS[O!

ZOX]\LWOXN^L[OX!RL[SL!O]OX!`^]OX'!!

7L]!ML]OLX%!RL\O[[O!MS`SL!O[LU^]\S! X^OX4!XS[O! SXQ^[^LX!7>K>6F9C!RS]`LU!OX]`^X!XLRS! `S]^`]OX!ZO[]\YXL!

`SX]`YLU!`O^NOX4!MLSXL!VL\]O[!O`SX!S`LXQY!XS`USOX!UYX]L]^'!9]L!RY[!WLSVOQ^&OWLSVOLU!`O^NOX%!TOXNOL[S!YX!

OQS]OX!O`!`SY]OX!\LU[SPS`SYO]L[LUY!LMO[OLU!\LV]`O]SU!MS`S!`S[OXLU'!<S`YX!RY[SOU!TOXNOL[S!`Y[[LU!O]L!WS\O[SL!

MLSXY! O`! `S`USY]OX! OUL[]`OX'! DNYVL! M^[^[L! SQY]`OX! \OX]S]^! X^OX%! O]L! WLRLSLU! M^V]`L]^`! MY]L! O]L! NS[^L!

V^[[OLX!\LULMLXL]^!`OX%!O]L!NS[^LX!MLSXY!ZOX]\L]`OX!O`!`^]OX!MSRY]`!QYQY[[OUY!QS`YXLU!ULXZY[L]^!OQSX!

XS]^OX!HOXZV^]SU'!!

D[N^LX!S`^QL[[S`UY!S\ULXMSVL!`L[L]L]\^L!OQYX!`OX'!7L]`^OU!MY[[YUL!OQSX!`^]OX!NS[^L!TL\Y]`OUY'!BLSVOQ^&

OWLSVOOU! \OU^VLUY! WLNL[SUL`SYLU! MY]L! `S`USNL]OX! O]L! QLS`]Y]`L]! \LVL]^! XSXN^]OX! 7OV]`OM^! O]L! MO\]O!

RLWLSUL! NOLM[^[OX! VLXL! OQSX! MLX^! MO`LVL'! 6ZLS`LU! O]L! ;L[S\OYLU%! O]L! HOXZV^UY! \LU[SPS`SYLU! L\UY!

O\]SWL]`OX!`S]^`]OX!Q^`]SLU%!ML]O[L!VL\]O[UL!O]Y[[S!`S[OX!`L[L]L!O]L!XLRL\WOXL[OX!`O[QL]SL!TLUS]OUY'!!

BLSVOQ^&OWLSVOOU!UYX]L]^!`^]OXL!OX]`^]OLX%!XS[O!OUSX]`OXQL]SU!RLSX!`O^NOX!S[LSXN^LU%!O`OX!OXO!UYX][LUY!

UYXNOXL`SYLX!O]L! VLWOX]L`SYO]LX!RL\S!MLS]`S[OX%!ML]LU!MO\]OLU!MLSXY!YSR^!RLXNSLQYLU!OQSXO`!6ZLS`LU!

VSV^[L]`OUY'! >UL[L! O[LU^]\S! XLRSLX! &XSU! OQSXNLUYL! OQSX! X^OVLUY&%! QO[Y! O]L! QLS]`O`ZOX! QYQY[[LQYLU! OQSX!

`S]^`]OX'!HOXZV^LX!O`!`OQYOX!RY[[OVLUY[SU!SU^\S]L'!!

AOROXNSU!O`LQ^]`OX!XSXN^]OXLU!O[O!WSXN^]L!`O^NOX!XS[O!L\WYLQL]SU%!O]L!QLVNO]`OX!`^]OX!MO[OX!MLS]LX!

`O[&XYVLUY!QS`YXL!Y]O!XSX]`OX!XS'!9VUL[[OUSX!O]L!`^]SU!`O^NOX!QO[]LO[LU!SU^\]OX4!O]L!Y[N^LX!6ZLS`LU!O]L!

;L[S\OYLU!R^[MSVN^!`S]`LS`USOX4!O]L!XS%!\SXO\]OX!`^]OX!Q^`]SL!\^X]\S]`OX!\LSL]`OX!XSX]`OVL!O\LX!`SO]OX!O]L!

VSW^[]^!OQSX!`S]^`]OX'!=LSX!`^`OX!O[O%!XSU!\L\S! a?LSXUYb!ML]!Z[ONSUL]`OX!X^OVL%!\SXLQYQO]LX!MO]S!OX]`^XL!

S`LX!`^]OXL[OUSX!`O[SU^\S[SU!O`!`^OXL'!6ZLS`OU%!`^]OX!XO^[[S!QLMOUY!RL\O[[OL!ROVL[L`S!`SY]OX!TOXNOL[S4!O]L!

XS[O!O[YUO[SLU!OX]`^]OX!TL[[LS]^`!QO[Y%!XS[O!MOUL]^LU!U^]\L]^UY!`^OVL!\L[]^!`SY]OX!M^[^LX!TOXNOL[S'!!

9]L!ZS_ULXLUL!`O[L!\SXO\]O[L`S!`SY]OX!TOXNOL[S3!CS!O[LQSX!QLS`]YL!XSX]`OVL%!O]L!RO[[SL[OX!MLUOL!L\LVNL]^!

MLSXY!VOROX!O]L!ELVO\]SXL!RO[[S!Y\Y[L!O[[YWL]L[!QYMO[XLNY[OL[OX!\^WSXN^[L!MS`SL!O[LUL[[S!MLSXY!VOROX%!

O[NS]SU!UOXN^!MORL[!XSXN^]OVL'!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8S`SZ^V^LU%! XSU! OQSXNLUYLQL]SU! VY]\L]^[SU%! S\SV&S\SVSU! O\`OXL! ^]`S]L! ULVOL[]OLX! O`U^]L]^! `S[OX! HOXZV^]SU!

]L[]O! ML]O[L'! <O[YLQY%! XS! XOXQYOX! ]YUS[L! S]`^VS! `S[OXOLX%! L[QS! O]L! QL[MS! O[LU^]\S! `^]OX! Q^`]S`! RL\O[[O!

`O^NOVL!XS[O!OUSX]`OXQL]SU4!QLVNO]`OX!`^]OX!OL!\OXL!QLVN^L!Y]O!X^OX%!ONY!`Y[L]^!OQSX!Y]O!XSX]`OX!XS[O!

RO[SY]`L! Z[YPO]S`L]^`! O]L! QO[Y! \OQ^[^! L\UY! RY[S! O[LQSXQY! `^]OX! QL^`L! MO[MO[LU! OQSXO`'! BYWOX]^!

RY[[O]LX]_O!?^NL\!&`*/OSXLU!SXYS`!O`!MLS]`SOX!^UY!OQSX!T^N^]L[!\SXO\UO[OS&!`LVLX]`L]LX!RL\S!`OX!XS!BO\SL\!

Y]O!XSX]`OX!L`UOX!ML]OLX'!=S[^!^[]O`!XO[LWLX!RO[[SL[S!S[LUL\]OX%!MLSXL!O[[YWL]L[[OX!XLQ^\S]L\^XL!O`!`OX!

ML]O[O! W^[[S`]^'! =S[^! ^[]O! ZL\L! YXNY[OX%! TOXNOL! O`! `OQYOX! R^[MSVLQY! RS]`! OWLX! XSOX! `Y[SYXO]SU'! 9]L!

Y[N^LX%! LX]`L%! MLUOL[OX! XLRL\VO! MSR^[]`OL[! XOXQYOX! c9[[YWL[OX! \^WSXN^[L! TOXNOL[OX! M^[^! QLSXO[L!

OUL[[S`'!

?^N^OX!6ZLS`!M^[^LU!\^X]\S]^!XLRS!XSXN^OVL!TLUSX!`^OX!?^NL\OU%!O]L!MO[L`%!MO[O!`O[MS]`^LU!O\ULSXS!`S]^OX!

XS[O!ZO[]\YXL!SNOX]SPSUL]`OL!O\UL]`OX!`OXO[LUY'!

8S`SZ^V^OUSX! ZL`UYL! Y\ZL]`OUY! Y[N^LX! NOXYU! ML]O[L! L[O]Y! RLXNS! ML]OLX! LPLV]`OL! ZVLXOL]^! X^OX'!

7LXOUSOX! L`UOXOUY`! TLXQY! X^OVL! V^[[OLX'! 9`! N^]! QL^! RL[]LUY! UYX]`SOX]`SL[L! S]`^VS! XLRS! \LUYXUS'! D\Y!

NVPJLS! XOXQYOX! RLSX! YXQS! `O[MS]`L]^! XSXN^]OX! NS`SZ^V^LU! ^`]OLQL]SU'!CS[O! ][S\]O`SLU! MOVN^[! O]L! QL]L`UL!

Q^`]SLU! OUL[[S! `S`USNLX'! IXO! ML]`^O]LX! O[[^US&OWY`SYXLV! \LUYXL! \OX]S]^! X^OX! XO^[O! M^[^L`'! CS[O!

RO[[SL[OX! LVNO! OQSX! XS]^OX! LRLVOQSX! Q^`]SLU%! O]L! MO[OX! LVNO! OQS]OUY! Z[O\]! XOXQYOX! \LU[SPS`SYL! SXY[U!

^VO[]`OX!O`!`S]^OVL!\OX]S]^!X^OX'!

>\[LOVNL[[OU!9QSZ]YX%!ML\LWY[]^[L!SRO\!OQSX!L^[[O]SU%!OWLX!`^]OX!L`UOX!QL^L[OX!RS\]Y[SL!MS`SL!UYX]L]`OX!

L[S! `OX! ?^LX'! BYS\O\OU! PLWSVSL! M^[^OS! OWLX! `S`USOX! SX\][^U`SYO`! L[S! `OX4! SX\][^U`SYO]LX! O\L]OX! `OX!

Y[MLXSU!QLMOUY!MSVNY]\!ML]!RSV]`OUY%!WYN^!TLUSX!ML]O`!Z[O\]L]`OUY%!O]L!YNYVL[OUSX!S\[LOVNL[[OX!MS`SVOU^OX!

L]OM^[^LU!ZSX]L]`OUY4!`O[OX!QL^!RL[]LX!MO[]LX!LSXQO[^LU!O]Y[[SUY!MLS]`S[OX!OQSZ]SL[[OX!YSXY[NOUYLU!O]L!

LMO[OLU!RSV]`O[L'!<YQY!RLXNS`%!QYQY[L]^!`^OX!?^LXOU!OQSZ]SL[[OX! S\ULXMSVL%!O\XL]`OLX!O]_O!MLUYS]`OUY!

YSXY[NOUYL!YNYVO]LX!L^[US]^!MLS]`^]OX'!7L]!MO[L!O[O!O`!YWOX!`OX!\LVML]^'!

=S\]Y[SL! WY]L! RY[S! L[M^SL]^! OQS]OX! X^OX! O`! `^OVLUY! SXYVLUY! MLVSY[SU! QY[OXOUY! 9QSL! O\ZS[S]^LVL[OX! MSVL!

`OMSVOX! ZO[]\YXL[OX]`L]'! CO^[O! M^[^L[S! QLVNO]`OX! XSYX! NS`SZ^V^OU! MOXO]LX! `OXML]! ^VO[]`OX! `^]OX! RS]`!

OQS]OX! XSOXOLX! Q^`]SOX! HLX[RV! 3PZI]! O]L! QS`L]O[SL[OXQLXLUY!7O[O!BLS]L\^XL`'! CYVL! MO[Y]^! LRLV! `S[OX!

aLSXQO[^OXb! ZOX]\LWOXN^L[OUSX%! 9QSZ`SL[[OX! YSXY[NOUYLU! RSV]`OL[OUSX%! L[QS! O]L! QL[MS! OX]`^XNL!

`O^UL]OXOLX!a<IPURVI_!^3PZI_%!?IPZIY[UI!`OVL'!7LSXL!T^N^LU!MO]S!L[N^[L]^]L!SMSV]`OX!`S[OX!YNYV!S\^[]`OL`!

MOUL]^LU!QL[MS]`OUY'!

6M[LRLW!O[O%!>\[LOVS]L[!XL`SYL[OX!P^XNL]`LSVOL%!UYXMOX]`S]^]L!OQYX!`OX!MO[O!\OWO!MLUL[[L!ML\LWY[]^[L!

O[LWLX! O]L! RSV! MORL[! `^OVL%! QO[Y! ?LSXUYL[S! \LU[SPS`SY! QS\L! O\ULSX]`OUY'! EOX]\LWOXN^! ZLQLXY! O]L!

XL`ULQL[[SL"!!

HOXZV^UY!LXSWLVSOX!\LU[SPS`SYO]LX!ZOX]\L]^!X^OX'!>`LUS!MS`S!Q^`]SLU!WLS]O!XS]^OXO`%!Z[LU]SUL!RY[S!XS[O]`L]!c

QY[[Y]LQL[[SL!`OX'!9]L!VL\]O[%!9QSL[OX!RS]`LU!O\L]O[L!L^\L[]^!XSX]`OVLUY%!RSV]`O[L!O[LWLXQY!XSXN^]OX'!CS[O!

O`LQ^]`L!][LX\WS]S]`OX!`O[!Q^]_S!VY[]^!X^OX!RL^\XL[]`OX!X^OXOLX%!XO^[O!M^[^L[S!QLVNO]`OX!XSYX!`O[QL]SU!

^]`S!`OX!OXO!O\U^O]LX!RLVLUY!WS\SYL"!IXO!ML]O`%!QLS]`YXNY!O]L!RL\O[[O!O\ZL\WY!ML]!\OX]S]^!X^OX!QS`YX!

RY[SOXQLXLUY!YRSUY!WLS]L\^X!\OX]SWOXN^OUSX!XLRL\]^]L'!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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KSXS\WY! ZS_UL! ML]OUSX%! `O[&XYVLUY! Y[YSQL[[S! O[LQSXUY[[L!^]`S!MORL[!XSOX!L[S!XSX]`OX!RL^\XL[]`OX%!

S[LUL\ZOX! Q^`]SLU! MO[[S`! QYQY[L! OUL[]`OUY! XS! O`! OQY]OLX'! 7LVNSX! O]L! a3PZIXLU! ?IPZIY[UIXPb! M^[^`UY!

S[LUL\ZOX! Q^`]SLU! RLSX! L[SX! LRL`]OX! ML`S]^`]OX! O]L! EL`UYLUY! RS\]Y[SL! S`^QL[[S! RY[S! QY`L]^! XS! MO[LSOUSX!

Y[LSXNSU!O[O!L[O]YLX!XOXQYOX!MS]L[]OLX%!`OXML]!QYQY[L]^UY!`^]OX!XS!QLS`USVO!MO`LVL!Q^[^]`OLX!RSV]`OLX!

WYN^[SU!VY]\LQL[[SOXOLX5!

<O[Y!`O[L!QYQY[L]^!X^OX3!aYNYV!S\^[UO]LUb!RLSXMO\]O!R^XUS]`OX!ML`S]^OX%!YNYVL!OWLXQY!XSOVL!XS!Y[YS]`OUY"!

7^[^]LZOX!S[YXSUY!RY[SOU!XS]^OVL%!YQS!ML]!RL[]^%!`L]S]^%!NS`SZ^V^OS!OWLX!O]L!TL]OUY!O\LX!XSOX'!DQSL!`L]S]`OL!

O]L!O]Y[US`*0^XOUY!XS[O!QY[Z^]`!`L]S]^L!LVNO[L]^!XS]^OX%!O]L!O\UL]^!XSOX!aYQSL!`L]S]`OL!O]L!MLXL]`OL[OXLb!

O[[OZSUL]`OUY4! RY[S%! XS[O! QY[Z^]`L[OX! \LU[SPS`SYL! QYQY[L]`OUY! WYN^L! S`LXQY! `OX! 9<>6! OUL[]`OLQL]SU4!

RY]\%!?6>C@D6F>!M^[^`UY!9QSL%!MS`S]`L[OX!SXQ^[^UY!9QSL%!O]L!BLS]L\^XL[S!M^[^`UY!9QSL!OUL[]`OLQL]SU'!

9`!YRSUY!^WY[O!L[[L[YL!XO^ULVL!YRL[]^[SU%!TL]OL[S!^]`S!`SY]OX4!O]L!LNS&LNS!OX]`^XO`%!YQSL!RL[]^!O]L!S\SVSU!TLX!

`^]OX'!

<O[Y%! UYZL! MO]O! L[NY! RL[]^! O]L! MLUYS]`LU! MO[]L]SU! ONLX! MORL[! `^OVL! O\LXO`! ZL\L! XSOX%! `O[OX! XS[O!

YNYVL[OX!SU^[[L!MLS]`OX%!VL\]O[!S\^[SL!S`LXQY!`OXL!6\PYZLUZ]PIXLU!6NPI!OUL[]`O[L!L^\L[]^!XSX]`OVLUY'!

>U^\S! X^OX!XS[O! LRY]\! O]OXLU!RLSO]LUY! ML]`^U! R^XUS]`OX! `S]^OVL'! CY[U! MO[O! `^[[^]LNL]_YL! XO^[[S`! RL[]^!

`^OX! O]L! QO[Y! UYZL! YXNYUYL[S! ZL\L]^'! 7LSXL! Y[LSXNSU! O`! `SY]OX! O`O['! CLML[S]`OX! `^]OX! XSU! \O[SY! RS]`!

OQS]OX!L[S!XSX]`OVL!O]L!O`]LMLSNL!QORSLQY!O`!X^OVL!YXL[]^UY'!

<O[Y%!MO[O]LUY!ML]OU!][LS`SYXL]^!OQSXQY!XSXN^OVL!O\LX!XSOX'!!

!

#CS[O! MLS]L[LUY%! RL[OX! L[[L`YSLU! ^VO[]^! XS]^OX%! O]L! MO[L! &TL`Y! MORL[[OUY! QO[]LO[OX! \OU^OX]`SLX&!

MORL[[O`UY! ZSO`L! ML]! `OVL! TLUSX! X^OX'! GYSV! \YSVSU%! ! MO[O! S`LO[LU! M^V]`L]^]LUY! ZLZO[L! MO]O]`OX! `^OX'!

7LXOUSOX! MO[LU! L\UY! \^P[S]^UY! `^OVL! O]L! Q^ZSNL! \OX]S]^! X^OX! MO[L]L`'! 7LSXL! XSU! ZOX]\LWOXN^! RY[SOU!

XO^[O]`L]!QY[NO!XS]^OX'$!

9^[O]LUY! ML]OU! ][LS`SYXL]^UY! XSXN^OVL! LSZL]`OLX%! ?^NL\S! O\LX! XSYX! MO[O! `O[OQSXL! LQ^NY! OQS]OUY4!

NS`SZ^V^LU!\^\ZO[]^!OQSX!`S[OX!O]L!QLVNO]^!`^]OX!OL!R^[L!Y]O!`OX!XS[OUSX!S`LXQY!`^]OX!L`UOX!LPL[SL'!

6]\OULMO! OWY`SYXLV! RLXNSL! `OQYOX%! MLS]L! QLVNO[LU! O]L! QLS]`O`ZOXLU! O[O%! RLVLUY! ][LXZL! ML]OLX! \L[]^!

XS]^OVLUYLX'! 7O[[S[Y! QLVNO]^! `^]OX! `O[! OQSXQY! `^]OX! O^[OX! MS`S]`OUSX! XSU! LVNO! OQSX! O]L! QO[Y'! >\OULQLS!

S`LXQY! `S[OVL! `SY]OX! O`]LMLSNLX'! >XY[U! O`! `^OX! UYXPSL]^UY! MO[[S`! MO[LSOX! O\LXO]LX'! CS[O! VL[[S]L\^XL[OX!

L^[[OLX! OWLX! `^]OX! O[LX]`^X! OQYS\]LQL]SU! O[LML]! QYSMOVN^]L%! \OQ^[]L]^! XSOX! O`! `^]OVL! MOVN^[[SU! S`LX!

MORL[!O^[OX!\OQ^[]L\^XLQL]SU'!6MLXNYXL]^!OQSXQY!XSXN^]OX%!O]L!O`!`OX!SXYVLUY!UYXO_SY[SU!OQYXQY!MO[OX!

O]L!XS[O!Q^[^]`SVUO]L[OX!L[]OLX'!!

CS!RSV!YXNY[OX!\LULMLXL]`OUY!O]L!<LVSVOL[L!S]`^V]`OUY!S[LNYUS!XSOX'!

EON[Y!`ORL[Y!R^XUS]^!`OX!O]L!MO[Y!MO[Y!O[[OLU`SYXL]^!`^OX!SXYS`!LMLXNYXL]^UY!XSXN^OXSU!^UL]^`%!MLSXL%!

TLUSXL%!LMLXNYXL]^!OQSX!XSXN^OX'!!

<S`LUSOXQLX!\OX]S]^!X^OX!WLS]L\^X!Q^`]SL[OX!YXNY[OX%!O]L!MO[OX!LVNO!VY[]^!XLRS!X^OX!Q^`]SL[OX!YXNY[OX!

O[O%! Y[LSXNSU! O[O! ^VO[U^X]`L! PLV]L! RLXNSL! &MLS]L! O[[O\S\]OX]`SL! QYQY[[L! O[O&! \YWL]`OX! X^OX! XSU! XO^[O!

MORL[[L!XO^ULXOLX!^XO!RL[]LX'!KO[!QO[]L]^UY!Y]O!`S]`LSOX%!RY[S_O!`OX!`^]OX!L[N^[L!MLUL[[L'!=S]`!QY`Y!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ML]! O[O! O`! `OX! OQYX%! O`! VLQ^X]`OUY! O\ULSX]`L[SU%! O`]L!Q^ZSNL[SU!O[O!XS[O!Z[YML!QYQY[[LQL]SU'!

<YQY[[L! `OX! QO[Y%! QS`LUSL[OX! MSRY]`L"! ZOX]\L]^! X^OX'! KOXML]! WOXNO! ZOXLQL[[S! ZL\L]^! MORL[UY! `S[OX!

QS`L]O[SL!MO[O!WSX!O]L!\^P[SWOXN^]SU!RL[L]LQY! TYLX!LRLV! S`L]OUY%!LQSLX!O^[LU!MLSXY!OQYO[L!YUO[[LQYLX!

OQYXQY!`S[OX!MO\]O!`Y[S]_L[[OUY!ML]`^OXQLX!WLS]L\^X!O]L!Q^ZSNL!NS\]S[L[OX!ML]!\OX]S]`OUY5!

9]L!RY[[OVL%!NS`SZ^V^OX!O[[OLU`SY!OQYS\]OXQL]SU!Q^`]S`!O]\S]L!OQYX!L[[OX!cMLS]L!WSXN^]L!O[Oc%!^VO[]^!OQSX!

XS]^OX! NS`SZ^V^LU%! O]L! O]Y[US`^XL[S! L^[[O! OQSX! `SO`LSY]OX! LNY[OL! OWL]OX! \LSL]^! XSX]`OX'! 7O]S! MO[OUSX!

OQYXQY!XSX]`OVL!MO[WL]^!XSOX%!MLS]L!O^[OX!MOQS!MS\]LZOLX!O`!OQY]OLX!O[O'!

CSU! RL\S]LUY! VLXL! RL[L]LQY! NLQYOX! MS`S]`L]SU! M^V]`L]^L! S`LXQY! `OX'! 9`! XS]^OX! MLUL[[SU! ^]`SUY'! CS[O!

E[O\OX]`SL!O`LQ^]^!O]L!XLML[S]^UY!`^]OX!O]L!RY[[OU!SXNL[MO[[S]^!OQSXQY!`S]^OX'!

CS[OUSX! OQYX! `S[OX! QL[LSUY! Y[YS]`LZOXOS! O^\]OUY! O\LX! XSOX'! KO[L! YRL[]L[L`S! XSOX3! L\UYU! OWLXNLUY!

O`LQ^]`L[S!O^]\SUY!`SY]OVL%!MLSXL!ZO[]\YXL!ML]`^OU!][LNS`SYL[OX!O]L!L[[L`YSL[OX!LRY]\L!QORS]^!XLRS!S`LXQY!

`SO]OVL! XS[O! S[LUL\ZOXOS'! CS[O! RS]`LU! RLSX! S]_^[LQLMO]^LU! S`LXQY! `S[OX%! O`OX! L`UOXOLX! O`! `^]OX!

TLUSXL[L`SUY!W^XN^[L!OUL[[S!X^OX!TL]Y[[S`UY!9QSL'!

=Y[S! QO[]L]^UY! `OVL! O\LX! XSOXOLX%! RL\O[[O]^! OQSX! `S[OX%! O]L! SUL[LU! O[O! RL[[LZL]^! `S]^OX'! AL\LS]^! OQSX!

XSXN^OX! XS[O! S[LUL\ZOXLU! LVPO[[SULUYLU! S`LX! O`! `S[OVL! SU^\]OLU%! L`UOX! ML]OLX4! O`! `S[OVL! MOVL[[S! QY[!

R^]\O]LX! \L*1[]^%! LVOQSL'!<ORSLQY!UYX]L]`OUY! O\UL]^! `SNL]OX%! &MLSXL! O\U^LU! LV]_L]^]L! O\LX! XSOX! RY[S_O!

`OVL!O\LX!XO`LUOOX!Q^`]SL'!

IXO!RY[[O]LX%! V^[[OLX!OQYX!MS]L[]OLX!O\LX!XLRS!S`LX!X^OX!Q^`]SL!O\LXNL!XO^ULVL!\OX]S]^!X^OX4!QS`LUSOS!

OQSX! MORL[[OUY! NS\U^[]\YL! OQSXNL! `OQYOVL'!GLUYXUS! S[[SUL]`OX! X^OX! Q^`]SL! `OX! S\SV]L\^XO[L! O[[O]S[L]`OL!

O]L!MLUOL!O]L!VL\LS]L\^XL!L^[US]`OL!a3PZIXLRPRVb!RL[[OWLXOLX'!

6PLV&L[O]YL!^]`S!O]L!DVSMYXNYOX!WOXNS[L!TYLX!QSXOX!YSXO`4!MLSXL!NS`SZ^V^OU!ML[XO&QL]L`UL`%!MOVN^[[O`!O]L!

`LVLX]`L`!MO]O[SUY!^WY[OL!`^]OX'!<ORSOXOU!LVNO!OQSX! `^]OX!EL`UYL!Y\ZL]^!MORL[! `^]OX! PLWSVSOUSX!O]L!

VLQ^XOUSX!OVUL[]`O[L'!!

>VXIZLNPIU!OIXXPZ]IX!JLXL]PI! ]LNVLU&! SLP]L'][SV! Z\PRP!JIZLU! PZ\[XI! ][LUI(! 9VXXLU!JIXX[IU!OIP]LZPR!

JIJLYZLI!N[YZ[RV!U[LU(!4LXI]&!LYLXP!LZI!VZVPZ]!LNPU!U[LU1!LZI!SLOLUINV!NV]IZ[I!U[LU!OIXTVUPI!

NVXIZ[IXLU! JIXULIU! YIXZ]LRV! JPKLI! JPSIZ[! U[LU(! a3PZIXLU! ?IPZIY[UIXLRPUb! YPUZVUP]IZ]LRV!

IOISLNPUIR!LNPZLIU!JIULRPLU!UPXL!JLSK[XXIR!KPYVSJIZ[!LNPUNV!]PXLSI&!LZI!N[]ZP]!RVUMPIUZ]I!OIUKPRV!

LNVLXI!JIZLIU!LNVUNV!UPUZ]LSI!JIRL]!JLZLXPR!JLXXP](!?IPZIY[UIXLU!3OISTLUI!UPXL!JIPZIU!YIXZ]LU!

LZI! UPXL! RVUZ]PLUZ]PI]! QIJLZ]LU! UIJIXPZ[! IOISI&! NIPULXI! ]LZVXRPKIUIXP! L[YZLRV! PUKIXXI! LXL! QIJLZ[!

]LU! UPXL! JPOVZ]I](! 3]RLULXI! IXZL! NIP! P]IUNV! UPUZ]LU! ?IPZIY[UIXLU! JIPZIU! LNVZLRV&! LZI! JLYZL!

JIZ][LP!?IPZIY[UI!LTIZLRV(!

6ZI!OVXXLSI\L!P]IU!]LU(!

DIPIZ[! LXL! L]! UIP]! LNPUNV! LWIPRLZI! LZI! N[X[Z]PSRLZIXLU! LNVLXIU! YIXZ]LU(! 6]! JIPZ[! NIXXIUZ]PXPR(!

6`UOXOLX%! Q^[^]`OLX! RSV! XSX]`OXOLX! O]L! XS[O! O\ZS[S]^L! QY[Z^]`! ]Y[]^[L]^]SU! O[[O]S[L]^! `OXOLX%! SQYL[L`SL!

S`LX! XSX]`OX! O\L]O[SU! O`! NLQYOX! 3C8;! NS\]S[L]\^! ML]OX! ML[XOLX'! ?3;E3DF@3C6@! MO[Y]L\^XOLX! O]L!

ZY`QL[[SLX!MSVN^L!S`LX!XSX]`OX%!VOROX!SXYS`!O\ZO[SWOX]L]^!O`!MO`LVL'!<Y[O\ZOX!SXQ^[L]`LSVOL[OX!WYN^UY!

\OX]SZOXL!X^OX%!VLX!YXL!OQSX!S`LXL[OX!`S^[]L\^X!\OXNYL%!SXNL[!^XSMO[]\LVOLX!O\]L\S&\OX]SZOXL!VLXL[OUSX!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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TL[[LS]`OUY%! O]L! V^[[OUY! UYXNS`SYLU! SXYS`! O`LQ^]! NO`LUOOX! ONY`O[[O]SU! L\UY`! QLSXO]SU! NLQYOX!

LVLS]L\^X! O]L! VSV^[L! \OX]SZOXL'! 7S`SWYN^! MO[[S! O]L! WS[LQL[[S! ML]OLX! \L[]^! XSX]`OX4! MLSXL%! XYS`MORSXUL!

UYX]`SOX]`SLX!TLS\]OX!XSX]`OX!L]`OLX!^]`S]LUY!TOXNOL[OUSX!RL[[OWLXO]LX!TL[[LS]`OUY'!

CS!SU^\S!LRLV!S`L]OUY!XLRSUYL!\OX]\SMVOLU!`S[OXOX]`L]!XO^[O!M^[^L!O[LU^]\!XO`LUOOX'!=LVL!O[O%!HYWL\OU%!

^\]O`!XS[O!`L^[SO]LX!RL]`LWL[[LU!\L[]^UY!`S]^OVLUY!RS\]Y[SL%!`OX]`^QLMOUO[SL!R^]\L!NL'!

8S`SZ^V^OU!O`!`OUS]OX!?Y\O!NO!6[SWL]OL[OUSX! S\SVZOLX!QO[L]^!XSX]`OVL%!RO[SY]`L[OX!YXNY[OX!OXO!QY[Z^L!

O[LWLX! `O`LX! O[LMSV]`OUO! `O^ULX! MO[O! RSVYMS[L%! MO[]LX! SV^XN^! L^[[O]SU! YVSY`]L]^UY! `^OXL%! YRS]^[L! `OX!

MO`LVL'! <O[Y%! SV^XN^]LUYLX%! ?O[^\LVOWOX! NOX&NOXLU! a\LMML]RLb! MO]O]`OX! L[SUY! `S[OVL[SU%! &`LVNS`! O]L!

UYXPSLX]`L!Y\YUY!MS!`O[MS]`L[SU!VLQ^XN^]L&!XS[O!QY[Z^L!QL^O`!S\SVOLX%!O]L!OQ^XO`!O`U^]^UY!MSNOO]LX!`ORL[!

<LVSVOL[L!O[LWLXQY!`^OX%!CL`L[O]! SXQ^[^UY!WOXNS&ROQLV!ML]O[L'!=LX%!O]L!XS[O! PLWSVSLU! VLQ^XN^]L%!XS[O!

SX\][^U`SYOS! TL[LWYX!OQS]OX!ML`SOX%!YXNY!QY[NO]LUY! VOS`O&`^VY! ]_SUS!ML]!L^[US]^UY!`^OX%!RLSX!`^`OX!O[O%!

VOS`O!RY[[OU!OWLXNLUY!MLMO\L!S`LX!X^OX!OULS]`O]L]SU!O]L!TOXNOL[OXQLXNSU%!QL`]O!MSR^[[S!O]L!`Y[S]_L[[OUY!

ML]! XSX]`OXOLX! O]L! W^XN^L[S! W^_SX! OQSXNL! XOXQYOXOLX'! ?Y\OU! RS]`! OWLX! `SNLX! VOS`O&`^VYL! L^[US]^UY!

`^OVL!XSU!OWLXNLUY!WLZL!ML]OX!MSNO`%!O]L! &MO\]O!MLV]\LWOXN^!ML]!OQSX!YXNY[OX&!MO[]LX!^]`SUY!`^OVL!

OXO!QY[Z^L'!<O[Y!\L[MSNO!]_SUSL!MO[[O[LSUS!OQSXQY!`^OX%!S`LX!`S]O`UOOX!L[[Y]`O]L]SU!Q^`]S`!VSM[L]`OUY'!CS[O!

QY[Z^LU!L]\ONOXL!S`LX!N^!MO[]LX!O[LQY`ZOXSU!QLMO'!

9\LX!YRS!NL!aXS[O!QY[Z^L!RSVNLUYOX!L[]O]SU!MO[ZS`]^L! S`LX!`OVLb'!=Y[S!MLS!]L_^QLMOUY!L\WLUO[SL%! V^[[OUY!

QYQLWOXOU! L\WL]^L%! RLSX! `^`OX! O[O%! O`! MLS]`OUS]OX! L\O]L\^XO`! XYVL! L`LVN^! XS[O! RO[SY]`L! Q^[^]`OLX!

QLS`USVO!ML]!MO`LVL"!

CYVL]LX! S`LXQY! X^OX! XSU! V^[[OUY! QY[Z^]`! ML]OX! MORL[[SU%! R^[[OXQY! NSWOX]\SYLX! O_S\]S]`OX! TL[[LS]`OUY5!
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4. GUTUNA

Ni, KRISTO, – zureganako maitasunean – etorri naiz orain dela 2000 urte Palestinan basamortuko nire

iluminazioan nabaritu nuen guztia laburbiltzera, zeina juduei irakasten saiatu bainintzen. Nire bizitzaren

xehetasun batzuk 1., 2. eta 3. GUTUNETAN kontatuak izan dira.

Horiek irakurri badituzu, jakingo duzu zure ongizaterako oso garrantzitsua dela zera ulertzea: nahiz eta

nire jarraitzaileek azkenean nire bizitzaren eta irakaspenen narrazioetan oinarritutako ‘Kristautasuna’

delako erlijioa sortu, ez naizela GUTUNOK diktatzen ari jarraitzaileek irakatsitakoa baieztatzeko.

Kristautasuna erlijio formala da, egokitasun hutsagatik sineskera asko hartu zuena; hain zuzen,

IZATEAREN ITURRIAREN Egia espiritualaren aurkako sineskerak.

Zer ikusia du odol isurketak ESPIRITU UNIBERTSALAREKIN?

Honezkero jakingo duzunez, nire irakaspena, Palestinako lurraldean eman nuen misioaren hasieratik,

goreneko Existentzia espiritualaren Egiatik sortu zen beti, zerikusirik izan gabe giza gogamenak

irakatsitako konzeptuekin eta arrazionalismoekin.

Beraz, berriro diot, duela 2000 urte nire pertsonaren izena Jesus bazen ere; orain nire presentziaren

helburua -PRESENTZIA KRISTIKOA GUTUN hauetan-, arima sentibera eta inspiratuengana heltzea da;

azkenean mundua sartuko den etorkizuneko ikaraldian, Zeruko Laguntzaz nola baliatu behar duten

irakasteko. Horregatik, harrera egin diezadaketen pertsonak erreskatatzeko edo berrerosteko dudan

gogo indartsua, EXISTENTZIAREN EGIA gisa gauzatu da GUTUN hauetan. Jakizu hori eta haintzat

hartu!

Jesusalem suntsitua izan baino 70 urte lehenago Palestinara, juduengana joan nintzela jakin dezazun

–kontuan har dezazun– nahi dut.

Juduengana zera jakinaraztera etorri nintzen: beren jokabide kodeak inolako baliorik izango ez zuela,

etorkizuneko garai latza gainera erori, eta horrek mundu etsaitu batera eramango zituenean. Ebanjelio

batean jasotzen da etsita negar egin nuela deitoratuz jendea elkartu izana, ‘oilalokak txitoak hegapean

batzen dituen legez’ suntsitzerako orduan babesteko; baina jendeak ez zidan jaramonik egin. Horren

ordez, judutar erlijio buruek hil egin ninduten.

Baina juduen sakabanaketaren ondoren, Tenplua kendu zietenean, ikasi al zuten eskarmentutik?

Hausnartu al zuten zergatik harrapatu zituen hondamendi horrek ustegabean? Ez, tradizio zaharrekin eta

gehiagotasun sineskerarekin jarraitu zuten nahiz eta gertaera historikoek behin eta berriro erakutsi zieten

ezbeharren menpe zeudela, gainerakoak bezala. Momentu honetantxe, Palestinan irakatsi nizkien

EXISTENTZIAREN EGIAK alde batera uztea aukeratu dute, eta Palestinan bizi nintzenean zeuden
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egoera berberak bilatzen ari dira. Nonahi bizi izanda ere, juduen balore materialistak, eta –burua

begiordez- bezalako tradizioak zera erarakartze ari dira eurentzat ere: beste batzuentzat denboran

zehar harrokeriagatik eta zekenkeriagatik sortu duten giza pena bera. Pairatu duten guztia berek bilatu

dute.

Hori Juduekin –beren munduko finantza arloetan duten gaitasunagatik- bat egin dutenei ere aplikatzen

zaie. Nortzuek iraunarazten dute goserik munduko biztanleria gehiena, bildutako janaria nahikoa denean

jendeari jaten emateko ‘existentziagatik irabazia’ abandonatuko balitz? Borondaterik balego, finantza

buruek merkantzien soberakina behartsuei banatzeko planak proposa eta martxan jar litzakete.

Hori egingo balute, unibertso osoak bedeinkazioz edo onespenez erantzungo lieke, munduko ekonomia

loratuko litzateke, eta bakea munduko kondizio bihurtuko litzateke.

Hori gertatu baino lehenago, aurrena giza esperientzian gauzatu behar da MUNDUAN ZEHAR egintza

erasokor eta doilortuek kontzientzian sortutako guztia –ez zigor bezala, EXISTENTZIAREN

LEGEEN ondorio natural bezala baizik.

Egon zaitez ziur besteen ‘gaitzaren’ aurka babesten diren herriak, iragan urteetan beren

‘kontzientzia-haziek eta egintzek’ sortutako ondorioak baino ez direla pairatzen ari. Hortaz,

beldurrarazteko taktikek, ahaltsuenek ahulen aurka egindako eraso ankerrek, -ez du axola zenbat

jasangaitza iruditzen zaien ahulei- arazoaldi okerragoak soilik ekar ditzakete tiranoentzat. ‘Ziztakoa’

esperimentatu duten tokian, orain beste batzuen kontra deskargatzen ari diren etorkizuneko suntsipena

ari dira metatzen kontzientzian. Beharbada, ahulen ‘ziztakoa’ kontuan hartu beharko lukete arreta-deia

bezala; hots, beherakada moralean irristatzearen arreta-deia bezala.

Aipatu pertsonak EXISTENTZIAREN LEGEAK etengabe urratzen ari direnez hirien gainera eta lur

gainera sekulako hondamendia erakartzen ari direlarik, nire asmoa Gutun honetan ez da soilik

Palestinan bizi izandako eta irakatsitako guztia laburbiltzea, baizik eta hurbiltzen ari den krisi

mundialaren azpiko kausak argi eta garbi azaltzea. Esan beharra daukat krisi horretaz ez nintzela aritu

gizateriari hitz egitera etorri nintzen azken aldian.

GUTUN hauek zuen historiako garairik krudelena gertatu aurretik izan dira idatziak; eta orain,

larritasuna hemen dagoen honetan galdetuko duzue zergatik ez nizuen lehenago abisatu.

Hala ere, esango dizut ahaleginak egin ditudala mundua alertatzen gogamen harkorren bitartez,

orain dela hogeitabost urtetik hona; baina ez direla prest egon niri hitz egiteko aukerarik emateko:

ez medioak, ez argitaletxeak, ezta telebistak ere.

Politikoek izan dute aukera, baina Nik Kristok, ez dut betarik izan zuregana iristeko; alde batetik

bihotzen gogorkeriagatik, eta bestetik, Ni, Kristo bizia, berriz une honetan itzul nintekeela

onartzeari uko egiteagatik; hau da, ez sinesteagatik gogamen desprogramatu eta arituen bitartez

itzul nintekeela nazioei ohartaraztera zer ari ziren sortzen euren etorkizunerako.

Elizak, nire existentzian sinesten dutela baieztatzen dutenak, materialistak bezain barneratuta

egon dira beren erlijio-tradizioetan, gizalegez sortutako tradizioetan, alegia. Orain hamaikagarren

orduan, beldurra jendartera jaitsi denean eta jende hori nire hitzei jaramon egiteko prest

dagoenean, ateak salbuespenik gabe ireki behar dira, edo berriz ere nire ahaleginak alfer-

alferrekoak izango dira gizateriarentzat.
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Bene-benetan, ‘ahuntzen’ eta ‘ardien’ artean banaketa egongo dela esatera etorri naiz,

Bibliako ebanjelioetan kontatzen den legez. ‘Ardiak’, lurrean sekula zabaldu ez den egia

espiritualik gorena bakean jasotzeko gai diren arimak ditugu. ‘Ahuntzak’ berriz, ez inori, ez ezeri

entzuteko gaitasunik ez dutenak dira, egoaren eta espirituaren bulkada bihurria gogorregi

daukatelako.

Zer dela eta banatuko dira garai honetan? Banatu egingo dira, zeren orrialde hauek daukaten egia

jasotzeko eta EXISTENTZIAREN LEGEEN arautegi honen arabera bizitzeko gai diren pertsonek

ikusiko baitute bake eta babes erlatiboarekin jarraituko dutela beharraren asetasunean eta espirituaren

goratzean, munduko historiaren hurrengo aldia benetan samina izan arren. ‘Ahuntzek’ zoritxarrez, jatorriz

duten kontzientzia bihurriaren indarkeria izugarria jasan behar izango dute.

EZ da Goiko Norbaiten zigorra, EXISTENTZIAREN LEGEEN berezko funtzionamendua baizik:

azkenean gorputzean, bizitzan eta inguruan agertuko da gogamenean eta bihotzean eramaten

dena. Aurre egitean eta asaldatzean, bizitzak -zure gogoa bete nahian- gogortasuna eskainiko

dizu.

Zeruko Erresumetan Kontzientziaren goreneko bibrazio-frekuentzietaraino igoa naiz aspaldian,

eta Zeruko Kontzientzia Bera indibidualizatua naiz ni. Nire kontzientziak lur globoa ingura dezake

hots egiten didan nornahiri erantzuteko.

Horrelaxe da munduan bizi izandako eta iluminatu edo goi-argitutako Maisu-Maistra guztiekin;

zeinek hauteman zuten IZATE ororen ITURRIAREN ERREALITATEA, eta irakatsi dioten jendeari

iluminazio-maila gorenetik.

Ahalmen espiritualean igoaraziak izan ziren, giza kontzientziaren estalki trinkoa zeharkatzeko eta

‘materiaren’ mundutik haratago benetan dagoena hautemateko. Aurreko kondizio mentalak uzten

zien bezain argi ikusi zuten sortzearen oinarrizko batasuna, Sormenaren Erresumaren beraren

baitan.

Denek, existentziaren hurrengo dimentsiora igaro ondoren, berraragitze-gurpiletik ihes egin dute eta

aurrera egin dute gero eta banako-kontzientzia espiritual garbiagoa den erresumetara, KONTZIENTZIA

UNIBERTSALAREN beraren ateetaraino. ZERUKO KONTZIENTZIA indibidualizatu bihurtu dira; eta

Zeruko Kontzientziaren ahalmena eta barne-ikusmena daukate. Aurreko GUTUN batean nioenez,

KONTZIENTZIA KRISTIKOAN ere parte hartzen dute. Maitasun Adimentsuaren eta Adimen

Amultsuaren altuerak uztartzen dituzte, Nahiaren Ahalmena Helburuaren Ahalmenarekin uztartuz. Beren

dinamismoan maskulino bezain femenino dira. Indarraren eta elikaduraren erakusketa perfektua dira.

Gizon emakume guztiek lortzen saiatu beharko luketen EREDU perfektua dira.

Izatearen halako perfekzioa lortzeko, giza-espirituak alde batera utzi behar du zatiketa eta lehia

oro. Zure Profetarik aldarrikatuena edozein izanda ere, ziur egon zaitezke BIZIA BERA dela, eta

indartsua dela Maisu/Maistra handien Senitartean. Profeta bakoitzak, Maisu/Maistra bakoitzak,

ERREALITATE bera hauteman du eta hain modu debotuan bizi izan da, ezen horrek bermatu

baitzien azkenean Gizaki ororen helburua lortuko zutela, hau da, perfekzioa Paradisuan.

Garrantzi handikoa da zuk hori ulertzea, eta Maisu/Maistren artean egiten duzun zatiketa guztiz okerra

dela jabetzea, denok bat garelako IZATEAREN ITURRI BER-BEREAN. Biziaren Izakien Senitartea
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gara, eta nork bere banakotasunaren bidez, gure IZATEAREN ITURRIAREN goreneko EGIA

manifestatzen dugu.

Gu berdin berdinak gara araztasunean, ahalmenean, edertasunean, espirituaren handitasunean

eta maitasunean.

BERAZ, erlijio-sineskera guztietako ‘ardiek’, beren IZATEAREN ITURRIAREN oinarrizko

batasunaren ulerkuntza espiritualean nahikoa aurreratu duten guztiek, berdintasunean eta

senidetasunean elkartzea bilatu beharra daukate agudo euren hiri eta herrietan; eta eskua elkarri

luzatu eta harremanetan jarri behar dute munduan zehar diren senide espiritualekin, hortik kanpo

zer gertatzen den kontuan hartu gabe. Orozgainditu egin behar da erlijio-ezberdintasun oro:

Kristaua, Musulmana, Sufia, Judutarra, Israeldarra, Hinduista, Budista eta abar; eta halaber, ‘ardi’

guztiek ikusi behar dute berdin-berdin daudela denak Maitasun Unibertsalaren eta Babes

Adimentsuaren zeru seguruaren baitan, bakean euren buruarekin, bata bestearekin, eta

azkeneraino borrokatzeko prest dauden guztiekin.

HORRELA SOILIK BIZIRAUNGO DU PLANETAK ETORRIKO ZAIZKION ISTILUETATIK.

Ez musulman, ez kristau, ez budista, ez diren guztientzat ere etorri naiz. Existentziaren atzean dagoen

Errealitatea jakin nahi duten, edo irrikitan dauden, guztientzat etorri naiz.

Esan dizut -Jesus pertsona bezala- etorri nintzela Palestinako Juduen artera. Berdin esan

nezakeen Arabiarrengana etorri nintzela Mahoma pertsona bezala, zeren Mahoma eta Biok

espiritu berekoak baikara.

Gu izen ezberdinak dituzten pertsonatan zatitzea -Jesus eta Mahoma, edo Mahoma eta Jesus-, bikiei

deitura ezberdinak ematea bezalakoxea da, batak literatura eta besteak matematika irakasten duelako.

Biok gara KONTZIENTZIA KRISTIKOARENAK, biok gara ZERUKO KONTZIENTZIAREN

indibidualizazioak.

Lurrean izan ginenean, biok hitz egiten genuen Jainko Amultsu eta Bihozbera bakar batez; Jainkoak

inspiratutako ezagutza, gure gizatasunak hautematen uzten zigun moduaren arabera.

Kontuan hartu behar da, gu biok mendeetan zehar jarauntsitako sineskera tradizionalek guztiz

baldintzatutako gizakiak ginela. Beraz, guri inspirazioa etorri zitzaigun beste ideia batzuk zituzten

gogamenen bidez.

Kontatu dizudanez, inspirazioa gogamen garbi eta desprogramatu batera bideratua ez bada, beti bere

gain hartuko ditu haurtzaroko baldintzapenetik datozen uste sendoak. Inspirazioaren eragina etetean,

kontrola hartzen duen gogamen arrazionalak ezagutza eta ikuspegi berriak azaltzeari ekiten dio, giza

gogamenak harrez gero onartuak dituen terminoen arabera.

Baina, esan dizudan legez, ia nire bizitzaren hasieratik bihurri hutsa izan nintzen, eta Judutar

sineskerak ezin nituen onartu. Ni ontzi garbia nintzen, erabat harkorra, gogamen zabalekoa, non

EXISTENTZIAREN EGIA isur zitekeen basamortuan, eta horrek UNIBERTSOKO KONTZIENTZIA argi

ikusten uzten zidan.
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Orain gure pertzepzio edo hautemateak maila gorenekoak dira -GOGAMEN, BIZI eta MAITASUN

BAKAR BATEKOAK gara, eta berdin-berdin luzatzen diegu eskua Musulmanari, Judutarrari, Kristauari,

Budistari, eta jende guztiari, ateo zein agnostiko izan. Horiei guztiei deitzeko dugun arrazoi bakarra zera

da: ikuspegi inspiratua ekartzea, zeinak ezagutaraziko baitie azpian duten oinarrizko senidetasun

espirituala; eta horrek bultzatuko ditu pentsamendu berriak pentsatzera, eta -bihotzetan barkamena

dutelarik- batzuk eta besteak bakean erlazionatzera, eta gero bizitzak modu ezberdinetan bizitzera

IZATEAREN ITURRITIK ARGIA atereaz.

Biok KONTZIENTZIA UNIBERTSALAZ hitz egingo genizuke zuri, gaurko garai zientifiko honetan

bizi zaren horri, ulerkuntza zientifikoan urrutira iritsi zarelako eta honez gero jaso dezakezulako

Mahomak eta biok esan nahi duguna.

Biok batera diogu -entzun adi-adi: Gu -eta zu lurrean- , denok bat gara gure izatearen erro berberetan.

Gainerakoei sortzen diezun edozein suntsipen, zeure buruari ere ari zatzaizkio ezartzen.

NIK -GUK- argi esan behar dugu, GU zentzuzko, borondate oneko eta bihotz oneko jende guztiarengana

etorri garela, kontuan hartu gabe bakoitzaren arraza edo erlijio-sineskerak. Besarkatzen zaitugu, maite

zaitugu, eta erakartzen zaitugu gure babes eta segurtasun-kontzientziaren geruza barnera.

Jendeak lurrean une honetan dituen arazoen jakitun gaude. Jabeturik gaude jada zenbait mende dirauen

gatazkaz -Judaismoaren eta Islamaren artekoaz-.

Baina, haustura horrek ez du zerikusirik GUREKIN. Euren haserreek sorgor uzten gaituzte. Zergatik

arriskatu ongizatea eta etorkizuneko zoriona, zentzurik -eta beraz baliorik- ez duen zenbait kontzepturen

alde borrokatuz? Izatez, eurak aukeratutako erlijioari atxikitzen zaizkio, bihotz sakonetan denak ari

direlako eskua luzatzen BEREN IZATEAREN ITURRIARI, nahiz eta izen ezberdinak erabili IZATEAREN

ITURRIARI deitzeko.

Gizabanako judu batzuk ‘duinki’ bizitzeko borrokez jabetzen gara biok, eta egunean zehar Ala gurtzen

duten islamdar batzuen ahaleginak ere ezagutzen ditugu; eta badakigu egiten duten eta lortzen duten

guztia, beren alde lan egiten duen Ahalmenari egozten diotela. Halaber, ezagutzen ditugu Jesusen

odolagatiko Salbazioan sakonki sinesten duten kristauak, ‘onak izatera’ iristeko ahaleginak egiten

dituztenak; baina inoiz ez dute lortuko sineskerek zatitzen dituzten bitartean.

Elkarren aurkako erasoen gaurko kontzientzia mundialaren zurrunbiloa behin erabat agortuz gero,

ziurtasun osoz, helduko da eguna Musulmanak, Judutarrak, Kristauak, Budistak, eta Hinduarrak

elkartuko dituena; eta orduan erlijio sineskeren ezberdintasunei uko egingo diete, eta herri bakar baten

gisa uztartuko dira ZERUKO KONTZIENTZIARI eskerrak emateko; ZERUKO KONTZIENTZIATIK hartu

baitute beren izatea eta BERARENGANDIK etorriko baitira etorkizuneko bizitza eder eta inspiratuen

mugagabeko bedeinkazioak. Eta elkarren interesa izango dute.

Denek batera oinarri zaharren gainean eraikiko dute eta zera esango dute: ‘inoiz ez bedi berriz

horrelakorik gerta jende artean, zeren eta, badakigu gure existentziaren erroan bat garela benetan’.

‘Nik zuri sufriarazten dizudanean neu ere murriztua naiz Zeruko Bizian, eta horren ondorioz, gero neuri

etorriko zait oinazea atzetik.’ Guk eta SENITARTEAK -KONTZIENTZIA KRISTIKOAREN baitan-
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jabetuta gaude guztiez: Budisten eta Hinduarren, Taoren jarraitzaileen, Philipinetako kide

espiritualen, eta herri guztietan diren gainerako sekta eta erlijio-diziplinen jakitun gaude erabat; horiek

guztiak izanik IZATEAREN ITURRI UNIBERTSALAREN oreka -une batez bada ere- erdiesteko eta

ukitzeko helburua dutenak.

GUZTIEN kontzientzia dugu. Denok zaudete gure Maitasun Unibertsalak, Gupidak eta Ardurak

inguratuta. Guretzat denok zarete garrantzi handikoak, sineskera edozein izanda ere, zeren denok

BAT baitzarete zeuen izatearen erroan - zeuen arimak bat eginik daude Zeruko Kontzientzian.

Bat eta DENOK, bateraturik zaudete eta bat zarete arima mailan, IZATEAREN ITURRIAREN baitan.

Euri tanta bat eskuaren ahurrean jasotzen baduzu, ZURE eskura erori delako eta lurrera erortzen ari den

euritik aldendu delako, esan al daiteke tanta hori, inguruan ari duen gainontzeko euritik ‘izatez’ ezberdina

dela konposizio kimikoan, garbitasunaren kalitatean edo indarrean?

Zure tanta uki zenezake tinta berdez eta berde koloreko bihurtu, baina esan liteke tanta berdea erabat

ezberdina dela une horretantxe egiten duen gainerako euritik?

Zuk, zentzuduna, borondate eta bihotz onekoa, zintzoa eta benetakoa zaren horrek, erantzun ahal

izango duzu: ‘ez, euri tanta ez da ezberdina. Berdin-berdina da kalitatean, eta izatean, gainontzeko euria

bezalakoa da; ezberdintasun bakarra tinta berdea, gorria edo urdina erantsi izana da. Beraz, inguruko

euria baino zerbait gehiago bihurtu da, baina nire eskuan dagoen euri tanta oinarrian euria bera da.’

Zu, zarena zarela, ez du axola larrua zer koloretakoa duzun, zeure burua eguzkitik babesten duen eta

hornitzen duen ilea nolakoa den, zeure buruak edo gorputzak zer itxura duen, hitz egiten duzun

hizkuntza zein den, pentsatzen dituzun pentsamenduak zein diren, erabiltzen dituzun hitzak zein diren,

zure sineskeren eta pentsamenduen ondorioz egiten dituzun aktoak eta ekintzak zein diren -ez du axola

zein diren zure KONTZIENTZIA GIZA eta FISIKOAREN EZBERDINTASUNAK- gainontzeko guztiak

bezalakoa zara zu, kalitate berekoa, IZATEAREN ITURRI beretik sortua, amaigabetasunean ahalmen

bera daukazu eta gaitasun espiritual berberak aspektu guztietan.

Berdin dio zer zaren: Musulman, Arabiar, Errusiako Judu, Amerikar-Kristau, Tibeteko Budista edo Indiako

Hinduista; zuen arteko ezberdintasun bakarra zera da: bakoitzaren baitan ezarriak izan diren gehigarriak.

Gehigarri horiek, zure arrazatik eta ahaidetasunetik, ingurutik, familiako hazkundetik, familiaren baliabide

pobre edo aberatsetatik, heziketatik eta bizitza aukeretatik datorren genetikaren ondorioa dira.

BAINA DEN-DENAK azalekoak dira.

Zuk arima deitzen duzun Errealitatea ezkutatzen dizute; tinteak zure esku ahurreko ur tantari dagokion

egia ezkutatzen duen bezala. Zure arima zuzenean Zeruko Kontzientziatik dator; eta berbera, jatorrizkoa

eta gardena izaten jarraitzen du, eta Zeruko Kontzientziari atxikia gainerako arima guztiekin batera, nahiz

eta jaiotzetik arima estali eta herdoildu duten gehigarri horiek guztiek.

Zera honetaz ere ohartu beharra daukazu: mundu guztia jaiotzen dela giza gaitasun ezberdinekin,

jaiotzean ezartzen zaizkion gehigarriak baliatzeko. Arima bakoitzak erabiliko dituen giza gaitasunak,

aurreko bizitzetan lortutako aurrerapen espiritualaren araberakoak izanen dira.
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Pertsona batzuek lortzen dute desabantailen, depresioen edo itxaropenik ezaren zulo sakonetatik

ateratzea, eta konfidantza eta begirune maila altuak izatea, eta eragin handia izaten dute beste

batzuengan. Beste batzuk, ordea, abantailez, aberastasunez, aukerez eta talentuz beterik dauden ezin

eutsizko garaietatik erortzen dira; harik eta, etsipen eta depresioz, droga kontsumoz, hilketaz,

bortxaketaz eta dena delakoaz beteriko zulo beltzeraino jausi arte. Hala ere, egin duzunagatik -edo ez

duzunagatik- ere, zure aukerengatik -edo aukera ezagatik- ere, oinarri oinarrian gainerakoen ‘izate’ eta

gaitasun berekoa izaten jarraitzen duzu. GUZTIAK pixkanaka igo daitezke gaur egun duten edozein

kontzientzia-maila espiritualetatik, Zeruetako Erresumetan den ZERUKO KONTZIENTZIAREN

mailaraino.

Gutun hauek EXISTENTZIAREN EGIATZAT onartzen dituzun neurrian, eta IZATEA EMAN ZIZUN

HAREKIN harremanetan eta harmonian jarriko zaituzten printzipioen arabera bizitzea egunero bilatzen

baduzu, ziurrenez aurrera egingo duzu, eta une honetan zeure buruari ipinitako helburu espiritualik

gorenak erdietsiko dituzu.

Denak igo daitezke EGIA oso-osorik onartuko duten puntu goreneraino; egizu lan zure kontzientzia

pertsonala arazteko, ZERUKO KONTZIENTZIA zeureganatzearren, eta zeu, Zeruko Kontzientziaren

Ahalmenaz betetako gizakia egitearren; horrela Ahalmen hori irradiatuko duzu zure ingurualdean eta

halabeharrez munduan zehar.

DENAK DIRA garrantzitsuak beren ingurualdean.

Aitak edo amak barne ikuspegia falta du, baldin eta sentitzen badu ez dela estimatua familiaren alde

egiten duen guztia, sentitzen badu ez duela eragiten familiako bizitzan, ez zaiola inoiz entzuten, ez dela

errespetatua eta maitatua, sentitzen badu berak ez duela garrantzirik etxetik edo lanetik kanpo eta bere

falta ez lukeela inork sumatuko.

Pertsona orok, dela gizonezko, emakumezko, aita, ama, adiskide, langile edo enpresari, eragina izaten

du bere inguruan. Alde egingo balu, giroaren ehunean joandakoaren hutsunea egongo litzateke, galera

egongo litzateke, eta hutsartea betetzeko denbora beharko litzateke beste baten etortzeaz eta jarduera

berriez.

Hutsartea uzten dute atzean handienaren Ahotsak eta Ahalmenak, ongiaren Egileak, edo zorua edo

lorategiko bideak garbitzen dituen langilerik apalenak. Bakoitzak toki berezia hartzen du inguru osoan.

Bakoitzak bere talentua, bere nortasuna, gauzak egiteko modu propioa, eta tratatzen duen jendearengan

duen berezko eragina dakar, bizi eta lan egiten duen tokian. Ezinbestekoak dira euren bizilekuetan.

Inork ezin dio kendu pertsona bati duen garrantzia, pertsona horrek bere buruari balioa ukatzen

ez dion bitartean.

Nahiz eta pertsona bat elbarriturik jaio, berebiziko garrantzia duen tokia ere badauka familian eta

inguruan. Batzuetan garrantzi handiagoko maila bereganatzen du, osorik, eta perfektu jaio izan balitz

baino. Bere lorpenek mirespena eta begirunea pizten dute.

Zuk inguruan zabaltzen duzun eragina guztiz zure izateko nahiaren araberakoa da, jarduteko eta



MTKUVQ!KV\WNK!FC-!DGTG!GIKC!FCMCT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5/IWVWPC!)

borondate ona irradiatzeko duzun nahiaren araberakoa, zure aukerak gehien baliatzeko

nahiaren araberakoa, eta besteentzat berezia izateko nahiaren araberakoa zuk haiek hobeto

sentiaraztean zurekin harremanetan jarri aurretik baino. Une oro egiten den BORONDATETIK sortzen da

egoera bakoitza. Batzuk borondate-indar handiz jaiotzen dira eta beste batzuk txikiagoz, baina pertsona

bat guztiz ohartzen denean BORONDATE-INDAR oro KONTZIENTZIA UNIBERTSALETIK hartzen

dela, eta BORONDATE-INDARRA areago(tu) daitekeela nork bere baitan duen IZATEAREN ITURRIARI

deituz eta areagotzeko eskatuz; pertsona hori konturatzen hasten da borondate-indarrak batere mugarik

ez duela. KONTZIENTZIA UNIBERTSALETIK bertatik atera daiteke bakoitzak duen zenbateko

sinesmenaren arabera.

Genero, arraza, nazio, erlijio edo bitarteko nahiz dirusarrera-maila guztietako pertsona oro, pobretik

erregeraino, garrantzi berekoa da ORAINGO unean eta egunaren azken unean.

Benetako ezberdintasunak soilik sortzen dira bakoitzak ematen duenetik bere baitatik une

honetan, hurrengo unean eta eguna amaitu artekoan.

Erregea edo Presidentea gogoratua izan daiteke bere ontasunagatik, bere herriari ekarri dizkion

onurengatik, edo jendeari ezarritako miseriagatik. Halaber, familia txiro batean jaiotako gizaki bat, behar

bada, trebetasunak maila altu bateraino garatu ez dituena, baina ingurukoen zerbitzuan dena eman

duena; azkenean ahaideek eta lagunek ohoratua izango da -eta hurrengo bizitzan uzta jasoko du Errege

edo Presidente gisa.

Aipatu pertsonak ‘bizia’ emango du ingurura; bizi-indarraren izaera zera delako: baldintza gabeko

maitasuna, zerbitzua, lana eta harmonia, besteari behar duen guztia emanez beharrak ase ditzan.

Egunero, zure bizi-indarra gaixoei kikara bat te emateko soilik erabiltzen baduzu, orduan utzi bizi-indar

hori bere formarik altuenean erabilia izan dadin: prestutasun handiz joan zaitez bezeroengana irribarre

beroa eskainiz tea ematera borondate onez, adeitasunez eta pertsonak sendatzea opatuz. Eta horrela

te-zerbitzari bat sendatze eta goratze tresna distiratsu bihur daiteke.

Te-zerbitzariak isilik Zeruko Kontzientziaren eragina zenbat eta gehiagotan eskatzen duen bere

kontzientziarentzat, orduan eta handiagoa eta sakonagoa izango da bere bizi-indarraren irradiazioa

pazienteentzat. Baliteke, gaixoak gertatzen zaienaz ez jabetzea. Baina aipatu zerbitzariak edo zaindariak

artatutako gela bateko gaixoek bizkorrago berreskuratuko dute osasuna, begiratu eta hitzik esan gabe

eta pentsamendu maitagarririk gabe tea ematen dien batengandik jasotzen dutenek baino.

Ez; lan bakoitza, une bakoitza, sakratua eta ederra izan daiteke, eta norbera eta gainerakoak igotzen eta

sendatzen ari den Zeruko Kontzientziaren bizi-indarraren eraginarekin distiratsua ere izan daiteke; baldin

eta ohartzen bada norbera Zeruko Kontzientziaren bitartekaria dela; zeina baita sendatze osoa, babes

osoa, eta pertsona bakoitzaren beharren asetasun osoa.

Pertsona bat, zoruak garbitu eta ohepeko ontziak husten dituena barne, ezagutza hau izanez gero, gela

batean sartu eta pertsona garrantzitsuen bihur daiteke, behar bada, ongiaren banatzaile bakarra ontziok

banatzen ari diren sei pertsonen artean. Aipatu pertsonak indar areagotze bat eragin diezaioke gaixo
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bakoitzari. Pertsona bakoitzak begietatik bizi- indar itzela irradiatzen du begiratzen dien

guztiengana; horretaz konturatzen baldin bada, jakin dezake bere begiradak, begirada sakon edo

kontenplazio irribarretsu horrek, onura ekartzen diola jasotzen duenari.

Zeren eta guk -zuk eta NIK, KRISTOK -pentsatzen eta egiten duguna kontzientzia-egintza bat da, eta

kontzientzia bizi-indarra da. Gure gogamenen jarduerarekin, zurea eta nirearekin, gure kontzientziari,

gure bizi-indarrari forma ematen diogu ingurua bedeinkatu edo madarikatzen duten forma ezberdinetan.

Zure, eta Mahoma eta Nire arteko ezberdintasun bakarra zera da: Mahomak eta Nik besteei irradiatzen

diegun pentsamendu eta sentimendu mota. Biok, munduari bizia ematen dion kontzientziaren energia

irradiatzen dugu.

Eta zuk, zer irradiatzen duzu zeure munduan? Gogora ezazu berriz, Palestinan izan nintzenean,

larritasun une batean nola madarikatu nuen pikondoa eta nola zimeldu zen sustraietaraino. Pixka bat

geroago, bai Erromatar soldaduek bai Apaiz Juduek madarikatua izan nintzen neu ere. Ni neu ere

zimeldua izan nintzen sustraietaraino gurutzean hil baino lehen. Kontuz zer egiten diezun besteei! Eta

ziur egon zaitez gauza bera jaso nahi izango duzunentz.

Norbaiti kikare bat ur maitasunez emateak bedeinka eta igoaraz dezake jasotzen duen pertsona hori,

baina gogo txarrez emateak larderiatua eta garrantzi txikikoa sentiaraz dezake, pixka bat ahulago eta

gogogabetuago.

Zein paper jokatzen duzu zeure giroan?

Zabaltzen duzun maitasunagatik eta borondate onagatik ohoratzen eta onartzen al zaituzte lantokia

zapaltzen duzunean? Konturatu al zara benetan zer den garrantzizkoa bizitzan?

Ipini al diozu zeure buruari plan espiritualik, hurrengo dimentsio ederrera igaro baino lehenago lortzeko

moduko helburu espiritualik?

Egongo al zara nahikoa araztuta eta konprometituta baldintzarik gabeko maitasunarekin,

kontzientzia espiritualaren mailarik gorenetan sartzeko?

Ala oraindik zure helburuak lur mailakoak dira?

Galdeiozu zeure buruari: zer paper jokatu nahi duzu benetan zeure inguruan? Zein da zure helburu

espirituala?

Hori bezain garrantzitsua: Zeintzuk dira besteenganako dituzun jokabideak? Nagusitasuna edo

esklusibotasuna ala jabetzen zara jende gehiena ahalik eta onena egiten ari dela dituen talentuekin?

Zure gaitasun guztia erdiesteko, kontuan hartu behar duzu, ez estatusak edo mailak, ezta

aberastasunak ere, ezin diotela mugarik ipini munduan erabil dezakezun ahalmenari. Dituzun

muga bakarrak zure jokabideak dira, eta jokabideok sortzen dituzten pentsamenduak.

Erregearen, presidentearen, generalaren, -edo zerbitzari nahiz soldadu apal baten- gogamenetik

irradiatzen den bizi-indarra, batena bestearena bezain indartsua eta ongiaren sortzailea da

inguruan; baldin eta bakoitzak pentsamenduak diziplinatzen baditu, baldintzagabeko
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maitasunaren eta Zeruko Kontzientziaren frekuentzia espiritualekin bat egin arte. Areago,

horrelako pentsamenduek sartu eta indar berria ematen diote munduaren kontzientzia-indarrari

berari. Pertsona bakoitzak berrindartu egiten du munduaren pentsamendu espirituala,

pentsamendu horri bere pentsamendu espirituala eransten dionean.

Faktore bakar batek determinatzen du gradua, zeinarekin ematen baitira bizirako edo gaixotasunerako

joerak. Faktore hori -gauzatze eta ulertze-maila espirituala da, hain zuzen ere, IZATEAREN ITURRITIK

pertsona batek lortutako maila espirituala.

Beraz, auzoan topatzen dituen guztiei bihotz ona erakutsiz eta guztientzat onuragarria izanez, pozik

zaborra jasotzen duen gizona, argi distiratsua da bere mundu txikian. Eta diruzalea, lanera joateko

umore txarrez mantsiotik irteten duen maila altuko aberatsa, osin iluna da hurbiltzen zaizkion pertsonek

negatiboki senti dezaketena.

Zarena zarela, daukazuna daukazula, edo bizitzan daukazun maila gora behera, ezin zaio mugarik jarri

zuk garatzeko duzun gaitasunari. Zure izatearen handitasunaren eta aintzaren ahalmenak ez du

mugarik. Zure mugarri bakarra da zure IZATEAREN ITURRIARI buruzko meditazioan erabiltzeko prest

zauden denbora eta energia kopurua, zuk giza-kontzientzia irekiz HAREN baitan sartzeko eta HURA

zeure gogamenean jasotzeko.

Beraz, erlijio buru hori, zeuri diotsut! Gur egiozu zeure kongregazioari, ez dakizulako zer iluminazio eta

aurrerapen espiritual ari den gertatzen, ustez apalki eta sozialki garrantzi txikikoak diren horien

gogamenetan.

Erlijio buru horrek, utziozu beste erlijio batzuk kritikatzeari, ez dakizulako erlijio horietako partaideek

zenbateko ezagutza espiritual, hautemate eta iluminazio maila lortu ahal izan duten.

Erlijio buru horrek, uler ezazu zuk zeuk! Zure Errealitatearen hautematea zenbat eta aurreratuagoa izan,

orduan eta aurreratuagoa izango zara espiritualki.

Zure mundu materialaren mailatik haratago dagoena ulertzeko modurik ez baduzu, zu erlijiozalea

izan zintezke, baina ez duzu kontzientzia espiritualik.

Benetako ideala, egiazko xedea, helmugarik gorena, zera da: gauza guztien atzean eta barruan

den eta horiei izate indibiduala ematen dien Errealitatea ulertzea eta esperimentatzea.

Errealitateari deitu ahal zaio: Jainkoa, Ala, Jehova, Adimen Infinitoa, Zeruko Gogamena edo

Zeruko Kontzientzia edo Tao. Izen horiek guztiek zure IZATEAREN ITURRIA - zure ITURBURU

SORTZAILEA esan nahi dute.

EZIN DA IZAN HORI BAINO XEDE HANDIAGORIK: ulertzea eta esperimentatzea gauza guztien atzean

eta barnean den Errealitatea; zeinak izate indibidual oro sortzen, eusten eta sostengatzen duen.

Helburu horixe aurkeztu zuten lurrera etorri ziren Maisu-Maistra iluminatu guztiek. Denek partekatu

zuten ikuspegi bera, gauzatze eta ulertze bera. Aipatu Maisu-Maistrak oso estimatuak izan ziren, baina

beren jarraitzaile gutxik ulertu zituzten haien irakaspenak. Bakoitzak bere erara ulertzen zituen Maisu

edo Maistraren hitzak. Bakoitzaren interpretazioa bere baldintzapenetik eta aurreritzietatik sortu zen.
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Une oro gogora ezazu zure bizitza pertsonalean dituzun pentsamenduek, hitzek eta egintzek zure

etorkizuneko bizitzarako interesa izateaz gain, edozein unetan zurekin erlazionatzen den jendeari ere

eragiten diotela.

Zertan laguntzen duzu zuk zeuk, -enpresari nahiz langile izan- bizitza irabazten duzun negozioaren

funtzionamendu onean, dela lantegia, dela etxaldea, dela denda edo lan-bulegoa? Ongizaterik edo

sentimendu onik ematen al diezu zure enplegatuei edo lankideei? Zer ematen diezu? Zer egiten duzu

eraikin osoaren alde? Eraikinaren alde? Beharbada harriturik galdetuko duzu.

Baina berriz diot: -Zer egiten duzu zure eraikinaren alde, zure ibilgailuen alde, zure merkatal-enpresa

osoaren alde? Dena, adreiluak, morteroa, altzairua, kristala, papera, metala, neumatikoak, motorrak, eta

gasolina; den-dena kutsatzen du eguneroko zereginetan jardutean askatzen duzun kontzientziak.

Horregatik, pertsona batzuek suntsiketa-arrastoa uzten dute atzean, zeren umore txarreko kontzientzia

haserrekorra eta kritika suntsitzailea baitute; eta beste batzuek berriz, beren jabegoak ukitu gabe eta

itxura berria dutela urte askotan gordetzen dituzte, egunero haintzat hartzen eta zaintzen dituztelako.

Dena, zure lurrean, ikusgai egin den kontzientziaren energia da; eta hori, bizigabeko materia edo plasma

bizia duen forma ‘solidoa’ izan daiteke. Zure pentsamenduekin elikatzen edo suntsitzen duzu inguruan

duzuna.

Zer egiten ari zara zure familian, etxean, inguruan? Zer egiten diezu?

Marmartia al zara? Iraintzailea, suntsitzailea lanarekiko eta besteekiko pentsamenduetan? Orduan

ziur egon zaitezke atzean kontzientzia suntsitzailearen aztarna txiki bat uzten ari zarela, eta horrek

barneratu, busti eta blaitzen duen oro herdoiltzen lagunduko du.

Baldin eta bihotz alaiz maitatzeko, onartzeko eta lan egiteko nahian zentratzen bazara, orduan,

nora ere zoazen, isurtzen jardungo duzu indar, bedeinkapen eta hazkunde handiko kontzientzia.

Lurrean Palestinan nintzelarik, nirekin tratatzen zuten Judu ortodoxoek, hain jokaera-kode estuak

sinesten eta gordetzen zituzten, ezen ankerkeriarekin muga egiten zuten. Lege tradizional horiek zapaldu

egiten zuten; lotsagarriak, murrizgarriak eta irrigarriak ziren. Herri honetara zera ekarri nuen

jendearentzat: eurentzat haraindikoa zen ‘Aita’ betiereko baten ikuspegi berria; Zeina, hala ere, presente

zen toki guztietan eta beti gizakien beharrez jabetua. Eta halako maitasun unibertsala erakusten zuen,

ezen jendea ziur egon zitekeen bere beharrak asetzea beti ‘Aitaren Nahia’ zela.

Jendeari begiratzeko esan nion: ingurura, landara, ardiak eta ahuntzak baketsu bazkatzen ziren

mendixketara, arrainez beteriko zingiretara, airean hegan zuhaitzetan pausatu eta habia egiten zuten

hegaztietara, eta kolore anitzez jantziriko lore ederretara so egiteko, alegia.

- Begira -esan nien- uler ezazue dakusazuena. Gauza guztiek beharrak dituzten mundu bat ari zarete

ikusten, eta zer guztiek beharrok aseturik dauzkatena.

- Nola jar dezakezue zalantzan ardiak belarretik baino ez direla bizi ikustean? Zer dauka belarrak larrua,

hezurra, odola, eta haragia elikatzeko, eta kumeak egin ahal izateko? Ez al zarete hornidura zoragarri

baten lekuko?
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- Begira txorien beharrei! Zein modu harrigarritan hornitzen zaien behar dutenaz! Zuhaitzetan babesa

eta indartzeko haziak ere badituzte; eta etxearen, janarien eta jantzien beharra duen jendeari ‘Aitak’

mundu osoa eman die, behar guztiak bertan ase ahal izateko.

Iluminatua edo goi-argitua izan ondoren, Mahomak Espiritu Unibertsal berbera nabaritu zuen: izatearen

baitan bizi dena, eta aldi berean gauza guztietan dagoena eta ari dena. Gu -Mahoma eta Biok-

inspiratutako Egia berberaz mintzatu ginen gure herrikideekin, eta galdera mota berak egin genizkien.

- Den-dena ezagutzen duen ‘Aita’ -Ala- Zeruko Kontzientzia, ez al da izango zuen beharrik sakonenen

jabe ere; hots, zuen maitasun, osasun eta oparotasun beharren jabe? Nola egon zaitezkete zalantzan?

Izan ezazue fedea eta zuen behar guztiak aseak izango dira fede horren arabera.

Zuen fede ezak kentzen dizue energia zuen gorputzetan, erlazioetan eta bizitzan, ‘Aita’ - ‘Ala’ -

‘Maitasunaren’ isuri naturaletik aldentzen zaretenean.

Maiz etsita, lurrean Jesusengan haragitua nintzenean zera oihukatzen nuen: ‘Nahiago nuke kontatzerik,

erakusterik, eta ikusarazterik banu ‘Aitak’ nolatan ezagutzen dituen zuen beharrak! Nahiago nuke

erakusterik banu nolatan zuek zeuek laguntzen duzuen zuen etorkizuna eta inguruan dituzuen guztien

etorkizuna ere osatzen!’

Zuei, ereiten duzuena benetan jasotzen duzuela ikusaraztea posible balitz, behintzat! Nik Palestinako

basamortuan nengoenean ikusi nuen bezala, zuek existentziaren egia ikusterik bazenute, orduan

jakingo zenukete zuen pentsamenduak eta ekintzak tamainaz eta indarrez hazten direla egunez egun,

eta kanpo-itxura hartzen dutela, zehazki landareen haziak lurrean sartu eta hazten diren bezelaxe, gero

eta forma handiagoak hartuz zurtoinak, hostoak eta fruituak bezala, egunean zehar, egunero egunero.

- Nahiago nuke erakusterik banu benetan zein inportantea den eguneko segundo bakoitza zuen

bizitokiaren ehunean, lanean eta herrian!

- Biziki ikusarazi nahi dizuet zuen pentsamenduak on eta gaitz guztien iturria direla. Zuen on eta gaitz

ororen oinarria bera dira. Gaitzen bat heltzen bazaizue ez begiratu auzokoari nondik datorren ikusteko,

so egiozue zeuen bihotzari berari noiz izan zenuten norbaitekiko gorabeherarik modu suntsigarrian -

kalumniagatik, egiaren faltsutzeagatik, arbuioa edo kritikagatik-. Horixe izan zen zuen oraingo atsekabe

edo nahigabearen sorburua.

- Esan dizuete begi bat atera behar diozuela begia kentzen dizuenari, baina nik diotsuet hori

zentzugabekeria dela. Begia begi-zulotik ateratzen badizuete, eta zuek modu berean aurkariari kentzen

badiozue, beharbada laster eskurik eta hankarik gabe egongo zarete. Hobe duzue gogamena eta bihotza

Aita - Ala - Zeruko Kontzientziari igotzea, eta laguntza, sendabidea eta edozein ezbehar handiagotik

babesa eskatzea!

- Eta otoitz egizue aurkariaren alde ere, bere aurka duzuen edozein pentsamenduk soilik zoritxar eta

atsekabe gehiago ekarriko baitizue. Barka ezazue, egizue otoitz bere alde, eta zeuentzat ere

bedeinkapenak erakarriko dituzue. Ez Aitari - Alari atsegin emateagatik edo egin behar dena

egiteagatik, baizik eta zuen kontzientziak bedeinkazioak erakarriko dituelako zuen esperientzietara.
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Besteentzat bedeinkpenak eskatzean, zeuen burua bedeinkatzen arituko zarete. Baina hori ez bedi

izan zuen arrazoia, bestela zuen buruarenganako maitasunak ustelduko baitu bedeinkapena.

- Beti, edozein egoeratan, zeuen burua mehatxatua ikusten duzuenean, gelditu, lasaitu, itzul zaitezte

Aitagana -Zeruko Kontzientziara- laguntza eskatzeko, eta so egiozue askapenari! Ziurtasun osoz

etorriko da.

- Mundu osoari -baita etsai deitutakoei ere- zuen bizitzan eta herrian maitasuna eta borondate ona

irradiatzeko Aita - Ala - Zeruko Kontzientziaren babespean bizi bazarete, kontraesan beldurrik gabe

diotsuet, inoiz ez zaretela erasotuak izango, ez duzuela tristurarik ezagutuko eta sekula ere ez zaretela

ondoezik edo zoritxarren baten menpe egongo; zeinak giza-kontzientziak sortzen baititu.

- Argi eta Maitasun-geruza batean bilduta egongo zarete; Zeruko Kontzientzia zuen gogamenen,

gorputzen eta bizitzaren baitan jariatuko da. Baliteke zuen inguruko jendea gaixotzea, eraso batek

eraistea edo izuak hartuta ‘itotzea’; baina zuek bide beretik egingo duzue aurrera eta jakingo duzue inork

ez duela giza-gaitasunik txikiena ere AHALMENAREN aurka -zuen IZATEAREN ITURRIAREN kontra-,

zeinak zuen izatea eta bizia eman baitizue lurrean.

- Inor ezin da ausartu baieztapen hori ukatzera; zeren hori ukatu nahi duen inork ez baitu nahikoa

kontzientzia espiritual maila; zeinean halako babesa, gertaera arrunta den. Beraz, nola uka dezake

aipatu baieztapena?

Eta egia bera dakart lortu dutenentzat kontzientzia espiritual maila, zeinarekin hautematen baita Aita -

Ala - Zeruko Kontzientziaren unibertsaltasuna eta Berak denera eta denentzat irradiatzen duen

maitasun ugaria. Horrelako jarraitzaile espiritualek -maitasun horren baitan bizitzeko ahaleginak egiten

dituztenek eta irradiatzen dutenek-, pozarren baieztatuko dute esan dudana egia dela. Mirarizko babesa

eta beharren asetasuna esperimentatuko dute, eta jakingo dute Aita - Ala - Zeruko Kontzientziaren

borondate onaren eta maitasunaren ‘eguzkian’ lasai daitezkeela. Zera onartzeaz ere pozik egongo dira:

Zeruko Kontzientziak - Jainkoa, Yahve, Absolutua, Mugagabea, edo Ala izenekin deitutakoak - beti

Zeruko Kontzientzia unibertsala izaten jarraitzen duela, zeinak den-dena barneratzen baitu zenbait

naziok erabilitako terminologia ezberdinak izan arren. Jarraitzaileek halako iratzarraldi espiritual-maila

lortuko dute, non hauteman baitezakete jende guztia -sortze oro berez- bat bakarra dela bere izatearen

sustraietan; kolore, hizkuntza, sineskera oro eta mota guztietako egintzen atzean. Gizakiak eta inurriak

sorburu berak dituzte KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN orekaren baitan.

HAUXE DA BENETAKO ASKATASUNA. Askatasun bakarra.

Zure IZATEAREN ITURRIA zure baitan, gainean eta inguruan dago, eta benetan zure gogamenean eta

gorputzean isuri daiteke OTOITZARI ERANTZUN ZUZENAREN ondorioz; harik eta hori guztia ulertzeko

eta onartzeko prest egon arte, lurreko giza-kontzientziaren ondoez guztien menpe egongo zara.

Lapurtzen duzunean, galdu ere egingo dituzu gauzak. Borrokatzen, zauritzen, ebakitzen eta hiltzen

duzunean, ebakia, zauritua edo hila izanen zara gorputzez edo espirituz. Gerra bat hasten duzunean,

borroka luzea eta garratza izango da. Zeu zara pairatzen duzun zoritxar guztien jatorrizko iturria.
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Zeure esku dago etorkizunean zein modutan bizi nahi duzun aukeratzea. Zeuk aukeratzen duzu zein

modutan biziko zaren zure kontzientzia aldatzean, aurkakotasunetik mundu guztia berdintasunez

maitatzera eta onartzera.

Beste bati eragin nahi izango zeniokeen mina eta kaltea imajinatzen baduzu, zure pentsamenduak

zure etsaia atzemango du eta barrena jango dio zure asmoaren indarraren arabera.

Ez pentsa zure pentsamendua desegin denik, eta jada ez denik. Indar elektromagnetikoan geratzen da,

gero forma hartzen du eta errebotatzen du zeu ere zauritzeko.

Kalte asko egin dezakezu zeure pentsatzearekin eta sentitzearekin. Kaltea besteei eta zeure buruari.

Beraz, gorde itzazu ongi - zure sormenaren tresnak - eta une oro itzul zaitez Aita - Ala - Zeruko

Kontzientziara, eta benetako baldintzagabeko maitasunaren aurkako edozein pentsamendurengatik

eskatu pozbidea.

Zure otoitz ahalmenaren eta sinesmen zintzoaren arabera -zeinaren arabera igotzen baituzu zure

gogamena Zeruko Kontzientziara-, blaituak izango dira zure pentsamenduak bizi berrituz eta maitasunez.

Oraintxe kontatuko dizueguna, guk, KONTZIENTZIA KRISTIKOAN iluminatutakoen -ilustratuen-

Senitarteak, biziki garrantzitsua da munduarentzat, oro har. Modu berean hitz egiten diegu -

Kristauei, Judutarrei, Musulmanei, Hinduei, Budistei, eta munduko erlijio eta arraza bakoitzari-.

Guztiei hitz egiten diegu, den-denek eta pertsona bakoitzak munduan instrukzio honen beharra

dutelako, iratzartze espiritual-maila altuagoetarantz mugitzea posible izateko.

Zuen harreman sexual eta pertsonalak -gizon emakumeren artekoak- askoz garrantzitsuagoak

dira zuen ongizate osorako, oraintxe imajina dezakezuena baino.

Hurrengo orriotan zehatz-mehatz tratatuko ditugu harreman horiek, guztiz beharrezkoak direlako

zuek -gizonak eta emakumeak- zeuen banakotasunaren eta nortasunaren (gizonezko edo

emakumezko) oinarrizko errealitatera eta genero ezberdintasunen benetako iturrira esnatzeko.

Erabat ulertu behar dituzue zuen gorputzen benetako sorburuak, eta gizonezkoen eta

emakumezkoen berezitasunak.

Gorputzak ez dira sortuak soilik organu fisikoekin eta adierazpen sexual ezberdinekin, seme-alabak

sortzeko asmoz. Maskulinitatearen edo feminitatearen sorburuak hartzen dituzte beren IZATEAREN

ITURRITIK - KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN orekaren baitatik-.

(Hau guztia diotsuet 5. GUTUNA irakurri baino lehen, GUTUN hori irakur dezazuen orain zuen

sexualitateaz esaten ari natzaizuena kontuan hartuz.)

Beraz, gizon edo emakume baten sexualitatea ez bada erabiltzen Zeruko Kontzientziaren Asmoaren

arabera -sortzearen jatorrizko egintzan “Big Bang” unean adierazia bezala-; jakina da sexualitateak,

seme-alabak sor ditzakeen arren, ez diela gizonei eta emakumeei ekarriko izatearen batasuna,

gauzatzea eta jatorrizko asmoaren alaitasun pertsonala. Alderantziz baizik; denbora aurrera joan ahala,

sexu harremanak izatez desengainua eta aspertzea ekarriko du, eta horren ondoren bikoteak aurrez

sentitutako edozein ‘maitasun’ agortu egingo da.
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Espirituan oinarrituriko gizonek eta emakumeek, ezagutzaz eta ulerkuntzaz, ahaleginak egingo

dituzte gizon-emakumeen edozein motatako harremanei dagokien oraingo kontzientzia-egoera

gainditzeko; adierazi gabe erlazioak, sexualak edo beste mota batekoak diren. Gogamen eta bihotzetan

ahaleginak egingo dituzte helburuak adierazten, zeinengatik sortuak izan baitziren modu ezberdinetan.

Ulertuko dituzte berezko bulkaden, izaera edo aiurrien eta auto-adierazpen modu ezberdinen sorburuak,

eta haintzat hartuko dituzte. Ezberdintasunak, bestearen ongizatea nabarmentzeko erabiliko dituzte.

Lehia desagertu egingo da. Hori gertatzean, gero eta errezago harmonizatuko dira Zeruko

Kontzientziarekin. Eta Zeruko Kontzientziarekin gero eta errezago harmonizatzean, kontzientzia

espiritual-maila goragoetara igoko dira.

Une honetan, sexualitatera hurbiltzea oztopo duzue kontzientzian gora egiteko.

Gizatasunari loturik edukitzen zaituzte.

Nik - Guk - ezin dugu nahi baino gehiago nabarmendu ez duzuela zuen existentziaren Egia aurkituko,

harik eta ‘gizon’ eta ‘emakume’ hitzek benetan zer esan nahi duten erabat ulertu eta aplikatzen saiatu

arte zuen bizitzetan, etxeetan eta lantokietan.

Adulteriorik ez egiteko esan dizute. Baina nik zera diotsut: auzokoaren emaztea edo senarra desio

duzunean, zure pentsamenduetan irudiak sortzen ari zarela, eta irudiok auzokoaren emazte edo senar

horren pentsaeran eragingo dutela. Emaztea edo senarra modu berean zugan pentsatzen hasiko da, edo

zure ondoan ezeroso sentituko da zure behar sexuala nabarituko baitu, eta ihes egingo dizu

aurrerantzean.

Zure gogamenean dagoena ziurtasun osoz sartuko da munduan. Beraz, ez pentsa atsegin ematen

dizuten irudiak amestu eta gogora ekar ditzakezunik, gero beste bati kalterik egingo ez diotelakoan.

Horregatik, literatura pornografikoa benetan zuen IZATEAREN ITURRIARI eginiko biraozko profanazioa

da, sexugalea nahita biziagotzen duen izurrite sexuala da esanezinezko oinazea eta miseria sortuz

neska gazteen gorputz, gogamen eta emozioetan, gizon lizunen gogamenen bidez. Egin duzuenak eta

une honetantxe egiten ari zaretenak zuen ‘zibilizazioa’ oraingo suntsiketaren amildegi ertzera eramaten

laguntzen du. Ziur egon kontu-garbitze eguna helduko zaizuela zuei, ‘inprimaturiko gaitza’ zabaldu eta

banatzen duzuenoi, eta baita kitzikatzeko erabiltzen duzuenoi ere.

Zuek, mendebaldekook, Ekialdearen arbuioa irabazi duzue, zuen gainbeherako zentzugabekeriagatik.

Erein duzuen horretatik ez duzue ihes egingo.

Eta zuek, ekialdekook, zuen seme-alaba ederrak erditu eta hazten dituzten emakumeengana dituzuen

jokabide gupidagabeen zentzugabekeriatik ez duzue ihes egingo.

Zuetako batzuk, EGIAREN ezjakintasunagatik, zeuen asmo eta irabazi egoistengatik, Mahomaren Egia

irrigarri utzi duzue!

Emakumeak jantzi astunez estali dituzue, eta mugitzeko askatasuna kendu eta Alaren aire librea ukatu

diezue jendartera irtetean.

Zein gizon mota erakarriko dute zuen sineskerek eta zentzugabeko jokabide egozentrikoek? Soil soilik,
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emakumeenganako inolako sentimendu amultsurik ez duten gizonak. Halako jarraitzaileak ote, lurrean

zegoenean Mahoma Profetak erakarriko zituenak? Ez, ezta pentsatu ere! Guztiz jende espiritualizatua

baino ez zuen erakartzen berak.

Profetari buruz zer irudi mota ari zarete hedatzen munduko gainerako jendearentzat? Esan egingo

dizuet: emakumezkoen maila apalarekin itsuturik bizi den gizon zoro batena, emakumea mundutik

isolaturik eta gizonaren jabegotzat jotzen duen batena. Zoriontsua izateko, emakumearen benetako

beharrak ikusten ez dituen gizon arduragabearena; haren atsekabeaz konturatzen ez den gizon

arduragabearena, gatibualdi eta mendekotasun egoera batean.

Gizon horrek ez du zer ikusirik benetako Mahomarekin, Islamaren Profetarekin. Berak, lurrean

izan zenean, gurtu eta errespetatu egin zuen sexu femeninoa.

Espeziearen sexu femeninotik atera zuen iluminaziorako bide espiritualean aurrera egiteko modua.

Berak zor handia zien, eta bazekien -gorputzez ezberdinak baziren ere- espirituan berdin-berdinak zirela.

Hain zuzen, ez zen ustegabekoa izan Mahoma lurrera pobre eta ezer gabe heldu izana eta

erabateko bertute, aberastasun material eta iluminazio espiritualeko anderea aurkitu izana, honek

Profeta mailaraino igotzen lagun ziezaion –horretarako gaituta egongo zenerako-.

Horixe izan zen Mahoma lurrera heldu izanaren helburua: emakumea eskubidez dagokion tokian

berriz ezartzea, nagusi zen gizonaren maila bereko kide bezala, alegia.

Ongi hausnartu hori! Argialdiaren ondoren, ni, Jesus pertsonaren baitan, ezkonge egin nintzen

halaxe hautatu nuelako, baina hori ez zen oztopo izan inola ere nire beharrei erantzun zieten

emakumeenganako maitasunean.

Baina, Mahomak argialdiaren ondoren, emakume asko ‘ezagutu’ zuen; horiekin bizitzen, eta

berdintasunez eta maitasunez tratatzen ikastera deitutako baten zeregina izan zuen.

Nire jarraitzaileek -beren helburuak sustatzeko interesengatik- nire lanaren eta irakaspenen berri

hautatze bidez eman zuten bezalaxe, espiritualki itsu ziren gizabanako batzuen egoismoak ere

distortsioa eragin zien era berean Mahomaren jatorrizko irakaspenei, Mahomaren beraren asmoa inoiz

izan ez ziren gehigarri eta interpretazio anitzekin. Horrela, Maisu handi espiritual ororen lana estalita

geratzen da, giza pentsamenduaren informazio okerrarekin. Egia, gezurkeriek hain ilundua geratzen da,

ezen jendea serioski nahasten baitute eta ezjakintasunaren bekatuan ere erorarazten baitute.

Zuek -baita beste zenbait erlijiok ere- Adan eta Eba Edeneko lorategian zoriontsu bizitzeko sortuak izan

zirelako sineskerarekin; eta Ebak, sugeak tentatua izan ondoren, grazia edo babesa galdu eta Adan

tentatu zuelako sineskerarekin bat egin duzuenez gero, gizonak emakumea tentatzaile nagusitzat

hauteman du.

Gizateriaren ustezko sorburuak ez dira egiazkoak. Soil-soilik alegoriak dira.

Emakumea tentatzaile nagusia izatea ere ez da egia.

Eunukoentzat emakumeak ez du inolako erakargarritasunik. Zergatik? Gizona emakume batekin etzatera



MTKUVQ!KV\WNK!FC-!DGTG!GIKC!FCMCT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5/IWVWPC!"(

bultzatzen duen zera hori kentzen zaielako. Beraz, norengan dago gizona tentatua izatera bultzatzen

duena? Gizonarengan berarengan -zeinari fisikoki kendu ahal zaion- edo, hala ere, bera izaten segitzen

duen emakumearengan?

Gizona, hain zuzen ere, hazia landatzeko egina dago. Beraz, landatu beharra dauka aukera duenean.

Emakumea, hazia jasotzeko egina dago. Iragan urteetan, XX. mendea baino lehenago, emakumeak

sexualki jardueragabeak ziren, gizonek limurtuak izan arte. Orduan, non dago tentatua izatera bultzatzen

duen zera hori? Emakumea esnatu eta limurtzen duen gizonarengan ala esnatua eta limurtua izan den

emakumearengan?

Gizona, bere gizonezko izaeratik ezkutatzen ibili da garbitasunaren izenean, eta bere erorikoaren ardura

emakumeari egotzi dio. Jarduera sakratua al da hori? Duina al da?

Horrelaxe jarraitu behar al du?

Zuek zeuen emakumeak jantzi astunez biltzen dituzue, zeuen burua tentaziotik babesteko eta beste

gizon batzuek zuen ‘jabegoak’ ikustea ekiditeko. GUK hitz egiten dugu zuekin, ‘bekaturik gabekoak’ eta

‘gogamen hutsekoak’ zaretela uste duzuen musulman sinesmenaren jarraitzaileokin, guztiokin. Zuen

grina horiek direla eta, guztiz desbideraturik zabiltzate gero!

Zuek giza desioen praktikatik babestuta egotean, desioak -besterik gabe- areagotu egiten dira, harik eta

modu zakar eta bortitz batez lehertu arte.

Nik - Guk - toki guztietako gizon-emakumeoi diotsuegu benetako Garbitasuna soilik lor daitekeela

era guztietako tentazioek inguraturik egon zaitezkenean, eta hala ere, desioaren aurrean hotz

geratzea lortzen duzunean, lur-sentimenduen aurrean hotz, lizunkeriak usteldu gabe, eta jabegoak

edukitzeko egarritik eta irrikatik libre.

Garbitasunak edo araztasunak, bere forma guztietan, lurreko gose fisiko guztiak gainditzen ditu.

Garbitasunak badu, tentazioa zer-nolakoa den ikusteko trebetasuna; eta hori pentsamenduen eta

sentimenduen zabarkeria da, zeinak gizonaren eta emakumearen zentzumenak harrapatzen baititu

gauza lizunak egin ditzaten.

Benetako pertsona garbiak, bere bizitza-arlo bakoitzean, hauxe baino ez du nahi: giro garbia eta

zuzena, maitasun espiritualaren eta auto-adierazpenaren edertasunaren jatorrizko irrikari

egokitua.

Horixe da benetako Garbitasuna edo Araztasuna.

Hala ere, ez dago benetako garbitasuna lortzerik, lehenago urte askotako tentaldia sentitu ez baduzu.

Zure garapen espiritualaren beharrezko zatia da: sekula ez duzu erdietsiko benetako araztasun maila

bat, inoiz larriki tentatua izan ez bazara, eta azkenean ulertzeko gai ez bazara ibiltzeko bide altuago bat

dagoela; hots, badagoela nork bere buruari uko egitea (abnegazioa), eta emakume on batez kezkatzeko

eta berari benetako arreta eskaintzeko eskatzen dizun bidea.

Desioaren menpeko izango zara eta barne-gatazkan etengabe nahastuta egongo zara.
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Beraz, ez saihestu tentazioa, emakumeak - sasigarbitasun egoera artifizialetan- estaliz. Aitzitik,

gizon eta emakumeok, erantzi arropak, gurtu gorputzak batzuek besteei barneko ZERUKO

KONTZIENTZIAREN kanpoko forma eder eta ikusgaiak bezala, eta esperimenta ezazue benetako

garbitasun espiritualak emango dizuen askatasuna.

Jasan ezazu tentazio larria eta -gainditu-! Eraman ezazu gatazka Zeruko Kontzientziara eta bila ezazu

Bere ahalmena, irrika fisikoa gainditzen laguntzeko; zeren eta horrelaxe baino ez baituzu aurkituko

funtsean bila zabiltzan askapena, bake mentala.

Une horretan bilatzen baduzu zure irrika arintzea eta askatzea -irrikari berari amore emanez-, ez da

egongo, ez arintzerik, ezta askatzerik ere. Irrika berbera bere garaian itzuliko da, eta berriz ezagutuko

duzu gatazka zorrotza. Berriro amore emanez gero, berriz ere etorriko da gatazka, are biziago; eta

gatazka, zuk Zeruko Kontzientziaren ahalmenean tinko egoteko erabakia noiz hartuko zain egongo da,

harik eta irrika betiko menperatuta geratu arte edertasun sakratua hautematean, hau da, forma fisiko

ororen barnean eta atzean den Errealitatea hautematean.

Sexuen arteko espiritualitaterik handiena gertatzen da, gizona eta emakumea, biak batera, biluzik

eta bakean egon daitezkenean, arima, gogamena, bihotza eta gorputza elkarren arteko begirune-

egoera batean.

Halako espiritualitatean, batak bestearengan sentitzen duen bakarra zera da: maitasuna eta

ardura bestearen ongizaterako. Halako MAITASUNETIK eta ARDURA samur eta bihozberatik,

gutxik esperimentatu duten batasun extatikoa etorriko da, eta, asmorik izanez gero, paregabeko

gorputz eta gogamen ederreko haur bat sortuko da.

Datozen mendeetan, jendea espiritualki eboluzionatzen hasten denean, bikotekideen arteko horrelako

maitasuna ohikoa izango da bere gizatasun-maila bakoitzean; eta une honetan praktikatzen den atsegin

fisikoa soilik bilatzen duen sexu berekoi mota hori erabat erdeinagarri ikusiko da, bortxaketa bezain

gorrotagarri.

Oraingo honetan, sexuei dagokienez egin beharreko bide espiritualik gorena, honako hautemate

hau ezagutzea eta berorretara egokitzea da:

Gizonak eta emakumeak bizitzan betebehar bereziak egiteko izan ziren sortuak, beren ezkutuko izaerari

egokituak. Gizonak emakumea haurdun uzten du. Emakumearen borondate onik eta laguntzarik gabe,

gizona bere azkenetara ondorengorik gabe joango litzateke, bere izenari jarraitzen dion gizakirik gabe,

alegia.

Beraz, erabat berdintzat jo behar du gizonak emakumea, baina jakin behar du erantzukizun

ezberdinak egiteko sortua dela. Begirunerik handiena, maitasuna eta ardura eman behar dio -une

oro- bera erantzukizunei errazago ekiteko gai izan dadin; emakumea bera delako forma ikusgaia

ematen diona gogamenean sortzen den lehenengo gauzari.

Emakume batek bere gorputzaren baitan, alderik ezkutuenean, obuloarekin bat egiten duen hazia

hartzen duenean, mirari bat gertatzen da, non zuk, gizonak, ezertan lagundu ez baituzu, zure haziarekin
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gozamen une batean izan ezik. Eta horixe duzu saria.

‘Mirariari’ bere osasuna eta garapen normala izaten lagundu ahal izango diozu, zeinari bizia emana

diozun bikotekidearen gorputzaren baitan, soilik etengabe bere ongizatea eta osasuna arretatsu maitatuz

gero, eta kanpoko gaitzetik eta kalte emozionaletik babestuz gero. Horixe da zure ardura maskulinoa.

Horrelaxe soilik mereziko duzu bere ondoan geratzea, seme edo alabaren aita bezala.

Horretan huts eginez gero, ez duzu balio umearen aita izateko, eta gizon bezala zeure buruaren aurrean

ez duzu baliorik ‘Aitaren Zeruko Kontzientzia’ espirituala bizitza fisikoaren baitan manifestatzeko.

Barruan semea edo alaba daraman emakumea zirikatzen duen, arbuioz tratatzen duen eta tratamendu

fisiko gogor eta bortitzak eskaintzen dizkion gizona, oinarrizkoena den Existentziaren Legea hausten ari

da; zeinaren arabera, gizonezkoa eta emakumezkoa elkarturik egon behar baitute beren Zeruko

Izatearen berdintasunean.

Errespetatuak, maitatuak eta babestuak diren emakumeek era berean, errespetatu, maitatu eta

gorputzaren zein espirituaren eraberritzea eskaini behar diote bikotekideari, gizonak emakumeari

emateko duen gaitasuna elikatuz. Bikotekidea, laztanduz eta maitatuz, modu arduratsuan elikatzen ez

duen emakumeak, kentzen dio haren espiritu maskulinoari, kanpo munduan topatzen dituen zailtasunei

aurre egiteko borondate jasangarria. Pozbidea beste iturri batean bilatuko du -gizon edo

emakumeengan- edarian edo drogetan- edo etxe barruan isolatuz, erabilgarri ez delarik ez

bikotekidearentzat, ezta seme-alabentzat ere. Beraz, gizonek eta emakumeek erantzukizun bera dute

batak bestea zaindu eta maitatzeko.

Gizonak, egunero egunero, Zeruko Kontzientziaren ‘Aitaren aspektua’ familian eta lanean bideratzen

ikasi behar duen bezala, emakumeak –era berean- Zeruko Kontzientziaren ‘Ama aspektua’

adierazten ikasi beharra dauka eguneroko bizitzan.

Egia hori ukatzen dutenek ukatua izango dute Zeruetako Erresumetan sartzea, harik eta beren

hautemate espirituala handitu, eta -otoitzaren laguntzaz- jarrera aldatu arte. Beren ikuspegia

‘maskulinoaz eta femeninoaz’ duten giza-hautematearen gainetik altxatzean, eta beren lur-

desioetatik eta ‘ego’ bulkadetatik haratago ‘izatea’ hartua duten Errealitate aldera jasotzean, soilik

orduan, berraragitze gurpiletik ihes egin eta betiko Bozkarioaren eta Aintzaren sarrera aurkitu

ahal izango dute.

Kultura baten barnean, emakumea jabegotzat soilik hartzen bada, gizonaren desioen objektutzat, eta ez

baldin bada guztiz gizonaren pareko emakume bat bezala tratatzen, kultura horrek ez du ulertu

gizonaren benetako izaera, ezta emakumearen benetako izaera ere.

Gizona eta emakumea entitate edo izate bakar baten bi zati berdinak dira.

Gizona ezkongabea izan eta bakarrik bizi denean, bere IZATEAREN ITURRIAREN alde bakar bat

erakusten du, eta emakumea bakarrik eta ezkongabe bizi denean, berak ere bere IZATEAREN

ITURRIAREN alde bakar bat erakusten du.

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN ZERUKO ASMOA, BERE osotasuna adieraztea izan zen
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sortzearen bidez, BERE BURUAREN bi alde orekatuetako bakoitza itxura fisikoan

indibidualizatzean, eta gero berriz itxura fisikoan elkartzean ZERUKO KONTZIENTZIAREN batasuna eta

osotasuna esperimentatzeko, zeinetik hasieran aldeek banakotasuna hartu baitzuten.

Alde horiek espirituaren eta gorputzaren maitasunean eta batasunean elkartzean, KONTZIENTZIA

UNIBERTSAL orekatuaren alaitasuna eta extasia aurkitzen dute.

(Prozesu hori guztia, argi eta garbi erakusten da 5. eta 7. GUTUNETAN)

Beraz, gizonaren maskulinitatea eta emakumearen feminitatea elkartzea ezinbestekoa da IZATEAREN

ITURRITIK hartutako ‘osotasun’ bat sortzeko; konbinatze horretatik haur oso bat sortzen da.

Palestinako basamortuan izan nintzenean, lehendabizi ulertu nuen gure IZATEAREN ITURRIA den

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN Sormenaren izaera nagusia, ASMOA zela. Sortzeko,

planifikatzeko, eta diseinatzeko asmoa zen; eta gero, asmoa ere bazen diseinu hori ekoiztea: lantzean,

elikatzean, babestean, eta bere behar guztiak asetzean modu diziplinatuan.

Gizonezkoa nahiz emakumezkoa itxura fisikoan eta kontzientzian eboluzionatuak izan dira ASMOA

esperimentatzeko, eta ahal diren modu guztietan adierazteko beren bizitzetan. Horixe da, benetan

sormenaren lehendabiziko egintza.

ASMORIK gabe ez litzateke SORTZERIK.

Existentzia ororen sorburua da ASMOA, eta ASMOAK barneratu egiten du hura.

ASMOAK egintzaren izaera -amultsua edo suntsikorra- zehazten du.

Gizona eta emakumea indibidualizatuak izan dira beren bizitzetan ASMOA esperimentatzeko eta

adierazteko. Horixe da, benetan, sormenaren lehendabiziko bulkada.

Gizona eta emakumea indibidualizatuak ere izan dira NAHIAREN INDARRA esperimentatzeko eta

adierazteko.

NAHIAREN INDARRA gizonezkoarengan batez ere jarduera bezala esperimentatu eta adierazten da.

Jatorrizko formetan ingurura ateratzen da bere asmoa gauzatzeko. Beraz, lider eta bilatzaile atorra

janzten du. Pentsatzeko eta lan egiteko izan zen indibidualizatua, bere asmoak egiteko emozioen

oztoporik gabe.

NAHIAREN INDARRA emakumezkoarengan Sentimenduak motibatzen du, eta Sentimendu bezala

esperimentatzen da, batez ere. Sentimendu horrek, jatorrizko ASMOA elikatzeko eta zalantzarik gabe

osotasunera eramateko beharra esan nahi du -gozamen handiz- honako prozesu honen bidez: zaindu,

jaten eman, jantzi, konpondu, irakatsi, babestu.

HELBURUAK ez du zerikusirik ASMOAREKIN, guztiz bestelakoa da; zeren HELBURUA, ASMOAREN

maila mentaletik jaisten baita, eta bulkada emozional bihurtzen baita, hau da, ‘nahi den helburua lortzeko

bidea’ adierazteko desira.

‘Zerbait egiteko ASMO sendo’ bat, etengabeko existentziaren atzean den HELBURU bihurtzen da.

Horrela, pentsamendua sentimenduarekin uztartzen da sortze-lanari helburu bat emateko. Maskulinoa
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ideia berrien bila dabil inguruan etengabe, bere asmoak betetzeko modu berrien bila, bizitzan

helburua emateko sortze-lanari.

Asmo femeninoak, ‘helburu nortuak’, sentiberak eta egonkorrak dira, izaki maitatuen alde sakrifikatzeko

prest daudenak.

Beraz, IZATEAREN ITURRI barneko oinarrizko bi BULKADAK -fisikoki gizon eta emakume bezala

adieraziak- elkarren mendekoak dira. Batak ez luke bestea gabe irauterik izanen. Elkarren beharra dute

sortzeak aurrera egin dezan. Gizona, bere higikortasun maskulinoagatik -nagusitasun bulkadagatik-,

emakumea baino gehiagotzat hartu izan da. Hori halaxe da, emakumea egonkor geratzen delako,

gizonarentzat segurtasuna sortuz. Baina bulkada femeninoa baldintzagabeko maitasunaren bulkada

da, begirune eta errespeturik altuenaren bulkada duina, zeinak emakumeari loratzeko eta

helburua gauzatzeko gaitasuna ematen baitio etxe barruan bake mentalean eta alaitasunean.

Zera da gizonaren eginkizuna: Familiarentzat segurtasun fisikoa eta irauteko baliabide materialak

hornitzea. Eta emakumearen eginkizuna: segurtasun emozionala eta baliabide emozionalak hornitzea,

familia giroaren baitan lorpen pertsonala eta alaitasuna izateko.

Iraganean, Ekialdean zein Mendebaldean, gizonak eginkizun menderatzailea izan du etxebarruan; eta

bere borondatearen menpeko eta esaneko egin du emakumea. Hori egitean, Zeruko Kontzientziaren

energiak okertu eta distortsioa eragin die aipatu energiei; eta bere gogamenaren eta bihotzaren bidez

bideratu ditu; eta hori egitean, gizarte desbideratua sortu du.

Gizonak distortsioa eragin du emakumearen kontzientzian ere, -horren esaneko eginkizunaren aurrean-

sakoneko erresumina eraginez berarengan; zeinak senez baitaki ez lukeela jasan beharko.

Eta horrela, gizonak bere buruarentzat eta bikotekidearentzat bizimodu lotsagarria eta apalgarria sortu

du, bere IZATEAREN ITURRIAREN IZAERAREKIN erabat gatazkan dagoena.

Emakumeak bere erasoaren bulkada maskulinoa erabili behar izanak, -bere izatearen

berdintasuna adierazteko, gizartean merezi duen begirunea lortzeko-, zera esan nahi du: zuen

zibilizazioa guztiz ez-egonkortu eta gaixo bihurtu dela. Emakumea eginkizun maskulinoa

etsipenez lapurtzen ari da, baina hori egitean, kreazioaren atzeko asmoari iruzur egiten ari zaio.

Gizonak eta emakumeak erabat galdu dute beren norabidea. Herri azpigaratuetan jendea erdizka baino

ez da bizi, eta gizonaren eta emakumearen arteko zatiketa ustegabeko sexuaren bidez konpontzen

ahalegintzen dira. Horren ondorioz, gizona eta emakumea oraindik zatituago eta asegaitzago egotera

heltzen dira. Familia batasunaren gatazkak larritasuna, miseria eta banaketa sortzen du, nahiz eta

teilatupe berean bizi.

Herri ‘garatuetan’ kabinete psikiatrikoak, benetan nor diren edo bizitzan helburua zein duten ez dakitela

dioten zoritxarreko pertsonaz eta haurrez beterik daude. Galdera horiek erantzuten ere ez dakiten

‘adituei’ egiten dizkiete.

Hemen gogora ekarri beharra dago pertsona bakoitzak -gizonak zein emakumeak- badauzkala bizitzan

ikasi beharreko ikasgaiak, eta bakoitzak, aurkitzen den sexuan eta arrazan baino ezin dituela ikasi.
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Horregatik, emakumeak bikotekidearentzat eta seme-alabentzat maitasun emozionalaren eta

segurtasunaren hornitzaile-eginkizuna onartu behar du begirunez eta duintasunez, eta ahalik eta ongien

bete. Gizartearentzat segurtasun emozionalaren hornitzaile-eginkizuna ezinbestekoa dela onartu beharra

dauka. Familiak, hiriak eta herriak elkarturik bermatzen dituen maitasuna eta ongizatearen ‘lekeda’

hornitzen du berak. Berak gizartean dituen benetako tokia eta helburua zein diren ulertzen duenean, eta,

ahalik eta modurik goratuenean egiten eta lortzen saiatzen denean, baldintzagabeko maitasunaren

bidean aurrerra egiten du agudo, eta saririk altuenak izango ditu bere buruaren gauzatzea eta

zoriontasuna. Kontzientzia-maila jasoagora ere igoko da, agian hurrengo bizitzan gizateriari onura

handiak ekarriko dizkion gizon bat bezala.

Era berean, bilakaera espirituala izandako gizonak -maisu espiritualak barne- lurreko bizitzara itzuliko

dira benetako apaltasuna ikastera, eta beren existentziaren oinarri altuak eguneroko praktikan jartzera,

emakume amultsu bezala; zeinak amarena egiten baitu jakintasunez, eta beharra duten guztiak elikatzen

baititu eskaini ahal duenetik. Non da, orduan, ezberdintasuna?

Ken itzazu zure ikusmen eta adimen mugatuetako ezkatak, argi eta garbi ikus dezazun ez dela

ezberdintasunik egon behar; soilik ASMO partekatuak, Zeruko Kontzientziatik biok hartu duzuen guztia

ahalik eta espiritualen adierazteko, lurrean ahalik eta zoriontasun handiena lortzeko.

Datozen urteetan, gizon batek eta emakume batek, espiritualki eboluzionatuak direnean eta ASMOAN

zatiturik daudenean, beren asmoak elkarrekin eramango dizkiote ZERUKO KONTZIENTZIA - AITA -

AMARI eta zera galdetuko diote: Zer sortu behar da gure inguruabarretan? Zein da aurrera egiteko

modurik hoberena?

Haiek erantzunak jasoak dituztenean, bihotz-bihotzez onartu eta partekatuko dituzte. Erantzun horietan

eman daitekeen edozein ezberdintasun errespetarazia izango da; eta berriz, Zeruko Kontzientziara

eramango dute; berriz ere ezberdintasunak badira, errespetatu eta berriro Zeruko Kontzientziara

eramango dute eskaera berbera eginez harik eta zinezko adostasuna lortu arte. Berriz, gizona eta

emakumea -batera- Zeruko Kontzientziara itzuliko dira zera galdetzera: Nola erdietsiko ditugu hobeto

geure helburuak? Eta, berriz ere partekatuko dituzte erantzunak; eta galdetzen jarraituko dute, azkenean

plan gauzagarri batera heldu arte. Plan hori giza garunean ezezik sormenaren maila gorenean ere -

ZERUKO KONTZIENTZIAN- sortua izango da.

Horrela batera lan eginez, arimaren, gogamenaren, bihotzaren eta gorputzaren arteko benetako

batasunak dakarren zoriontasun gorena (‘extasia’) esperimentatuko dute azkenean.

Azkenik, gizona ezingo litzateke erraz existitu bulkada femeninotik zerbait esperimentatu eta manifestatu

gabe. Emozioen beharra ere badu emaztearekin, seme-alabekin eta beste erlazioekin -eskolako kide,

lankide, lagun eta adiskideekin- elkartzeko. Sentimendu berorik gabe, bihotz gabeko munstro edo

mamutzarra litzateke.

Maiz, gizon hori arima zaharra bada, emakumea zeneko aurreko haragitzeetako berotasuna eta

maitasuna bizirik gordetzen du berak. Espiritualki zenbat eta bilakaera handiagoa duen, orduan eta

orekatuagoak dira bere izaeraren barneko bi bulkada sexualak.
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Hori guztia emakumeei ere ezartzen zaie.

Era berean, emakumea ezingo litzateke erraz existitu bulkada maskulinotik zerbait izan gabe. Buru argiz

planifikatzeko gaitasunik gabe, bere etxea desastre hutsa litzateke. Baliteke aurreko haragitzean

nortasun maskulino indartsua eduki izana, eta orain besteengatik sakrifikatzeko eginkizun femeninoan

ezeroso sentitzea. Aipatu emakumeak ikuspegia argitzeko eskatu behar dio Zeruko Kontzientziari, ikus

dezan lidergoa jardun arriskutsua dela gizateriaren aldeko maitasunik gabe.

Gizonak zein emakumeak euren baitan berdindutako izaera maskulinoen eta femeninoen orekara

hurbiltzen direnean, bulkada sexuala gainditzea da bizitzan duten eginkizuna, jende guztiarenganako

baldintzagabeko maitasuna lortzearen bidez, bulkada bera sormen hutsera bideratuz, arteetan bezala.

Pertsona horiek ‘Maisu-Maistra’ egiten dira, beren buruaren ‘Maisu-Maistrak’, sortzearen ‘Maisu-

Maistrak’, giza kontzientziaren ‘Maisu-Maistrak’, ‘materiaren’ ‘Maisu-Maistrak’.

Zoritxarrez, gaurko garai honetan, …zuen gizonak eta emakumeak, izaera bakar baten barnean

berdindutako izaera maskulino eta femeninoen orekara hurbiltzen ari direlarik, azalpenik ez dute, ez

dakite zeintzuk izan behar diren beren benetako helburuak. Norabidea galdu dute eta euren artean sasi-

gizartea sortu dute; non bilatzen duten alaitasuna eta gauzatze pertsonala ukatuak baitituzte, lorpen

espiritualez baino gorputz funtzioez kezkatuago daudelako. Pertsona horiek, zoritxarrekoak eta gatazkek

oinazetuak izaten jarraituko dute, harik eta ‘benetan nor diren’ galderari dagokion egiaz jabetu arte.

Bizitzan eginkizun femeninoaz hitz egitean, esan beharra dago emakume moderno askok bulkada

maskulinotik maila altua lortu dutela herri garatuetan azken ehun urteetan. Emakumeek kontu handiz

aukeratu behar dituzte beren lehentasunak bizitzan. Ez dute zertan eserita eta asperturik geratu etxean;

baina zoriontsuagoak izango dira eta beren burua gauzatuagoa izango dute, baldin eta adimena eta

trebetasunak eskaintzen badituzte familia guztiarentzat bizimodu eraikitzaile berriak sortzeko. Baliteke

une honetan nola egin ez jakitea; baina, meditazioak gogamenera beharrezko inspirazioa ekarriko die,

lider izateko gaitasunak eta talentuak erabiltzeko modurik onenaz, guztion zorionerako.

Emakumeekin eta lagun hurkoekin enpatia izateko gaitasun handiagoa garatu duten gizonek,

meditazioaren eta ondorengo inspirazioaren bidez ere, lanean nagusi izateko gaitasuna adieraz dezaten

modu jasoagoak topatuko dituzte, gainerakoei zoriontasuna emanez.

Nik-Guk-zergatik eman diogu sexuei buruzko gai horri hainbesteko sakontasuna?

Hori guztiz ezinbestekoa izan da; -bai Ekialdean, bai Mendebaldean- sexuen borroka gaixotasun

egoerak sortzen ari delako lurrean. Horrek erasoa hedatzen du, eta haserrea eta etsaikeria

pozoitzen ditu.

Askatasun sexualak desagertze puntu kritikora ekarri du mundua IHESAREN kutsaduragatik.

Birus guztiak sortuak dira kontzientzia suntsigarriaren indarren barrenean.

Ulertu beharra daukazu, gizakiek sortu dituztela beren birusak. Birus bakoitza, ikusgai egindako

kontzientzia bizi eta suntsitzailearen bulkada da. Birusa, kontzientzia suntsitzailearen bulkada bidalia
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izan zen aldera doa, birusak berak forma hartu zuen unean.

Existentziaren aspektu horretaz argi eta garbi hitz egin nuen -Jesus pertsona nintzela- lurrean

nengoenean. Juduek, kopak garbitzeko tradizio hertsia zeukaten bertatik edan aurretik. Argi eta garbi

esan nien ez zirela kezkatu behar ahotik sartzen zenaz. Gehiago kezkatzeko esan nien gogamenetik,

bihotzetik eta gero ahotik ateratzen zenaz. Garai hartan zientziak oraindik deskubritu gabe zeukan

birusen presentzia, baina onartuta zegoen gaixotasuna tresna zikinekin jan eta edatearen ondorioa zela.

Baina nik jakin banekien, gaixotasuna -jatorriz- bortizki haserretutako pertsonen gogamen eta

bihotzetatik sortua zela. Gero, gaixotasuna zelulen zatiketaren bidez hedatzen zen, gaixotasunak berak

betiko eramanez hasieran izateak eman zizkion sena eta kontzientzia.

IHESA, inola ere, ez da istripua! Autoatsegin-kontzientziaren indarretatik eta bikote sexualen arteko

erreakzio emozional suntsitzaileetatik sortu da. Barruko gorrotoak eta haserreak harreman sexualera

bultza ditzakete pertsonak; atzean hondakin gaixotiak utziz gogamenetan, emozioetan eta gorputzetan.

Sintonizazio emozionalak ez duelako beti erakarri gizon eta emakumeen arteko harreman sexuala,

batzuek eta besteek etsipen latzak ezagutu dituzte, eta askatasunik eta asetasunik eza. Hori gertatzen

denean, energia sexual maskulinoa gutxitu egiten da. Biziberritua izan behar izaten da perbertsio

sexualen irudiekin.

Horren ondorioz, pornografia ‘sekulako negozioa’ izatera iritsi da zenbait herrialdetan. Pornografiak, soilik

atsegin ematen die gorputz-senei. Pornografiak sortu ditu emakumeekiko begirune eza eta emoziorik

gabeko harreman sexual mekanikoa; baita bortxaketen areagotzea eta haurren aurkako abusu sexuala

ere. Ankerkeria gaiztoko egintza higuingarri horiei amore ematen dien jendeak, zaude ziur, ondorioen

uzta jasoko duela, bizitza honetan ez bada etorkizuneko haragitze batean.

Beraz, Islamaren jarraitzaileek Mendebaldea -jokabide sexual diziplinagabeagatik eta perbertsioagatik-

salatzen dutenean, arrazoi dute lur gainera kondizio gaixotiak erakartzen ari direla pentsatzean. Egoera

osasungaitz horiek ez ditu Alak bidaltzen, aitzitik, EXISTENTZIAREN LEGEAK haustearen ondorio

naturala dira.

Era berean, Islamaren jarraitzaileak EXISTENTZIAREN LEGEAK hausten ari dira juduak bezala, ‘begia

begiordez’ legea gordetzen dutelako eta Gerra Santuan sinesten dutelako. Ez dago Gerra Santua

bezalakorik; Izatez, Barkamen Santuaren Errealitatea eta Adiskidetze Santuaren Errealitatea dira soil-

soilik; eta horren arabera, zure ‘lagun-urkoa’ -etsaia nahiz laguna izan- maitasunez eta ulermenez tratatu

behar da.

EXISTENTZIAREN LEGEAK hautsiz gero, zuetariko inor ezin da Zeruetako Erresuman edo

Paradisuan sartzeko gai izan. Zuen jokabideak ez dauka lekurik, eragiten ari zareten zalapartatik

haratago; zeina -zalaparta- zeuen gainera eroriko den. GUK pentsamendu hauekin utziko zaituztegu,
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eta eskatzen dizuegu zuek kontzientzian sakonki jasotzeko eta bizitzan ongi erabiltzeko. Biziki

aholkatzen dizuegu talde txikitan biltzen joateko erlijio-sineskerak alde batera utzita, GUTUNAK eredu

bezala erabiliz eguneroko bizitzan. Desegin ezazue, ahal izanez gero, zuen baldintzapena, eta elkar

zaitezte apal-apal egiazko espiritualitateaz gutxi dakizuela onartzeko prest dauden pertsonak bezala,

baina zuen bizitzei indarra eta espiritualitatea nola eman ikasteko guztiz irrikitan zaudeten pertsonak

bezala.

Zuetako askok dakizuenez eta jabeturik zaudetenez, munduko historiaren aro berri batean sartzen ari

zarete; eta bertan ikusiko da banalerro nagusia ez dagoela jada aberatsen eta pobreen artean. Garrantzi

handiko banalerro hori kontzientzian izanen da. Banalerro horren alde batean hauexek egongo dira:

Kontzientzia espiritualik gorenerako atea aurkitu ahal izan dutenak, zeinek maitasuna eta onarpena

guztientzat -lagunak eta etsaiak- berdin irradiatuko dituzten eta Zeruko Kontzientzia irradiatzea helburu

izanen duten. Eta lerroaren beste aldean: beren ‘egoaren’ bulkaden barruan itxita, ahulen menperatzea

bilatuz geratuko direnak. Baliteke aldi baterako arrakasta dutela ematea, baina azkenean porrot egingo

dute; eta sufrimendua sekulakoa izanen da eurek sortutako iluntasunean. GUTUN hauek, iluntasunetik

ateratzeko eta ARGIAN sartzeko bitartekoa izango duzue.

Zuk zeure kontzientzia espiritualaren frekuentziak igotzea bilatu ahala, baldintzarik gabeko

maitasuna guztiengana irradiatzean, astiro astiro zu KONTZIENTZIA IGOTZE batetik igaroz joango

zara, eta horrek eragin dinamikoa izango du zure osasun fisikoan eta zure lur egoeretan.

Pertsona adoretsuok, kontzientzia mundialaren igotzea zuen esku egongo da. Datorren gatazkatik

sendo eta ausart aterako zarete; eta beste ‘kontzientzia mundial’ mota bat eraikitzen hasiko

zarete. Ezarriko dituzue aurrerapen espiritualaren, teknikoaren eta ekonomikoaren hastapenak;

baita mendeetan zehar iraungo duen bake mundiala ere.

NIK, KRISTOK, esan egin dut - GUK - MAISU MAISTREN SENITARTEAK – Kristauei, Musulmanei,

Budistei, Judutarrei, Hinduistei, Sufiei eta munduko erlijio-sineskera guztietakoei hitz egiten

diegu. Gure maitasunean bildurik zaudete denok. Sinetsi! – hori egia da eta.

!



!
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5. GUTUNA

Ni, KRISTO, 5. GUTUN hau idazten ari naiz argi eta garbi adierazteko ezkutuko ERREALITATEA,

zeinari UNIBERTSAL’ eta ‘ZERUKO’ ere deituko diodan, zuri gogamena irekitzen laguntzeko eta

ulertarazteko -zu gizabanako bat zaren arren- IZATEA eta BANAKOTASUNA EMAN ZIZUNA BERE

BAITAN dela Unibertsala - Betierekoa - Mugagabea - toki guztietan hasierarik eta amaierarik

gabea.

Lurrean izan nintzeneko ene bizitza eta benetako irakaspenak deskribatzen dituzten aurreneko

GUTUNAK irakurri baino lehenago, 5. Gutuna aukeratu dutenen onerako esango dut nire benetako

izatea, ‘Jesus’ KRISTO izenekoa, ez dela inola ere nahastu behar Testamendu Berrian deskribatzen

den ‘Jesusekin’.

Nire jatorrizko irakaspenak, lau Ebanjelioetako eran, mundu osoan zehar zabalduak eta oso gaizki

interpretatuak izan direnez gero, asmoa dut orain EXISTENTZIAREN EGIA irakasteari ekitea,

ebanjelioetan aipaturiko ene jatorrizko terminologiak duen benetako esanahia azalduz. Hori beharrezkoa

da, lurrean bizi izan nintzenetik iraun duten eta bilatzaile espiritualen belaunaldiei oker informatu dieten

gaizki-ulertzeak uxatzeko eta pittinka-pittinka jendearen kontzientziatik erauzteko.

Lurrean izan nintzenean, existentziaren atzean eta barnean den Errealitatea deskribatzeko ‘Aita’

terminoa nahita erabili nuen ‘JAINKOA’ aipatzean. Horrela egiteko bi arrazoi neuzkan. Lehendabizi, 1.

GUTUNEAN azaldu nuenez, basamortuan iluminazioa jaso nuenean, ikusi ahal izan nuen Unibertsoaren

Sortzailea deskribatzen zuten kontzeptuak -Judutar profetek ‘jakinarazi’ bezala- erabat okerrak zirela.

Bigarrenik, Sortzailearen benetako izaera garbi hautematen -eta guztiz ulertzen- utzi zitzaidan, eta

konturatu nintzen aitatasun/amatasun izaera zela, eta izaera hori zen kreazioaren beharrak modu

berezian eta ongi zehaztuan asetzea, zeina den aita/amaren sinonimoa. Ikusi nuen izaki bizidun orotan

diren aitatasun/amatasun bulkadak zuzenean Sortzailearengandik ateratzen zirela; eta maitasun

guztiaren eta aitatasun/amatasun bulkaden sorburua, biziaren eta existentziaren beraren sorburua ere

bazela.

‘Ikusi’ ere ikusi nuen kreazioa, Izatearen Bulkada Sortzaile Unibertsalen manifestazio ikusgaia zela;

eta beraz, gizateriari deitu ahal zitzaiola: sortzailearen ondorengoa (progeniea).

Horrexegatik, sortzailea aipatzean zeharo naturala zen nik ‘Aitaz’ hitz egitea, zeren eta -niretzat- horixe

da benetan Sortzailea aspektu guztietan, -bereziki ‘Aita-Ama’-, baina kontuan harturik juduen arabera

emakumeak bizitzan menpeko maila betetzen zuela, ‘Aita’ baino ez nuen aipatu judu-erresistentzia

ekiditeko eta termino berriaren onarpena izabazteko.

Halaber, nik ‘Aita’ terminoa sortu nuen juduei laguntzearren Jehovaren kontzeptua eta judutar-legeen
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zurruntasuna erabat okerrak zirela kontura zitezen. -‘Aita’- termino berria erabiltzean -Bulkada

Sortzailea- existentziaren atzean eta barnean den Sortzailea deskribatzeko argi eta garbi laga nuen oso

irakaspen berria ekarri nuela, zeina inola ere ez zetorren bat pertsona batzuk arbuiatzen zituen eta zigor-

gisa ‘merezitako’ hondamenak bidaltzen zizkien ‘Jainkoa’ onartzen zuen sinestearekin.

Zuk erabat uler dezazun nahi dut Testamendu Berrian inon ez dela argitu Testamendu Zaharreko

irakaspenen guztiz aurkako irakaspena ekarri nuela; eta beraz, ez dagoela horretan fidatzerik, ez

onartzerik, ezta sinesterik ere, nire bizitzaren eta irakaspenen benetako narrazioa balitz bezala.

Nire nortasunari, izaera iluminatuari, jokaera emozionalei eta irakaspenei buruzko benetako kontakizun

zehatzak, berez argi eta garbi utziko zuen -alde guztietatik begiratuta ere- erabat ezberdinak zirela judu-

erlijioaren aintzinako formak eta nire irakaspen iluminatuak.

Judu-erlijioa muturreko kontzeptu materialistez jositakoa zen. Egia da badirela idazkiak, zeinetatik

espiritualki goi-argitutako juduek gure IZATEAREN ITURRIAREN hautemate mistikoa ateratzen zuten

eta ateratzen jarraitzen duten.

Gurtuak eta errespetatuak izatea merezi dute beren gogamen-egoera transzendentea izateagatik.

Baina, profetak euren idazkien bidez gizon-emakumeengana heldu ahala, gizakiei helarazi eta heldu

zitzaien mezua ezberdina eta kontrolatzailea izan zen, zeina zeharo gizatiarra eta faltsua baitzen. ‘Goian

den Jainko’ batek ez dihardu ‘onaren’ edo ‘gaitzaren’ inongo kontrolean. Halako kontrolik balitz mundua

ez legoke izugarrizko nahaste eta miseriazko egoeran.

Irakaspen berri bat ekarri nuen zuzendua soilik jendea ohar zedin unibertsalitateaz eta maitasunaz;

hau da, KREAZIO OSOA AGERIKO MANIFESTAZIORA EKARRI zuen ‘HAREN’ barne izaeraz eta

izaera haraindikoaz.

Nire asmoa, hori oso argi uztea da. Zertarako? Egiaren bilatzaileei laguntza emateko; hots, ni judutar

profeten lerro luze bateko profeta bat baino ez nintzelako sineskera-hondarrak desegiten laguntzeko; eta

ni, kreazioari buruzko sentimendu baliobidunak zeuzkan Jehova guzti ahaldunaren inguruko gaiak

predikatzen zituztenetako bat nintzelako sineskerari ere uko egiten laguntzeko.

Judu-Ortodoxoei zieten beldurrak, herriari nitaz kontatzea erabakita zutenarekin elkarturik eduki

zituen ene dizipuluak. Gogoratu behar duzu judu-jarraitzaile berriak kristautasunera erakarzeko,

dizipuluak ez zirela Testamendu Zaharraz libratu, honek mendeetan zehar juduak elkarturik eduki

zituelako; beraz, nire irakaspenei kendu eta erantsi zieten sineskera zaharrekin bat zetorren guztia. Eta

genealogia-lerro bat diseinatu zen juduei bermatzeko, ni Daviden jatorri berekoa nintzela. Zertarako

hartuko zuten lan hori, ez bazen argi eta garbi utzi nahi izateko ni aintzinako enda bateko judua nintzela;

eta beraz, Mesiasgai izan nintekeela?

Lurrera zertarako etorri nintzen benetan ulertu izan balute -iraganarekin apurtzeko, eta guztiz berriak

ziren ulerkuntzako eta jarduerako etorkizunaren oinarriak ezartzeko-, ahalegin ausartak egingo

zituzketen, ni ene heriotza-egunera arte bultzatu ninduten benetako helburuak herriak uler zitzan

ziurtatzearren.

Baina ez zituzten egin. Irakasten saiatu nintzenetako asko ilundu egin zuten.
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Bihotz handiko ene dizipulu batek, Esteban-ek, ez zeukan hainbeste beldur egiazko irakaspenen

gainean hitz egiteko, nahiz eta horiek ere aldaraziak izan, baina hala ere, hil arte harrikatua izan zen.

Ulertu behar duzu dizipuluen bizitza urria zela, eta ez dela batere harritzekoa haiek irakaspenak

pentsamendu tradizionalekin mozorrotu izana herriarentzat onargarriagoak egiteko.

Hala eta guztiz ere, eztabaida gogorrak egongo dira nik diodanean ‘Kristautasuna’ nire baieztapen eta

sendaketa batzuen kontaketa baino ez dela, zeina ez den gatazkatsuegia Juduen irakaspenarekin.

Lehen dizipuluek eta Pablok -Antioquian izan zuten iniziazioaren ondoren- sortutako erlijioa da, juduak

ahalik eta elkartuen edukitzeko eta jentil-kristautuak artaldera ekartzeko. Orduan komenientzia, kristau-

pentsamenduaren fazeta izatera heldu zen. Hauxe da lurreko nire bizitzari eta heriotzari buruzko egia.

Eztabaidak sortuko dira, zeren jendeak bere sineskera estimatuei gogor eusten baitie, eta soil-soilik

abandonatzen baititu jabegorik maitatuenak galtzen dituztenek esperimentatutako oinazeaz. Hala ere,

beren sineskerak hain kutunak izan arren, sineskerak baino ez dira. Ez dira oinarri sendoak, gainean

bizitza berriak eraikitzeko modukoak.

Orain, GUTUN hauen bitartekariaren bidez zeuri natorkizularik, -zure giza-hautematearen parametroen

barruan- ahalegintzen ari naiz Errealitatea, zure Izatearen Iturria, zeuretzat deskribatzen -zeinak

unibertsoari eta existentziari berari hasiera eman zien-.

Zehazki, duela 2000 urte bezalaxe, orain etorri naiz GUTUN hauen bitartekariaren bidez hurrengo

milurtean zehar etorkizuneko bilakaera espiritualaren oinarriak jartzeko. Zure garapen espirituala

soilik atera daiteke existentziaren eta IZATEA EMAN ZIZUN…‘HAREN’… izaeraren ulerkuntzatik

eta dituzun hautemate sakonenetatik.

Zeren, argiki hautematen duzunak sortzen baititu zure kondizioak, zeinen arabera bizi zaren.

Gizateria, bere benetako sorburu espiritualak ulertu ez dituelako etengabeko gerretan dabil

nahaspilatuta; eta sortu ditu lur kondizioak, zeinak baitira bai giza kontzientziarentzat lotsagarria, bai

izaera guztietako giza oinazearen iturria.

Horregatik, NIRE KONTZIENTZIA KRISTIKOAREN AHALMEN OSOA - BIDALTZEN - IRRADIATZEN

ari naiz, zuri EXISTENTZIAREN EGIA ekartzeko halako terminologia moderno eta ulergarrian; zeinak

eraikitzen utziko baitizu kontzientzia berri bat eta ‘benetan den Egiaren’ ulerkuntza; aurrera jarraitzen

utzi beharrean tradizioz jaso dituzun edo irakatsi dizkizuten sasi-sineskeria horiei atxikitzen.

Terminologiak -erabiliz eta ulertuz- zugan iratzarriko du begirune, maitasun eta ikuspegi espiritual bera -

edo handiagoa-, lehen ‘Jainkoa’ hitza erabiltzean sentitzen zenuena baino. Terminologiarik egokienak,

esanahi unibertsalez zamaturik, ahalmen espiritualez beteko zaitu azkenik, hitzen esanahia erabiltzen

eta bistaratzen duzunean.

Ni hemen nago zuri zera kontatzeko: garbitua duzunean ‘niaren’ bulkadaren giza pentsamendu eta

sentimendu larrien kontzientzia, eta meditazioan eta kontzientziaren goratzean irauten duzunean

Unibertsal aldera, sentitzen hasiko zarela ahalmen espiritualak nola hartuko duen indarrez zure

gogamena eta azkenean zure gorputz osoa.

Beraz, nire irakaspenak soilik daude zuzenduak, zure kontzientzia sartzen ari den bizi berrira,
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bizitasunera eta ahalmen espiritualera irekitzen zeuri laguntzeko; asegabea eta mugatua den

bizimodu zaharra utzi ahal dezazun, eta aurki dezazun barne pozaren eta zure behar guztien

asetasunaren iturri berria.

Pentsa ezazu honako adierazpen honetan: Ez dizut ekarri ‘egin behar da’ edo ‘ez da egin behar’

bezalako agindurik, edo zeure buruari ezarri nahi ez diozun murrizte zapuzgarririk. Egiazki, kontatzera

etorri natzaizu nola zure ‘kontzientzia-formek’ beren baitan bizia duten eta azkenean nola manifestatzen

diren zure munduan. Baina, zure zentzu komunari uzten diot pentsamendu osasuntsuak, egintza

amultsuak, eta alaitasunera eta gauzatzera doan bide zuzena aukeratzen kreazioaren egiazko izaera

ulertzen duzunerako.

Etorri ere etorri naiz nire Ahalmen Kristikoaren indar guztiarekin, zure eta … IZATEA EMAN ZIZUN …

‘HAREN’ artean hesirik ez dagoela ohar zaitezen; soilik zeuk sortutakoak, Existentziaren Legeak ez

ezagutzeagatik.

Hesiak kentzen eta zure gaurko ezjakintasuna argitzen laguntzera etorri naiz; eta irakastera zure

kontzientzia -zure izate osoa- nola zabaldu behar duzun IZATEA EMAN ZIZUN HAREN eraginpera.

Beraz, berriro DIOT: azken analisian nire irakaspenak zuzenduak daude, soilik, zure kontzientzia

irekitzen laguntzera biziaren, bizitasunaren, eta ahalmen espiritualaren berritasunera; asegabea eta

mugatua den bizimodu zaharra utzi ahal dezazun eta aurki dezazun barne pozaren eta zure behar

bakoitzaren asetasunaren iturri berria. Irrikatzen dut Zeruko Maitasunarekin izatearen goreneko

maila hori lor dezazun hurrengo dimentsiora igaro baino lehen. Zure igarobidea oinazerik gabea

izan bedi, eta igarotzea goreneko itxarotea izan bedi.

Helburu bakar horrengatik egin dira Gutun hauek.

Goian aipatu baieztapena modu indartsuagoa eta ahaltsuagoa duzu lurrean nengoenean esan nuena

beste hitzez esateko: ‘Bilatu, aurrena, Zeruetako Erresuma, eta horrez gain gauza on guztiak emango

zaizkizu’. Ez nuen baieztapen hori egin jendea ‘ona’ izan zedin konbentzitzeko. Existentziaren ‘egitate’

bat adierazi nuen.

Argi eta garbi jakin behar duzu zuk ‘Jainko’ deitzen diozun eta nik ‘UNIBERTSAL’ deitzen diodan

‘HARK’ ez daukala erlijioek egozten dizkioten giza ezaugarrietarik bat bera ere. Haserrea, mehatxuak

eta zigorrak bezalako giza ezaugarriak soilik giza izaerari dagozkio.

Berriro diot: Ni, KRISTO, Gutun hauek diktatzera jaitsi naiz, hain zuzen ere, zure gogamenetik

kentzeko profetek sortu zituzten ‘giza hitzez osaturiko irudiak’. Nire asmo sendoa da, irudiok -

KONTZIENTZIA UNIBERTSALA- den AHALMENAREN azalpenez ordezkatzea; ZEINAK benetan sortu

egiten baitu, barnetik mugitzen baita, eta bermatzen baititu ageriko unibertsoa eta zure oraingo

hautematetik eta ulerkuntzatik haratago diren dimentsioak.

Ari ere ari naiz hemen kontatzeko, beste unibertso edo dimentsio batzuk irekiko zaizkizula eta zure

kontzientziara iritsi-errazak izango direla, Gutun hauetan diseinatutako ezagutza onartua denean, eta

ezagutza hori zure kontzientzia indibidualizatuaren egitura bera bihurtzen denean.

Azkenean heriotza, existentzia mugatuko dimentsio batetik biziagoa eta ahaltsuagoa den baterainoko

igarotze zoriontsua izanen da. Espiritualki egoki arazturik zaudenean eta gorputz-kapsulatik irtetzeko une
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egokia denean, jakingo duzu arinduta alde egingo duzula muga fisikoetatik aske egongo zarelako

maitasunaren eta izatearen dimentsio eder eta liluragarrian sartzeko.

Heriotza, izan behar duen bezala hautemango duzu, arima argituentzat benetan dena: -igarotze

aintzagarri bat– bizi eta sormen handiagoko opari bat, eta zuk inoiz amestu gabeko ‘izate extatikoaren’

esperientzia.

Honako hau ere argi eta garbi utzi nahi dizut: Pertsona askok uste dute bizimodu emankorra eta

gauzatua izan dezaketela ‘pentsamendu positiboaz’ hitz egiten duten ehunka maisu-maistra anitzei

jarraitzeagatik. ‘Aldatu zeure kontzientzia’ diote ‘eta zeure bizitza aldatuko duzu’. Hori neurri bateraino

egia da, baina eboluzio espiritualean ari diren bilatzaileentzat, halako kontzientzia aldaketak espirituko

idortasuna eta zeozer gehiagorako irrika uzten du oraindik ere.

Arimak irrikatzen duen ‘gehiago’ hori, bere IZATEAREN ITURRIAREKIN benetako kontaktua izatea eta

biltzea da. Baliteke zuk hazkunde espiritual pixka bat lortu izana ona, benetakoa eta amultsua soilik

hautemateko bidetik jarraitzeagatik; hala ere, bere txokoan bakarrik dabilen entitatea izaten jarraitzen

duzu, betiko Unibertsal mugagabeak lagundu gabe. Unibertsalaren izaera ulertuz gero eta Berarekin

benetan kontaktatzeko pentsamenduak zuzenduz gero, bakarrik ez zaudela ohartuko zara unibertsoa

sostengatzen duen Errealitateak sostengatzen zaituelako.

Eta diodanean: ‘Berarekin egiazko kontaktua eginez’, esan nahi dut zu ez zarela egiazko

kontaktua egiten ari zeure IZATEAREN ITURRIAREKIN onura hau edo hori jasotzeko otoitz

arrenkariaren bidez.

Egia esan, Izatearen Iturriak otoitza jasotzen du, eta maiz lortu egiten da beharra asetzen duen

erantzun azkarra, eta gainera eskatu bezala. Baina zure Izatearen Iturriarekiko benetako kontaktua

soilik esperimentatuko duzu zure kontzientzia giza ‘egoaren’ bulkada truskiletik nahikoa araztua

daukazunean, eta meditazioan aldi bat emana duzunean etengabeko ahalegin emozional indartsu batez

kontzientzian iritsi nahian zure Iturri aldera, konexioa eta espirituz berritzea bilatuz.

Horixe da existentziaren atzean den benetako helburua. Izatearen Iturriaren eta kreazioaren arteko

elkarrekikotasun konstantea.

Hemen gogoraraziko dizut lurrean bizi nintzenean egunero esaten niela juduei argi eta garbi: ‘nik neuk

ezin dut ezer egin’. Etengabe adierazten nien: ‘‘Aita’ da lana egiten duena, ez ni’.

Garai honetan gaitasuna ematera etorri natzaizu, zuk lurrari atxikitako kontzientziatik iluminaziorako

bidea egin dezazun; iluminazio hori baita, pertsona batek dakienean azkenean Izatearen Egia

ezagutzen duela.

Zalantzarik gabe, oso erlijiozalea den jendeari, erlijio dogmarekin eta -judutar, kristau, musulman edo

hinduista teologiarekin ezin ezabatuzko eran doktrinatuari edo beste edozein erlijio-sineskerari

atxikitakoari- hasieran zail egingo zaio -baita mingarri ere- GUTUN hauek onartzea eta egoki erabiltzea;

zeren programatutako eta baldintzatutako gogamena zementoa bezalakoa baita. Talismantzat erabilitako

gogoko sineskerak, sostengu emozionalak eta krisialdietan indarra emateko baieztapenak grabaturik
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daude subkontzientean emozionalki; eta eskuarki ‘Jainkoa iraintzeko’ ikara bat eramaten dute

erantsita goragoko Egia baterantz nola aurreratzen den so egotean. Baldin eta sineskera tradizionalak

baino gehiago IZATEAREN EGIA jakiteko benetako irrikarik ez bada, patroi edo eredu mental horiek

gogamenetik eta emozioetatik ezabatzea ia ezinezkoa izaten da, eta oztopatu egiten dute egiazko

aurrerapen espirituala.

Ni jin naiz oztopo horietatik haratago benetako iluminazio aldera mugitzeko borondatea duten guztiei

laguntzera. Beraz, orrialde hauetan dauden hitzak senez EGIA direla sentitzen baldin baduzu eta hitzok

erakarrita sentitzen bazara, izan konfidantza GUTUN hauetan zirriborratzen den bide espirituala hasteko

prest zaudela. Eta ni prest nago zuri aurrera jarraitzeko adorea emateko, harik eta zuk zeure helmuga

lortu arte; hots, benetako iluminazio espirituala, bizi berri bat, nahiaren indarra, eta nik deitzen nuen

‘Zeruetako Erresumarekin’ bat egitea.

Egunero, benetako meditazioak eta otoitzak arazte mentala ekarriko dizute, eta pixkanaka pixkanaka

EGIAK eta ULERKUNTZAK, noizbait zuretzat hain garrantzitsuak izan ziren mito zaharrak ordeztuko

dituzte.

Hurrengo irakaspenen hasieran, Nik, KRISTOK, gogora ekarri behar dizut zure unibertsoa ez dela

solidoa. Ziur asko jakingo duzunez -zientzialariekin bat etorriz-, materia solidoa -munduaren ageriko

sustantzia- zinez energia-partikulez dago osaturik.

Zure lur-dimentsioaren IZATEAREN EGIA kreazioaren oinarrizko errealitate horretan oinarritzen da.

Izatearen Egiari dagozkion nire irakaspenak ulertzeko behar beharrezkoa da sortutako mundu guztiaren

azpian den ‘oinarrizko huts’ itxurazkoa atzematea.

Zuetako gehienok, existentziaren egitate hori era intelektualez ezagutzen duzue; hala ere oraindik ez da

irazi zuen kontzientziara, munduaren eta existentziaren beraren ikuspegi berri bat emateko. Milurtez

milurte egin duzuen bezala pentsatzen jarraitzen duzue; hau da, zuen mundua solidoa dela eta

gorputzaren kondizioak eta kanpoko fenomeno ororen kondizioak zuen kontroletik kanpo daudela.

Existentziaren biktimak zaretela uste duzue. Hala ere, egia aurkakoa da. Eta zuen bizitzek sineskera

horiek islatzen dituzte. Beraz, ezinbestekoa da ni itzultzea, zuei Egiaren goragoko hautemate baterantz

aurreratzen laguntzeko.

1. GUTUNEAN esan nuen bezala, basamortuko argialdiaren ondoren, ene mundura –Palestinako hiri eta

herrietara- itzuli nintzen; eta berehala, beharrean edo sufritzen ari zirenei laguntzeko beharra ikusi nuen

tokian ‘materiaren elementuak’ kontrolatzen hasi nintzen.

Etorri natzaizu zehatz-mehatz zergatik egin ahal izan nuen irakastera.

1. GUTUNEAN adierazi nizun bezala, basamortuan iluminazio osoa izan nuenean ulertu nuen ‘materia’

ez zela benetan solidoa. Ez zidaten ulertarazi partikula elektrikoek -nik deitutako ‘tantoen titileoak’- nola

lortzen zuten zehazki ageriko ‘materiaren’ itxura hartzea. Soilik jakin nuen ‘tanto’ horiek frekuentzia biziko

abiaduran mugitzen zirela ‘JAINKO-GOGAMENAREN’ baitan, eta ondorioz ‘JAINKO-GOGAMENA’

unibertsala dela.

‘JAINKO-GOGAMENA’ gauza guztien bai sortzailea bai sustantzia zela somatu nuen kreazioaren
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beraren baitan. Horretaz erabat ziur nengoen.

Ikusi ere argi eta garbi ikusi nuen giza pentsamenduak, uste sendoz edo emozioz zamaturik egotean,

errotik eragiten ziola ‘ageriko formen’ materializazioaren prozesu horri.

Beraz, giza gogamenak, ‘JAINKO-GOGAMENAREN’ benetako asmoan eragin zezakeen -eta izatez

hala egiten zuen-.

Ulerkuntza unkigarria eta pozez beterikoa izan zen, zeren Judutar Rabinoek irakatsitako mitoak guztiz

faltsuak baitziren, eta berehala baztertuak izan ziren nire gogamenetik. Egia gogo beroz besarkatu nuen,

jendeak miseria eta sufrimendua zergatik esperimentatzen zituen ulertu nuelako. Horiek, jendearen

pentsamendu-prozesuetatik jariatzen ziren.

‘Ikusten’ ere utzi zidaten ‘partikula bizidunen komunitateak’ -zientziak ‘zelulak’ deitzen dituenak- izaki

bizidun ororen baitan lanean. Zelulen funtzionamendua gobernatzen zuen Zeruko Harmoniaz jabetua

nengoen; zelula horiek, gogotsu eraikitzen eta sostengatzen zituzten izaki bizidun guztien -handien nahiz

txikien- gorputz fisikoen eta landare-bizitzaren atalak. Horregatik erabili nuen paisaia hainbeste, ‘Aitaren’

immanentzia eta jardueraren adibideak emateko basabizitza xehean, landareetan eta txorietan

esaterako.

1.-3. Gutunetan argi eta garbi azaldu nuenez, ‘JAINKO GOGAMENARI’ ‘Aita’ deitu nion, ‘JAINKO

GOGAMENAREN’ benetako izaera ‘ikusi’ – hauteman ahal izan nuelako; eta erabaki nuen nik jasotako

jakinarazte edo agerpenak deskribatzera Palestinako jendearengana itzultzen nintzenean ulertuko zutela

rabinoek jendearen kontzientzian sartutako sineskerak, erabat faltsuak zirela.

Ikusi nuen ‘JAINKO GOGAMENAREN’ benetako izaera Zeruko Maitasunaren erarik gorena zela, eta

hori izaki bizidun bakoitzean ikus zitekeen jardun bizian.

Lehenago aipatu bezala, ezagutza honen bidez ‘mirariak’ egin eta elementuak goberna nitzakeen

beharrezkoa eta komeni zen tokietan.

Palestinako Juduen gogamenak hartuta zeuzkaten mitoak lehertarazi nahi nituen bezala; orain erakutsi

nahi dizuet zuen zientzialariek proposaturiko teorietako asko sortu direla iragan urtetako elizaren dogma

eta doktrinen aurkako erreakzio gogor gisa.

Baieztapen hori ulertzeko, kontuan hartu behar duzu Darwinen garaia izan aurretik Eliza Kristau batzuek

herriaren gogamena beren menpe zeukaten bitartean, oro har onartzen zela unibertsoa -zehatz mehatz-

Bibliaren Testamentu Zaharreko Genesian idatzita zegoen bezala sortua zela. Zientzialariak aurkikuntza

eta teorien berri ematen saiatu zirenean, sineskera berriak deskribatzera behartuak izan ziren, sekulako

erlijio-aurkakotasun baten aurrean. Beraz, energia mental zati handi bat erabili behar izan zuten Profeten

baieztapenak okerrak zirela egiaztatzen. Hori egitean, zeregin horrek argitasun galera handia ekarri zien,

eta ‘egoak’ arrastaka eramanak ere izan ziren. Ordutik aurrera, senidetasun zientifikoak proposaturiko

edozein intuizio-hautemate -besterik gabe- irrigarri utzia eta arbuiatua izan zen beste zientifiko batzuen

aldetik. Giro mental hura zela eta, ‘Egiaren’ bilaketaren penduloak soilik kulunkatu zuen arrazoiaren eta

logikaren etengabeko sineskera aldera; horrela giza adimendua materialismoan espetxeratuz, biziaren

eta existentziaren iturburuari buruzko erantzunak bilatzean.
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Beraz, behar beharrezkoa da nik ‘teoria zientifikoetako’ batzuk gezurtatzea, eta erakustea

Kristau Doktrinaren ‘egiak’ direlakoak bezain okerrak direla. ‘Teoria’ horietako batzuetara heltzean, bai

zientzialariak bai elizgizonak, frogatu gabeko aieru zentzugabeen erresumetan sartu dira, lurreko

gogamenak, berak bakarrik, -aldez aurretik- erantzuterik ez zuen galderak erantzuteko.

Kontatua dizudanez, zure mundu materialaren substantzia ‘espazioan’ barrena abiadura handiz

astindutako partikula elektrikoz osaturik dago funtsean; hala ere, zure zientzia ez da gai azaltzeko halako

energia-partikulek ‘zergatik’ hartzen duten ‘materiaren’ itxura eta dentsitatea; soilik hitz egiten du fusio-

indarrez, zeinek halabeharrez sortzen baitituzte elementuak.

Zientziak ezin dizu azaldu zein den elementuak osatzen dituzten partikulak erakartzen dituen Indar

Eragilea.

Zientziak, azaldu ere, ezin dizu azaldu nondik datozen aipatutako energia-partikulak, ez bada, Big Bang

garaian zehar askatuak izan zirela esatea. Haien ustez, Big Bang horrek eman zion aurreneko bulkada

sortzeari. Zergatik bat-bateko Big Bang bat? Zer dela eta? Zein izan zen Faktore Eragilea horren atzean?

Zientziak elektromagnetismoaz hitz egiten du, baina ezin dezake esan nondik datozen agertzen eta

desagertzen diren energia horiek. Nora doaz? Zergatik itzultzen dira? Giza ikuspegitik ez dirudi inongo

jarduera ulergarririk dagoenik horien lanaren barruan edo atzean.

Zientziak dio elektromagnetismoa ‘soilik dela’ -existentziaren egitate soila-; hala ere, oso lan argia nahita

sortzen du milioika biloi sustantziaren forman, zeinetatik egina baitago Unibertsoa. Nola gertatzen da

hori?

Ez dago elektromagnetismoak ikusgai bihurtu duen ezer giza gogamenak helburu edo esanahirik

gabetzat jo dezakeenik.

Zientziak, ez daki ezer sortze-maila oinarrizkoen eta bizien horretaz. Honako galdera honi erantzun gabe

zuen iturburuen bilaketan ez da baliozko ezer aurkituko: elektromagnetismoaren energia bikien

jardueraren bidez ageriko manifestaziora ekarritako guztiak zergatik dauka beti helburu bat, zergatik du

arrakasta, eta zergatik da zentzuzkoa?

Zientziak, ‘espazioaren’ ‘Errealitatea’ frogatzea eta jakitea lortu ahal izan arte -non ‘ageriko izakiaren’

partikula elektrikoek oinarria duten-, beti materialismoaren ate itxien ostean geratuko da. Zientzia betiko

Egiaren eta jakintza unibertsalaren aurrean blokeatuta egongo da, eta itxita egongo da arrazoiaren

korapiloan -arrazoi hori soilik da garuneko zelulen jarduera mugatuaren emaitza.

Orain ESPAZIOAREN benetako izaera aurkeztu nahi dizut: baina horri ekin baino lehen, aurrena gaiari

buruzko galdera dexente ekarri behar dizut gogora.

Aro askotan zehar, elektromagnetismoak egindako lan ugari, solidoa eta iraunkorra iruditu zaio entitate

bizidunen gogamenari, ikusmenari eta ukimenari. Metalak, harkaitzak, entitate bizidun guztiak ‘materia’

solidoz -bizidun edo bizigabe- osaturik zeudela uste zen. Unibertso solidoan oinarrituriko halako

sineskerarekin, naturala da aintzinako profeta mistikoek ‘Gizabanako Ahaltsu’ bat sortu izana,

unibertsoko sustantzia solido guztiak sortzeko itzelezko ahalmena zeukana. ‘Gizabanako Ahaltsu’ hori
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bistaratzean, naturala zen haiek unibertsoa gobernatzeko irudi ‘Berebizikoa’ somatzea; zeinak

sari-izaera bat baitzeukan, gizarte nahasia sortua zuen gizateriaren jokabideari aurre egiteko.

Ez aintzinako profetak, ez gaurko zientziak, ez dira hurbildu ‘Existentziaren Egiara’.

Inor ere ez da egiaz jabetu.

Zientziak dio bizitza hasi zela -modu adierazezin batez- erreakzio kimikoen konbinatze egoki batek

molekula bat sortu zuenean, zeinak gaitasuna baitzuen bere buruaren kopiak egiteko, erreakzio kimiko

berriak abiaraztearen bidez.

BIZIAREN INDARRAK duen gainezkako eta itzelezko konplexutasunari eta ahalmenari buruzko halako

deskribapenak, -‘bere burua errepikatzeko gai’ delako bereiz daitekeen zerbait bezala ikusten

duena- jakinarazten du aipatu teoria piztu zuten pertzepzioek eta pentsamendu zientifikoek duten

oinarrizko txirotzea edo pobretzea.

Are gehiago, auto-bikoizketa edo burubikoizketaren hain emaitza harrigarria ekoizteko, elementu kimiko

bizigabeen halako konbinatzea -halabeharrez- modu zehaztuan uztar zitezkeelako iradokizunak,

zientifikoki kuestionatu gabe dirau oraindik.

Hori horrelaxe da, giza gogamen mugatuak -nahiz eta zientifikoa izan- ezin duelako kudeatu hain

arraroa den hasierarik gabeko ‘burubikoizketa’ gertaera bat. Hori, gertaera magiko baten oso

iradokitzailea da - irudikatu ezin den iturri baten interbentzioren baten oso iradokitzailea da; eta

zientzialari bat ere ez da iturri hori behatzera ausartuko, barregarri jar dezaketelako beldurragatik.

Onartze hori -bildots batena bezalakoa- zientifikoagotzat hartzen da teoria ‘inspiratuak’ sortzea baino,

zeinak, zientziak bere buruarentzat ezarritako lege materialistek oztopatuak baitira. Etorkizuneko

aurrerabide zientifikoari egiten zaion blokeatze horrek, galaraziko dio zientziari gogamenaren eta

espirituaren erresuma behar den moduan ikertzea, harik eta zientzilari iluminaturen batek adostutako

konbentzioei aurre egin arte, eta ‘ikusten denaren eta ikusten ez denaren’ arteko muga zeharkatzera

ausartu arte.

Aintzinako profetei burubikoizketa molekularraren teoria aurkeztu izan balitzaie, ez lukete inolako

zailtasunik izango aipatu ‘gertaera magikoarekin’; eta erranen lukete ‘Jainkoak’ konbinaketak egin eta

biziz bete zituela. Baina hori ere ez litzateke azalpen zuzena izango.

Ustez ‘urrundik sortzen ari den’ ‘goreneko Jainko’ baten aintzinako erlijio-kontzeptu horrek blokeatzen du

zientzia emakumea/gizona aurrera joatea espiritualki kontzienteagoak diren hausnarketetara. Beraz,

nahiz eta zientziak doktrina zaharrekiko itxurazko emantzipazioa izan, debeku zaharren beldurrek XIX.

mendean bezain lotua -buru aldetik- eta buxatua egoten jarraitzen du. Bere teoria barregarriak onartzen

dira, oraindik hauteman ez delako molekula bizidunaren baitan eta atzean den Izatearen Gure Iturriaren

‘Errealitatea’.

Zientziak kreazioari buruz duen historiari jarraituz baieztatzen du beren burua bikoizteko gai diren

molekula bizidunak auto-fabrikatu ondoren -zelula biziduna (hain txikia ezen ezin baita agerian ikusi)

‘osatuz’-, zelula hori, organismo bizidunetan den anitz-konplexutasun guztiaren oinarrizko bloke bihurtu

zela. Organismo horien artean aipa genitzake: landareak, insektuak, narraztiak, hegaztiak, animaliak eta
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gizakia bera. Beraz, izaki bizidun guztiek arbaso bera dute - lehendabiziko molekula biziduna.

Zientziak ezin du azaldu zergatik konbinatzen diren beren burua bikoizteko gai diren molekulak zelula

bizidun bat sortzeko. Horrek misterioa izaten jarraitzen du zientziarentzat gaur egun arte.

Zelula biziduna, zientziak dioenaren arabera, biloien biloien biloi bat forma anitzetan errepikatzen da

amaigabe. Unibertso ikusgaiaren oinarria da. Nola izan daiteke hori? Zein bulkadak eragiten du

errepikatze hori? Zientziak ez daki zer esan. Bere itsukerian sustraiturik, zientziak bere buruarekin batera

eraman du jendea arrastaka, behe aldera, itsukeria materialistaraino.

Eta orain, lehendabiziko zelula bizidunak, dimentsio espirituala eta ‘Existentziaren Kausa Lehena’

serioski bilatzen dabilen edonoren arreta osoa merezi du; zeren eta lehenengo molekula biziduna eta

lehenengo zelula biziduna baitira unibertsoaren barnean -‘materiaren’ baitan- dagoen jarduera

adimenduren baten aurreneko froga garbia.

Zentzu ona eta sentiberatasuna erakusten dituen lehenengo ezaugarria da zelula inguratzen duen

mintzaren funtzioa, babesa eta banakotasuna emanez. Hausnartu fenomeno ‘miragarri’ horretan!

Zelulak ingurumenetik xurgatzen du soilik mintzaren bidez aukeratutako elikagaia.

Zelulak elikagai zuzena xurgatu ezezik, -elikatu ondoren- kanporatu ere egiten du hondakina mintz

iragazkorraren bidez.

Honako hau zeure buruari egin beharreko galdera duzu: begi bistakoa ez den zelularen mintzaren atal

fisiko hutsak nola ‘nabarmen eta hauta’ dezake elikagai zuzena ongizatea burutzeko, eta gero nola izan

dezake bereizteko gaitasun nahikoa, nahi ez duen materia toxikoaz desegiteko?

Ez al dakusazu helburu-maila altua jarduera horretan guztian, eta sinets al dezakezu halako helburua

ustegabekoa izan daitekeenik?

Eta ez al da HELBURUA zinez Adimenaren ezaugarria?

Eta ez hori bakarrik; zelularen mintzak elikagai aukeratze-lana eta materia toxiko suntsitze-lana egiten

segitzen du biloi bat biloi inguruabar eta egoera ezberdinetan espezie ezberdinen biziraupenarekin

erlazionaturik eta giro anitzetan. Ez al da hori espezie bakoitzaren akzio bakoitzean barna ageri den

HELBURU argia, dela insektua, dela landarea, dela narraztia, dela hegaztia, dela bestelako animalia edo

gizakia bera?

Ezin al liteke deskribatu unibertsoa, HELBURUAREN etengabeko BULKADA tinkoa bezala -ikusgai

egina-, begi bistako ‘materiaren’ erresumaren baitan?

HELBURUAREN espiritua, elementu fisikoa ala ‘KONTZIENTZIAKOA’ da?

Eta onartu ahal baduzu HELBURUA, EXISTENTZIAREN atzeko sormen-bulkada ukaezina dela, orduan

honako pertzepzio edo hautemate hau ere onar dezakezu: zuen unibertsoa ‘Kausa eta Ondorioaren

EBALUAZIO ADIMENDUN’ baten ageriko manifestazioa dela, ‘materia’ bizidunaren baitan argi eta garbi

ikusten dena. Zeren, zelula bizidunak elikagai egokia aukeratu eta hondakin toxikoa suntsitu ere ahal

badu, jarduera soil horrek erakusten du asimilatu beharraren ezagutza duela, eta hondakin toxikoen

ondoriozko pilaketa aurreikustekoa, eta baita aipatu hondakinak suntsitzeko beharra ere, zelularen

etengabeko osasuna bermatzeko. Ez al da hori ‘Kausa eta Ondorioaren’ EBALUAZIO ADIMENDUN
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baten adierazpen garbia?

Are gehiago, - zientziak dioenez, zelulak ‘nukleo’ bat dauka giza garunarekin aldera litekeena;

zeren mezuak igortzen baititu, eta duen funtziorik garrantzitsuena informazioa biltzea baita; hots,

‘memoria’ da, zeinak barnean baitauzka zelularekin erlazionaturiko zehaztapenak ezezik, gorputz

guztiarenak ere -non zelula bizi den-!

Kontua da zientziak zelula ikertzean, jakitea lortu duela zelulak izatez ‘mezu’ kimikoen sistema bat

dirudiela, modu jakinean, adimentsuan eta ulergarrian burutua. Nola gerta liteke hori zelularen molekula-

sorburuak soil soilik elementu kimiko bizigabeak izango balira? Eztabaidatuko al zenuke ‘bidaltzeko

mezua duen mezulari’ bakoitzaren atzean pentsamendu adimenduna edo kontzientzia dagoela? Eta

begira zein zehatzak diren zelularik zelula igortzen diren mezuak zenbait espezieren errepikapen

zehatza milioika urtez bermatzeko.

Orduan, zein unetan sartu zen kontzientzia organismo bizidunetan? Eta, zer dela eta sartu zen

pentsamendu adimenduna -hausnartzen eta erabakitzen duena- kontzientziarik gabeko materia

bizigabearen arloan?

Berezkoa duen kontzientziarik izan gabe, begiarentzat ikustezina den zelula batean nola gerta daiteke

hainbeste jarduera, non informazioa jaso eta igortzen den? Ez al da jarduera hori kontzientzia /

ezagutzaren produktua, bizi ‘adimenduna’ bere mailarik txikienean erakusten duena?

Gainera, zelula bizidun soil bat, bakteria gisan, berez mugi daiteke, eta egin dezake bere bizimodua maiz

espezializatua eta ziragarria inguruaren baitan - edo - birusa bezala aurrera eraman dezake bere lan

hilgarria eta espezializatua bere helburu espezifikoak erasotzen organismo bizidunen barnean. Bestalde,

zelula irmo egon daiteke organismo batean, organismo horren atalen baten eraikitze eta mantentze lan

garrantzitsua burutuz. Lan horrek ‘materia biziduna’ doi doi egokia eta beharrezkoa sortzen du lan egiten

duen organo bizidunarentzat -bai gizakiaren gorputz atalentzat, edo animalia edo landareen biziarentzat-;

esaterako, gizakiaren oinetako behatzak eta barea, edo animaliaren larrua eta letaginak, edo arrainen

eskatak eta hegaztien lumadia, edo zuhaitzen azala eta beren adarretako hostoak, edo loreen petaloak

eta zurtoina, edo tximeleten antenak eta hego gardenak, edo krokodiloen narrasti-larrua eta hortzak, edo

txipiroien begiak -kamuflatzeko beharraren arabera kolorez aldatzen direnak-. Biloika eta biloika zelula

bizidun eta berdinek egiten duten lan berezi eta banakoak sortutakoak dira fenomeno fisiko hauek

guztiak, erabat anitzak eta itxuraz zer ikusirik ez dutenak euren artean.

Begi bistan ikusterik ez dagoen zelula soil bizidun batek lortutako lanaren tamainari eta aniztasunari

begira egotean, sinets daiteke unibertso mekanizista batean? (Mekanikan oinarriturik Existentziaren

Legeak azaldu nahi dituen unibertso batean, alegia).

Hori egin liteke, zelula horiek sortutako materia, ez-logikoa balitz, sinesteko moduko inongo helbururik

izango ez balu atzean, ezta existitzeko inongo arrazoirik ere -kontzientzia pertsonalik gabea-.

Baina hori ez da horrela. Berdin-berdinak diren zelula bizidun horiek batera lan egiten dute harmonian

gizakiaren edo animaliaren barnean, gorputzaren baitan zeregin anitz dituen gibela egiteko, begi

korapilatsu bat sortzeko, zeinak helburu zehatzak dituen entitatea inguruarekin zuzeneko harreman

adimendunean jartzeko -burmuinaren laguntza barne-, edo hezur sendoak -tendoi eta giharreekin
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batera bereziki eta korapilatuki diseinatutakoak- beste hezur batzuekin uztartzeko hain modu

komenigarrian, ezen entitateari uzten baitiote mugimendu malgua eta osoa egiten.

Are gehiago, zelulak ez dira inoiz sartzen gainerakoen lanean.

Giltzurruna sortzerakoan, ez dute bat batean belarria egiten.

Ilea sortzerakoan ez dira, bat batean larruazala egiten hasten. Ez; zelulek buruko larruazala sortzen

dute, eta zelula berberek sortzen dute ilea. Larruazaleko eta ileko zelulen artean dagoen alde bakarra,

egiten duten lan mota da, segundoz segundo bizitza osoan. Zergatik?

Zein da ‘Faktore Eragilea eta Inspiragarria’? Istripua al da?

Zein adimen antolatzailek ipini zuen abian sortze-prozesu guztia, -‘espazio’ barneko partikula elektriko

askeen bidez- elementu xinpleen osatze-maila oinarrizkoenetik hasita,

sustantzia kimikoak sortzeko elementuak konbinatzea,

molekula biziduna sortzeko sustantzia kimiko espezifikoen konbinatze zuzena,

zelula biziduna egiteko molekula bizidunen konbinatze zuzena, zeinak -aipatu molekulak- zera egin

dezakeen: elikagaiak hartu, hondakinak iratzi, espezifikazio argien arabera eraiki, higitu, eta bilioika

urtetan zehar sortzearen eraikuntza itzel horri irmoki eutsi?

Horrez gain, zein da era guztietako haziak -landareenak, insektuenak, narraztienak, hegaztienak,

animalienak, eta gizakienak- emankortzeko biloika modu ezberdin diseinatzea eta gararaztea lortu duen

Indar Eragilea sistema eta entitate bizidunen baitan; bakoitzarentzat, inguruko egoera klimatikoetara eta

landaredi ekoizpenera egokitutako ugaltze-sistema adimendun bat gararazi duena, biziraupena bermatu

asmoz?

Ez al da BIZIRAUPENA helburu adimenduna erakusten duen jarduera nabarmena ere?

Eta sormen egitandi edo balentria hori betetzean, ez al zenuke galdetu beharko espezie bizidun

bakoitzak nolako modu indibiduala duen bere prolea hazteko eta ahal den guztietan babesteko, harik eta

prolea bera bakarrik BIZIRIK ATERATZEKO gai izan arte? Ez al da hori SORTUTAKOAREKIKO

MAITASUN bizia modurik gorenean?

Giza adimenak biziaren eta sormenaren iturburuez esateko duen analisi honetatik at, ezin dira aipatu

gabe utzi ‘garrantzi handiko ADN molekulak’, horietaz esaten baita organismo osoaren -dela landarea,

dela haurtxoa- proiektua daramatela. ADN molekula horiek ere, instrukzioak ematen dizkiete zelulei,

haziak ipinitako kromosomen arabera eraikitzeko informatuz.

Bai, benetan; adimenaren ordez zientziak ADN molekulak eman dizkizu, zure existentziaren iturritzat

hartuz, zure goreneko nagusitzat, kreazioaren zure zuzendaritzat, zeinaren menpe egon behar baitute

materiaren eta kreazio osoaren zelula ahulek, bizirik irauteko. Behatu zuen kreazioaren ADN Jaun

aintzagarria!

Nondik atera ote zituzten ADN molekulek beren ahalmen adimendun zuzentzaileak?

Zientzia guztiz asbeteta dago, atseginez adierazi ahal izan duelako zergatik errepikatzen diren hain

zehatz eta etengabeko kalitatez era guztietako espezie anitzak. Zientziak sinets dezazun nahi du zu

unibertso mekanizista huts batean bizi zarela. Eboluzioaren fenomenoa, ustekabeko mutazioetatik
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eta ‘Indartsuenaren legetik’ sortzen dela.

Kreazioaren organismo anitzak, espezie afinen askotariko eta anitz jarduera aztertzen badituzu, zinez

sinets al dezakezu hain probabilitate gutxiko kontzeptu materialista batean?

Ez da inongo bat-etortze hutsala izaki basatien eta basa-landareen habitata aztertzeko, zehazteko eta

argazki-ateratzeko pertsona sortzaile asko egotea, zeinek bidaia zailak egiten dituzten zure zerbitzura

gaur egun, kreazioaren atzean den neurrigabeko Adimena aurki dezazun. Zure unibertsoko mirarien

informazio eta argazkien aniztasunak entretenitu eta irakatsi egiten dizu. Lurreko egonaldian nik ez

nituen halako gauza zoragarriak aipatzeko izan, Existentziaren Egia Unibertsala Juduei irakasteko.

Etxeko animaliak eta hegaztiak baino ez neuzkan izaki bizidun ororengan den argitasun harrigarriaren,

adimenaren eta kontzientzia garbiaren adibidetzat erabiltzeko. Jehova Gorena eta Ahaltsua, nik

Sortzailetzat hartu eta aipatuko nuen testurik ez dago inon idatzita ebanjelioetan, Judutar Buruen ohitura

zen bezala.

Ez, nik landara, loreetara eta hegaztietara jo nuen; eta, herrikideei irakasten ahalegindu nintzen esanez

kreazio miragarri eta zoragarriak inguraturik zeudela. Zuen dimentsioan, orain dela bi mila urte oinarri

zientifiko modernoa falta genuen, nik era adimendun batez begiratu eta azaldu ahal izateko ‘Aita’ deitzen

nuen Haren jarduera zuen inguru guztira.

Zure benetako IZATEAREN ITURRIA aurkitzeko, eskatzen dizut pentsaezina eta esanezina diren

konplexutasuna eta aniztasuna ebaluatzeko, eta pinguinoetan eta zerrietan argi eta garbi ikusten den

lanaren asmoa egiaztatzeko. Giza gogamenak ba al du jarduera oinarrizkoenetako bat -edozein-

bikoizteko gaitasunik; esaterako, digestio sistemak digestiorako behar diren hormonak eta enzimak

berehala biltzeko duen gaitasunik? Nola ausartzen da gogamen mugatua -intuiziozko jakintzak

gobernatzen duen benetako prozesu sortzailea argi hautemateko gai ez delarik-, kontraesan oro

desafiatuz okertu gabe baieztatzera ulertzen dituela kreazioaren benetako iturburua eta indarrak,

zeinetatik kreazioak forma hartu zuen? Hori harropuzkeria galanta! Gizon horiek, begiez dakusatenaren

arabera baino ezin dute pentsatu.

Gaur eguneko ezjakintasun zientifikoa dakusat maitasunezko gupida handiz, jolas giro onez eta zientziari

bere harrokeria galarazteko irrika biziz. Zeren, norbaitek haren hutsezintasun jarrera eta autoaskitasuna

edo buruaskitasuna ezbaian jar ditzakeen arte, inoiz ere ez baita lortuko egiazko uztartzea Betiko Egien

eta giza ezagutza zientifikoaren artean. Baina lortu egin behar da, bestela giza eboluzio espirituala -ez

aurrera ez atzera- geratuko da.

Onarturiko liburu, formula, eta ekuazioetan utzi diren kontzeptu ‘mugatzaileez’ beteegi dago gogamen

zientifikoa, eta kideek onartua izateko beharra dauka, ez onartzeko Goragoko Adimenen inolako esku

sartzerik. Gutun hauen irakurleei eskatzen diet nire izenean elkarte bat sor dezaten zientziari erronka

jotzeko, eta zera galdetzeko: mundu materialaren eboluzioan zein unetan bereizten da KONTZIENTZIA

lehendabizikotz?

Berriz diot, eta benetan diot. Galdeiozu zientzialariari: munduaren eboluzioan zein momentutan

hautematen da ‘kontzientzia’ lehenengo aldiz? Zelula bizidunean? Zelula bizidunean izan bazen, galdetu

ea ‘kontzientzia’ hauteman ote zitekeen zelula egiteko konbinatu ziren molekula bizidunetan, eta ea sar
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zitekeen hain argi diseinatutako mintzean, zeinak bideratzen baitzuen aukeratutako elikagaia

kontsumitzea eta hondakin toxikoak baztertzea. Nola jabetzen da hondakin toxikoaz? Eta onartzerik

badago ‘kontzientzia’ molekula bizidunetan presente egon zitekeela, ez zenuke galdetu behar izango ea

propietate kimikoek ere -zeinak molekula bizidun bihurtzen ziren- ez ote zuten izango azkenean

konbinaketa bizi batera bultzatuko eta higiaraziko zituen ‘kontzientzia’ bat, molekula bat egin ahal

izateko? Eta existentziaren iturburuetan puntu honetaraino -propietate kimikoetaraino- atzeratu ondoren,

oraindik ere zera galdetu beharko zenuke: Kontzientzia zergatik izan beharko litzateke presentzia

bideragarria soilik sustantzia kimikoen baitan? Zergatik ez indibidualitateak lehen aldiz forma hartu zuen

elementuetan? Eta kontzientzia elementuetan baldin bazen, zergatik ukatu behar da kontzientziak

partikula elektrikoak bultza litzakeela elementuak sortzeko? Arrazoizkoa al da horrelako aukerari ezetz

esatea?

Eta posibilitate horretara heldu ondoren, ez al zenuke urrutirago joan eta galdetu beharko nondik

datorren elektromagnetismoa? Zein da elektrizitatearen ‘errealitatea’, zientziak deskribatutako izpi

bizi hutsak -fotoiak eta elektroiak- baino?

Eta zein da magnetismoaren ‘errealitatea’, atxikidura-arbuio energia bikote soilak baino -kaosari

egonkortasuna eta ordena ekarri dizkioten energia bulkadak-?

Galdetu zientziari: Nondik dator elektromagnetismoa, zeina den irudikaezinezko konplexutasuna eta

aniztasuna dituen unibertso antolatu eta ordenatu baten kreazioaren oinarrizko urratsen arduraduna?

Orain zure hitzetan azaltzen saiatuko naiz hitzetatik haratago, eta une honetan ‘lurreko ulerkuntza

indibidualizatu’ orotik haratago dagoen HURA. Horregatik, nahiz eta adimenak garunari -adierazten ari

natzaizun errealitate espiritualak- intelektualki ulertzen laguntzen dion, harresi bat ere sortzen du

benetako hautematearen eta esperientzia espiritualaren aurrean.

Horrexegatik, kontuan har itzazu GORENEKO DIMENTSIO UNIBERTSALAREN aipamenak soilik

orientabide bezala; hots, zure unibertsoaren barneko eta atzeko ERREALITATEAREN ‘kontzientzia-

forma mugagabeen’ ideiak, begiztatzeak bezala. (Eraman ideiak -banan banan- meditaziora!).

Orain adieraziko dudana oso-osorik kontzientziaren barruan dago eta KONTZIENTZIARENA da,

parametrorik eta mugarik gabe. Espiritualki niri horraino jarraitzeko nahikoa eboluzionaturik

baldin bazaude, hitzetatik haratago, ‘espiritualki’ ulertzen hasiko zara kontatu nahi dizudan guztia.

Hitzek ‘izatearen muga’ berrien aldera gidatuko zaituzte eta gero ezagutarazi egingo dizkizute.

Eutsi! ARGIAK, pixkanaka, agian ez hautemateko eran, zure gogamena barneratuko du, eta barneko

ikuspen-ñirñir edo distira txikiak izango dituzu.

Askok esperimentatu dute ‘barneko argi-pizte’ txiki bat, labur labur sentitu dute ‘Zeruko

Kontzientziaren’ ukitu bat. Eta gero, iratzarraldiaren une traszendente horretan sinesten

jarraitzera ia ausartu gabe, hasi dira galdetzen, zalantzatan jartzen, eta azkenean ‘Zeruko

Kontzientziaren’ eragin txikia barreiatzen. Kontuz, ez egin hori! Sinesgabekeriak atzeratu egingo

zaitu, irudikatu ahal duzuna baino gehiago nahastuko zaitu existentzia-materialaren mailan.

Ematen dizutena ematen dizutela eta jaso dezakezuna jaso dezakezula, eutsi irmoki, eta ez izan

zalantzarik.

Zalantzak aurrerapen irmoa suntsitzen du bere ‘kontzientzia formak’ sortzen dituelako; eta horiek
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ezabatu eta erauzi ere egingo dizute lehen irabazitako barne-ikuspena.

Beraz, zure pentsamenduen aukeraketak, -sineste sendoak edo sinesgabekeriak, fedeak edo

zalantzak- zure aurrerapena eraiki edo suntsitu egiten du zabiltzan EGIAREN bilaketan.

Edozein ezezkok lortua duzun aurrerapena ezabatzen du zure kontzientziatik. Areago, egia espiritualean

zenbat eta gorago igo, orduan eta indartsuago bihurtzen dira zure pentsamenduak.

Beraz, sortu zeure indar espirituala eta eutsiozu gogor; eta ez utzi inori muturra sartzen eta indar hori

hondatzen. Eutsiezu gogor aurreko hautemateei. Zalantza garaian ibil zaitez baretasunez pentsamendu

positiboekin, argitzen duten baieztapenak erabiliz, eta bat eginez aurreko gida inspiragarriarekin (zure

kontzientziaren bibrazio-frekuentzia altuagoa izan zenean). Zure borondate-indarraren bidez, aukera

itzazu Egia espirituala duten ‘urre-lingoteak’ dauzkaten baieztapenak; eta itzul zaitez behin eta berriro

kontzientziaren maila altuago horretara. Alferkeria mentalagatik ez makurtu erabat kontzientziaren

energia espiritualen gorabeheren aurrean, eta ez zaitez bihur gorabehera espiritual.

Ezin dut nahikoa nabarmendu auto-butxadura edo buru-butxadura arrisku hori. Egin zaitez horren jakitun

bizkor. Palestinako nire bizitzaren narrazioetatik zerbait ezagutzen baduzu, gogoratuko duzu neuk ere

kontzientzia espiritualen gorabeheren fenomenoa pairatu nuela, eta muinoetan bakartu beharra izan

nuela otoitz egiteko, meditatzeko eta indar espiritualak berrizteko.

Beraz, uler itzazu zeure aldi lehorrak, baina ez iezaiezu bidea zabal, desiraezinezko aldaketari

geldotasunez amore emateagatik zure jokabide eta patroi mental/emozionaletan. Indar berria jasotzeko

eta kontzientziaren frekuentziak igoarazteko era kontzientean zure Izatearen Iturrira joaten zaren

bitartean, zure aldi negatibo horiek nabarmen murriztuko dira indarrez eta iraupenez.

Berriro diot, une oro kontuz nola erabiltzen duzun zeure gogamena! Utziozu zure jarduera mentalari beti

eraikitzailea izaten, zure hazkunde espiritualean lagundu ahal dezan eta izan ez dadin etengabeko

oztopoa horretan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aurreko guztia esan ondoren eta, GUTUN honi geratzen zaiona diktatzeari ekitean, Bitartekaria

GUTUNA publikoki onartzeko aukera kuestionatzen hasi zen nire hitzengatik, hitzok pragmatikoegiak

iruditzen zitzaizkiolako, unibertsoa sortu zuen Ahalmen itzela edo Izate Bat edo ‘Erabat Ezberdina den

Zerbait’ irudikatzeko ohitura duen jendearentzat erakargarriak izan daitezen.

Egiaz, hamaika ahalegin egin ditut gauza guztiak egin dituen Ahalmenaren handitasuna deskribatzen;

baina esan nuenez, ezinezkoa zait giza terminoez deskribatzea zure IZATEAREN ITURRIAREN

Errealitatea.

Zeruko Kontzientziaz leunkiro ukitutako eta espiritualki eboluzionatutako arimek adierazten dute

esperientzia hori guztiz ederra eta aintzagarria dela eta erabat ahaztezina, nahiz eta oraindik ez

izan guztiz deskribagarria giza terminoetan. Esperientzia mistiko hori posible da gogamenaren

bibrazio-frekuentziak jada altuak direnean eta kontzientzia osoa Zeruko Kontzientziaren izpiez

bete-beterik dagoenean. ‘Sentimenduek’ adimenak eta garuneko zelulek baino zerikusi handiagoa

duten egoera bat da.

Kasu honetan, zeinean Bitartekariaren gogamena eta bere garunaren zelulak zure IZATEAREN

ITURRIAREN Errealitatearen deskribapenaz bete behar dudan eta berak hitzen bidez interpretatu behar
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duen, nik kontuz ibili beharra daukat indar handiegiz ez eragiteko bitartekariaren

kontzientziaren bibrazio-frekuentzietan, non bere garuneko zelulak lanean ari diren. Zenbait unetan

arriskutsua izan zen aurrera egitea, eta horregatik eten egin behar izan nuen bere ordenagailuaren

funtzionamendua harremana hausteko.

Orri hauek ikasten, meditatzen eta xurgatzen hasi baino lehen, GUTUNOK irakurtzen dituzten

guztiei argi eta garbi utzi nahi diet gutun hauen bidez lortu nahi dudan helburua dela -batez ere-

nire giza pertsonarekin eta irakaspenekin nahastu diren mitoak desegitea. Nire asmoa zera da:

azkenean dogma eta erlijio-doktrinak modu naturalean hiltzea mundu guztian zehar, Salomonen

Tenpluan animalien sakrifizioak amaitu ziren bezala.

Bigarrenik, etorri ere etorri naiz, elizei dituzten Jainkoaren eta bekatuaren nozio arkaikoak aska

ditzaten laguntzera. Harik eta pertsona bakoitza bere bizitza garatzen den moduaren arduraduna

delako ulerkuntza argiaren egunsentia sortzen hasi arte, benetako aurrerapen espiritualik ez da

posible izango.

Hirugarrenik, etorri naiz gogamenetatik kentzera, hotsandia, handitasuna eta mugagabeko

ahalmen eraginkorra duen ‘Jainko Guztiahaldun’ baten irudiak, zeinak birtutedunak saritu eta

gaizkileak zigortzen dituen. Sineskera horiek, pozgarriak badira ere, guztiz okerrak dira.

Laugarrenik, Izatearen Egia azaltzen ari naiz azkenean ezabatzeko, zeruan goiko alde batean

eserita dagoen ‘Jainkoaren’ konzeptu zaharra, non mundua eta horrek daukan guztia sortu omen

zuen denbora labur samar batez.

Boskarrenik, Zientziari berariaz laguntzera etorri naiz, hau da, KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN

eta partikula elektrikoak sortzearen artean dagoen leizea betetzen laguntzera. Dimentsio espiritual

ikusezinaren eta mundu ikusgai materialaren arteko zubi hori gabe, Zientzia ez aurrera ez atzera

egongo da ideia eta kontzeptu zaharretan, aurrera egin beharrean ikerketa espiritual/zientifikoen

erresuma berrietan gizateria hobetzeko.

Etorri ere etorri naiz IZATEA EMAN ZIZUN...‘HAREN’...BENETAKO IZAERA erakustera -

BANAKOTASUNA eman zizunarena-. Ezagutza hori izan ezik, zeinak jakinaraziko baitizu zure

izatearen ‘izaera’ ‘duala baina espirituz eta gorputzez elkarrekin erlazionatua erabat’, zeu ere

iltzaturik geldituko zara oraintxe zauden kontzientzia maila berean.

Honako hau argi eta garbi adierazi nahi dut:

‘Ezer ez datorrela inoiz Ezerezetik’

Esaera hori gauza jakina da zuen artean, eta bene-benetakoa da. Hala eta guztiz ere, bada

IZATEAREN OINARRI bat, betierekoa, mugagabea eta sendoa; eta HORIXE jakinaraziko dizut

orain:

Zu ez zara ‘sortua’ izan, zuk zeure ‘izatea’ HARENGANDIK atera duzu.

Bistan denez, zu ezingo zinen atera zeure kontzientziarentzat guztiz arraroa den zerbaitetik. Nire

Bitartekariari eskatzen ari natzaio munduko adibide ulergarri batzuk aukeratzeko:

Ezin izango litzateke pastel barrubete bat atera melaza upel batetik, eta okel xehetua zela adierazi.

Ezingo litzateke naranja bat zukutu ondoren, zukuarekin jenjibrezko garagardoa egin.
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Ezingo litzateke globo bat airez bete, leherrarazi eta gelatina tantaka aurkitu.

Goian aipaturiko adibide guztiak, nire Bitartekariak aukeratuak, logika kasuak dira.

Nik, zu jabe zaitezen nahi dut unibertso osoa logikaren manifestazioa, eta erlazionatutako kausek

sortu dituzten ondorio logiko sendoen manifestazioa dela.

Zure unibertsoa KAUSA eta ONDORIOA da, ikusgai egindakoa.

Hori, existentziaren printzipio aldaezina da. Baldin badira aldaketak, esaterako: esperientzia

paranormalak edo bat-bateko sendaketak; pertsona arruntak zur eta lur oihukatzen du, eta

zientziak uko egiten dio horrelakorik posible dela sinesteari. Nire azalpena sakonduz joan ahala,

apurka-apurka ulertuko duzu nola gertatzen diren aldaketa horiek modu logiko eta eraginkor

batez. Beste era batez, aldaketok lege espiritual naturalen arabera gertatzen dira, eta beti izaten

dira behar den helburu baterako. Zentzurik ez duen deus ez dago kreazioaren inongo aldean -ezta

inurrian edo eltxoan ere- ez bada entitate baten gogamena akastun jaio izana edo kaltetua izana.

Beraz argi dago: bizi eta ari zara unibertso fisiko batean, zeinak helburu jakin baterako adimenik eta

jarduerarik gorena erakusten baitu ‘materiaren’ beraren kreazioaren baitan, hots, entitate banako guztien

gorputz fisikoetan, planetetatik hasita gizakiengana iritsi arte. Zoritxarrez, ADIMEN eta HELBURU

ARDURATSU maila altu hori, oso gutxi dago garatua sortutako entitate berberen kontzientzian

landareetatik hasi eta gizakiengana iritsi arte.

Beste modu batez esanda, GORPUTZAK, non zure bizia zuzentzen duzun, non pentsatu, sentitu,

eta gogoak ematen dizuna egiten duzun, adierazten du organo fisikoetan eta horien

funtzionamenduan adimen eta helburu amultsu maila askoz handiagoa, zure giza kontzientziak

baino.

Giza interesak nagusiki erlazionatuta daude eguneroko biziraupen pertsonalaren arazoekin,

atseginez gozatzearekin eta asetasun fisiko/emozionalarekin.

Helburu horiek lortzeko, jende gehienak ‘materiaz’ egindako produktuak erabiltzen ditu. Zientzialarien

gogamenek ere ezin dituzte guztiz askatu lur existentziako sekretu ezkutuak, eta, ezagutza zientifikoak

dituzten arren, inongo ezagutzarik ez dutenak bezain trabatuta daude existentziaren patu aldakorrean.

Beraz, ondorio logikoa da ‘HURA’, zeinetik zuk izate fisikoa atera duzun, ITZELA izatea; neurriz ezezik

NAHIAREN INDAR ITZELA ere izatea: buru-adierazpenaren eta sormenaren Nahia, alegia.

Irudikatu, une batez, unibertso materialaren neurria, EGUZKIA eta bere beroa, Ilargia, lur planeta, eguzki

sistema, izarren galaxiak eta materia ikusgai hori guztia erabat elkarren mendekoa izatea, nahiz eta

gorputz planetarioen mugimenduaren mendekoa ere den eta funtzio eta mugimendu sendoaren Lege

Unibertsalei atxikia izan. Unibertso zabal honek zure IZATEAREN OINARRIAN bertan izan zuen

sorburua eta bertatik aterea izan da, eta BIZIAREN INDAR/ENERGIA osoa ere IZATEAREN OINARRI

beretik atera da.

Beraz, ez gogogabetu nik zure IZATEAREN ITURRIAREN OSAGAI ESPIRITUALAK aztertuz zuretzat

egiten ditudan ahaleginetan, ikusten baldin baduzu ezagutzen duzula osagaiok zeintzuk diren eta oso

mugaturiko neurri bateraino zeuk ere badauzkazula kontzientziaren osagai espiritual berberak.

Zeure IZATEAREN ITURRITIK hartu duzu espiritualki, mentalki, emozionalki eta fisikoki zaren guztia.

Nik, hori nola izan zitekeen azaldu baino lehen, zenbait urrats egin dezazun nahi dut zure gogamenari
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laguntzeko …HAREN… neurrigabetasuna bereganatzen, zeinetik zure izatea baitator.

Hurrengo orrialdeetatik GUTUNA amaitu arte irakurri ahala, medita eta irudika itzazu paragrafoak

banan-banan, zeren hitzak soilik horrela hasiko baitira izaten gero eta ulergarriagoak, eta

eskuratzen ere hasiko baitira duten egiazko esanahiaren errealitate espirituala.

DENA (espirituala, ikusezina/ikusgaia, irudikatua) KONTZIENTZIA/EZAGUTZA da.

KONTZIENTZIAK barne hartzen duen izaera nagusia EZAGUTZA da.

Ezinezkoa da kontzientzia izatea ezagutzarik izan gabe.

Dakusazun, ukitzen duzun, entzuten duzun, sentitzen duzun, eta dakizun guztia

ikusgai egindako

KONTZIENTZIA/EZAGUTZA da.

Unibertsoan ez dago ezer, ikusgai egindako KONTZIENTZIA ez denik.

KONTZIENTZIA/EZAGUTZA mugagabea eta betierekoa da.

Bi KONTZIENTZIA DIMENTSIO daude, biak lur existentzian den zeure planotik haratago eta baitan;

hots, lur existentzia hori ‘forma solidoaren’ ‘materia’ astunaren planoa da.

KONTZIENTZIA/EZAGUTZAREN GORENEKO DIMENTSIO UNIBERTSALA ezin da inoiz izan

espiritu banako batek erabat edo benetan ezagutua.

ULERTEZINA DA. OREKAN DAGO.

AHALMEN, JAKINTZA, MAITASUN eta ADIMEN ororen ITURRI BAKARRA da.

Orekan den KONTZIENTZIA/EZAGUTZAREN DIMENTSIO UNIBERTSALA,

ISILTASUN eta BARETASUN egoera bat da,

nondik ateratzen baitira soinua, kolorea, forma indibidualizatua eta unibertso ikusgaiaren baitan

den

ageriko sormen guztia.

Orekan den

KONTZIENTZIA/EZAGUTZAREN GORENEKO DIMENTSIO UNIBERTSALETIK

kreazio osoa irten da: hots, existentziaren dimentsio ikusezin guztiak espiritualitatearen ordenean

jaitsiz, DIMENTSIO UNIBERTSALAREN atarietatik bertatik lurreko

sustantzia bizigabeen bibrazio-frekuentzia indartsuenetaraino, eta haratago, kontzientzia eta

anti-Egiaren ezin esanezko gaiztotze-izugarrikerietaraino.

KONTZIENTZIA/EZAGUTZAREN GORENEKO DIMENTSIO UNIBERTSAL hori

ez dago soilik espazioan.

ESPAZIO OSOA DA.

BERA hauteman ezin daitekeen eran dago toki guztietan. Atomoaren terminoetan pentsatzen

dutenentzat -esan daiteke
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atomoan den ESPAZIOA BERA dela- beraz, BERA ‘isilik eta orekan’ dago elementu guztien

‘espazioaren’ baitan eta ‘materiaren’ baitan.

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN IZAERA zera da:

ASMO jardueragabea orekan.

Beraz, Kontzientzia Unibertsala egoera bat da, zeinak adierazten baitu ASMO INDARTSUA,

mugagabea, betierekoa, neurrigabea, aratza, gardena eta ederra.

Asmo hori,

BERE IZAERA ADIERAZTEA da.

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN IZAERAREN

ASMOA da:

NAHIAREN ETA HELBURUAREN ERABATEKO OSOTASUNA,

beti ‘besarkada’ batean uztartuak.

Nahi Unibertsala zera da: irtetzea eta sortzea.

Helburu Unibertsala da: sortzeari forma indibidualizatua ematea eta esperimentatzea.

KONTZIENTZIA/EZAGUTZAREN ASMOAREN

GORENEKO DIMENTSIO UNIBERTSALAREN baitan,

NAHI UNIBERTSALA eta HELBURUA, elkarren arteko bridatze-egoera batean daude,

biak ISILTASUNAREN eta BARETASUNAREN

oreka perfektuan.

NAHI UNIBERTSALA, ADIMEN UNIBERTSALA da.

HELBURU UNIBERTSALA, MAITASUN UNIBERTSALA da

unibertsalki orekan -elkarren arteko bridatzean,

ZEINETIK forma hartu baitute gauza ikusgaiek eta ikusezinek, eta giza bulkada guztiek.

ERREALITATE UNIBERTSALAREN osotasuna zeure baitan jasotzerik baldin bazenu, BERE

ahalmen eztandagarriak desintegratua izango zinateke, eta formarik gabeko kontzientzia/ezagutza

bihurtuko zinateke.

BERAK gizatasun banakotua orozgainditzen du; zure eguzkiaren beroa eta argia,

ilunean diz-diz egiten duten ipurtargien argia baino bilioika aldiz indartsuagoa den bezalaxe.

.....................

Ni lurrean nengoelarik, bereizi nituen ‘zeruan den zure Aita’ eta

‘zure baitan den Aita’.

Zera nioenean:

‘zeruan den zure Aita’,

ADIMEN UNIBERTSALA

esan nahi nuen.

Juduen emakumeekiko jarrera zela eta, KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN alderdi hori baino ez nuen
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aipatu.

Gaur egun, generoen arteko berdintasunaz hain kontziente zaretenoi honelaxe esango dizuet:

‘AITA - AMA - KONTZIENTZIA’

orekan

KONTZIENTZIA UNIBERTSALA/EZAGUTZAREN baitan, non

‘Aita-Kontzientzia - Adimen Unibertsala den’

‘Ama-Kontzientzia - Maitasun Unibertsala den’

Energia Sortzailea den ‘Aita Kontzientziaren’ -elektrizitatea- TRESNA eta

Energia Sortzailea -magnetismoa- den ‘Ama Kontzientziaren’ TRESNAK

elkarren arteko bridatze-egoera batean -orekan- daude.

‘AITA–AMAREN’ tresnak (elektro-magnetismoa) KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN

baitan orekan daudelako,

BERA ez dute inoiz atzemango ESPAZIOAN zientzialariek, espazioa bera sakon zundatuta ere.

BULKADA: ‘Aita Kontzientzia-NAHIA’, JARDUERA ADIMENTSUA da

BULKADA: ‘Ama Kontzientzia HELBURUA’, BIZIRAUPENERAKO ELIKATZEA da.

-bata bestearekin orekan dago-

‘AITA – AMA KONTZIENTZIA’

INDAR inpertsonal ahaltsua da – nahiz eta zuretzat BERA pertsonala izan, BERAREKIN kontaktua

egiten bilatu aurretik ere.

Espiritualki eboluzionatu ahala sentituko duzu HORI, zeren IZATEAREN ERREALITATEA baita.

Toki guztietan DAGO, eta guztiaren baitan.

AITA KONTZIENTZIA

MAITASUN ADIMENTSUA da, zeinak forma konplexuen munduari energia adimentsua eta

bulkada ematen baitio, fisikoki elektrizitate bezala adierazia.

AMA HELBURUA

ADIMEN AMULTSUA da, zeinak helburua eta biziraupenerako bulkada hornitzen baitie

forma konplexu indibidualizatuei -magnetismoa- atxikidura eta arbuioa bezala

adierazia.

Horiek dira KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN IZATE OROREN

JATORRIZKO BULKADA UNIBERTSALAK.

KONTZIENTZIA UNIBERTSALA zure IZATEAREN – ADIMENAREN –

MAITASUNAREN ITURRIA da.

Hauxe da IZATEAREN EGOERA, kreazioa izan baino lehenago.
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KONTZIENTZIA/EZAGUTZA, OREKA EGOERA batean.

Zu, berriro ere, sar zaitezen nahi dut oreka kontzientea duen barne-egoera batean, non pentsamendu

oro isiltzen den, eta zure gogamena isiltasunean bizi den. Barne-kontrolean zaude, zure gogamena eta

emozioak ez daude banaturik jardueran eta sentimenduan. Gerta liteke zuk zeure baitan nabaritzea

ahalmen areagotze bat, indarra, bakea eta alaitasuna. Hori, zuregan forma indibidualizatuan adierazitako

hori, IZATEAREN EGOERA da, nondik kreazioa atera baitzen.

Nabari dezazun nahi dut pentsamendua sartzen den momentuan, oreka ezinezkoa dela.

Honako honetaz OHAR ZAITEZEN nahi dut: DIMENTSIO UNIBERTSALA, formarik gabeko

BULKADEN DIMENTSIO bat da. Ez dauka sortzeko inongo egitasmorik. ZATITU GABEKO FORMA-

egoera batean dago.

Orekak, -aurkako BULKADEN arteko bridatzeak- ‘higitzeko’ eta elkarturik egotekoak, sortzen du

elkarri eutsitako energiaren espiral mugagabea.

ELKARREN ARTEKO BRIDATZEAREN ENERGIA -ELKARRI EUTSITAKOA- halakoa da, ezen

banakotasunak ezin duen irudikatu ere egin. Lehen esan dizudanez, baldin eta banakotasunak

ELKARREN ARTEAN BRIDATUTAKO ‘Mugimendua eta Atxikidura’ -BULKADEN DIMENTSIO

UNIBERTSALEAN sartzerik izango balu deseginda geratuko litzateke berehala, eta KONTZIENTZIA

UNIBERTSALAREN orekara bihurtuta. Hausnar ezazu KONTZIENTZIA UNIBERTSALEAN den

BULKADA BIKIEN ARTEKO BRIDATZEAREN barnean den irudikaezineko Ahalmen itzelaz!

BULKADA horiek zera dira oinarri-oinarrian:

KONTZIENTZIA/EZAGUTZA

ASMOA

NAHIA>>>>>>>><<<<<<<<HELBURUA

ADIMENA MAITASUNA

honelaxe uztartua:

Maitasun Adimentsua eta Adimen Amultsua

Bulkada hauek: Mugimendua Atxikidura – Arbuioa

ELEKTRIZITATEA.....orekan.......MAGNETISMOA

Aurrekoak deskribatzen du MUGAGABEKO DIMENTSIO UNIBERTSALA, BIG BANGA izan aurretik!

Orain badakizu Aita-Ama Prozesu Sortzailea eta sortze fisikoaren tresnak, guztiak, oreka egoera

batean daudela Dimentsio Unibertsalaren baitan; baina orain oreka horrek lehertarazia izan behar du

zera sortzeko:

FORMA INDIBIDUALA EDO BANAKOA

Jakin ere badakizu, Betiereko BULKADA Mugagabeak elkarren arteko bridatze-egoera batean

daudenez gero, BULKADA horiek energiaren sekulako intentsitatekoak direla, zeinarekin alderatuz gero

atomo-zatitzeak dakarren energia atomikoa ‘puf’ hutsa den, garrantzirik ez duen ‘tik’ infinitesimala, alegia.

Lehentxeago aipatutako guztiaren jabe izan zaitezen nahi dut; zeren Big Bang unean gertatutakoaz

duzun ulerkuntzak emango baitizu KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN leherketaren momentuan
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gertatu zelako begiztatze bat; hain zuzen ere, forma banakoaren sortzeari leku emateko.

KONTZIENTZIA UNIBERTSALA BITAN URRATU ZEN !

NAHIA eta HELBURUA

‘Aita’ ADIMENA eta ‘Ama’ MAITASUNA-ELIKATZEA.

Lehertu ziren modu independientean eta aldi berean elkarrekin jarduteko.

Euren ‘Tresnak’ honako hauek izan ziren hurrenez hurren:

Elektrizitatea eta Magnetismoa.

OREKAREN leherketatik irten zen:

BURU-ADIERAZPENAREN ASMO OSOA.

‘IZATEAREN Kontzientzia Unibertsala’ zera bihurtu zen:

‘Niaren’ banako kontzientziaren bulkada, buru-adierazpena exijituz.

‘Materiaren’ dimentsioan sinonimoak dira BIZIA eta NIAREN dominioa edo jabetza.

Horiek ‘materiaren’ kontzientzia bihurtu ziren.

Zer da BIZIAREN kontzientzia?

Aita – Adimena eta Ama – Maitasuna da

Mugimenduaren Bulkada, Helburuaren Bulkada – Elikatzea – Biziraupena.

Elektrizitatea bezala ikusita, Magnetismoa bezala ikusita

Materian.

Irudikatzen has zaitezke gero, KONTZIENTZIAREN leherketa! EZAGUTZAREN eztanda!

Nik zuri Big Bang momentuan gertatu zena irudikatzen laguntzeko, saia zaitez oroitzen uneren bat, zeuk

ere kontzientzian leherketa bat esperimentatu zenuena!

Hori gertatzen da, garrantzi handiko helbururen bat lortzeko zeure ‘izate’ osoa ipintzen duzunean:

Aurretiaz gogotsu zaudela, zeure zereginak gauzatzeko irrikan zaudela, garrantzigabeko inguruabarren

batek edo pertsona sorgorren batek oztopoa jartzen die lortu nahi dituzun helburu desiragarriei. Nola

sentituko zinateke? Zure arreta banatua gertatuko litzateke, eta zu lehertu egingo zinateke. Berriro,

bitartekariari -giza terminoetan- esan nahi dudana adibideetan jartzeko eskatu behar diot, zeren lurreko

kontzientziarik txikiena KONTZIENTZIA UNIBERTSALETIK aterea baita.

Aireportuan zaude atzerrian oporrez gozatzeko prest eta gogotsu. Bidai Agentziako mahaira heltzean

jakiten duzu ez dagoela ez agiririk, ez billeterik, ezta erreserba-agiri arrastorik ere hegaldirako eta

ostaturako, nahiz eta den-dena ordaindurik egon zure kreditu txartelaren bidez. Nola sentituko

zinateke?

Soinean oso garestia den jantzi dotore bat duzularik, garrantzi handiko bezeroei harrera ona egiten ari

zatzaizkie, eta miliodun kontratu eder bat egitekotan zaudela, zerbitzariak plater bete gisatu bero

botatzen dizu buru gainera. Nola sentitzen zara?

Erostera zoaz, eta aparkalekura ateratzean autoaren gurpilak eta ateak lapurtu dituztela ikusi duzu egun-

argiz!

Gupida handiz diru zorroa ireki eta zure txanponengatik negar zotinka ari den eskale elbarri bati emateko
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asmotan zabiltzala, gizonak tente jarrita indarrez kentzen dizu diru zorroa, eta hanka egiten du atleta

batek bezala. Nola sentitzen zara?

Inguruabar horietan guztietan kontzientzia-ekimen bizia izango zenuke zeure gogamenean. Zure burua

planez beteta egongo litzateke -bakean- hortik ateratzeko eta helburu jakinen bat lortzearren zerbait

egiteko.

Zure asmoa eta helburua elkarri loturik egongo lirateke -beraz orekan-, baina ohar zaitez gero eta

aurreratze tentsio handiagoa litzatekeela zure helburura hurbildu ahala. Tentsioa zenbat eta handiagoa

izan, leherketa orduan eta indartsuagoa.

Egiaz, egon zintezke

KONTZIENTZIA UNIBERTSALA/EZAGUTZAREN egoera berean.

ASMOA

‘Aita’ ADIMENA orekan ‘Ama’ HELBURUAREKIN

izatea eta forma emateko, sortzeko asmoa duzun planari.

Zure eztandaren ondoren, irudika al ditzakezu ondorengo kaos mental/emozionala, argi pentsatzeko

ezintasuna, etorriko liratekeen pentsamenduak, bata bestearen atzetik adierazpena eskatuz, bat bera ere

ez zentzuzkoa edo logikoa?

Saia zaitez konturatzen ZU -forma banakotua- makrokosmosaren mikrokosmosa zarela. Zu

buruorratz baten burua zara KONTZIENTZIA/EZAGUTZA UNIBERTSALA adieraziz, bai -orekan-

pentsamenduak bare-bare daudela meditatzen duzunean, bai -kontzientzia aktiboa bezala- pentsatzen,

sentitzen, planak egiten eta sortzen duzunean.

Hortaz, zure kontzientziaren eztanda ñimiñoa eta ‘zeruetako’ leherketa erlaziona baditzakezu, ondorengo

kaosaren ideia txikiren bat izango duzu; bai -une batez- DIMENTSIO UNIBERTSALAREN baitan, nola

denbora-eonetan oraindik formarik gabe dagoen ‘materiaren’ dimentsiotik sortutako hedatze berriaren

barnean.

Beraz, zuetako askok berregokitu egin beharko duzue sortzeari buruz duzuen ideia. Erabateko kaos

egoera bat bezala hasi zen. BULKADA UNIBERTSALAK banatu egin ziren. Aurrez ez zegoen

egitasmorik banakotasunaren hasiera zuzentzeko edo kontrolatzeko. BULKADAK oraindik ezelako ‘forma

kontziente’ edo gidaritzarik gabe zeuden. BULKADA NATURALAK ziren, KONTZIENTZIAN funtzio

oldarkor batzuk burutzeko (prest zeuden), baina gorago ez zuten inongo Indar Zuzentzailerik

adimentsuki mugimendu espezifikoan edo atxikiduran zuzenduko zituenik. Bakar-bakarrik zeuden.

KONTZIENTZIA/EZAGUTZAREN BULKADAK, banatuak eta galduak, zirrarak jasotzeko gai ziren,

baina ez zegoen jasotzeko zirrararik, ez baziren elektrizitatearen ‘mugimendua – jardueraren’ eta

magnetismoaren ‘atxikidura – aldarapenaren’ barne kaosarenak.

Eta KONTZIENTZIAREN KAOS hori partikulen kaosa bezala manifestatua izan zen kreazioaren

barruan. Partikula elektrikoen kaos-hedatze horren barruan, hala ere, bazen ‘NIAREN’ jabetzari buruzko

oinarrizko ezagutza. Kaosa gauza bat zein beste bat izan, NIAREN jabetza nabarmendu zen

lekualdatzearen, kontrola hartzearen eta sortzearen ‘Aita’ Asmoan.

NIAREN izaerak hasieran forma hartu zuen energia elektrikoaren karga positibo batean. Bera ‘NI’-

indar nagusi bihurtu zen protoi bezala, karga elektriko negatibodun satelitea zuela, zeinarekin
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atxikidurazko ‘Ama’ Helburua aktibatua izan zen baldintza horietan: karga elektriko positiboa eta

karga elektriko negatiboa elkartuz.

Elkarren zale egin ziren espezie bizidunen izaki maskulino eta femenino eboluzionatuez esan

litekeen bezala, eta bat egin zuten.

Aldarapen ‘Ama’ Helburua ere aktibatua izan zen; bi karga elektriko positibo edo bi karga

elektriko negatibo elkartzea eta negatiboki erreakzionatzea gerta zitekeela ematen zuenean, Berak

tartean sartu eta banandu egin zituen, bere modukoa den ama eboluzionatu batek bananduko

lituzkeen bezala borrokatzeko zorian haserre-haserre dauden bi bihurri zital.

Horixe izan zen forma bakarra kontzientzia/ezagutzaren kaosaren barnean luzaro, zeren denborak ez

baitu garrantzirik berez materiaren baitan. Denborak garrantzia du soilik karga elektrikoen artean

ezagutza kontzientearen kontaktu bat dagoenean atxikidura edo arbuioa sortuz; gertatzen ari

diren hurbiltze eta gertakizunen progresio bat dagoenean; eta erdietsi beharreko helburuak

daudenean.

Horrez gain, denborak ez du zentzurik.

Kreazioa, era indibidualean eta elkarren artean -batak bestean eraginez- funtzionatzen duten LEHEN

BULKADEN emaitza da, ZEINEK betetzen baitituzte kontzientziaren baitan grabaturik dauden behar

erantsiak, behar horiek dira hasieran buru-adierazpena handitzea eta esperimentatzea, ondoren beste

banaketa bati bidea ematea, eta gero, segurtasun zentzua eta barne-erosotasuna berreskuratzea,

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN harmoniaren baitan ber-elkartuak izateko. Indar bultzatzaile

horretatik -izatearen harmonia elkartua lortze aldera- heldu zen elkartzeko bulkada maskulino-femeninoa,

arimaren kontzientzian -ezkutuan- den poza berreskuratzeko.

Aurreko ahapaldiaren analogia bat egin liteke gurasoen ohiturarekin, zeinaren arabera goizez

lanera joan eta arratsaldez itxaropentsu familiarekin eroso elkartzera itzultzen diren. Eta

familiarekin bat eginik, indarberritu egiten dira hurrengo egunean berriz munduari aurre egitera

ausartzeko.

Beraz,

BURU-ADIERAZPEN UNIBERTSALAREN

sortze prozesuak

bilioika urte iraun zuen denboran zehar.

BIG BANGA edo Leherketa handia izan ondoren, Aita – Ama sortze-prozesua bi energia ezberdinetan

banatu zen, eta bi energia horiek etengabe banaturik eta batera jardun zuten; independienteak ziren,

baina elkar bridatuak batera lan egiteko, ezaugarri edo ‘izaera’ indibidualak zituzten eta funtzio

ezberdinak. Hortaz, bere lana ezberdina baina zatiezina zen/da.

Zuk badakizu, eta meditazio prozesu batez, erabat ulertuko zenituen ‘Aitaren’ ‘izaera’ eta ‘Amaren’

‘izaera’ Dimentsio Unibertsalaren orekaren baitan.

Labur labur, ‘Aitaren’ ‘izaera’, eraginkorra eta sortzailea izatea eta sortze lana egitea da. ‘NIAREN’

izaera ere bada existentzia indibidualizatua izatea. Izaki bizidun orok -listorretik hasita hipopotamoraino-

badu ‘NIAREN’ zentzu indartsua eta hori babestu beharra.

‘Amaren’ ‘izaera’ da ‘Aita adimenak’ hasitako kontzientzia elektrikoaren ‘planari’ forma ematea partikula
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elektrikoak bilduz.

‘Aita’ eta ‘Ama’ kontzientzia -JATORRIZKO BULKADAK- orekaren baitan daude biak, eta DIMENTSIO

UNIBERTSALAREN IZAERARENAK dira; eta beraz, forma indibiduala sortzen dutenean,

DIMENTSIO UNIBERTSALAREN IZAERAREN lana burutzen dute, zeina den: Hazkundea, - Jaten eta

elikatzen hornitzea – Sendatzea – Babestea – Beharrak asetzea Legean eta Ordenean oinarrituriko

sistema baten barruan............... BIZIRAUPENA.

‘Aita’ eta ‘Ama’ KONTZIENTZIAREN energiak, BULKADAK dira, biak DIMENTSIO

UNIBERTSALAREN baitan bridatuak; eta orekatik askatuak direnean, sortze lana egiten dute gaitasun

handiz. Gainera, kontuan izan ezazu beren lanaren handitasuna kreazioaren baitan, mundu guztian

zehar. ‘Aita/Ama’ bulkadek sortze-maila bakoitza bultzatzen dute: elementuak, molekula eta zelula

biziduna eratzetik Mamut bikainera arte. Gurasoen baitan ere senez lan egiten dute, elkartzera, sortzera,

fruitu ematera, eta umeak haztera bultzatuz.

Zenbait gurasok beren progeniea (arrautzak, kumeak edo gizakumeak) jaio ondoren alde egiten dute.

Horiek, NIAREN zentzu indartsuagoa duten gurasoak dira berezko Aita-Amatasun sena baino.

Honetara ezkero, erabat ulertu behar duzu BULKADA hitzak zer esan nahi duen.

Beharbada uste duzu horrek ‘oso lainotsua den sormen-forma bat’ ematen duela; baina pixka batez

hausnartzen baduzu, agian konturatuko zara, azkenean, ez gizakiak, ez animaliak edo insektuak, ezta

landareak ere, ez duela inongo jarduerarik burutzen dimentsio materialaren baitan, ‘kontzientziaren’

barne hertsatzerik gabe, zeina ‘bulkada’ bat den. Izan daiteke eguzkira begira jartzea, korrika egitea,

jatea, lan egitea, lo egitea, erostera joatea edo seme nahiz alaba bat izatea. ‘Bulkada’ beti jardueraren

aurretik izaten da, baita begiekin kliska egitearen aurretik ere. Are gehiago, ez dago jarduerarik hasiko

duen bulkada bakar bat ere, helburu batek zuzendua ez bada.

Landareek, loreak eta hostoak birarazten ditu hazkunderako eguzki-izpiak har ditzaten, jendeak korrika

egiten du forman egoteko, jan egiten du gosea kentzeko, lan egiten du bizitza irabazteko, lo egiten du

tentsioetatik ihes egiteko eta energiaz betetzeko, erostera joaten da janaria lortzeko; den dena

biziraupenera eta erosotasun pertsonalera zuzendua.

Orduan, BULKADAK kreazioaren atzeko eta barneko ERREALITATEA dira.

Materia guztia, atzera, partikula elektrikoen jatorrizko formara itzuliko balitz, Bulkada Unibertsalak beren

horretan geldituko lirateke, eta azkenean forma emango liokete beste kreazio bati. BULKADAK betiko

dira. Halere, ‘materia’ bizidun barneko partikula elektrikoak ez dira iraunkorrak, baina arimak aurrera

jarraitzen du.

Zuk buruan dituzun bulkada elektrikoekin pentsatzen duzu. Nerbio sisteman dituzun bulkada

magnetikoekin sentitzen duzu: horiek bulkada elektrikoak orekatu eta bateratu egiten dituzte kohesio-

osotasun batean.

Atxikidura magnetikorik gabe zure sisteman, zu mugimendu hutsa izango zinateke, inondik ere ez

zinateke ezagutza izango. Oraintxe duzu tenorea 1.Gutunean deskribatzen diren basamortuko ene

esperientzietara itzultzeko.
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Gogoratuko duzu Jordan ibaira Juanek bataia nitzan joan nintzela, errebeldea nintzela, Jehovak

gizakiak bekatuengatik zigortzen zituela zioen judu irakaspenen aurkakoa nintzela, erabat. Senez

nabaritzen nuen kontzeptu faltsua eta ankerra zela, eta beraz, arbuiatu egiten nuen. Sortzeari buruzko

Egia ikusi ondoren, ezin nuen ulertu Kontzientzia Perfektuak zergatik ez zituen izaki perfektuak sortzen,

beren Sortzaile Maitasun Adimentsuaren irudira eginak.

Sortzaileari - ‘Kontzientzia Unibertsalari’ - galdetu nion gizateriak zergatik jasaten zuen hainbeste

oinaze eta gaiztakeria. Orduan argi eta garbi erakutsi zitzaidan, gizakiek esperimentatzen zituzten arazo

guztiak izatearen ‘erdi gunetik’ sortzen zirela, (zientziak ‘ego’ deitzen dio orain).

Berak bere burua adierazten zuen ‘nortasunean’

BEHAR BULTZATZAILE bat bezala, kritika edo eraso emozional/fisikotik babesteko, eta antzeko

BEHAR BULTZATZAILE bat, gainontzekoak apartatzeko, bizitzaren karreran lehendabizikotz iristearren.

Manifestatu ere egin zen ‘nortasunean’

BEHAR BULTZATZAILE bat bezala norberarentzat onena den guztia eskuratzeko, gainerakoak aurka

egon arren; eta antzeko BEHAR BULTZATZAILE bat nork bere jabegoak atxikitzeko, direla ahaideak,

adiskideak, ondasun materialak edo lorpenak, edozein aurkakotasun egon arren.

Jakinarazi ere egin zitzaidan kreaziorik ez litzatekeela, ‘izate sortzailearen oinarrizko BI bulkada’

betiereko eta aldaezin horiek gabe.

Hauxe da kreazioaren sekretua, eta existentziaren eta ‘izate banakoaren’ sekretua.

Taldean batera lan egitean, banaturik baina banaezinik mundu ikusgaian, bulkada biki hauek izan ziren

bitartekoak, zeinen bidez ‘materiaren’ gaia bera sortua izan baitzen goreneko ‘KONTZIENTZIA

UNIBERTSALETIK’.

Sormenaren bulkadetako bat, JARDUERAREN ‘NIAREN’ jabetza da.

Jardueraren bulkada hori unibertsala da eta iturri bakar batetik dator:

‘Jarduera’, KONTZIENTZIAN den mugimendua da, eta aldi berean KONTZIENTZIA mugimenduan.

Beste bulkada sortzaileak zentzu figuratuan, bi alde ditu eta biak daude aurkako norabideetara begira.

Hauexek dira:

ATXIKIDURA – ARBUIOA

Erakarri >>>>>>>>>>>> NI-RANTZ NI-TIK <<<<<<<<<<< arbuiatu

Honelaxe ere ezaguna:

ERAKARTZEA – ALDARATZEA

Erakarri >>>>>>>>>>>> NI-RANTZ NI-TIK <<<<<<<<<<< aldaratu

KONTZIENTZIAREN baitan.

Lurreko existentzia, bi modu horien bidez baino ez da lortua izan.

Unibertso osoa ‘Ahalmen Sortzailearen’ manifestazio bat da, aktiboa IZATE FISIKOAREN

Bulkada Biki horien barnean – ‘materia’ eta forma banakoa sortuz.

Hauxe da unibertsoaren oinarrizko ‘sekretuetako’ bat.
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Ikusi nuen ‘Nortasunaren’ edo ‘egoaren’ - orain horrelaxe esaten zaio- ‘esentzia’,

‘NORTASUNAREN ZAINDARIA’

bezala

izan zela sortua eta erakargarriro grabatuta zegoela bulkada magnetikoarekin zera bermatzeko:

BARNEKOTASUNA eta BIZIRAUPENA

‘NI’ indibidualaren izaera babestearren.

Hori lortu zen Izatearen bigarren Bulkadaren bi aldeak

(ATXIKIDURA-ARBUIOA) erabiltzean indibidualitatea bermatzearren.

ATXIKIDURA aldeak ekarri, lortu, erakarri, exijitu, kendu, oratu, eta gogor heltzen die jendeari eta

erreklamatzen dituen jabegoei. BULKADA horrek segurtasunaren ilusioa sortzen du laguntasunean eta

jabegoetan. ‘AMA KONTZIENTZIAREN’ ‘tresna’ da, familien, komunitateen eta nazioen eraikitzea

inspiratzen duena. Edertasuna, alaitasuna, harmonia eta maitasuna sor ditzake.

‘EGOAK’ bultzatua denean, bizitzak zapuztu eta komunitateak suntsitu ere egin ditzake.

ARBUIOA aldeak aldaratu, alde batera utzi, bultzatu, eta itzuri egiten du nahi ez duen guztia: jendea,

animaliak eta jabegoak. Horrela, BULKADA horrek barnekotasun eta seguritate ilusioa sortzen du.

Horixe da familietan, harremanetan, komunitateetan eta nazioetan hausturak eragiten dituen BULKADA.

Ustez bizitzak salbatzera dago orientatua, babesa eta barnekotasuna bermatuz; baina indar suntsitzailea

da ‘EGOAK’ bultzatua denean.

IZATEAREN BULKADA BIKIOK gabe, gauza guztiak uztarturik geratuko ziren bata bestean, orekan

den ‘AHALMEN SORTZAILE UNIBERTSALAREN’ denbora gabeko betikotasunaren baitan. BULKADA

BIKI horiek gabe ez zen egongo, ‘eman eta hartu’ eta ‘erakarri eta bultzatu’ bezalako elkarreraginik;

zeina beharrekoa baita milioika esperientzia pertsonalak sortzeko, zeinetatik ‘nortasuna’ hazi eta

bilakatzen den.

Beraz, ‘nortasunaren’ eta ‘ego-bulkadaren’ arazoa (zeina, gauza bizidun guztiek eta gizateriak pairatua

den), kreazioaren ezinbesteko egitate ezeztaezina zen/da. Beste edozein azalpen mito hutsa da.

Ikusi nuen, ‘BEKATUA’ gizakien esanetan, giza izaeraren baitan den Atxikidura-Arbuio bulkaden

elkarreragin zuzenaren ondorioa zela. Atxikidura-Arbuio bulkadek, sortutako banako entitate guztiek

daramaten mozorro emozional/mentala osatzen dute. Entitate horien artean ditugu bai hegaztiak bai

gainerako animaliak. Bulkada horiek natura guztian dabiltzala ikusten da, baita landareen bizitzan ere.

Atxikidura-Arbuio bulkadek jokabidea bideratzen zuten/dute, kreazioko entitate guztien biziraupen

aldera.

Ez zegoen/ez dago ihes egiterik Atxikidura-Arbuio bulkadetatik.

Bulkada Biki horiek erosotasun, gozamen, eta ‘lurreko’ ‘zoriontasun’ ororen iraupen laburreko

iturria ziren/dira - eta baita gaixotasun, miseria, eta pribazio ororen iturria ere munduan.

Hala ere, horiez gain, azpian zen/den BIZIA zen/da, guztia gaindituz eta barneratuz,

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN LEHERKETATIK sortua,

zeina den lur kontzientziaren oinarri eta iturri berbera;
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beraz, ‘Aita – Ama’ Kontzientzia sortzailea den bezala,

gizakiaren PENTSATZEA ere sortzailea da;

zeren ‘pentsamendua eta sentimendua’, biak baitira,

‘Aita – Ama’ Kontzientziaren tresna bikien ariketa eta batasuna.

Hortaz, ‘Atxikidura-Arbuio’ Bulkada horiek ere guztiz sortzaile egiten dira banakoen nortasunean,

zehaztu -eta ikusgai egiten dituztelako- ‘gauza desiratuen’ eta ‘gauza arbuiatuen’ ‘kontzientzia formak’.

Hauxe da unibertsoaren oinarrizko bigarren ‘sekretua’.

Ikusi nuen ‘BEKATUA’ gizakiek egoki asmatutako kontzeptu artifiziala zela, besteei min eragiten zien

edozein giza jarduera deskribatzeko.

Gainerakoei gauzak ‘indarrez kentzeko’ eta gainerakoak gogorki baztertzeko berezko joeragatik -

bizitzatik nahi zutena lortzearren-, ekidinezina zen gizaki guztiek une batean edo bestean nahigabe edo

oinazeren bat eragitea besteei. Besteak zauritzeko giza joera horrek inola ere ez zion irainik eragin

KONTZIENTZIA UNIBERTSALARI (Jainkoari), judu eta kristau erlijioek baieztatu zuten bezala.

Gizakiak baino ez zuen ulertzen ‘bekatu’ hitzaren esanahia, zeren gizateriak eta gizakiari lotutako

kreazio guztiak soilik ezagutuko baitzituzten BANAKOTASUNAREN oinarrizko BULKADA biek -

‘Atxikidurak – Arbuioak’- eragindako mina, gabezia eta miseria; hain zuzen ere, bulkada horiek aktibo

daude ‘giza nortasunaren’ baitan.

Gizakiak bere banakotasuna babesteko atxikita duen bulkadak behartu du gizartearentzat arauak eta

legeak egitera. ‘Ahalmen Sortzaile Unibertsalak’ -MAITASUNAK- ez zuen zerikusirik batere gizakien

murriztapenak, mugaketak, eta lege eta epaiak eratzearekin. Zera hau ere ikusi nuen:

Ahalmen Sortzailea Aita-Ama-BIZIA etengabeko jarioan zebilela unibertso guztian zehar, eta nire

gogamenean BERA bizia zela pentsamendu eta sentimenduen bulkada bikiak erabiliz.

Hori dela eta, indar handiko edozein ‘pentsatze edo sentitze ez-perfektuk’ asaldatu

eta aldatu ahal zuen sortutako gauzen ‘KONTZIENTZIA patroia’.

Eta alderantziz:

Nire ‘pentsatzeak’, ‘egoaren’ bulkada bikietatik erabat arazturik zegoenean -eta guztiz irekia

Ahalmen Sortzaile Aita-Ama ADIMENA/ MAITASUNARI-, berrezartzen zuen

‘MAITASUN ADIMENTSU PERFEKTUAREN’

izaera.

Beraz, ‘pentsatze ez-perfektuaren’ ondorioz, aldez aurretik ez-perfektu egin izandako izaera bat,

araztua eta egoera oso batera itzulia izan zitekeen, jokabide eta pentsamendu egozentrikoak

aldatzean BALDINTZA GABEKO MAITASUNAREN jokabide eta pentsamenduen truke.

Prozesu sortzaile osoaren ‘tresna’ bat zen nire gogamena, zeinak iturburua

UNIBERTSALEAN baitzeukan.

Orain banekien hori horrelaxe zela, -banekien espiritualki, adimentsuki eta emozionalki-, eta ohartu

nintzen urratsak egin behar nituela eta egin nitzakeela nire gogamena lehenago gobernatzen zuten
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‘EGOAREN’ BULKADA BIKIAK gainditzeko, ZERUKO ERREALITATEAK erabateko

askatasuna izan zezan nire gogamenaren eta garunaren bidez.

Horregatik, ene baitan sakonki errotutako giza Egoaren eta nire ‘Aita-Ama Kontzientziaren’ artean

borroka bat zegoen, iluminazioaren azkenaldian basamortuan esperimentatuko nituen tentazio

garratzetan. Satanasek ez zuen inola ere zerikusirik izan nire kontzientziaren baitan gertaturiko

borroka horrekin.

Borroka, honako hauen artean zen:

BANAKOAREN BULKADA BIKIEN (atxikidura – arbuioa) eta

MAITASUNA-BIZIA ADIMENTSUA bezala BERE BURUA ezagutzera

eman zitzaidan ZERUKO ERREALITATEAREN artean.

Zeina haraindikoa eta hala ere nire barnean baitzen, eta -pixkanaka- gero eta gehiago beretuko baitzuen

nire banakotasuna, baldin eta nik meditatzen eta bulkada egoistetatik arazten jarraitzen banuen.

Aurrekoa ezagutza indartsuaren deskribapena da, zeinarekin Nazaretera itzuli nintzen.

Beraz, -otoitz eta meditazio- aldia ere izan zen, amarekin berrindartu arte bizi izan nuen sendatze

fisikoaren denbora; zeinetik jaso bainituen inspirazioa eta indarra, ZERUAREN edo ERREALITATE

UNIBERTSALAREN IZAERA kontzienteki eta gogotik bizitzeko.

Dakizunez, ZERUAREN edo ERREALITATE UNIBERTSALAREN IZAERA BIZIA da.

BERA kreazioaren baitan aktibo dabilenean -edo beste modu honetaz ere esan daiteke: kreazioaren

‘banakotasunaren’ barnean-, BERAK hazi, elikatu, elikadura hornitu, indarberritu, osatu, babestu,

biziraupena bermatu, eta sortutako guztiaren beharrak asetzen ditu, -dena harmonia perfektua,

kooperazioa, legea eta ordena dituen sistema baten barruan. Horixe da BIZIAREN ‘izaera’. BERE

lan guztia kreazioan IZAERA UNIBERTSALAREKIN bat etorriz gauzatzen da, izaki bizidun guztien

onura handienaren sustatzea.

Hitz hauek ulertu ahal badituzu, jakingo duzu zergatik itzuli nintzen basamortutik bizipozez beteriko gizon

bat bezala, munduaren edertasunaren ulerkuntza berri batekin, uste osoko sentimendu batekin, eta

‘materiaren’ itxura kontrolatzea posible zela JAKINIK. Nirekin batera sentituko duzu nik sentitu nuen gogo

bizia, juduei Zeruko Erresuma euren baitan zegoelako berri aintzatsua eskaini ahal izan nielako. Egin

behar zuten gauza bakarra zen nire laguntzarekin ‘aurkitu’, eta beren bizitzak betiko aldatuko ziren.

Ezagutza berbera uzten dizut, zeinak -otoitzean erabiliz eta erabat ulertuz- alda baitezake zure bizitzaren

ibilbidea. Irakurtzen duzun bitartean zure kontzientzia igoarazia izango da, eta inspirazioa bilatuz gero,

etorri egingo zaizu. Irrikatzen dut zuk ulertzea, helburua lortzea, haztea eta eskuratzea. Lasai egon zaitez

ene ARGIAN; zeren eta irakurri, hausnartu, meditatu eta otoitz egin ahala, nire KONTZIENTZIA

KRISTIKOAK beretua izanen zara, zeina gero eta argiagoa izanen baita zuretzat Zeruko Ezagutzan

sakontzen duzun bitartean.

Ene maitasunak, eta handituz doan zure jakintzan dudan fedeak inguratzen zaituzte.



!
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6. GUTUNA

GUTUN hauek aurkezten dute eonetan zehar jendeak jakiteko irrika izan duen ezagutza; baina hori

ulertu ahal izateko mundu-ezagutza zientifiko maila nahikorik ez zuenez, jendeak ez du jasotzerik

izan. Horrelaxe izan zen R.>KMKS izenarekin Palestinan izan nintzenean; behin eta berriz modu

askotara azaldu nuen EXISTENTZIA UNIBERTSALAREN EGIA, baina inork ez zuen ulertzen.

Zuetako gehienok jakingo duzuenez, EZ naiz une honetan etorri zuei beste erlijio bat, kode moral hobe

bat edo gurtu beharreko T0<CHEIU berri bat ekartzera. T6?HML<MP? JILCMC=I<U ere ez dut predikatzen, zuen

metafisikoek bezala. Gizatasunez sortutako TJ?HML<MP? JILCMC=I<EU, zeinak behar eta giza nahiak

magnetizatzen dizkizuen eta zuen handinahikeriak lortzeko medioa den, indartu baino ez du egiten zuen

bulkada egozentrikoa.

Gauza bedeinkatu eta oparo guztiak zure baitan eta bizitzan manifestatuak izanen dira, baldin eta zera

honetaz ohartzen bazara:

Unibetso guztia KONTZIENTZIA UNIBERTSAL traszendentala dela, ikusgai egina BERAK materia era

hartzen duenean T?AI<K?HU jardueraren bidez.

Bide espiritualean zure benetako helburua da T?AI<K?HU loturatik askatzea, eta ZERUKO

KONTZIENTZIAREKIN gero eta harreman garbiagoa izatea. Zure azken helburua BERE

nonahikotasuna ezagutzea da, bai zure barnean, bai zure eguneko jardunetan zehar.

Zure goreneko helburu espirituala da une espiritualki-goratu hartara heltzea, azkenean ohartzen

zarenean zure giza gogamena eta desirak guztiz mugatuak direla; eta beraz, inoiz ezin dizute

eman esperimentatuko dituzun zoriontasuna eta gauzatzea, egoa lagatzen duzunean eta ZERUKO

KONTZIENTZIARA heltzen zarenean SOIL-SOILIK eskatuz: BIDERIK ALTUENA, BIZI UGARIA eta

benetako HELBURU espirituala, zeina zerorrek baino ezin duzun bete zure lurreko egoeran.

Hala ere, ulermen maila altu hori lor dezazun laguntzearren, oraintxe sartuko naiz T,-5*7,4U sorburuei

eta funtzioari buruzko xehetasunetan.

Zure munduari begira nagoela, INDAR EGOZENTRIKOAK gobernatutako dimentsioa dakusat.

GAINBEHERA DOAN GAURKO GIZARTEAREN gauza txar guztiak -zuen arima gabeko hiri

erraldoietan- Indar Egozentrikotik irteten dira. Indar hori da zuen planetan ari den jarduera gaizto,

gezurti eta oker ororen iturria. Medioak, TB, familiak eta nazioak kontrolatzen ditu. Gerrak sortzen

ditu lurbira osoan. Kontzientzia baxuko energien jario gaiztoa sortzen du; zeina Entitate

Espiritualik Handienek nabaritzen duten, baina behatzea ikaragarria den.

Oraingo zure kontzientzia, jabegoekiko zaletasunak eta besteekin partekatzeko gaitasun ezak

kutsaturik baldin badago, besteen lepotik aberats egiteko moduak landuz, lapurtuz, lanean

ardurarik gabe jokatuz edo jasotzen duzun diruagatik lanean onena ez emanez, zakarki ihardetsiz,
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marmarka ibiliz, zeure buruari kritikatzera eta sarkasmora jotzea eskainiz, epaituz, arbuiatuz,

irainduz, etsaikeria, intolerantzia eta gorrotoa sortuz, maiterreak barrena janez, oldartuz, bulkada

bortitzak sustatuz, ohostuz, gezurretan jokatuz, engainuzko harremanak bultzatuz eta bi aldetara

jokatuz, difamatuz; orduan egoak bultzatzen zaitu. Egoa duzu agintean eta nekez ibiliko zara

kontzientzia egozentrikoaren jario gaiztoan barrena, Errealitatea ikusi ahal izateko.

Horregatik, Ni GUTUN hauen bitartekariaren bidez etorri naiz zuei laguntzera, zehatz mehatz uler

dezazuen zerk lotzen zaituzten egungo egoeretara; hots, duela mende bat giza gogamenarentzat

pentsaezina zen ikara.

Orain zehatzago azalduko dizut

EGOZENTRISMOA

ZURE SORKUNTZAREN UNEAN, koito edo sexu-elkartzean, zure aitaren kontzientzia bizkarrezurrean

zehar igotzean gero eta buru gainerago, tentsioak bere gailurra jo zuen, eta labur-labur zure aitaren

kontzientziak ZERUKO KONTZIENTZIA ukitu zuen flash bat sortuz, zeina leherketa txiki bat izan baitzen

aitak orgasmoa bezala esperimentatu zuena, eta gero bere giza hazian

ZERUKO KONTZIENTZIAREN

bisustura edo injekzio bat eragin zitzaion

zure amaren obuloari bizia emateko.

Emakumearekin elkartzeko uneak eta orgasmo-unean gizonarengan den tentsioaren leherketak,

BIG-BANG momentua berreraikitzen du; hain zuzen, RAita-Ama-KontzientziarenS BATASUNA

energia banatuetan lehertu zenean, eta lehendabiziko partikula elektrikoek forma hartu zutenean

materia aleatorioarekin batera. Aita Kontzientziak Rjarduera eta <MELO;=;S energia hornitu zuen, eta

Ama Kontzientziak partikula elektrikoei forma eta substantzia emateko Ratxikidur;S hornitu zuen.

Horiexek dira gizonari eta emakumeari bizia eta forma ematen dieten OINARRIZKO BULKADAK.

Nik uler dezazun nahi dut kreazioa ez dela kontzientziaz betetako materiaren RDJ>;OBH;S.

Kreazioa OINARRIZKO BULKADEN forma ikusgaia da; eta elkartuz, forma eta entitate indibidualak

egiten dituzte. Eta forma eta entitate horiek guztiek hamaika modutan adierazten dute OINARRIZKO

BULKADEN fazeta eta konbinaketa ugari. Beraz, JATORRIZKO BULKADAK Errealitatea dira, zeina

zure ikusmenak, entzumenak, usaimenak eta ukimenak baitiote materia RsolidoaS direla; baina

egiaz, indibidualizatutako KONTZIENTZIA BULKADAK dira, izan daitezen esperimentatuak,

adimentsuki ulertuak eta emozionalki aintzat hartuak. Sorkuntzaren unean giza haziak obuloarekin

bat egiten duenean eta parekatzea gertatzen denean, kontzientzia maskulinodun kromosomak

kontzientzia femeninodunekin biltzen dira. Hori, zure aitaren haziaren kontzientzia eta zure amaren

obuloaren kontzientziaren arteko batasun fisikoa da, Zerukoak bultzatua. Eta horrela, kromosoma

maskulinodunaren eta femeninodunaren kontzientziak guraso bien ADN genetikoa grabatua darama.

Haziaren eta obuloaren arteko batasun fisikoaren unea, sormenaren bi mailatan gauzatzen da. ZERUKO

KONTZIENTZIAREN ziztada zure ARIMA izatera heldu zen, haziaren eta obuloaren giza

kontzientziaren batasunean haragitua. Fisikoa sortu zen, Aita - Ama - Bizia Kontzientziaren
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ahalmenak bultzatua, zeinak gobernatu baitzituen zelula kontzienteen jarduera eta batasuna zure

gorputz fisikoaren hazkundea eta mailakako garapena sortuz; eta hori da, hain zuzen ere, ikusgai

egindako Kontzientzia zure izatearen maila bakoitzean, eta ez besterik.

Zure arimak Aita --- Ama Q BIZIAREN bortxatugabeko TgarU (metafora) bat bezala dirau, sakonki

txirikordatua honako bulkada fisiko hauetan:

JARDUERAN Q ATXIKIDURAN / ALDARAPENEAN

Horiek zure banakotasun eta lur-nortasun bihurtu ziren.

Kontzientzia bulkada horiek, R(BL;QAma Zeruko KontOB>GLOB;J>GS BIZI BULKADA haraindikoen

barnean erantsiak, ardura izan zuten zure kontzientzia fisikoaren sortze prozesuan, eta zure

nortasunaren indar bultzatzaile egin ziren. Batera, Jarduerak eta Atxikidurak lan egiten zuten zelula

kontziente bakoitza eraikitzeko, ADN molekulen kontzientzian gordetako kontzientziaren xehetasunen

arabera. Bai nortasuna, bai gorputza, T0<K>N?K<QAtxikidur<&*K=NCI<K?HU giza bulkada horien produktuak

dira. KONTZIENTZIA UNIBERTSALA espazioan betiko orekan dirauen bitartean (eta beraz,

hautemangaitz espazio berean bibrazio-frekuentzietan), RJardueraQAtxikidura/ArbuioarenS lehen

bulkadek batera lan egiten dute dimentsio ikusgaian, elektro-magnetismoaren eran agertuz zure

zentzumenen aurrean.

Bai KONTZIENTZIA UNIBERTSALA, bai zure arima, espazioan orekaren isiltasunaren eta

baretasunaren baitan egoten dira eragotziak izan gabe. Lur kontzientziaren sormenak leku hartzen du

espazioaren eta denboraren barnean, eta kontzientzia materializatuaren zenbait bibrazio-frekuentziatan.

Hortaz, zuk forma bizia hartzen duzu eta bizitzen jarraitzen duzu bi dimentsioren baitan. Dimentsio bat,

ZERUKO KONTZIENTZIA, ezkutuan dago; eta bestea, dimentsio ikusgaia da, gizaki bizidunak ulertu

edo sentitu egin dezakeen guztia da harik eta garapen espiritualak giza kontzientziaren bibrazio-

frekuentziak maila espiritualera igo arte, eta ulermen-distira bat bere lur-kontzientzian sartu arte.

Iluminazio-prozesu hori emeki emeki aurrera egin ahala, igotako giza kontzientziak kontzienteki lan

egiten du orduan bai dimentsio ezkutuan bai ikusgaian.

Zenbat eta altuagoak izan kontzientzia indibidualizatuaren bibrazio-frekuentziak, orduan eta altuagoak

eta perfektuagoak dira gogamenean sortutako formak; zenbat eta baxuagoak izan bibrazio-frekuentziak,

orduan eta banatuagoak dira gogamenean sortutako formak Maitasunaren Perfekzio Unibertsaletik,

eta gogamen indibidualizatu hori bulkada-egozentrikoak guztiz menperatuta dago.

REGOAKS umekiaren bilakaeraren gaineko kontrola hartzen du, hazia eta obuloa elkartzearen une

beretik. Izate txiki berria berehala T4/U egin zen, berehala asetasuna eta asetasuneza sentituz umetokian,

-konfort edo ondoez-sentipenaren arabera eta amari gertatzen zitzaionaren arabera.

Jaio zinenean, TCP<M? sortu<K?HU jatorrizko ezagutza sakonekin grabaturiko biziraupen-instintoek (zure

gorputzaren zelula bizidun bakoitzean ezkutatuek) arnasketa abiatu zuten; eta hutsune emozional batez

eta galtze batez jabearazi zintuzten, konfinatzen zintuen umetokiaren erosotasunetik banatzean, zeina

orduan sentitu baitzen hutsune bat bezala eta elikaduraren behar fisikoa bezala.

Eta horrela jaio zen zure oihu egozentrikoa.

Negar egiten zenuenean, amaren bularretik edoski egiten zenuen, eta horrek poz handia ematen zizun,

bai fisikoki bai emozionalki. Zure beharrak guztiz asetuak zirenean, bazenuen aukera loaren baitako
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oreka-egoerara itzultzeko.

Orekatik esnatzen zinenean, segurtasun eza nabaritzen zenuen (oreka orain banatua zegoen ezagutza

mentalean eta emozionalean); gogoratzen zenuen amak eta bere esneak zuk behar zenuen

segurtasunaren asetasuna ekartzen zizutela, eta horrela berriro negar egiten zenuen. Zure beharrak

asetuak izaten ziren.

Eta horrelaxe garatu zen zure R>@H-bulkadaS.

Batzuetan negar egiten zenuen eta gizatasunez erabakitzen zen oraindik ez zela jateko ordua; eta

negarrez uzten zintuzten aldi batez. Horrek ulertarazi zizun beharrak beti ez zirela berehala aseak

izango, eta egokitu beharko zinatekeela. Edo aukeratzen zenuen haserretzea eta indartsuago negar

egitea, edo isilik geratzen zinen. Zure kontzientzian jaiotzean grabatuak zeuden T?AI-bulkadar?HU

ezaugarrien araberakoa zen zure erreakzio aukera.

Ego-bulkadaren formetako bat bera ere ezingo litzateke izan, ez kondenatua, ez epaitua. Egoaren

Faktore Sortzailearen ondorio naturala dira, zeinak BANAKOTASUNA bermatzen duen.

Azken Gutunean nioenez, EGOA

BANAKOTASUNAREN ZAINDARIA da.

Zoriontsua izan zaitezen behar duzunagatik negar egiteko, edo tristetzen zaituenagatik arbuiatzeko

duzun bulkada hori izango ez bazenu, linbo huts batean egongo zinateke.

Arriskuan egonez gero korrika irtengo ez bazina edo laguntzarik eskatuko ez bazenu, hil egin zintezke.

Jaiotzean janaria TeskatzekoU negar egin ez bazenu, hil egin zintezkeen gosez.

Esnea hartzean gozatu izan ez bazenu, eta amultsuki amagana hurbildu ez bazina, beharbada inoiz ez

zenuen garatuko harekin elkartzearen hurbiltze amultsua.

EGOAREN BULKADARIK gabe ez legoke sortzerik, ez indibidualitaterik, ez beharren asetasunik, ez

babesik, ez erantzuteko berotasunik, ezta giza maitasunik ere.

EGOAREN BULKADARIK gabe ez legoke burudefentsarik, ez burubabesik, ezta biziraupenik ere.

Hala ere, BULKADA EGOZENTRIKOAQindibiduoaren oinarrizko R2--AS, BURUASETASUNAREN eta

BIZIRAUPENAREN beharrerako baino ez dago grabatua.

Haurtzaroan, honako hauek gobernatzen dute egoaren T4/-*U: Gustuko duzunak eta ez duzunak, desirek,

nahi ez duzuna arbuiatzeak, eta zirrara eta sentimenduak etengabe errepikatzearekin sortzen diren

ohiturek gobernatzen dute. Ohitura txarrak, T?AI<EU esperientzia pertsonalei eta inguruari ematen dizkien

erantzun onartezinen forman osatzen dira, eta horiek grabatu egiten dira gogamen inkontzientean edo

subkontzientean eta ezkutuan geratzen dira. Hala ere, oldarka ateratzen dira jokabide patroi

errepikatuetan, aurreko inguruabarren eta jokabideen oroimenak gogamenera inkontzienteki ekartzen

dituenean.

Dena dela, gogamen subkontzientea eta gogamen kontzientea batera hasten dira lanean nortasuna

garatzeko. Jokabidearen parte handi bat TDIE<=C>? =<F>CHMP<MN<U egiten da, eta oso zaila da aldatzea.

Pertsona, inkontzienteki programaturik dagoenean pentsamendu edo jokabide egozentrikoen ohitura

handiarekin -eta gainerakoekin harmonian bizitzea zail egiten zaionean-, psikoloarenera joango da,

honek arazo mental/emozionalen korapiloak askatzen laguntzeko. Harik eta ene Existentziaren Egia

erabat ulertua izan arte, eta Biziaren printzipio sortzaileak arau tinkoa izatera iritsi arte pentsamenduen
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ohituretan eta bizitzaren esperientziei erantzunetan, ez dira oinazeak eta sofrikarioak desagertuko;

zeinak bulkada egoisten atsegin ezjakinetatik ateratzen diren.

Elizak, giza zailtasun hori T8<M<H<L?H M?HM<F>C<U bezala deskribatzen du. Ez dago halakorik. Berezko

prozesua da, bizitzaren aurrean izaten diren kontrolik gabeko erreakzioek sortua, Indar

Egozentrikoak bultzatuak; eta Indar horren helburu bakarra honako hauek ekartzea da:

zoriontasuna eta banakoarentzako poztasuna, beharren asetasuna -edo- intimitatea,

independentzia, segurtasuna, bakea ... dena BIZIRAUPENARI begira.

Ulertu beharra dago ez dagoela ezer gaiztorik indar-egozentrikoan, sortzeak behar duen tresna baita.

Gizabanakoak berak eragiten ditu desorekak bizitzan, indar-egozentrikoari nortasunean kontrol osoa

izaten uzten baitio, besteengan pentsatu gabe eta besteak haintzat hartu gabe.

Hori ez da, ez epaitu, ez kritikatu behar; zeren, indar-egozentrikoaren menpe bizi den pertsona ez baita

gai beste era batez pentsatzeko eta jarduteko lur dimentsioaren barrenean.

Haurrak ez daki ezer burukontrolaz, ez bada gurasoek eta eskolako maisuek erakutsitakoa. Beraz,

bizitzaren aurrean eta gora-beheretan erantzutean egiten dituen hutsak gogo onez soilik onar daitezke

guraso eta maisuen aldetik, zeren haurrak ez baitaki ezer bera bultzatzen duen indarraz.

Zerbait nahi badu, oraintxe NAHI DU, eta galdetzen du zergatik ez duen eduki behar. Bere

gogamenean hori baino ez dago. Irrikatzen duen zerbait dakusa; nahi du.

Ankerra da ume bati bortizki esatea: T,P$ ?PCH >NPN ?>NECU. Horrek iraindu eta eraso egiten dio bere

sistema osoari. Haurtzarotik hasita trebatze-prozesua logikaz eta ongi ezarritako konfiantzaz egin behar

da bere inguruan seguru sentitzeko eskubidea adieraziz. Bere segurtasun-gaitasuna garatu beharra

dago, desirak adierazteko modu egokia azalduz. MAITASUNAK -ez sumindurak, ez haserreak-

aukeratutako hitzen bidez azalduko zaio haurrari zergatik ezin duen eduki berak nahi duena.

Haurrak, adi-adi entzungo du mezua maitasunez ematean. Baina haserre ematean, duen indar

egozentrikorik sakonena sorraraziko du, eta indar hori hartzen hasiko da erresumin forma -agerikoa edo

ezkutukoa-, edo guztiz erroturiko porrot-sentimendua, zeinak T?AI<U zikintzen baitu, eta haurraren

barneko Tbaliotasunaren berezko zentzuaU murrizten baitu. Haur batek, baliotasunaren berezko zentzua

izan behar du, eta hori ez da menperatua edo suntsitua izan behar.

Gurasoek eta maisu-maistrek argi eta garbi adierazi behar diote, gainerako pertsonek ere munduan

euren beharrak, jabegoak izateko eskubidea, eta gozatzeko eta bakea izateko desirak dauzkatela.

Inork ez du, ezta haur batek -edo pertsona heldu batek- ere, beste pertsona bat nahigabetzeko

eskubiderik, bere asetasuna lortzearren! Beste batek haurra jotzen badu eta negar eragiten badio, guztiz

naturala da indar egozentrikoak kolpea itzuli nahi izatea, programatuta baitago bere burua bestearen

aurka defendatzeko. Horrek zera adieraztea eskatzen du guraso eta maisu-maistren aldetik: mendeku

bat gatazkan etengabe gero eta handiagoa egiten dela haur bakoitzari min handiagoa ekarriz; eta

horregatik, mendekuak ez daukala inolako zentzurik. Hobe da BARRE EGITEA eta itzuli erdia ematea.

Eta gogamenean narridura eta oinazea jarraitzen utzi beharrean, hobe da arazoa ZERUKO

KONTZIENTZIARI eramatea otoitz eginez, eta mina bere kontzientziatik desagertzeko eskatzea, eta

bakea egiteko modu bat bilatzea.

Haurrari ere erakutsi behar zaio astia hartu behar duela ulertzeko -bera eta beste haurra era berdinean
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sortuak direla Zeruko Unetik. Haur bat espiritualki harkorra denean, eta beste umeekiko eta izaki

bizidun ororekiko afinitate espiritualaz jabetzeko eta Tbesteen eskubideak eta bereak berdinak direlaU

onartzeko prozesu hori ohitura bihur dezakeenean, dohai espiritualik handiena jasoa izango du. Horrela,

indar-egozentrikoa ahuldu egiten da maitasun-inspiratuaren eguneroko praktika ezartzean, haurraren T4/U

dominio zentrala indartsu eta seguru geratzen den bitartean.

Haurrari barrearen onurak erakutsi behar zaizkio; horiek geroko GUTUN batean deskribatu eta azalduko

ditut.

Beraz, irakaskuntza egokia eta ikuspegi sakonekoa behar-beharrezkoa da haurra gidatzeko -BERE

ESKUBIDEEN BERDINAK- diren gainerakoen eskubideak aintzat har ditzan.

Hauxe da etxean eta eskolako ikasgelan nagusitu beharko litzatekeen lege espirituala.

Inguruabarrak epaitzen dituen beste edozein lege, akastuna eta oreka gabekoa da.

Irakaskuntzarik onena ez dago - maisu-maistren mende - TNEUK ?L<M?H >CPN><F<EIU jarreraren mende,

baizik eta inguruabar bakoitzean Tsenit<KM?EI G<CM<LNH<KCU eta gainontzekoen eskubide berdinei egindako

aipamen sistematikoaren mende.

Aldi berean, haurra ez da buru-ukatzean doktrinatua izan behar; zeren horrelako gaitasunak soilik

gizabanakoaren beraren helburu eta hautemate espiritualetatik desiratua eta sortua izan behar

baitu.

Buru-ukatzea sortzen da iluminazio espiritualetik, goragoko bide bati jarraitzetik, T4/U txiki hori ukatzetik

Zeruko Kontzientziaren unibertsaltasunarekin sentsibilizatzeko gaitasuna oztopatzen duten hesi

egozentrikoak kentzeko. Benetan iluminatutako buru-ukatzeak, alaitasuneraino heltzen den kontzientzia

espirituala dakar. Ez dago galera sentipenik inola ere.

Arimaren eta egoaren errealitatea hobeto deskribatzeko, eskuekin hutsunea egin dezazun nahi dut,

hazmamiak -esku batekoak bestekoekin- elkartuz, bi eskuen artean espazio-hutsa utziz. Eskuek,

pertsona baten R@BO; DHGLOB>GLOB;J>G maskorJ;S -egoa- adierazten dute.

ESPAZIOAK zuzen adierazten du zure sorkuntza-unean Aita Q Ama RKontzientzia Q BiziakS sortutako

ARIMA. Giza zentzumenentzat T?P?KU ez dela ematen badu ere; izatez, ZERUKO KONTZIENTZIAREN

BETETASUNAREN ETA OSOTASUNAREN kimu bat da; ZEINAK forma eman baitie sortutako gauza

guztiei. Zure eskuek, erdian espazioa dutela, RNI-AS adierazten dute.

Zure bi eskuek, eskuinak eta ezkerrak, indar egozentriko-magnetikoaren bi indar ahaltsuak adierazten

dituzte. Atxikiduraren-arbuioaren indarrak adierazten dituzte, baina aldi berean, arrazoiz, energia fisikoen

irudikapen fisikoa dira; energia fisiko horiek Zientziak magnetismoa - T*MOCEC>NK< ?M< *K=NCI<U bezala

ezagutzen ditu.

Tolestu eskuin-eskua atze aldera eta irudika ezazu T=CPCMP<MCE H<BC >NPNH< FIKMP?EIU erabiltzen duzula.

Adierazi ere adierazten du zure giza kontzientziak jarrera TdiruzaleaU bezala somatzen duena bizitzaren

aurrean. Har ezazu behar den denbora ariketa honetan, eta ohar zaitez eskuin-eskuak teinkada

magnetikoa adierazten duela, atxikidura, erakarpena, naturaren teinkada magnetiko guztietan den

grabitate nabarmena. T/KKCE< ?M< >?LCK<U ororen iturria da. Bizitzan behar dena edo oso desiratua eta

atsegingarria den guztia lortzera jotzen duen bulkada magnetikoa da. Bulkada magnetiko horrek,

helburu eraikitzaileen aldera bideratua izateko R;KFH >KIBJBLM;E;S du. Irabaziz, eutsiz, eraikiz, lortuz.
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Beste pertsonarik edo izaki bizidunik ez balego munduan, bulkada magnetikoak erabateko

nagusitasuna izan lezake pertsonalitate batean, eta ez legoke kalterik.

Baina, T=?LM? J?KMLIH< =<MPNEU$ ?>I CP<EC =CPC>NH =<MPNE ?>I ACP<EC G<CM<MNak edo gainerakoen jabetzak

kontuan hartu behar direnean, Terakarri, atxiki, heldu eta edukitzen duen kontrolik gabeko bulkada

magnetikoaU, nortasunaren gaixotasun bihurtzen da berdintasunez orekaturik ez badago gainontzeko

izaki bizidunen beharrekin.

Kokatu eskua jatorrizko tokian, ezker-eskuaren ondoan espazio-hutsa utziz.

Orain, eraman ezker-eskua atze aldera, eta irudikatu esku horrek adierazten duena; hots, T=NFE<><

G<AH?MCEI<U adierazten du aldaratzeko, bultzatzeko, ukabilka aritzeko, edo jabetzaren, ondasunen nahiz

zure pertsona, familia edo lanaren gaineko edozein erasoren aurka baimendu gabeko edozein erasotatik

babesteko. Ezker-?LEN BIKK?E T<K=NC<MP?EI =NFE<>< G<AH?MCEI<U <>C?K<PM?n du; zeinaren asmo

espirituala baita zure intimitatea bermatzea eta bizia salbatzea. Bidezko arma da zure biziraupen fisikoa

edo emozionala jokoan dagoenean, beti ere gogoan duzularik zure ekintza bakoitza kontzientzian den

atxikidura/arbuio jardueraren patroi elektroQmagnetikoa dela, errebotatzen duena eta azkenean azaleratu

egiten dena antzeko eraso baten forman norberaren aurka.

Ezadostasuna izan daiteke aitaren, maisuaren, edo nagusiaren aldetik zuri egindako kritika; eta

gogamenera jauzi egiten eta zure ahotik jariatzen diren autodefentsa hitzak, autodefentsak sorturiko hitz

T?AIP?HMKCEI<EU >CK< ?K<=<M% .CMPIE$ <K=NCI<K?H ?M< A<CMP?PJ?H<K?H =NFE<>< G<AH?MCEI< <>C?K<PM?H >NM?%

Eta zure erasoko hitz egozentrikoak haserrezko hitzetan lehertzen direnez, zure aurkariaren egoa ere

berdin dago mehatxaturik eta berarengandik autodefentsa hitzak sortzen dira zure aurka. Behar den

zentzuzko akzioa bezala hasi ahal dena Tadieraziz akatsen bat eta jokatzeko modu hobeaU, maiz

gertatzen da ego sentibera eta egozentrikoak eraso pertsonala bezala ulertzen duela berehala. Hazteko

unea izan behar zuena zera bilakatu da: gatazka, haserre, beharbada malkoak, erresumina, eta elkarren

aurkako etsaikeria-aldi.

Halako egoera azkarretan -ezustekoak eta premiagabekoak eurak- gatazka gogamenean sortzen da,

hitzetan adierazten da -baita ekintzez ere-; eta erresuminaren eta gorrotoaren bidez irauten du.

Gogora ekarriko dizut gogamenaren jarduera bakoitza -pentsamendu mentala, eta erakarpenaren eta

aldarapenaren erreakzio emozionalak-, kontzientziaren sormen energiak direla den-denak. Kontzien-

tziaren energia horiek errebotatu egiten diren forma desatseginak sortzeaz gain, izaerari halako

irmotasuna ere ematen diote; eta harremanetan -oro har- eta giroan...ere eragiten dute, eta gorputzaren

bizitasuna murrizten dute, zuzenean ondoez fisikoaren zirrara ekarriz, edo virus-infekzioa, edo epe

luzeko gaixotasuna.

Edozein modutan erasotua zarenean, biderik gorena -ondorio eraikitzaileak baino ez dituen bidea- zera

gogoratzea da: atoan ZERUKO KONTZIENTZIARA jo dezakezula, zeinetik bat bateko babesa jasoko

baituzu edozein gertakizunetan. Baina hori soilik gerta daiteke, erresistentzia magnetiko egozentriko-

aren bulkadatik haratago mugitu ahal bazara, guztiz seguru zaudenean ZERUKO KONTZIENTZIAK

zure behar guztiak asetzen dituela.

Orain jarri berriz esker-eskua hasierako kokapenean eskuinaren ondoan.

Uler ezazu ariketa honetan eskuen arteko ESPAZIOA, ESPAZIO izaten jarraituko duela. Ez dago
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nahasirik eskuen inongo jardueratan. Eta horrelaxe da zure ARIMAREKIN, zure egoa jo ta ke lanean

ari denean -segundoz segundo-, zeina beti eta betiko erne baitabil zure beharra burutzeko eta edozein

nahigabetatik ere babesteko. Zure ARIMAREN ZERUKO KONTZIENTZIA ezkutuan geratzen da, beti

zure baitan badago ere.

2NKK?<H CP<H HCHMP?F<KCE$ D?H>?<K?ECH T;?KN?M<EI ,KK?LNG<PU BCMP ?ACM?H HN?H% ;NK? =<KH?<H P?AI?F< ?L<H

nuen, eta horrela da. Zure arima da. ZERUKO KONTZIENTZIAREN orekaren egoitza da, ZEINAK izatea

eman baitzizun etorkizuneko gizon edo emakume bezala.

Zure gogamenean gogo biziz jarri nahi dut zure IZATEAREN ITURRIAREN ikuspegi zabal bat, pixka bat

argiago somatu ahal dezazun zeure hasiera, zu nondik etorria zaren jakin dezazun, alegia.

Une oro ere ulertu behar duzu, nik BENETAN EZ-EZAGUNA DEN HARTAZ hitz egiten dudanean, Ni

Neu goreneko bibrazio frekuentzia infinitesimaletan nagoela, OREKA UNIBERTSAL HANDIAREN

ertzean; zeinetik gauza guztiek izatea aurkitu duten eta forma hartu duten.

Mendi batez mintzo banaiz, irudi bat sartuko da zure gogamenean, baina ez dituzu ezagutuko bere

egituraren neurrigabetasuna, harkaitzaren gogortasuna, sakanak, tontorrak eta haitzuloak; ezta, urtaro

bakoitzean den gailurreko elurra eta glaziarra urtzean putzuetan erortzen diren urjauziak ere. Mendiaren

handitasunaren begiztatze bat izan dezazun, bazter bakoitza zehatz-mehatz deskribatu beharko nuke.

Ahozko azalpenik zehatzena eman ondoren ere, irudi mental bat baino ez zenuke inspiratzeko izango.

Oraindik ez zenuke mendia EZAGUTUKO.

Hurakanari buruz hitz egiten badut, zure gogamenera ekar dezaket lurrerantz makurtzen diren zuhaitzak

-izugarrizko haizeteek uztai eran makurraraziak-, suntsitzen diren harresiak, zutabe hautsiak, adreiluak

eta teilatuak airean, leiho txikituak, auto irauliak eta itzelezko zuhaitz erauziak; baina inoiz ez duzu

ezagutuko haize horren indarra eta zarata, erortzen den harri-hormaren burrunbada, edo jasan behar

duen jendearen bihotzean hurakanak sortzen duen beldurra; harik eta zeuk esperimentatu arte ez duzu

ezagutuko. Eta horrela da zuri deskribatzen saiatzen naizenean, KREAZIO GUZTIARI IZATEA EMAN

*-32 R,85(S. Igarri baino ezin duzu egin, ez duzu jakiterik.

Nik zuri esandako guztia -zeure kabuz- esperimentatu ondoren soilik hasiko zara kontatu nahi

dizudanaren ideiaren bat izaten. Beraz, nire GUTUNAK irakurtzen dituen inork ere ez dezala beste

batekin eztabaida, edo ez dezala irakasten ari natzaizunaren egia uka, edo ez ditzala ene hitzak gezurta;

zeren eta bene-benetan diotsut ezin duzula jakin esperimentatu ez dena.

Eguneroko meditazioaren onarpenean eta fedean, kontzientziaren arazketan, eta iluminazioaren aldeko

otoitz suharrean jarraitu nahi didaten guztiek soilik lortuko dituzte azkenean gero eta begiztatze

sakonagoak, eta gero kreazioak berak sarbidea ekar dezakeen gauza haren esperientziak; hots, Zeruko

Kontzientziara iristeko esperientziak.

Baliteke zuk galdetzea zein den Kontzientzia Unibertsalaren eta Zeruko Kontzientziaren arteko

aldea. KONTZIENTZIA UNIBERTSALA, ESPAZIOAREN ERRESUMA UNIBERTSALA da, NON inork

ez daukan sartzerik; zeren BERA energia nahikotasunaren egoera orekatsuan baitago.

ZERUKO KONTZIENTZIA, jatorrizko BULKADEN berbiltzea da, zeinak KONTZIENTZIA

UNIBERTSALAREN barnean baitzeuden, eta BIG BANG unean kreazioaren jarduera nahiz

sustantzia bihurtzeko askatuak izan baitziren.
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BULKADA horiek era eztandagarrian banatu ziren, eta gero berbildu egin ziren elkarrekiko

kontrol-egoera batean. Beren helburua zen betiko lan egitea sortutako erresuman: edo bereizirik

energiak bezala manifestatuz, edo elkarturik orekan kontrolatuz.

ZERUKO KONTZIENTZIAREN erresuma soilik izan daiteke zientziak barneratua.

Agian hurrengo ahapaldi honek argiago azalduko du kontu hori:

KONTZIENTZIA UNIBERTSALA

BULKADA UNIBERTSALEN

adierazpena.

Sortzeko NAHIAREN Adierazteko ASMOAREN

BULKADA elkarrekiko kontrol-egoeran BULKADAREKIN

ADIMENA elkarrekiko kontrol-egoeran MAITASUNAREKIN

NAHI ADIMENTSUAREN BULKADA: orekan: ASMO AMULTSUEN BULKADA

Nik zuri, KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN deskripzio hau adimen-hitzen bidez eman ondoren, ez

zara egongo zure dimentsiotik haratago den Ahalmenaren goreneko handitasuna nabaritu ahal izatetik

gertuago; ezta ere edertasunetik, alaitasunetik, harmoniatik, eta -kolorean eta soinuan dagoen- estasitik

hurbilago. Bakarrik geuk, kontzientziaren bibrazio-frekuentzietan KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN

orekaren mugaraino edo atarietaraino bertaraino igo garenok, esperimentatu eta irradia dezakegu

egiazko gaitasunaren buru-ezagutzaren estasia, burutzeko irrikitan egon gabe; hots, errealizazio

I>JLKHG;E;J>G ;E;BL;KMG OHJ;@;JJB; RA;LO <;L <>J; >J> ;ELN;LMS @;<>%

Termino hori metaforikoki darabilt, zeren -banakotasunari eusten badiot ere- kontzientzian baino ez naiz

aktiboa, eta jada ez naiz aktiboa fisikoan inola ere, eta ez naiz izan gurutzean hil ondorengo igokunde

espiritual etengabetik beste dimentsio batzuetan zehar.

Beharbada, galdetuko duzu nola den posible hain BULKADA UNIBERTSAL itzelak oreka-egoeran

izatea. Elkarrekiko kontrol berdineko egoera batean daude; hots, lotzen eta elikatzen duen

MAITASUNAREN BULKADAK, sortzailea den NAHI aktiboa kontrolpean sostengatuz eta

mantenduz.

Fenomeno hori, honako termino xume hauen bidez baino ezin dizut azaldu.

Esku baten ahurra bestearen ahurraren gainean -esku bakoitzaren hazmamiak bestearen eskumuturra

ukituz- kokatzen baduzu, eta gero bereizten saiatzen bazara baina irmoki leun mantenduz bata

bestearen gain?<H$ TIK?E<EU ?>I T?FE<KK?ECEI EIHMKIF<EU ?L<H H<BC >N?H<K?H C>?C<K?H =<M CP<HAI >NPN%

Are gehiago, honako hau jakin behar duzu: eskuek fenomeno fisiko bat adierazten dutela ematen

badu ere, izatez, BULKADEK gobernatuak dira; eta eskuok zure burmuinetik isurtzen diren

BULKADAK ari dira adierazten. Gainera, zure burmuina ideia kontzienteak -bulkadak- adierazteko

bitartekoa izan daiteke; baina, izatez, BULKADA da edozein izaeraren mugimendu ororen
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errealitatea; ez burmuin fisikoa, zeina aipaturiko bulkaden adierazpen tresna baino ez

baita.

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN kontakizun intelektuala baino ez dizut eman.

Nola deskribatuko dizut bere Izatearen ahalmen ezkutua, begiramenaren handitasuna, estasia,

zorion distiratsua; eta erabateko poztasun, bake eta harmonia egoera?

Zuk, KONTZIENTZIAREN NEURRIGABETASUN horretatik unibertso guztiak bizia eta forma hartu

dituela kontuan hartu eta ulertu ahal izango bazenu ere, KONTZIENTZIA UNIBERTSALA den

Gogozko Errealitate zabal eta neurrigabetik elektroi bakar bat baino ezingo zenuke hauteman.

Sortzearen izaera osorik ulertzeko: egoak funtzionatzen duen bezala funtzionatzeko arrazoiak, sortutako

entitateek zergatik sentitzen dituzten, sentitzen dituzten bulkadak, zera ulertu beharra dago:

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN IZAERA eta KALITATEA dela, ALAITASUN DISTIRATSUA -

GAUZATZEA - ZORIONTASUNA.

Nik HORRI EMAN NION IZENA da& R985+ )(-7(/3 .(-2/3(5+2 +55+681(S Q ZURE

ARIMAREN BARNEAN Q ZURE PSIKEAREN ZOKOMOKO SAKONENETAN; zeina (psikea)

bitartekoa den, zure arimak duen distiraren eta egoak duen itzalaren artean.

Zure arimaren irrikarik sakonena da izatearen haraindiko egoera, aintzagarri, eder, zoriontsu eta

harmoniatsu horretara itzultzea!

Etengabeko irrika horrek, orekaren eta bakearen, alaitasunaren eta harmoniaren berezko

oroitzapen inkontziente horrek, EGOA bultzatzen du psikearen bidez ingurua zure alde

manipulatzera zure gustuaren arabera. Bere helburu sendoa zera da: zu itzultzea estasi aintzatsua

duen oinarrizko zeure egoera jatorrizkora, zeinetik sortu baitziren zure arima, zure izatea eta zure

forma.

Baina, egoak zure gogoko gozamena eta atsegina lor dezake soilik Atxikidura/Arbuio bulkada

magnetiko/emozional bien bidez; zeinak bulkada materializatuak besterik ez baitira, zuri banakotasuna

emateko.

Beraz, IZATEAREN ITURRIAREKIN bat egiteko berezko irrika, pentsamendu eta sentimenduen

parametro elektro-magnetikoetan esperimentatzen da, zirarra atsegingarri batek lehenago eman zizuna

=<CHI TA?BC<AI$ A?BC<AI$ A?BC<AIU =?P<F<% *>CLEC>? A?BC<AI$ ?MO? A?BC<AI$ <NMI A?BC<AI$ D<HMPC A?BC<AI

?M< <=<K% T-?BC<AIU FIKMP?H >en bakoitzean asetasun-sentipen MOCEC =<M ><AI$ =?B<K=<>< TB<H>CE?KC<U

auzokideen aurrean eurei aurrea hartuz zoriontasuna goraipatzeko, eta beste asetasun-sentipen txiki bat

izateko; eta gero berritasuna pasatzen da, jabetza berria prosaiko bihurtzen da, zentzumenak bere

horretara itzultzen dira -orekan- nekadura mentala hasten da, egunerokotasuna lainotsu eta aspergarri

egiten da. Bizi pixka bat sorrarazteko, egoak lortzeko beste helburu bat aurkitzen du, ilusioa eta

gozamena ematearren. Eta horrela, bizitza, zenbait motatako asetasun pertsonalQlasterketa mugagabea

da; arima, ezkutuan gaizki elikatuta eta asegabe utziz. Oraindik ere$ P?K=<CM TA?BC<AIU CKKCE<MNP( baina,

baina zer irrikatzen ari da nire ni sakonena? - galdetuko duzu etsi etsian.

Pertsona batek ulertzen duenean bere hutsunearen eta b<KH?EI TIH>I L?HMC<K<PC HCH>N?H horretatik

A?BC<AIU ?M?HA<=?EI H<BC<K?H =?H?M<EI CMNKKC<$ ?M< G?>CM<MP?H B<LM?H >?H?<H IZATEA EMAN
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ZIONPR,(5+/-2S kontaktatzeko, Zeruko Orekatik pixka bat iragazten da giza

kontzientziara. Hutsunea murrizten hasten da.

Baldin eta aipatu pertsonak BETIKOTIK eta bizitzaren benetako helburutik zerbait begiztatzen badu,

jabetza gehiago izateko irrika hori itzaliz joango zaio poliki poliki. Berak baduenaren estimu zintzeroak

?M< ?M?HA<=?EI JIPM<LNH P?HMPN<E JCOE<H<E< IK>?PE<MNEI >NM? D<=?MP< T-,./*-57,4U gogoa.

ZERUKO KONTZIENTZIAK parte hartzeagatik edo BERE jarduera miragarriagatik, pertsonaren

eguneroko esperientzien bidez, giza kontzientzia itzel igotzen da, eta ikasten du bere eguneroko

beharrak erarik hoberenean asebetetzen direla. Fedea handitzen da, eta alaitasuna gehiago hazten da.

Horregatik esan dizut: Ez naiP ?MIKKC TJILCMC=IEC J?HML<MP?HU ?K<ENLM?K<, zure ingurura nahi eta behar

dituzun gauzak erakartzeko. Nahita etorri naiz Zeruetako Erresumara itzul zaitezen bideratzera.

Hala eta guztiz ere, zure arima bere toki sekretuan atxiloturik egotearen arrazoia ez da soilik zuretzat

jabetza gehiago nahi izatearen kontua. Egoak, T?AIMPC-arbuiatuU bulkada emozional magnetikoa ere

badarabil zure banakotasuna, barnekotasuna eta segurtasuna bermatzeko. Bulkada horrek,

diseinatutako hainbat forma hartzen ditu, zuri nagusitasun zirrara edo elitismoa emateko, zeinak

babesten baitzaitu gustuko ez duzun jendearengandik edo zuk baino gizarte-maila txikiagoa

dutenengandik. Bulkada egozentriko hori etengabe praktikatzen da, eta elizen iritzirako ere guztiz

onargarria izan da. Egia zera da: arimak, egoaren bulkadarekiko kontrol pixka bat irabazten hasten

denean, giza nortasunari kargu hartuko dio egoismoagatik eta esklusibotasunagatik. Arimak psikea

bultzatuko du baldintza gabeko maitasuna, unibertsalitatean sinestea eta jende guztiaren -direnak direla-

Batasuna onartzera berehala.

Agian orain errezago ulertuko duzu nola eta zergatik, Egoaren bitartez, zure indibidualitatea sortzeak

osatu zuen T=NFE<>< @CLCEI?HU E<JLNF< CMP?F<, zeinak zure giza kontzientzia ekoitzi eta itxi zuen; horrela

sortuz, bai zure forma fisikoa, bai zure giza nortasuna. Egoak, zure gogamena eta emozioak,

pentsamenduak eta sentimenduak gobernatzen dituenez gero, ez dizu uzten zure IZATEAREN

ITURRIAREKIN eta zure ARIMAREKIN kontaktatzen.

ZURE BENETAKO ASMOA bizitzan egoa menperatzea duzu, SORTZEAREN ATZEAN DAGOELA

NABARITZEN DUZUN -R,85(S- pentsamenduz eta sentimenduz irrikatzean, etengabe iluminazioa

eskatuz.

Horixe da lehenengo eta behin pertsona batek egin behar duen aurreneko urratsa, ZERUAREKIN

kontaktua egingo duen zorioneko une hura bizitze aldera; eta gero aurrera egin bulkada egozentrikoaren

etengabeko arazketaren bidez, harik eta berriz sartu arte TP?KNEI ?AI?K<U B<KM<H, non zure arima jaio eta

honek indibidualitatea hartu baitzuen.

Eta nola gertatu zen INDIBIDUALITATEAREN KREAZIOA?

Lehen esan dudanez, KONTZIENTZIA UNIBERTSALAK elkarrekiko kontrol puntu altua lortu zuen;

lehertu, eta leherketaren ondorioz honako zati hauek egin ziren:

*******************

NAHI SORTZAILEAREN BULKADA / ASMO AMULTSUEN BULKADA

Horiek banatu ziren eta kreazioaren barnean horrela aktibatu:

Aita Adimena: Ama Maitasuna
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Horrelaxe ikusiak:

Elektrizitatea & 1;@G>LBKFH; R(LNBDB=MJ;-(E=;J;I>G;S

!

Bizia

!

Orekan horrela berbatuak:

ZERUKO KONTZIENTZIA

!

BIZIA

+?K<P$ LIFC>I ?M< TG<M?KC<U H?NKM?PCH CP<M?MCE NKKNH$ -izatez- zera da ageriko mundua:

Gogamena/Jarduera da beti batera lan egiten duena Emozionala/Magnetikoarekin Atxikidura-

Aldarapenarekin. R+J;D;JI>G;-(J<MBH;S bezala ere ezaguna da.

Aita Adimena: elektrizitate fisikoa

eta

(F; 1;BL;KMG;& ?BKBDH F;@G>LBDH; R(LNBDBdura-(J<MBH; S

Elkarrekin seme bat sortu zuten - EGOA

!

INDIBIDUALITATEAREN BULKADA HONEK

jaio eta forma egonkorra eta aldaezina hartu zuen sormen energien baitan, zera bermatzeko:

protoiek eta elektroiek adierazten duten hainbat indar elektrikok eta zientziak aurkitutako

gainerako partikulek Qzeinez irrika handiz hitz egiten baitzuen- ihes egin ez zezaten etengabe

hegaka ez-forma egoera urrun batez; baizik eta$ R(LNBDBdura-(J<MBH;S (F; 1;BL;KMG;J>G

BULKADA magnetikoak kontrolatuak izan zitezen, forma manifestaziora ekartzeko.

Baliteke zientziak aurreko paragrafoak ezbaian jartzea, zeren ahalegin guztiak egin baitituzte

R;LNBDBdura prozesuS batzuk deskribatzeko, atxikidura energiei termino ezberdinak ezartzean.

Zientzia libre da R;LNBDBduJ; >=H >J;D;JI>GS >G>J@B;D berak nahi duen bezala izendatzeko, baina

kontua da energia horiek forma hartu dutela MAITASUN BULKADA handi eta jatorrizkotik,

zeinaren JATORRIZKO KONTZIENTZIAREN funtzioa baita indibidualitateari forma ematea.

R(BL; )BOB (=BF>GLKM;J>GS )80/(*(/$ D>F>G elektrikoa dakarkio kreazioari.

R(F; ,>E<MJM (FMELKM;J>GS )ULKADAK, atxikidura ematen du kemen elektrikoa murrizteko, eta

berau indibidualitatearen baitan kontrolatzeko.

R(F; ,>E<MJM (FMELKM;J>GS )80/(*(/$ R;E=;J;I>G;-;J<MBH;S <MED;=; >J> AHJGBtzen du,

banakotasunaren biziraupena bermatzeko.

Hauxe da sortzearen prozesua.

Zientzia ikusle gisa soilik hurrera daiteke kreaziora. Nahiz eta Zientziaren enbaxadoreak gizakiak izan

eta beraiek bizia esperimentatu; giza gogamenak sortutakoari baino ezin dio begiratu. Ez dauka sartzerik

TG<M?KC<HU AIK>?M< ><N>?H LIKMP?-prozesu sakonetan, ezta oinarrizko eremu energetikoetan ere.
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Zientziak inoiz ezingo du identifikatu X FAKTORE ERAGILEA, zeinetik sortzen baitira forma

indibidualaren sortzapena kontrolatzen duten energiak.

Baina, Zientziak kreazioaz esan behar duenak ez du garrantzirik zuretzat, gizabanako bezala. Zientziak

ez ditu -pixka batez ere- aldaraziko zure bizimodua, osasuna, ingurua, sentimendu pertsonalak eta

lorpenak.

Jakin behar duzuna da -eta horregatik etorri naiz beren-beregi kontatzera- nola ihes egin EGOAK

ematen dizun bulkada egozentriko-posesibo-babesletik; bermatzeko zure banakotasuna, biziraupena,

eta alaitasunera eta zoriontasunera itzultzeko duzun gogo bizi erantsia, zeinetik kreazio guztiak BIZIA

hartu baitzuen.

Horrek azaltzen dizu zergatik etorri nintzen lurrera lehenik eta zergatik natorren une honetantxe;

zientzialari batek zuregatik inoiz ere egiterik ez duena egiteko; hain zuzen, zure arimari bulkada

egozentrikoaren mugetatik irteten laguntzea; eta Rzure pentsamendu eta emozioentzako biziLO;S-

programa berri bati ekitea, zeinak zuzen adieraziko baitu sorkuntza-unean zure baitan eta

gizateria osoan txertatua izan zen R(BL;-(F; /HGLOB>GLOB;J>G )BOB;S%

Egoak bere baitan izaten duenez bai Jarduera-Sormenaren kemen elektrikoa, bai T*MOCECdura-*K=NCI<U

direlako bulkada magnetiko emozionalak bere baitan dituenez gero, ego-bulkadatik jaiotzen dena bizi

fisiko elektromagnetikoz zamaturik egongo da bere pentsamendu, sentimendu eta ekintzen bidez, eta

bizi forma berdinak ugalduko ditu, eta halabeharrez ego-sortzailearen bizitzan gauzatuko dira.

Sortutako forma hauek esperientziak bezala manifestatu ezezik, bere sortzailearen prozesu fisikoen

funtzionamendua desordenatu ere egiten dute; eta ondoez fisikoen, virusen edo gaixotasunaren

sorburua dira.

Beraz, oso pozgarria da arima nola azaleratzen den ikustea enkapsulaturik duen egoaren giza

kontzientziatik; zeren gorakako kontzientzia espiritualak, bizia ematen duten egoera harmoniatsuak

sortuko baititu. Alderantziz, tristezia ororen kausa da giza kontzientzia egoaren kontrolpean dagoen

bitartean; eta kontrol horrek liskarrak eta atsekabeak ekartzen ditu, bai bizi esperientzietan, bai egoera

fisikoan berean.

Beraz, hauxe diotsut: zure mundua gustuko ez baduzu, eskuetan daukazu zeure existentziaren

kondizioak aldatzeko modua, zauden tokian zaudela, baldin eta hala egiteko etengabeko fedea eta nahia

badituzu. Berriz diot beste modu batez, zure arreta neureganatzeko.

Oraingo giza pentsamendu eta funtzionamendu mailan jarraituz gero, orain duzun giza existentziaren

maila baizik ez duzu esperimentatuko.

Gogor lan egin beharra izango duzu hainbat arazoz betetako bizitza miserablea izateagatik, hala nola,

pobrezia eta osasun txarra, menpekotasunak, ahultzen duten beldurrek inmobilizaturik egotea, eta era

guztietako asmo txarreko erasoen menpe egotea.

Zure gaurko kondizioez estuturik egongo zara horiek nola aldatu behar dituzun ulertu arte.

Hauxe duzu urrezko aukera, inoiz ez bezala zeure bizitzaren kontrola hartzeko, zeure pentsamendu eta

emozioen -zure bulkada elektrikoak eta magnetikoak- kontrola izatean, zeinak baitira zure etorkizuneko

esperientzien egitasmoak.

Zeren, buztina darabilten eta egunero ontziak eta tresnak moldeatzen dituzten ontzigileak bezalakoak
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baitzarete. KONTZIENTZIA buztina da, -zeuen bizitzak egiteko duzuen mamia- eta bizitza horiei

dagokien kondizio bakoitza. Zuek zeuek moldatzen dituzue bizitzak esperimentatzen dituzuen formetan.

Zeure pentsamenduekin etorkizun pertsonala alda dezakezu, soilik jaramon egiten badiezu nire hitzei,

zeure benetako sorburuak ezagutzen badituzu, beraietan sinesten baduzu, eta ezagutza hau zure

egunerokoan erabiltzen baduzu.

Eragin dezakezu zure inguruan, zure etxegiroan, familian, lanean; zurekin elkartzen den jendearengan,

baita landareetan, animalieetan eta kliman ere.

Gogamenean irmo gordetzen duzuna azaleratu egiten da.

Beraz, garrantzi handikoa da zure giza garapen espiritualerako, zuk erabat ulertzea irakasten ari

natzaizun guztia.

Ez pentsa aurkezten dizkizudan Gutun hauek ulertzen zailegiak direnik, gero zoriontasuna aurkitzearren

modu errezagora jotzeko!

Sinetsidazu! BENETAN ez dago hau baino modu errazagorik, bilatzen ari zaren oreka eta zoriontasuna

aurkitzeko; zeren nire hitzek adierazten baitute EGIA UNIBERTSALAREN eta BIZIAREN EXISTENTZIA,

zeinarekin, gaur egun zure bizitza eraikitzen edo suntsitzen ari zaren.

Aldi berean ziur egon zaitezke sekula ez zarela gai izango kondizio berririk sortzeko zuretzat, harik eta

jakin arte ZERGATIK eta NOLA aritu zaren sortzen kondizio negatiboak iraganean.

Orain esperimentatzen duzun guztia sortua eta abian jarria duzu iraganeko pentsamendu, hitz eta

egintzekin. Beraz, ez zaitzatela mingostu gaurko inguruabarrek, zuk zeuk egin duzulako zure gaurko

kondizioak ekarri dituen kausa!

Izan zaitez zentzuduna, bada, eta irakur itzazu Gutun hauek; eta saia zaitez indar eta borondate guztiaz

jakiten zure bizitza iragan egunetan hondatzeko erabili duzun modua.

Gero, egin itzazu zure kontzientzia arazteko behar diren urratsak!

+?B<K=<>< A<F>?MNEI >CIPN P?NK? =NKN<KC' TP?KA<MCE <K<PMN =?B<K >NM H?NK? EIHMPC?HMPC<)U

Esan egingo dizut, begira!: Zuk inoiz ez zenuke artasoro bat ereingo, lehenengo lurra goldatu gabe eta

gero lurra biguntzeko eta ongarria hedatzeko makineria sartu gabe. Ez bazeneki, erein zenezake dauden

belar txarren artean, gorabehera handiko lursoroan, eta ongarria alde batera utz zenezake; eta orduan

uzta eskasa eta aldakorra izango litzateke. Horrelaxe izaten da lurreko zure pentsamendu

egozentrikoekin moldatzen zarenean, eta erabat zeure ezagutzarekin, indarrarekin eta giza

borondatearekin bizi zarenean. Mugatuta zaude egiten duzun guztian. Eta jakin gabe, zure ahaleginen

uzta mugatzen duten inguruabar berberak sortzen dituzu.

Benetan nondik zatozen edo jatorria non duzun konturatzen zaren momentuan

bila ezazu Ahalmena, zeinean inspirazioa aurkitu ahal duzun zure bizitzan salbuespenik gabe gauza

guztiak egiteko,

eta egin itzazu premiazko urratsak belar txar guztiak kentzeko

horrela zure kontzientziaren lurra araztuz;

inspirazioa AHALMENEAN topatuko duzu,
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ZEINAK zure esperientziak eta eguneroko jarduerak adoretuko eta aurrera

eramango baititu.

AHALMENA zure ongarria dela esan zenezake, baina hori zehazgabea eta faltsua izango litzateke.

Ongarria, bizigabea den elikagai kimikoa da landareentzat, AHALMENA, aldiz, zeinetik dena jaso

baitezakezu eguneroko meditazioaren bidez, BIZIA da; hain zuzen ere, BIZIAK zure izate osoa eta

bizitza indartuko ditu, baita zure landareak, etxearen adreiluak eta hornikuntza ere, zure gaurko

sinesmenetik guztiz haratago. Egia hau bizitzeko, nahiaren indar osoa eman duten pertsonek,

ukaezinezko fruituak dakuskite euren bizitzetan; eta horiek ikustean fedea eta erabakitasuna areagotu

egiten zaizkie. Horrela, bendizioen zirkulo batean sartzen dira. Orduan harritu egiten dira beste batzuek

zer dela eta egiten dioten aurre egia honi, eta nolatan hautatzen duten geratzea lurreko harmonia

espiritualetik kanpo, zeinean bizitzea posible den.

Baldin eta hurrengo orrialdeetan entzuteko, ponderatzeko eta meditatzeko prest bazaude, hasiko zara

ulertzen kreazioaren hasieratik ezkutuan egon dena.

KONTZIENTZIA ARAZTEN

Arazketa mental/emozionalerako behar den guztia egiten duzun bitartean, erabil itzazu aurreko

orrialdeetako ene hitzak, non....ZU ETA LUR GUZTIA IZATE IKUSGAIAK GAUZATZEA EKARRI DUEN

HURA deskribatzen baita, eraikiz joan zaitezen kontzientzia-egoera (ezagutza) bat eta kontaktu bat

HAREN ZERUKO KONTZIENTZIA ahaltsuarekin. Kontaktu horretatik inspirazioa eta indarra etorriko dira

arazketa ahalik eta azkarren egiteko. Arazketa aurrera doan bitartean, zoriontasun eta gauzatze berri bat

esperimentatuko duzu zure bizitza-arlo bakoitzean.

Jaso ere jasoko dituzu instrukzio inspiratuak zure eguneroko bizitzarako, bai meditazioan zehar bai argi

izpi bat bezala gogamenean, bakean eta ohiko kontu batean pentsatzen ari zarenean. Instrukzio hauek

baztertzen edo arbuiatzen ez badituzu, baizik eta -zehazki eta kontu handiz- jarraitzen badituzu, zure

lehen urratsak egiten arituko zara arrakasta handiko ideia sortzaileen ereinlari eta uztajasotzaile handi

bihurtzeko azkenean zure inguruan. Zurekin harremanetan dagoen guztiak, loratu eta aurrera egingo du.

Denak erantzungo dizu eta bedeinkatuko zaitu bizi berriarekin. Diziplinatzen baldin bazara aldatu gabeko

debozioarekin egunero meditatzeko, halabeharrez, IZATEA EMAN ZIZUN HAREN erantzuna eta

eragina sentitzen hasiko zara, eta erabiltzen dituzun hitzek beste zentzu bat izanen dute. Hitzak, BIZI

UNIBERTSALAZ eraginak izango dira.

Alaitasunez beteko zara eta pozez gainezka egongo zara, orduan JAKINGO DUZULAKO ahalmena,

erreala eta aktiboa dela zure gogamenean eta bizitzan.

Zure gorabeheretan manifestatzen hasiko den ahalmenaren menpe egongo zara gero eta konfiantza

handiagoarekin.

Beste pertsona batzuk erakarri nahi izango dituzu zure harmonia-egoera bedeinkatura, zeren

jabetu eta galdetu egingo baitizute horretaz. Hori ezezik, senitarteko maitasun berri bat ere

esperimentatzen ari izango zara, eta gainontzekoekin partekatu nahi izango duzu zoriontsu egiten

zaituena.

Inoiz ez da gehiegi izango Egia hau behin eta berriz esatea, meditatu behar izate hau errepikatzea;
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zeren jende askok utzi egiten baitio bilatzeari eta egunero entzuteko autodiziplinari, kontzientzia

erabat araztu baino lehen eta zure Izatearen Iturria den KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREKIN

kontaktu perfektua egiteko hain beharrezkoa den barne-arazketa-egoerara heldu aurretik.

Kontaktua egiten duzunean, giza begiarentzat mirariak diruditen fenomenoak gertatzen dira! Hori

Ahalmen Unibertsalaren hasiera da forma hartuz zure ariman, gorputzean, gogamenean, bihotzean eta

inguruabarretan. Benetan diotsut nire hitzetan zehazki fida zaitezkeela. Eusten badiozu, zinez kontaktua

sentitzen duzun momentua helduko zaizu, eta kontaktua egin duzula jakingo duzu.

Orduan momenturik erabakigarriena erdietsiko duzu zure giza garapen espiritualean!

Ordu batzuetan arima ugari hain igoaraziak eta alaiak sentitzen dira, baina gero eguneroko kontuak

sartzen dira euren gogamenetan eta arrazionalizatu egiten dute esperientzia. Giza terminoetan azaltzen

dute.

Ez egin hori, bestela eman zaizuna galdu egingo duzu eta!

Atzeratu egingo duzu zure aurrerapena neurri handi batean.

Hitz hauek irakurtzen badituzu eta sinesteko beldur bazara, edo funsgabeak direla uste baduzu, edo

beraietan sinetsiz gero izen ona galduko duzula uste baduzu, zure kontzientzian forma sortzaile bat

ekoizten arituko zara; zeinak uko egingo baitio GUTUN hau irakurtzean jatorriz ukan ahal izan duzun

edozein erantzun onuragarriri.

Hortaz, zera diotsut: estima itzazu zure fede-uneak, gorde itzazu IZATEA EMAN ZIZUNAREKIN -

R,(5+/-2S Q izandako kontaktu-une bereziak, sinetsi euretan eta gorde itzazu ziur zure kontzientzian,

eta pixE<H<E< <NKK?K< ?ACHAI >NPN EIHMPC?HMPC< T?LJCKCMN<F<K?HU <FMN?M<K<HMP$ L?ENF<EI =<KH? -ikuspegi

baterantz eta irrika handi baterantz.

Berriro diot: ez baztertu GUTUN hauek. Ez da alferrikakoa izango berriro esaten badizut euretan

pentsatu behar duzula, diotena gogoratu. Gogoratzen ez badituzu, irakur itzazu behin eta berriz, behin

eta berriz, behin eta berriro, harik eta zure kontzientzian xurgatuak izan arte.

Zenbat eta gehiago meditatu GUTUN hauetan, orduan eta gehiago argituko dira zure gogamenean; eta

zuretzat esanahi handiagoa izatera iritsiko dira. Azkenean ikusiko duzu, elikagaia eta edaria bezalakoak

izango direla, zure morala eta erabakitasuna eraikiz, zure gaurko kondizioak harmoniaren, hazkunde

zabalaren, oparotasunaren eta bakearen kondizio bihurtzen laguntzeko.

Sekulako inspirazioa eta alaitasuna zeureak izanen dira jabetzen zarenean R-9(7+( +1(2 9-982

,(5+2S neurrigabetasuna irradiatzailea dela, estasi goreneko Ahalmena -Errealitatea- amets egiteko

eta irudikatzeko duzun gaitasunetik haratago.

BERA, IZATEAREN ITURRIA da Q zure mundu natural bizian, eta orain bizi zaren tokitik haratago

dauden existentzia-maila askotan dakusazun guztiaren ITURRIA.

Zeruko Kontzientzia ugaritasunez jasotzen ari zarelarik zure gogamenean, zeure baitan, zure

existentziaren alderdi bakoitzean, berebiziko ezberdintasuna ikusten hasiko zara, berriz oroituko dituzu

estres eta ez-zoriontasunezko uneak, eta piskanaka ikusiko duzu zure bizitzaren mugek amore emango

dietela bendizio handiei. Hori etengabeko prozesu bihurtzen da zure bizitzan. Izan zaitez bihotz

onekoa. Benetan NEU naiz, KRISTO, zugana eta mundu osora iristen ari dena GUTUN hauen

Bitartekariaren bidez.
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Bereziki zure gogamena konbentzitu nahi dut aurreko orrialdeotan egindako adierazpenak nahita

egin ditudala zure pentsamenduak goragoko kontzientzia-maila batera igoarazteko, horrek adierazten

duelarik onurak etorriko zaizkizula zure kontzientzia igotzeko lan egiten duzunean 2. orrialdean aipaturiko

joera negatiboak desegitearren.

Erabat kontura zaitezen nahi dut zugana etorri naizela gaur egun zure gogamena kontrolatzen

duen egoak bultzatutako pentsamendu eta emozio desiraezinak desegiten laguntzera. Bereziki

adore emat>DH >L; RE;@MGLO>DHS >J> banago hemen; bai, OMJB RE;@MGLO>DHS$ A;BG OMO>G, zure

gogamenean eta bihotzean gara ditzazun Zeruko Kontzientziarekin harmonian jarriko zaituzten

maitasunean oinarritutako pentsamendu eta emozio guztiak. Nire asmorik premiazkoena eta

amultsuena da nik zu ateratzea orain bizi duzun existentziaren itzal ilunetatik, eta iluminazio

espiritualaren R>@MODBJ;S >J;F;L>;' O>BG; O;BG izango baituzu ego bulkadak konkistatu eta zure

arimarekin eta AitaQAmaQBiziarekin elkartzen zarenerako, eta sartzen zarenerako guztienganako

baldintzagabeko maitasunaren harmonian.

Beraz, 2. orrialdean ipinitako ezaugarri negatiboen zerrenda errepikatu egingo dut. Kontuz irakur

ditzazun nahi dut, eta arretaz begiratu zeure erreakzioak eta sentimenduak, poliki poliki birpasatzen

dituzun bitartean:

Kritika, iseka, epaitze kritikoa, arbuiatzea, iraintzea, etsaitasuna, intolerantzia, gorrotoa, maiterrea

eragitea, eraso jotzea, bulkada bortitzak, lapurretak, faltsukeria, engainuzko harreman bikoitza,

difamatzea.

Nola hasiko zara libratzen horietako edozeinetatik, zeinak -ondo dakizunez- zure kontzientziaren parte

baitira?

Ez lotsatu gehiegi ezaugarri negatibo horiei aurre egitean; zeren gizakia baitzara, eta egoaren ezaugarri

horien eraginpean jaioa baitzara. Egizu lehen urratsa zuzentasun osoz, eta idaz itzazu!

Bigarren urratsa papera hartzea eta etzan ondoren bular gainean kokatzea da. Itxi begiak eta jo

pentsamenduan Zeruko Errealitatera Q zure Izatearen Iturrira, zeina orain onartu behar baituzu zure

Sortzaile amultsua dela -zuJ> >@B;ODH R(BL;Q(F; +KIBJBLM;E;S- AITA-AMAREN BALDINTZAGABEKO

MAITASUNA eskuzabaltasunez eta etengabe eta modu sendoan irradiatzen duena.

Hartu astia zure gogamena baretzeko, harik eta zure kontzientziatik haratago mugitzen ari zarela sentitu

arte.

Gero fede perfektuan eska ezazu laguntza eta itxaron ezazu berehalako erantzuna; zeren kontzientzian

ari baitzara egoaren beraren arbuio-bulkada faltsuak eta behar ez direnak kentzeko, disolbatzeko eta

gainditzeko etorkizuneko egun guztietan.

Emozionalki garbi uzten diozu zeMJ> R(BL; +KIBJBLM;E;JBS >=H R9>JMDH +JJ>;EBL;L>;JBS -eta baita zeure

buruari ere- ez dituzula gehiago nahi jarrera negatibo egozentriko horiek zure kontzientzian.

Inspirazioa eta gaitasuna eskatzen dituzu egun horretatik aurrera jarrerak saihesteko eta ukatzeko

ahaleginak egin ditzazun.

Hori egitean, KONTZIENTZIA FORMA BERRI bat sotzen ari zara, zeina orain hasiko baita zure gaurko

kontzientzian sartzen eta bera ordezkatzen.

ZURE ASMOA
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zure errealitate egiten da.

Zure paperean idatzita dauden aurreko ezaugarri negatiboak, Aita Espiritualari eramandakoak, orain zure

kontzientziaren arbuio-linboan daude. Arbuio kontziente hori bidea ere bada, Zeruko Ahalmena zure

kontzientziara erakartzeko, zuri erabakia sendotzen laguntzeko eta arbuiatutako ezaugarrietatik eztanda

egin dezakeen edozein bulkada ere baztertzen gogorarazteko.

Beraz, seguru asko ikusten duzunez, amore emateak eta meditazioak abian jarri dute kontzientziaren

jarduera ezkutu bat, zeinaz zu seguru asko inkontzientea izango zaren, harik eta gero ezaugarriak

desagertu direla konturatu arte.

Benetan, gomendatzen dizut ezaugarrien papera meditaziora eramateko zenbait aldiz. Egiten duzun

bakoitzean, AitaQAmaQBiziaren ahalmenaren beste injekzio bat erakarriko duzu honako helburu hau lor

dezazun: kontzientziaren indar eta forma desiraezinak zure kontzientziatik gainditzea eta desegitea.

Deseginak izaten direnean, jada ez dituzte erakarriko zure inguruabarretara lehen estutzen zintuzten itzal

negatibo eta ez-zoriontsuak. Goragoko bide batean ibiliko zara askatasunerantz.

Aurrera egin ahala, huts txikiak somatuko dituzu zure gogamenean eta bihotzean, lehen inoiz ez

ziruditenak okerrak. Eta hori gertatzen denean, modu berean jokatu behar duzu, hau da, anotatu eta zure

fede guztiarekin T*CM< ,LJCKCMN<F<KCU ?K<G<H%

Orain beste gauza bat ere egin behar duzu zure kontzientziaren berrosatzeko.

Zerrenda horren ordez: Kritika, sarkasmoa, epaitzea, arbuiatzea, iraintzea, etsaikeria sortzea,

intolerantzia, gorrotoa, maiterreak, oldartzea, bulkada bortitzak, lapurretak, gezurrak, engainuzko

harreman bikoitza, difamazioa; paper batean -urrezko letrekin ahal bada, atributoei edertasun eta

distira zentzua ematearren- idatzi behar dituzu etorkizunean eduki eta adierazi nahi dituzun Zeruko

Kontzientziaren urrezko bertuteak.

9MJ> R9>JMDH +JJ>;EBL;L>;J>DBGS - OMJ> R(BL; +KIBJBLM;E;J>DBGS harmonia perfektuan egoteko, atributo

bakoitza baldintzagabeko maitasunean oinarritua izanen da, eta gainerakoen onurarik gorena sustatuko

du. Zeren, eta jada ez duzu bestea umilaraztea bilatuko, zeure burua handiagoa eta seguruagoa

sentiarazteko. Zure kontzientzia osoa joango da besteak baieztatzera eta zure inguruan dena eraikitzera.

Zera bilatuko duzu: elikatzea, irakastea, babestea, mantentzea, eta beste batzuen beharrak asetzea, eta

maitasunez bilatuko duzu ordena ezartzea ekintza kaotiko eta zentzugabeetan.

Paper batean zure urrezko gogoak idatzi ondoren, etzan zaitez berriz eta joan zure R9>JMDH

ErrealitateraS eta eska ezazu bulkada ederrak -Zerukoaren izaera- zure gogamenera eta bihotzera

emeki emeki hedatzeko, eta zure kontzientzia izatera heltzeko. Hori gertatu ondoren, zure arima, oskola

mokoka hautsi arte ari den txitoa bezalakoa izango da; zeina, sekulako mundu zoragarrira irtengo baita

pazientzia handiz zain duen oilo-amarekin elkartzera. Horrelaxe izan da nirekin eta gainontzeko arima

Kristiko guztiekin. Itxaron, begiratu eta laguntzen diogu jendeari, zeinak jakin nahi baitu bere espirituak

duen hutsaren zergatia, eta desirarik handiena baitu lurreko jarduerak gainditzea; hain zuzen ere, jende

horren gogamenak erakarriak izaten ari dira bizitzaren goragoko asmoetarantz, eta amets egiten dute

beren arimekin eta IZATEAREN ZERUKO ITURRIAREKIN sintonizazio perfektuan sartzeko. Guk ibiltari

espiritual horien existentzia amultsuki irrikatzen dugu, ibiltariek beraiek irudika lezaketena baino gehiago.
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Horrek esan nahi du irrika amultsua dugula zugatik, Gutun hau irakurtzen ari zaren horrengatik.

Berriz zure Izatearen Iturriarekin elkartzen zarenean, lortuak izanen dituzu lurrean dituzun

benetako helburuak. Betea izango duzu zure benetako misioa betikotasunean. Eta orduan utziozu

hasten zeure BIZITZA ERREALARI! Zeruko Erresuman sartuta egongo zara.

Ez dizut esango zein kualitate idatzi zure kontzientzia berrirako; horiek, orain zeuk dituzun goreneko

hautemate onenetatik atera behar dira. Berriro, estudiatu Zeruko Kontzientziaren Zeruko Izaera, zeina

basamortuan argi eta garbi somatu nuen eta 1. GUTUNEAN deskribatu nuen.

Utziozu Zeruko Izaerari zeure izaera izaten.

Jakin dezazun nahi dut bidai hau zinez hasten duzunean, ondoan izango nauzula gertaera guztietan.

Nire gogo bizia da zuk jakin dezazun zeurekin nagoela, eta ene laguntza eta indarra bidaltzen dizudala

zure bilaketan K59EH?C +EE96@=G6G96E9?=BL elkartzeko.

KRISTAUTASUNARI BURUZKOA

Orain kontu mundutarragoez hitz egitekotan nago, eta -zuk hurrengo orriak irakurri bitartean- berrikus

dezazun nahi dut zer gertatzen zaion zure gogo aldarteari edo ongizate egoerari. Ariketa hau ezagutzeko

da zer gertatzen den zure kontzientzian, pentsamenduak aldatu eta hitz multzo berri bat erabiltzen duzun

bitartean.

Mesedez, irakur itzazu kontuz hurrengo orrialdeak, kristau-ikasbidea praktikatu edo ez, nahiz eta orriok

saltatzeko tentazio handia izan. Idatzi zure erantzunak, ideiak, sentimenduak Q batez ere, beheraldi edo

atsegin/gozamenezko edozein sentimendu aldakor. Kontuan izan orrialde-zenbakia hitzak zure gogoa

arintzen hasten direnean eta bake eta zoriontasun goragoko maila batera igotzen hasten direnean.

Garrantzi handiko ariketa duzu hau; zeren eta egiten ez baduzu, RDHGLOB>GLOB;JBS buruz betiko

irakurtzen jarraituko duzu bai, baina sekula ez duzu jakingo nolakoa den zure existentziaren,

RF;L>JB;J>GS eta gorputz/inguruaren oinarrizko energiaren ulermen sakona, ezta zure bizitzako

gertaeren, zure GOGO ALDARTEAREN, eta gogo espiritualena ere.

,;JBD >L; G;<;JBLM ;JL> RB=>B>D >L; BJBLOB>DS GHE; B@H >=H C;BLKB =BLO;D>L>G OMJ> DHGLOB>GLOB;J>G

bibrazio frekuentziak, ez zara jabetuko KONTZIENTZIA gauza bakarra eta guztia dela zure

existentzian eta esperientzian.

Nahi dut zu jabe zaitezen bizitzan egunero darabiltzazun hitzez, hitz horiek sortarazten dizuten bizitza

kalitateaz eta besteengan duten eraginaz, bai gogoa altxatuz eta bakea eta alaitasuna ekarriz bai

gogogabeturik eta murrizturik utziz.

Are gehiago, benetako asmo zintzoa daukat gaur egun Kristau erlijioari atxikita zaudeten eta, -dogmaren

hautematetik ateratzeko oztopoak dituzuelarik- iraganeko edo oraingo baldintzapenarekin borrokatzen ari

zareten guztiongana iristeko, aske mugi zaitezten goragoko ezagutza espiritual baten bibrazio-

frekuentziarik altuenetan.

Baliteke zuk kondenatua izatearen beldur izatea, baita orri hauek irakurtzeagatik ere; baina hala ere,

erakarmen handia dute zuretzat, eta senez sentitzen duzu EXISTENTZIAREN EGIAZ ari zarela

irakurtzen, zeina ez baitizute irakatsi zure ministroek. Zu banaturik zaude Egia ezagutzeko duzun behar

premiatsuaren eta TJainkoaU nahigabetzeko beldurraren artean, gaur egun T+,7*U somatzen duzun forma
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edozein izanda ere.

NI, KRISTO, jabetzen naiz GUTUN hauek pertsona zintzo askori eragiten dioten larritasunaz; eta irrikitan

nago zuen egonezinean zehar laguntzeko, gogamenean izan arte bake eta alaitasun perfektua.

Horregatik, behar beharrezkoa da lehenbizi zure gaurko sineskerak eta Elizaren doktrinen sorburuak

aztertzea Unibertsalaren izaerari eta gizakiaren beraren izaerari buruzko Egia sakonena irakasten

jarraitu aurretik.

Kristau dotrinaren sorburuak erabat ulertzeko, denboran zehar atzera jo beharra daukazu Judaismoaren

hastapenetaraino; eta hor giza gogamenaren arrazionalizazioak aurkitu behar dituzu; hots, iturri

gertaerraza zela senez sentitzen zuena hitzen bidez zehazten zuen giza gogamenaren

arrazionalizazioak aurkitu.

Iraganeko mitoetatik eta sineskera okerretatik libratzeko borrokan ari zaretenok, zuek zeuek nabaritu eta

ulertu beharra daukazue argi eta garbi P?CH >?H T?FCP<K?H LCH?LE?K<K?HU ?M< IK<CH <P<FMP?H <KC H<MP<CPN?H

EXISTENTZIAREN EGIAREN artean dagoen oinarrizko ezberdintasuna. Harik eta zuen gaurko

sineskeraren jatorria eta forma bereizi ahal izan arte, ezin izango zarete guztiz libratu Eliza barruan

iragandako baldintzapen<K?H CFNLCI?M<MCE% T5CH =<M <F>? =C?M<HU CP<HAI >NPN? ?M< BIKC <KKCLENMLN< ><%

Egoera mental horrek sekulako gatazka mentala ekarriko dizu, eta ekar diezazuke bilaketa uztea eta

inora ere ez zaramatzaten -erosoak eta emozionalki seguruak diren- forma erlijioso zaharretara itzultzea.

Beraz, kontuz iblili; eta ez diezazutela F<K>?KC< ?G<H TD<CHEI<U B<L?KK?MP?ko mehatsuek eta izan litekeen

kondenazioren batek.

R684+5 .(-2/3 )(2(/3 )(7+(2S SINESTEAREN SORBURUAK

Beraz, deskribatzen hasiko gara T0<CHEI<A<HU LCH?LM?<K?H LIK=NKN<E$ CP?H =<M -Jainkoa- gauza asko esan

nahi izan duena gizateriarentzat. Sineste hori hasi zen antzinako hebraiarrak basamortuaren ordokietan

zehar ibili, eta kreazioaren sorburuez galdetzen hasi zirenean. KREAZIOAREN ITURRIA irudikatu zuten

HIF<=<CM CP<H =?B<K P?F< TACPIH =<M Q jainko super gizaki<U bezalakoa ikusiezina eta guztiz haraindikoa

lurretik eta gizateriatik. Antzinako profeta batzuek jakin zuten, era mistikoan, sortzearen iturria hedaturik

eta presente -modu batera edo bestera- zegoela kreazioan zehar eta halaber dimentsio betierekoan ere

bazegoela; baina mistizismo hori ez zegoen giza gogamen arruntaren esku.

Ulertu ere ulertu behar duzu TNLM?PEI ?KK?<FCM<M?<U izan arren, inork ez duela inoiz begizt<MN B<F<EI TLNJ?K

ACP<EC< & ACPIH D<CHEI<U CHIF< ?K?$ beharbada Moisesek izan ezik; zeinak zioen sutan Terretzen ari zen

PNB<COE<U bate<H CENLC ;9,2*$ ?M< +,7, +979* >?LEKC=<MN PN?F< ?L<H?P' T4C 4<CP?H< 4<CPU%

Aipatu TD<CHEI LNJ?K ACP<EC<PU D<ECH >?H ANPMC<$ JKI@?M?E FNKK?EI ?AIH<F>C<H ?G<H><EI T0<CHEI<K?HU

deskribapen pintorezkoen irakurketetatik atera da. Horrek argi eta garbi erakusten du zer irudipenezkoak

diren sineskera erlijiosoak zeren eta antzinakI?HA<H< LICFCE DIMP?H =<CMNM? GCHCLMKI?E ?NK?H T?AC<U

aipatzeko; ezin dutelako LCH?MLC T0<CHEI<U =?H?M<H ?KK?<F< eta betierekoa dela, eta halaber jendeari hitz

egiteko gai dela zuen garai honetan.

Zure ministroek beldur diote antzinakoekin bat egiten ez duen edozein sinesmeni. Inoiz ez dute

haintzat hartzen -edo haintzat hartzeko beldur dira- menturaz lur dimentsioan den ezagutza

espirituala ebolutiboa dela!
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T/kus dezazuenU H<BC >NM TLCH?Lka-?BNHU =<M$ arrazionalizazioen eta sineskeren nahasketa bat,

bilbatua izan dela segurtasun mental/emozional sare bat egiteko, zeinarekin jendearen gogamenak eta

bihotzak nahastu eta harrapatu egiten baitira. Kristau fedean jendeari irakasten zaion guztia emozioan

oinarritzen da, eta jatorria du lurreko nire bizitzaren eta heriotzaren lehen kontakizunetan entzundako

gauzetan. Hala eta guztiz ere, fanatismoz sinesten dira.

1KCLM<N?C T0<CHEIa Maitasuna dela irakasten zaie, eta Jainkoa zuen bekatuen jabe dela, eta zintzoak

zigortu, diziplinatu eta saritu egiten dituela eta gaiztoei zoritxarra bidaltzen d C?F<U% .IKC$ ACP< D<K>N?K<K?H

eta Kontzientziaren deskribapen zehatza da!

Kristauei irakasten zaie Ni, Kristo$ 0?LNL?H J?KMLIH<A<H TGNH>NEI =?E<MN?HA<MCE BCF HCHMP?F<U% T5K=<Hik

gabeko Jainkoaren bildotsa jendearen bekatuaren prezioa ordaintzeko sakKC@CE<MN<U CP<H nintzela! Ene

buruaren sakrifizio gorena egin nuela, garaietan zehar T=?E<MN<A<MCE IK><CHMP?EIU =<F?HMKCa bitxi hori

betetzeko.

Gurutzilketaren ondoren, gorputzean sartu omen nintzen berriz ere, eta gorputzez askotan agertu omen

nintzen doluan zeuden dizpuluei ene bihotza emateko eta irakasteko. Haien aurrean agertu nintzelarik,

janaria ere hartu omen nuen.

Berrogei egun igaro ondoren, dizipuluen begien bistatik kanpo igo omen nintzen, niK? AIKJNMP< TP?KNK<U

goratuz.

3. GUTUNEAN galdetu nuen =?P<F<' P?K ?ACHAI HN?H HCE ACP< AIKJNMP =<M?ECH TP?KN<HU$ B<K<M<AIEI

bizitzan?

Nire azken afarian esan nuen ezen dizipuluek, nik berekin egindako azken otordua gogoratu behar zutela

ogia zatituz, bata besteari pasatuz eta bakoitzak ardo kopa beretik edanez, eta gogoratu ere gogoratu

behar zutela nire gorputza gurutzilkatua eta nire odola isuria izango zirela izatearen egia ekartzearren.

Gorabehera hori oso sineskera bitxi bihurtu zen, zeinean nire gorputza ostietara transferitu behar zen

zeremonia hotsandi handiz aldarean; jaunartzaileek begirune handiz irentsi behar zituzten.

Nire gorputzak! Zer ?E<KKCEI FCIE? HCK? TAIKJNMP<EU -espiritualizatua edo ez- jaunartzaileari?

Ikus al dezakezu gogamena nola izan daitekeen baldintzatua ia bi mila urte iraun dezaketen lelokeria

ilogikoak onartzera$ RAita SantuarenS eta Kardenalen Jerarkia handiak babestuak izan direlako? Hain

PNP?H ?K?$ RAita SantuaS eta Kardenal horiek jauregietan bizi dira sekulako aberastasuna daukatela, eta

mantenuak dira itzal handiko inguruabar zeremoniatsuetan handikeria handiz.

Egia jakin dezazuen nahi dut zoritxarreko gau horretaz, Azken Afaria deitzen duzuenaz. Nahiz eta

hori egitea mingarria izan, argitasun handiagoa emate aldera jaitsi naiz dizipuluekin nik eginiko

azken otorduan izan nituen pentsamendu eta sentimenduen oroitzapen kontzienteen bibrazio

frekuentzietaraino, bertaraino.

Nahiz eta ni gizon sendoa, iluminatua izan eta ziur egon ekidin ezin nuen destino bat nuela

betetzeko -ez nuen saihestu nahi izan-, oso triste nengoen afaltzen hastean -Paskuako afarian-.

Dizipuluak nire adiskideak izan ziren, eta ni eurek babestua izan nintzen inguruabar zail

batzuetan. Triste nengoen eurak utzi behar izateagatik, eta beren ongizatearen beldur ere bai. Zer

gertatuko ote zitzaien bakarrik aurkitzean nire orientazio eta babesik gabe? Nire menpe egon

ziren uste zutena baino gehiago. Jendeari irakasten igarotako urteak gogoratzen nituen. Ironia-
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zirrara sakona sentitu nuen basamortutik itzultzea gogoratzean J zikin, narras, baina nire

lagun hurkoen aldeko ene ardura alaiak hitzez hitz hartuta eta biziki ilusionatuta, zeren orduan

zuzen bideratu ahal nituen, existentziari buruzko egia ezarri beren gogamenetan, beren beldurrak,

gaixotasunak, pobrezia eta miseria nola gainditu irakatsi,... Mundua konkistatu egingo nuen!

Baina, dena oso bestelakoa izango zen gero! Hurrengo egunean gurutzetik eskegiko ninduten!

Hala ere, egia esan, sekulako arrakasta lortu nuen. Hausnartu nuen sendatze momentuez eta

jendeak K)=G6 AmultsuaL alaitasunez onartu izanaz. Ulertzen nuen zergatik gorrotatzen ninduten

Apaizburuek eta Kontseiluak. Beldurraren, zigorraren, eta animaliak sakrifikatzearen ordez, K)-3)

J .)-3)24/)1+/L 9EE96@=G6G96 ekarri nion jendeari. Eta erakutsi ere erakutsi nien hilurreneko

gaixoak sendatzean.

Arreta berriz jarri nuen dizipuluengan, jan bitartean hitz egiten ari zirelarik. Oraindik ez ziren

jabetzen nik zain neukan erronkaz, gurutzilketaz, alegia. Ohartarazi banituen ere, nire hitzak ez

zituzten egiatzat onartu. Apaizburuari beldur niola pentsatu zuten, eta zergatik ote galdetzen

zuten.

Lehenago ere lortua nuen mehatxuzko egoeretatik ateratzea.

Paskuan ohitura zenez, israeldarrek Egiptotik egin omen zuten ihesaren inguruko gertakizunez

hitz egiten zuten. Juanek, irudimen handikoa bera, zehazki kontatzen zien Moisesek israeldarrak

bidu eta azkenean Egiptotik alde egin zutela esklabotasun bizimodutik askatasun aldera ihes

eginez basamortuan! Horretarako Moisesek familia buru bakoitzari agindu zion orbanik gabeko

bildotsa hiltzeko eta haren odolarekin eskutada bat belarrez etxearen ate alboetan pintatzeko.

Moisesek zioen aingeru batzuk gauez, hegaz, etorriko zirela, eta Egipto zeharkatuz egipziar

guztien oinordekoak eta beren ganadua hilko zituztela. Israeldarren oinordekoak libratu egingo

ziren ate alboetako odolagatik. GerG69E6 KA=E6;6EE=L <CEE9G6I =EE=7arretsu eta buruaz baietz esanez

ikusten eta entzuten nituen bitartean, estu eta larri konturatu nintzen benetan zer gutxi ulertzen

IHG9B K59EH?C )=G6E9BL 9B9 89F?E=76D9B6I&

Odola aipatzen zuten Juanen hitzak entzun nituen: Odola, odola, odola, orbanik gabeko

bildotsaren odola, ate alboetako odola, haur eta ganadu egipziarren odola. Beti bezala, juduek

odolagatik erakutsitako mendeetako kezka zela eta, miraritu egin nintzen; eta labur labur

gogoratu nuen Abraham bere seme bakarra hiltzeko prest egon zela sakrifizioan eskaintzeko

asmoarekin, Jainkoak hori egiteko esan ziola uste zuelako. Eta gero, tenpluko eguneroko

animalien sakrifizioetan gogoetatu BH9B& /=E9GI6G% K79?6GH6L CE86=BGI9?C AC8H?C KC8C@6

jariatzearenL kontzeptua, benetan zen higuingarria.

Baina isilik geratu nintzen eta ez nuen gizonekin eztabaidatu. Konturatu nintzen beren

gogamenak tradizio horietaz beteta zeudela, harkaitza bezain solidoak eta iraunkorrak ziren

tradizioez, alegia. Horixe izan zen gure arteko azken afaria, mahai inguruan denok batera egin

genuen azken otordua. Horrek izan behar zuen gure arteko bakeunea eta maitasunezko agurtzea.

Bi aldiz transzendentala nire dizipuluentzat, Paskua euren judutar gogamenentzat oso gertaera

sakratua zelako; eta hori onartu beharko nuen -maitasun eta ulerkuntza- espirituan.

Lehen ez neukan Paskua ospatua, tradizioak gaixorik jartzen ninduelako. Nahiago nuen
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muinoetan barneratu lasai meditatzeko, nire dizipuluak utzita Paskua euren familiekin

ospatzen. Aurreko nire jokabideak zirela medio, ez ziren nire isiltasunaz harritu.

Orduan, erdi etzanda, erdi eserita nengoen, egin ohi nuen bezala erlaxatu ezinik; tenkaturik,

asaldaturik, adeitsu eta gupidatsu nire dizipuluekin, hala ere nahigabeturik eurengandik.

Neure buruari galdetzen nion nola utzi ahal nien jarraitzaile logaletu eta nahasi horiei seinale

eraginkor bat oroigarri gisa gogorarazteko; hau da, errituren bat euren gogamen nahasietara

berriz ekartzeko irakasten saiatu nintzen guztia. Astindu nahi nituen eta zuten odol-zalekeriatik

atera nahi nituen. Moisesi buruz eta horren jarduera miragarriez hitz egiten entzuten nien

bitartean, otu zitzaidan odolagatik hain kezkatuta baldin bazeuden, ba, odola emango niela,

horrexen bidez nitaz gogoratzeko.

Mahai gainera makurtu, ogia hartu eta zatitu egin nuen, eta zera esan nuen bortizki samar' K5H9B

Paskua-bildotsa bezalakoa naiz. Pasaiozue ondokoari, hartu nork bere zatia, jan eta egizue hori ni

gogoratzeko; zeren munduak entzun duen EGIA bakarra ekarri baitizuet. Ogi hau izan bedi nire

gorputzaren ikurra, zeina laster hautsia izanen den gurutzean.L

,=GI 9;=G96E= HGI= 9G6 =EAC 79;=E6GH I=86G9B& K+6% >6B 9I6IH9!L esan nien.

Amets batean bezala ogi zati bat lasai hartu eta batak besteari pasa, pixka bat murtxikatuz jan

zuten.

Gero ardo kopa handia hartu nuen eta pittin bat edateko eta elkarri pasatzeko esan nien.

Ardo hau ene odolaren ikurra da. Zuei EGIA ekartzera etorri nintzen. Jainkoari buruzko Egia,

biziari buruzko Egia. Baina arbuiatua izan naiz. Nire odola isuria izanen da zuen alde.

Berriro, isil isilik kopatik edan eta ondokoari pasatu zioten. Aurpegi tenkatuak zituzten, baina ez

zuten deus erran. Agerikoa zen denak hunkiturik zeudela nire hitzengatik eta ez zituztela gogoko.

Banekien Judasi dirua eman ziotela ni neu Apaizburuaren soldaduei seinalatzeko une egokia

izango zenerako. Jakin ere banekien, Paskuako gaua izango zela gaua. Judasi esan nion: K,C6

agudo egin behar duana egitera"L

Judasek luze begiratu zidan, eta mina eta ezbaia ikusi nituen bere begietan. Zalantzan zegoen,

baina iritsia zen nire ordua, eta nik behin betiko bukatu nahi BH9B <CEE9?=B& K,C6"L 9F6B B=CB

gogor. Judasek altxatu eta alde egin zuen.

Dizipuluak harrituta zeuden hitz egiten nuen moduagatik eta galdetu zuten zer egin behar zuen

Judasek.

K)paiz nagusiarenera, ni non aurkituko nauen esatera! Gurutzean hil egingo naute zehazki esan

dizuedan bezalaxeL.

Euren aurpegietan honako aurpegierak ikusten nituen: zalantza, ikara, beldurra, zinismo mingarri

pixka batekin. Gero galdera minbera-jarioa egon zen. Zer gertatuko ote zitzaien? Bizitokia eta

familia nigatik utziak zituzten. Askatasun eta segurtasuneko bizimodu bat galduko zuten, baldin

eta ni delitugile arruntzat gurutzilkatua izaten banintzen. Abandonatu egingo nindutela esan nien.

Suharki ukatu zuten hori, baina halaxe egin zuten.

Nekatuegi nengoen dizipuluekin eztabaidatzeko; eta uneoro K)=G6L B=E9 76=G6B -eta nirekin-

zegoelako ezagutzan hain indartsu eta hain seguru nengoen, ezen beren desleialtasuna barka
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bainezakeen. Eta, azkenean, nire gorputzetik askatua izango nintzen eta igo nintekeen maiz

sentitu nituen Argiaren erresumetara, baina inoiz ikusi ez nituenak erabat lurreko ikuspegiarekin.

Pentsamendu horrek pozbide sakona eta ikusminezko zirrara zoriontsu bat zekarkidan.

*9E6I =EE=76EE9 9;=B B=9B 9G6 9F6B B=9B' K0B8C 86;C 9F?6GH 8=IH986B6 9;=B =I6B6% B=E9 omenez eta

9GCEE=?C I6=86B <9E=CGI6E9B CA9B9I"L 29;= 9I6IH9 C;=6 I6G=GIen eta ardoa edaten elkarrekin,

gogoratuz beti maite izan zaituztedala eta espirituan zuekin geratuko naizela, harik eta zuek

nirekin elkartu arte orain joan eta gero egongo naizen tokian. Ez izan beldur, gidatuak izango

zarete, inspiratuak izango zarete eta ahots argiz hitz egingo duzue -argi eta garbi-.

Hauxe duzue ene ohar bakarra: etorkizunean ahaztu egingo da nik zuei irakatsitako gauza asko.

Nik esandako gauza asko giza pentsatzeak baztertua edo giza mitoek distortsionatua izango da.

Gero izua zabaldu zen eta ozenki 9BGIHB I9B' K/C@6 =I6B;C CG9 86 <CE=(L

-EE=76EE9 9;=B 9G6 9F?H6? >6FC B=GH9B' K4EEHB9?C 9GCE?=IHBean zer gertatuko den esan dizuet.

Bitartean, izan zaitezte leialak irakatsi dizuedan guztiari, eta ez izan zalantzarik esan dizuedan hitz

76G96B 9E9&L

Gero bazen joateko ordua Olibondoen mendira, haraxe joango ziren nire bila Apaizburuaren

soldaduak.

Dizipuluek galdera gehiago egin nahi zidaten, baina jada amaituta zegoen nire solasa gizakiekin.

Neure burua erabateko isiltasunean prestatu baino ez nuen nahi sufrikariorako, espirituan

mugituz K)=G6E9?=BL F9;HEH6? 9G6 F9B8C6? I=E9B F=BGCB=I6I=C 9G6 ?CAHB=?6I=C 9;C9E6 76G9E6 .

Lorategira joan ginen eta ene gogokoena zen harkaitzera erretiratu nintzen. Haizetik babesturik,

eseri eta tunikan bildu nintzen. Begiak itxi nituen eta sentitu nuen pixkanaka sartzen ari nintzela

espirituzko barne-baretasun handian eta isiltasun ahaltsuan. Gero Ahalmena bera jaitsi zen,

besarkatu ninduen, eta nire gogamena eta bihotza bereganatu zituen. Halako maitasun gorenaz

bete ninduen, ezen jakin bainuen maitasunean lagundua eta eutsia izaten ari nintzela, eta nire

maitasuna gorde nezakeela guztientzat, niri zer gertatuko zitzaidan axola gabe. Horrexek zuen

axola guztia une horretan, zeinean nire ordua heldua baitzen.

Horixe da, nire bizitzaren eta irakaspenen omenez ogia zatitzearen eta ardoa edatearen atzean dagoen

egia. Eta zuk, GUTUN hau irakurtzen ari zaren BIKK?E ><ECPNH?P$ T*CM<EU lurrean azken gauean jakinarazi

zidan guztia gertatu egin zen.

4CE T*CM<PU$ T8?G?<PU ?M< T,LJCKCMN 8<HMN<PU BCMP ?ACM?H HN?F<EI$ 4CP?<EI 1IHMPCFCI<H ,FCP<E ?K<=<EC PN?H

T.CKN 6?KMLIH< +<M?<HU aipatuko nuela. Beraz, jendeak otICMP ?ACM?H >CI T*CM<KCU IHNK<E eskatz?EI$ T,LJCKCMN

8<HMN<KCU ?KK?ANMP?H >CI ?LJCKCMN<FEC CK<E<ML >?P<H, eta T8?G?<KCU IMICMP ?ACM?H dio bekatuetatik salba

dezan.

.<LC <F P<K< TCENLM?HU LCH?LE?K< BIKC?E ANPMCP TFNK eta gizatasunaren arabera LIKMN<EU >CK?F<)

,M< CENLM?H <F >NPN ILI TICH<KKC ?GIPCIH<F B<H>CI<EU >CK?F<)

T8<F=<MP<CF?<K?H atzetik orpoz orpo zerura joateko doako bidaiaren promesagatik eta

sentimentaltasun<A<MCEU, sineskerak gizatasunaren arabera sortutako erlijio-egitura izatera iritsi dira,

elizaren inperio bat konsagratzeko lurreko inperioen barruan -Erroma, Austria, Espainia-. Aitzaki ederra

izan dira horiek tortura sistematikorako, sutan hiltzeko eta disidenteak exekutatzeko. Sineskera berberek
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eragin dituzte nazioen arteko gerrak.

Baina, sineskera baMPN?E ?E<KKC >CMNPM?H TB<NM?G<M? espiritualakU eta TLIKG?H<EU ere asko lagundu diote

existentziari iraganeko bi milurteetan.

Sineskera horiengatik eraiki dira katedralak eta elizak, monastegiak eta konbentuak, pertsonei helburu

egonkorra emanez, batzuei dohai artistikoak adierazteko trebetasuna emanez, eta beste batzuei -dohai

gutxiago dituztenei- lana emanez. Sineskerek milioika pertsonaren kontzientzia bideratu ere egin dute

maitasun eta pentsamendu ederren goreneko erresumetarantz. Sineskerak ere bultzada izan dira

mistizismoaren eta iluminazioaren atzean, arima espiritualak ikustera heldu direnean, beren sineskerek

aurrez ezkutatua zegoen Errealitatea.

Aurreko hori gertatu bitartean, sineskerek ere baldintzak sortu dituzte garatzeko erlijio nagusitasun-

mailak eta sekulako handikeria eta aberastasun kalkulaezinak. Sineskera horiek, egoaren bulkadekin

hasitako eta sortutako giza eraikinak dira, eta beraz guztiz ez-legezkoak dira ikuspegi espiritualetik.

R)+/(78(5-S BURUZKO EGIA

Ulertu ere ulertu beharra dago jendeak mendeetan zehar nabaritzen zuela giza jokabidearen alderdi

batzuk kaltegarriak zirela besteen ongizaterako. Erahilketen, eta emakumeak bahitu eta jabegoak

lapurtzearen lekukoak ziren; eta horrek samina eta nahigabea eragiten zuen komunitatean, bizimodua

zailduz eta batzuetan jasanezin bihurtuz. Arrazoitu zen jokabide hori, logikoEC$ T0<CHEIU >?CMP?H PNten

haren aurkakI< CP<H =?B<K PN?F<% 0IE<=C>? BIKKC T=?E<MNU CP?H< ?P<KKC PCIM?H ?M< TA<CPM<E?KC<U >?CMN

zitzaion. Denborak aurrera egin ahala, profetek arrazoitu zuten jokabide zentzugabe hori Jainkoaren

aurkako indar TA<CPMIU =<M?MCE ?MIKKC =?B<K PN?F<$ ?M< T8<M<H<LU CPendatu zuten.

Mehatxatu eta zigorrak ezarri zizkioten batzuek besteei, T=?E<MN<EU MO<KK<E PCK?F<EI NLM?<H, eta Jainkoak

-elkarri egindako gaiztakeriengatik- gizakiak zigortuko zituelako sineskeran. Jokabide hori gaur egun arte

praktikatzen da elizetan. Ministroak, izuaren bidez, jendea kontrolatzen saiatzen dira.

Betiereko eta mugagabeko Sortzaile Ahaltsua-Jehovaren aurkako R)+/(78(5+2S /3279+478(,

gainontzekoak kontrolatzeko metodo bikaina eta indartsua zen. Elizaren sineskerak, nik Palestinan

jendeari irakasten ahalegindu nintzen guztiaren fartsa tragikoa dira.

Moisesek, lehenengo, Hamar Aginduekin T=?E<MN<HU ?M< TPCAIKK?<HU LCH?LM?< konsagratu zuen. Moisesek

?L<H PN?H T0<CHEI<EU ?G<H PCPECIF<, eta israeldarrek hausten bazituzten ondorioak pairatu beharko

zituztela -batzuetan horrek harrika hiltzea esan nahi zuen-. Irakatsi zitzaien Legeak haustean,

israeldarrak bekatuan egongo zirela =?K?H T0<CHEI<K?HU <NKE<.

Moises mendira otoitz egitera joan zen, israeldar bihurriak kontrolatzeko modu bat eskatzera. Horixe da

egia zehatza! Otoitzari erantzunez, Hamar Aginduak eman zitzaizkion, era inspiratuan eman ere;

desertuan zehar ahalik eta iskanbila gutxienarekin, israeldarrak arriskurik gabe zuzentzeko zereginean

laguntzeko.

Pertsona erlijiozaleek pozarren onartzen dute eta baldintzarik gabe sinesten dute Jainko batengan,

zeinak Moisesi instrukzioak eman omen baitzizkion prozesu erasotzaileak eta triskantzak ezartzeko TBCMP

emaH><EI FNKK<U konkistatzean. Lur eder eta emankorra erruki gabe kendua izan zitzaion langile jendeari;

hain zuzen, milaka erahilketa jasan zuen jendeari. Kontuan hartu zen hori, egin behar izan zuten gauza

zuzena zela$ P?K?H T0<CHEI<EU BCMP ?G<H =<CMPC?H bizitzeko lur bikaina izango zutela. Gaur egun arte,
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?KFCDCIP<F??E NLM? CP<H >NM?$ T0<CHEI<EU 3ICL?L?ECH hitz egin omen zueH?P$ T0<CHEI<EU =?K<E <ACH>Nko

zuela ondorengo odol-isurketa. Gerra eta odol-isurketaren antza handia duten izugarrizko deskribapen

asko dago zuen Biblian zilegitzat -zuzenak eta egokiak- joMP?H >CK?H<E$ T0<CHEI<EU <ACH>N Imen zielako

jentileen aurkako gerrara joateko.

Ez al dakusazu juduen historian EGOAREN BULKADA zoroa, zeine<H T0<CHEI<U ?K? ?K<=CFMP?H =<ita

juduak eurak erru guztietatik salbuesteko? Buru-handiagotze unean onargarritzat eta bidezkotzat jo zen

hamar aginduak alde batera uztea eta triskantza sistematikoari ekitea. Bekaturik ez zuela ekarriko uste

izan zuten, sarraskia T0<CHEI<EU =?K<E <ACH>NM<EI< P?F<EI% T0<CHEI<U$ B<F<EI<"

Ez al duzu nabaritzen zergatik zen beharrezkoa ni Palestinan jaiotzea, judu artean bizitzeko eta euren

sineskera eta praktika tradizionalak den-denak, -izatea eman zien- ZERUKO KONTZIENTZIAREN

Izatearen aurkakoak zirela ikusten laguntzeko?

Geroztik$ G?H>??M<H P?B<K$ ACP<EC<E =IKKIE<H C=CFC >CK< T=?E<MNarenU EIHP?JMN<rekin, eta jende zintzo

asko larritu egin >< T0<CHEI<U iraintzeko izan duten moduagatik barkamena eskatuz. Aspaldian animalia

anitz sakrifikatu zituzten Jerusalemgo tenpluaH T0<CHEI<U =<K?MP?EI, horrela beren bekatuen eraginetik

ihes egingo zutelakoan. Garai horretatik aurrera, liburu anitz izan dira idatziak gaiaz. Liburuotan

nahigabea eta laztura adierazi dute gizakien arimaren egoeragatik, beren jokabidea aldatzeko moduak

bilatuz, nork bere burua zaharoen bidez zigortuz haragia torturatzeko eta haragiari berari pentsamendu,

hCMP ?>I ?ECHMP<K?H A<CPM<E?KC<A<MCE IK><CH<K<PM?EI( ?M< FC=NKN BIKC?M<EI <LEI T1KCLM<N?EU MO<FIMN<E CP<H

dira Europa guztian zehar, eta erlijio-erakundeetako artxiboetan gordeak.

Haiek jendea nire antzinako pertsonari, T0?LNLiU, lotzen diote, eta predikatz?H >NM? TACP<EC< bere

bekatuengatik izandako zigorretik salbatzen del<U HCK? ANKNMPCFE?M<K?H =CM<KM?P% +?LM? <M<F =<M?<H <P<F>N

dudanez, sineskera horiek fisikoki ezinezkoak dira, eta kreazioaren egintzen aurkakoak dira. Goreneko

CHIHAI T0<CHEIEU ?P >N inolako IK><CHCE ?LE<MP?H T=?E<MNU ?ACM?<A<MCE% 1IHMP?JMN BIKC ?K<=<M ACP<MC<KK< ?M<

paganoa da. Edozein motatako odol-isurketa, erlijio-errituak egiteko helburua duena, paganismoa da.

Eliza kristauak, zer ?M< J<A<HCLGI<K?H =?KMLCI T<CHMP<MN<U <NKE?PMN >C? =?re jarraitzaileei.

Jendeak, gainerakoak era batera edo bestera ez-zoriontsu egiten dituenean, bere etorkizuna sortzen ari

da. Ez ordainketa bezala, sortzearen kontzientziaren jarduera bat bezala baizik.

Ber<P$ JK?GC< B<H>CEI< >< T=?E<MN<K?ECEIU ?M< THCK? Aurutzilketareng<MCEI L<F=<PCI<K?ECEIU sineskera

hauei aurka egitea biziki, eta GUTUN hauetan emandako ulerkuntza espiritualak ordeztea.

Erlijio-doktrinen gai hau alde batera utzi aurretik, argi eta garbi azaldu nahi dut Eliza Kristau barneko

bilatzaile espiritual batzuek, denboran zehar, kontzientzia nahikoa <K<PMN >NM?F< T0<CHEIU ?L<M?H >CIM?H

R(A;EF>G;J>GS guztiz kontzienteak izateko beste, eta jakitea lortu dutela R-O;L>;J>G -LMJJB;S ez dela

Elizak irakasten duena bezalakoa. Baina gutxi batzuek lortu dute espiritualki nahikoa eboluzionaturik

egotea, erlijio-sineskeren parametroetatik haratago ibiltzeko eta Ahalmenaren eragina sentitu ahal

izateko, zeren eta jende gehienak Egia lur eremuaren terminologian baino ezin du ulertu.

NIK, KRISTOK, esan behar dizuet egundaino TL<HMNU ANPMC?H <KM?MCE CHIKE ?K? ?P >N?F< begiztatu

kreazioaren errealitatea, ezta giza jokabidearen atzean den egia ere, ni orain aurkezten ari natzaizuen

bezala.

Ezpairik gabe ordua heldu da jakin behar duzuenean T=?E<MN<K?ECEIU ?M< ACP< DIkabidearekiko egia, eta
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gaur egun jendea munduari eta bere buruari ere zer egiten ari zaion - baldin eta alde batera utzi

badituzue erabat erlijio-doktrinaren antzinako mitoak, eta gaur gogo onez, harkor eta gustu handiz

bihotza guztiz irekitzen ari bazarete existentziaren errealitateetara. Gauza horietako ezer ez bazarete,

orduan esan behar dudanak ez du inolako zentzurik izango zuentzat.

Sinetsidazu, ezin dituzu nahasi zure erlijio-sineskera zaharrak Existentziaren Egiarekin. Horretan

saiatzen bazara, ziur egon ez duzula Egia ikusiko, baizik eta orrialde hauekin irabazi duzula uste

duzunaren egokitzapena.

Existentziaren Egiaren bila jarraitzen zure uste sendoa zatiturik geratuz, kostu handia izan liteke zuretzat

aurrera bilatzen jarraitzea; zalantzak, beldurrak, eta irakaspen berriaren benetako esanahia jasotzeko

etengabeko ezgaitasunak urraturik. Zure gogamen kontziente eta azpikontzientearen baldintzapen

P<B<KK?MCE LIKMNEI >CK?H TG?PN?EU erdi-ilunduko dituzte zure hautemateak -gero eta garatuagoak-.

Baliteke zu une honetan ez konturatzea arazo horren handitasunaz, baina sekulako arazoa da, zeren

zure gaurko sineskera sakonak zure gaurko egia baitira zuretzat, zeinaren gainean bizitza eraikitzen

duzun. Zure errealitatea dira. Biziki errotutako zure uste sendoak eta sineskerak zeharo irudipenezkoak

izan daitezke, baina zuk azpikontzientean horiek oso-osorik sinesten badituzu, guztiz errealak egiten dira

zuretzat. Zure sineskerak gezurtatzen dituen edozein ideia berri erabat sinesgarria izan arren zure

arretarako, erdibiturik egongo da zure kontzientzia, eta izugarrizko ondoeza ekarriko dizu, baita

larritasuna ere.

Gogoratu! Zure kontzientzia ehuna da, zeinetik bizitza lantzen duzun.

Zure bizitza mental, emozional, eta fisikoan gertatzen den gauza bakoitzari ematen diozun erantzun

bakoitzaren hondoa duzu kontzientziaren ehun hori. Zure kontzientzia zeure errealitatea da. Baieztapen

hau bi modutan adieraz daiteke, biak zure existentziaren egia izanik.

Zure kontzientziak zeure errealitatea sortzen du, lurreko zure egintzak zein diren kontuan hartu gabe.

Jendeak uste zuenean lurra laua zela, beldur zion ozeanoan urrutiegira abenturatzeari, itsasontzia

itsasertzetik eroriko zelakoan. Lur lauean sinesten zuen jendea, sineskera haren arabera bizi zen.

Galileo, lurra borobila zela zioenean heretikotzat jotzen zuten; baina bere pertzepzioak ekarri zuen

marinelek munduaren ikuspegi berria izatea, eta ozeanoaz bestaldera bidaiei ekitea. Hori egin ahal

izateko, beharrezkoa zen euren sineskera aldatzea.

Zu antzeko egoera batean zaude GUTUN hauekiko. Baztertu eta irrigarri uzten dituztenak lur lauean

sinesten zuten pertsonak bezalakoak dira. Haiek, baldin eta beren inguru ezagunetik ekialderantz edo

mendebalderantz itsasoz urrutiegira ibiltzen baziren, beldur ziren ez ote ziren itsasertzean eroriko. Euren

ortzimugak, zituzten sineskeriek mugatuta zeuden erabat. Halaber, mundua solidoa dela uste dutenen

ortzimugak ere zorrozki murriztuta daude. Eguna joan eta eguna etorri, arrenkuratu eta nahigabetzen

dira mundu gainera erori diren zoritxarrengatik, eta uste dute ez dagoela inolako ihesbiderik.

Baina gaur munduan aurkezten ari naizen Kontzientziaren Egia ulertu eta horri ongietorria eman ahal

dioten pertsonak, bidaiari ekiteko borondatea izanez gero ozeanoetan barna bidaiatzea mugarik gabe eta

norabide guztietan lor zitekeela nabaritzen zutenak bezalakoak dira. Beraz, zure kontzientziaren egoera,

kontuan hartu behar duzun gauzarik garrantzitsuena da bizitzan. Begiraiozu arretaz kontzientziari, eta

bedeinkazioek aurrera jarraituko dute zure bizitzaren arlo guztietan.
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Zure kontzientziaren bidez, barne-maitasunez, harmoniaz, alaitasunez eta edertasunez elikatzen

zara, baita beheauzo bateko kalezuloetan ere. Halako kontzientzia duzularik, ikusiko duzu auzo

horretako kaleetatik zure barne-izatearekin bat datorren inguru egokiago batera mugituko zarela.

Horrelaxe aterako zara inguruabar ezatseginetatik.

Lehen aipatutakotik orain ikusi beharko zenuke, zeuk baino ez duzula sortzen zure barne-munduaren

kalitatea, nahiz eta kanpoaldetik espetxean edo guduontzi baten agintean egon! Eta zuk zeure ingurua

nabarmendu ahal duzu, zure pentsatzea animatzen duen bizi-indarrarekin irradiatuz.

Eta berriz ere; zure kontzientzia zeure errealitatea da, ez zure senarra edo emaztea, ez zure seme-

alabak, bizitokia, lorategia, jabetzak, tituloak, lantokia, lagunak edo adiskideak. Zeren eta, zure

kontzientzian zure jendeak eta jabetzek hartzen duten tokia -ona edo txarra- edozein izanik ere, toki hori

zuk horiez duzun hautematea baino ez da. Pertsona horien errealitatea inork ez du ezagutzen. Inork ez

du sarbiderik itxura negatibodun izaera batean ezkutuan den jatorrizko ontasunera. Alderantziz, inork

ezin ditu susmatu itxuraz ona den gizaki baten bulkada eta nahi ezkutuak. Zure kanpoaldeko bizitzak,

eragin baino ez du egiten zure kontzientzian. Ez du sortzen, ezin ditu zure erantzun kontzienteak sortu

edo erabaki. Zeu zara, zure erantzunen sortzailea. Zure kreazio mota, existentziaz dituzun hautemate

eta sineskera sakonenen menpe dago guztiz.

Are gehiago, edozein unetan aukera dezakezu zure aurreko barne-mundua pixkanaka desegitea, gero

eta barne-erresuma harmoniatsuagoa, maitasun handiagokoa, biziagoa eta alaiagoa eraikitzearren;

E<HJIEI TI=D?MN<EU -pertsonak edo jabetzak- berberak izan arren% T;NK? EIHMPC?HMPC<Ken ehunarenU

ahalmen espiritualak kanpo aldera irradiatuko du eta zure inguruko jendeak, landareek, adreiluek eta

zementuak xurgatuko dute. Behin betiko aldaketak eta hobekuntzak egongo dira zure barne-eremuan

dagoen guztian. Zure helburua da bizitza honetan -eta etorkizuneko bizitzetan- erabateko errealizazio

honetara heltzea. Lortzen duzunean, oina auto-maisutasunaren bidean jarriko duzu, eta gero pixkanaka

aurrera egingo duzu, zure giza kontzientziaren munduan benetako maisu edo maistra izateko, ZERUKO

KONTZIENTZIAK barneratua eta lagundua. NIK, KRISTOK, GUTUN hau gomendatzen dizut.

Kreazioaren egintza garrantzitsu batzuk erabat jakinarazi dizkizut; horiek zure banakotasunaren

zaindaria den egoa gainditzeko bidea emango dizute, eta itzultzen utziko dizute zure jatorria den

IZATEAREN UNIBERTSALITATERA. Zure eskuetan dituzu Baldintzagabeko Maitasunean,

Alaitasunean eta Errealizazio Pertsonalean sartu ahal izateko bitartekoak. Gogoratu esan dudala

ibiltariaren aurrerabide espirituala irrikatzen dudala. Marraztu dizudan bidetik aurrera egin ahala,

zure ibilaldian benetan zurekin nagoela baieztatzen duten uneak izanen dira. Ikusi egingo dituzu,

gorde sinesmena une horietan! Une oro Zeruko Maitasunean sostengatzen zaitut, neu naizelako

Zeruko Maitasuna jardunean. Sinetsi hau eta aurki ezazu atsedena inguratzen zaituen ene

kontzientzian.
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XRWb!QX[R!RWXR`!N[JKRURJ!X]N!`^NW!RT^\]NTX'!KJRWJ!N`!`^NW!MN^\!J^[TR]^)!
!!

ENTWRTJ[R! KJ]R! MNR]^'! N]J!N[JT^]\R! `R]`JRXW!X[MNWJPJRU^JW! ]N\]^J!N]J! RWY[RVJ]^]JTX! aX[[R(XRWJb! KN[J'!KJRWJ!

JMR]^J!N`!`NW!PJR!R`JW!WXUJ!PN[]J]^!JQJU!R`JW!`NW!J`JU]`NTX)!A[JRW!J[]N'!RWX[!N`!MJ!J[PR]`NTX!PJR!R`JW)!
!!

4NQJ[KJMJ! N`! MJTR]NW! QJRNW]`J]! N\JW! KNQJ[! MJ! 9ET! NBIV! /4A4.%! 124.%! ESB! /401.! KJRN`]JYNWJ!

51>@6=4>?;6!KN[JT!NPRW!`^NUJ!BJUN\]RWJTX!VR\RXJW!KN[N!K^[^J!MN\T[RKJ]`NJW)!
!

EN\]^J!=[R\]XT!JRYJ]^J!N]J!J`JUM^J!MJ! *'!2@?@9.=19!/)!X[[RJUMNJW'!KJRWJ!QR]`JT!KN\]N!X[MNW!KJ]NJW!

NVJWJT)!

-)! X[[RJUMNJW! &&([NTRW! VJ[TJ]^[RTX! JQJYJUMRJT'! N]J! UNQNW! X[[RJUMNTX! aACC;(A;@3b! KJ]N[J! R[JT^[]`NW!

MR]^`^WNJW'!`JUJW]`J[RT!PJKN!KN\]N!`NW]`^!KJ]!R`JWNW!M^]N!`^[N]`J]'!NUTJ[UX]^JT!MJ^MNUJTX'!SJTRWJ"!

>NQNWMJKR`RTX]`!&&!JQJYJUMRJ!RWMJ[!KR`R`! R`JW!`NW!MRT]J]^J!N]J!X[MNWJPJRU^JW!RMJ]`RJ1!N]J!QJWMRT!P^]_R[J!

^WN!KJ]N`!aX[[R(XRWJb!N[JW]\R!`R]`JRXW!UNQNW!X[[RJUMRJ[R)!

4N\]N!VR\]N[RX!KJ]"!HN[!MNUJ!N]J!N`!`NW!WJKJ[R]`NW!aX[[R(XRWb!QX[R!RWY[RVJ]`NJW2!!

4R]J[]NTJ[RJ!KJTJ[[RT!KR`R!MJ)!4N\]N!RWX[T!N`RW!`N`JTNNW!X[MNWJPJRU^JW!\J[]`NTX!J^TN[J[RT!R`JW)!

GX[M!BN[ONL]!Y[X`NM^[J[NW!N\T^!QJ[]`N!N]J!^[[J]`N!QX[R! 6=4>?;=19!CEQBQEN!RINBDTQBSVBS!JOSVEN!DT!

CISBQSEKBQIBK!&&&!HBIN!VTVEN!EQE%!LTQQEBN!VEGOENEBN!EGIN!VEVBKEEN!VEQCBIS!DB!HOQI' !!!
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!!

!!!!!!!!!"#$%&'!$&()*$!+,-!./#/!/0$,!+,",#!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !! (!.;9;4*

!!!
91@! WJR`! KN[[R[X'! 6=4>?;,! ESB! 2@?@9! HONEN! CIDEV! ESOQQI! NBIV! VTEN! BQSEQB%! NIQE! HISVBK! JBRO!

DISVBKEVTEN!GTVSIONGBNB'!!

9XWJTX!YJ[JKXUJ!QJ^!KN[MRW!JYURTJ!MJR]NTN!`^NW!PJ[JR!VXMN[WXJW!NMX!S^M^NW!PJ[JRJW'!X[JRW!-++,!^[]N)!

9X[[NW!NPRJ!`^[R'!8FEF@A=!R[JT^[]`NW!J[R!`J[NW!QX[[R'!PXVNWMJ]`NW!MR`^]"!!

a6[NRWUJ[RJ!N[NR]N[J!J]N[J!`NW)!6[NR]NJW'!QJ`R!KJ]`^T!KRMN`RMX[[NJW!N[X[R!`R[NW1! ]_X[RJT!N]X[[R!N]J! SJW!NPRW!

`R]^`]NW)!4N\]N!KJ]`^T!U^[!QJ[[R]\^JW'!WXW!U^[!WJQRTX[RT!N`!`^]NW1!U^[[J!\JTXWJ!N`!`NWN`!KR`TX[!N[WN!`R[NW1!

KJRWJ!NP^`TRJ!R[]NW!X[M^TX!TR`TJUR!`R[NW!N]J!\^\][JR!N`JPJ]RT!UNQX[]^)!4N\]N!KJ]`^T!\J\R!J[]NJW!N[X[R!`R[NW1!

\J\RJT!QJ`R!N]J!R]X!NPRW!`R]^`]NW)!4N\]N!KJ]`^T!U^[!NVJWTX[[NJW!N[X[R!`R[NW!N]J!PJ[J^!NVJW!`^]NW0!KJ]`^NT!

NQ^W'! KN\]N! KJ]`^NT! QR[^[XPNR'! N]J! KN\]N! KJ]`^NT! QXPNR]JVJ[)! 6W]`^]NTX! Y[N\]! MJPXNWJT! NW]`^W!

MN`JUJ)))))))))))))))))))))))"b!!

4N[J`'!NW]`^W!X[JRW!JMR(JMR!N[NRWUJ[RJ[NW!YJ[JKXUJT!`N[!N\JW!WJQR!M^NW"!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!

9ET!NBIV!/4A4.%!124.%!ESB!/401.!!

!!!

!

!

!!!
!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
!!!
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@X[KJR]NT!6[[N\^VJ[R!K^[^`TX!VN`^J!NW]`^W!N]J!^UN[]`NW!N`!M^NWNJW'!PJR`]XJT'!$NPXJT%!KN[N!KRQX]`NJW!

N[NRWMJTXJ!N[J^`R!NPR]NW!M^1!KRMNJW!`NQJ[!N[NRW!`NWJ!MJ!QX[R)!>^[!QJ[[R]\^JW!N[NRW!`NWJ[R!MJPXTRXWN`'!

QX[R!MJ!VN`^J!NW]`^W!N]J!KN[NQJUJ!YX`J[[NW!XWJ[]`NW!M^NWJ1!QJUJ!N[N'!N`!MJ^TJ!\^\][JR[RT!KN[N!KJR]JW'!

KJRWJ!YR_TJ!KJ]!JP^JW]J]`NW!M^'!N]J!VN`^JPJ]RT!X`]XYX!NMX! SJ`J[YNWNW!KJ]!JPN[]^!KN`JRW! UJ\]N['!Q^]\!

NPR]NW! M^! KN[NQJUJ)! DJ\R! J[]NJW! N[NRWMJTXJ'! VN`^J! NW]`^]NW! M^NWJ! MJ'! KJRWJ! ?^WM^TX! JQJUNPRWNT'!

JKN[J\]J\^WNT! N]J! PX`JVNWNT! R]X! NPR]NW! M^]N! N]J! JW]`^! PN[J]`NW! MJ)! >^[! NVJWTX[[NJW! N[NRWMJTXJ'!

VN`^J! JMR]^! N]J! ^UN[]`NW! M^NWJ! MJ1! QX[[NT! KJR'! O[^R]^J! NVJ]NW! M^1! N]J!NQ^W! NVJ]NW! M^! TJ\^! KJ]NJW'!

KN\]N!KJ]NJW!QR[^[XPNR'!N]J!KN\]N!KJ]NJW!QXPNR]JVJ[)!?J]NX!,.0!.)!!

!
&&! 4VBSEBQEN! 1GIBQEN! N`JP^]`J! `^[NTRW! YJ[]NTJ]`NJW! 2@?@9! QJ^N]JW! NWN! J\VXJ! MJ'! `^T! QJ`]NTX!

PJR]J\^WJ! R`JW! MN`J`^UJ! SJTRWM^[RJ! N]J! VJR]J\^W! N\YR[R]^JUNJW1! QJUJTX! SJTRWM^[RJ! N]J! VJR]J\^W!

N\YR[R]^JUNW!O[^R]^JT!N]J!KNWMR`RXJT!\X[!MJR]N`NW!NKXU^`RXJW!M^`^W!TXW]`RNW]`RJ(^WN!KJTXR]`NJW)!;[[RTJ]`NW!

M^]!`^!P^`]R`!VOQIONSRTB!R`J]NJ)!!

4N[J`'! NUTJ[[NTRW! PXUMJ! MN`JP^W! `^[N! TXW]`RNW]`RJ[NW! PR`J! U^[[J'! R[J^U! MN`JP^W'! J\TJ! MN`JP^W!

N]\RYNWJ[NW! QJ[[RN]J]RT'! JY^[! MR]`JP^W! ^UN[T^W]`J! N`J[NW! TX\TX[[JT! PN[X! N]J! SJTRWM^[RJ! \JTXWJPXJ`'!

N[J^`R! MR]`JP^W! `^[N! YJ][XR! VNW]JU*NVX`RXWJUNW! KNUJ[[JT! WR[N! UJP^W]`J[NTRW'! MNVJRXP^W! XWPJ[[RJ! `^[N!

TXW]`RNW]`RJ[NW! U^[[J[R! PN[X! N]J! \RWN\VNW! QJWMRJPXJ[NTRW)! 8N[X'! N[NRW! R]`J`^! NKXU^`RXJW! MR[NW! `^[N!

QJ^]NVJ]N! N\YR[R]^JUNT! N]J! KJUMRW]`JPJKNTX! VJR]J\^WJT! \X[]^]JTX! QJ`RJT! (PN[X! N]J! NMN[[JPXJT()! @R[N!

YX`J!`^[N!YX`J!R`JWNW!MJ!JQJUNPRW!QX[[N]JW'!N]J!`^[N!YX`J!WR[NJ[R!N[JW]\RJ!R`JWNW!MJ)!9NUK^[^!N]J!UX[YNW!!

QJ^N]JW!KJ]!NPRWRT'!J`TNWNJW'!KNWN]JW!\NW]R]^TX!M^`^!WR[N!N\YR[R]^J[NWJ!`J[NUJ'!N]J!WR[N!N\YR[R]^J!`^[N!

KJ[[NWN[J! R\^[]`NW! J[R! MNUJ)! 9X[[NUJ'! P^T! KR`R! NPRWPX! M^P^ ! 3.=19! KJ]J\^WJ'! A149.=192.9046!

KJWJTX]J\^WJ!QJ[]^J!M^P^W)!@R[N!YNW]\JVNWM^JT!`^[N!YNW]\JVNWM^JT!R`JWNW!MR[J'!`^[N!J^[[NTX!NPX(

TXW]`RNW]`RJT!T^]\J]^!PJKNTXJT'!JUNPRJ)&&!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!
!
!
ATQE! CIHOSVBQEN! IQQIKBQIK! GOQENBK! ESB! PEQFEKSTENBK! LOQSVEKO! ICILIKO! DTVTN! PQOVERTB! &CIDEB&!

DERKQICBST!DTS'!!

9JUJKN[!MRX]\^]!2@?@9!QJ^!TJ]N(VJRUJ!\NWMXJ!MNUJ!`^[N!TXW]`RNW]`RJ[NW!N]J!WR[NJ[NW!J[]NJW'!WJQR`!N]J!

QJ\RN[JW! XWJ[]`NJ! `JRUJ! R`JW! MJR]NTNNW'! N]J! P^`]R`! ^UN[]`NTX! MNWKX[J! N]J! JQJUNPRWJT! NPR]NJ! N\TJ]`NW!

M^NW)!!

@R[N!NPXN[J!QJ[JRWMRTXJW!PNQRJPX!NPRW!MN`JTN]!`^[N!JUMN!QX]\!NPR]NW!MRMJ`^WNJW'!U^[[N[J!PX[Y^]`!OR\RTX!

KJ]NJW!R]`^URTX!KJWRW]`!NPRW!WN`JTNNWJ!KJRWX!(`NRWJ[NW!KRMN`!`^[N!KNPRN`!RT^\R!N]J!`^[N!KNUJ[[RN`!NW]`^W!

JQJU!R`JWPX!`NWRMJTNNW'!KJRWJ!4VBSEBQEN!1GIBQEN!`^[N!^UN[T^W]`J!V^PJ]^J!R`JW!UR]NTN)!!

H^[N!TXW]`RNW]`RJ[NTRW!TXW]JT]J]`NTX!VXM^!QXWN]JW'!`^`NWNJW!SJ\X!JQJU!R`JWPX!WJ^`^!PXPJVNWNJW!N]J!

KRQX]`NJW'!QJUJTX!TXW]JT]^[JTX!J^[[NKJUMRW]`JT!KN]NJT!R`J]NW!MR[NWNJW)!!

4NWN]JW!MRX]\^]'!2@?@9!QJ^NR!`NWKJ]!N]J!MNWKX[J!N]J!VNMR]J`RX!PNQRJPX!N\TJRWR'!X[M^JW!N]J!YX\RKUNJPX!

IVBNEN! DB! `^[N]`J]'! YN[]\XWJUTR'! WN^[N! PX[NWNTX! RW\YR[J`RXJ! N]J! RW\][^T`RXJ! SJ\X]`NJ'! `N[NW! 2@?@9!

QJ^NW!R[JT^[TN]J!KJTXR]`J[NTRW!TXW]`RNW]`RJ[NW!`N^[N!O[NT^NW]`RJT!PNQRJPX!RPXTX!KJR]R[J!WR[N!TXW]`RNW]`RJ!

N\YR[R]^JUJ[NW!O[NT^NW]`RN]J[JW]`1!N]J!J`TNWNJW!P^[N!TXW]`RNW]`RJT!`RWN`!NUTJ[]`NJ!UX[]^TX!M^P^)!A[M^JW!
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^PJ[RJT!R`JWPX!MR[J!O[^R]^JT!`^[N!KR`R]`JW)!!

9X[R! QX[[NUJ_N! `N[PJ]RT! MNW! J`JU]`NTX'! N\JW! KNQJ[! MR`^]! WR[N! FJINQD@INQD='! KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJ!

JWR]`N]JTXJT! MR[NW! YUJWX! J\TX! `NQJ[TJ]^`! SJR\]NW! MNUJ'! UJP^W]`J! N]J! RW\YR[J`RXJ! KRUJ]`NW! M^]NWNW!

KNQJ[[JT!J\N]`NTX)!6WN!TXW]`RNW]`RJT!`NQJ[TJ]`NW!MR]^NW!TXW]`RNW]`RJ(YUJWX!^PJ[R!N]J!JWR]`JT'!KJ]`^T!N]J!

KN\]NJT'!X\X!KN\]NUJTXJT!MR[J)!!

6ONSVIENSVIB(O[NT^NW]`RNW!VJRUJ!KJTXR]`JT!EUIRSENSVIBQEN!KONDIVIO!DERCEQDINBK!ROQST!ESB!BDIEQBVSEN!

DIST1!`N[NW!TXW]`RNW]`RJ[NW!YJ][XR!NMX!OX[VJ!N\YR[R]^JU*VNW]JU*NVX`RXWJURT!JU]^NWNT!N]J!KJ_^NWNT!\X[]`NW!

KJR]R]^`]N! TXW]`RNW]`RJ[NW! KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJ[RT! JU]^NWJT! N]J! KJ_^NWJT)! BJ][XR! JU]^JT! N]J! KJ_^JT!

N\J]NJW'!N\JW!WJQR!M^]!AEQTKO!6ONSVIENSVIBQEN!.RMOSIK!PN[]^JPX!NMX!^[[^WJPX!MJ^MNWJT!MR[NUJ)!!

AWMX! MJTR`^WN`'! \XRW^(^QRWNW! KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJ! KJTXR]`JT! KN[N! WX]J! N]J! ]XW^! RWMRKRM^JU! KJTJ[[J!

\X[]`NW! M^)! 9JUJKN['! YNW]\JVNWM^TX! XQRTX! OX[VJ! VNW]JU*NVX`RXWJUNT! KN[NW! KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJT!

\X[]`NW!MR]^`]N!TXW]`RNW]`RJW1!N]J!KRK[J`RX(O[NT^NW]`RNT'!N[J!KN[NJW'!TJWYXTX!TXWMR`RXJT!\X[]`NW!MR]^`]N'!

WXW!!TXW]`RNW]`RJ!KR`R!MNW)!!

=XW]`RNW]`RJ[NW! KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJT! `NWKJ]! N]J! JU]^JPXJT! R`JW'! X[M^JW! N]J! NMN[[JPXJT'!

QJ[VXWRJ]\^JPXJT'!JUJRJPXJT!N]J!KN]NJPXJT!R`JWNW!MR[J!O[NT^NW]`RJ!QX[RNW!KJ[WNJW!MJ^MNWNW!KR`R]`JT)!

7[NT^NW]`RJT! `NWKJ]! N]J! KJ_^JPXJT! R`JW'! X[M^JW! N]J! UJ]`JPXJT'! VRWPX]\JPXJT'! PJ[[J]`JPXJT! N]J!

][R\]NJPXJT! R`JWPX! MR[J!JRYJ]^! O[NT^NW]`RNTRW! KJ]! NPR]NW! M^]NWNW!KR`R]`JT)!9XWMJVNWNT'! PJKN]`NJT! N]J!

KJ\JTN[RJT!VJ[TJ]^JT!R`JWPX!MR[J!N^[NW!KR`R]`JT)!

=XW]`RNW]`RJ[NW!KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJ!`NWKJ]!N]J!JU]^JPXJ!R`JW'!X[M^JW!N]J!N\YR[R]^JUTR!JV^U]\^JPXJT!N]J!

NMN[[JPXJT! MR[J! YNW]\JVNWM^JT'! R[^MRVNW! \X[]`JRUNJ'! RMNJUJT'! N]J! TXUX[NJ[NW! N]J! KR`R]`J(OX[VNW!

NMN[]J\^WJ'! `N[NW! RPX]`NW! J[R! KJR]R[J! 6;9?A419?A4.! @94/1=?>.7.=19! MRVNW]\RX]RT! PN[X! N]J!

Q^[KRUJPX! MJ^MNUJ'! 9;9! O[NT^NW]`RJT! QJUJTX! JU]^N[J[J! R[R\]NW! MR[J'! N`NW! KN[MRWM^! N]J! \J[]`NW! KJR]R[J!

X[NTJ! JQJU]\^JW'! 6;9?A419?A4.! @94/1=?>.7.=19! .3.7819! 2@A?4.9'! 4VBSE! ;QOQEN! 4STQQIBN%!

3*/9*8;4-*4'!

H^[R! R[^MR]^!JQJU!`JR`^!TJWYXTX!TXMR`RXJT!MR[NUJ!QJRNT!WXW!PX[Y^]`J!KR`R!MNW'!KJRWJ!NPRJ!M^`^!KJ[WNJW!

MJPXNW! FJINQD@INQD=! MNUJ! TJWYXTX! TXWMR`RXJT! N\YN[RVNW]J]^! N]J! N^[NR! N[JW]`^]NW! MRNWJ)! 8X[Y^]`J'!

PJRWXW]`NTXNR!PR`J!TXW]`RNW]`RJ!RT^\PJR!NPR]NTX!RKRUPJRU^J!KJRWX!N`!MJ1!N]J!RKRUPJRU^!QX[R!R`J]N`'!KN[]JW!KR`R!

MNW!YN[]\XWJ[NW!TXW]`RNW]`RJ!N\YR[R]^JU*VNW]JU*NVX`RXWJUJ[NW!VJRUJ[NW!VJWRON\]J`RXJ!MJ)!!

4N[J`'!UNQNWJPX!N\JW!M^MJWN`'!KNQJ[!RWMRKRM^JUJ[NW!KNPR[JUN!KN`JUJ!N]J!UJP^W]`J(N\TJN[NR!N[JW]`^WN`'!

WR[N! TXW]`RNW]`RJ! QJRWKJ]! TXW]`RNW]`RJ(VJRUJ[NW! KRMN`! SJR\]NW! MJ! N\TJ]`JRUN! `RW]`XJPJWJ! R[R\]NTX'! `N[NW!

N[JW]`^WJT! NVJW! JQJU! R`J]NTX! UNQNWMJKR`R! KNQJ[[J! SJ\X! KNQJ[! KJR]^])! 6]J! KRPJ[[NW! X[[RJUMNJW! N\JWJ!

M^MJWN`'! 2@?@9! QJ^NT! TJ]N(VJRUJ! MR[J'! WR[N! 1JINQD@INQD=L@FDI! TXV^WRTJ]`NTX! M^`^W! KR]J[]NTXJ'! `^!

N\YR[R]^JUTR! N[JTJ[[RJ! N]J! QJ[TX[[JPXJ! R`J]NTX! PJR! R`JW! `JR]N`NW1! PN[X'! `^[NTRW! YJ[]NTJ]^! WJQR! M^MJW!

N`JP^]`J!P^`]RJ!\JTXWTR!^UN[!N]J!N[JKRU!MN`J`^W'!TXW]`RNW]`RJ!N\YR[R]^JUJ[NW!N\TJRUN[J]RT! 6;9?A419?A4.!

6=4>?46;.=19!PX[NWNTX!VJRUJ[JRWX!RPX!`JR]N`NW)!!

@R! WN^! RJ! X[NTJ! YN[ONT]^J! R`JWRT'! 6;9?A419?A4.! @94/1=?>.7.=19! JQJUVNW! N\YR[R]^JUJ! MJ^TJ]! RJ!

VJRUJ!YN[ONT]^[JRWX)!=XW]`RNW]`RJ!FWRKN[]\JUJ[NW!R`JN[J`!JMX[N]^]J!WJPX)!!

4N[J`'!WR[N!TXW]`RNW]`RJ!P^`]RJT'!KJUMRW]`J!PJKNTX!3*/9*8;4!Q^]\J[NW!TXW]`RNW]`RJ!R`J]NW!SJ[[JR]`NW!M^!

J_XUJ! R`JW! PJKN! KN\]N! KJ]`^NW! YNW]\JVNWM^JT! NMX! QR]`JT'! KN[NW! \RWN\VNWJ! NMX! N`(\RWN\VNWJ'!
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VJR]J\^WJ!NMX!PX[[X]XJ'!N]J!WN^[R!K^[^`TX!XWJ[YNWJ!NMX!J[K^RXJ)! 4NOIV!EV!DT!VBLBNSVBQIK! IVBSEN%!ESB!

REKTLB!EV!DB!BLDBSVEN'!3*/9*8;4!CONM@=I$!<*/41-9*4!@N=!.;6/,*4!JDI=LLDNQ@I!?DL@I!EJF=>D?@!

M@I?J=F! ?DL=! IDL@=F$! @N=! CJLD@F! @MK@LDH@IN=NQ@I! ?DNON! DLLDF=! M=FJI! >=N! >@Q=G=! @MKDLDNO=GFD!

BJL=NQ@FJ$! M@I?=NQ@FJ!@N=!=OLL@L=!@BDI=L=QN@FJ&!+@L=Q$!BOQNDQ!KJMD>G@=!?=!K@LNMJI=!>=NQO@INQ=N!

"FJINQD@INQD=L@I! >D>L=QDJ%AL@FO@INQD@D! M@IND>@L=F! >=G?DI! >=?DL=#$! IDL@! KL@M@INQD=L@I! @?J!

H=DN=MOI=L@I! @?J! >DQD! DI?=L! >@L@QD! >=N@I! E=>@! DQ=N@L=! DLDMN@=$! @BJN@I! ?DL@I@=I! DLLDF=%@BJ@L=!

FJINQD@IN@! >=N@=I! >DG=NOQ$! ID! CJ>@NJ! @Q=BONQ@FJ! @?J! @MKDLDNO=GFD! CJ>@NJ! @>JGOQDJI=NQ@FJ! JNJDNQ!

@BDI@Q&

2OLL@=I! =L=QJ=F! MJLNQ@I! ?DNOQN@I! FJINQD@INQD=L@I! AL@FO@INQD=! >=PO@I@Q! CDNQ! @BDN@I! ?O?=I!

>DN=LN@=I$! E=>@NOFJ! Q=L=! =L=QJ! CJLD@F! BOKD?=B=LLDLJ! JI=LNQ@I! ?DNO?=G=$! @L=>=N)! Q@L@I$! =L=QJJF!

E@I?@=L@I! MOALDH@I?O=L@I! @N=! >JLLJF=! HDIB=LLD@I! H=IDA@MN=QDJ=! >=DIJ! @Q! >=DNDL=$! E@I?@=F! >@L@!

/<*9-*7-4!/9;77/*7-4!*7./7*15!>D?@=!=OLFDNO!I=CD=I!?=>DG@I!>DN=LN@=I&!0@I?@!=LN@L=!I=NJL$!

@Q!FJI?@I=NQ@L=$!E@I?@=!=GNP=NQ@L=!@N=!DI?=LNQ@L=!>=DQDF&!!

@R[N!1JINQD@INQD=!1LDMNDFJ=!`^[NPJWJ!R[[JMRJ]`NW!M^]'!WRT!PXPJVNWNJW!`^[N!R`NWJ!N]J!OX[VJ!N\YR[R]^JUJ!

SJ\X`! N]J! \X\]NWPJ]^`! UJP^W]`J! N\TJ]`NW! MRMJ`^WNJW)! 6]J! QJ[TX[! N]J! URK[N! NPXW! JQJUJ'! aJ]_RTRM^[J(

J[K^RXNWb!K^UTJMJ!VJPWN]RTXN]J]RT'!`^[N!TXW]`RNW]`RJ[NW!X[JRWPX!KRK[J`RX(O[NT^NW]`RNT!YR_TJ!KJ]!QJ[]`NW!

M^]N!;`J]NJ[NW!HN[^TX!R`JN[J]RT'!N]J!X[M^JW!N\YN[RVNW]J]`NW!M^]N!PX[J]`N(`R[[J[J!KR`RJ)!!

4N[J`'!J[PR!N]J!PJ[KR!R`JW!KNQJ[!M^`^'!`^T!`N^[N!U^[(TXW]`RNW]`RJ!KN[N!UX]^[J!NVX`RXWJUN]RT!Q^\]^!JQJUJ!!

(HN[^TX! ?JR]J\^WJ[NW! QJ[VXWRJ]RT! TJWYX! MJ^MNUJ! WJKJ[R]`NW! MR]^`^W! YNW]\JVNWM^! NVX`RXWJUNW!

YJ][XRJT!VNW]JUTR!N]J!NVX`RXWJUTR!J[K^RJ]`NJ[[NW('!PXPJVNWN[J!(KJR]J!NP^`TR!YUN_^[J!N[N(!KJ[WN[J]`NW!J[R!

MNW!PX[JPXTX!RW\YR[J`RX!KJ]N`!PN[X!N]J!SJKN]^JPX!NPXWPX!`J[NUJ1!N]J!QX[[NT!X[RNW]JKRMNJ!NVJWPX!MR`^!

KNQJ[!M^`^W!VXVNW]^N]JW1!QX]\'!PJR!N`!`J[NWNJW!QJ[]^!KNQJ[!MR[NW!WN^[[R[RT!QXKN[NWJT!QJ^]NVJ]NTX'!

NMX! PJR! N`! `J[NWNJW! `^[N! YNW]\J]`N! NPX`NW][RTXJ[NW! NVX`RXWJUR]J]N]RT! J[J`]NTX'! NPXN[J! `JRU! KJ]NW!

J^[[NJW! N[[NJT`RXWJ]`NJW)! @R[N! UJP^W]`J[NTRW! KR! MRVNW]\RX]JW! KR`R! `JR]N`TN0! V^WM^! OR\RTXJ[NW!

MRVNW]\RXJW'!WXW!`^[N!N\YN[RNW]`RJT!NTJ[]`NW!MR`TR`^W!PX[Y^]`J!KR`R!M^`^W1!N]J!=XW]`RNW]`RJ!=[R\]RTXJ[NW!

RT^\YNPR! PX[NWJ[NW! MRVNW]\RXJW'! `NRWJT! ^]`RTX! KJR]R`^! YNW]\J]`N! NPX`NW][RTXJ! PJRWMR]`NW'! N]J! `^[N!

NPXN[N]JW! YNW]\JVNWM^JT! N]J! \NW]RVNWM^JT! R[[JMRJ]`NW! WRT! HN[^TX! 6[[N\^VJ! MNR]^! W^NW! R`J]N`TX!

NPXN[J!QJ[]J]RT)!!

6`!WJPX!KJTJ[[RT! UJW!QXWN]JW)!?JRUJ!PX[NWNTX!J[RVJ!JWR]`!MR[J'!QJ[JRWMRTXJT'!N\YR[R]^JUJT'!NMN[[JT!N]J!

JV^U]\^TR!JMRVNW]\^JT1!N]J!QX[RNT!=XW]`RNW]`RJ!=[R\]RTXJ[NW!MRVNW]\RXJW!\J[!MJR]N`TN!(WR[NTRW!UJW!NPRWN`(!

SNWMNJ[R! UJP^W]`NTX)! @JQR`! N]J! =XW]`RNW]`RJ! =[R\]RTXJ[NW! MRVNW]\RXJW! R`JW'! MNWXT! PJ[J! KJWJTXJT)! 6`!

PJ[J!KJ]`^T!KN\]NNW!TXYRJT)!5NWXT!JMRN[J`]NW!M^P^!=XW]`RNW]`RJ!=[R\]RTXJ!N[J!JRW]`JPJ[[R!JWR]`N]JW!(P^[N!

SJ[M^N[NW!NWOJ\RJ!\X[VNWJ[NW!JUMN[MR!N`KN[MRWN]JW!SJ[[RJ)!8JR]J\^W!QJWMRTX!R[^MRVNWJ!MJ^TJP^1!N]J!P^T'!

PN^[N! MRVNW]\RXJ[NW! KJR]JW! \X[]^! N]J! NTJ[[R! JQJU! MR]^P^! KNPRKR\]JTX! OX[VJ! RWMRKRM^JUN[J'! `^[N! PJ^[TX!

^UN[T^W]`J]RT!J\TX`!QJ[J]JPX!MJ^MNW!PJ^`JT)!!

?^WM^! P^`]RJW! `NQJ[! NW]`^WPX! M^`^! SNWMNJ! RW\YR[J`RXJ! SJ\X]`NW! J[R! MNUJ! N]J! =[R\]X[NW! B[N\NW]`RJ[NW!

SJKN!MNUJ)!;`JN[J!N]J!PXPJVNW!JWR]`NT!SJ\X]`NW!M^]N!WR[N!RW\YR[J`RXJ'!V^WM^[J!^WN!QXWN]JW!R[[JMRJ]`NW!

J[R!MNWJ)!<NWMNJ[NW!J^[[NTX!KJUMRW]`JYNW!VNW]JUJ!MNUJ!N]J'!RW\YR[J`RXJT!YN[]\XWJ!KJTXR]`J!KRMN!N`KN[MRW!

KJ]N]RT! KRMN[J]^TX! M^)! @RT! KN[N!TXW]`RNW]`RJW! \J[! MR]`JTNMJW!VN`^NT! R]_^[J! MRON[NW]NJT! R`JWPX! MR]^`]N)!
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=J\^!KJ]`^N]JW'!SJ\X]`JRUNNT!N[JKJ]!MR\]X[]\RXWJ]^TX!MR]^`]N!VN`^JT1!SJ\X]`JRUN!QX[RNT!Y\RTRTXTR!QJ[TX[[JT!

MR[J'!KJRWJ!J\YJUMRJW!RKRUR]JTX!KRMN!N[URSRX\XNR!N^\]NW!MRNW!X\X!GOGBMEN!OQSODOUOB!M^]N)!6MX`NRW!VN`^!

^UN[]^TX! MJ! TXW][XUJ! M^]NW! \RWN\VNWNW! J[JKN[J)! <J\X]`NW! MNW! NMX`NRW! VN`^'! KJUMRW! N]J! XWJ[]^]JTX!

\RWN\TN[NW!J^[TJTXJ!KJMJ'!PXPJVNWN]RT!KR`TX[!NPX]`RJ!R`JWPX!MJ'!N]J!JRYJ]^!VN`^J[NW!SJKN]`J!DJ]JWJ\R!

UNYX[J]^TX! `JRX)! 9X[[N_NPJ]RT'! `JKJURT! MJPXNW! N]J! NPRJ! R[[RTJ]`NW! M^NW! PXPJVNWJ! KJRWX! N`RW! R`JW! MJ!

R[R]\R'! N`! X[MNJ'! R[JTJ\T^W]`J! ][JMR`RXWJUJ! M^NWJ)! 3BLB! ESB! GTVSIV! EQE%! VITQ! EGON! VBISEVKE! NIQE! MEVT!

PEQSRONBLBK! JENDEBQENGBN! CESI! PIVSTKO! DTELB! DOGMB! ESB! INRSISTVIONBLIVBSTSBKO! EQLIJIO! OQOQEN!

PQINSVIPIO!MTQQIVST!ESB!BKBRSTNESBSIK!BLDE!EGISEKO!PQEMIBVKO!CEHBQQB'!8EVTBK%!KONSVIENSVIB&CIDEBK!

IQEKIKO!DIST!EVBGTSVB!ERPIQISTBLBQEN!HBVKTNDE!BLDEQB'!8EVTBK!JENDEB!GIDBSTKO!DT!GEQO!ESB!GOQBGO!

DBTDEN!VEQTKO!PENSRBMENDTEN!DIMENSRIOESBQBINO%!LTQQEKO!!KONVEPST!MBSEQIBLIRSEKIN!KONSQBRSEBN'!

ATQE! 4VBSEBQEN! 4STQQIBQEN!ESB!OQBIN!CIVI!DTVTN!TNICEQSROBQEN!CENESBKO! IVBEQBQEN!ERSIMT!CIVIBGOB!

HEDBSTKO!DT!MEVTBK'!!

>^[[NJW! WNWPXNUJ! Y[XON]R`J]^! W^NW! NP^WNW! KJ]NJW! R]`^URTX! WRW]`NUJ'! aNTRJUMN]RT! VNWMNKJUMN[J! `N[^JW!

`NQJ[[NTX! J[PR! R`YRJTb! RPJ[X]`NW! MR[NW! KN`JUJ)! 9X[R'! PJ^[! NP^W! MRQJ[M^MJW! VXM^J[NW! MN\T[RKJYNW!

P[JORTXJ!R`JW!`NW)!3PRJW'!J^[[NTX!JQJYJUMRJ!R[JT^[[R!XWMX[NW'!XWJ[]^TX!M^`^!aR`YRJb!V^WM^!X\X[J!`JKJUM^!

MNUJ!WR[N!R]`^UN[J[NW!`JRW!R[[RTR]JW!MJ^MNWJT!J]`NVJ]NTX!VXM^JW)!/BDIQB!PEQSRONBK%!BHBLEGINBK!EGISEN!

BQI! DIQENBK! JENDEBQENGBN! PIVSEKO! VEIN! DIQEN! MIREQIB! ESB! ESOQKIVTNEKO! PLBNESBQEN! RTNSRIKESB!

DBKBQSEN! KBTRB! BRKO'! 1NE! EGIBQEN! BRMOB! DB! PEQSRONB! HOQIEN! GOGBMENBK! IGOBQBVSEB! ESB!

ILTMINBSVEB'! 1VIN! KONSB! BHBLB! WBQIMB! VBHBQX%! INSEQER! PQOPIOQIK! GBCE! BQI! DIQB! EHTNKB! MODT!

EVCEQDINESBN!CEHBQQB!DTEN!JENDEBQEN!OINBVEB!BQINSVEKO%!ESB!HOQQESBQBKO!CEQEN!ENEQGIB%!DENCOQB%!

ESB! LTQ&MBILB! EMBSEN! DTSE! CTLSVBSVEKO! NBSTQBQEN! ESB! BNIMBLIEN! MBISBRTNB%! ETQEN! ONGIVBSEB! ESB!

CBCERB%!ESB!PLBNESBQEN!CEQBQEN!ESOQKIVTNEKO!ORBRTNB'!9BHIV!ESB!BQIMB!EDEQ!HOQIEK!CEHBQCBDB!EV!

IVBN! HOQQEN! GTVSIBQEN! JBCE%! KEVKB! HOQIESBQIK! CBS! CEQB! EQE! EV! VEN! ROQST%! CEHBQ! EGOIRSESBQB! CBINO!

JOSVEN! EV! DTEN! LTQQEKO! GIVB! PENSRBMENDTSIK%! 6ONSVIENSVIB! 6QIRSIKOBQEN! DIMENSRIOSIK! CBIVIK,! NON!

GBTVB!GTVSIBK!IKTRSEN!CBISIQB!4VBSE!;QOQEN!4STQQIBQEN!8BISBRTN(.DIMENBQEN!BDIEQBVPEN!CBS!CEVBLB' !!

2@?@9!QXWN]JW!J[PR!N]J!PJ[KR!J`JUM^!WJQR!M^]!QR]`!QJ^NW!KR]J[]NTJ[RJ[NW!KRMN`!N]X[[R!WJR`NUJ!PR`J[]NJ[NW!

VJRUJ! P^`]RN]JTX! SNWMN! HBQKOQQBQI! LBGTNSVEQB! (YNXR]RT! PNWN[JUN[J'! K^UNPJ[R]RT! B[N\RMNW]N[J(! P^`]R`!

8.4?.>@9.=19!RT^\YNPR]RT!UJW!NPR]N[J)!!

4JMR[J! J[[J`XR! N\YR[R]^JU*`RNW]RORTX! VJ]N[RJUR\]JT'! `NRWNWPJ]RT! P^`]R`! KNQJ[[N`TXJ! KJR]J! SNWMNJT! KN[N!

NWN[PRJ! VNW]JUJT! N]J! NVX`RXWJUJT! N\TJRW]`NJ! KN[N! NPRW]`JT! N]J! N[[NJT`RXJT! YN[ONT]^TR! JURWNJ]^[RT! N]J!

QJ[VXWRJW!NPXW!MJR]N`NW!8.4?.>@9.!&!A1=@6;!6;9?A419?A4.=1649)!!

FWN!QXWN]JW!V^WM^JW!`NQJ[!MJPXNW!TXW]`RNW]`RJ(VJRUJ[NW!KJ[WNJW!PN[J]`NJ'!KNQN[JW`TX!N]NWPJKNTX!

N[X[TN]J!R`J]NJ!MJ!PJR_X]J\^W'!`X[R]_J[!N]J!][J\]X[WX!JWR]`NW!JUMN[J!N]J!XRWJ`N!QJWMRNWN[JW]`)!!

8R`XW(NVJT^VNJT! `^[N! V^WM^JW! KR! N_R\]NW]`RJ(VJRUJ]JW! KR`R! MJR]N`TN)! 6MX! KR`R! MJR]N`TN! \XRURT! NPX!

K^UTJMNW!VJRUJ]RT'!`NRWJT!KJR]R[J!NP^WN[XTX!PR`J!N\YN[RNW]`RJ!R`J]NW!M^]NW!ONWXVNWX!P^`]RNW!J]`NJW!N]J!

KJ[[^JW! MJ^MNW! RWMJ[! TXW][XUJ]`JRUNJT'! NMX! KN\]NUJ! VNW]JU(NVX`RXWJUTR! KJ[N! KR`R! MJR]N`TN! AEQTKO!

6ONSVIENSVIBQEN!KJR]JW!KN[NW!PX[Y^]`NT!U^[!VJRUJW!MR[J^]NW!KR]J[]NJW)!!

=XW]`RNW]`RJ! NPX`NW][RTXJ[NW! O[^R]^JT! QXWJTX! QJ^NT! MR]^`^0! UR\TJ[[JT'! J\JUMJ]`NJT'! WJQJ\VNWM^!

TURVJ]RTXJT! N]J! JWX[VJU]J\^WJT'! PN[[JT'! N[J! P^`]RN]JTX! VNWYNTX]J\^WJT'! YXK[N`RJ'! PJR_X]J\^WJT'!
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N[JRUTN]JT'! UJY^[[N]JT'! PN`^[[JT'! NWPJRW^JT'! MROJVJ`RXJT'! N\JVN\JT'! KNQN! VJRUJTX! YNW]\JVNWM^!

MNY[RVNW]NJT'! RWKRMRJ(YNW]\JVNWM^JT'!QJ\N[[N`!KN]N[RTX!YNW]\JVNWM^JT'!^VX[N!]_J[[J'!NYJRJT'!T[R]RTJ'!

][^OJ!JWTN[[JT'!KN\]NJT!J[K^RJ]`NJ'!)))N]J!JKJ[)!!

=XW]`RNW]`RJ[NW!O[NT^NW]`RJ!QX[RNT!KN]R!J[R!MR[J!NTJ[]`NW!RWP^[^JKJ[[N]J]RT!N]J!N[[NJT`RX!\NW]R]^N]J]RT!\X[]^!

`R[NW! aR\YRU^J[NWJT! KN`JUJTX! R\UJTb1! N]J! N]NWPJKN! UX]^JT! MJ^MN! PJ^`J]`N! PX[JKNQN[NR'! R]_J[XYNWNR! N]J!

MN\RU^\RXNR'!T^U^WTJW!`X[RXW]J\^WJ[NW!N]J!][R\]N`RJ[NW!J[]NJW)!!

A]XR]`J'! VNMR]J`RXJ'! J^]XMR`RYURWJ! N]J! N[JKJTR]J\^WJ[NW! KRMN`'! NPXJ[NW! TXW]`RNW]`RJ! J[J`]NJ! N]J! KN\]N!

RWMRKRM^XNR!N]J!X[X!QJ[!V^WM^!X\XJ[R!KNPR[JTX!YNW]\JVNWM^!JV^U]\^JT!(PN[X!N]J!`RW]`XJPXJT(!`NQJ`]^`!

N]J!PX[MN`!PX[J]`NJ!UX[]`NW!M^]NW!YN[]\XWJT'!YR_TJWJTJ!TXW]`RNW]`RJW!RPX]`NW!MR[J! AEQTKO!6ONSVIENSVIB!

EDO! AEQTKO! 1QQERTMBQEN! KRK[J`RX! O[NT^NW]`RN]J[JRWX'! WXW! N[X\X! N]J! P^\]^[J! KR`R! MR[NW! QJ[VXWRJW !

1UIRSENSVIBQEN! 7EGE! @NICEQSRBLEKIN)! 3RYJ]^]JTX! YN[]\XWJT! V^WM^JW'! RWP^[^JW! MR]^`]NW! J[J`XJT! N]J!

R\TJWKRUJT!MR[NWJT!MR[NUJ'! PXPJVNWNJW!KJTN!YN[ONT]^JW!NURTJ]^JT'! \NWMJ]^JT'!KJKN\]^JT'! `JRWM^JT!N]J!

VJW]NWR]^JT!R`JWPX!MR[J'!KJUMRW!N]J!KRK[J`RX!O[NT^NW]`RJ!N\YR[R]^JUNW!KJ[WNJW!PN[J]`NW!KJMR[J)!!

4N[NW!K^[^J[R!SJR\]NW!^`]NW!MRX]NWNJW!UR\TJ[!NPXR\]N]J[J!N]J!NPXJ[NW!NMX`NRW!J][RK^]X[NTRW!`N[RT^\RJ!M^NW!

NMX`NRW! PR`J! TXWMR`RX! WNPJ]RKX]J[J'! KJTNJ! KX[]R`TR! MN\JPN[]`NW! MJ! N]J! TXW]`RNW]`RJ[NW! KRK[J`RX!

O[NT^NW]`RN]JW! QJ[[JYJ]^JT! PN[J]`NW! MR[J'! `NRWJT! KN[NW! RWP^[^TX! KN\]N! YN[]\XWNWJT! KN`JUJTX!

TXW]`RNW]`RJ(O[NT^NW]`RN`!NURTJ]`NW!MR[NW)!!

3[VRJ[VJ!\J[NJW!J]`NVJWMJTX!N^URJ!KN`JUJTXJT!MR[J1!N]J!XWMX[NW'!TXW]`RNW]`RJ(KRK[J`RXNW!O[NT^NW]`RJ[RT!

KJ_^NWN]JTX! YNW]\JVNWM^JT! J\TJ]`NTX! NMX! MN\TX[JYRUJ]`NTX! KX[[XTJ! UNQN[PJ[[RJ! N]J! VRWPJ[[RJ! R`JW!

MJR]NTN)!!

.IPBST!MOMENSTESBN%! ICILSBQI!ERPIQISTBLBK!ISVTLSVEKO!CIDEB!BTQKIST!BHBL! IVBSEKO!CISBQSEKO!CBKBQQBK!

DIQB+!MEDISBVIOB!ESB!ESENGBCEKO!OSOISVB,!EQQEGT!CBS%!WJBQQEQB!EMOVIONBL!VTVENBKX!LOQSVEKO!LBGTNSVB%!

INDBQQB!ESB!OQIENSBVIOB!IVBN!DISVBN,!HOQI!GTVSIB%!ENEQGIB!CBUTENESBKO!EQEMTEN!REGBDBSIK!IQSESEKO!

ESB!VEQTKO!KONSVIENSVIBQEN!CICQBVIO!FQEKTENSVIEKIN!HBQMONIB&EGOEQB!CBSEQBINO!IQIRSEKO' !!

BX\RKUN! MJ! `^T! ^\]N! R`J]NJ! J^[[NTXJ! ^UN[]`NJ! `JRUNPRJ! MNUJ'! N]J! N`! MNUJ! KNQJ[[N`TXJ! `^[N! PX[J]`N!

N\YR[R]^JUJ[NW! KRUJTN]JW)! 3R]`R]RT'! `^[N! TXW]`RNW]`RJ[NW! R`JN[J[NW! ^UN[T^W]`J! QX[R! PJ[[JW]`R! QJWMRTXJ! MJ)!

=XW]`RNW]`RJ!KJ_^TX!KRK[J`RX!O[NT^NW]`RN]J[J!SJR\]NW!J[R!KJ`J[J'!N]J!PJ]J`TJ!N\YN[RVNW]J]`NW!J[R!KJ`J[J!

a^WN!QXWN]JW!\NW]R]`NW!M^`^WJ[NWb!N]J!\NW]R]^!KNQJ[!M^`^WJ!NMX!`NW^TNNWJ!MJTR`^WJ[NW!J[]NJW1!TXW][XU!

QJWMRJPXJ! N\YN[RVNW]J]^TX! M^`^'! ^UN[]`NW! KJM^`^! \^O[R]^'! \^O[R]`NW! J[R! `J[NUJ! TXW]`RNW]`RJ! N\YR[R]^JU!

WX[VJUNW!KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJT!N[X[]`NW!^]`R!`NWR]^NUJTX)!HNQJ`]^!`NRW!MNW!J[[J`XRJ!N]J!N[JVJW!N`J`^!

AEQTKO! 6ONSVIENSVIBQB! KJ[WN! PJ]J`TJ! TXWYXW]`NTX)! 5NWKX[J! J^[[N[J! SXJW! JQJUJ'! KJ]! KJ]NJW! `^[N!

X]XR]`J[R! N[JW]`^WN`! NVJWPX! `JR`TR`^! SXTJKRMN! `^`NWJ! R`J]NTX! X[RNW]J`RXJ! N]J! J[J`XJ! J[PR]`NTX!

KJRN`]JYNWJT)!!

3[NJPX'! `^T! aTXW]`RNW]`RJ[NW! O[NT^NW]`RNWb! VJRUJ! RPX! JQJUJ'! RT^\RTX! M^`^! KJ[[^J! RWMJ[]\^! MJ^TJ`^UJ!

N\YR[R]^`! N]J! KR`R! RWMJ[[N`1! JUMN[JW]`R`! PN[]J]`NW! MJ! TXW]`RNW]`RJ! KJ_^JPXTX! KRK[J`RXN]JW! QJ[[JYJ]^]J!

`J^MNWNJW'! R`JW! MJR]NTN! YNW]\JVNWM^! KJ_^JPXTX! O[NT^NW]`RNW! JUMN[J! SJR\]NJPJ]RT! NMX! JRYJ]^!

O[NT^NW]`RN]J[JW]`! NVX`RXWJUTR! N[JTJ[[RJ! NPX]NJPJ]RT! YN[]\XWJUR]J]N! WNPJ]RKX! NMX! NPX`NW][RTX! KJ]NTRW!

TXV^WRTJ]`NJPJ]RT)!!9X[R! PN[]J]`NW! MNWNJW'! NWN[PRJ! PJUN[J! KJ]! N\YN[RVNW]J]^TX! M^`^)! 1NEQGIB!GBLEQB!

HOQQEK!ENEQGIB!FIRIKOB!BGOQSVEB!DBKBQ!VTQE!GOQPTSVBQEN!VELTLESBN'!!
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4N[J`'!KRMJR!N\YR[R]^JUJ[R!WJQR]J!NTR]NJW'!`N^[N!K^[^J!RT^\R!KNQJ[!M^`^!`N^T!J^TN[J]^]JTX!QNUV^PJ[J!MXJW!

][NW!KJ]N[J! RPX]`NW!J[R! `J[NUJ)!4RMJRJ]`NW!M^`^WNJW!KJUMRW!N]J! UNRQX]RT! SJ^`R! NPR]NW!KJM^`^!WXUJKJR]NTX!

PX`JVNWJT! N\TJRW]`NW! MR]^`]NW! QJ[JW! KN[MNJT! NMX! QR[R! NVX`RXWJW]NJT! KNPR`! SX]`NJW'! N]J! JUON[TN[RJW!

KJ`JKRU]`J!`^T!QJ\R]JTX!KRMJRJ]RT!X\X!^[[^]R[J!N[JVJ]NW!`JR]^`]NW!`NWKJR]!KRMN!N]J!KRMN_TJ]JW!`NQJ['!`JRU!

NPRWPX! `JR`^! SJ]X[[R`TX! KRMN! Q^[J! KN[[R`! QJ[]`NJ)! >NQNWMJKR`R! KN\]N! RW]N[N\P^WN! KJ]`^N]J[J! NPRWMJTX!

#RQN\JUMRN]JW#! _^[PJ]^! `NWR]^NW! TXW]`RNW]`RJ! KJ_^TX! NWN[PRNW! J[J`]N! KJ]N]RT! RPJ[X! KNQJ[TX! M^`^)! 9X[R!

U^`N[JTX! R`JW! MJR]NTN'! N]J! KNQJ[KJMJ! KJUR]NTN! `^T! KN\]N! N\YN[RNW]`RJ! VRWPJ[[R! KJ]`^N]J]RT! RPJ[X! KNQJ[!

R`J]NJ'! KN[[R`! `NQJ[TJ]^! JQJU! MN`J`^W! `^[N! TXW]`RNW]`RJT! KNQJ[! M^NW! J[J`]N]RT)! 4R`R]`JW! NPR]NW! M^`^W!

P^`]RJW'! NMX! J^[[N[J! NPR]NW! J[R! `J[J! N\YR[R]^JUTR'! NMX! V^PR]`NW! J[R! `J[J! TXW]`RNW]`RJ! P^WNN]JW'! `NRWJT!

TJU]NPJ[[RJT! MR[NW! `^[N! KRUJTN]J! N]J! NYN! U^`NTX! KRMJRJ! NPR]NTX! TXW]`RNW]`RJ! N\YR[R]^JUJ[NW! PX[NWNTX!

VJRUN]J[JW]`)! ;WXR`! N`! M^`^! JUMN! NPR]NW! TXW]`RNW]`RJ[NW! Y[X`N\^N]J]RT'! N`]J! NTRMRWN`RWJ! MNW !

1UIRSENSVIBQEN! 7EGEEN! O^W]`RX]RT! N[N)! H^[N! KR`R]`J! N`RW! MJ! N]NW'! `^T! JUMN! NPR]NW! M^`^W! KR]J[]NJW!

YJ[[JWMJW!NPR]NTX'!`NRWJT!^\]N!KJR]^`^!N`!M^NUJ!J_XUJ[RT!R`JWPX!KJ]N[N!RWX[T!SJTRWPX!N`!M^NUJTX)!6PR]NW!

M^`^W!NMX`N[!TXW]`RNW]`RJW!NPR]NW!MNW!NTRW]`J!KJ]!MJ1!N]J!MNWJ!MNUJTX!QX[[NT!(XWPR`J]NJ!NVJ]NW!MR`^WJ!

R`JW!NMX!`^[N!XWMJ\^W!Y[N`RJ]^J[NW!J^[TJTXJ!R`JW('!R`JN[J!KN[NTX!XWMX[NJT!R`JWPX!MR]^)!!

H^[N!KR`R]`JW!MNWJ!MJPX!N[UJ`RXWJ]^[RT!KN\]N!SJ[M^N[J[NW!KJ]NTRW!TXW]`RNW]`RJW)!6`N[!N`!MJPX!PJRWN[JTX!

P^`]R]RT!R\XUJ]^[RT)!<NWMNJT!^\]N!M^!PJ^[!NPR]NW!M^NWJ!TXWYJ[]RVNW]^!KJ]NJW!MJPXNUJ)! a8J^[TXJb!aJ]`XTXb!

KRQ^[]`NW!MNUJ!^\]N!M^!N]J!SJMJ!R[JPJWJ!MNUJ'!N]J!N`!M^NUJ!`N[!RT^\R[RT!R`JWPX!KN[N! aPJ^[TXJ[NTRWb)!4JRWJ'!

KN[JRNW]`J]! `X[R]_J[[N`'! N^[NW! N\YN[RNW]`RJW! RT^\RTX! M^]N! ^`]J! KN`JUJ! \NR! QRUJKN]N! KJ[[^'! ^[]NKN]N! NMX!

KJR]J!QJVJ[!^[]N!KJ[[^!N[N'!TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRNT!KNQJ[!MNWJ!N[JTJ[]`NW!MN`J]NWNJW!KN[NW!VJWRON\]J`RX!

RT^\PJRJ!PJ^`J]^!JQJU!R`J]NTX)!8N[X!SNWMNJT!PJUMN]^TX!M^0!`N[PJ]RT!PN[]J]^!`JR]!QX[R2!HN[PJ]RT!WR[R2!!

FUN[]^!KNQJ[[J!MJ^TJ`^!KRMJR!N\YR[R]^JU!KJ]NJW!QJ\]NW!`J[NWNJW'!XRWJ!`^[N!KRK[J`RX!N\YR[R]^JUJT!PX[JPXTX!

VJRUN]J[J!RPXTX!MR]^NW!KRMN!KJ]NJW!SJ[]`NW!M^`^UJ)!F]`RTN[RJT!N]J!\NWMX]J\^W!N`JT'!KRK[J`RX!O[NT^NW]`RNW!

VJRUJ!N`KN[MRWNW!J[]NTX!NPXN[J!PX[JKNQN[J]\^!KJ]N[J!N[JVJWPX!`JR]^`]N)!DNWMX]J\^W!PJKNTX!VXVNW]^!

QX[RNT! VRW! NVX`RXWJUN`! KN]N[RT! MJ^MN)! 8X[J! N]J! KNQN[J! `JKRU]`JW! KR]J[]NJW'! UNQNW! `^[N! RT^\YNPR!

N\YR[R]^JUJ! RPX]`NW! `^NW! NWN[PRJ! N\YR[R]^JUJ[NW! SJ]X[[R`TX! TNVNWJ! MN\JPN[]`NW! MXJ'! N]J! J`TNWNJW'!

TN_J]`NW! `J[J! X]XR]`N[J! N]J! VNMR]J`RX[J! R]`^U]`NTX! `JRU]J\^WJ`)! HJRUJ! M^`^! X[JRW! NPR]NJ! UNQNW! AEQTKO!

6ONSVIENSVIBQEKIN!NPRW!JQJU!`NW^NW!TXW]JT]^J'! SXJW!J^[[N]RT!YJ\NX!J]\NPRWPJ[[R[NW!KJ]N[J'!`NRWJT!`^[N!

TXW]`RNW]`RJ[NW! O[NT^NW]`RNW! PJRW(KNQN[J! NTJ[[R! `^NW)! 9X[[NUJ'! K^UTJMJ! N[J\XTX[[NR! JVX[N! NVJ]NJW'!

KR`R]`J!`JRUM^!NPR]NW!M^`^!N]J!KRMN!QJ[[R]\^JPX!KJ]NJW!RKRU]`NW!`J[J)!!

3UMR!KN[NJW'!`^[N!TXW]`RNW]`RJ[NW!KJR]JW!MJ^MNW!K^UTJMNT!JMRN[J`]NW!M^]N!`^[N!PR`J!TXW]`RNW]`RJ[NW!J[UX!

KJ]`^NT! ORWM^! KNQJ[[J! MJ^TJ]NUJ)! 4^UTJMJT'! PJ[[JW]`R! QJWMRTX! RTJ\PJR[NW! KJ]! R[JTJ\]NTX! KNQJ[!

MR[NW!KR]J[]NTX!KRQ^[]`NW!MR[J)!;`J]N`'!RWX[T!N`RW!M^!QJ[]^!aHN[^TX!6[[N\^VJ[Jb!MXJW!KRMN!N\]^J'!N]J!

MN\JMX\]J\^WRT! NMX! MN\KRMN[J]`N[RT! PJKN! KN[]JW! R[J^W'! QJ[RT! N]J! YN[]\XWJ! QX[R! KN[N! N`T^]^TX!

K^UTJMNW!O[^R]^JT!N[JKJ]!N\YN[RVNW]J]^]JTXJ!R`JW!J[]N)!7[^R]^NT!N\TJRW]`NTX!M^]NW!P^`]RJ!N[JKJ]!

N\YN[RVNW]J]`NJPJ]RT'!SNWMNJT!J[PR!N]J!PJ[KR!XWMX[RX`]J]`NW!M^!\NM^T`RX!OJU]\^JT!`R[NUJ'!N`!`^NUJ!

VN[N`R! QX[[NT! MJTJ[[NW! VRWJ! N]J! R`^PJ[[R`TX! JQJUNPRWJ'! KN[[R`! N[N! KRMN! N\YR[R]^JUN[J! R]`^U]`NTX)!

DXRURT!\JTXWTR!N[[X]^]JTX!K^UTJMJT!XWJ[]^JT!N]J!NVJR]`JT!TXW]`RNW]`RJW!P[JKJ]^JT!R`JW!N]J!PN[X'!

NPRW!MJR]NTN!VNW]JU!N]J!NVX`RXWJUTR!N[JKJTR]JTX!J^TN[JTN]J!QJ^0!KR`R]`J'!VJRUJ!N\YR[R]^JU!SJ\XJPX!
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KJ]NJW! KR`R]`NJ)! 3`TNW! N[JKJTR! QX[R! VXM^! N[JKJTRX[! N]J! YX\R]RKXJW! QJ[]`NW! MNWNJW'! J^[[NTX!

K^UTJMJT!TXW]`RNW]`RJ]RT!N[J^`RJT!MR[J)!!

4JRWJ! N\JW! KNQJ[! MR`^]'! `^[N! KR`R]`J! VJRUJ! N\YR[R]^JU! SJ\XJPX! KJ]NJW! KR`R]`NTX! N[JKJTRJ! QJ[]`NW!

M^`^WNJW'! N`! `J[NUJ! N`RWKN\]NJW! R[R]\R! `^[N! J[J`XNW! JVJRN[J[J)! 6\YR[R]^JUR]J]N! PX[NWNJW! N[[NJUJ! N]J!

OJU]\^J!`N[!MNW!SJTRW!PJKN'!KNQJ[KJMJ!T^U]^!JWR]`NT!N[JTJ[[R]J!NPXWPX!`J[J'!V^PJPJKNTX!MN\N[]^!KJ]NJW!

\J[[J[J`RTX!`JR]^`]NW!T^U]^JT'!JUNPRJ)!!

9I%!6QIRSO%!2@?@9!QJ^NW!KR]J[]NTJ[RJ[NW!KRMN`!N]X[[R!WJR`! R[JTJ\]N[J!WXUJ!J^TN[J]^!KNQJ[!MR]^`^W!`^[N!

PR`J! N_R\]NW]`RJ[NW! QNUK^[^[RT! PX[NWJT! N]J! `^[N! CENESBKO! BVKEN! DERSINOB! KRMJRJ]`NW! M^`^W! U^[[NTX!

a][NWNJWb)!H^[N!KRUJTN]J!N\YR[R]^JUN]JW!`^'!KRMJR(OXRUN]X!^PJ[R! (TXUX[N]JW(!J^[TN`]NW!`JR`TRXW!YN[]\XWJ!KJ]!

KN`JUJTXJ! `J[J1! QX[RNT'! ]XTR! ]^[R\]RTX! N_X]RTX! KJ]`^NW! PX`JVNWJT! N]J! U^_^JT! JMRN[J`]NW! MR]^`]N'! WXW!

UJ\JR]^!N]J!RWMJ[[JT!KN[[N\T^[J!MR]`JTN`^W)!?JR\^!N\YR[R]^JU!KJ]NT'!QNUK^[^!N\YN`RORTX!KJ]N[J!`J[JVJ]`JW!

KRMJR!KJ]!NPR]NTX!PXPXJ!YR`]NW!MR`^'!`NRWJ!J[J`X!VNW]JU!NVX`RXWJU!KJ]NW!TXWYXWKRMNJ! R`JW!MJR]NTNNW1!

KN\]N! VJR\^! KJ]NT! KN[[R`'! KN\]N! QNUK^[^! KJ]! N]J! KN\]N! KRMN! KJ]! N\TJRW]`NW! MR`^W! KR]J[]NJW)! ?JR\^!

N\YR[R]^JU!QJ^N]JTX!KJTXR]`J!J[RWM^[J!N\TJRW]`NW!J[R!MJ!PR`J!\JVRW!NMX!XRWJ`N[NW!KJ]N[JTX'!`NRWJ!N^[NT!

N[N! R[JPJWNJW! N\YN[RVNW]J]^! N]J! PJRWMR]^! M^]NW)! 4JTXR]`JT! J`TNWNJW! KN[N! TJK^`! J^[TR]^! M^! J[RWM^[J)!

ABLBNSVBQIK! GBCE%! DENEK! DTSE! MEVT! CBLIOSRTQEN! CBS! &EQB! CBSEKOB! EDO! CERSEKOB&! JENDEBQEKIN!

PBQSEKBSVEKO,! VEINB! SUTNDISTQIK! CBISBGO! CIVIMODTKO! BQBVOENGBSIK! ESB! EV! CBISBKI! NOQB! JO! CEQE!

EUIRSENSVIB!VBILEBN!LBGTNSVB!ESB!EQOROSBRTNB!IVBSEKO'!

/BINB%! NI! EUIRSENSVIB! TNICEQSRBL! ERPIQISTBLBQEN! GOQENEKO! MBILB! ONTQBGBQQISIK! ESOQQI! NBIV! VTGBNB!

CISBQSEKBQI!CBSEN!CIDEV! &VEINBK!KONST!HBNDIV!BQBVST!ESB!CIVIMODT!ERPIQISTBLEV!RBKONKI!EQBGINBKO!

ESB!LBNEQB!DEDIKBSTQIKO!GOGBMENB!CBIST&%!MEVT!HBT!JBROSVEKO!PQERS!DBGOENBQI!EQBMBSEKO'!

ATGBNB!ESOQQI!NBIV!BDIEQBVSEQB!CENESBN!NOQ!VBQEN!VTQE!INDICIDTBLISBSEBQEN!CBVSEQQIK!RBKONENESBN%'''!

ESB!NOQ!ESB!VEQ!IVBSEB!LOQ!DEVBKEVTN'!

.TQQEKOB! CEVBIN! GBQQBNSVIVKOB+! ATQI! IQBKBRSEQB! ESOQQI! NBIV! VEIN! IVBN! DBISEKEEN! CIDEB%! VEINBQEKIN!

GIVB!KONSVIENSVIB!EQBMBN!DEVBKEVTN!KONSVIENSVIB!ERPIQISTBLBQEN!EQQERTMB!GOQENESBQBINO'!

>^[[NJW!WNWPXNWNJW!`N[J!WRXNW0!a@N^!WJR`!6PRJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4RMNJ!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N]J!4R`RJb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6]J!QX[[NUJTX_NJ!NINSVEN!NI!Y!ESB!9BIV'!

2TSTN!QJ^N]JW!NVJ]NW!J[R!WJ]`JR`^W!!!!!!!!!6PRJ!

;[JTJ\]NW!J[R!WJ]`JR`^W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4RMNJ!

>X[]`NTX0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4R`R!FPJ[RJ!

!!!

4N\]N!JPNW]N!KJ]! aVJT^U^b!N\YR[R]^JU!KJ]!KN`JUJ!KNQJ[! R`J]NJT!JQ^UM^!NPR]NW!M^!J[RVJ1!KN[J`'!VNWYNJW!

NPX]NJ'! KJR]J! WR[N! VNWYN! NPX]NJ! N[N'! JUMR! KJ]N[JTX! WN^[[RJ! KN`JUJ! XWJ[]^! KNQJ[! MJ)! 9X[[NPJ]RT'! WR[N!

KR]J[]NTJ[RJ[NW!KRMN`!JQJUNPRW]`NW!J[R!WJR`'!`^!TXW]^[J]`NTX!PJR! R`JW!`JR]N`NW!`^[N!KNWN]JTX!\X\]NWP^J!

N]J! XRWJ[[RJ'! +/</*! @N=! /<*9-*7-4! /9;77/*'! `^`NW! `^`NWNJW! MJ]X[[NUJ! OQEKBN! DEN! 6ONSVIENSVIB!

@NICEQSRBLBQEN!MRVNW]\RX!JQJUP^`]RM^WN]RT)!

!
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A@2.9.! N]X[[R! WJR`'! 2@?@9! QJ^! R[JT^[]`NW! J[R! `J[NW! QX[[NWPJWJ1! `^[R'! /4A4! TGBQIB! N]J! U^[[NJW!

WNWPXNUJ[RT!WRXNW!AEQTKO!1QQERTMB!J^[TR]`NW!UJP^W]`N[J)!

HN[!N\JW!WJQR!`^NW!KJRN`]JYNW!QX[[NT!PR`J!]N[VRWXN]JW2!HN[!N\JW!WJQR!W^NW!4R`R!^PJ[RJ!WRXNWNJW2!

6[[N`JPXJ! MJ! WR[N]`J]! N\JWJQRJ! `^NR! MN\T[RKJ]`NJ! -++,NJW'! =)A)! UNQNW! ^[]NJW! SNWMNJ[R! J[PR! J`JU]`NJ!

KJRWX)!9JUJ!N[N'!KJMJTR]!KJ[WN(QJ^]NVJ]N!N\YR[R]^JUJT!R[NTR!PJKN!MJ^`TJ]NW!YN[]\XWJ!J\TX[R!\RWN\]N`RWJ!

R[^MR]^TX!`JRXUJ!X[JRW!N[[JW!KNQJ[!M^MJWJ)!

4N[J`'!(^UN[]J[J`]NW!UJP^WM^!WJQRJW(!PXPX[J]^!N]J!N\TJ]^!KNQJ[!MR`^]!N[JKJ]!TXW]^[J!`JR]N`NW!N`!`J[NUJ!

TXW]`RNW]`RJ!M^NW!PX[Y^]`!KJ]0!

WAT! AEQTKO! 6ONSVIENSVIB! VBQB! LTQQEBN! IKTRGBI! EGINDBKO! WKONSVIENSVIB! IVBKIX! CEQEIVIESBN!

INDICIDTBLIVBSTB%!ELEMENSTESBN!CILDTSBKO!PBQSIKTLB!ELEKSQIKOEN!CIDEV%!VTQI!FOQMB!IKTRGBIB!EMBSEKO!

OINBQQIVKO!PBSQOI!FIRIKO!CBSEN!BQBCEQBX'!

1UIRSENSVIBQEN!1GIB!N]J!`^[N!R`J]N!OR\RTXJ[NW!\X[K^[^JT!^UN[]`NTX'!NP^WN[X!JQJUNPRWJT!NPRW!KNQJ[!MR]^`^!

U^[[NTX!QJ^]NVJ]N!V^PJ]^JT!MN\NPR]NW'!`NRWN]J]RT!PX[Y^]`JT!KN[N!aR`J]NJb!SJ\X]`NW!KJR]^'!N]J!\X[]^J!N]J!

P^`]R`!PJ[J]^J!KJR]J!(\XRURT(!N`RWJUMJ]^`TX!UNPN!OR\RTX*`RNW]RORTXNW!J[JKN[J)!

H^[N! PR`J! \RWN\TN[J! `JQJ[! N]J! V^PJ]^NW! X[MN`'! NP^WN[X! QXWJTX! ^UN[T^W]`J! QJ^! PJ[J]`NW! JQJUNPRWM^!

KNQJ[[J! MJ^TJ`^0! `^[N! aN[[NJUR]J]N! YN[]\XWJUJb! (`^[N! J[RVJ(! `^`NWNJW! MJ]X[! A\XTX! 6[[NJUR]J]N]RT! c!

;H3E63C6@!;EFCC;E;=!c)!

H^[N!PX[Y^]`! OR\RTXJT!4R`RJ!N[N!QJ[]`NW!M^!A\XTX!6[[NJUR]J]N]RT!\X[T^W]`J(^WNJW'!KJRWJ! aTXW]`RNW]`RJ[NW!

KRK[J`RX!O[NT^NW]`RNWb!QJ\RN[JTX!VJRUJT!VXMN[J]^]J!N[N!MJPX1!`NRWN]RT!\X[]^J!R`JW!KJR]`NW!`^[N!PX[Y^]`J)!

8R`J! TXW]`RNW]`RJ! TXW][XUJ]`NW! M^]NW! aJ]_RTRM^[J(J[K^RXNWb! K^UTJMJ! VJPWN]RTX! NVX`RXWJUNT! PN[X! N]J!

V^[[R`]^JPX!N]J!R]_RJPX!MJPX!PX[Y^]`J!^[]NJT!SXJW!JQJUJ)!

HN[!N\JW!P^[J!M^]!QXWNTRW2!

=XW]J]^! KNQJ[! MR`^MJWJT! \NT^UJTX! N[JPRWJ! MJ^TJ! PR`J[]NJ[NW! N]X[TR`^WN[JTX! KJUMRW! N]J'! NPR]NTX! PJR!

`J[N]NWXT'!QX[R!^UN[]`NW!\JRJ]`NW!KJ`J[N]N)!

9JRW! `^`NW'! 2@?@9;4! KNPR[J]`NW! MRN`^NW! VXM^JT'! `^NW! N]X[TR`^WNTX! KR`R]`NW! WXWMRT! WX[JTXJ!!

`NQJ`]^TX!M^)!9X[[NT!N[[JW!WJQR!R`JWNW!M^!`N[J!QJ^NW!N`KN[MRW]J\^WJ0!NMX!PJ^[TX!`^NW!TXW]`RNW]`RJ[NW!

KRK[J`RX! O[NT^NW]`RNW!YJ[JVN][XJW!N`!J^[[N[J!N`!J]`N[J!PN[J]`NJ'!NMX!YR_TJWJTJ!PN[X!N]J!TXW]`RNW]`RJ(

VJRUJ! JU]^JPXN]J[J! J^[[N[J]`NJ'! N]J! X[JRW! NVJ]NTX]JW! WJPXNW! N`JP^]`J(J[RTN]J]RT! XW^[J! J]N[JTX! M^]NW!

\NVN(JUJKJT!NTXR`]NJ"!

7TQQEBN!NENGOENEBN!HONBKO!BDIEQBVPEN!HBT!EGIN!NTEN!ESB!MBIV!EQQEPIKBST!NTEN%!CBINB!INOIV!EV!

VEN!TLEQSTB!IVBN+!WHBQBGISIK!ROQSVEN!DENB!HBQBGIB!DB%!ESB!ERPIQISTSIK!ROQSVEN!DENB!ERPIQISTB"X!

1RBN! GTQB! IVBN! NTEN! PEQSRONB! CBSVTEK! CEQEVKO! SQECESBRTN! ERPIQISTBLB! DTSELB! KONSVIENSVIB!

ERPIQISTBL&EMOVIONBLBQEN! JBSOQQIVKO! FQEKTENSVIBQB! ISVTLSVEKO%! NON! ROQSTBK! IVBN! CBISVIQEN,! ESB! TQSE!

CBSVTK! IGBQO! ONDOQEN%! CIQJBIO! ESB! KONSVIENSVIB! MENSBL! ERPIQISTBLB! HBQ! DEVBKESELB! ROQKTNSVBQEN!

CICQBVIO! FQEKTENSVIB! ERPIQISTBL! CEQEBN%! ESB! GEQO! >DQD$! @>JGOQDJI=NO! @N=! G=I! @BDI! AL@FO@INQD=!

CJLL@N=NDF!=OLL@L=&!

8JLFOINQ=L@I! FJINQD@INQD=! @HJQDJI=G%@MKDLDNO=G=L@I! E=NJLLDQFJ! AL@FO@INQD=$! JDI=LLD=! DQ=IBJ! ?=!

C=OLL=L@I!>D?@!@MKDLDNO=G@=I&!

W3BQBGIBQEN! IQQIKB! LTJTQIOROESBSIKX! CBINO! ROQSTBK! EV! DIQENEK! VBIL! IVBSEN! DTSE! EDOVEIN! WEGIBX!
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HBTSEMBSEB!ENSVTMENBQEN%!IKTRMENBQEN%!IKTMENBQEN%!ESB!TRBIMENBQEN!VITQSBRTNESIK!HBQBSBGO'!

.TQQEKOB! VBLBNSVBN! JBQSVEN! CBDTVT%! GELDIST! ESB! HBTRNBQST! EUIRSENSVIBQEN! EVINBLDBSTVKO!

PQINSVIPIOBV+!6=1.A4;!;=;!IKTRGBI!EGINDBKO!6;9?A419?A4.!DB'!

!2BTVB! CIVIDTN! CBKOISVBK! ROILIK! PENSRBST! ESB! JBQDTSEN! DT! DBGOEN! KONSVIENSVIB! MBILBN! &

EGOVENSQIKOBN!EDO!ERPIQISTBLEBN&'!

DX[T^W]`J! PN[]J]^! J^[[N]RT'! PR`J! QJ`RJ! PR`XWN`TXJ[NW'! JR]JPJRJ[NW'! TXW]`RNW]`RJ! P^`]RJ`! KN]NJ! MJ'! N]J!

XK^UXJ!NVJT^VN`TXJ[NW'!JVJPJRJ[NW'!TXW]`RNW]`RJ!P^`]RJ`!KN]NJ!MJ)!

=XR]XJ! R`JW! KR]J[]NJW'! PR`XWJ[NW!N]J! NVJT^VNJ[NW! TXW]`RNW]`RJ!VNW]JU*NVX`RXWJUNJW! JUMJTN]JT! R`J]NW!

MR[J)! 4JUR]NTN! VJR]J\^WJ! N]J! WJQR]J\^WJ! J[NJPX]^! NPR]NW! MR[NUJ! \NW]R]`NJ1! N]J! KJUR]NTN! N[N! PNQRJPX!

Q^[KRU]`NTX! N]J! N\YR[R]^(QJ[VXWRJ! R`J]NTX! R[[RTJ! JMRN[J`]NW! \JRJ]`NJ)! 9X[R_N! MJ! KNWN]JTX! KJ]J\^W!

N\YR[R]^JU*OR\RTXJ)! 3R]`R]RT'! KN[NW! KJ]J\^W! WJQRJ! PN[X! N]J! J^]XJ\N]J\^W! RWMJ[]\^JPX! KRQ^[]^! JQJUJ'! QX[R!

SJ[M^N[J!NPX`NW][RTX!KRQ^[]`NW!MJ!N]J!N[[NJT`RX!NPX`NW][RTXJT!KJR`RT!N`!MR]^! SJ\XTX)!9JUJ!N[N'!KJ]J\^W!

^WNJW! KR! YJ[]JRMN[NW! TXW]`RNW]`RJ[NW! NPXN[J! NMX`NRW! R`JWMJ! N[N'! TURVJ_! PX[NWJ! UX[]`NTX! WJQRJ[NW!

TXW]`RNW]`RJT!JQJUNPRWJT!NPR]NW!MR]^'!N]J!X[PJW^!OR\RTXJT!KRMN[J]`NW!MR]^!NWN[PRJ!Y\RTRTX*OR\RTXJ!NTXR`]NW!

M^NW!N[[R]VX!KJ]NJW!V^PR]`N[J1!`NRWJ'!YR_TJWJTJ!PJ[^WN[JRWX!RPXTX!KJR]J!PX[JTJ!MXJW!KRK[J`RX!NWN[PRJ(

K^UTJMJ!\X[]^`!QJ[RT!N]J!RJ!NUMJ[WRX!N]J!PX`JVNW!PJRU^[[J!N[MRN]\R!J[]N'!`NRWJ!UNQN[]`NW!KJR]J!^WN!KJ]NTX!

N\]J\RJ[NW! N]J! J\N]J\^W! JRW]`JPJ[[RJ[NW! N`]JWMJW)! 8N[X'! J\TJYNWJ! MJ]X[! N]J! KN[[R`! VJRUJ`! VJRUJTX!

SJR]\RN[J!PR`J!TXW]`RNW]`RJ[JRWX)!

6UMJ[WRX*PX`JVNWJ[NW! ^WN! KN[NJW'! PR`J! TXW]`RNW]`RJ! PX[JRWX! RPX]`NW! MJ! AEQTKO! 4NDBQ! /IVIB! SX! J[]N'!

`NRWJT!QJ`RJ!YR`]NW!KJR]^!PR`XWJ[NWPJW!N]J!XK^UXJ!NVJT^VNJ[NWPJW)!4JUR]NTN!\X[T^W]`J[RT!N`!R`J]NJ'!N]J!

KRJT'!QJ`RJ!N]J!XK^UXJ'!TXW]`RNW]`RJ!OR\RTX!J[[^W]N[J!R]`^U]`NJ)!

DX[T^W]`J! R`J]NW!MNWNJW'!PR`J!QJ`RJ!XK^UXJW!KJ[WN[J]`NW!MJ!N]J! AEQTKO!/IVIBQEN! KRK[J`RX!PX[NWN]JW!

NUTJ[]`NW! MR[J! ^`]J[]`N! OR\RTX! N]J! N\YR[R]^JU! KJ]NJW)! =XW]`RNW]`RJ! NUTJ[]^! QX[[N]JW'! N^[NW! X[NTJ! N]J!

JUJR]J\^W! ^WNJW! RPX]`NW! MR[J! KJ]! KRQ^[]`NTX! KJR! AEQTKO! /IVIBN! 4N[]JW'! KJR! JR]J*JVJ[NW! PR`J!

TXW]`RNW]`RJW)!

W1JINQD@INQD=%>=N=MOIX!QX[R!AEQTKO!/IVIBQEN!6ONSVIENSVIBQEN!MRVNW]\RX[RT!PX[NWJ[NW!KJR]JW!PN[]J]`NW!

MJ'! N]J! YNW]\JN`RWN`TX! R[[R! N]J! JUJR]J\^W! ^WNJ! MJ'! `N[NW! PR`XWN`TXJ[NW! N]J! NVJT^VN`TXJ[NW! KR!

NUNVNW]^JT!KN[[R`!KJR]J^MN!KJ]^[RT'!NUTJ[]^[RT!N]J!X[NTJW!^`]J[]^[RT'!QJ^[[J!NTXR`]NTX!KJ]!NPRWRT)!4J]J\^W!

^WN! QX[R'! YN[]\XWJ! KJ]! N`RW! N\JWN`TX! N\]J\R! JRW]`RPJ[[R[J! R]`^U]`NJ[NW! KN[[N[JRTN]J! MJ! ;QEKB!

@NICEQSRBLBQEN!AEQTKO!6ONSVIENSVIBN'!

6OISOB!GIVON&EMBKTMEEN!BQSEKO!CIHOSVEVKO!MBISBRTN!HTSRBK!EQBKBQQIB!DENEBN%!GIVB!KONSVIENSVIB!

ELKBQSTB! &KOISOBK! DIQBTEN! CISBQSEBN&! IGOSVEN! DB! W6ONSVIENSVIBQEN! CICQBVIO&FQEKTENSVIENX! GEQO! ESB!

MBILB!BLSTBGOESBQB%!HBQIK!ESB!PBQSE!HBQST!BQSE!AEQTKO!.DIMENB(6ONSVIENSVIB!.MTLSRTBQEN!CICQBVIO&

FQEKTENSVIESBN'!3BLBKO!INGTQTBCBQQESBN!ROQSTSBKO!HBTQQB%!ERPIQISTSIK!JBIOB!DB'!

?JR]JUNNT! KJMJTR]N! WXR`! VJR]N! M^]NW! NUTJ[! N]J! WXR`! MJ]X`NW! KJ]J! KN\]NJ[NWPJWJ! \JV^[]J\^W! N]J!

VJR]J\^W! Q^]\N`1! `N[NW! JRYJ]^! TXR]XJ! PXPJVNWJ[NW'! NVX`RXNW! N]J! PX[Y^]`J[NW! J[]NTX! KJ]J\^W! ^WNJ!

KJR]J'! N]J! PN[X! MR[J^! VJR]JUNNW! N^[NW! TXW]`RNW]`RJW'! N]J! `JRU! NPR]NW! `JRN! NUTJ[[NWPJWMRT! KJWJ]`NJ)!

<JKN]^]J!MJ^MN!QJ[JRWMRTX!NMN[]J\^WJ`'!QJ^!MJ'!VJR]J\^W!NVX`RXWJUJ[NW!KN[[R]`N!KJ]N`!J\N]J\^WJ[NW!

X[MN`'!N]J!KJR]J!N[N!SJKN]^]J!KJ[WNJW!MNWJ!QJ[]`NW!M^NW!QJ[VXWRJ`)!8R`XW!N]J!NVJT^VN!QX[RNT! AEQTKO!
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6ONSVIENSVIBK!NUTJ[]^JT!MR[J)!

E[R\]NTR! PN[]J! UR]NTN! KJTXR]`J[NW! 1549</-49</*! -.5<-497/15*1! NUTJ[[NWPJWJTX! \NW]R]`NW! `^]NW!

VJR]J\^WJ!`RTRW]`NJ!N]J!YR_TJWJTJ!WN^[[R!QJWMR!KJ]N`!X[MN`]NJ'!KJWJWM^]J'!KJTJ[[RT!N]J!][R\]N!^]`R`'!N]J!!

NVX`RXWJUTR! N]J! OR\RTXTR! JQ^UM^[RT1! N]J! KN[NW! K^[^J[R! PJUMN]^`! `N[PJ]RT! V^[[R`]^! N]J! QRU! `R]NTNNW! QJUJTX!

VJR]J\^W!NMN[!N]J!PX[J]^!Q^[J)!

8FEF@! QJ^NT! R`JW! UR]N`TN! KJURJKRMNJ'! `NRWJ[NW! KRMN`! VJR]JUNNT! PJRWMR]^TX! KJRU^TN]N! K^UTJMJ!

NPX`NW][RTXJ'!N]J! UNQNWPX!VJR]J\^WJ!KN[[N\T^[J]^TX1!KJR]J!VJRUJ!PX[JPX!N]J!N\YR[R]^JUJPX!KJ]NJW!N[N)!

9JUJ!R`JWN`!PN[X'!PR`XWJ!N]J!NVJT^VNJ!UNQNW!KJRWX!J\TX`!X\XJPX!KRQ^[]^TX!MR[J)!9X[[NT!NUTJ[!MR]`JTN!

NMX! N`'! NMX`NRW! VJRUJ! PJRWMR! MN`JTNNW! KN\]N! N[JTJ[YNW! \N_^JU! KJ]NJW'! KN[NW! TXW]`RNW]`RJ(NPXN[J[NW!

J[JKN[J!PJRWMR]^[RT!KJUMRW!KJM^]N!KJ](NPR]N!OR\RTXJ[NW!P[RWJ)!

4N\]N!NMX`NRW!NVX`RX[NTRW!NPRWMJTX!KJ]J\^W!OR\RTXJT'!aQJ[JPRJ'!QJ[JPRJW!\J[]^`b!R`NWNTX!TXWMR`RX!JUMN[J!

SX]`NW! M^1! N]J! QX[R! U^[[NTX! KRK[J`RX! O[NT^NW]`RJT! (N\T^J[TR! WNPJ]RKXJT(! SJ\X]`NJ! KJRWX! N`! MJ'! QX[[NUJTX!

KJ]J\^WN]RT!JW]`NTX!Y[XPNWRN!KJ]!\X[]^`)!@JQR`!N]J!\NVN(JUJKJ[RT!N`!\X[]^'!TJU]NPJ[[RJ!MJ!KRNW]`J]'!`N[NW!

KJTXR]`J[NW! TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRJ! ][^TJ]`NJ! N]J! _^[PJ]`NJ! PN[]J]`NW! KJR]J! KN\]NJ[NW! PX[Y^]`NJW'! N]J!

TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRJ!QX[R!WNPJ]RKXJ'!J^[TJTXJ!NMX!T[R]RTXJ!KJUMRW!KJMJ'!TJU]NPJ[[RJ!R`JW!MJR]NTN!KRNW]`J])!

8XPX[J]^! TXW]`RNW]`RJ[NW! NWN[PRJ! .ISB&.DIMENB! ESB! .MB&8BISBRTNB! ELEKSQOMBGNESIRMOBV ! X\J]^J!

MJPXNUJ)!

/IKOSEKIDEEN! BQSEKO! ENEQGIB&SQTKBSVEB! ENEQGIB! CEQEKOB! DB%! VEINESIK! ORBSVEN! DIQEN! GOQPTSVBQEN!

KBNPO!EMOVIONBL!MBGNESIKOBK!ESB!MENSBL!ELEKSQIKOBK'!0ENB!DB!KONSVIENSVIB'!3OQSBV%!KONSVIENSVIB&

ENEQGIBK!SQTKBST!ESB!UTQGBSVEN!DIQENEBN!GOQPTSVBQEN!IRTQIESBN%!JOKBCIDE!MENSBL(EMOVIONBLESBN!ESB!

PENSRBMENDTESBN!CBQNB%!CBKOISVBK!KIDEBQEN!EGOEQB!FIRIKO(EMOVIONBL(MENSBLEBN!EQBGISEN!DT'!

6OISOB%!ORBRTNSRTB!ESB!CIVI&EQBMBILEB!IVBSEKO%!!RENSISTSBKO!CENESBKO!MBISBRTNBV!ROILIK!EGIN!CEHBQ!

DB%!NON!MBISBSTBQEN!ONTQB!MBISBLEBQENB!CBINO!GBQQBNSVISRTBGOB!DEN'!

1V!DB!INOIV!EQBCILI!CEHBQ!HBQQEMBN&HBTRSTQBK!ESB!VBTQIBK!RENDBSVEKO'!

=XR]XJ! JT]X! YX`PJ[[RJ! R`JW! MJR]NTN! R[R]`R! NMX! QJ\N[[N! PX[J! KNQN[J! KJ]NW! XWMX[NW! NPRWJ'! NPXW! MNWNJW!

NUTJ[[NW! J[]NTX! `RWN`TX! KJ[TJVNWJ! N]J! KJ]J! KN\]NJ[NWPJWJTX! VJR]J\^W! KN[[R]^J[NW! OROKO!

`JQJ[KN[[R]`NJ1! KJRWJ! RWXR`! N`! `J^[RJT! N`T^]J]`NTX'! N`]J! N[N! UJP^WJ[NWPJW'! NVX`RXJT! SJ\X]`NTX!

PN`^[[N`TX! PJR]J\^W(`NW]`^J! N[JPR]NTX)! HJUJW]`J[RT! N`'! QX[[NUJTX! TXR]XJT! JUMR! KJ]N[JTX! XWPR`J]N! N]J!

KX[XWMJ]N! XW! N]J! R[JPJWTX[[J[NW! `R[[J[J! NVJWPX! MRN'! `N[NW! N^[NW! TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRJT! RPXJT! R`JWPX!

KJR]R[J! KRK[J`RX! O[NT^NW]`RJ! JU]^JPXN]J[J)! 4JRWJ'! QX[R! 6;9?A419?A4.! <1=?>;9.719! /1349!

/134916;!.=490@=.!/.49;!N`!MJ)!

4RTX]NJT'!X[JRWMRT!N[N'!KN\]NJ[NTRTX!N`RWRT^\RJ!NMX!YNW]\JVNWM^!T[R]RTX!N[MNRWJPJ[[RJT!PX[MN`!NUTJ[]`NW!

MR[NWNJW'!KONSVIENSVIB!FOQMB!WNPJ]RKX!QX[RNT!KN\]NJ[NW!TJWYX!NUNT][XVJPWN]RTXN]J[J!][JW\VR]R]`NW!MR[J'!

N]J!QJUJTX!XWMXN`(`R[[J[J!\X[]`NW!M^]N!KJ[[NWNJW'!`NRWJ[NW!X\X!TXW]`RNW]N!N`!KJR]J!KN[N! UJP^WJ)!9JUJ!

N[N'!QJ[[NVJWJ!YR_TJWJTJ!V^[[R`]^J!R`J]NW!MJ!KR!UJP^WN]JTX!RWX[!N[N!P^`]R`!TXW]`RNW]N!R`JW!PJKN!`N[!J[R!

MNW!PN[]J]`NW)!3OQIUE!DB!BQQBVOIB%!VEINBQENGBSIK!CIKOSE!CBSEN!EQBKBQPEN!FIRIKOB!SUIKIST!ESB!HIL!EGISEN!

DEN'!1VKTSTKO!PENSRBMENDT!ESB!RENSIMENDT!KQISIKO!ESB!NEGBSICOEK!PIUKBNBKB!RTNSRISVEN!DTSE!ESB!

CIEI!RBKONKI!EQBGISEN!DIESE!IVBSEBQEN!MBILB!CBKOISVEBN'!

4RK[J`RX!O[NT^NW]`RJT!N[X[R!JQJUJ'!UNQNW!KN\]NNTRW!N`]JKJRMJ]`N[J!K^U]`J]`NW!`R]^`]NW!YNW]\JVNWM^NT!N]J!
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\NW]RVNWM^NT!_^[PJ]^! NPRWNW! MR]^`]N! KRTX]NTRMNJT1! N]J! KN[J`'! J[J`XJT!N[[NYRTJ]^`! SXJWPX! MR[J!NP^WN`!

NP^W)! BN[]\XWNT! \N_^J! YJWJ`NJ! KN`JUJ! MJ[JKRU]NWNJW'! QX[R! O[^\]J`RXKRMN! KRQ^[]`NW! MJ'! N]J! MN\RU^\RXJ!

NPXWTX[]^!NPR]NW!MJ!KR`R]`JW!NUTJ[[NW!J[]NTX!KNPR[^WN!N]J!VJR]J\^W!PJKN`R[J!KRMN[J]^`)!

4N[J`'! O^W]\N`TXJ!MJ!YN[]\XWJT!TXW]^[J]`NJ!KX[[XTJT!N]J! UR\TJ[[JT!KN[NW!TXW]`RNW]`RJ!NPX`NW][RTXJ[NW!

N`T^]^TX!K^UTJMN]J]RT!\X[]`NW!MR[NUJ'!N]J!K^UTJMJ!QX[RNT!N^[NW!\NW]RVNWM^!JV^U]\^NW!TXW][XUJ!QJ[]`NW!

M^]NUJ'! N]J! K^UTJMJ! NPX`NW][RTXJT! J^[[N`! \NWMJ]^JT! R`JW! KNQJ[! MR[NUJ'! KRTX]NNT! NUTJ[[NW! J[]NTX!

^UN[T^W]`J[NW'!TXW]\RMN[J`RXJ[NW!N]J!VJR]J\^W!TXW]\NT^NW]NJ[NW!VJRUJ!UX[!MN`J]NW)!

3[NJPX'! UJP^W!KJTXR]`J[NW!TXW]`RNW]`RJ(NPXN[JT!J`TNWNJW!N[JPR]NW!M^!KN[N! RWP^[^JW'!KR`R! KJUMRW]`N]JW!

N]J! NP^WN[XTX! J[[JTJ\]JW! NMX! J[[JTJ\]J! N`NJW)! FVNNR! N[N! N[JPR]NW! MRN'! \X[! MN`JTNNUJ[RT! NUTJ[[NW!

TXXYN[J`RXJ!N]J!YJ][XR!VNW]JU*NVX`RXWJU!X\J\^WPJ[[RJT!MR]^NW!OJVRURJ!KJ]!NMX!OJVRURJ!N`(O^W]`RXWJU!KJ]'!

`NRWNJW!TRMN!KJ]!KN[J!N[N!N`!MJPXNW!KNWN]JW!KN\]NNTRTX!KNPRTX]J\^WNJW!NMX!XWJ[YNWNJW)!

<ENSRB!DEVBKEVT!FBMILIB&EGOEQB!BQQBKBRSBSRTBK!EDO!EV&FTNSVIONBLBK%!ETQEN!CEQEVKO!NOQSBRTNESBSIK!

ESB! EGTNEQOKO! QOLBK! JOKBSVEKO! DTSEN! MODTESBSIK! CBIVIK! EV! DIQELB! ROQSVEN'! 1GIB! DB! FBMILIBQEN!

CIVIMODTB%!CBKOISVBQEN!NOQSBRTNBQEN!ESB!JBQQEQBQEN!EKOIVPENB!DELB%!CBINB!HBTRNBQ!DEVBVTN!NBHI!

DTS! HBTSRI! EGISEN! DEN! FBMILIB! EV&FTNSVIONBLBV,! NON! ELKBQCIVISVB! ESB! HBQQEMBN! REUTBLB! BMBISVEN!

DIQEN%!NON!GTQBROBK!CBNBST!ESB!GTVSIV!CIVIMODT!CEQQIBK!HBRSEN!DISTVSEN%!BRKBSVEB!LOQST!DTSELBKO!

BKSO! REUTBLEBN! UTQGBSVEN! VTSEN! KONSVIENSVIB! KQISIKO! ESB! EV&ORBRTNSRTSIK'! 3OQI! EGISEKO! CEVBIN!

INDBQSRTBK!CBLDIN!CBDIQB%!CBKOISVBK!WIVBSE!CEQQIX!CBS!BTQKISVEN!DT%!INGTQTNE!CEQQI!CBS!EQBIKISVEN!DT!

ESB!CIDEBQI!EKISEN!DIO!BQQBKBRSB!CEQQI!CBS!LOQSVEBLDEQB'!

3BLB! EQE%! VINEV! ELKBQ!MBISE!DTSEN!CIKOSEBK%!CERSEBQEN!CEHBQQBK! ELKBQQEKIN!CEGIQBSVEN!DISTVSENBK!

MODT! OQEKBSTBN! HBQSTV! ESB! EMBNEV%! LBGTNSVB! EMOVIONBLB! CEHBQ! DENEBN! EDO! OQIENSBCIDEB! #EV!

OHBQSBQBVPENB$! ERKBSVEN! VBIONEBN! ERKBINIV%! IKTRIKO! DTSE! CBKOISVBQEN! KONSVIENSVIB! DINBMIKOBQEN!

ENEQGIEN!UTQGBSVEBK!CBS!EGINIK!DBGOELB!FBMILIB'!

3^[[NTX!JQJYJUMRNW!J[JKN[J'!QXWN`TN[X!^UN[!MJR]NTN!TXR]XJ!NPRW!KJRWX! UNQNW!N`! UR]`J]NTNNUJ! RWXR`!NPXW!

KNQJ[! TN_J]`NTX! J[[J`XR[RT'! N`T^]^TX! UR\TJ[[RT'! N[MNRW^! NMX! R[JRW]`N[RT)! 3RYJ]^! \NW]RVNWM^JT! N[JKJ]!

TXWYXWM^]J!NPXW!KNQJ[!MR[J!\N_^J!NPRW!J^[[N]RT)!

3[N!PNQRJPX'!\XUJ\J!N]J!JMRN[J`YNW!J\TJ]J\^WJ!J[J^]`J]!QJ[]`NW!MR[NW!N[UJ`RX!KJ]NJW'!KJTXR]`JT!^TX!NPRW!

KNQJ[!MRX!VJR]J\^W!\N_^!QJ[[NVJWJ[R!QJ[RT!N]J!KRNW!J[]NJW!VJR]J\^W!\NW]RKN[J(RWMJ[!KJ]!N[JRTRJ!R`JW!J[]N'!

N]J!KRNW!TXW]`RNW]`RJ!EGON!BQSE!OQEKB&HTSREVKO!EGOEQB!CBSEBN'!

/OQSUBSVEBQI! DBGOKIONEV%! HOQIUE! DB! CERSE! CBSEN! BTQKBKO! CBRBKEQIBQIK! KBLSEGBQQIENB%! ESB! EGILEBK!

CEQE!CTQTBQENSVBS!CBRBKEQIB!HOQQEN!ONDOQIO!VTVENB!EQBKBQQIKO!DT!ESOQKIVTNEBN'!/EQEVIKI!GBIVSOSTB!

ESB! CIHTQQISTB! DEN! EGO&KONSVIENSVIB! CBSESIK! DBSOQ'! 3BLBKO! PEQSRONEN! KONSVIENSVIEN! CICQBVIO!

FQEKTENSVIBK%! HBIN! DIQB! CBUTBK! ESB! BRSTNBK%! EVEN! PEQSRONBLKI! RTNSRIGBQQIBK! IVBSEKO! MODTKOBK!

CBISIQB'!

<XJWMJTX!PJ[JRN]JW!N]NWPJKN! R[JTJ]\R!N]J!\N[VXRJ!NVJ]NW!`R]`JRXW!PR`J[]NJ[R)!?NWMNKJUMNTX!QN[[RN]JW'!

J[[J`XR`'! 9JVJ[! 3PRWM^JT! J^[TN`]^JT! R`JW! `R[NW! T^U]^[J! Q^VJWR`J]^! N]J! `RKRUR`J]^! KJ]NW! KNWN]JTX!

XRWJ[[RJT!KN`JUJ!J^]XTXW][XUJ!R[JTJ]\R`'!`NRWJ!N[[J`!XWJ[]^J!R`JW!`NW!V^WM^TX!N[URSRX!P^`]RN]JW)!

8J^[!NP^W!N\YNT]JT^U^J[NW!N]J!VNMRXNW! RWM^\][RJT!M^NW!N[JPRWJ!MNUJ!N]J'!NPX(TXW]`RNW]`RJ! RWMJ[]`NJW!

R[[RTJ!NPX`NW][RTXJ!MJ!TXW][XUJ]`NW!M^NWJ)!
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FUN[]^!N]J!XWJ[]^!N[N!KNQJ[!M^`^!TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRJT'!KN[XJ[NW!N]J!\XRW^J[NW!NWN[PRJT!KN`JRW!N[[NJUJT!

N]J! JT]RKXJT! MR[NUJ)! DXRW^! ^QRWNT! `NWKJR]! \^\]JW]`RJ! `NQJ[TJ]`NW! M^]NW! KN`JUJ'! YN[]\XWJ! KJ]NW!

TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRNT! N[N! KR[^\! KJ]NW! JW]`N[J! RWONT]J]`NW! MR]^`]N! KN\]N! PXPJVNW! KJ]NW! TXW]`RNW]`RJ(

NWN[PRJT! KN[NW! SXN[J! KJ\J]RNTRW)! 4JUR]NTN'! NWN[PRJ! QJ^NT! `NQJ`TR! KX[]_J]`JRUNJ[NWJT! KN`JUJ! N`!

JMRN[J`]NJ'! KJRWJ! `R^[! NPXW! `JR]N`! ][JW\VR]R]^]JTX! TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRNT! KJR! N`J[]`NW! M^]NUJ! RMNRJ! NMX!

\NW]RVNWM^! KN[[R[NW! KJ]! YN[]\XWJ! N[[^PJKN! KJ]NWPJW)! H^NW! `RNW]RORTXJT! N`! MJ^MN! Y[N\]! ]NUNYJ]RJW!

\RWN\]NTX'! KJRWJ! ]NUNYJ]RJ! KR`R]`JTX! NPR]J]NJ! MJ! WJQR`! N]J! TXW]`RNW]`RJ! KJUMJ[! KJ]NW! SJ[M^N[J! NPXW!

MJR]NTNNW! QJRW! X[RNW]J]^[RT! KN[N! K^[^[JTX'! N`NW! N`RW! KJR]^! XWJ[]^! KN\]N! KJ]NW! PXPJVNWNJW! K^UTJMJ!

KN[[RJT!\X[]^!R`JWJ)!

9X[[N]J`!N`!M^]!KN\]N[RT!N[[JWNW'!KJRWJ!SJTRWJ[NW!PJRWNJW!SJ[[R!KNQJ[!MR]^]!NUR`JW'!UNPNJW!N]J!PXKN[W^JW!

PXR(YX\]^JT!MR]^`]NWJT!N]J!PJ[JR!T[R]RTX!QJ^N]JW!SNWMNJ[NWPJWJTX!N[JW]`^TR`^WJT!KN]N]`NW!N`!MR]^`]NWJT)!

3`TNWNJW! WJKJ[R]^TX! M^]N! N^[NW! KN]N]`N(N]RTXJ[NW! Q^]\NPR]N! WJKJ[VNWJ'! U^[[NTX! KN]NKNQJ[[JT! KN[NW!

PJRW! QJ[]`NW! MR]^`]NW! KR]J[]NJW)! @NPURPNW]`RJ! VX[JUJ! MNUJ! N]J'! N^[NW! KR`R]`N]JW! N[[NKX]J]`NW! \NW]R]^TX!

MR]^`]N! TJU]N]^JT! N]J! \^W]\R]^JT! R`JW! MR[NW! P^`]RNW! KR`R(QJ`]J[WJT)! 6TRW]`J! 43=A;EH3=! KN[N! JW]`NTX!

N[JPRWJT!MJ^`TJ)!

.GIBN! OQBIN! OHBQSTKO! VBQB! GBTQKO! JOEQB! REUTBLB! MTNDTBN! VEQGBSIK! BQI! DEN! ROQSVEN! EGOEQBQIK!

DEISOQBGBQQIENBK!MTNDT!GTVSIBN!VEHBQ'!

1RBSEN! BQI! NBIVENB! BQGI! ESB! GBQCI! TLEQ! DEVBVTN%! NIK! NBHI! DTS! VEQB! 4=@046.?A19! ESB! @71=?A19!

RBIB!VBISEVEN+!;QEKB!@NICEQSRBLBQEN!AEQTKO!6ONSVIENSVIBQEN!4VBEQB%!MTGBGBCEKO!.HBLMENB!DELB%!

VEQEN!ESB!OQEKB&HBQMONIB!HONBKO!CTLKBDB!TNICEQSRBLEN!BQSEKO!KONSQOLESIK!ROQSVEN!DB+!

++PR`XWJ!N]J!NVJT^VNJ'!

!!!!JMRVNWJ!N]J!VJR]J\^WJ'!

!!!!!!N\YN[RVNW]J]`NTX!KX[XWMJ]NJ!N]J!TXWOX[VN!PN[J]`NTX!KX[XWMJ]NJ'!

!!!!!!!!JT]RKX!J[R]`NTX!R[[RTJ'!N]J!TXW][XUJ]`NTX!N]J!\]J]^!Z^X(J!VJW]NW]`NTX!R[[RTJ'!

!!!!!!!!!!!UX]^[JT!N]J!NPXWTX[]J\^WJ!\X[]`NJ[[NW)!

4A.?1.=19!XRWJ[[R`TX!/@76.0.!QJ^NT'!)'!GTSTNEBN!J`JUM^!KN`JUJ'!R`JTR!RT^\PJR!P^`]RNR!KR`RJ'!OX[VJ'!

NPR]^[J!N]J!R`J]NJ!NVJW!MRNW!W1QQEBLISBSEBX!MR[J)!

0IMENSRIO!HOQI!&EDEQSBRTN%!HBQMONIB%!ERSBRI!GOQEN%!CEGIQTNE%!BDIMEN!ESB!MBISBRTN&EGOEQB!CBS!DB'!

3OQI!LTQQBK!EQBKTSR!DEVBKEEN!GTVSIB!DB%!CBINB!VTQE!IKTRMOLDEQIK!TQQTNENESIK!BRKOV!HBQBSBGO!DEN!

ERKBLB!CBSEBN'!

DJRJ!`JR]N`!`^[N!TXW]`RNW]`RJW!\J[]`NW!J^[[NTX!KR!JQJYJUMRNW!ERBNBHIB'!1RBNBHIB!^UN[]^!N]J!`^[N!NPR]NJT!

JUMJ]^! NPRWPX! MR`^! M^`^W! HN[^TX! \X[K^[^NW! RT^\YNPRJ! N]J! N_R\]NW]`RJ[NWJ! KN[J[NWJ)! >NQNW! JRYJ]^[RTX!

JQJYJUMR!QX[RN]JW!MN\T[RKJ]^!MR`^]!/4A4.=19!IVBEQB!ESB!MTINB'!A149.!&/4A4.&!NTRW!N]J!JT]RKJ]`NW!KJR]J!

QJ`RJ[NW!N]J!XK^UXJ[NW!KJ[WNJW'!QJ^NT!QJ^[!KJ]R!OX[VJ!NVJ]NTX!NUTJ[]`NJW)!

3BTUE!DB!VTQE!EGIB%!EQQEBLISBSEB%!BQIMB%!PRIKEB%!ESB!VTQE!IVBSEBQEN!MBILBQIK!RBKONENB'!

>ENEV%! HOQQESBV! GTVSIBV! KONSVIENSEB! VBQB'! 3BTQSUOB! BLBISBRTNBQEN! HEVTQMBMISVEB! DB'! /EQE!

EQLBVIOEN!ESB! INGTQTNEBQEN!KONSVIENSVIB!GBQBSVEBN!BDIEQBVSEN!DTEN!BLBISBRTNB%!AEQTKO!/4A4.=19!

ISTQCTQT! RBKONESIK! ROQSVEN! DB%! VEINBK! VELTLBV! VELTLB! ORBST! CBIST! INRSQTKVIO! GENESIKOEN! BQBCEQB!

OQBINGO!FOQMB!HBQST!BQSE'!!
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HNRW! MJ! N`KN[MRW]J\^WJ! J[RVJ[NW! N]J! Y\RTNJ[NW! J[]NJW2! A[JRW]_N! J`JUM^TX! M^]! N`KN[MRW]J\^WJ'! `NRWJ!

U^[[NTX!Y\RTXUXPXNT!N`KJRJW!SJ[!MN`JTN]NW1!QJUJ!N]J!P^`]R`!N[N'!QJ^_N!MJ!NPRJ)!3[RVJ!aHN[^TX!8J[[Jb!MJ1!

QX]\'!AEQTKO!/IVIBQEN!MTINB!MN\T[RKJ]`NTX!N[JKRUR]JTX!VN]JOX[J!KJ]'!`NRWJ! R`J]N! RWMRKRM^JUJ[NW!KJR]JW!

_^[PJ]^J! KJR]J! \X[T^W]`J(^WNJW)! 490.=! /4A4.6! OX[VJ! YN[]\XWJUJ! QJ[]`NW! M^'! N]J! J\TJ]^! NPR]NW! M^!

aSJ[M^N[J[NW! RWMJ[! NUNT][RTXJ[NWb! N]J! aJ]_RTRM^[JcJ[K^RXNWb! K^UTJMJ! VJPWN]RTXNW! NWN[PRJ'! PX[Y^]`J!

N[JRTR]`NTX!KJ[WN(UJWJ[R!NTR]NTX)!

4N[J`'!`^[N!R`J]NJ[NW!KJ[WN!V^RWNJW'!`N[J!MJ^TJ`^0!

+ + + VTQE!BQIMB!Y!AEQTKO!1QQEBLISBSEB!

QJ^!MJ0!! ! AEQTKO!.DIMENB(AEQTKO!Y!8BISBRTNB'!!

VEINB! DEN%! AEQTKO! /TLKBDB! INDBQSRTB%! ROQSVEKO%! HBVSEKO%! ELIKBSVEKO%! HOQNISVEKO%! RENDBSVEKO%!

CBCERSEKO%!ESB!CEHBQ!GTVSIBK!BRESVEKO!LEGE!ESB!OQDEN!PEQFEKSTVKO!RIRSEMB!CBSEN!CBQQTBN'!

9J^_N!MJ!`^[N!BQIMB!MNW!1QQEBLISBSEB)!

/EQBV%! EGO&CTLKBDBK! GBINDISTBK! DISTVTNEBN! ESB! .=48.! GONCIDBSTB! DTVTNEBN! PENSRBMENDT! ESB!

RENSIMENDTEN!GBINEKO!NBGTRISBRTNBQI!ETRSEQB%!CTLSVBSTB!IVBNEN!VBQB!GOIBN!DERKQICBSTQIKO!AEQTKO!

/TLKBDB!GTVSIBK!BDIEQBVSEQB'! 4VBKI!CIVIDTN!GTVSIEN!ESB!TNICEQSROBQEN!CEQBQEN!ONGIVBSEQIK!GOQENB!

CBINO! RTRSBSTKO! EV! DTEN! DERIQB! CBSEK! HBQSTQIK! EGONGO! VBQB'! AEQTKO! 6ONSVIENSVIBQEN! CENESBKO!

MEVTLBQI!CIHTQSTKO!VBQB%!/EQE!4VBSEBQEN!KTBLISBSE!GTVSIBK!BDIEQBVIKO!DISTENB'!

!

3[RVJ! AEQTKO! 6ONSVIENSVIBQEKIN! KN[[R`! NUTJ[]`NTX! ^WN! QX[R! QNUM^! J[]N'! Y\RTNJT! `^[N! GIVB!

KONSVIENSVIBQEN! `XTX[RT! \JTXWNWJT! QJ[]`NW! MR]^'! N]J! KN[N! N`JP^]`J! `^[N! J[RVJ]RT! J]N[J]`NW! M^)! H^[N!

KJR]JW!MNW!N`T^]^TX!\NWJ!MJ'!XWPRJ!N]J!PJR`TRJ!KN[NR`]NW!MJTRNWJ)!

1GOB!N[N!`^[N!\X[T^W]`J(^WNJW!X\J]`NW!MJ)!

9J^[[J!PJ[J]^!KR]J[]NJW'!NPXJ!KN[N!Y[N\NW]`RJ!WJKJ[VNWJ[J`]NW!QJ\]NW!MJ)!H^[N!PR`J!aWRJ[NWb!XRWJ[[RJ!MJ'!

`NRWJT!KJWJTX]J\^WJ!NVJ]NW!MR`^W)!ATQE!GIVB!KONSVIENSVIBQEN!ENEQGIB!DB'!

9X[[NT!KJTJ[[J!NPR]NW!`JR]^'!N]J!KN[NR`RJ!KN\]N!P^`]RNWPJWMRT)!

H^[N! KJWJTX]J\^WJ! PX[MN]`NTX'! NPXJT! TJWYXTX! NMX`NRW! N[J\X]J]RT! KJKN\]^! KNQJ[! `JR]^'! N]J! KNQJ[!

M^`^WJ!NVJW!KNQJ[!MR`^!J^[[N[J!NPR]NTX'!UX[J]`NTX'!QJ`]NTX!N]J!`X[RXW]\^!R`J]NTX)!

9X[R! <JRWTXJ[NW! N[JW! X[MNWJ]`NW! MJ'! N]J! N`! MJ! VN\Y[N]_^`! ][J]J]^! KNQJ[)! 6PXJ! TXW]`RNW]`RJ[NW'!

\X[]`NJ[NW'!PJ[JYNWJ[NW!N]J!QJ`T^WMNJ[NW!KJ[WN!V^RWJ!MJ!aP^`]R`!PJ[[JW]`R]\^Jb!N]J!X\X!KNQJ[[N`TXJ)!

6PXJ'! \XRURT! SJ[M^N[JcTXW]`RNW]`RJ[NW! TX[[XW]N! NUNT][RTXJT! PXKN[WJ]`NW! M^1! `NRWJ! KJR]J! R`JTR! KR`RM^W!

GTVSIESBN! Y[N\NW]N! MJPXNW! N]NWPJKNTX! V^PRVNWM^cK^UTJMJ'! KJR]J! N[N! QX\]XJT! KR[J]^! N]J! QNMJ]`NW!

MR]^`]NW!UJWMJ[NN]JW!JQJURT!N]J!XWMXNW!NP^`TRJ!KRUJ]`NTX)!9X[R'!SJ[M^N[J!N]NWPJKNJ[NW!N[NV^!NUNT][RTXJW!

N]J!aJ]_RTRM^[JcWJQRJ[NWb!N[NV^!NVX`RXWJUNJW!\X[]`NW!MNW!V^PRVNWM^!KJ]!MJ!UJWMJ[NJ[NW!TXW]`RNW]`RJW'!

`NRWJT!UJWMJ[NJ[R!QJ`R!N]J!NP^`TRJ[NW!KN[XJ`!PX`J]`NW!^`]NW!MRXW)!6PXJ!aU^[[NTX!TXW]`RNW]`RJ[NWb!XRWJ[[RJ!

KJRWX!N`!MJ! R`JTR! KR`RM^W!P^`]RN]JW)!6`!M^! RWXUJTX!JW]`RT!J[RVJ!MNW!HN[^TX!6[[NJUR]J]NJ[NTRW)!6PXJ[NW!

K^UTJMJ'! \XRURT! WJQR! M^NWJ! UX[]`N[J! SX]`NW! M^NW! K^UTJMJ! MJ'! NW]R]J]N! KJWJTXJ! `X[RXW]\^J! R`J]NTX! N]J!

QX[[NW!KR`R[J^YNWJ!KN[VJ]`NTX!N[J\XN]J]RT!KJKN\]NJ[[NW)!6]J!KN\]N!NW]R]J]N!NMX!N\YN`RN!KJ]`^T!`JYJUM^!

NPRWPX!MR]^!KN[N!QNUK^[^JT!UX[]`NJ[[NW)!DXRURT!U^[(MRVNW]\RXTXJ!MJ)!6PXJ[NW!RWMJ[!QX[R!PJR]^]J!MJPX!R`JTR!

KR`RM^W!P^`]RN]JW!KJ[WJ'!JVNKJ[RT!]_RTRNWN]RT!QJ\R!N]J!N[[NPN!JQJU]\^J[NWPJWJRWX)!
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1GOBQEN!/TLKBDBQI%!FWRKN[]\X!KR`RJ[NW!!4JKN\UNJ!N]J!5RT]JMX[NJ!MNR!PNWRN`JRXTN)!

BTNST!HOQQESBNSUE!NBHBRSEN!DIQB!MTNDT!HONESBKO!PEQSRONB!GEHIENBK%!W5BINKOBX!IVBSEBQEN!BTKEQBQI!

RO!EGISEBN'!1GO&KONSVIENSVIBK!CTLSVBSTSBKO!VENCBIS!ERPEVIEQEN!JBQDTEQBK!BVSEQSVEN!DISTVSE,!CERSEBK!

CERSE%! ERPEVIE! CBS! CIVI! BHBL! IVBSEKO! CERSE! CBSEV! ELIKBSVEN! DELB! DBKTRBSE%! ESB! PEQSRONB! HOQIEK!

EQBCBKISVEN! DTSE! WCBRBKEQIBX! HOQQEK! ROQSVBILEBQEN! LBNB! IVBN! CEHBQ! DTELB'! ;QDTBN%! NOLBSBN! IVBN!

DBISEKE!ROQSVBILEB!W8BISBRTNBQEN!5BINKOX-!

3BIN! VTVEN! EQE%! HOQIUE! DB! DEREGIN! NBHIKO! NTKEEN! GBIVKITLEQSVE! ESB! RINERKEQESBKO! CBS'! 9IQE!

HELCTQTB!DB!JENDE!GTVSIB!VEQB!HONEN!JBCE!IVBSEB0!^WRKN[]\X!X\XJT!KN[N!XRWJ[[R`TX!W^TUNXJW!N]J!PJ^`J!

P^`]RNW! XRWJ[[RJW! M^! AEQTKO! 4NDBQ! /IVIB'! `NRWJT! RW\YR[J]^! N]J! J[WJ\]NW! KJR]^! T[NJ`RX! P^`]RJ[NW! KRMN`)!

/EQB!MJ!N`T^]^TX!;QEKB'!KJRWJ!JQJU]\^J'!`NRWN]RT!PJ^`J!P^`]RNT!R`J]NJ!N]J!OX[VJ!QJ[]^!M^]NW)!

/EQB!MJ!a`RNW]`RJUJ[RNW!N\YJ`RXJb'!WXW!PJ^`J]`NW!KJR]J!aYJ[]RT^UJ!NUNT][RTXNW!?^PRVNWM^J!N]J!3]_RTRM^[Jb)!

/EQB! MJ'! KJR! aKN]RTX! N_R\]NW]`RJ[NW! JUX[b! N`N`JP^WJ! N]J! KJ[WN[JN`RWJ'! KJR! ^WRKN[]\XTX! PJ^`J! P^`]RN]JW!

MJPXNW!\^\]JW]`RJ!X[X[NW!J]`NJW!MNW!;]^[[R!N`T^]^J)!

1GOB'!AEQTKO!>OQMENBQEN!SQERNB!MJ'!>=I=FJN=MOI=!\X[]`NTX!/1=1!4A.?1.=19!/.?.>@91?46'!

A[JRW]_N!N\JWPX!M^MJWJ!`RNW]`RJUJ[RNT!P^`]R`!N`]JKJRMJ]^J!R`JWNW!MJ1!QJUJ!N[N'!aU^[[NTXb!`NWKJR]!R`JTR[NW!

J[RVNR! K^[^`! QR]`! NPRW! KNQJ[! M^]'! `NRWNW! JMRVNWJ! WJQRTXJ! J^[[N[J]^J! KJR]JPX! QJ[]^! KNQJ[[NTX! WN^[[R!

NPXTRNWN`!N`]JKJRMJ]^!N]J!N[JKJTR]`NTX1!N]J!PJRWN[J'!^UN[VNW!VJRUJ!YJ[]`RJUN`!KJMJ!N[N'! RWP^[^!PR[XJW!

PN[]J]`NW! J[R! MNWJ[R! N[JW]`^]NTX! (\NWN`! N]J! JMRVNW]\^`()! 6\YN`RN! J^[[N[J]^! P^`]RN]JTX! NW]R]J]N! QX[RNT!

KN[NW! TUJ\NTX! SNWRXJT! MR[J)! 6`! NYJR]^! RWXWPX! N\YN`RN[NW! KJ[WN(PJ[JYNWJ'! N`! PR`JTRJ[NWJ! N`!

KN\]NUJTXNWJ'! PX[Y^]`! OR\RTXJ[NW! R]_^[JPJ]RT)! 8J^`J! KR`RM^W! P^`]RJT! AEQTKO! /IVISIK! KN[]J]RT!

RWMRKRM^JUR`J]^!MR[J)!

B\RTN! KJ]`^T! PJR! MR[J'! PN[X! N]J! N\YR[R]^JUR`J]^JPX! M^]NW! N[NV^! VNW]JU*NVX`RXWJUJPJ]RT'! TXW]`RNW]`RJ!

NPX`NW][RTXJ!J[JTJ]`NTX!N]J!NPRW]`J!JV^U]\^JT!N]J!PR`J]RJ[[JT!NPR]NTX'!`NRWJT!\XRU(\XRURT!N]X[!KJR]JR]N`TN!

HN[^TX! 6[[NJUR]J]N]RT! MJ]X`NW! J[RVJ(K^UTJMN]J]RT)! 4N[J`'! N[[N\YN]^! N]J! KNPR[^WN[RT! QJWMRNWJ! NM^TR!

KNQJ[[J!MJPX!R`JTR!KR`RM^W!P^`]RNW]`J])!

9X['! WXW! N\YN`RNJ! J^[[N[J]^! KJR]J! RMNRJ! N]J! YNW]\JVNWM^! J[PRJT! OX[V^UJ]`N[JRWX'! N]J! \XRW^! N]J! QR]`NW!

KRMN`! JMRN[J`]N[JRWX'! N]J! WXW! Y\RTNJ[NW! PJ[JYNW! N\YR[R]^JUJT! TXW]`RNW]`RJ! NPX`NW][RTXJ! KJ[WN[J!

KJR]N`JTN'!Y\RTNJ!PJUMN`TJ!QJ\]NW!MJ0!

9J^!JU!MJ!KR`R]`JW!MNW!P^`]RJ2!HNRW!MR[J!P^[N!QNUK^[^JT!KR`R]`JW2!N]J!JKJ[)!

9X[R! PN[]J]`NW! MNWNJW'! J[RVJ! Y\RTNJW! RWY[RVJ]`NW! QJ\]NW! MJ! ;`J]NJ[NW! ;]^[[RJ! N[MRN]\R! WJQRJ[NW!

Y[NVRJ`TX! KNQJ[[J1! `NRWJT! (Y\RTNJT(! \NWN`! KJMJTRNW! N_R\]R]`NW! MNUJ'! N]J! KN[N! KNWN]JTX! KR`R]XTRJ! N]J!

J]\NMNWUNT^J!MNUJ)!3[RVJT!KN[N! ;`J]NJ[NW!;]^[[RJ[NTRW!NUTJ[]`NTX!M^NW!N]NWPJKNTX! R[[RTJ'!N`T^]^J!KJMJ!

N[N'!Y\RTNJT!\NW]R]^J!R`JW!MJR]NTN!X[JRW)!

4R`R(PJ[JYNW! QX[R! KN[N! KR`R]`JW! RWXR`! UX[]`NW! N`! M^NW! YN[]\XWJ[RT! KJUMRW! KJMJ'! KN[N! NPXJ[NW! Y[X`N\^!

VNW]JU*NVX`RXWJUJT!JMRVNWJ[NW!N]J!J[[J`XRJ[NW!J[RTN]J[J!QJRW!RWMJ[]\^!X[RNW]J]^]J!MJ^MNUJTX!MJ'!N`NW!

KN\]N!YN[]\XWJ!KJ]`^NT!QXWJTX!PJUMN[XT!NPR]NW!MR]^`]NWNJW0!@XUJ!QJ\R!`NW!KR`RJ2'!4J!JU!MJ!<JRWTX[RT2'!

@XUJ! MR\NRWJ]^J! N]J! \X[]^J! R`JW! `NW! QJUJTX! FWRKN[]\X! `X[JPJ[[RJ2! KRUJ]`JRUN! N`! MNW!N]J! \RWN\PJKNJ[NW!

NPXJ'! KN[N! P^`]RJQJU]J\^WJ`! KJRWX! N`! KJR]J! SJKN]`NW'! N]J! Y[N\]! KJR]JPX! PX[JTX! MRVNW]\RX! KJ]! R`J]NJ!

YX\RKUN!MNWRT!^TJ]`NTX'!WXWMRT!U^[[JT!OX[VJ!QJ[]^!JQJU!R`JW!`^NW)!6PXJT!J[[J`XRJT!NVJ]NW!MR]^!Y\RTNJT!
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][JW\VR]R]`NW!M^NW!J[RVJ[NW!JQX]\J[NW!J^[TJ'!N]J!J[P^MRX!KJTXR]`J[NTRW!R[VXJPX!R_]NW!MJ!V^WM^!RT^\PJR!

N]J!VJ]N[RJUJ[NW!QJ^]NVJ]N]JW!KJ[WJ'!`NRWJT!KJR]R[J!KN[N!\NP^[]J\^W!KJTJ[[J)!

4N[J`'!J[RVJ!TJ]NJ]^]J!PN[J]`NW!MJ!NPXJ[NW! UX]^[J!NUNT][X*VJPWN]RTX*VNW]JU*NVX`RXWJUN]JW!KJ[WJ'!N]J!

PR`J! PXPJVNWJT!TXWKNW]`R]^]J! SJ[[JR]`NW! M^! J[RVJ[RT! N`! MJPXNUJ'! N]J! N_R\]NW]`RJ[NW! U^[! MRVNW]\RXJ! N]J!

KR`R(RWMJ[!OR\RTXJ!N[[NJUR]J]N!KJTJ[[JT!MR[NUJ)!

3RYJ]^!YN[]\XWJ!QX[[NW!PXPJVNWJ!Y\RTN*J[RVJ[NW!NMX`NRW!_^_^[UJ!RW\YR[J]`JRUN!J[K^RJ]`NTX!Y[N\]!KJUMRW!

KJMJPX'! PX[Y^]`JT! XWMXN`! ]_RTRJT! YJR[J]`NW! MR]^'! QJ[[NVJW! J\JUMJPJ[[RJT! R`J]NW! MR]^'! KR`R]`J! X[X! QJ[!

N\][N\JT!QJ[]`NW!M^1!N]J!QX[[NT!XWMX[RX`!PJR_X]J\^WJ!NTJ[!MN`JTN)!9X[[NUJ_N!MJ!QX[R'!JQX[J!MJ[JVJ]NW!

NURTJPJR]RT!J]N[J]JTX!NWN[PRJ(KJURJKRMN!V^PJ]^N]J]RT!KJRWX!NURTJ]`NW!N`!MR[NUJTX!YN[]\XWJ!QX[RNT)!6WN[PRJ!

QX[R!Y[X`N\^!TRVRTX!KJ]N]RT!MJ]X['!N]J!N`!4R`R!X[X[NW!;]^[[R]RT)!

@JQR`!N]J!QJ\RN[JW!`N^[N!KR`RJ!HN[^TX!6[[NJUR]J]N]RT!QJ[]^J!M^`^W!N]J!9X[[NT!R`J]NJ!NVJWJ!MR`^W1!NWN[PRJ!

OR\RTXJ! N[N! NURTJM^[J]RT! N]J! ^[MJRU(Y[X`N\^N]J]RT! J]N[J]`NW! M^`^1! QJRW! `^`NW! N[N'! QX[RN_NT! OJK[RTJ]`NW!

MR]^`]N! SJWJ[RJ! `J]R]`NW! M^]NW! NW`RVJT1! SJWJ[RJT! OX[VJ! N[JKRUPJ[[RJ! R`JW! MN`JW! `NU^UJ! OR\RTXJT! NURTJ]^JT!

R`J]NTX!`^[N!PX[Y^]`!N]J!PXPJVNW!P^`]RJW)!9X[R_N!M^`^!PX[Y^]`J[NW!KR`R]`J"!

<NWMN!J\TX!KR`R!N]J!QRU]`NW!MJ!\XRURT!KN[N!Y[X`N\^!TRVRTXN]J]RT!MJ]X[[NW!NWN[PRJ!J]N[NJ`)!

6W]R]J]N! KR`RM^WJ[NW! N[NV^! NVX`RXWJU*VJPWN]RTXNT! N]J! VNW]JU*NUNT][RTXNT! KR`RTR! N[JPR]NW! M^]N! Y[X`N\^!

TRVRTXN]J]RT!J]N[J]`NW!MNW!NWN[PRJ!VX]JW!N]J!TXY^[^JW)!

8J^`J! KR`R! X[X0! JVNKJ! KJ]N]RT! NUNOJW]N! N]J! PR`JTR! KJ]NWPJWJRWX! RWP^[J]`NW! M^]NW! N[NV^! NUNT][RTX! N]J!

VJPWN]RTX! QX[RNT! QXWJTX! QJ^NW! TXWKRWJTN]J! MR[J0! J[RVJ]RT! MJ]X[[NW! /IVI&4NDBQQBQEN! R[[JMRJ`RX!

YN[]\XWJUJT'!NW]R]J]NJ[NW!N]NWPJKNTX!V^PRVNWM^!VNW]JU!NUNT][RTXJW!J[R!MR[NW!aTXW]`RNW]`RJ!N`JP^]`J[NWb!

R[[JMRJ`RX! YN[]\XWJUJT'! N]J! NW]R]J]NJ[NW! aJ]_RTRM^[J(J[K^RXNWb! K^UTJMJ! NVX`RXWJU! VJPWN]RTXJT)!

6W]R]J]NJ[NW!PXPJVNWN]RT!N]J!NVX`RXN]J]RT! RPJ[X]`NW!MR[NW!YNW]\JVNWM^!N]J! \NW]RVNWM^!P^`]RNT!KR`RTR!

N[JPR]NW! MRN]N! N[NV^! NUNT][X*VJPWN]RTX! QJ^NR)! 9JUJKN['! aN[NV^NTb! \JTXWTR! N[JPR]NW! M^]N! PX[Y^]`J[NW!

KN[J[NW! Y[X`N\^! OR\RTXN]JW)! ;PX! N]J! SJR\]NW! M^]N! PX[Y^]`J[NW! X\J\^WJ! TXW]`RNW]`RJ(YN[]\XWJUJ[NW!

NPXN[J[NW!J[JKN[J'!\NP^W!N]J!NPXN[J!QJ[VXWRJW!NMX!PJ]J`TJW!MJPXNW! AEQTKO!.DIMEN(8BISBRTNBQEN!

4R`R(;WMJ[[J[NW!R[[JMRJ`RXNTRW'!NPXJ[NW!K^UTJMJ!NPXR\]NWPJ]RT)!

1NSISBSE!EV&VOQIONSRT!CBS!CEHEQB!ESOQQI!ESB!HIL!EGISEN!DB'!1NSISBSE!VOQIONSRTB!LOQEST!EGISEN!DB'!3OQI!

EUIRSENSVIBQEN! OINBQQIVKO! EGISBSE! CBS! DB'! .VKEN! BNBLIRIBN%! ENSISBSE! CIVIDTN! CBKOISVB%! POVB! EDO!

FQTRSQBVIOB!EMBSEN!DION!CBQNE!EGOEQB!CEQCEQBV!ELIKBSVEN!DB'!

;T^\! MN`JTN`^! KJRN`]JYNW! QX[[NW! NPRJ'! QJ^[]_X! KJ]NW! TXW]`RNW]`RJ(PJ[JYNWNJW! N]J! PJ[JYNW! OR\RTXJW)!

9J^[]_X!`X[RXW]\^!N]J!JUJR!KJ]!UX[J]`NW!MJ'!KJ[[N!NPR]NW!M^!N[[J`'!JUJR]J\^WN`!KN]NJ!MJPX)!3VJ!JV^U]\^!

KJ]NTRTX! QJ[[NVJWJT! J[NJPX]^! NPR]NW! M^! QJ^[[J[NW! XWPR`J]NJ)! 3VJ[NW! QJ^[[J[NWPJWJTX! R[[JMRJ`RX!

JV^U]\^!N]J!JUJRNT!NURTJ]^!NPR]NW!MR]^`]N!]_RTRJ[NW!TXW]`RNW]`RJ(R[[JMRJ`RXJT'!N]J!QJUJKN['!RWMJ[[J!N[JPR]NW!

MRX]N!PX[Y^`fXJ[R)!

9J^[[J! PJ[J]^! JQJUJ'! PJ[J]`NW! J[R! MNW! WX[]J\^WJ! aTXUX[NJ! NVJ]NWb! QJ\]NW! `JRN! J[RVJ[NW! R[[JMRJ`RXNR'!

TXW]`RNW]`RJ!RWMJ[!MR\]R[J]\^!NMX!RU^W!KJ]NTRW'!`NRWJT!^VNJ[NW!X\J\^WJ!RWMJ[]^!NMX!V^[[R`]^!NPR]NW!M^NW)!

;WMJ[!QJWMRTX!`NW]`^VNW!Y\RTRTXJ!M^NW!YN[]\XWJ!KJ]NT'!N[NV^!NUNT][XVJPWN]RTXJT!JQ^UM^!NPR]NW!MR[NUJ!

MJT^\J! PR`JKJWJTX! NMX! JWRVJURJ! KJ]NW! N[NV^! NWN[PN]RTXJ! V^[[R`]NW! J[R! MNWNJW'! WJQR`! N]J! X[JRWPX`!

PJR_X]J\^W!OR\RTX[RT!N`!N[[NPR\][J]^!N`!PR`JKJWJTXJT'!N`!JWRVJURJT)!6P^W!KJ]!NMX!PNQRJPX!RPJ[X!MJR]NTN!
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PX[Y^]`J[R! KN[N! KJR]JW! TXW]`RNW]`RJ(NWN[PRJ! JPX[]`NW! `JRXUJ! VJWRON\]J]`NW! QJ\R! J[]N'! JPX[]`N! NMX!

PJR_X]J\^W!VXM^!KJ]N`)!

>^[[NJW!KJMR]^`^!YN[]\XWJT!ONWXVNWX!QX[R!P[JKJ]`NTX!VJTRWJT!PJ[J]^!MR]^`]NWJT'!N]J!MJ]X`NW!^[]NN]JW!

QX[R_N!R`JWNW!MJ!XWJ[]^]JTX!VN]XMXJ!Q^[KRU]`NW!J[R!MNW!PJR_X]J\^WJ!MRJPWX\]RTJ]`NTX!N]J!][J]J]`NTX)!3[N!

PNQRJPX'! N`JP^]`J! N\YR[R]^JU! `RNW]RORTXJ[NW! ]NTWXUXPRJ! NKXU^`RXWJ]^! JQJUJ'! BGOQSVE! FIRIKOBQEN!

BQDTQBDTNB! DEN! EGOEQB! MENSBL! EMOVIONBL! VEHBSVB%! LEHENDBCIVI! HIPNORIPEBN! EQQECELBSTB! ESB!

ELEKSQONIKOKI!GQBCBSTB!IVBNEN!DB!CICQBVIO!FQEKTENSVIESBN!PBNSBILESBN'!3OQQEN!ONDOQEN!EGONGO!DEN!

IKEQKESB! ELEKSQONIKOBK! IRLBST! EGINGO! DIST! GOQPTSV! BSBL! CBSVTEN! CICQBVIO! FQEKTENSVIBK! PBNSBILB!

CEQDINESBN'!<QOVERT!HOQQEK!KOLOQE!BLDBKESBK!EKBQQIKO!DIST%!VEQEN!ESB!KONSVIENSVIB&PBSQOI!CBKOISVB!

LEHENDBCIVI! CICQBVIO! FQEKTENSVIESBN! ESB! KOLOQESBN! MBNIFERSBSVEN! DB'! /ICQBVIO! FQEKTENSVIB!

MENSBL(EMOVIONBLBK!GOQPTSV!BSBLEN!CICQBVIO!FQEKTENSVIEKIN!BLDEQBSVEBN%!IDENSIFIKBSTBK!IVBNEN!DIQB!

ENEQGIBN!MTQQIVSTQIKO!OQGBNTB!ESB!HOQQEN!KBTRB!MENSBL(EMOVIONBLB'!

<RIKIBSQEK! EV! DTSE! CEQQIV! BQBKBSTKO! IGBQOSBKO! ERPEQIENSVIESBN%! NBHBRMENDT! MENSBL(EMOVIONBL!

(FIRIKOEN! ROQCTQT! EDO! KBTRB! PORICLEBK! VTNDBST%! RBILKBST%! ESB! CBIEVSBST! NBHIBN%! ESB! GEQO!

NBHBRMENDT!HOQIEK!COQQOKBSVEKO!GIVB!QBVIONBLIVBVIOBK!EKBQQI!NBHIBN'!

W/BQNE!GIVONBQENX!EGOEQB!ERPIQISTBLBQEN!EGIB!BQGI!ESB!GBQCI!BGEQSTKO!DB%!ESB!HOQI!IVBNEN!DB!OINBQQIB!

CEHBQ! DEN! INRSQTKVIO! ERPIQISTBLB! ESB! MEDISBVIO! LBNB! ESB! LBN! MENSBLB! CTQTQBINO! EQBMBSEKO%!

CEQQERKTQB!DISVBN!ORBRTNB%!CIVISBRTNB%! IKTRPEGI!ESB!HELCTQT!CEQQIBK%!ESB!GBISBRTN!RBKONBGO!CBS!

CBLDINSVBGBCEKO!MBISBRTNEQBKO'!

<JTRWJ'! M[XPJT! N`! MR[J! PNQRJPX! N[JKRURTX! R`JTR! \^O[R]`JRUNJ[NW! TXW]`RNW]`RJ(R[[JMRJ`RXJT! RPX]`NTX'! `N[NW!

AEQTKO! /IVIBQEN&BQIMBQEN! ENEQGIB! JPX[]`NJ! PJR_X]J\^WJ[NW! J[M^[JM^WJ! KJR]J)! 4N[J[R! R[JTJ]\RTX! `JRX!

WXUJ!RPX!PX[Y^]`(J]JU!Q^WTR]^J[NW!KRK[J`RX(O[NT^NW]`RJT!VXM^!\R\]NVJ]RTXJW!N]J!WJQR]J'!N]J!WXUJ!J[M^[J]^!

XWMXN`!Y\RTXUXPRTXJ!N]J!BQIMBQEN!ENEQGIBQEN!JPX[]`NJ!N[JPR]NW!M^]NW!RWP^[^JKJ[!YN[]\XWJUN`)!HN[^TX!

NWN[PRJ[NW!N[JPRWJT!\NWMX]J\^WN`! UJP^WM^TX!M^!PJR_XJ'!KR`R!N\YR[R]^JU!Q^]\J[NW!KNWN]JTX!KR]J[]NTJ[RJT!

MR[NWNW! KRMN`)! D^\YN[]`N(Y[X`NM^[NTRW'! QJ^]NVJ]N! KN[[RNTRW! N]J! K^UTJMJ! NPX`NW][RTXNW! TXW][XUJ[NTRW'!

NPXN[J!OR\RTXJ!JP^MX!J[PR]^TX!MJ!`NWKJR]!NP^WN]JW'!KN[NQJUJ!N`!KJMJ)!

9JUJ! N[N'! 2TSTN! QJ^NT! R[JT^[]`NJW'! `N^[N! K^[^J! \NWMJ]`NW! QJ\! `JR]N`TN)! H^[N! J^]X][J]JVNWM^JW!

XRWJ[[R`TXJT! R`JW! KNQJ[! M^]N! RW\][^T`RX! QJ^NT'! KJR! AEQTKO! 1QQEBLISBSEBQEN! N_R\]NW]`RJ! K^U]`J]`JRUNJ[R!

K^[^`TXJT'! KJR! /1=.=1649! QJ[VXWR`J]`NTX! N]J! \NWMJ]`N! Y[X`N\^JW! AEQTKO! /IVIB! J]N[J]`NTX! N[J!

`^`NWJ[R!K^[^`TXJT)!

!

AEQTKO! 1QQEBLISBSESIK! /IVIB! J]N[J]`NW! QJ\]NW! `J[NWNJW'! `^[N! KRUJ]`N! N\YR[R]^JUJ[NW! KRMN`! PJUMN[JT!

NPRWN`'! VNMR]J]^`'! R[JT^[[R`! N]J! X]XR]`! NPRWN`'! `N^[N! Y\RTNJ! R[NTR]`NW! QJ\]NW! `J[J! KN[N! U^[(TXW]`RNW]`RJ!

NPX`NW][RTXJ[NW! JVN]\! R]_R]RT1! `^[N! PXPJVNWN[J! N]J! NVX`RXN]J[J! N[JTJ[]`NW! M^`^! AEQTKO!

1QQEBLISBSEBQEN!/EQBQEN!R`JN[J)!H^[N!PXPJVNWN]RT!N]J!NVX`RXN]J]RT!RPJ[X]`NW!MNW!P^`]RJ'!`^!RWP^[J]`NW!

`JR]^`]NW! N[NV^! NUNT][XVJPWN]RTXN]J[J! MXJ)! 9X[[NT! `^[N! RWMJ[[J[R! UJP^W]`NW! MRX)! H^[N! N[NV^!

NUNT][XVJPWN]RTXJT! RWMJ[]^!JQJUJ!HN[^TX!6[[NJUR]J]N]RT!J]N[J]`NW!M^`^W!JQJUVNWJPJ]RT'! JQJUVNWJ!`^[N!

PX[Y^]`!OR\RTX[J!R]`^U]`NW!MJ'!N]J!X[PJWX!KJTXR]`J!PN[X!N]J!X\J\^W]\^JPX!NPR]NW!MJ!N]J!NMX`NRW!MR\O^W]`RX!

YR_TJWJTJ!MN\JPN[]`NW!MJ)!4NQJ[!KNQJ[[N`TXJ!MJ!`^!N[NV^!OR\RTX*NUNT][XVJPWN]RTXNW!Y[X`N\^!QX[RN]J`!
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PXPX[J]`NJ'! N`JP^]`JT! RW\YR[J]^! N]J! JMX[N]^TX! `JR]^NUJTX! `^[N! NP^WN[XTX! VNMR]J`RXJW! N]J! HN[^TX!

6[[NJUR]J]NJ[NTRTX!\RW]XWR`J`RXJW)!

H^[N!KNWN]JTX!KRUJ]`NJ!N]J!VNMR]J`RXJ! 4A.?1.=19!124.!JUMN[J!KRMN[J]`NW!KJMR[J'!N]J!N`!U^[[NTX!N[URSRX(

OX[VJ[NW!KJ]N[J'!NMX!J`JUNTX!aN\YR[R]^JUR]J]N[Jb!NMX!N\Y^[RJ[J'!NMX!JQJUVNWJ!M^NUJ!^\]N!M^`^W!NMX`NRW!

XKSNT]^!VJ]N[RJUJ]J[J'!RT^\RTX!M^`^!YR_TJWJTJ!`^[N!R`JN[J!JUMJ]`NW!SXJWPX!MNUJ'!N]J!UNQNW!RWXR`!N`!KN`JUJ!

QJ\RTX! `J[J! PJRWN[JTXNW! N]J! N^[NW! KNQJ[[NW! TXW]`RNW]N! NPX]NW)! 6WYJ]RTXJPXJ'! ^UN[]`JRUNJPXJ'!

JV^U]\^JPXJ'! KRQX`KN[JPXJ! N]J! PX`XJPXJ! R`JWPX! `J[J)! 9JRW! `^`NW! N[N'! AEQTKO! /IVIBQEN! J[RVJ[NW!

T^JUR]J]NJT! X[JRW! QJ\RTX! MR[J! J\N]J\^WJ[NW! N]J! J^]XMNONW]\J[NW! K^UTJMJ! NPX`NW][RTX! WJ]^[JUJT!

TXW][XUJ]`NW)!

AQJ[]J[J`R! WJQR!MR`^]!X[JRW!JUMR! KN[[R! N]J! `JRU! KJ]NJW!\J[]^]J!NPXWPX!`J[NUJ)!8J]J`TJ!PJ[JRJ! R`JWNW!MJ!

QXWJTX!QJ^NW!J[]NJW0!JUMN!KJ]NJW!M^P^'!N\T^J[TR!KN[N!MN\R[JT!J\N]`NJ[R!NTRW!MRXW!(KNQJ[KJMJ!KN\]NNW!

TXW]^[J(! K^UTJMJ! NPX`NW][RTXJ'! N]J! KN\]N! JUMNJW'! a?JR]J\^WJ! UNPNJ! MNUJb! N]J! KN\]NNW! N\T^KRMNJT!

WX[KN[J[NW!(WRJ[NW(!N\T^KRMNNTRW!X[NTJ]^!KNQJ[!MR[NUJ!TXW]^[J]`NW!QJ\]NW!MNW!Y\RTN(J[RVJ)!

B\RTNJT'! KN[N!TXW]`RNW]`RJW'! J[RVJ]RT! &AEQTKO! 1QQEBLISBSESIK&! PN[X! N]J! PNQRJPX!_^[PJ]^! JQJUJ'! K^UTJMJ!

NPX`NW][RTX!`JQJ[[J!KN[N!JPRW]NJ!J\TJ]`NW!QJ\RTX!MJ'!N]J!NP^WN[XTX!KJ[WN!PJ]J`TJ!J[NJPX]^!NPRWPX!MJ)!

B\RTN(J[RVJT'!X[JRW!PXPJVNWJ[NW!N]J!KRQX]`J[NW!KRMN`!UJW!NPRWPX!M^NWJT'!SJTRWPX!M^!X[NTJ]`NW!J[R!MNUJ!

KN[N! KNQJ[[NW! KJURXJ! KN\]NNW! KNQJ[[NTRW1! N]J! UJ[[R]^]J! N]J! WNTJ]^]J! \NW]R]^TX! MJ! KN[N! K^[^J!

N`]JKJRMJ]`NJ[NW!N]J!NYJR]`NJ[NW!KJ[WN!KX[[XTJ!JVJRPJKNJ`)!B\RTNJ!QJ^]NVJ]N(Y^W]^!QX[[N]J[J! R[R\]NW!

MNWNJW'!QX[[NT!JMRN[J`]NW!M^!PR`J!TXW]`RNW]`RJ[NW!]R[J]`NJ!V^[[R`]NW!J[R!MNUJ!QJRWKN\]N[JRWX'!WXW! BQIMB!

Q^[KRU]`NW! N]J! AEQTKO! 1QQEBLISBSEBQEKIN! KN[[NUTJ[]`NW! J[R! KJR]J)! .QIMBK'! Y\RTNJ[NW! KRMN`'! JR]X[]`NW! M^!

A1=@6;!8.4?.>@9.!VJR]NJPX!M^NUJ!(`NRWJ! AEQTKO!1QQEBLISBSEB!MNW(! U^[[NTX!NMX`NRW!PJ^`J!KJRWX'!

N]J!KN[N!4A.?1.=19!4?@==4.=1649!P^`]R`!KJ]!NPRWMJ!NPXW!WJQR!M^NUJ)!

.VKENEBN%! PRIKEBK! KONSVIENSVIB! EGOVENSQIKOBQEN! CTLKBDBK! DBMBIVKIO! AEQTKO! 1QQEBLISBSEBQI%! ESB!

PRIKEBK!ERKBSVEN!DT!WEGOBX!ENSQEGBSVEKO!GBI!IVBSEB,!HOSR%!WNIBQENX!HEQIOSVBN!VEHBQ!IGBQOSVEKO!GBI!

IVBSEB'! 3OQI! GEQSBSVEN! DB! JENDEB! CENESBN! GBILTQQB! EQDIERSEN! BQI! DENEBN! ESB! ERKTBQKI! MBIRT!

ERPIQISTBL!CBSEN!CEHBQQB!IVBSEN!DTENEBN%!MBIRTBK!CIDE!HOQQESBN!VEHBQ!GIDB!DEVBN'!

W9IBQEN!HEQIOSVX!HOQI!EV!DB!HBRI!CEHBQ!CBQNE! IKTRPEGI!ERPIQISTBL!HBNDIBGOB!EQDIERSEKO!MODT!CBS!

CEVBLB'!2TVSIV!BQQIRKTSRTB!LISVBSEKE%!ESB!EV!LISVBSEKE!LOQSTKO!CIVISVB!ERPIQISTBL!EDO!LTQSBQ!HBNDIBGOB'!

1QBCBS!RTNSRIGBQQIB!LISVBSEKE!PRIKEBQENSVBS!ESB!EGOBQENSVBS!CEHBQ!DEN!GBQBIB!IVBN!CBINO!LEHEN'!

.QIMBQEN%!PRIKEBQEN%!EGOBQEN!ESB!FIRIKOBQEN!GBQBPEN&PQOVERT!GTVSIB!OVSOPBSTKO!LTKE'!

3BLBKO! PENSRBMENDTQIK! EV! LISVBIOKE! INOQI! CTQTQBST! CEHBQKO! BTQQEQBGO! EGOSEBQQEN! HBTSEMBSE!

ERPIQISTBLEBN! ESB! EGIBN'! 3OQQELBKO! WCOQONDBSE&INDBQX! EKINSVB! BTSORTNSRIGBQQIB! LISVBSEKE%! VEQEN!

ROQSVEN!CBISB!ERPIQISTBLKI!GBQQBNSVISRTBGO!IVBSEBQEN!CTLKBDB!EGOVENSQIKOSIK'!

6PXJ[NW! VJR\^]J\^WJ[NW! N\YN[RNW]`RJ! QX[R! KNQJ[! MNW! VXVNW]^JW! PN[]J]`NW! MNWNJW! (NPXTR[X(1! J[RVJ'!

Y\RTNJ[NW! KRMN`'! URK[N! MJPX! WN^[[R! QJWMR! KJ]N`! `^`NWNJW! QJ[[NVJWN]JW! NPX]NTX! AEQTKO!

1QQEBLISBSEBQEKIN'! `N[NW! TXW]`RNW]`RJ! NPX`NW][RTXJ[NW! KN[[RTN]J! N]NWPJKNJ! PNUMR]^J! R`JW! KJR]J)! 9X[[N`!

PN[X'! U^[[J[NW! ]R[J]`NJ! N`! MJ! PJ[[JW]`R`TXNWJ! SJMJ)! 9JWMRWJQRTN[RJ! NPX`NW][RTXJ! JQ^U]`NW! MJ'! SJKNPX!

YN[]\XWJUNW!MN\RXJ!^[]^!NPR]NW!MJ)!4JTNJ!WJP^\R!MJ!PXPJVNWNJW)!3[RVJT'!`NRWJT!X[JRW!Y\RTNJ[NW!KRMN`!

J[PR! QR]`! NPR]NW! M^NW'! R[[RTJ]`NW! M^! RPX]`NJ'! NURTJ]`NJ'! KN\]N! J[RVNW! QJ`T^WMNJW! UJP^W]`NJ'! QN`]NJ'!
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SJ\X]`NJ!N]J!QX[WR]`NJ!^UN[VNWN`!N]J!\JV^[]J\^WN`'!RWXUJTX!\J[R[RT!NMX!WX[KN[N!QJWMRWJQRTN[RJ[RT!PJKN)!

3[RVJ[NW]`J]'! AEQTKO! 1QQEBLISBSEBQEKIN! TXW]JT]J]`NJ! N]J! \RW]X`R`J]`NJ! PN[X! N]J! N[JTJ[PJ[[RJPXJ! MNW!

WN^[[RJW'!KN[N!U^[[NTX!QNUK^[^!KJTJ[[J!R`JWPX!MJ!UJP^W!Q^[TXJ!N]J!PJRWN[JTX!YN[]\XWJT!][J]J]`NJ!J[RVJT!

KN[JT! UX[N]`NTX! N]J! YX`RT! NPX]NTX! KNQJ[! M^NW! RW]N[N\! N]J! KNPR[^WN! VX]J! KN[KN[J[NTRW)! 6VJ]NJ! J[WJ\!

QJ[]`NJ!KN`JRW!N[[J`J!\^N[]J]`NW!MJ'!N]J!J`TNWNJW!Y[RKRUNPRXJ!R`J]NW!MJ!KN\]NNW!JUMN!N]J!KN\]NNTRW!UJW!

NPR]NJ!XWPR`J]N!VJRUJ[RT!JU]^NWJ!\^\]J]`NJ[[NW)!9X[R_N!MJ!AEQTKO!8BISBRTNB!!SJ[M^WNJW)!

3BLB!EQE%!EV!DBGO!RENSIMENSBLSBRTNIK!AEQTKO!1QQEBLISBSEBN'!

;WMRKRM^JUR`J]`NJ[NW! J\VXJ! R`JW! `NW! AEQTKO! 1QQEBLISBSEBK! /1=1! ROQMENBQEN%! BLBISBRTNBQEN! ESB!

EQQEBLIVBVIO!PEQSRONBLBQEN!4VBEQB!/1=1!CBISBN!N\YN[RVNW]J]`NJ)!

4N[J`'! U^[[NJW!WNWPXNWNJW'!NVJ]NJ[NW!N]J!QJ[]`NJ[NW!J[]NTX! UN[[XJ!J[PR! N]J!PJ[KR!VJ[TJ]^!W^NW!`N[J!

N\JW!W^NWNJW0!a6PRN`^!KN\]NNR!N^[NT!`^[R!NPR]NJ!WJQR!M^`^WJ"b!4JRN`]JYNW!QX[R!XQJ[!JV^U]\^J!!R`JW!`NW!

JMRN[J`]NTX!N[NR]NW!MNW!KN`JUJ!SJ\XTX!MNUJ!^`]J)!<XTJ]`NTX!X[RNW]JKRMNJ!N[N!R`JW!`NW)!8JRWN[JTXNR'!`^[R!

NPR]NJ!WJQR!M^`^WJ!NPR]NW!KJMRN`^'!X[M^JW!`R^[!N\JW!MJR]NTN!VJR]J\^WJ[NW!RT^\YNPR]RT!\XRURT!MRQJ[M^`^UJ)!

H^[N]`J]! NPR]NJ! WJQRTX! `NW^TNNWJ! KN\]NNR! P^\]J]`NW! N`! KJ`JRN'! X[M^JW! \JRJ]`NJW! N]J! Q^]\! NPR]NJW!

XRWJ[[R]^]J!KR`R!`J[J'!^[[J]\!YX\R]RKX!KJ]!NPRW!M^`^!J^[[N!JUMN[J!KNWN]JTX!VJR]J\^W!NTRW]`J!KJ]!KN]N]`NTX'!

N]J! QX[R! J[K^RJ]^J! KJUMRW! KJMJ'! R[JKJ`R! M^`^! N]X[TR`^WNJW! J\TX`! N\]RVJ]^JPXJ! R`JWPX! MNWJ! SJTR]NTX!

J^TN[J)!9XWNUJ'!QJ`R!NPR]NW!`J[J!VJR]J\^W!NPRW]`JW)!

9XWJTX! QJ^! N[N! N\JW! W^NW0! a?JR]N! N`J`^! `N^[N! UJP^W! Q^[TXJ! `^T! `N^[N! K^[^J! VJR]N! M^`^W! KN`JUJ"b!

9X[[NT! N\JW! WJQR! M^! `N^[N! N[X\X]J\^WJPJ]RT! M^`^W! J[M^[J! KN[J! R`JW! KNQJ[! M^`^UJ! `^[N! UJP^W!

Q^[TXJ[NWJPJ]RT!N[N)!

3OQQEK! EQE! ERBN!NBHI!DT!POVIK! VETNDEKEELB!EQB! CEQEBN! VETQI!OPBSTKO!CBLIVTSE! CERSEENSVBS! NBHI!

DTVTNB'!

-M=I! I=CD! ?O! >@MN@! K@LNMJI@INQ=N! DQ=I! >@C=L! ?DNOQOG=! QJLDJINMO! @BDIBJ! QDINOQF@N@I!

K@INM=H@I?O=F$!CJNM$!K@LNMJI=!CJLD@F!QON=Q!DQ=IBJ!QDNOQN@I=F&!

3OQQEN! ERBNBHIB! DB! VTQE! KONSVIENSVIB! GTVSIBK! CERSEBK! VBINSVEQB! ESB! BQDTQBSVEQB! JO! CEHBQ! DTELB%!

VTQI!MINB!ROQST!BHBL!CBDIVT!EQE!HBIEK!EGISEN!DTSENBK'!2IVBKI!GTVSIBK!CIVI!DIQB!GIVB!DERIO%!HELCTQT%!

HBTRKOQSBRTN%! ESRIPEN%! HBREQQE! ESB! FQTRSQBVIOEN! OIHBN! CBSEBN'! 2EQQBK! RTNSRISTSBKO! KONSVIENSVIB!

HOQQESBSIK!BSEQBSVEN!DIQB!GBIVKI!EPBISTSBKO!BNISV!EQBNSVTN!ESB!EKINSVB!BHTL'!

4N[J`'!\X!NPRX`^!QJ^\TX[]J\^WJ[R'!KJ[TJ]^!JMNR]J\^W!N`J!N]J!^]`RX`^!N`N[N`N[J!SXJ]NW'!QX[]RT!N]X[[R!`NW!

N]J)! H^[N! KR`R]`J[NW! 124.! N]J! 1==1.74?.?1! KJTJ[[J! <@LOFJ! 1JINQD@INQD=!*?DH@I='3=DN=MOI=! MJ)!

4R`R!N`J`^!^UN[T^W]`J!QX[R!^WN!X[X)!

AEQTESBKO! 1QQERTMB! SOPBSVEKO'! NON! BQIMB! AEQTKO! 1QQEBLISBSEBQEKIN! HBQMONIBN! DEN'! `^[N!

PJ[JYNWNJW! R[R]\R! KNQJ[!M^!MNWKX[J!KJ]'! `NRWNJW! SJMJ!N`!KJR]^`^!PR`JTRNW!J[]NTX!QJ^]NVJ]NNT!N]J! U^[(

TXW]`RNW]`RJT!N[JTJ[[RJ!R`JW!WJQR)!;[[RTJ]`NW!`J^MN!N[JKJ]!N[[N]R[J]`NTX!N]J!HN[^TX!6[[NJUR]J]NJ[NTRW!M^`^W!

TXW]JT]^J! KN\]NNWPJWJ! `JKJU]`NW! J[R]`NTX)! 3[M^[J`! SXTJ! N`J`^'! N]J! N`! KNQJ[]^! KN\]NJT! `^[N! KRMN!

N\YR[R]^JUJ[NW!KRMN`'!N^[JT!KRMN!N\YR[R]^JUNJW!MJ^MNW!JUJ!N`!KNPR[J]^!PJKN)!

3UMR!KN[NJW'!`N^[N!KJ[N]J\^WJ!J]_RTR!KNQJ[!M^`^'!KN\]N!KJ]`^NR!N`!^]`R`!`^[N!R`JN[J!JV^U]\^J`!KJURJ]`NW)!

3[PR! N]J! PJ[KR! VJ[[J`]^! KNQJ[! M^`^! `^`NWJ[NW! N]J! XTN[[J[NW! J[]NTX! UN[[XJ'! N]J! \JRQN\]^! KNQJ[! M^`^!

KN\]NNW!NPXR\VXJT!`^[R!RW]RVR]J]NJ!RWMJ[[N`!TNW]`NJ'!QX[[NT!KNQJ[KJMJ!`^[N!KJTNJ!\^W]\R]^TX!U^TNNUJTX)!
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9X[R! KN[VJ]`NTX'! `^[N! NPXTXW]`RNW]`RJT! N`! M^! KN[[R[X! JPRW]NJ! QJ[]^! KNQJ[[RT)! 4JTN`! KJKN\! MJR]NTN!

RW]RVR]J]NJ)! 3MRVNWJ! NVJW! `JR`^! KNQJ[[N`TX! QNUK^[^! QX[R! ?3;E3DF@! VJRUJ! PX[NWJ[NTRW! UX[]`NTX)!

8XPX[J]^!TXW]`RNW]`RJ(KRK[J`RXNW!N[JRTRW!N\YR[R]^JUJT'!`NRWJ!N[JRTRJ! R`JW!MNW! AEQTKO!1QQEBLISBSEBQEKIKO!

KONSBKSTSIK!ESB!VTQE!EGTNEQOKO!PENSRBSVE%!RENSISVE!ESB!CIVIMODTSIK% !RBKQBSTB!IVBN!CEHBQ!DTELB!N]J!

TXW]^!QJWMRJ!R`JW!KNQJ[!M^`^UJ!KN\]NNW!YNW]\JVNWM^!N]J!N[[NJT`RXNW!KRK[J`RX!KJ_^NWN]JW!QJ[[JYJ]^[RT!

N`!PN[J]`NTX!KN[[R`)!

FWN!X[X!`^[N!QNUK^[^[RT!JU]^NWJ!`N[J!MJ!U^[[NJW0! ENSISBSE!CIVIDTN!OQOQEN!#GIVBKIEN!NBHIV!SUIKIBGOEN$!

LTQ&;924A.?1!ESB!;924A.?1!ERPIQISTBLIK!HBNDIENB!RTRSBSVEB )!6`!KNQJ[[J!M^]NWNW!KRK[J`RX!VJRUJ[J!

SJR]\R`'!KJR`RT!N]J!X\X!PX[J!KNPR[J]^`!N]J!`^[N!\JW]^]NPR[J!(`NRWJ!MNW!`^[N!\JWL]J!\JWL]X[^V!PXPJVNWNJW!

NVX`RXN]JW! N]J! KR`R! NPXN[N]JW(! N[JVJW! `JR]^NW! SJTRWM^[RJ!N\TJRWR`'! NW]`^]NTX! N]J! XWJ[]`NTX! J^TN[J[RT!

KJUMRW!KJMJPX)!4N\]NUJ!R\RUNJW!PX[MN)!

4NPRTX]J\^WJT!N]J!P^YRMJT!XKSN]RKXJT! R`JW!KNQJ[!M^]N)!6WYJ]RJT!J[[J\]JTJ!N[JVJWPX!`JR]^!KNQN[JW]`'!

N]J!WJQJ\R!NPRWPX!`JR]^!TXW]`RNW]`RJ!N\YR[R]^JUJ[NW!KRK[J`RXN]JW'!PR`J!KRK[J`RX(VJRUJW)!9X[[NT!KNQJ[KJMJ!

PJ]J`TJT!\X[]^TX!MR]^'!WXW!N]J!`RWN`!RPX]`NW!N]J!\NWMJ]`NW!KJRWX!\JRJ]^!N`!`RWNW!]XTRJW)!DJRQN\]^!QX[R'!

`N[NW!`^[N!NWN[PRJ!JPX[]^TX!KJR]^!N]J!`^[N!QNUK^[^!N\YR[R]^JUJT!\^W]\R]^TX!KJR]R]^)!

8.4?.>@9! HTSRB! IGOSVEBV! ESB! BTQQEQBPEN! ERPIQISTBLBV%! RENDBSVEBV! ESB! WAEQTKO! 1QQERTMBX!

ERKTQBSVEBV!INSEQERBSVEN!DB!ROILIK'!

AEQTKO!8.4?.>@9.!RENSIMENDT!CEQOSRTB%!GTPIDBSRTB!DB,!HOSR%!!IQQIKBV!CESESBKO!RENSIMENDTB!DB!

MBISBSTB! GBI! IVBN! DBDIN! HBVSEKO%! ROQSVEKO%! ELIKBSTB! IVBSEKO! ESB! CERSEBK! ELIKBSVEKO,! CBISB! EQE!

RENDBSTB!IVBSEKO%!CERSEBK!RENDBSVEKO%!HEVIB!IVBSEKO!ESB!CERSEBK!HEVSEKO,!ESB!CBCERSTB!EGOSEKO%!

CERSEBK!CBCERSEKO%!CEQE!CEHBQQBK!BRESVEKO!ESB!CERSEENBK!BRESVEKO'!0ENB%!LEGE!ESB!OQDEN!GBQCIKO!

RIRSEMB!CBSEN!CBQQTBN'!

3BTUE!DB!A1=@6;!8.4?.>@9.(7121.!JBQDTNEBN'!

H^[N! QNUK^[^[RT! JU]^NWJ'! JBQDTNEKO! AEQTKO! 3ELCTQTB! MNWNJW'! NPXJ! $`^[N! KJWJTX]J\^WJ[NW! W^TUNXJ%!

SJMJ!`^[N!J[RVJT!TXW][XUJ]^J!MJPX)!6PXJ[NW!K^UTJMJ!KNWN]JW!`^[N!TXWOX[]!YN[]\XWJUJ[NW!MNONWMJ]`JRUN!

N]J!KJKN\UN!NPR]NW!MJ'!KJRWJ!X[JRW!P^`]R`!QJ[VXWRJW!MRQJ[M^!`^[N!J[RVJ[NW!J[J^NTRW'!`NRWJT!KN[N!R`JN[J!

AEQTKO!1QQEBLISBSESIK!J]N[J]`NW!M^NW)!

4N[[R[X! MRX]'! N`! MJPX! \NW]RVNW]JUR\VX[RT! HN[^TX! 6[[NJUR]J]NJW'! UNPNJ! N]J! X[MNWJ! KN[VJ]`NW! M^]NW!

V^PN]JTX! KJ]! KN[J! N[N! N`! MJ! TNW]`NW! YN[\XWJ! NPXR\]J[NW! N_RPNW]`RJT! UJTN]`NTX'! RWXUJTX! N]\R]N! NMX!

JVX[N!NVJ]N!JQ^URT!N`!PJRWN[JTXNW!K^[^PXPX[TN[RJ[NW!J^[[NJW)!

FWN! X[X'! PXPXJW! R`JW! KNQJ[! M^P^! B6CEDA@3! 8FHE;6=! NUTJ[[NW! KNPR[^WNJ! R`JW! KNQJ[! M^]NUJ)!

6[[N\YN]J]^JT! R`JW! KNQJ[! MR[J! KN\]NNT! RW]RVR]J]NJ'! \NP^[]J\^WJ'! PXPJVNWNJW! KJTNJ'! N]J! QJ[VXWRJ!

R`J]NTX!MR]^`]NW!N\T^KRMNJT)!6`KN[MRW]J\^WJT!\X[]`NW!KJMR[J'!NUTJ[[NW!KNPR[^WNJ[NTRW!TXWYXW!MJR]N`TN)!

HNWKJ]!N]J!N\YR[R]^JUTR!NKXU^`RXWJ]^JPX!NPXW'!X[M^JW!N]J!N[[N\YN]^JPX!R`JWPX!MR]^`^!VJRUJ!JU]^NWJT!N]J!

KJ_^NWJT! KN[MRW]`J]! QJ[]^`'! N`! (a<JRWTXJ[NW! KNPRNW! J^[[NJWb(! PR`JTRNR! N\J]NJ! P^\]J]`NW! `JRNW! KN`JUJ'!

CBIVIK!ESB!CIVIDTN!OQOQEN!CBQNEBN!DBGOEN!BQIMBQEN!OINBQQIVKO!CEQDINSBRTNBV!DISTVTN!HBTSEMBSE!

ERPIQISTBLIVBSTEN!CBISBN'!

4NPR[^WNJ! N]J! A1=@6;! 8.4?.>@9.! KJ]N[J! MXJ`)! 4NWN]JTX! 3*/9*8;4*! P^`]R`! JMNR]\^J! MJ!

VJR]J]^J[NTRW)! 4R! YN[]\XWJ[NW! J[]NJW! KNPR[^WNJ!MJPXNWNJW'! QX[[NT!VJR`! MJ[JVJ]`J!VJR]J\^W! OX[VJ[RT!
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PX[NWN[J)!

2TSTN! QJ^! XWJ[]`NJ! `JRUJ! R[^MR]`NW! KJ`JR`^'! PXPXJW! QJ[! GIVB! GOGBMENB! MTGBSTSB! DBGOELB! LTQ!

MBILBSIK!HBQBSBGOKO!DIMENSRIOEN!TLEQKTNSVBN'!1V!TSVI!EGOBQEN!BQQBVONBMENDTBQI!VT!GELDIBQBVSEN!

VETQE!BQIMBQEN!CIDBIBN'!

9^[[NWPX! 2@?@91.9! <-7;15! 3*/9*8;4*7-4! PJRJ! PJ[J]^TX! M^]! N]J! K^[^(N\]RV^! NPXR\]J[NW!

_NQN]J\^WN]JW! \J[]^TX! WJR`'! `^[R! `NQJ`TR! N[JT^]\R`! NVX`RX! VJPWN]RTXJT! PJ^[! NP^W! WXUJ! MJ^MNW! `^[N!

YNW]\JVNWM^NW'! \NW]RVNWM^NW! N]J! KR`R]`NW! TXW][XUNJW)! F[[J]\JT! VJ[[J`]^TX! MR]^]'! NVX`RX! QX[RNT!

PJRWMR]^!N]J!J`TNWNJW!`^[N!TXW]`RNW]`RJ]RT!MN\NPRW!JQJU!R`J]NTX)!

@R[N!QNUK^[^J!MJ'!`^!J^]XJ^[TRT^W]`J[NW!N]J!J^[[N[JYNW!N\YR[R]^JUJ[NW!KRMN]RT!PRMJ]`NJ!KN[NQJUJ! .QGIBN!

\J[! `JR]N`NW1!N_R\]NW]`RJ[NW! Q^[[NWPX! MRVNW]\RX[J! RPJ[X]`NW! `J[NWNJW! N`N`RT'! U^[[NJW! `J^MNW! KR]J[]NJW!

N[N)!

A[JRW!`JVJ]^[RTX!N_R\]NW]`RJ! RU^W!KJ]NJW!KR`R! `J[J'! WAEQTKO!6ONSVIENSVIBQENX!KJ[WNJW!TXW]`RNW]NTR!KR`R!

KNQJ[[NJW!46C6!KJR]JW!\J[]^`!N]J!46C3C;!^]`R`!`^[N!YNW]\J]`NJ!N]J!KR`RYNWJT!T^]\J]`NW!N]J!JUJR]`NW)!

5BKIVT!NIQE! 6ONSVIENSVIB! 6QIRSIKOB!CESI! VTQEKIN!DBGOELB%! ESB! DEISTV!GEQO!CEQEHBLB! JBQ! VBISEVKEELB!

HBQQEMBNESBN!NIQEKIN'! 4VBN!CEDI!HBT!VTQESVBS!CIHOSV!BLSUBGBQQI!CBS%!CBINB!EV!MBKTLT!CBS"!9I!VTQE!

ILTMINBVIOQBKO! BSEB! CBINO! EV! NBIV%! 6ONSVIENSVIB! 6QIRSIKOBQEN! CBQQTQBINO! IGOSVEKO! DTVTN! BSEB%!

CERSEQIK!EV'!!



!

MTKUVQ!KV\WNK!FC-!DGTG!GIKC!FCMCT!!

8. GUTUNA

Berriz ere etorri naiz zuri hitz egitera:

EXISTENTZIAREN EGIAZKO IZAERAZ.

Hauxe da IZATEAREN EGIA: ZU, soilik mundu materialean sinesten duzun hori, erabat bizi zara

lurreko mundu mugatuan; zure sineskeren manifestazioaren dimentsioan bizi zara.

Badira euren bibrazio-frekuentzietan hautemate espiritualak eta bizitzak igoaraziak izan diren pertsonak

dimentsio espiritualaren bibrazio-frekuentzia espiritualekin bat egiteko; ba, horiek nabari dezakete bi

dimentsiotan bizi direla. Zeharo kontzienteak dira egia horretaz. Eta egia horren arabera bizi dira, eta

eboluzionatzen ari dira gero eta gorago dauden izatearen frekuentzietan.

Honezkero ez daude giza sineskerak lotuta, baizik eta mugarririk ez den mugagabetasunaren barnean

daudelako ulerkuntzan bizi dira. Zenbat eta handiagoak izan euren kontzientziaren bibrazio-frekuentziak,

orduan eta kontzienteagoak dira mugagabearen barnean bizi direla, eta soilik eurek jartzen dizkiotela

mugak amestu ahal dutenari.

Hautemateak horrela igoaraziak izan dituztenek -oraindik gorputzetan dauden bitartean- ikusi dute

JMVM\ISW bQ_I\M QVLQJQL]ITIZMVc dimentsio bakar bat dagoela, eta dimentsio hori [CGSVMQ 7QPUXKGPUXKDSGP

6DSFVGSD\ dela.

Erabat jabe daitezke ere haratago dimentsio bat dagoela, Kontzientzia Unibertsalarena, non

Unibertsala oreka perfektua den, eta inor ez dagoen sartzerik; zeren eta edozein gizabanakotasun

Izatearen Batasunak xurgatua izango litzateke berehala dimentsio horretan. Kontzientziaren -

Kontzientzia Kristikoaren- bibrazio-frekuentzietan arima batek, ulerkuntzan eta errealizazioan, mailarik

gorena erdiesten duenean, arimak beherantz so egin dezake eta azter ditzake bibrazio-mailak lurrean

diren gizakien aldera igo eta jaisten diren bitartean; eta maitasunez eta gupidaz jakin dezake gizateria

harrapatua dagoela Zeruko Kontzientziaren beheko bibrazioetan -zeinak ezkutaturik dauden bulkada

egozentrikoan- eta guztiz inkontzientea dela Izatearen Egiaz, Zeina den arimaren benetako izatea eta

egoaren egia lurrean. Gizateria ez dago batere jabetuta existentziaren atzean den itzelezko helburuaz,

eta azkenean hasi behar duen misioaz ere.

Arima jaioberriaren eginkizuna alde batetik da, frekuentzia baxu horiek eskaintzeko duten guztia

esperimentatzea bere zorroarekin (psikea); eta bestetik, haztea bere pentsamendu eta sentimenduetatik

sortzen diren gertaera eta esperientzia mental-emozionalen bidez. Arimak, probatzearen eta huts

egitearen bidez ikasi behar du zein kontzientzia mailak egiten duen bera guztiz zoriontsu, edo zamatzen

duen minez eta urritasunez zenbait muga fisiko ekarriz. Bizitzaren helburua lurrean ez da alaitasun

eta zoriontasun etengabeak esperimentatzeko modu bat aurkitzea, horixe bada ere arima
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bakoitzak irrikatzen duena.

Halako zoriontasun eta alaitasun gorenak oztopatu egingo luke arimaren aurrerapena

kontzientziaren goreneko bibrazio-espiritualen aldera.

Azkenean, konfort eta zoritxarren bizitza gora-beheratsu askoren ondoren, psikea jabetuko da bere

izatearen egiaz, eta ohartuko da bere baitan duela Zeruko Kontzientziara jotzeko gaitasuna. Zertarako?

Barne ikusmena, ulerkuntza eta ezagutza jasotzeko; bere kontzientzia espiritualaren bibrazioak igotzeko

osasunaren, ongizatearen, babesaren, barne hazkundearen eta elikadura espiritualaren bibrazioen

mailaraino; eta besteei irradiatzeko Zeruko Kontzientziaren izaera bera.

Lehen nioenez, KONTZIENTZIA BIZIA da eta BIZIA KONTZIENTZIA da.

BIZIA dagoen tokian KONTZIENTZIA dago. KONTZIENTZIA dagoen tokian BIZIA dago.

Existentzian DENA dago kontzientziaren bibrazio-frekuentziek zehazturik. Argia, Soinua, Kolorea,

fenomeno fisiko oro bizidun nahiz bizigabe. Edozeren bibrazio-frekuentziak aldatzerik baduzu, gauza

horren itxura aldatzen da, dela soinua, kolorea, gasa, likidoa, edo organo fisikoak.

Organo fisikoek osasun txarra agertzen dutenean da horien bibrazio-frekuentzia arruntak murriztuak izan

direlako eta organoen barneko BIZIA txikitua izan delako.

HQMV\_QIS I_IT\_MV L] ]VQJMZ\[WI& SWV\_QMV\_QI L]MV bUI\MZQIc bezala, baina egia zera da:

Unibertsoa KONTZIENTZIA da, zeQVIS bUI\MZQIc itxura hartu baitu kontzientziaren bibrazio-frekuentzia

baxuetara jaitsi ondoren.

Horixe da existentziaren benetako errealitatea, besterik ez.

Zure existentzia guztia, bibrazio-frekuentzien kontua da. Zenbat eta goragoak izan hautemate

espiritualak eta pentsamendu espiritualari lotutako atxikidura, orduan eta bizkorragoak dira pertsonaren

bibrazio-frekuentziak gorputzean, bizitasuna igotzen da eta gaixotasuna, azkenik, desagertu egiten da.

Zientzialariek uste dute gizakiak guztiz bizi direla giza dimentsioan, zeinak hartzen baititu eguzki sistema

eta izarren galaxiak. Zientziak uste du giza adimena dela adimen-eredurik gorena une oro, eboluzionatu

duelarik inguru aldakorrari eta kondizio klimatikoei erantzun bezala, eta uste du garun-jardueraren

produktu hutsa dela. Zientziaren arabera, zure emozioak guztiz errealak eta baliodunak dira, eta

XMV\[I\] M\I [MV\Q\_MV LMVI M_\IJIQLIM_QVI LI& PWZQ^M LI M^Q[\MV\_QIZMV bMZZMITQ\I\Mc bakarra.

Normaltasuna kalkulatzen da inguruari ematen zaizkion pentsamendu, ekintza eta erantzunen batez

JM[\MSWIZMV IZIJMZI( 8WZQ& OQ_I bMZZMITQ\I\MIc JM_ITI PI]\MUI\MV LI( 7WOIUMV bIZZ]V\IZMVc bJI\Mz

bestekoc etekina gainditzen duen edozein talentu, ez-WPQSW IPITUMV UMV\ITM\I\QS [WZ\_MV LMV bRMQV]\_I\c

RW\_MV LI( b2I\Mz bestekoc M\MSQV bJI^]ac atzerapen mentalagatik dela estimatzen da, kausa fisiko-

genetiko edo jaiotze traumaren batek sortua. Zientziak uste du dimentsio fisikoa existentziaren hasiera

eta amaiera dela. Zientzia hain dago sineskera auto-ilusioetako edozein posibilitateren aurka, ezen

onartuko baitu erreala bezala edozein fenomeno, baldin eta kalkulatua, estimatua eta probatua izan ahal

bada tresnen bidez.

Arretaz hausnartzen baduzu, ohartuko zara zientziak egitate bati bezala heltzen diona, izatez,

soilik sortutako sineskera bat dela, zeina bost zentzumenetan onarritzen den ondorioak

ateratzeko.
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Horrelaxe da zure existentziaren beste edozein arlotan ere. Zure lur-dimentsioan egitateak

segundoz segundo gertatzen dira, baina gertatzen diren momentuan oroitzapenez osatutako sineskera

bihurtzen dira, eta oroitzapenak ez dira beti zehatzak. Iraganaz duzun edozein sentimendu edo

pentsamendu ez dira egitateak, ikuspegiak, sineskerak baizik; eta beraz, ez dira egitateak, ezta horien

atzeko Errealitatea ere.

Hori, zure existentziaren arlo guztiei dagokiela esan daiteke. Egia zera da: zu mundu-dimentsio batean

bizi zara, zeina zure sineskerez osaturik dagoen; eta sineskera horiek orain dela ehun, mila edo hamar

mila urte gertatu zenari ematen dizkiozun erantzunetatik sortzen dira.

Aspaldiko jendeak lurra laua zela uste zuen. Beraz, euren ustez, mundu zelai batean bizi ziren eta beldur

handia zioten itsasoetan zehar urrutiegira joateari norabide bakar batean, munduaren ertzetik erortzeko

arriskua omen zegoelako. Duela 400 bat urte soilik, mundua laua zen jendearentzat. Gaur, ezagutzarekin

zure mundua iritsi-erraza da norabide guztietan.

Jendeak iraganean, baita gaur egun ere, arbasoen ipuinen eta beroien ahalmenen arabera, eta beste

elezaharren arabera zuzentzen zituen bere bizitzak. Haiengan hain inplizituki sinetsi zuten, ezen

sineskera horiek ezarritako mugek murriztu baitzituzten jendearen ekintzak eta jarduerak.

Adibidez, dantza moralgabetzat eta kaltegarritzat jotzen zen zenbait sekta kristauren aldetik. Beraz,

jende askori, zeinak dantzatzean alaitasun handia lortuko baitzuen eta estres handia askatuko baitzuen,

ukatu egin zitzaion gozamen hori bidegabeki.

Egia bera aplikatzen zaio erlijioari. Sineskerak dira erlijioaren mamia bera. Oso gertaera zaharretan

daude oinarrituak, zeinak sineskerak baino ez diren. Sineskerak garrantzi handikoak izan ahal izan dira

garai hartako mentalitate arruntarentzat, baina garrantzigabeak dira aspalditik etengabeko aldaketen

mundu honetan; hala ere, sineskera horiek hertsiki begiratuak dira eta -kultu, jai, ospakizun eta dolu-gai

bihurtu dira; eta horiek -era suntsigarriago batez- arrazoia izatera iristen dira, zeinagatik gizonek elkar hil,

eta emakumeei eta haurrei izugarrizko zoritxarrak eragiten dizkieten.

HMVJIQ\ MZTQRQWS LQW\M b;IQVSoa toki guztietan eta gauza guztietan delac, baina era dogmatikoan ere badiote

QVWZS M_ L]MTI b;IQVSWIZMV OWOIUMVIc ezagutzen, ezta jendeak elkar hiltzeko arrazoiak ere; diotenez

baliteke arrazoi horiek Jainkoaren asmoa izatea. Halako sineskera ez-logiko multzoz osaturiko jarduera

mentalak dituelarik, gizateriak non aurki dezake ziurtasun pixka bat edertasunean, alaitasunean,

osasunean, ongizatean, edo maitasunean gaur egun?

Erlijio-QLMQMS I]ZSM_\MV LQO]\M b;IQVSWc JI\& _MQVIZMV bVIPQISc ekar baitezake bizia eta sendatzea edo

heriotza eta suntsitzea.

Horrelako sineskeretan ez dago inongo ziurtasunik, soilik ziurtasunik eza.

Horrelako sineskera batekin edozein gaixotasun edo ez-VWZUIT\I[]V _]ZQ\]I Q_IV LIQ\MSM b;IQVSWIZMV

nahiac bezala. Zeure SINESKEREK kontrolatzen dituzte etorkizunean biziak eskain diezazkizukeen

aukera guztiak.

Hobe da agnostizismo osasuntsua, hots, halako jarduera mentala zeinak onartzen duen ez dakiela

b;IQVSWIZMVc Q_IMZI MLW b;IQVSWZQSc ba ote den, baina iluminazioak ekarritako uste sendoaren aurrean

irekita dagoen, egia erdiz edo ez-egiaz osaturiko sineskera fanatikoak baino.

Zein itsua den giza arraza, oro har!
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Jendea, tuneletan bizi den satorrak bezalakoa da, zeinak ziur dauden bere existentzia osoa

ebaluatzeko gai direla beren zentzumenak (entzumena, usainmena, oso ikusmen mugatua eta ukimena)

erabiliz. Horrela, bizi-formen eskalan zehar jaitsi zaitezke, eta zera honen lekuko izan zaitezke: milaka

espeziek, zentzumenek erabat zehaztu eta mugatutako bizitzak JQ_Q LQ\]_\MTI( b5ZZMIT\_I\c hauteman

LM_ISM\MVI M]ZMV bMZZMITQ\I\Mc pertsonala da; hots, euren mundu partikularra. Lur dimentsioaren baitan,

izaki bizidunen espezie anitzek esperimentatutako existentziaren maila bakoitza ezberdina da beste

edozein mailarekin alderatuz gero. Horrek giza gogamena ere hartzen du bere baitan, zeina erlijio-

dotrinak eta dogmek hartua dagoen hitzez hitz, eta teoria zientifiko eta formula matematikoetan hertsirik.

Erlijio-dotrinak, giza arrazoitzeak sortuak izan dira; eta ahaleginak egiten dituzte Maisu-Maistra

espiritualen irakaspenak azaltzeko, zeinen gogamenak higitu baitira giza adimenaren mailatik haratago,

[Errealitate Unibertsalean\ inspiratutako hautematearen zeru-esferetan barneratuz.

Konzeptu zientifikoak ere giza zentzumenen protuktua dira; eta hain zuzen ere zentzumen horiek,

esperimentazioan giza ikusmenak aztertutako fenomenoa arrazoizko bihurtzen dute izenak jarriz.

Beraz, giza adimena horrelako sineskera mugatuetatik aldentzeko eta igotzeko gai denean barneratuz

eta kontaktua eginez [Errealitatearekin\ -_MQVI LIOWMV bOQ_I IZZI_WQ\_M M\I TWOQSIZQS IT\]MVM\QS M\I

bM_IO]\_Ic deitzen den razionalizazio altuenetikc haratago-, aipatu gogamena BIZI- KONTZIENTZIAREN

esfera altuenetan sartzen da. Gogamen hori [egia unibertsalaz\ beterik dago, zeina -hitzez hitz esanda-

JMVM\IV JIQ\IOW OQ_I OWOIUMV bIZZ]V\ISc hauteman, onartu edo ulertu ahal duenetik haratago. Giza

gogamenak ezin du ulertu lur-existentziaren eta garun-funtzionamenduaren parametro

elektromagnetikoetatik haratago den inongo esperientziarik, harik eta Zeruko Kontzientziaren

iluminazioa giza gogamenaren, emozioen eta azpikontzientziaren sistema osoan sartu arte. Eta orduan,

azpian diren batasuna eta harmonia agertzen dira.

Erlijioz doktrinatutako gogamen bati, erabat berriak diren pertzepzio edo hautemate espiritualak agertzen

zaizkionean, Satanasengandik, zoramen batetik edo irudipenetik baletoz bezala hautematen dira. Hori

naturala da, zeren emozioak pizten eta guztiz desafiatzen direnean -sineskera sakonak ukatuak direnean

gertatzen den bezala- abian jartzen baitira berehala bulkada egozentrikoarenak diren [atxikidura-

arbuioen\ bulkada magnetiko-emozionalak. Gogamen kondizionatua -ondoez mental zorrotza, atsekabe

sakona edo nahastea- sufritzera bultzatzen duen edozein tesi edo proposamen, arbuiatua izanen da

berehala, eta aipatutako arbuioa bultzatzeko halako froga mordo bat gogora ekarria izango da gogamen

kondizionatuaren sineskeretatik. Baina frogak, sineskerak baino ez dira.

Prozesu emozional-mentala da, erabat naturala, soilik giza dimentsioaren baitan.

Beraz, ene EGIA hau eskaintzen baldin bazaie beldurrak irmoki mugatu eta kondizionatutako

mentalitatea dutenei, edo giza borondateak indartutako mentalitatea dutenei aipatu sineskera

programatuei atxikitzeko, guztiz naturala da EGIAK emozio diziplinagabeak piztea eta arbuiatua izatea

halako indarkeriaz eta beharbada gogorkeriaz.

Aurrekoa, giza dimentsio barruan den jarduera mental-emozional naturalaren deskribapena da. Ez da

kritikatua izan behar, zeren gogamen kondizionatua erabat ez-seguru M\I bVWZIM_MIVc& MLW bSQVSI TIZZQIVc

sentitzen baita, zeharo berria den konzeptu baten aurrean. Giza adierazpen horiek, zehazki deskribatzen

dute zer gertatzen den lehen, hain maitagarria, hain segurua, eta hain zuzena! estimatzen zen
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pertzepzioaren ordez guztiz berria den hautemate batek aurre egiten dionean

doktrinatutako gogamen bati.

GUTUN hauek lehen aldiz irakurtzen direnean, zuk zeuk zehaztu ahal duzu non zauden mentalki eta

emozionalki. Blokeatuta al zaude aurrerapen espiritualean zure oraingo sineskerei itsu-itsuan atxikita

egoteagatik? Behar den moduan gogoetatu ondoren, ba al duzu ulertzerik hain gogor defendatzen ari

zarena -sineskera- baino ez dela, sineskeria zentzugabea?

Hil edo bizikoa da guztiz zure garapen espiritualerako, erabat uler ditzazun zure giza gogamenaren eta

funtzionamendu emozionalaren printzipioak. Zuk uste duzu badakizula, baina ez duzu batere ulertzen.

Soilik ulertu ahal izango duzu horretatik guztiz ateratzean eta orozgainditzean; horrela sartzen zara

goreneko -hautemate eta esperientzia-dimentsioetan, EGIAN BERTAN barneratuz.

Orduan baino ez zara hautematen hasiko zuk eta munduko gainontzeko pertsona guztiek bizi izan eta

JQLMZI\] LQ\]_]MTI JQ_Q\_IS QI MZIJI\ bOQ_I [QVM[SMZMVc bidez, ez EGIAREN bidez.

Badira pertsona ugari bihotz-bihotzez sinesten dutenak, baldin eta gauza edo esperientziaren bat,

edo halako egoera baterako orientabide egokia eskatzen badute; benetan jasoko dutela ongizatea

ekarriko dien objektua, esperientzia edo orientabidea.

Uste dute beren otoitzari dagokion erantzuna jasotzen dutenean -jasotzen badute-, bihotz

bihotzez poztuko direla eta berehala jarraituko diotela aholkuari oraingo kondizioak kontuan hartu

gabe, zeren eta Zerutik datorrena izanez gero, soilik izan daiteke zoriontasunera zuzentzen duen

erantzun egokia. Hala ere, hainbeste desiratutako objektua, esperientzia edo orientabidea aurrez

aurre dutenean, Zeruko Grazia jasotzen dutenak batzuetan hain unkituak eta ezorientatuak

geratzen dira, ezen ez baitira gai onartzeko hori Zeruko Kontzientziaren esku hartzea izan dela

eskatu bezala, eta ez dakite nola kudeatu hori.

Gogamena hain unkitua geratzen bada eskatutakoa ezustean jasotzen duenean, non dago

benetako FEDEA eta SINESKERA, zeina pertsonak bete-betean uste baitzuen ugari zeukala? Ez al

dakusazu sineskerak, eta ez Egiak, orkestratu duela mugimendu sinfoniko guztia, alde batera

utzita -noski- Zeruko Kontzientziaren esku hartzea, zeina otoitzari emandako erantzuna baita?

Esku hartze hori [errealitate\ bakarra da prozedura guztian, gainerakoa sineskera eta itxaropena

da; hots, iragan-esperientziak erabiltzen dituen soinketa mentala oraina neurtzeko. Zure EGIA

bakarra Zeruko Kontzientzia da, zeinak soilik hazkundera eta perfekziora zaramatzan Zbaldin eta

uste osoa baduzu horixe egingo duela.

Egizu etenaldia hemen eta irakurri aurreko ahapaldiak berriz, zeren zure kontzientzian gertatzen

dena zure esperientzien eta bizitzen lehengaia baita.

Beraz, galdeiozu zeure buruari: benetan HAUTEMATEN DUZU Z OHARTZEN ZARA Z ULERTZEN

DUZU Errealitatea dela ezagutza eta sormen ororen iturriaZ ala soilik aho txikiarekin onartzen

duzu Zeruko Kontzientziaren azaleko aitortze mentala?

Bete-betean eta erabat bizi al zara, minutuz minutu, KONTZIENTZIA UNIBERTSALA Errealitate

bakarra eta kreazioan ari den Adimen Gorena delako ulerkuntzan? Etengabe al zaude Bere
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goreneko orientabide eraginkorraren menpe ala uste duzu nahiago zenukeela bizi zeure

borondate mugatu eta bulkada emozional nahasien arabera?

Eta halako argibide bati jarraitzeko zuzeneko orientabidea jasotzen baduzu, baina pentsatzen

gelditzen bazara ea orientabideak zuk joan nahi duzun tokira zaramatzan, osoki emana al zaude

Goreneko Aginte Adimentsuari -Zeruko Kontzientziari-? Ez al da hori egoak oraindik kontrolatzen

zaituelako adierazle bat?

Asmoa den bezala GUTUN PI]MS JIVI\]IS Q_I\MV LQZMVMIV MZM& b[QVM[SMZISc izango dira, eta ez

[/.01;.>1;\ hautemate espiritual hutsa, NONDIK baitatoz hitz hauek.

Soilik hitz horiek meditaziora eramanez, iluminazio espirituala eskatu ondoren, iritsiko da azkenik

hitz horien atzGDP FGP [1SSGDNKUDUG\ GTRKSKUVDND IQIDOGPGSD .SIK KXRK EDU EGXDND( 4QSK IGSUDUzen

denean, badakizula JAKINGO DUZU.

ZUEK, bi dimentsiotan bizitzeko nahikoa eboluzionatu duzuenok, giza adimenaren erresumatik haratago

QErrealitate UnibertsalarenR goreneko dimentsioan barneratu ahal diren gogamenak dituzuenok, seguru

asko datozen garaietan pertsona asko ezagutuko duzue, zeinek GUTUN hauek arbuiatuko baitituzte

irudipenak balira bezala. Baina zuek, ez nahigabetu, gero!

Gogoratu orain esaten ari natzaizuena. Zuek bi dimentsiotan bizi zarete eta zuetako inor ezin da

KIDSQ FKOGPUTKQ [DFKOGPUTV JVUTGUKM\ JDSDUDIQ& JDSKM GUD EGUGDM KXDP DSUG KNVOKPDXKQ GTRKSKUVDNDSGP

aurre-baldintzak. Egiazko iratzarraldi espirituala da, zeinak egoaren eta niaren jardueren

iluminazio sakona baitakar. 1UD QPFQSGPY(DNJDFVSDY(DNJDFVSDY(DNJDFVSD( 4QSKWG FD /501

BAKARRA.

Zeren alhadurak [DSEVKQ-atxikidura\ FKOGPUTKQ ODIPGtiko-emozionala arbuiatzera ere bultzatzen

baitu& XGKPD& HQSOD IQIQSSGUDP& IKXDMKGM [EGMDUV\ FGKUXGP FVUGP( =GSUTQPD EDUGk dimentsio

espirituala barneratzen duenean eta BIZIAREN ezaugarriez beterik geratzen denean, konturatzen

hasten da eta azkenean JAKITEN DU [KXDUGD EGSG EDKUDUKM MDPRQ EKNDUXGMQ\ IKXD GIQDSGP bulkadak

benetan ARIMA baztertzen duela ZERUKO BIZIAREN etengabeko eraginetik, zeina den

gogamenean, bihotzean, gorputzean, harremanetan eta eguneroko esperientzietan.

[;QSM EGre burua defendDUXGD\ NVSSGMQ IKXD GTRGSKGPUXKD FD(

[;KD\ [.5@.-/5C5.>5\ guztiz errenditzeak harresia kentzen du dimentsio espiritualaren eta arimaren

artean. Honezkero, pertsonak ez du bere kabuz [bilatu\ behar. ZERUKO BIZIA den guztia, orain

jariatzen da gizabanakoaren gorputzean, gogamenean, bihotzean, esperientzietan eta

harremanetan. Aipatu pertsona [senak\ gidatua bizi da eta bere bihozkadei jarraitzen die, eta

horrek luzarora emaitza onak ekarriko dizkio.

PERTSONAK BETI DU SARBIDEA ZERUKO BIZIRA, ZERUKO BIZIA BETI BERTAN DAGOELAKO,

baldin eta pertsonak bere nahia entregatu eta BERAGANA jotzen badu beharra duen guztietan.

Gogoratu behar duzu aipatzen dudan momentua dela zuk adimenaren giza dimentsioa barneratzen

duzunean, eta joaten zarenean -zure adimenean eta bizitzatik nahi duzuna lortzeko baliabide

materialetan- duzun konfiantzatik haratago. Pertsona askok uste dute lortua dutela garapen espiritual-
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puntu hori, baina beren burua engainatzen ari dira.

Pertsona batek logika alde batera uzten duenean eta, zalantza orotik kanpo, DAKIENEAN bere senean

fida daitekeela erabat helburu inspiratuak lortzeko, bere bizitza aldatu egiten da. Zure esperientzian

onurak isurtzen dira guztiz ohartzen zarenean Zeruko Kontzientzia, Errealitate ezkutua a Ahalmena dela,

Zeinak lan egiten baitu zure bizitzaren kanpo-Q\^]ZMV I\_MIV& bMVMZOQI ILQUMV\[]IZMV QVLIZZIc mugituz

zure beharrak adierazteko. Ez diezu itxurei uko egin behar, irauli ezazu pentsamenduaren ahalmena

konpondu nahi duzun egoera batean. Egin behar duzun gauza bakarra da zure borondate pertsonala

entregatu, eta JAKIN zure adimen mugatua errenditzen den neurrian Errealitate Mugagabea sartzen

dela zure bizitza era berri batez ordenatzeko; zu, iraganeko euskarri guztietatik urrunarazteko, zure

gogamenera barne-ikuspen berri bat ekartzeko zeregin berri baterako, eta jarduera alor berrietara

gidatzeko. Baina hori gertatzen denean, dena askatzeko prest egon behar duzu. Iraganeko segurtasunen

kontroletik askatu egin behar zara; eta jakin behar duzu are segurtasun handiagoak, bestelako

izaeradunak, zain dituzula inspirazioari jarraitu ahala.

Existentzia giza-espiritual eta ongizate orekatuko egoera hori, Zeruko Errealitatearekin kontaktu erreala

egiteko pertsonak duen trebetasunaren araberakoa denez gero, pertsona horrentzat ezinbestekoa da

behin eta berriz jardutea, batetik Zeruko Errealitatea Bera sakonki aztertzen, eta bestetik egiaztatzen

giza kontzientziaren baitan bulkada egozentrikoak nola diharduen etengabe Zeruko Biziaren intuizio-ildo

nagusiak oztopatuz gogamenaren barnean. Une honetan existentzia iluna eta neketsua bizi duzu,

[CGSVMQ 7QPUXKGPUXKDSGP\ baitan kontzienteki bizi beharrean BERAGAN barneratuz eta BERARI UTZIZ

zure pentsatzea eta bizi-esperientziak eragiten eta alaitzen. Hertsirik geratzen zara bulkada elektro-

magnetikoen marko mental-emozionalaren baitan, harik eta zure borondatearen ahalmena zuzendu arte

zure giza sineskera kontzebituen ehuna kontzienteki disolbatzera, eta argi eta garbi ikusi arte zure

Errealitatea Zeruko Kontzientzia dela, ez zure familia, ezta bankuko kontua ere. Barne-ikuspen hori

lortzen duzunean, ARGIAN sartuko zara, eta ARGIA zure baitan biziko da.

Eboluzioan den aZQUIZMV M\I OQ_I MOWIZMV $_MQVIS M^QRQ\_MV JIQ\] bWVI MUI\MIc [<;. 5C.@1.\ baino, eta

jasaten ez baitu inoiz ez-perfektu izan litekeelako pentsamendua) arteko ondoezagatik eta tirabirengatik,

garai honetan jende gutxi ari da inspirazioa jasotzen eta beste batzuekin partekatzen. Jende horrek, aldi

baterako barne-araztetik igarotzearen beharraz hitz egingo du. Jende modernoa ohitua dago berehalako

zerbitzura, berehalako argira, berehalako berotzera, azkar jatera, berehalako edarira, arropara eta

berehalako jolasetara; eta beraz, helmugara heldu ahal izateko auto-sakrifizioa, lan gogorra, eta buru-

belarri arduratzea esan nahi duen EGIAK ez du jende hori erakartzen. Horrez gain, maisu-maistra

horietako asko diru mordoa irabazten ari dira beren jardueren bidez, eta aurkeztu beharra dute saltzen

LMV b5OQIc bat!

Zuen maisu-maistra modernoek goreneko dimentsioak pertsonaren iluminazio mentalaren transferentzia

bidez erdiesten dituen bide bati buruz hitz egingo balute, oraindik ere behar beharrezkoa litzateke barne

auto-I_\MZSM\I [ISWVIZMV UMVXM RIZ\_MI& M\I bMUW_QW UIOVM\QSWMVc atxikidura-arbuioen arazketara

makurtzea.

Benetan baldin bazaude goreneko dimentsio espiritualetarako bidean, bideak auto-ikuskatze eta auto-

ulertze argi eta garbiko momentuak izango ditu, eta jarraian auto-nazka momentuak ere bai maiz.



MTKUVQ!KV\WNK!FC-!DGTG!GIKC!FCMCT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9/IWVWPC!

Etorri nintzen P eta etorri naiz orain P QBIZI ugariaR eta QALAITASUN MugagabeaR aurkitzen laguntzera

<

Sentimendu ilun eta mingarri hori, emozio magnetikoa da, baina alderantziz. Egoak, lehen

bere buruaz zuen oinarrizko ikuspenari irmo atxikitzen bazion ere -handiena bezala, baita gainontzekoak

baino handiagoa ere-, orain antzematen hasten da honako egitate larri hau: beharbada ez dela pixka bat

ezperfektua soilik, osoa baizik. Garapen espiritual maila hori erdiesten duen edozein pertsonak

deskubrituko du orain benetako apaltasunaren bidean dabilela. Anima zaitez hori gertatzen zaizula

QS][\MIV( @ZIQV JI_\MZ JI\MZI ]_\MV IZQ _IZI _]ZQ J]Z]_SW M\I _]ZM QZ]LQXMVM_SW bVQIZQc buruz iraganean

geratu zaizkizun sineskera okerrak. 3QIQSD GXDXV XVSG [DTOQDM\& [OQUKEDXKQDM\ GFQ [VTUG TGPFQDM\

ematen dizula egin gura duzuna egiteko sormena.

Bihotz-bihotzez zure patroi emozional magnetikoen joera arruntak atzera egin dezan nahi duzun unean,

abian jarri duzu prozesu hori. Lortu nahi dituzun helburuak argi eta garbi zehazten badituzu, eta beti

edukitzen badituzu zeure begien aurrean -idatziz edo gogoan- laster jakitea lortuko duzu desiratutako

aldaketak kontzientzian direla. Hori gertatzean, espirituz arin sentituko zara eta alaitasun hutsezko uneak

izango dituzu. Egiaztatzen ari izango zara IZATEAREN EGIAK benetan gidatzen dituela bJQPW\_ OI\QJ]ISc

bizitza espiritualaren askatasun perfektura. Aldi berean, ulertu beharra daukazu zure egoak sinestarazi

behar dizula (zuk iraun ahal izateko beharragatik) balio duzula bai zeuretzat bai gainerakoentzat.

Norberaren balioari aurre egiten dion kanpoko edozein erronka formala, guztiz suntsigarria da. Beldur

etsiak eta barne-konfiantzan jaisteak eramango zaituzte munduarentzat baliorik ez duzulako uste

sendora, eta horren ondorio naturala zuk zeure burua hiltzea izan daiteke. Beraz, zure aurrerabidea

mailaz mailakoa izango da eta hala izan behar du.

Inork ez du sekula itxaron behar jendea guztiz aldatuko denik, berari zuzendutako aholku-hitzez edo

inspirazio-unez. Hazkundea soilik mailaz maila gerta daiteke barne-jakinarazte batez, eta gero beste

batez.

Benetako barne-jakinarazte batek, pertsonaren gogamena ikuspegi berri-berri batez beteko du, zeinak

gaitasuna emango baitio era ezberdinetan hurbiltzen hasteko bizitzaren zenbait inguruabarretara. Barne-

jakinarazte horrek zuzendu behar ditu pertsonaren jarduerak, harik eta kontzientzian erabat xurgatua

izan arte betikotasun guztirako, eta arimaren eboluzioaren parte izan arte.

Adibidez, gizon batek honako ideia hau izan dezake: bizitzan arrakasta izango duela bere borondatea

era erasokorrez ezartzen badu bere ingurukoengan. Sinets dezake hobeto entzungo diotela oihukatzen

JIL]( 7MZW OMZ\I TQ\MSM SWV\]ZI\_MI M_ LMTI QVWZMV OWOWSWI& M\I JMZM MVXTMOI\]MS M\I bILQ[SQLMMSc

ekiditen dutela. Beharbada orain erasokorrago bihurtuko da apaldua sentitzen delako; edo eboluzioan ari

den arima baldin bada, baliteke galdetzea zer egin dezakeen bere isolamenduarekin. ZERUKO BIZIAK

gizon horren kontzientziaren PSIKEA barneratzen duen unean eta ohartarazten dionean bera dela

jendarengandik oihukatuz aldentzen dena, inspirazio-distira bat izanen du. Ulertuko du zoriontsu izateko

eta arrakasta izateko, berak tratatua izatea gustatzen zaion bezala tratatu behar dituela besteak ere.

Eztabaida zenezake hautemate hori ez dela inspiratua, baizik eta zentzu komunetik sortua, bera berez

heldu dela ondorio horretara. Hala ere, ez da horrela. Ego-pentsamenduIS bI\^QSQL]ZI-arbuioenc bulkadek

soilik diktatuak dira, eta edozein jakinduria berri [ADIMEN .9A8@?A@57\ dator.

Hori izan liteke inoiz izango duen azken inspirazio-distira, baina benetan bide espiritual batean ari bada

M\I OWZMVMSW LQUMV\[QWMV PMTJ]Z]IS JQTI\_MV JILIJQT& XWTQSQ XWTQSQ PI]\MUIVOW L] bMOWIZMVc lehen
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gainditze hori ez dela nahikoa. Gizona ikusten hasiko da jokabide egoistaren beste patroi batzuk,

lehen susmatugabeak zirenak. Beste helburu bat jarriko du une horretantxe eskumenetik kanpo

dagoena; baina, laster, helburu hori ere lortua izango du otoitz eta meditazio bidez. Horrela, bere

kontzientziaren bibrazio-frekuentziak igoko dira, eta bera mailaz maila higituko da Kontzientziaren

bHMZ]SW 5ZZM[]UM\IZIV\_c a bHMZ]SW 5ZZM[]UIc aldera.

Bestalde, baliteke emakume bat seguru sentitzea soilik status-quo-a nahasten ez badu. Baliteke hitz

egiteko beldur izatea, bera begirunerik gabe tratatzen dutenean. Halako pertsona esanekoa, isiltasunean

babestuz erosoago sentitzen den arren, sakoneko gaitzondoa ere pairatuko du, bere nortasun pasiboa

ez delako errespetatua. Halako pertsonek erlijiora jotzen dute lasaitzeko eta bihotza arintzeko, eta

existentziaren legeak ez ulertzeagatik; seguru asko geldi-geldirik geratuko dira beren otzantasunean,

lurrean azken denbora izan arte.

5OQI M[IV& MJIVRMTQWM\IV RI[W\ISW VQZM PQ\_IS LQZMTI M\I. b2MLMQVSI\]IS Q_IV JQ\M_ W\_IVIS& T]ZZI

jarauntsiko dutelakoc, elizak irakatsi du otzantasuna gomendagarria dela, eta baliteke emakume horrek

[MV\Q\_MI JMZM bW\_IV\I[]VIc ARGIRAKO bidea dela.

8ITI MZM& MUIS]UM W\_IVIS JMZM bQ_I\MIZQc dagokion EGIA aurkitzen badu, eta [Kontzientzia

Unibertsalarekin\ bat egiteko bide zuzena aurkitzen badu, apurka-apurka bere barnean argi eta garbi

esango zaio espiritualki beste guztiak bezalakoa dela, berdin-berdina. Insipiratua izanen da ongi

UQV\_I\_MSW( <MUMVI MUIVOW _IQW bJMZM MOQI_c fidatuago eta modu erakargarriago batez hitz egiteko.

Jendea errespetatzen hasiko da pertsona berri hori, eta meditazio-uneetan zehar irabazitako barne-

garapen espirituala manifestatzen arituko da bera.

7WOWZI M_I_] M_ _I]LMTI T]ZZMIV b;IQVSWI XW_QS RIZ\_MSWc elizak azal diezazukeen bezala. Lurrean zaude

b;IQVSWIZMVc bUQV\_WIc izateko eta Kontzientzia Unibertsalarekin kontaktua egiteko, gero eta hurbilagoa,

harik eta lotura magnetiko-emozionaletik libre geratu arte.

Argi eta garbi esan behar dut nire hitzak ebanjelioan gaizki interpretatuak izan direla. Zera esan nuen:

bHWZQWVMSWIS LQZI Jihotz baketsua dutenak, lurra jarauntsiko dutelakoc.

>]VL]IZQ [W MOQ\MV JILQW_] QS][QSW L]_] bJQPW\_ JISM\[]Ic duten herriak aurrera doazela eta harmonian

bizi direla auzokoekin. Zalapartak eta genozidioa dauden tokian, nahaste hori bertako biztanleen

kontzientziaren zuzeneko manifestazioa da. Halako kontzientziak herria suntsitzen du eta pobrezia eta

gaixotasuna sortzen ditu.

Batzuetan, Tibet bezalako herrialde bat, zeinak gurtzen dituen bere isolamendua, bere erritoak eta

sineskera espiritualak, itotzen ari daiteke bere kreazio giza-espiritualen pisupean. Bertako herritarrek

VIPQ\IM_ QZ\MV JMPIZZI L]\M U]VL] VIPI[QZI M]ZMV [QVM[SMZIS XZWJI\_MSW( b2MZMV XMV\[ISMZIV MZZMITI

denac ere eramaten diete beste batzuei, zeinak biziarekiko erantzun magnetiko-emozionalez zamatuta

dauden. Neurri txiki batean, gizarte modernoak esperimentatzen duen mina arintzeko bitartekoa izan

dira.

Bide honetan ARGIRANTZ -Q<@KNEI 1IHMOC@HMOC=K@HR Zeruko Erresuma aldera- zabiltzan bitartean,

zalantzarik gabe, esperientzia zail eta gorabeheratsuak izango dituzu zure benetako helburua erdietsi

arte. Alaitasun zoragarrizko uneak bizi izango dituzu, eta momentuak, zeinetan bihotza astun izango

duzun eta emozioek harat honat eramango zaituzten arrastaka, sentituko duzulako zure eta Zeruko
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Kontzientziaren artean hautsiezinezko hesia dagoela.

Beharbada entzuna duzu barne-atsekabe aldi ilun horietaz, pertsona batek ez dakienean zer egin edo

nora jo behar lukeen. Gero, bat batean isolatze espiritual hori jasangaitza izatera heltzen denean eta

ibiltariak JMZM JIZVMSW bVQIc erabat entregatzen duenean, Argiak gogamena argituko du, eta pertsonak

existentziari buruzko egia zoragarri sakonagoren bat ikusiko du, eta garbiago hautemango du bere

IZATEAREN ITURRIA( @ZL]IV ITIQ\I[]VM_ JM\MSW LI b;IQVSWI UQVtzatu delakoc.

Bai, Q<,7;15 */</)1R haren kontzientzia barneratu eta goratu du babesturik joan dadin bidetik

Zeruko Erresumen -Zeruko Erresuma- goreneko kontzientzia espirituala lortu arte.

Beraz, aurrera egiteko bidea ezagutarazte sakoneko momentu horien bidez da. Une horiek ongi gordeak

eta gogoratuak izan behar ditu bilatzaileak& JM[\MTI bVQIZMVc atariko lan guztia galdu egingo da, eta

etengabe atzeratuko da bilatzailea bere bilaketa hasiera aldera.

Fedeak indar handikoa izan behar du une oro. Duda-mudek M_ L]\M M_MZ\IZISW JITQW( ?Q bSWV\_QMV\_QIZMVc

zure plano edo dimentsioetara jaisten naizenean, Egiaren benetako bilatzaileak dakuskit zenbait orduz

goratuak eta beste batzuei esperientzia pozik kontatuz; eta gero, pixka bat geroago, zalantzan jartzen

dute lehen jasotakoaz hain seguru zeudena. Horrek atzeratu egiten du garapen espiritualaren prozesua.

Zalantza uneoi aurre egin behar zaie kemenez, eta meditazio eta otoitz bidez gainditu. Zeren, zer da

ZALANTZA, ezagutu eta sinetsi duzun hura zapuztea baizik!

ZALANTZA, kontzientzia sortzailearen indar negatiboa da, zeina zuzentzen baita zure espiritua gorantz

jaso zuen ZERUKO BIZIAZ duzun esperientziaren aurka.

Zerorrek sortzen duzu zeure baitan gerra txiki bat ZERUKO KONTZIENTZIAZ duzun esperientziaren eta

zure giza-itsukeriaren artean. Seguru asko, Zeruko une haren oroitzapena suntsitu egingo duzu, eta

ezabatu egingo duzu horrek zure kontzientziara ekarritako goratze eta garatze espiritual aztarna oro.

Gatazka horrek nazkaturik eta gogo barik utziko zaitu. Eta seguru asko, baliteke zu inoiz ez konturatzea

zuk zeuk eragin diozula zeure buruari eraldatze negatibo hori laguntzarik gabe!

Bide espiritualean ari den jendeak horixe egiten dio bere buruari; bere garapen espirituala lardaskatu

egiten du, baina inoiz ez dio galdetzen bere buruari zer eskubide duen autokontrolik gabeko ariketa

horretan erortzeko.

Jendeak zuhurtziarik gabe erabiltzen du gogamena euren bizitzak eta beste batzuenak hondatuz, beren

bulkada egozentrikotik sortzen diren pentsamendu eta hitzen bidez. Zeren, soilik zure pentsamenduen

eta lardaskatze emozionalen bizitza baita, errietan eta indarkerian bukatzen dena: ez zure aurpegia,

gorputza, eskuak eta hankak; errietak gehiegikeria fisikoa ez badakar, behintzat. Baina, gorputz-

gatazkak ere, jatorria du egoak gogamenaren eta emozioen barruan duen frustrazioan, zeinak soin

atalak erabiltzen baititu kontrolaezinezko hira deskargatzeko.

Horrela, senar-emazteak eta adiskideak elkarrekiko alaitasunean hasten dira eta azkenean zoritxarrean

eta elkarrekiko arbuioan bukatzen dira; ezen pertsonei ezinezkoa egiten baitzaie bulkada egozentrikoak

bideratzea biziari eta maitasunari eusteko moduko adierazpenen bidez.

Gurasoek eta seme-alabek elkarri maitasuna adierazten diote nerabezarora arte, eta gero gorrotoa

eszenatokian sartu eta harremanak mingosten ditu seme-alabak agintearen aurka matxinatzen direnean

eta gurasoek handiusteko gehiegikeriarekin erantzuten dutenean.
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Berriz ere, ez dago gatazka horren beharrik. Gurasoek argi ikusi beharko lukete belaunaldi

bakoitzak borroka egiten duela bere lekua helduen munduan aurkitzeko, eta gauzak pertsona nagusiek

baino modu berritzaileagoan egiteko. Nolatan loratuko dira gazteak baldin eta girgiluak jartzen bazaizkie

nerabe-gatibualdi batean?

Seme-alabak gazte-heldu bQP]Z\_MV LQZMV OIZIQ PWZQ bPI_S]VLM-aldiac da gurasoentzat, zeinak orain

prestatu behar diren hurrengo bizitzaldirako: beren talentu latenteak erarik inspiratuenean erabiliz, eta

gero zahartzaroan, euren iraganeko zorakeria eta okerrak onartuz eta, azkenik, transizio baketsua

eginez betiereko Argi aldera.

Zergatik eztabaidatu? Zergatik borrokatu? Egoak erabat kontrolatutako jendeak sutsu eta begirunerik

OIJM PQ\_ MOQ\MV L] JMZM bM[S]JQLMMVc alde.

Espiritualki heldua den jendeak enpatiaz hitz eginez konpontzen ditu arazoak.

Zer erran nahi du horrek giza terminoetan? Beste pertsonari -hitzez edo isilik aitortuz- aditzea erran nahi

du, pertsona horrek egoera jakin batean zuen edo duen sentitzeko era, zure sentimenduak bezain

baliagarria eta begiragarria dela.

Ezustean harrapatzen zaituenean aurrez aurreko liskar batek, zeinean biotako inor ere ez dagoen prest

amore emateko apur batean ere, zoaz bakarrik bazter batera eta har ezazu astia aitortzeko zuek esku

IZ\MIV LI]SI_]MV PWZQ bSWV\_QMV\_QI-borrokac bat dela. Borroka hori ez da soilik hira une batez benetan

gertatu eta esan zenaren ondorioa; benetan jazo zena, kontzientzian biok zaretenaren ondorioa da.

Horrek bere baitan hartzen ditu zuen aurrekariak. Gatazka, nortasunetik beretik sortzen da, pertsona

bakoitzak duen bulkada egozentriko motatik, zuzena edo okerra denaren oinarrizko hautemateetatik, eta

bakoitzak besteekiko eta -oro har- biziarekiko dituen jokabideetatik. Beraz, zeure burua gatazka edo

aurrez aurreko liskar batean sartuta dakusazunean, esaiozu aurkariari atsedenaldi bat egin nahi duzula

gogamena gelditzeko eta baretzeko, lasaitasunez entzun ahal izateko.

Gero, izan zaitez argia. Jo Zeruko Kontzientziara eta eskatu Kontzientzia Amultsuaren esku hartzea

egoera horretan.

Saiatu ulertzen -eta irudikatzen- biok zaudetela Zeruko Kontzientziaren Argiaren baitan, berdin arimen

sorburuan, berdin helburuan, bata bestea bezain erreala eta gizakia, bata bestea bezain bakarra.

Ulerkuntza honetan -egoera mental honetan- guztiz sartzerik ez duzun bitartean, oraindik ez zara prest

egongo Zeruko Argian gelditzeko, zure gatazkak eta sentimendu zaurituak amultsuki konpontzeko.

Itzul zaitez aurkariarengana, eta iradokiozu bakoitzak bere ikuspuntua argi eta lasai adierazteko 5 edo 10

bat minutu eduki dezakeela, benetan esan zenari buruz nork bere hautematea adierazteko, liskarra zeri

buruzkoa den garbi azaltzeko, sentimenduak nola iraindu ziren esateko, afera nola konpondu beharko

litzatekeen erabakitzeko.

Utziozu besteari lehenengoz hitz egiten, eta berriro jar ezazu egoera Zeruko Kontzientziaren esku.

Haren aldetik salaketa gozogabe asko baldin badago, saiatu zeure egoa baretzen eta gera zaitez erabat

isilik eta lasai. Horrek ikaragarri lagunduko dio besteari, zeren sentituko baitu entzuten ari zarela (adi-adi

zaudela). Horrek arindu egingo du frustrazio-sentimendua. Arrazoiaren arabera, kontuan har ezazu zeure

aurkaria laguntzen ari zarela, baina ez zaitez harrotu bera baino gehiago zarelakoan!

Egin ahaleginak ikusten norainoko egia den zutaz esaten dena, edozer izanik ere. Onargarria bada, eutsi
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mihiari eta onar ezazu. Gera zaitez pozik eta alai zaitez une horretan barne-ikuspen momentu bat

jaso duzulako zure giza kontzientzian, aukera eman dizularik bulkada egozentrikoaren alderdi bat

desegiteko. Bulkada egozentrikotiS XQ^SI JI\ OMPQIOW LM[MOQV LM_ISM_]V JISWQ\_MIV& _]ZM IZQUIZQ bIZVI[

hartzeko espazio handiagoac izaten utziko diozu eta baita nortasunaren kontrol aktibo handiagoa izaten

ere. Kontzientziaren bibrazio-frekuentzietan ere igotzen zara, eta maila bat arinago sentitzen zara zeure

barrenean.

Horrela, psikologikoki eta espiritualki hazten zara.

Entzun bestearen sentimenduak. Saiatu zeureak murrizten, eta identifika zaitez erronka jotzen

dizunaren emozioekin. Sentitu bere mina, bere haserrea, bere larritasunak. Utzi zeureak alde batera,

eta konzentra zaitez bereak sentitzen.

Galdeiozu zeure buruari: Inork esan edo egin balizu zuk besteari esan edo egin diozuna, nola sentituko

zinateke? Zuk baldin eta egoa baztertu ahal baduzu hori kontuan hartu ahal izateko moduan, orduan

bidean zaude bulkada egozentriko mota hau OIQVLQ\_MSW& _MQVIS bVWZJMZIc edozein begiruneren gainetik

jartzen duen, eta gai ez den beste ikuspunturik ikusteko.

Hitz egin aurretik, itxaron lasai eta isilik zure aurkariaren hamar minutuak guztiz agortu arte; lehenago

amaituta ere gera zaitezte biok isilik apur batez. Aitor ezazu ahal bezain adeitsu aditu duzula esan

dizuna, eta uler dezakezula zergatik dagoen hain haserre. Autokontrol une horretan uler ezazu

zeure buruaren gutxieneko kontrola irabazi duzula, eta lehen urratsa egin duzula egoera

sendatzeko.

Bestalde, esan dizuna benetan ulertu ez baduzu, orduan mentalki oztopatzen ari zara esaten ari

zaizunetik zerbait, zeina entzun edo jaso nahi ez duzun. Beraz, berriro egoa duzu agintean. Kontrolatu

egoa eta gonbida ezazu beste pertsona pixka bat gehiago azaltzera, eta berriz ere egizuz ahaleginak zu

bere egoeran jartzeko.

Sentitu bere mina. Ulertu bere haserrea.

Pertsona hori zeure baitan ulertzen eta aitortzen duzunean, bere babes egozentrikoak amore ematen

hasiko dira, baretzen hasten ikusiko duzu. Bata eta bestea hobeto sentituko zarete.

Hori guztia soseguz, astiro, kontuz egindakoan; orduan, zeuk ere berea bezain azalpen argia emango

duzu inguruabar horietan nola sentitzen zinen kontatuz. Ez erabili aurkaria umiliatzeko hitz neurtuak,

horrela bera nahigabetu nahian. Gogoan hartu:

a) Egoa kontrolatzeko ahaleginak egiten ari zarela, baldintzagabeko maitasunaren atarikoa gisa.

b) Lanean ari zarela bion arteko bakea eta ulertzea lortzeko, ez puntuak irabazteko.

c) Zure erantzunak ez duela gatazka gehiago ekarri behar, bera haserreago jar dezaketen hitzak

erabiltzeagatik. Hala eginez gero, orduan egoak irabazten du borroka zure aurka. Eta zure

psikeak galdu.

Biok, kontzientziaren frekuentzia espiritualen barnean bizi bazarete, aurkariak erantzun bera emango

dizu zure ikuspuntua entzunez, pentsatuz eta aitortuz, zuk eman diozun bezala; baina erabat bizi bada

lur kontzientziaren frekuentzietan, baliteke zuk zailtasunak izatea. Beharbada sentituko du aldez edo

moldez _]S X]V\]IS QZIJI_Q VIPQ LQ\]_]TI b[IV\]Ic MLW bOWZMVIc edo handiagoa izan nahian. Lasai ezazu,

esaiozu mingarria dela bion artean gatazka bat egotea. Soilik probatzen ari zarela metodo bat, batak eta
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besteak zeuen ikuspuntu pertsonalak azaldu ahal ditzazuen bermatzeko; eta horrela, elkar baketzea

lortzeko, eta ez azaleko gauza bat, non sentimendu zaurituek gogamena, bihotza eta gorputza usteltzen

jarraitzen duten.

Batak besteari eman behar dio hitz gozoz ez-ados egoteko eskubidea, ezadostasunaz arrazoi

baliodunak emanez. Aurki ezazu zure baitan kemena aitortzeko zuk, gizaki gisa, ezin duzula beti arrazoia

izan; zeren eta zu gainerako guztiak bezala jaioa zara bulkada egozentriko kontrolatzaile batekin, zeinak

JMPIZ\_MV JIQ\_IQ\] WQTIZZIS JM_ITI bS]S]ZZ]S] egitekoc jarrera edukitzera eta indarrez babestera. Gogoan

Q_IV& _]S bS]S]ZZ]S] MOQ\MV L]MVIc zarela sinesten duzun bitartean, berak ere sinetsiko duela bera dela.

Gizatasunez, berak gutxienez zure maila berean dagoela sinesten du, handiagoan ez bada. Edozer

izanda ere egoak pentsarazten diona bere buruaz eta ikuspuntuaz, zehazki gauza bera da zure egoak

dituzun iritzi eta ideiez pentsarazten dizuna.

Zeruko Kontzientzia zure giza kontzientzia-eremura ekarri ahal duzunean, hitzez hitz jasoa izango

duzu -gupida jarreraz eta maitasunez- zuen baitan den bakoitzaren giza errealitatea, bion arteko

negatibitatea disolbatua izango da, eta goratuak izango dira kontzientzien bibrazio-frekuentziak, eta

horrek arinago eta bibratzaileago sentiaraziko zaituzte. Horrek guztiak bake perfektuan utziko

zaituztenez biak, jada ez da gatazkarik izanen. Hori oso garrantzitsua da bion ongizaterako.

1TLQ_& ]SW MOQ\MV JILQW_] JM[\MIZMV bMOQIc -barkamen amultsuz- entzuteari eta onartzeari, aldarapenak

bIZJ]QW UIOVM\QSWc emozionalaren energia bat sortzen du, eta energia-indarraren eta arbuioen beste

hondarrekin batzen eta sendotzen da zure sistema guztian diren kontzientzia-kanpo elektromagnetikoen

barrenean. b1ZJ]QWIZMV UIOVM\Q[UWISc murriztu egiten du zelulen arteko atxikiduraren magnetismoa, eta

osasun txarra ezartzen hasten da.

Existentziaren egitate hori, medikuntza psikosomatiko guztiaren oinarria da. Etengabe besteei errua

egozten dien eta epaitzen dituen, eta -gatazkan duen paperari dagokionez- gogamena guztiz itxita

gordetzen duen jendeak, azkenean krisi latzen bat esperimentatzen du bere mundu fisikoan edo

emozionalean. Pertsona horiek -jendeak- kontrolatu eta lan egin ahal badute joera horrekin, zeinaren

bidez kontrola ezartzen duten eta besteak epaitzen dituzten euren burua erru guztietatik salbuetsiz, eta

OMZW bIZQUIZQc eman ahal badiote erabateko maisutza euren nortasunean; krisia -edozein izanda ere-

zeharo desagertuko da azkenean.

Beste batekin duzun gatazkan zehar denbora, espazioa eta ulerkuntza eskaintzen badituzu, eta

bestearen erresistentzia egoskorra baino topatzen ez baduzu (laidozko sentimendu pertsonal baten

etengabeko baieztapen moduan), orduan itsukeria egozentrikoarekin ari zara tratatzen, eta egin

dezakezun bakarra zera da: barre egitea, amore ematea eta alde egitea.

Bere ego kontrolatzailea barkatuz eta ulertuz alde egiten baduzu, baliteke zuk zeure buruari porrota

eskaini izana, baina zeure gain garaipen bat lortu duzu eta zure kontzientzia-eremuan bibrazio

negatiboak sartzeari uko egin diozu.

Liskarra sustatzMSW MOQV LM_ISM_]V \^IZZMVI LI XMZ\[WVI JI\Q M[I\MI bM_ L]MTI PWZZMTI [MV\Q\] JMPIZc edo

bM_ L]MTI LQWMVI M[IV VIPQc. Bi esaldi horiek, bestearen duintasuna eta berari zor zaion begirunearen

]ZZI\_M TIZZQI LQZI& M\I OIQVMZI JM[\MIZMV bOQ_I MZZMITQ\I\MIc arbuiatzen dute.
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7ITLM LQM_IQWSM_] JM[\M JI\Q. b2MVM\IV M[IV VIPQ duzu diozun hori?c b2IQM\_c erantzuten badu, orduan

onartua izan behar da, eta eztabaidak puntu horretatik jarraitu behar du.

Ez zaitez inoiz gera beste batek kontatu nahi dizuna jakin gabe, aurre egin nahi ez diozulako berak

kontatzen dizunari. Hori koldarkeria da eta puntuak ematen dizkio zure egoari. Izan adoretsu, eta entzun,

belarriak erne, hitzen ostean den egia jasotzeko.

AMZ\[WVI JI\MV bMZZMITQ\I\MIc -ados egon edo ez- onartu beharra daukazu, errealitate horren alderdi batek

txunditzea edo nahigabetzea ekarri arren. Gogoan har, ez dituzula ezagutzen inguruabar guztiak,

zeinetatik hazi den giza kontzientzia hori gaur egungo forma hartu arte. Nolanahi ere epaitu, kritikatu eta

kondenatzen baduzu, harresi bat eraikitzen duzu zure eta pertsona horren artean, zeina ez den eraitsiko

nahiz eta zuk aintzat hartu nahi ez izan berak duen negatibotasun guztia etorkizunean berriz adiskide

izateko. Jakin gabe, zuk berarengandik arbuiatzen duzuna zure kontzientzian geratuko da etorkizuneko

liskarren oinarria bezala; liskar horiek hazi egingo dira eta azkenean maitasunak baino pisu handiagoa

izango dute. Arduragabeki etorkizunean zenbait gauza esango dituzu, zeinek islatuko duten azpiko

mesfidantza sekretua edo atsekabea. Zuk bere ahuldadeak maitasunez onartu, eta horiei aurre egiten

eta gainditzen lagundu beharrean; bera goardian jarriko duzu zure aurka eta inoiz ez da erabat fidatuko

zutaz. Zure egoa eta berea arituko dira borroka sekretu batean, zeinaz biotako inor ere ez zareten guztiz

jakitun izango.

Maitasuna gorroto bihur liteke. Gogoan hartu: zure bizitza KONTZIENTZIA EGOERA bat da, non

pentsamenduak eta sentimenduak gordeta dauden kutxa gotorra bezalako batean. Onarpena eta

maitasuna izan bitez altzairua, zeinaz egina dagoen kutxa.

Topo egiten duzunean, adiskidetasun soilagatik erakarria sentitzen zaren norbaitekin, eta aurkitzen

duzunean badituela zure printzipioen aurkakoak diren iraganeko elementuak, zera egin dezakezu:

a) berarekin harremanetan jarraitu bere iragana erabat onartuz, eta behar bada, etorkizuneko

egoeretan ezaugarria adierazi, logikaz eta bihotzez hazten lagunduz; edo hori ezinezkoa

baldin bada,

b) berehala egoeratik aldendu, harik eta bere prolemak Zeruko Kontzientziak inspiratutako

onarpen amultsuaren ikuspegitik ikusten dituzun arte, eta zure printzipioei harkorra dela

nabaritzen duzun arte.

Pertsona bati inoiz ez zaio egotzi behar bulkada egozentrikoak bultzaturik diharduela. Gizaki

guztiak daude egoak bultzaturik neurri handiagoan edo txikiagoan. Ez ezazu inoiz izan beste

pertsona bat umiliatzeko jarrerarik!

Lurrean nengoenean jendeari eskatu nion barkatzeko, eta uko egiteko epaitzeari, kritikatzeari eta

kondenatzeari.

Elizak gaizki interpretatu du hori, eta eman dion esanahia izan da Jainkoaren bOWOIZIc egin behar dela

besteak maitatuz eta emozio negatiboei uko eginez.

8WZQ M_ LI QVWTI MZM M[IV VIPQ V]MVI( 5_ LIOW QVWVOW b;IQVSWZQSc zure jokabideak konplazitua izatea
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behar duenik.

Zeuek zarete zuen patuaren maisu-maistrak, zeinean JM\Q bRI[W\_MV L]_]MV MZMQ\MV L]_]MVIc. Aurreko

orrialde guztiak zuzenduak daude zuri xehetasunak emateko, jakin dezazun nola ekidin belar txarrak

soroan eta nola iraun osasuntsu, zoriontsu eta jori.

Zure garapen espiritualean helduko da garai bat, ezen esnatuko baitzara buruan duzun itzelezko

dohaira (sormenez eta buru argiz pentsatzeko dohaia), eta heldu ere helduko zara dohaia

erabiltzeko moduan duzun ardura handiaz jabetzera.

Zure munduan bada jende zoragarria halako modu batez gogamena erabili duena, ezen barne-ikuspena

eta hazkundea irabazi baitu bere bizimoduaren eguneroko erronketatik. Urratsez urrats, zundatuz,

aztertuz, ikuspuntu berrietarantz higituz, ulerkuntza altuago baterantz joz, ideal berriak sortzen dituzte

eurentzat. Hartzen dituzte ideal horiek gidalerrotzat etorkizuneko jokabiderako. Bitarteko horien bidez,

arazteko gauza dira beren pentsamenduak, hitzak eta ekintzak, munduan duten jokabidea berriz

zehaztearren eta giza harremanetan arreta jartzearren.

Horiek, maila horretaraino berez heltzen diren pertsonak dira, baina gutxitan ikusiko duzu iturri gorenetik

a Zeruko Kontzientziatik a edo b;IQVSWc dei dezaketen hautematetik atera ez izana euren indarra,

barne-ikuspena, inspirazioa eta oreka emozionala.

Lurrean nengoelarik, jendeari istorio bat -b8IUIZ EITMV\]MVc parabola- kontatu nion. Esan nuen Jaun

Handi batek -oso aberatsa bera- atzerrira joan behar zuela aldi baterako, eta bere hiru morroiei diru

kopuru bana utzi ziela. Lehenengoari hamar talentu, bigarrenari bost eta azkenari talentu bat.

Itzuli zenean galdetu zien nola erabili zuten dirua. Batek esan zuen bikoiztu egin zuela maisuaren

inbertsioa, beste batek erdia irabazi zuela, eta azken gizonak esan zuen diruaren gainean eseri zela

emandakoa galtzeko beldurrak eraginda.

Maisuak zoriondu egin zituen aurreneko morroi biak euren eraginkortasunagatik eta xalotasunagatik,

baina haserrea erakutsi zion bere esku utzitako talentuarekin ezertan ere saiatu ez zen morroiari.

Munduan nork bere talentua dauka, zeinarekin lan egin. Baldin eta zeure aldetik zail ikusten baduzu

talentu eta baliabide pertsonalei onura ateratzeko modurik hoberena aurkitzea, jo ezazu Zeruko

Kontzientziara meditazio bidez, eta pixkanaka ideiak ziurtasun osoz etorriko dira, eta guztiz egokiak

izanen dira zure nortasunerako.

Aldi berean, begiratu nola erabili dituzun talentuak bizitzan zehar. Zeuretzat zoriontasuna eta gozamena

sortzen erabat murgildurik egon zara ala eman ere egin duzu denbora besteen bizimodua goratzen edo

hobetzen?

Izugarria da talentuak batezbestekoaren gainetik jaso izana, eta horiek xahutuz bizitza era berekoian

bukatzea. Ikasi gabe geratu zaizun edozein ikasgai, uxatu duzun edozein hazkunde eta nahita saihestu

duzun edozein garapen espiritual, zerorrek sortu dituzun mendiak dira hurrengo bizitzetan gainditu

beharrekoak. Zure bidean oztopo izango dira, eta espiritualki tratatu beharko duzu beraiekin edo bestela

beste bizitza batean errepikatu.

Munduan ez da beharrezkoa bide handi bat irekitzea, ezta aurrerapenak, aberastasuna edo ospea

lortzea ere. Talentuak guraso bezala erabil ditzakezu lanean arrakasta izateko modu onenak bilatzen
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zure seme-alaben ongizatea sustatuz. Guraso amultsu on bat izatera deitua izatea baino

handiagorik ez dago, batez ere Aita-Ama Zeruko Kontzientzia eredutzat hartzen baduzu, zeinaren

helburua den: gogamenaren eta gorputzaren hazkundea, elikatzea eta sendatzea; gogamenaren eta

gorputzaren birsortzea; forma ororen babestea; eta gogamenaren, emozioen eta gorputzaren behar

guztiak asetzea, Legea eta Ordena eta Baldintzagabeko Maitasun sistema baten barruan. Guraso

bezala, Izatearen zure Zeruko Iturriaren Kontzientzia mailan egongo zara.

Talentuak ondoen erabili dituzten pertsonetako batzuk zerbitzariak izan dira; besteen seme-alabak

arduraz eta maitasunez zaindu dituzte, arreta handiz zehatz-mehatz garbitu dute etxea, inguru baketsua,

lasaia eta amultsua sortu dute nagusiarentzat maitasunez eta adeitasunez. Horiexek dira arima handiak,

zuzenean Zeruko Erresumara joateko bidea egin dutenak.

Bestalde, badira pertsonak, talentuak besteak suntsitzeko asmoarekin erabili dituztenak, euren

hantukeria eta bihotzean duten barne-huts hotza elikatzearren. Pentsa ezazu jende horrengan, zeinak

beste batzuei garuna garbitu baitie matxinatzera eramateko, historian zehar eta gaur egun ere. Diktadore

bihurtu dira. Gero, pentsa ezazu diktadore horiek izan lezaketen bukaeran.

8ITISW XMZ\[WVMS& bIPITUMV UMV\ITISc beraiei emandako pribilegioen gehiegikeria egin dute, eta

azkenean prezioa ordaindu dute; baina ez, inongo arrazoi onengatik milaka bizitza hondatu baino lehen.

HMZMV M\I& M_QV TQ\MSM QVWQ_ MOWV IZZI_WQ bWVQSc herriak, gerrak urratutako basamortu bihurtzeko eta

ekonomia joria hondatzeko.

=GPUTDUV IGJKGIKMGSKD OGPUDN GUD GOQXKQPDN VIDSK KXDUGP FGP HDOKNKGUDP( 4QSK& [DJDNOGP

OGPUDNDSGP\ GSDEKNGSD Jiguingarria da. Ahalmen mentalak, tratu txar eragilearen gainean

errebotatzen du modu askotan, askotan: osasun txarra, gaixotasuna, menpekotasuna, depresioa,

eta autoestima galtzea ekarriz.

Hala ere, ez erabili zure garuna, adimena, barne-ikuspena eta heziketa plataforma bat bezala bertatik

kritikatzeko, epaitzeko eta kondenatzeko zeure eraginkortasun edo ontasun mailetan ez dauden

gainerakoak bizitzaren edozein arlotan.

Aldi berean, kritikatzea, epaitzea eta kondenatzea arnas hartzea bezain naturala denez giza egoarentzat,

ez ahalegindu ukatzen hobe daitekeenaz dituzun hautemateak. Hori egitea prozesu ebolutiboaren

errealitatea ukatzea da eta. Existentziaren atzean den helburua, zure esperientziak esperimentatzea eta

hobetzea da. Beraz, ez epaitu, ez kondenatu, ezta arbuiatu ere besteengan nabaritzen dituzun

urritasunak; aitzitik, eraman zeure hautemateak berehala Zeruko Kontzientziara, eta eskatu etengabe

Zeruko Konponbidea arazoarentzat. Uler ezazu irmoki nonahi eta noiznahi Zeruko Kontzientzia

prolema batean sartzen denean, azken emaitza beti dela hazkundea eta garapena alderdi interesatu

guztientzat.

Saia zaitez beti kontuan hartzen lurrean zaudela Zeruko Kontzientzia zure eguneroko bizitzara,

harremanetara eta inguruabarretara ekartzea lortzeko. Zu gogamena erabiltzeko zaude hemen

helburu berezi horretarako.

Esan nuenean etorri natzaizula QBIZI UgariaR aurki dezazun laguntzera, esan nahi nuen etorri naizela

zure kautiberio emozional-magnetikoan zehar lan egiten laguntzeko, eta aurkitu eta benetako kontaktua

izan dezazun ZERUKO BIZIAREKIN Z zure izatearen Iturriarekin. Kontaktu horretatik heltzen zaizu
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BIZI areagotua, zeinak guztiz gainditzen baitu soilik MTQSIL]ZI\QS TWZ\_MV L]_]V bJQ_Q NQ[QSWIc. Kontaktu

horretatik jasotzen dituzu zuzentasuna, babesa eta Zerutik Inspiratutako Bide bat.

Horri QKontzientzia Kristikoaren BideaR dei zeniezaioke.

Hautematen duzunean egia sakonagoren bat -lehen zure kontzientziari izkutatua-, onartu egin behar

duzu eta biziki poztu Zeruko Kontzientziak zure giza kontzientzia barneratu izana eta zure gogamenean

mintzo izana. Eman eskerrak zintzoki, eta gorde eta benera ezazu dohain hori. Inoiz ez ezazu segurutzat

jo, bestela blokeatu egingo dituzu ADIMEN AMULTSUAREN hurrengo barneratzeak. Baliteke zuk

galdetzea zergatik sentitzen zaren hain bakarrik berriro.

;MVLMIS& b2IZVM 5[XQZQ\]ISc transformatu izanaz hitz egiten du.

b2IZVM 5[XQZQ\]IZMVc terminologia ez da okerra. Asko saiatu naiz terminologia zaharra desegiten zure

gogamenetik, zeinak beharbada esanahi ez-zehatza izan baitu zuretzat. Aldi berean, uler dezazun nahi

dut zuk benetan esan nahi dudana behin atzemanez gero (iraganean guztiz gaizki ulertua izan naizenez

gero, ez dut horrelakorik berriz gertatzerik nahi), ez duzula terminologiak berak behartuta egon behar.

b2IZVM 5[XQrituac benetan da KONTZIENTZIA UNIBERTSAL BETIEREKOTIK operatzen duen

ZERUKO BIZI KONTZIENTZIA, eta ez du zerikusirik hildakoen espirituekin; hori guztia jakinez gero,

erabil dezakezu zuretzat esanahi handiena duen terminologia, baldin eta GUTUN hauetan eman dizudan

esanahia badu.

Itzul gaitezen atal berri honen hasierako jatorrizko baieztapenera. Maiz esaten da jendea b5[XQZQ\]IZMV

ahalmenak transformatuac izan daitekeela.

8WZZMTISW MZITLISM\IZQS M_ LI XW[QJTM( 7Q_ISQ JI\MVOIV& M_ LIOW M_MZ bMZZMITQSc transformatua izan

daitekeenik. Zure arima ZERUKO BIZI-KONTZIENTZIATIK atera da; eta beraz, perfektua da. Zure giza

bVWZ\I[]VIc TIJ]ZZI LI& M\I [WQTQS bI\^QSQL]ZI-arbuioen bulkada magnetiko emozionalekc osatua. Beraz,

Zeruko Biziak, pixkanaka, gero eta sakonago eragin behar dio zure kontzientziari bulkada lodi

horiek desegitera behartuz, zuri Errealitate Espirituala jakinaraztearren. Agian hobeto azalduko

dizut hori parabola baten bidez.

Edertasun handiko neska bat izkutuan gordeta zegoen estalki gris astun batenpean, non margoturik

baitzeukan aurpegi itsusi bat. Horrela, bere izatearen egia isilpean gordetzen zen, eta pertsona gutxi

ausartzen ziren beragana hurbiltzen itxura gutxi-erakargarriagatik. Gizaki heldu egin zen, eta konturatu

zen bere bakardadearen eta goibeltasunaren zergatia -mugimenduaren eta osasunaren askatasun

galera-, bere estalkiengatik zela. Baina, hain zegoen horiei ohiturik, ezen sentitzen zuen ezin zela horiek

OIJM JQ_QZI]V( 8ITI MZM& VIPQSWI _WZQI Q_IV _]MV& JM[\M PMZZQITLM JI\MSW bUMV\WZM iluminatuc batekin

topatzeko modukoa; eta azkenean horrek bairatu zuen neska estalki bakar bat behintzat desegiteko.

8WZZM\IZISW JIZVM QVLIZ VIPQSWI JQTI\] WVLWZMV& TIO]V\_MSW M[SI\] _QWV bUMV\WZMIZQc. Horrek eskuak

altxatu zizkion eta bion artean alde batera utzi zuten estalkia -non margotua baitzegoen aurpegi itsusia-;

eta kendu ondoren, neska askoz hobeto sentitzen hasi zen. Alaitasun zirrara bat izaten hasi zen. Handik

O]\^QZI JM[\M M[\ITSQ JI\ SMV\_MSW QZZQSI [MV\Q\] _]MV& M\I JMZZQ_ MZM bUMV\WZMIc heldu zen eta kentzen

lagundu zion. Eta horrelaxe jarraitu zuen. Zenbat eta estalki gehiago kendu, orduan eta arinago bihurtu

zen, pixkanaka pixkanaka begiztatu zuen inguruko naturaren errealitatea; zuhaitzak argi ikusi ahal izan
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zituen eta hegaztiak adarretan eta horien kantu ederrak liluraturik entzun zituen, edertasuna ikusi

zuen gainerakoen aurpegietan eta maitasunaren eragina sentitzen hasi zen bere bihotzean. Bizia

benetan Zeruko opari preziatu bihurtzen ari zen. Egunero egunero eskerrak ematen zizkion bUMV\WZMIZQc

hain pertsona zoriontsu izaten laguntzeagatik. Azkenean heldu zen inguruan zuen azken estalkia

gehiago jasan ezin zuen unea. Bazekien horrek bakartzen zuela argi batetik, edertasunetik, armoniatik

eta beste pertsona ederrekin kontaktatzeko aukera handiago batetik. Nahiz eta ez jakin nola konpon

_Q\MSMMV M[\ITSQ PWZQ OIJM& bUMV\WZMIZMSQVc isiltasunera erretiratu eta azken estalki hori kentzeko eskatu

zion.

Hori agonia-aldi bat izan zen, zeren estalkiak bere izatearen atal bat ematen baitzuen. Baina eskatu eta

erregutu ari zelarik, halako Argi distiratsuko une batean estalkia errea izan zen. Geratu zen forma, bere

Errealitatea zen, eta barne-askatasun perfektu batean sartu zen!

Hala ere, bere Errealitate indibidualizatuak orain inguruan funtzionatzeko modu bat aurkitu behar zuen;

hori ezustean zaila izan zen.

Bera inguratzen eta barneratzen zuten hautemateak -Errealitateari buruzkoak- hain argiak eta

haraindikoak ziren, ezen besteekin zuen komunikazioaren mamia errotik aldatua izan baitzen. Harrez

gero, ez zegoen bakean inguru sozialarekin eta laboralarekin, eta bere komunitatearen kide izaten ere

ezin zuen jarraitu.

Jendeak begiratu eta esaten zion: b@Q& Q_I\M_ PWZZMTISWI _IZI M\I M_ LI]SI_] M[\ITSQZQS/ Q_]OIZZQI& OMZW"

Oso arraro ikusten zaitugu -pixka bat zoroa ere bai-c. Bizkarra eman zioten.

Zer uste duzu egin zuela? Etsipenez oroitu al zuen besteenak bezain estalki astunak eramaten zituen

garaira itzultzea? Ez, berak halako bakea, alaitasuna eta beharren asetzea aurkitu zituen, ezen alde egin

zuen komunitatetik, erretiratu eta bat egin zuen beste arima batzuekin; hots, haren benetako nortasuna

onartu zutenekin, eta maitasunez eta alaitasunez erantzun ziotenekin.

Esadazu, bere estalkiak (nortasuna) eraldatuak izan al ziren? Ez, berak [OGPUQSGDSGP\ EKUDSUGX estalkiak

SMVL] _Q\]MV& bUMV\WZMISc (BIZIAREN ZERUKO KONTZIENTZIAK) konbentzitua izan zenean horixe

zela egin behar zuena. Estalki-geruza ezberdinak kentzean, estalkiek (nortasunak) izkutaturiko

Errealitatea a Arimaren barne-ezagutzatik gero eta gertuago zegoen.

2MPIZJILI& WZIQV ]TMZ LM_ISM_] OQ_I bVWZ\I[]VIc armiarma-sare mental-emozional bat bezalakoa dela,

JI\_]M\IV bI\^QSQL]ZI)JI\I[]Vc UIOVM\QSWIZMV M\I bIZJ]QW)ITLIZIXMVc magnetikoaren arteko interakzio

mordo baten estalki zikina. EspiritualkQ MJWT]_QWVI\]ZQS LI]LMV XMZ\[WVMS QS][ LM_ISM\M bM[\ITSQc zikin hori

-hizkera arrunteko- jendearena den larruazala lainotzen ari dela; zeinaren pentsamenduak soilik dauden

zentratuak egoaren jarduera lizunetan.

Bestalde, pertsona batek pentsamendu eta erantzun arrunten mailak gainditu ahala, larruazala argitzen

PI[\MV LI M\I IZOQ JI\ LQ[\QZI\_MV LI JMOQM\IV( b?WZ\I[]Vc arrunta ezarian gutxitzen ari den bitartean,

gorputza espiritualizatuago egiten da. Hori, oso garbia da hautemate espiritualaren dohaia duten

pertsonentzat.

Ez izan beldur etorkizunean giza mentalitatea baztertzeko. Uko egingo diozu apurka-apurka lasaitasun

amaigabea sentituz. Zure benetako helburua bizitzan gero eta argiago egingo da, eta hori lortzeko

izango duzun erabakitasuna gero eta sendoagoa izanen da.
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Argudia dezakezu ez zaudela -mentalki edo emozionalki- murgildurik pentsamendu eta

sentimendu magnetiko emozionaletan maiz. Baina, zure berezko pentsamenduak aztertzen dituzunean,

QS][QSW L]_] bI\^QSQL]ZI)MZISIZXMVM\ISWc M\I bIZJ]QW)ITLIZapenetakoc pentsamendu magnetikoek guztiz

menperatuta zaudela egun osoan. Zure gogamena berriketa etengabean ari da; bertan zera egosten da:

komentarioak eta irizpideak, kritikak, desioak, ez-desioak, sentimendu erreakzionarioak, sentimenduak

gaitzondoa edo arbuioa izateko zorian, zenbait gauzaren irrikak eta irrika horiek beteko ez ote diren

beldurrak, arrakasta izateko borroka, eta narriadura edo haserrea arrakasta horren bidean eragiten

dutenen aurka.

Otoitz egiten duenak, egoa kontrolean dagoenean, fedez eta irrikaz otoitzen du. Berehala, otoitz egin

WVLWZMV VWZJIQ\MSQV \WXI\_MIV& b;IQVSWIZQc zuzen konpon dezan azaldu berri zaion trauma, tristeki

zabaltzen du giza gupidaren konforta irabazteko; baina auto-gupidak ezeztatu egiten ditu otoitzean,

bM[SIMZIV, fedean eta irrikanc lortu ziren kontzientzia-forma eta indarra.

Gogamena, oro har lokatza da, ideia gatazkatsuen lokatza. Estresean zehar pertsona batek ahaleginak

egin ditzake bizia ematen dion baieztapen edo hautemate batean konzentratzeko, baina pentsamendua

laster gogamenetik egotzia izaten da -kume jostalari batek airez beteriko paperezko boltsa bat jaurtitzen

duenean bezala-, eta pertsona hori ekiditen saiatzen zen pentsatze estresagarria berriro jabetzen da

berataz. Eta horrelaxe gertatzen da gogamenean, atzeraka eta aurreraka, harik eta pertsonak gatazkatik

ihes egin nahi duen arte.

Zure barne-LQITWOWIS $JISIZZQ_SM\IS% JMPIZJILI PWVMTISW TMZZW PI]MS [MOQ\]SW LQ\]. b5_ L]\ RIQSQ VIPQ( 5_

dut gosaria prestatu nahi. Ez dut ogitartekorik egin nahi. Ez dut lanera joan nahi. Ez dut halako pertsona

ikusi nahi gaur. Ez dut garbitu nahi, ez dut hau, hori eta hura egin nahic.

Eta PWZZMTI& bJQ_Q\_IZMV IZJ]QWIZMVc letaniak jarraitzen du egun osoan pertsonak guztiz nahigabeturik

daudela. Hala ere, mentalki kexat] JMPIZZMIV& LQITWOWIS PWVISW TMZZW PI]MS RIZZIQ LQ\_ISM( b5_ L]\

OWOWZQS`c Sentimendu horiek guztiak, aipatutako jarduerak arbuiatzen dituzten bulkada egozentrikoetatik

datoz, zeren hautematen baitira aspergarri, ezeroso edo karga bat bezala.

Bestalde, e[VI\] M\I M[IV MLW [MV\Q LM_ISM_]. b=IZ]VJI\I LI& IO]LW QJQTQ JMPIZ L]\& RIV\_Q M\I UMZSI\]ZI

joan beharra daukat. Gauza batzuk erosi nahi ditut. Agortu baino lehen joan beharra daukat marrubiak

erostera. Merkealdietara joan behar dut pagotxak aurkitzeko. Maitekiro mintzatuko natzaio senarrari,

dirua eman diezadan. Patrick-en bulegora joatean, bera ikustea espero dut. Nagusi berriak niri buruzko

inpresio ona har dezan nahi dut; beraz lan gehiago egingo dut eta erakargarri jarriko naiz berarentzat.

Senarrak auto berria erostea espero dut. Ziur nago aparkalekua aurkituko dudala positibotasunari eusten

badiot. Bonifikazioa jasotzea espero dutc( 1]ZZMSW QLMQI PWZQMS O]_\QIS& bVQS VIPQ L]\c atxikidura

egozentriko bulkadetatik datoz.

b1\^QSQL]ZIc M\I bITLIZIXMVc sentimendu batzuk ere harilka ditzakezu.

b=WIS PIZ JQ\_I TI[\MZ VQZM [MUM-alabak, ni erlaxatu ahal izateko. Gaitzesten dut ura eskatuz deitzen

didaten unea, eta irakur diezaiedan nahi izatea nekatuta nagoenean; baina ama ona izan behar dut eta

denbora pixka bat eman berekinc( b1PIT Q_I\MI M[XMZW L]\c& bQ_IV JMPIZ L]\c& bIUI WVIc& bLMVJWZI MUIV

berekinc. Horiek guztiak konektatzen dira erakarpen-JI\I[]V UIOVM\QSWIZMSQV( 8WZQMS& _]ZM\_I\ bVIPQ

dituzunc gauzak dira. Pentsamendu horiek, beldurretatik ere sortzen dira; une horretan egin dezakezuna
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baino gehiago eskatzen dizuten beldurretatik, alegia. Ama bezala porrota izatearen beldurra.

Beldurra, egotik esperimentatutako bulkada zuzena da, zeinak eskatzen baitu zu zeure buruarentzat eta

besteentzat onargarria izateko moduko mailan egotea, nahiz eta ondotxo dakizun ez zaudela!

Zibilizazioaren garapenarekin, atxikidura-arbuioetako bulkada magnetikoak hain korapilatu eta nahasi

bilakatu dira, ezen zailak baitira ezberdintzea eta bereiztMI( b7WZZW\I\_MV L]\c& b]ZI M[katzeac& bVQS

irakurtzea nahi dutec& bPIQV VIOW VMSI\]\Ic/ PWZQMS O]_\QIS bIZJ]QW-higuinarenc sentimendu magnetikoak

dira; eta kanpo aldera arbuiatzeko eta bultzatzeko energia handiagoa behar denez onartzeko eta

batzeko baino, gatazkak adoregabetuago eta nekatuago sentiaraziko zaitu zure barnean azkenean, baita

errudun sentiaraziko ere, baina ez zara gai izango sakonean egin nahi duzuna benetan egiteko: b[MUM-

alabekin denbora luzeago ematea, ipuin bat irakurtzea eta haiek mimatzeac. Horrek -asetasun eta

ongizate- zirrara ekarriko lizuke, zeren maila sakonago batean ongi baitakizu maitasuna esperimentatzen

M\I ILQMZI_\MV RIZL]VOW _MV]SMMTI/ bVIPQ L]\c M\I bM_ L]\ nahic guztiak ordea, maitasun sentimendua

izkutatzen duten geruza bat dira. Zure izatearen txokorQS [ISWVMVMSQV JI\ _I\W_MVMIV& M\I bUIQ\I[]VIc

esperimentatzen eta adierazten ari zarenean, benetan zaude bakean eta zoriontsu.

Aldi berean, ohar zaitez ama amultsuengan etengabe gertatzen ari den barne-bakarrizketa horretan;

ondorengo adierazpen txiki hau. bLMVJWZI XQ^SI JI\ MUIV JMPIZ L]\ JMZMSQVc BIZIA-ZERUKO

KONTZIENTZIATIK zuzenean ateratako barne-iluminazioa da; baina seguru asko sinetsiko duzu zeure

kontzientzia dela, zeinak esaten dizun zer egin behar duzun.

Beharbada, ikusten hasia zara zure gogamena eta emozioak gerra-eskenatoki bat bezalakoak direla,

non ideiak gatazkan dauden bata besteari jarraiki hain azkar, ezen ez baitzara batere ohartzen zeure

buruari egiten ari zatzaizkionaz. Zure gogamena kulunka bat da. Zure sineskerak, iritziak eta erreakzioak

aldatzen dira harremanetan eta inguruan aurkitzen duzun edozein aldaketaren arabera. Gustu eta

nahigabeen, erresuminaren eta adiskidetasunaren, eta posesibotasunaren eta arbuioaren gora-behera

bat. Zalaparta hori guztia sortzen da zure inguruan ezkutuko maila batean benetan gertatzen ari den

guztiaren azaleko ulerkuntzatik. Zu, itsasoak zeharkatzen dituen itsasontzia bezalakoa zara. Zerua

dakusazu, baina zure gilapean gertatzen den biziaren hazkundearen, mugimenduaren eta jardueraren

ideiarik txikienik ere ez daukazu.

Horrek esan nahi du beharbada pentsatzen duzula norbaitekin harremanak dituzula modu errealean,

baina bere larrupean eta kanpoko atseginaren atzean, laguna bakarrik senti daiteke zure aurrean, eta

irrikatzen egon daiteke ulertu eta hitz egin diezaiozun maila sentiberago eta enpatikoago batean,

egokiago bere eta zure beharrentzat.

Adibide bat jarriko dizut. Itxura guztien arabera badirudi erabat inokuoa dela, bai zuretzat, bai

gainerakoentzat; baina, behatzaile batek erakutsiko dizu honako esaldi hau -inokuoa izan ezik- guztia

dela: bM_ JMLQ TIVMZI RWIV MUIS]UM PI[MZZM\] PWZQ"c

Lehenbizi, halako baieztapena egiteko, zeure ezkutuko kontzientzian, bere jokabidea errepasatu duzu

eta kondenatu egin duzu bere umore txarraren bidez sortzen dituen arazoengatik. -Emakume

haserretua- dioen txarteltxoa jarri diozu lepotik zintzilik. Sortu duzu kontzientziaren energia-indarra bere

Q_MVI M\I O]_\Q( 5_ LQW WVQS MOQVOW( H]S bVIPQ _MV]SMc era magnetikoan, ez espiritualki, bera lanean ez

egotea, zuk bizimodu atseginagoa egiteko. Goiko baieztapenean jakinarazten duzu guztiz zaudela
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bMOWIZMVc hatzaparretan, zeren ez baitiozu zeure buruari galdetzen ea emakume horrek ba ote zuen

nortasun arazoren bat, ezkutuko gaixotasunen bat, miseria, edo arazo ekonomikoren bat, zeinak umore

txarra sortzen ote zion. Bera egongo ez delako itxaropenak, bere gaineko madarikazio baten izaera du.

Zure pentsaera nahikoa suharra eta ahaltsua izango balitz, seguru asko berak kontzientziaren

energiaren indar negatiboa jasoko luke, eta bat batean, benetan ondoezik sentituko litzateke lanera

joateko!

Printzipio bera ezartzen da tentsio emozionalaren garapenean, zeinak urduritasun-krisia dakarren.

EMV\[QW MUW_QWVITIZMV PI[QMZIV& OWOIUMVI M\I MUW_QWIS TI[\MZSM\I T]_MIV PI[\MV LQZI bIZJ]QW-

aldarapen-higuinc direlako sentimendu magnetiko-emozionalekin lehiatzeko. Pertsona bat, horrelako

XMV\[IUMVL] M\MVOIJMM\IV SISW\]\I OMZI\_MV LI. bM_QV LQW\ I]ZZM MOQVc zeina baita pertsonak krisia

tratatzeko duen energia guztiaren arbuioa eta ukapen argia. b5_QV L]\ RI[IVc pentsatzeak ere pertsonaren

QVLIZZI ]SI\_MV L]( b7WZZW\I\_MV L]\ PWZQ VM]ZQ OMZ\I\_MIc( b7WZZW\I\_MV L]\ PWZQ MOQ\MV IZQ _IQLIV

pertsonac( b7WZZW\I\_MV L]\ VQZM JQ_QUWL]I ITLI\] JMPIZ Q_I\MIc( b7WZZW\I\_MV L]\& VM]ZM J]Z]IZQ ]SW

egiten diot, arbuiatzen dut, protestatzen dut, aurre egiten dut, ez dut merezic Bereziki, oldarkorra den

kontzientzia forma bat (pentsamenduak) zera da: bTIZZ]\QS XIOI\]SW LQ\"c arbuioaatxikiduraamagnetikoaren

nahasketa da. Egiaz, esaera horren kontzientzia hauxe da. bOWZZW\I\_MV L]\& M\I MOQV LQLIVI MZM

hainbeste gorrotatzen dut ezen eskarmentu ederra emango baitiot. Berari egingo diot zehazki berak niri

egin didana. Ordainarazi egingo diot, gero!c

Hori mendeku hutsa da! Mendekua boomerang bat da era magnetikoan itzultzen dena, igorleari

sufrimenduren bat ekarriz. Bera Kontzientzia Kristikoaren bidean baldin badabil, erakutsi ere erakutsiko

zaio oso ikasgai beharrezkoa.

Aurreko pentsamendu eta sentimendu horiek, hiltzen duen erresumina barne, nerbio krisiak ekartzen

dituzte, baita fisikoak ere.

Baliteke Gutun hauek irakurtzen ari diren zenbait pertsona egotea, Betainiatik hurbil pikondoarekin izan

nuen liskarraz gogoratuko direnak. Goseak nengoen, eta zentzugabeki piku bila nenbilen sasoitik kanpo.

Bat ere ez topatzeaV& _MZI M[IV VQWV _]PIQ\_IZQ. b9VWZS M_ LM_ITI _]ZM NZ]Q\]ZQS RIV JMZZQZW"c Eta zuhaitza

ihartu egin zen sustraietaraino, hilik zegoen hurrengo egunean, Pedro harrituaren aurrean. Hori gertatu

zen ni, Jesus bezala, bOWOIUMVIZMV MZIJQTMZIVc erabat arduragabea nintzen aldi batean. Eta mina sortu

nuen, zeinaz damutu egin nintzen. (3. Gutunean guztiz azalduak ditut istilu horren benetako arrazoiak).

Hala ere, dizipuluekin hitz egitean ere, istilua aipatu eta erabili nuen gogamenak izaki bizidunetan

eragiten duen ahalmenaren adibide eta abisu bezala.

Esan ere, esan behar da egun hartan bertan zehatu eta egotzi nituela mailegu-emaileak, eta eskribauak

eta fariseuak gogor iraindu nituela beren aurpegian. Jarduera horiek guztiak, atxikidura a arbuio

emozional a magnetikoen bulkadak izan ziren. Nahita itxi nuen hurbileko nire heriotza gurutzilketa

bidez. Ezin hobeto nekien zertan ari nintzen, zeren nire egonaldia lurrean bukatzen ari baitzen; eta egia

esan, zure mundua uzteko irrikan nengoen.

Jendeak hasieran bide espQZQ\]ITI PIZ\_MV L]MVMIV b7WZIOWSW 1PITUMVc baten bila, euren maisuek

I[SWZQ bI]\WTIO]V\_Ic irakasten diote atxikidura magnetiko a emozional pentsamenduei maila handi batez

lotuz, nahiz eta aipatu maisuek ideiarik ere ez duten euren instrukzioek egoaren ahalmena sendotzeko
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balio dutela.

Izangai M[XQZQ\]ITMQ _MZI QZISI[\MV _IQM. bUMLQ\I\_MV JIL]_]c& b;IQVSWIS MLW _]ZM I_XQSWV\_QMV\MIZMV

Ahalmenak nahi duzuna lortzen lagunduko dizuc.

b?IPQ L]LIV M\^MI QZ]LQSI\] MOQVOW L]\& M\I JILISQ\ RI[WSW L]LITIc( b2MPIZ dudan arropa erosiko dut, eta

fedea edukiko dut, -aldez edo moldez- letrak ordainduko ditudalac. Haiek, fedea izatean, eta behar eta

nahi dutena lortzean jartzen dute arreta.

Kontzientzia aldaketaren eta fedea lanketaren hastapenetan, benetan sentitzen dituzte onura handiak.

Desiratutako gauzak euren bizitzetan gauzatu egiten dira, ateak zabaltzen dakusate, arrakasta lortzen

dute. Fenomeno horrek jakinarazten du beren kontzientziaren plan materialak espiritualizatzen ari direla,

eta beraz, hobekuntzak daude euren bizitzetan. Bizitza ez da lehen bezain gogorra.

Baina zure bizitzak, zure kontzientziaren -gogamena, emozioak eta gorputza- maila guztiak adierazi

behar ditu. Zu kontzientzia fisikoaren erresuma menperatzera heldua zarenean, espiritualitatearen

hurrengo abentura emozioen erresuman izango duzu. Beraz, bat batean, zure ugaritasunaren erdian

haizeak jo eta euria egiten du lehenago egonkor zenuen kontzientzia emozionalean, era guztietako

zoritxar aunitz sortuz. Hori izan daiteke, familiako bat, osasuna edo jabegoa galtzea eta bat batean

hainbat motatako ifrentzuak izatea zure bizitza arlo ezberdinetan. Une horiexetan askok galtzen dute

I]ZZMSW NMLMI( bAW[Q\QJWIV XMV\[I\_MIS M_ L] N]V\_QWVI\_MV"c baieztatzen dute.

Ez, soilik positiboan pentsatzeak ez du f]V\_QWVI\_MV/ M\I b_]ZM I_XQSWV\_QMV\MIZMV IPITUMVISc ere ez,

hori soilik delako zure izate -espiritual/gizaki- osoaren alderdi bat. Zure emozioak asaldaturik daudenean,

deitua zara kontzientzia osoa aztertzera: sineskerak, zeureganako eta besteenganako sentimenduak,

dimentsio espiritual batean duzun fedea abaita, goragoko maila batean duzun heriotzaren eta geroko

bizitzaren esanahia ere-. Hori oso une mingarria da jendearen bizitzan. Nahasmendu-garai horri lotua

dago mundu guztia nola edo hala.

Aldi hori sekulako barne-hazkundea eta zoriontasunean sartzeko mugimendua izan daiteke, edo bestela

samintasuna eta erresumina garatzeko aldia. Denbora hori da erabat itzartzeko eta konturatzeko

esperientzien emaitza guztiz zure menpe dagoela -ez zoriaren edo patuaren menpe- zure menpe baizik;

eta bi era hauetako batean lan eginez: edo bakarrean edo era saiatu eta sistematikoan Zeruko

Kontzientziarekin bat eginik, azkenean zoriontasunaren gailurrera iristeko.

Momentu horrexetan ere pertsonak erronka izaten du gogamena modu eraikitzailean erabil dezan,

goreneko barne-ikuspena eta ideal gorenak iristeko, beroriekin emozioak mendera ditzan.

Alde garbia izanen da pentsamendu erreaktiboaren (zeina erantzun oldarkor egoistetatik sortzen

baita egoera deserosoen aurrean) eta gogoetazko pentsamendu sortzaile eta zentzudunaren

artean. Hori gertatzen denean eta egunero barne-ikuspena praktikan jartzen denean,

automaisutasuna gertu egongo da.

Soilik -autoulerkuntzaren, alhaduraren, esnatzearen, eta patroi mental/emozionalen aldaketaren- maila

guztietan zehar gidatu ahal zaituzten maisu-maistrak (beti goranzko mugimenduan gero eta bibrazio-

frekuentzia espiritual altuagoetara barneratuz [6DKPMQDSGP EGPGUDMQ ANGSMVPUXD\ erdietsi arte) dira

Egiaren Maisu-Maistrak, Zeruko Erresumara benetan eraman zaitzaketenak.

Garapenaren lehenengo maila; hau da, pentsatze positiboaren bidez asetze materiala bilatzearena,
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erabat asegarria izango balitz bilatzaileentzat eta espero zuten guztia heldu izan balitzaie, honez

OMZW U]VL] O]_\QI JQP]Z\]SW _MV bpentsatze positiboarenc sineskerara.

Hala ere, horixe da aurrez baiesle egondako arimaren bide espiritualaren abiapuntua, eta ez da

arbuiatua izan behar, ezta kritikatua ere. Psikea konturatzen da lur dimentsiotik haratago Jainko deritzon

dimentsio espirituala dagoela; hots, bPIV OWQIV M[MZQ\ISW XMZ\[WVI JI\c edo otoitzei erantzuten dien

bIPITUMV ]VQJMZ\[ITc JI\( 7WOWIV PIZ M_I_] bSWV\_QMV\_QI_c hitz egiten ari garela. Psikea, bizitzan errutina

baino zerbait gehiago dagoela kontziente izatera heltzen da, etI b_MZ LMVc esperimentatu nahi du;

existentziaren (osasuna, bitarteko ekonomikoak, zoriontasuna, maitasuna, eta abar) arlo batzuetan duen

gabeziak laguntza bilatzera bultzatzen duelako

Hor, atxikidura emozional-UIOVM\QSW JMZI L]O] RIZL]VMIV( b?IPQ L]\c. Hala eta guztiz ere, psikea

esnatzen denean, gogamenean eta emozioetan gertatzen denaren behatzaile bihurtzen denez gero

-Q1549</,49</) */</)7,1/4R iragazitako kontaktuaren bidez-& bQS][\MVc hasiko da zertan ari diren

bI\^QSQL]ZI-arbuioenc jarduera magnetiko-emozional batzuk. Azkenean nahikoa argituta egongo da

bRIJM\_I-aldaratzec sentimenduetatik aldentzeko, eta otoitz egingo du horiek gainditzeko laguntza

eskatuz. Une horretantxe sartu ohi da arimaren bizitzan berari komeni zaion Irakaslea. Baldin eta

arimak hainbat aldiz ibilia badu bizitzaren bidea; orduan, nahikoa eboluzionatua den Irakasleren bat

izanen da, arima bilatzailea bulkada egozentrikoaren kateetatik kanpo gidatzeko modukoa, Argian

barnera dezan.

Gogoratu, beste batzuengana hurbiltzean, kontuz QJQTQ JMPIZ L]_]TI M]ZMV bMOWMSQVc. Hori dute biziraupen

modu bakarra, harik eta Zeruko Kontzientziaren benetako ikuspegi iraunkorra irabazi arte, eta harik eta

hauteman arte zer duten barruan, eurak orozgainditzen dituena; zeina den, -indar, ahalmen, eta

inspirazio-iturria.

Kontuan izan behar duzu, ezen gorputz forma eta jarduera mental-emozional batean indibidualizatua

izatean, zu existentziaren legeen mende zaudela. Eman zaizkizu indibidualitatea, nortasuna, eta

mugagabeko ahalmena Kontzientzia Kristikoa lortzeko; eta prezio bat ordaindu behar da horrengatik

guztiagatik.

2MPIZJILI JQ_Q\_I I[SW\IV _MPIZ $_]& b?QIZMVc ezagutza bitxi honetan hezia izan arte), esperimentatuko

dituzu bizitzaren eta harremanen gutiziak eta konplexutasun anitz. Iraganean baliteke zuk bizitza askotan

OI]_I M[SIVLITIOIZZQIS MOQV Q_IVI& OIQVMZISWMS bJMSI\] XMZ\[WVQNQSI\]\_I\c hartu zituztenak, baina zure

nortasun magnetikoaren esperientzia horiek lagunduko zizuten gaur hautemate espiritualean zauden

honetaraino ekartzen. Beraz, onIZ\_MSW OIQ Q_IV JMPIZSW _MV]SM M_ LIOWMTI bRIQVSWc baten aurkako

bJMSI\]ZQSc& M_\I JM[\M JI\_]MV I]ZSISW bJMSI\]ZQSc ere. b5OWISc kontrol osoa eduki dezake eta gauza

gaitzesgarriak egin, bIZQUIc oraindik lo dagoelako nortasun magnetikoaren amaraun astunaren

gatibutasunpean. Hori horrela bada, ez dago posibilitaterik pertsona horri ikusarazteko gaizki egin duela

beste batzuen aurka. Argiak emandako barne-argitasunik ez dago, bizimodu hobea erakutsi ahal

izateko. ARGIA, egoaren kontzientzia magnetikoak blokeaturik dago. Hala eta guztiz ere, aipatu

pertsonak esperimentatuko duen minak (zeren beste batzuei egiten diena neurri batean edo handiagoan

itzuliko baitzaio), existentzia zalantzan jarraraziko dio azkenean; eta galderak eginez jasoko ditu
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[C1>A7< /5C5@57\ datozen erantzunak.

1\IT PI] PI[QI L]\ M[IVM_ RMVLMIS ][\M L]MTI b5[XQZQ\]ISc eraldatua izan daitekeela.

@ZIQV ]TMZ\_MV L]_] _MZOI\QS M[IV V]MV bM_ LIOWMTI _MZ MZITLI\]ZQSc( 5_ LIOW M_MZ bMZZMITQSc MLW bJM\QSWc

nortasunean. Horri uko egiteko behar handia dago, Zerukoa barnean ager dadin.

AITM[\QVIV XZW_M[] PWVQ LMQ\] VQWV. bVWZJMZI PQT\_MIc, zeinak erakutsi baitu izugarrizko baieztapena dela.

Hori dela eta, jende askok atzera egin du goreneko dimentsio espiritualetara daraman bidea hartzetik.

Eta egia esan, uko egite-prozesuaren azken urrats hori benetan hiltzea bezalakoa da. Pertsona batek

bere lurtar/giza-niaren oinarrizko atala galtzen du prozesu horren azken urratsean zehar igarotzen

denean, baina azkenik borroka bukatzen denean esperimentatzen diren barne-arindura eta bakea

deskribaezinak dira. Alaitasunak bihotza gainditzen du. Gogamenaren isiltasunean benetako

segurtasuna, atsedena eta lasaitasuna dago. Azkenik, bukatua dago kontrol pertsonalaren borroka.

Pertsona Maisu/Maistra bihurtzen da. Ondoren, bI\[MLMV M[XQZQ\]IT M\I JMZZM[S]ZI\_Mc aldi bat dator.

8WZZMV WVLWZMV LI\WZ bQ_I\MIZMVc dimentsio berri batean sartzea.

7Q_I M[SMUIV M_MZS M_ L] bOIZZIV\_QZQSc lehen bezala.

Jendeak kritikatzen zaitu? Lehen, nortasun magnetikoak haserre sentiaraziko zintuen zure segurtasun

ezagatik eta mundu guztiaren aurrean perfektu agertzeko zenuen behar oldarkorragatik, onarpena

irabaztearren. Onarpenik ez baduzu, argudiatzen zuen egoak, nola biziraungo duzu? Nolakoa izanen da

zure bizitza?

b5OWIZMVc ahotsa mututu denean, ez dago segurtasun bila ibili beharrik, SEGURU zaudelako. Badakizu,

ZERUKO BIZIAREN KONTZIENTZIAK sostengaturik, mantenduta, elikatuta, babesturik eta sendatuta

zaudela, axola gabe gainerakoek zer pentsa dezaketen zutaz. Zure alaitasuna, gozamena, zoriontasuna,

errealizazio pertsonala eta poza, dena dago zure baitan. Egia esan, jada ez duzu besterik behar, inola

ere.

Hala ere, zu gainerako guztien parte zara, eta Argiak betetzen zaituenean, besteei eskaintzeko behar

bultzatzaile bat daukazu; hau da, egunean zehar une oro ZERUKO BIZIAREN KONTZIENTZIA zuregan

isurtzen ari den guztia emateko beharra, dimentsio eder horrekin kontaktu etengabean mantentzen zaren

bitartean.

Jada, ez duzu baztertzen besteen nortasuna, mundu guztia zaizu onargarria, mundu guztiak du

maitasunaren beharra eta zuk orain maitasun asko duzu haiei emateko. Honez gero, baldintzarik gabe

maitatzea ez da borroka bat. Berez gertatzen da.

Jakinarazia izango zaizu geratu zaizun edozein huts, besteekiko jokabideetan egiten duzun edozein

oker, _MQVI bMOWISc utzitako hondakinetatik baitator; baina ez zara autoezagutzaren beldur izanen, baizik

eta besarkatu egingo duzu maitasunez eta esker onez. Zeure baitan giza erreakzio negatiboak aitortzea

eta onartzea osasungarria bezain sendagarria dela jakitea lortuko duzu. Zoriontsu onartuko duzu eta

ardura zeure gain hartuko duzu egiten duzun edozein okerrengatik; eta gero, hori era amultsuan bahetua

duzunean, aske utziko duzu. Barne-bakea esperimentatuko duzu, eta jakingo duzu beste gauza baliotsu

bat ikasi duzula, zeina oso erabilgarria izango zaizun lur-esperientziek berriz desafiatua izaten zarenean.

Amaitu da sakoneko alhadura-aldia, zeren egina baitu iraganean sufrimendua ekarri zizuten erantzun

magnetiko-emozionaletatik askatzeko lana.
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Dagoeneko sartu zara lurrean nengoenean Q_MVLI\] V]MV bHMZ]SW 5ZZM[]UIVc. Ikusiko duzu

zure behar guztiak aseak direla, eta JAKINGO DUZU etorkizuneko edozein behar ere asea izanen dela

ia berez. Ezagutza honek etengabeko kontaktuan edukiko zaitu Q<,7;15 */</)7,1/4R, eta

segurtasun-zentzu neurrigabea emango dizu. Gogamenean bakea eta lasaitasuna izanik, alaitasuna eta

zoriontasuna datoz, eta baita gazte-ongizateko zentzu berri bat ere. Aje txikiak, gaixotasun kronikoak eta

baita terminalak ere sendatu egingo dira, eta berriro sartuko zara existentziaren fase berri batean.

Ikasgai bat ikasten duzun bakoitzean, atzean uzten duzu giza dimentsiotik zerbait, eta aurrera egiten

duzu kontzientzia espiritualaren goreneko frekuentzia baterantz.

b5ZISIZXMV)I\^QSQL]ZI a arbuio/aldarapenarenc gatibutasun emozional magnetikoa borrokatua eta

gainditua duzunean zain izango dituzun opariak deskribatzen ari natzaizu. Hasieran gatibutasun

emozional magnetiko horrexek ematen dizu banakotasuna, baina arimarentzat girgilu bihurtzen da, eta

hortik askatu beharra daukazu gurpiletik jaistearren. Gurpil hori zure gaurko giza bizitzaren espazioa da,

etengabe biraka, etengabe eramanez gozatzen ez dituzun esperientzietara. Azkenik, bizitzarekiko

erreakzio magnetiko emozionalak espirituan orozgainditzeko gai izaten zarenean, gurpilaren erritmoa

jaisten hasiko da, eta gero, bat batean, ikusiko duzu ia geldirik zaudela, eta lehenago deskribatu dizudan

bizimoduaren kalitate ederra hasiko zara esperimentatzen. Ai, kentzerik banu zama hori, zure lur-

gizatasuna gainean ezarri dizuna! Ezagutzen ditut zure sufrikarioa, zure etsipen-uneak, samina gauaren

bakardadean, larritasun mental eta emozionalez betetako orduak. Ene mezuak igortzeko eta zer esan

behar dizudan ulertzeko zure kontzientziaren frekuentzietaraino jaisten naizenean, ni zure lur-egoeraz

jabetzen naiz, eta hitz hauek dira nire erantzuna zuk dituzun premiazko -arindura eta sendatze- beharrei.

Ez izan zalantzarik ezen hitz hauek niregandik datozela. Kontsola zaitez hitzokin; eta JAKIZU ikasi ahala,

denboraz, sakoneko argialdia ekarriko dizutela arimaren barnera, eta sortuko dituztela hainbeste

irrikatzen dituzun aldaketak zure bizitzan eta zure baitan.

NOLA MEDITATU

Meditatzen duzunean har ezazu ahalik eta jarrerarik erosoena. Ez duzu gorputz fisikoa bihurrikatu behar.

Atsedena hartu eta erlaxatu. Esaiozu zeure buruari erlaxatzeko, eta lasaitu atal guztiak: burua, lepoa eta

aurpegia barne.

Meditazioa azkenean loak hartzea bezain xinplea izan behar delako mezua utzi behar dut zure

baitan inprimaturik. Meditazioaren helburua da zure kontzientzia osoak baimena izatea

adimenaren eta arrazoiaren mugetatik haratago mugitzeko. Badira maisu-maistrak esango

FKXVUGPDM [KSVFKMDUXGMQ\ Y FGPD FGNDMQD KSVFKMDUXGMQ GTDPIQ FKXVUGPDM, XKVS GIQP XDKUGXMG GX

dizutela lagunduko inora ere joaten, zure pentsatze-prozesuetako erresuma irudimentsu

berrietara ez bada. [9GFKUDUXGMQ\ OGUQFQ horrek ekarriko dizuna zera izango da: egoaren presioak

zure baitan sortzen ari diren pentsamenduen eta estresaren arindura. Irudimenaren munduan

egoa, sor egon daiteke edo ez.

Meditatzen hasi aurretik, prest egon eta jabe zaitez Q<,7;15 1549</,49</)7,1/4R harremanetan

jartzetik gertu zaudela, ZEINA aldi berean dagoen zure kontzientziaren baitan eta zure kontzientziatik
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haratago a beraz, BERA hor kanpoan eta zure inguruan ere badago. Irudikatu zehazki horrek zer

esan nahi duen.

Gogoan izan une oro PENTSATZEN DUZUN hori dela sintonizatzen ari zarena.

H]ZM XMV\[IUMVL]IS bMVNWSMakc dira, bilatzen duzunarekin kontaktua egiten dutenak.

Gogoratu pentsamendu bakoitzak bere bibrazio-frekuentzia duela kontzientzian. Sinetsi eta jakin ezazu

hori, egia delako. Zenbat eta espiritualagoa izan pentsamendua, orduan eta altuagoak bibrazio-

NZMS]MV\_QIS( 8Q\_M\IV ILQMZI_Q\I LI]LMV bSWV\_QMV\_QI NWZUISc ez dira ikusOIQIS& JIQVI bQ_I\MIZMV JMZM_SW

entitateakc dira. <WV\_QMV\_QIZMV JQ_QI M]ZMV JIQ\IV LI]SI\M( 1V\_MSW bSWV\_QMV\_QI NWZUMSc magnetizatuak

dira. Antzeko bi gauzek elkar erakartzen dute.

AMV\[I M_I_] b\^IS]Zc eta irudikatu esan nahi duena, eta zure pentsamenduak txakurren espeziearekin

sintonizatuko dira.

Pentsatu [7<;@C51;@C5. A;5/1>@?.8.\ edo [C1>A7< /5C5.\, esan nahi duzuna argi eta garbi

ulertuz, eta zure pentsamenduak bideratuak izango dira [7<;@C51;@C5. A;5/1>@?.81>.\-

[C1>A7< /5C5>.\.

Esaten ari natzaizun guztia erabat ulertu baduzu, JAKIN jakingo duzu zure meditazioa bere

helmugara helduko dela.

Jakizu hori, eta ikusiko duzu zure fedea sendotu egiten dela.

Zure fedea ahultzen da, soilik nahi edo gura duzulako, edo era magnetikoaz sintonizatu nahi duzulako

KONTZIENTZIA BIZIAREKIN, ariketatik onuraren bat atera nahi duzulako.

Ez al dakusazu zein [zakarra\ den horrelako hurbiltzea [IZATEA\ 19.; C5CA; 4.>1;3.;.?

Begirunezko jarrera al da hori? Bat al dator hori benetako harremana bilatzen duen eta lortzea espero

duen pertsona batekin?

KONTZIENTZIA UNIBERTSAL MUGAGABEA ez da goian dagoen Jainko mitikoa Testamendu

Zaharrean deskribaturik dagoen bezala, toki guztietan dagoen Mugagabeko Errealitate Ahaltsua da.

Adierazten du Bere diseinu adimenduna, ebolutiboa eta existentziara ekarri duen guztiaren ardura

amultsua.

Hori ulertu beharra duzu; azkenean Beragana hurbilduko zarela oraindik lurrean zauden bitartean,

goreneko dimentsioak iristen dituzunean zure emozio magnetikoak disolbatuak izan ondoren

gogamenetik ez ezik azpikontzientziatik eta eguzki plexutik ere.

Lehenengo eta behin, kontaktuan jartzen ariko zara ZERUKO BIZIA Z AITA Z AMAREKIN, ZEINA beti

ari den zure sistema osoaren eta unibertsoaren baitan.

Gogoratu BERA orekan dagoela Mugagabeko dimentsio unibertsalean, eta aktibo munduan barrena.

[.KUD LDSFVGSDM\ helburuak markatzen ditu. [Ama maitasunDM\ zuzentzen du planak garatzeko modua;

egokitzen, sendatzen edo babesten ari den haren ongizaterik handiena sustatzeko.

(Pertsona anitzek esango dute aipatutako baieztapen horiek irudipen hutsa direla. Iseka egin dezakete

nahi bezala. Kontzientzia-Aita-Ama-Biziarekin -ZERUKO BIZIAREN KONTZIENTZIAREN beste izen

bat da hori, baina kualitate bikoitzak adieraziz- kontaktua egitea lortzen dutenek egiaztatuko dute

lehenago aipatu duguna kontaktua izan ondoren izaten den eboluzio espiritualaren deskribapen zehatza

dela.
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Zure meditaziora itzuliz.

Lehenengo eta behin, meditazio-egoera batean sartzen ahalegindu aurretik, ikas ezazu buruz hurrengo

otoitza, hitzak zeure eginez.

Guztiz erlaxaturik zaudenean, hasi meditazioa otoitz honekin. Esazu astiro, eta bistaratu hitz bakoitzaren

esanahia, hitzaren kontzientzian sartzeko gai izan zaitezen, eta hitzaren kontzientziaren energia zure

izatearen barrenenean sar dadin. Otoitza diozun bitartean, begiek itxita egon behar dute eta begirada

jasoa begitarte aldera.

AITA Z AMA Z BIZIA, zeu zara nire bizia, nire laguntza etengabea, nire osasuna eta babesa, nire

behar guztien asetasun osoa eta inspirazio-iturririk gorena.

Zure benetako Errealitatea erakusteko eskatzen dizut. Badakit zure NAHIA dela ni guztiz argitua

izatea, horrela Zure Presentziaren kontzientzia nire baitan eta inguruan hobeto jaso ahal izateko.

Sinesten dut eta badakit hori posible dela. Sinesten dut babesten nauzula eta MAITASUN

perfektuaren baitan izaten nauzula. Badakit nire azken xedea dela ni ZURE MINTZOA IZATEA.

Badakit, zuri mintzatzean, ezin hobeki hartzen nauzula, zu ADIMEN AMULTSU UNIBERTSALA

baitzara mundu hau hain zoragarri diseinatu eta ikusgai egin duena.

Badakit hitz egin diezadazun eskatzen diZUdanean, kontzientzia argi-izpi bat bidaltzen ari naizela

XVSG [CGSVMQ 7QPUXKGPUXKDSD\, eta nik entzutean, zu nire giza kontzientzia barneratzen ari zarela, eta

gero eta gehiago ari zarela hurbiltzen gero eta harkorragoak ditudan gogamenera eta bihotzera.

Neure burua eta bizia jartzen ditut zure zaintzapean.

(Otoitz hori esan eta ikustarazten duzun bakoitzean, kontzientzia espiritual-forma bat sortzen duzu,

zeina gero eta sendoagoa eta altuagoa egingo baita bibrazio-frekuentzietan, zure gogamenean eta

bihotzean otoitzaren benetako esanahia sakondu ahala eta zure hautemateak igo ahala).

Otoitz egin ondoren, lasai zaitez gero eta sakonago, eta utziozu gogamenari zuri geratzen.

Pentsamenduak tarteka etortzen badira, erraiozu leunkiro zeure buruari: [CGSVMQ /KXKD\ edo [.KUD-Ama-

Bizia\, eta baretu berriz gogamena. Benetako meditazio asko izan ondoren, baliteke bat batean

gorputzak astinduak ematea, loak hartzen duen eta gero bat batean esnatzen den pertsonarenak

bezalakoak. Hori gertatzen bada izan zaitez esker oneko, zeren zure kontzientzia barneratzen ari baita

zure arima estaltzen duten kontzientzia-indarren hesiak, lehenago sortutako indarrak, alegia.

Sentitzen duzunean kontzientzia-egoera sakonago batean sartzen ari zarela, hain sakona ezen ia ez

duzun arnasten, ziur egon behar duzu zeure xedea lortzen hasia zarela. Meditazioa bukatzean eman

eskerrak bozkarioz beterik.

Gogora ezazu pentsatu, esan edo egin dezakezunetik ezerk ezin duela murriztu Kontzientzia-Aita-Ama-

Bizia den guztia, inola ere.

Hala ere, edozein sinesgabetasunek hesi bat sortuko du zure eta aita-ama-biziaren artean.

Zera ohartarazi nahi dizut: zure gogamena eta pentsamenduak baretzen saiatzen ari zarenean baliteke

zu gaizki sentitzea, gogo gaiztoz, deseroso fisikoki, baita larrituta ere. Hori horrelaxe da, hasieran zeure

kontzientziaren harresi beltzarekin topo egingo duzulako, eta hori arras nahasgarria izan daiteke, baita

mingarria ere.
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Bedeinka ezazu esperientzia eta eskaiozu Q=CM=- >COC=KCR zure kontzientzia barnera dezala zuk

entzuten duzun hurrengo aldian. Gero altxatu eta utzi atzean esperientzia.

Dakusazunean azkenik isiltasunean sartzen zarela, har ezazu atsedena orekan, jakinez dagoeneko sartu

_IZMTI b[ISZI\]M\IV [ISZI\]MVIc deitua izan litekeen tokian, azkenean kontaktatzea lortzen ari zarelako

Q=CM=-ama->COC=K@ECHR zeure baitan. Denbora behar izango da Isiltasunaren erabateko esperientzia

espiritual hori egunerokoa izateko.

Gogoratu, bizitza oso bat daramazula ego-zama batekin, berau desegiteko eta disolbatzeko.

Zure meditazioan zehar sentitzen duzuna sentituta ere, edo jabetzen zarenaz jabetuta ere, meditazio

horreta\QS I\MZI\_MV _IZMVMIV bQ\^IZWV M_I_]c ezberdintasun bat sentitzea zure bizitzan. Gogoan hartu

QS][UQVI bSWV\_QMV\_QIc forma bat dela; eta itxaron ahala, zeuretzat ari zarela zabaltzen zure

M[XMZQMV\_QIV UIOVM\Q_I\]I Q_I\MI bM[XMZW L]_]VIZMVc bidea, edozer izanda ere behar duzuna edo

tratatu behar duzuna.

Espiritu-arintasun berririk sentitzen ez baduzu, itxaropen zintzoak izan arren, ez ukatu aldaketak

eta ez jarri ezbaian horien aukera.

Gogoan izan zure kontzientzia elektromagnetikoa dela, zure gorputz fisikoaren mami berekoa, eta zure

bizitzaren esperientzia guztien oinarria dela. Jarraitu itxaroten, hori egin bitartean eraikitzen ari zara

IPITUMVI& _]ZM bQ\^IZWXMV-kontzientzia formenc energia; kontzientzia forma horiek manifestaziora

erakarriko dute itxaroten ari zaren guztia. [.KUD-Ama-Bizia-7QPUXKGPUXKD\ magnetizatua izan daiteke zure

kontzientzia indibidual aldera, soilik fedeareV JQLM_& QS][UQV _QV\_WIZMV JQLM_ M\I _M]ZM J]Z]I bI\^QSQL]ZI-

arbuioenc bulkada magnetiko-emozionalen arazketara zabaltzeko duzun aukeraren bidez.

Gaur egun, zuetako zenbat sartzen zarete modu horretan meditazioan, eta ateratzen zarete aldaketak

ITXAROTEN?

Zenbat gogogabetzen dira aldaketaren bat sentitu dutenean eta gero ezer ez aldi batez?

<WV\]IV PIZ\] M[IV LQ_]LITI _] bOWZIJMPMZMQc TW\]I _I]LMTI( b2MPMIVc zaudenean, jaitsi egiten da Zeruko

Biziaren jarioa zure sisteman, eta jaitsi ere egiten dira zure kontzientziaren bibrazio-frekuentziak. Beraz,

[7QPUXKGPUXKD-Aita-Ama-/KXKDSGMKMQ\ kontaktua ia ezinezkoa da momentu horietan, zure bilaketaren

hasieran. EGIAREN bila hasten zaren lehenbiziko egunetan, meditazioan zehar, oso kontaktuan zaude

zure azpikontzientziarekin, eta ikusiko duzu era haserregarrian ari direla suspertzen zure ustez

gaindituak zenituen aintzinako pentsamendu eta oroitzapen negatiboak.

b7WQIVc sartzen zarenean, ikusiko duzu zure izate espiritualaren susperraldia, eta biziki poztuko zara

horrekin. Zure meditazioak positiboagoak eta emankorragoak izango dira [7QPUXKGPUXKD-Aita-Ama-

/KXKDSGMKMQ\ SWV\IS\]IV( 5][\MSW M\I I]\WLQ_QXTQVI MOQ\MSW I][IZLQI JITLQV JIL]_] bJMPMSWc

UWUMV\]M\IV WVM\IV JM_ITI& I_SMVMIV QS][QSW L]_] bJMPMSWc UWUMV\]MS bJMhetikc gutxiago izango

dutela eta aurrez izandako edozein beheraldi edo depresio-egoera gainditua izango dela.

7WOWIV Q_IV& bW\WQ\_IZMV SWV\_QMV\_QIc-une bakoitzak gehiago hurbiltzen zaituela zure helburura, nahiz

eta litekeena den zu horretaz erabat ez-jakitun izatea. Hala eta guztiz ere, gauzak gertatzen ari dira zure

ongizaterik gorenerako, sinetsi berorietan!

Lurrean nengoela zera esan nuen:

ASKATASUNA ematera etorri natzaizue.
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[/5C5 A3.>5.\ GMDSUXGSD GUQSSK PDUXDKXVe.

Zure nekearen, abailduraren, koherentzia-ezaren, ezegonkortasunaren, beldurraren, etsipenaren eta

LMXZM[QWIZMV [MSZM\]I& JQ_Q\_IZQ LQ_SQW_]V bI\^QSQL]ZI-arbuioc erantzun magnetiko-emozionaletan datza,

eta baita patroi azpikontzienteetan ere, zeinek batzuetan kontrola hartzen baitute eta zuk inoiz sortzeko

asmorik izan ez zenuen egoeretarantz proiektatzen baitzaituzte. b9VLQJQL]ITQ\I\MIZMV J]TSILIc natural

horiek direla eta, zinez ez zaude aske; gatibutasun magnetiko-emozionalaren kontrolpean zaude bai zure

kontzientzian bai zure gogamen inkontzientean. Egoaren hatzaparretan bizi zara, zeinak eman baitizu

indibidualitatea eta lotu baitzaitu erantzun emozionalen girgiluekin bizitzaren aurrean.

Hala ere, denbora heltzen da bilatzaile zintzo eta suharrarentzat ([7<;@C51;@C5. 7>5?@57<.>1;\

Bidean -KRISTOREN BIDEAN- gustura dabilen pertsonarentzat), meditatzen duenean eta burmuinaren

gune magnetiko-emozionaletan sartzen denean, jaso dezan burezurpean burmuinaren goreneko guneen

baitan grabaturik dagoen iluminazioa. Zelula berriak grabatzen dira ezagutza berriarekin.

8WZQ IJQIV LMV XZW_M[] JI\ LI& M\I [MO]Z] I[SW [MV\Q\]SW L]_] bQZMSQ\_Mc hori nola gertatzen ari den zure

burmuinean. Orain hasiko zara gero eta gehiago eragiten gogamen superkontzientearen barnean, zeina

gero eta kontaktu handiagoan egongo baita [7QPUXKGPUXKD-Aita-Ama-/KXKDSGMKP\, harik eta unea heldu

arte, zeinean jasanezinak egingo zaizkizun jada egun arrunt batean zure kontzientzia menperatzen duten

egoaren pentsamenduak eta sentimenduak, eta hil egingo zara zeure burua erabat errendituz. Hori

gertatzen denean [7QPUXKGPUXKD-Aita-Ama-/KXKDM\ bete egingo du zure ikuspena, gainerako guztia

JI_\MZ\]_( bHMZ]M\ISW 5ZZM[]UIVc sartuko zara; hau da, lurrean nengoela nik aipatutako bSWV\_QMV\_QIZMV

NZMS]MV\_QM\IVc( 1TLQ PWZZMV ezaugarria izango da lehen gozatzen zenuen bizimodua pixkanaka

erretiratzea. Zure bizitza mentala gero eta aratzagoa izango da, eta grinagabeago erantzungo diezu

egoerei, gertaerei eta jendeari. Nahiz eta emozionalki lehen baino bero edo hotz gutxiago zauden, jada

egongo _IZI bJITLQV\_I OIJMSW UIQ\I[]VIc deitzen duzunaren lehenbiziko uhinetan, eta den-dena egingo

duzu guztientzat ongizaterik gorena sustatzeko, eta horrek zera esan nahi du: beren hazkundea,

elikatzea, sendatzea, babesa, eta beren behar legitimoak asetzea lege eta orden-sistema baten barnean.

Lehen baino sakonago maitatuko duzu, baina komunikazioan eta ekintzan hainbeste oker sor ditzakeen

bOQ_Ic sentimentaltasunetik ezer ere ez zaizu geratuko.

Zuk benetako barne-ezagutza irabazia duzunean, orozgainditu ahal izango duzu karga emozionala,

meditatu ahal izango duzu, eta [.KUD-Ama-/KXKDP\ inspiratu; eta sentituko duzu zure sisteman energia

berri bat sartzen dela baikortasun berria emanez. Barre egingo duzu, jostariagoa izanen zara,

zoriontasuna aurkituko duzu gauza txikietan, mundua maitatuko duzu, esker onez gainezka sentituko

zara zure bizitzan sartzen den bedeinkazio txiki bakoitzagatik. Bedeinkazioak ikusiko dituzu zure

esperientzian biderkatzen eta zure eguneroko ibilbidea asebetetzen.

Nolako jokabidea erakus\MV L] bMOW\QSc askatzea lortu duen pertsonak?

Azkenean, aipatu pertsona beldurretik guztiz aske dago. Erabateko uste sendoa izango du ezen

babestuta egongo dela noranahi joanda ere. Nahiz eta litezkeen arrisku handiko esperientzietatik igaro,

onik aterako da. Jakingo du ez duela ezpata edo armaren beharrik babesteko. Babesturik egongo da

halabehar negatibo ororen kontra, nonahi egonda ere.

Ez da izango gaixotasunaren beldur, zeren jakingo baitu osasuntsu mantentzeko bere sistemari
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erantsitako baliabide oro guztiz operatzen ari dela eta eraginkorki dabilela.

Jakingo du bere bizitza zoriontsu eta eroso egingo duten gauzetan eskasiarik ez duela inoiz izango.

Q)/9)-AMA-BIZIAR etengabe goralduko du eta eskerrak emango dizkio jasotako gauza guztiengatik eta

etorkizunean jasoko dituenengatik.

Badaki gidatua izango dela toki egokian eta une egokian egoteko.

Jakin ere badaki behar duena eska dezakeela eta erantzuna agudo etorriko dela.

Baina eskaera, espiritualki iluminatutako bere gunetik etorriko da; eta inoiz ez du ezer bilatuko modu

egoista batez, baizik eta beti eskatuko ditu gauzak bere inguruarentzat, komunitatearentzat, familia eta

lagunentzat ona izango denaren testuinguruan.

Gogamen irekia izanen du, jakinez EGIA mugagabea dela, eta, nahiz eta handia izan bere ezagutza, beti

egongo dela aztertzeko dimentsio bat gehiago. Horrexek egiten du bizitza hain pizgarria eta baliagarria

edozein dimentsiotan, baita kontzientziaren Zeruetako Erresumetan ere.

Bere eguneroko bizimoduan arima argitua, gogamena guztiz hutsik duela iratzarriko da, baina

gorespenez eta esker onez beterik. Azkenean, zain dituen zereginen jakitun izango da; eta zeregin

horiek egiteko energiagatik eta aukeragatik eskerrak emanez, betetzera aterako da inolako barne-

erresistentziarik edo uzkurtasunik gabe lanean hasteko. Beraz, eguneroko errutinari begirako jokabide

horren ondorioz, ez du energiarik xahutuko inolako erresistentzian. Iradokizunen edo hertsatzeren bati

aurre egiteko arrazoi berezirik baldin badago, lasai-lasai eta arrazoibidez egingo du haserrearen edo

arbuiatzearen sentimendu magnetiko-emozionalik gabe.

Behatzaile grinagabe bihurtzen da zuzena eginez une egokian.

Berak arima pazientziaz beterik dauka, itxaroten dago orientabidea, itxaroten ate egokiak noiz irekiko,

eta benetan egiaztatu nahi du plan guztiak zeruko nahia direla, eta bere gogamenaren, bihotzaren eta

energiaren bidez existitzen direla.

Benetako gizaki bihurtzen da, [7QPUXKGPUXKD-Aita-Ama-/KXKD\ adierazten duena.

Berak/gizonezkoak maitasun unibertsalaren ezaugarri femeninoak ere eskuratzen ditu, eta maitasun

adimendunaren edo adimen amultsuaren pertsonifikazio bihurtzen da.

Berak/emakumezkoak indarraren ezaugarri maskulinoago bat eskuratzen du, eta zuzentzearen zentzu

indartsua.

Inork orientabidea behar badu, berak adimen amultsua erakutsiko du, eta bere hitzek igoarazi egingo

dute pertsona. Sendatzea behar baldin bada, berak maitasun adimenduna erakutsiko du, eta pertsona

sendatua izango da. Horixe da helburua, zeinera amultsuki bideratzen zaitudan.

Kontzientzia Kristikorako Bidea GUTUN hauetan dago laburbilduta.

Kontzientzia Kristikoa eskuratzen duzunean, alaitu egingo zara eta esango duzu merezi izan zuela betiko

atzean geratuko diren denbora gogor eta nahasi haietako momentu bakoitzak. Zu aske egongo zara

goragoko dimentsioetara igotzeko, eta dimentsio bakoitzak esperientzia eta alaitasun berriak ekarriko

ditu. Lurrean orden berri baten sortzaile egingo zarete, eta horrek ekarriko du eboluzio espiritualaren

sortze berri baten hasiera.

Urte anitzen buruan, eboluzio espiritual hau -oro har- gizaki askorengana hedatzen denean, jendeak

azkenik ikasiko du bakean bizitzen bata bestearekin.
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Zalantzarik gabe gauza horiek gertatuko dira, zeren halako etorkizunaren HAZIAK ereinak

izan baitira GUTUN hauen barnean. Nornahik ongietorria egiten badie bere kontzientziaren baitan

eta fedean irauten badu, azkenean aurkituko ditu loratuz edertasunean, alaitasunean eta

harmonian, eta fruitu emanez bere eguneroko bizitzan. Sinets ezazu, NIK, KRISTOK, hitz egin dut

eta.

!



!
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9. GUTUNA

Ni, KRISTO, GUTUN hauen Bitartekariaren bidez etorri naiz, gorputz eran itzultzerik edo giza nortasunik

berriro eskuratzerik ez dudalako, zeren bizi bainaiz, eta neu bainaiz, kontzientziaren bibrazio-frekuentzia

hain fin eta goratuetakoa, ezen inongo forma fisikok ezingo bailuke eduki ene kontzientzia espirituala.

Zuganaino heltzeko modu bakarra izan da gizaki sentibera, buruargi, esaneko eta cJainkoari dedikatud

baten bitartez; bitartekaria izateko jaioa, zeinaren bidez nik begira niezaiekeen bere cgorabeherad handiko

bizitza aktiboari eta lurreko gertakariei. Barrukotasunez birpasatu ahal izan ditut gaurko gatazka eta

oinazea, ezezaguna joandako mendeetan zeren aurkikuntza zientifiko eta teknologikoek, eta balio moral

eta konbentzionalen murrizketak ekarri baitituzte bizimodu guztiz estresagarriak eta batzuk besteekin

erlazionatzeko modu ezberdinak gaur egungo gizateriarentzat. Gogamen malgu horren bitartekariaren

bidez, giza kondizio modernoa neurri bateraino subjektibo egin da niretzat.

Giza esperientziaren ezagutza hori gabe, GUTUN hauek ezingo ziren idatzi inola ere giza kondizioari

-nire asmoa horixe baita- laguntzeko balio izateko garai honetan.

Eklipsamendu partzialaren prozesua bera jaio baino lehen hasi zen, eta bere gazte denboran eta bizitzan

jarraitu zuen.

Bere gogamenaren desprogramazio arretatsuarekin eta kontzeptu zaharren erabateko arazketarekin

hasita, LUL cJPZIXZLRIXPId UIOPZI LNVU KI NP^I LYWerientzia ororen mende, bizitza modernoak dakartzan

borroka eta nahigabeen lekukoa izanik. Nire instrukzioarekin bera larritasun-zulo askotatik irten da, eta

egoaren heriotza eta materialismoarekiko menpekotasun mental/emozionalaren heriotza burutu du.

Ikasten ari da nola sartu maitasun unibertsalaren kontzientzia-frekuentzietan, eta KONTZIENTZIA

UNIBERTSALAREN Errealitatearen esperientzia peXZYVUISI P^IU K[ _ LZI JLXI^& nahikoa araztua izan

da nire irakaspenak -gero eta argiago- jasotzeko munduan zehar banatzearren.

Neure eraginpean erretiratu egin da bizitza sozialetik bakartzeraino, eta azken batean neure menpe jarri

du borondatea bere bizimodurako; eta nik lan egiten dut nire hitzak, minutuz minutu, jasotzeko duen

prestutasun osoaren bidez; baldin eta energia kosmikoek eta bere giza kontzientziaren energiek entzuten

eta jasotzen uzten badiote. Konfidantza daukat berak itxaroteko duen zintzotasunean eta dedikazioan,

niri zehazki entzuteko, eta argi eta garbi jakinarazten diot noiz naizen NI mintzatzen dena. Nik hitz egin

arte ez da deus idazteko gai.

Hori kontatu dizut ulertu ahal dezazun zein izan diren GUTUN hauei forma eman dieten KONTZIENTZIA

KRISTIKOAREN energiak.

**888**
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Berriz ere etorri naiz GUTUN honetan beste 8 GUTUNETAKO hari solteak lotzeko, eta

GUTUNOK TESTUINGURU MUNDIAL BATEN BARRUAN aurkezteko, erakutsiz nola irakaspen

hauek oso garrantzitsuak diren lurreko zure bizitza-arlo bakoitzerako eta nazio guztietarako.

GUTUN hauen asmoa da gogamenaren eta bihotzaren zabaltze pertsonalerako bulkada -akuilua-

izatea zure IZATEAREN ITURRI ALDERA, eta, azkenik, pentsamendu eta jokabide indibidualaren

eta masen jokabidearen ulerkuntza perfektuaren bitarteko bihurtzea, zure lur existentziaren arlo

bakoitzean. Iraganean, jokabide nazionalerako legeak era honetan bideratu badira ere: c5^ K[^[ _ LNPn

behard

_ cLNPZLU JIK[^[ _ OVXP]L P^IUNV K[^[ ^PNVXXId; benetako lege espiritualak bestelakoak dira. Honelaxe

adierazten dira:

cLur existentzian zu eta zure tokia era honetan sortuak izan zaretenez gero& _ Existentziaren Legeekin

harmonian jokatzen baduzu, zure arimaren, gogamenaren, emozioen, gorputzaren eta inguruabarren

sistema osoa jarriko duzu Zeruko Kontzientziaren etengabeko eraginpean, zeina den zure Indar Bizia.

Zure jokabide diziplinatuaren fruituak itzuli egingo dira zu bedeinkatzeko, eta -osasunez, harmoniaz eta

aurrerapenez- betetzekod.

Bestalde, Existentziaren Legeak kontuan hartzen ez badituzu eta bizitza bera egiten baduzu mezu hau

jaso aurretik bezala, orduan zure bizitzaren ezaugarriak izango dira: desordena, egoera klimatiko zailak,

uztetan izurriteak, hondamendi ekonomikoak, goseteak eta bizimodu estresagarria.

GUTUN hauen bidez -nahita- hitz egin dut zu gai izan zaitezen benetako bake etengabea

gogamenean, maitasun espirituala, alaitasuna eta -gogamenaren, emozioen eta gorputzaren-

barne sendatzea erdiesteko.

Honez gero ulertuko zenuen hori ere bazela lurreko jendearekin nire azken misioaren atzean

zegoen helburu bakarra: erakustea nola eurak ari ziren euren miseria sortzen.

Kristau ElizLR PXIRIZYP KP^[ZL L^LU c;IPURVIRd YVXZ[ZIRVI ^IXLU OVXXLR c;IPURVId N[XZ[ LZI berari atsegin

eman behar dio^[SI JLXL =LNLIR NVXKL^( 2IPUI OVXP L^ KI LNPI( c;IPURVI N[XZ^LId LXXPZV WINIUVI KI(

ALXZYVULR c;IPURVIXPd R[SZVI LTIZLU KPVZLULIU& IWIXZL Lta euren gainetik jartzen dute -erdietsi ezina eta

beldurgarria- zeren batek daki zein gaitz ekar lezakeen lurrera bere nahiaren arabera jokatu ezean.

Baina hori ez da nik lurrera ekarri nuen mezua. Ni, behar guztiak asetzen dituen Aitaz mintzatu

nintzen, deitzen zaionean erantzun eta eskatzen zaionean sendatu egiten duen Sortzaileaz, zeina

pertsonei transzendentala den eta beren baitan dagoen; beraz, Bera unibertsala da.

Erlijio juduak irakasten zuen ezen YVPSPR 1WIP^ 7VXLUIR O[XJPS ^PZL^RLLSI cCIRXIZ[LZIU CIRXIZ[LULXId eta

erreguak egin jendearen partez. Herria apaizen bitartez soilik hurbil zitekeen Jehovarengana, txoriak eta

IUPTISPIR LRIXXP^ LXXLZIRV VWIXP NPYI LYRIPUPIR P^IU ^PZL^LU& ;LOV\I JIXLZ^LRV QLUKLIXLU cJLRIZ[LUNIZPRd(

Horren bidez j[K[LR cJLRIZ[LU JIXRITLUId LYR[XIZ^LU ^[ZLU(

Nik jendeari behin eta berriro irakatsi nion bekatuen barkamena jasoko zutela Aitaren aldetik, jendeak

gainerakoak barkatzeko jarreraren arabera, zeren eurei egingo baitzitzaien eurek cLXLPUKIRVIXLUd

arabera. 9XIRIZYP LXL LNPU UPVU QLUKLIXP c1PZIXLUNIUId ^[^LULIU O[XJPSZ^LU LZI ZLrmino xinpleetan otoitz

egiten bizitzan behar zutena eskatuz, eta bermatu nien adituak izango zirela eta euren erreguek

erantzuna izango zutela, baldin eta sinesmen osoz otoitzen bazuten, gogamenean inolako zalantzarik
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gabe. Ulertu behar duzu juduei irakatsi nien guztia, Erlijiodun Agureek irakasten zietenarekin gatazkan

zegoela eta guztiz aurkakoa zela; zeinaren arrazoiagatik Apaizek gorrotatu eta gurutzilkatu ninduten,

lapurtzen ari nintzaielako beren postu nabarmenak AhalguztiK[UIXLU cJP^RIXZ^IPU WLXZYVUISd JL^ISI(

Dizipuluak, nire heriotzaren ondorengo errepresalien beldurragatik, Aintzinako Testamentuko

pentsamendutik asko pasatu ^LU LXSPQPV cRXPYZI[XId(

Animalien ordez, c;LY[YLUd gorputza eta odola erabili ziren apaizek aldarean eskainitako sakrifizioa

izateko. Urte asko igaro ondoren, eta Erroma, erlijio kristauaren babesle bezala hasi ondoren, lehenago

apaiz juduek egin zuten bezala, Erromatar apaizek arropa garestiak jantzi zituzten, eta urrezko eta

zilarrezko osagarriak erabili zituzten erlijio ospakizunetan.

AIJSVXLU NIXIPIU OVXP WLUZYIL^PUI P^IUNV ^LU( 8IXLUI cUPXL N[X[Z^PSRLZINIZPR YISJI^PVd-mezu xinplea izan

zen, zeina ez zen Palestinako herrikideei ekarri nien mezua. Bera, Judu tradizio bat iraunarazten ari zen,

beste bat sakrifikatzean norberaren bekatua ordaintzeko. Koldarkeria lotsagarria, halakoa! Hala eta

guztiz ere, Pablok itzelezko zerbitzua egin zuen gizateriaren mesedetan abian jartzean mugimendu bat,

zeina izango baitzen arraza guztiak berdin bedeinkatzeko bide bat. Gaingiroki azaldu zuen egunero

pentsatzeko eta jokatzeko modu bat, zeinak harmonia ekarriko baitzien bere irakaspenen arabera

bizitzen saiatuko zirenen bizitzei.

Oso probablea da berriz ere nire bigarren etorreran, judu tradizionalista batzuek oihuka arbuiatzea nire

hitzak. Samindu egingo dira, Jainkoa laketzearren eta bekatuak barkatzea lortzearren, tenpluan

animaliak eta txoriak sakrifikatzeko aintzinako praktika judutarrari egiten diodan aipamen etengabeagatik;

baina bere objezioak direnak direla, gertaera historikoak izaten jarraitzen du Tenplua sakrifizio erreak

eskaintzeko toki bat zela eta bertako usaina Jeusalem guztian sentitzen zela. Eta nik banekien une oro,

Tenpluaren eraikin osoa mito bati dedikatua zela, mito hori izanik gizakiaren irudipenaren asmakizun

hutsa, giza gogamenak espiritualki ulertzerik ez zuenaren arrazionalizazioa, alegia.

Ni bertan izan nintzen! Harri beroak nabaritu nituen oinetan jantzitako sandaliapean eta eguzkia buruan.

Fariseuekin eztabaidatu nuen, beren irriari eta isekari eutsi egin nien nire nolabaiteko pozaz, eta so egin

nien bizimodu neketsua era dogmatikoz irakasten zuten bitartean; zeinaren bidez, baliorik gabeko

tradizioei -jatearekiko eta edatearekiko- etengabeko obedientzia ematen baizitzaien, batere

beharrezkoak ez zirenak!

Ni bertan izan nintzen! Batzuetan nire bozkarioak bihurrikeria-tximista bat pizten zuen nire gogamenean,

eta Fariseuei iseka analitiko antzekoa egiten nien euren ohitura pertsonalengatik, jantzi arranditsuengatik

eta legeengatik, berek nirekin eta nire irakaspenekin egiten zuten bezala.#

- cLeloa dad esaten zuten eta oihuka barregarri uzten zuten nire baieztapen hau: cJainkoaren Erresuma

zure baitan dagod.#

- cEsaguzu! Nola egon daiteke cJainkoad pertsona baten barnean?d esaten zuten iseka.

Mezpretxuzko argudio andana erabiliz, profetak aipatzen zituzten, eta jehova ahaltsuaren konzeptuak eta

txoriak ere axola zitzaizkion dnire YAitaZ apalaren deskribapenak alderatzen zituzten.

- Nola izan liteke hori, galdetzen zuten, hegaztiak sakrifikatuak izan ohi zirenean Tenpluan gizakien

bekatuak ordaintzeko?

- Moisesek suaren bidezko sakrifizioak ezarriko al zituen, baldin eta hegaztiek eta piztiek inongo



MTKUVQ!KV\WNK!FC-!DGTG!GIKC!FCMCT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;/IWVWPC!7

inportantziarik izango balute Ahalguztidunaren iritzirako?#

Sor eta gor geratzen nintzen ahozko erasoak nire aurka jaurtitzen zituzten bitartean. Haiek tradizio

Judutarraren uste sendoa baino ez zeukaten beren baieztapenak oinarritzeko; nire gogamena aldiz,

existentziaren beraren egiazko ezagutzaz hornitua izan zen basamortuko esperientzia iluminatuetan.

Unibertsalitatearen eta cAitarend NAHI ON sortzailearen ulerkuntza eman zitzaidan. Inongo Apaiz Buruk,

Fariseuk, Saduzeok edo Eskribak inoiz egin ez zitzaketen gauzak hautemateko eta egiteko aukera eman

zidan ulerkuntza horrek. #

Nik gure IZATEAREN ITURRIAREN izaera ulertzen nuenez gero, konfidantzaz, eskuak ezarri ahal nituen

gizon elbarri baten gainean eta igoarazi erabateko osasuneraino berriro. Nork neur lezake ezagutza hori

Apaizen lege tradizional eta barregarrien aurrean? Apaizek, Fariseuek eta gainerako erlijio-mordoiloak

bazekiten beretako inork ezin zituela egin horrelako gauzak, eta horregatik, nik euren aginteari erronka

jotzean gorrotatu egiten ninduten, euren oposizioaren aurrean erakusten nuen indarragatik, eta iraindu

egiten ninduten jendetza erakartzeagatik inork ukatzerik ez zuen sendatzeren bat egitean.#

Bertan zegoen, egun argiz, denek ikusteko moduan, maitasun egintza bat, zeinaz Fariseuek ziurtatzen

zuten Jainkoak baino ezin zuela egin, eta beraz, nik Satanasen semea izan behar nuela! Areago,

sendatzea ez zuten maitasun egintzatzat hartu, baizik eta azaltzerik ez zegoen cJainkoarend paperaren

usurpatze biraoduna. Niri ahalmen magikoez charrotzead egotzi zidaten, baina ezin zidaten esan nola

lortu nituen aipatu ahalmen magikoak; eta beraz, erabaki zuten nik Belzeburen semea izan behar nuela.#

Orain, egoera azaldu dudalarik, -niretzat argi eta garbi geratu zen bezala une hartan Palestinan- zuretzat

ere, orriok irakurtzen ari zaren horrentzat, argiki geratu behar da, ezen Judaismoaren jerarkia guztia

soilik arau eta lege jakin batzuen arabera bizi ziren gizon larderiatsu, egozentriko eta nahasiez osaturik

zegoela. Erronka jo zitzaienean gogamenak eta burmuinak erabiltzera, ezin izan ziren konpondu eta

eskandaluzko espasmo emozional itzelak izan zituzten. Harritzekoa al da kontziliora eraman nindutenean

nik lasaitasunari eutsi izana eta halako gogamen obtusoekin komunikatzeari uko egin izana?#

Bai, egia da Palestinan bertan izan nintzela orain dela 2000 urte. Jehovaren beldur izaten oso modu

errealean irakatsiak izan ziren gizon eta emakume apalen artean bizi izan nintzen; eta obsesionaturik

zeuden sutan egiten ziren sakrifizioak ordaintzeagatik, euren bekatuen zigorretik babesteko. Ni

Jehovaren beldurrean hezia eta doktrinatua izan nintzen, baina haiek bazuten izugarrizko historia bat,

non baziren gerrak eta odol isurketak, liskarrak eta -buru bat begi bat galtzearen truke- exijitzeko

argudioak, eta beraietaz inor konturatu ezik inolako eraginik ez zuten bekatu eta sekretuak. Ba, juduak

horretatik guztitik askatzeko jaio nintzen ni. Agerian gelditzen bazen, orduan Lege Mosaikoaren indar

guztia haren gainera erortzen zen inolako gupida edo errukitasunik gabe; ez zegoen ezta zalantzazko

pentsamendurik ere lege-haustea inguratzen zuten benetako inguruabarrengatik.#

Adin txikikoa nintzenetik ere arbuiatu egin nituen Judutar irakaspenak, sortua izan nintzelako juduei bizia

eta izatea eman zizkien Errealitatera gogamenak eta bihotzak irekitzeko misioarekin. Nire sen

espiritualaren sakoneko zerbait errebelatu egiten zen Juduen aintzinako asmoaren aurka, zeinaren

arabera, beste izaki baten esku uzten baitzen ardura izatea eta haien errebeldia eta bekatuen cprezioa

ordaintzead. Are gehiago, ezin nuen onartu cJainkod Jat -ustez halako mundu zoragarria sortu zuena- bere

kreazioarena zen haren sakrifizioez poztea, zeinarentzat ugari hornitu baitzuen. Niretzat ezinezkoa zen
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halako sineskera eta praktika ez-logikoak errespetatzea. Basamortuko iluminazioaldiaren

ondoren, oso suharra izan nintzen judu tradizioak arbuiatzen.

Duela 2000 urte giza gorputzez etorri nintzen bezala judu nazioa, erlijio-praktika artifizial eta larriekin

egindako giza-antolaketa batetik erreskatzeko, orain ere etorri naiz mundu osora zabalduak dauden

Gutun hauen Bitartekariaren eskutik, argi eta garbi adierazteko cerlijio-kristauakd inola ere ez duela

islatzen nire benetako mezu KRISTIKOA, ez Palestinan irakatsi nuen garai hartan ezta gaur egun

GUTUN OI[LR ckristaud ortodoxoen amorru bizia eta kondenazioa altxaraziko duten unean ere. Erlijio

Kristaua, une honetan jarraitzen den legez, soil-soilik da nire dizipiluek aukeratutako oroitzapenetatik

datozen pentsamendu nahasien, Pabloren homilia meritorioen eta lehenengo beste idazki batzuen

nahaste-borrastea. Askoz geroago, Kristautasunaren inpaktoari erromatarren jainko-jainkosen ikuste-

eragina falta zitzaionean, erlijio-RXPYZI[I SLSVRLXPI cteatralezd apaindu zen, zeinak oso erabilgarriak izan

baitziren Erromako Inperio Eklesiastikoak bere artegira erakarri nahi zituen guztiak liluratzeko. Inperio

horrek, geroago, diru-zergak ezarri zizkion jende sinesberari, askoz bidegabeagoak Erromako Inperio

seglarrak konkistatutako nazioei ezarritakoak baino. Caesarrek berak ere ez zuen ordain-saririk exijitzen

arimek zeruan sartzea irabaz zezaten!#

Beharbada galdetuko duzu zergatik naizen hain ageriko cQ[KIPYTVIXLUd LZI cRXPYZI[ZIY[UIXLUd LUL

arbuioan. Hil edo bizikoa da ene MEZU KRISTIKOAREN banatzeak arrakasta izan dezan, jendeak guztiz

ulertzea erlijioen benetako izaera, erlijioek zergatik eduki duten jendea beren atzaparretan hogeigarren

mendera arte. Harik eta, beren uste sendo guztiak zer nolako oinarri mitikoetan eraiki dituzten jabetu

arte, oso zail egingo zaio jendeari bere sineskeretatik askatzea.#

Mesedez& [SLX L^I^[ IPWIZ[ JIPL^ZIWLUIR LNPZLU KPZ[KIULIU& cLXSPQPV RXPYZI[I^d& Medearen printzipioez,

dogmaz eta teologiaz ari naizela. Ez naiz ari Jainkoa eta Egia dogmatik eta sineskeretatik haratago bilatu

duten eta bilatzen diharduten arima espiritual handi horietaz. Horietako askok jaso dute nire inspirazioa

gogamen eta bihotzetan, baina beren sineskera suharretatik askatzearen beldur dira. Erlijio-praktikek

trabatuta daude. Bada garaia praktika horietatik askatzeko, euren IZATEAREN benetako ITURRIAREN

espiritualitatean eta kontzientzian hazteko, eta kongregazioak eurekin eramateko.#

9^LU N[^ZPLZIRV LSP^I RXPYZI[LP cLYUIZ^LRV KPVZY[LZ"d 9XPZYP KI VXK[I JIZLXL UIZ[XISI L^ KLU ITLZY S[^L

batetik esnatzeko; non arrazoia, tradizio hipnoptiko eta emozionalek zapaldua egon den. Tradizio

horiek, nik Palestinan irakatsi nuen guztiaren gainean agintari gorena zela zioen jende andanak

transmitituak izan dira mendez mende. Ez izan ondorenen beldur iraganeko zure sineskerak aztertzen

badituzu eta zeure pentsamendutik garbitu nahi badituzu. Desegin ilusioaren amaraunak eta HAUSNAR

EZAZU!#

c<XPYZaud TPUPYZXVLR LXIJIZ VUIXZ^LU K[ZLULIU ?P& <XPYZV& JLULZIU PZ^[SP UIP^LSI T[UK[RV QLUde guztiarekin

hitz egiteko cIXNP P^WP iluminatu bat bezala sortaldetik YIXZISKLXId& LZI WXLYZ LNVZLU KPXLULIU UPXL LNPI^RV

mezua pulpitotik irakasteko, elizetan berriz ikusiko dute irrikaz betetako jendetza Errealitatearekin

topatzeko eta kontaktatzeko; zeinak IZATEAREN EGIAREKIN harmonia osoan bizitzera bideratuko

baitu. Aldiz& cRXPYZI[ZIY[UIXLUd KVNTI gogoz eta era egozentriko batez irakasten dirauten erlijio-

ministroek euXLU cPZ][XIRLXPIRd eta soldatak gordetzearren, berezko heriotzez hiltzen ikusiko dute erlijioa

hurrengo 30 urteetan, eta kongregazioek abandonatuak izanen dira, zeinak honez gero ari baitira
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susmatzen ministro horien hitzak hitzak baino ez direla -ez dutela bizi espiritualik-. Ikusiko dute euren

elizak okupatuko dituztela Ni Neu -benetan- gizaki IXZLXI cHLX[RV 5XXLY[TId I[XRPZ[ eta bertan sartzeko

bidea erakustera etorri naizela jabetzen direnek.#

Izango dira ere, beren aginte postuak Kristoren Gutun hauek -neronek- mehatxatuak ikusiko dituztenak.

Aurka eginen dute indar handiz. Era guztietako doilorkeria egongo da bitarteko mota ororen zerbitzuen

bidez, jendearen hira probokatzeko eskrupulurik ez duten pertsonen aldetik, dirua egitearren

sensazionalismo suntsikor eta mendekuzkoarekin.#

Esan behar dizut zenbat eta handiagoa izan munduko zalaparta, orduan eta bizkorrago iritsi eta

konbentzituko dutela nire GUTUNEK aintzinako sineskerez nazkatuta dauden eta azkenik IZATEAREN

EGIA soila entzun duten pertsonak. Agudo agudo erantzungo diete euren maitasunari eta deiari, giza

kontzientziaren mailarik baxuenak uzteko, eta goragoko maila espiritualen aldera igotzen hasteko, non

esperimentatzen hasiko baitira lehendabiziko bake-eragina eta barne alaitasuna.#Gatazkak egongo dira

ikuskizunaren industria guztian, zeren eta gero eta pertsona gehiagok aitortuko dute eta jarriko dira

indarkeriaren eta doilorkeriaren aurka; zeinen bidez pertsona horien gogamenaren kontzientzia osoa,

emozioak eta gorputzak elikatuak izan baitira obsesionatutako Y0131;1>.@A1;Z aldetik,

aberastasuna lortzearren. Espirituaren morboso horiek ulertu dute errukigabea eta makabroa den guztiak

jende ezjakina harrigarriro liluratzen duela; hain zuzen ere, jende hori hain lokartua izan da XX. mendeko

segurtasunarekin, konfortarekin eta luxoarekin, ezen jada ez duen aurkitzen inongo pozbiderik bere

baitan: emozioak behar ditu bere kontzientzia gogaitua zirikatzeko.#

Pertsonen bizitzak benetan izango balira egunero ikusten duten ikuskizunean aurkezten diren bezain

izugarriak, pantailetatik begirada kenduko lukete zerbait ederrago eta lasaiago bilatuz, euren nerbio-

sistema torturatuek atseden hartzeko. Eta hala ere, zinez hausnartzen baduzue gaur egun duzuen

bizimoduan, ohartuko zarete jada bilakatzen ari zaretela azken 50 urteetan espektakuloaren industriak

eman dizuen guztiaren ispilu.#

Zinearen sentsazionalismoak, TBk, liburuek eta beste komunikabide batzuk elikatua izan da jendea

ahalik eta eszenatokirik txarrenekin; eta orain kexu da aurreko segurtasun-sentsazioa, lehen gozatzen

zuena, lapurtu izanaz. Lurrean ikusten zaituztet, gaur egun babestuak etxeetan, zeinak baitaude hesi

elektrikoek eta -barrote puntadunak dituzten- harresiek inguraturik. Badakusat gizonak eta emakumeak -

lehen gauez kale eta bideetan beldurrik gabe zebiltzanak- orain segurtasun-ate ostean itxita daudela,

erasorik ankerren eta bortitzenen beldur direla. Badakuskit arrazak, euren herriak traumatizatuak.

Badakuskit genozidioa, iraultzak, bonbardaketak, erahilketak, zentzugabeko era guztietako hilketak.

Erahilak hurrengo existentziara igarotzen dira, oraindik ustegabeko igarotze horren zirrarak jota.

Badakuskit eta zerbitzatzen ditut, baldin eta ni ikusteko eta hartzeko gai badira. Jende asko eta asko

goragoko existentzia-molde batera igotzeko prest egotetik oso urruti dago, eta beraz, itzaletan geratzen

da berraragitzeak liberatua den arte. Lurreko bizitza, pantailan eta literaturan aurkezten den infernu

bilakatu da. HLXNIZPR0 c<[SZ[XId zibilizatua deitutakoak basakeriari -bere forma perbertitu guztietan-

etxeetan sartzen uzten diolako TBren bidez, asaldapena eta kitzikapena sortzeko. Horixe nahi izan duzu

-eta orain modurik errealenean daukazu- zure eguneroko esperientzietan. Inor ez dago hondamendi

horietatik salbuetsita, zeinak lurreko jendeak berak bere buruari ekarri baitizkio.#
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Harritzekoa al da Ni, Kristo, zuengana itzuli izana, uneotan, zuek zeuen buruari zer egin diozuen

azaltzeko? Nola gerta liteke MAITASUNAREN ene gorputz espirituala espirituaren halako agoniatik

urrun geratzea, eta ez hurbiltzea laguntza ematera laguntza posible denean? Beraz, lehen nioen bezala,

ez naiz bakarrik ari nire lanean. Maisu-Maistra guztien partez hitz egiten dut GUTUN hauen bidez

mintzo naizenean. Maisu-Maistra bakoitza arreta ematen ari zaie bere lurreko irakaspenei segitzen

dietenei. Maisu-Maistra bakoitza hots egiten ari zaie hau irakurtzen duten jarraitzaileei, jaramon

egin dezaten, otoitz egin dezaten orrialde hauetan dagoen EGIA bereganatu ahal izateko, borroka

egin dezaten pentsamenduak eta egintzak arazteko, eta maitasunaren korporifikazio bihur

daitezen guztientzat.#

Baina Gutun hauek Denbora Aldaketa bat abiaraziko dute.#

Jendea benetan konturatzen denean zer egin zaion bere kontzientziari, eskrupulurik gabeko zekenen eta

magnate degeneratuen aldetik, mundu guztian, neurriz kanpoko haserrea esperimentatuko du. Publikoa

ezagutzen hasiko da azpijokoak eta bihurrikeriak, zeinen bidez pixkanaka limurtua izan den

abominazioaren sareetara.#

Eta Nik, Kristok, esan behar dizuet hori gertatzen denean, jada ez duzuela uste izango cIJVTPUI^PVd

hitza antigualekoa eta desfasatua denik. Argi eta garbi hautemango duzue kontzientzia osasungarriaren

forma - hitz - bizigarrien eta kontzientzia-patroi suntsitzaileen arteko aldea. Errebelatu egingo zarete

beste batzuekin batera, eta herrialde bakoitzak hoULSI]L KLPZ[RV KPL cRVUZ^PLUZ^PI-MVXTId Y[UZYPZ^IPSLLP:

abominazioa.#

Benetan amultsuak eta kontzientziatuak diren gurasoak, bereziki kritiko bihurtuko dira gaurko

espektakulu moduaren aurka, eta ahaleginak egingo dituzte beren seme-alabek ikus ez dezaten emozio-

hizkuntza desatseginaren gainbehera, neurri gabeko indarkeria, emozionalki azalekoa eta promiskuoa

den sexua, zeina gaur egun eskaintzen baita pantailetan, liburuetan eta beste medioetan. Zuen gizartea,

kontzientzia baxu eta arbuiagarrien halako sortzeez dago gainezka. Kontzientzia-sortze horiek gero giza

bizitzetan eta akzioetan gauzatzen dira.#

Gurasoak ohartu ere egingo dira seme-alaben gogamenetan sortutako KONTZIENTZIA FORMAK seme-

alaben geroko bizitzaren oinarria direla -helduak bezala- gero eta zabalagoa, eskoletan irakasten diren

BALIO ETIKOAK ikertzen hasi beharko direla. Jada, gurasoak ez dira arduratuko ikastetxeetan

irakatsiko diren erlijioez, zeren hori soilik izanen baita interesgarria gutxiengo batentzat; baina biziki

interesatuko dira etorkizuneko eskoletan bultzatu eta toleratuko diren jokabideetan, argudioetan,

gatazketan, baieztapenetan eta bizitzarekiko filosofia motan nola irakasleek hala ikasleek bultzatuak.#

Taldeak osatuko dira GUTUN hauetan oinarritutako eskola txikiak hasteko, zeren abandonatu egingo

baita datu objetiboetan oinarrituriko material zaharra zaharkitua izateagatik. Indartu egingo dira

hizkuntzak, arteak, logika, inspiratutako komunikazio eraginkorraren artea, irudipen sortzailearen eta

eraikitzailearen garapena, matematika eta zientziak, eta eskulanak.#

Irakaskuntza programak egiaren eta mitoaren artean ezberdintzeko trebetasunaren garapenean

zentratuko dira, ezarri eta estimatu behar diren baliorik altuenak ezezik horiek bizitzan ezartzeko modurik

produktiboena eta eraikitzaileena ere argi eta garbi hauteman ahal izateko, norberaren, nazioaren eta -

oro har- munduaren kondizioak hobetze aldera. Haurrari ere gai izaten irakatsiko zaio zientzia eta
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eskulanetan; zeinek gaituko baitute alegera eta arrakastaz lan egiten, berak aukeratutako lan

arloan. Haurrak, -interes eta maitasun- aura berri baten babespean egongo dira, eta erakutsiko zaie nola

lagun dezaketen halako interesera eta maitasunera ikasgeletan. Bultzatuak izanen dira alaitasunez eta

zoriontasunez lan egitera. Hori ez bada erraz eskuratzen, ume zorigaiztokoari erakutsiko zaio nola lortu

ahal diren alaitasuna eta zoriontasuna, eta saritua izanen da arrakasta izatean.#

Jendea baloratua izanen da pentsamendu espiritual-maila altuak bilatzeko, eta desfaboratuen eta -oro

har- komunitateen interesetan aritzeko duen konpromiso/engaiamenduaren arabera.#

Premia handiko kontua da munduko jende guztiak onartzea EGIA zera dela: zuek, UNIBERTSALA

- zuen IZATEAREN ITURRIA indibidualizatzeko eta adierazteko sortu zaretela era eboluzionatu

batez; eta azkenean erdietsiko duzuela zuen IZATEAREN ITURRIAREN gailurra, manifestazio

INDIBIDUALIZATUA, hots:

KONTZIENTZIA-KRISTIKOA.#

Eta sortuak ere izan zaretela zaindua, elikatua, eta behar guztietan hornituak izateko zuen

osasuna, ongizate perfektua eta prosperitate harmoniatsua bermatzearren; zuen arima, zuen

IZATEAREN ITURRIA den Zeruko Kontzientziarekin berbatzeko bidean ari zareten bitartean.

IZATEAREN EGIA hori hautematen ez duzuen bitartean, inoiz ez duzue eskuratuko benetako ahalmena

lurrean, ez fisikoa ez espirituala.

Inongo herrialdek, erlijio-erakundek, edo pertsonak -ez du axola bere giza-buruberokeria noraino

hel daitekeen-, ez du Gutun hauen mamia aldatzerik izango, zeren

NEU - KRISTO

ere ari bainaiz IZATEAREN EGIA irradiatzen mundu guztian EGIA jasotzeko gaitasuna ematen

dien frekuentzia espiritual-mailan dauden guztiengana. Pertsona horiek jaso, gurtu, eta guztiz

onartuko dute, tolesik gabe, EGIA gidalerroa izan dadin euren pentsamendu eta ekintzentzat.

Baldin badira Gutunak ulertu edo jaso ezin dituztenak, soilik izango da oraindik ez direlako igo

eurekin identifikatu ahal izateko behar den kontzientzia-mailara.

Beren hazkundea gero etorriko da.

Beraz, deskribatu dudan bizitza kalitatea Zeruko Nahiaren aldetik zeuena bezala oraindik esperimentatu

ez duzuenoi esan behar dizuet, zeuen buruari ez galdetzeko zer gertatzen den bizitzarekin, jendearekin

edo inguruabarrekin edo zeuen buruarekin...

Begiratu zeure pentsamendu prozesuetan barna, bizitzari buruz dituzun jokabideak, besteekiko eta

zeurekiko sentimenduak, eta aztertu zer-nolako pentsamenduak -eta itxaropenak- izaten dituzun

eskuarki. Horiek, sortze handiko kontzientzia duen energia-indar bat sortzen dute, zeina egun guztian ari

zaren emititzen. Zureganantz erakarriko dute zehazki beldur diozuna eta espero duzuna. Batzuetan,

sortze kontzientziaren forma negatiboa sakonki finkaturik egoten da azpikontzientean, duela urte asko

hor ereinda, zenbait inguruabar dela eta. Edo baliteke sortze kontzientziaren bulkada negatiboa aurreko
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bizitza batetik etorri izana. Nolanahi ere, etengabe esperientzia txarren menpe egon bazara, azter

ezazu zeure kontzientziaren barne-egoera, eta ikertu zer-nolako itxaropen negatiboak dituen zure

azpikontzienteak. Deskubritu ere zein dituzun besteekiko jokabideak eta sentimenduak.

Bizi al zara harmonia etengabean Existentziaren Legeekin? Adierazten al dKQXV YEDNFKPUXDIDEGMQ

ODKUDTVPDZ gauza bakoitzari zure esperientzian bizitzaren maila guztietan?

3DK DN XDSD YDSKODSGP DSIKDZ KMVTUGMQ IDVXD EKXKFVP IVXUKGP EDKUDP- - ala soilik ikus dezakezu bere

bulkada egozentrikoa, bere iluntasuna?

Konturatzen al zara zuk beharbada arbuiatu edo kritikatzen dituzun pertsonei NIK, KRISTOK, une

oro diedala maitasun eta erukirik handiena? Posible da zuk arbuiatzen dituzunei, ni

baldintzagabeko maitasuna irradiatzen ari izatea.

Ohar zaitez, une oro, zure IZATEAREN ITURRIA bi egoeratan dagoela -

orekan eta jardueran.

Zure IZATEAREN ITURRIAREN egoera AKTIBOA, kontzebitua izan zaren dimentsioa da, zeinean

banakotasuna eman zaizun.

KONTZIENTZIA UNIBERTSALAREN OREKA, isiltasun perfektuaren eta baretasun perfektuaren

dimentsioa da, non azpiko SORMENAREN BULKADAK elkarturik dauden elkarren arteko kontrol-

besarkada batean.

Erabat konturatu, onartu eta ulertzen duzunean YXVSG GTMQNDP% NVSSGDP% KMDsketa-TDKQ EDMQKUXGDPZ

beti duzula aukera Zeruko Adimen Amultsura jotzeko, zeinak problema oro konpontzen baitu era

perfektuan, orduan igotzen zara izuaren eta oinazearen helmenetik haratago.

Problemak azkar eta leunkiro konpontzen dituzu, eta ohartzen zara zure -jakinduria eta ezagutza-

erreserba handitzen ari dela modu askotara.

Horrela, eboluzionatzen zara zeure izatearen maila bakoitzean.

Nahiz eta nire helburua, GUTUN hauen bidez zuengana etortzean, zuei EXISTENTZIAREN LEGEEKIN

harmonian bizitzeko modua erakustea izan den -Legeekiko duzuen ezjakintasunak sortutako ez-

beharrezko oinazea, mugak eta gabeziak saihesten laguntzeko-, grabatu ere egin nahi dut zuen

kontzientzian ezen mundu guztia erritmoen menpe dagoela bere bizitzan. Mundu guztia goren aldietatik

igarotzen da, eta aldi horietan bendizio-eragin batek nahi izan dituzuen gauza guztiak ekartzen dizkizue,

eta orduan giza zoriontasunaren eta arrakastaren gailurrean zaudete. Poztu egiten zarete! Gero denbora

bat dator, non bat-batean aldatzen den bizitzaren erritmoa: lehortzen dira baliabideak, harremanak zaildu

eta eskastu egiten dira, zure karrera gainbehera dator edo luzaroan geldirik edukitzen zaituzten oztopoak

gertatzen dira. Baliteke zuk zeure buruari galdetzea zer egin zenuen gaizki. Lehenago, arrakasta handiz

lan egin zenuen EXISTENTZIAREN LEGEEN barnean, baina orain egunero erronkak dituzu, eta

pentsatu edo egiten duzunetik ezerk ez dizu eguneroko estresa benetan arintzen.

Une horiek heltzen zaizkizunean -hala gertatuz gero- gera zaitez lasai eta bare zeure bihotzean eta

gogamenean, eta jakizu bizia eta orientazioa jasotzen jarraituko duzula Zeruko Kontzientziaren

aldetik itxura guztien kontra, azaleko agoniak jasan arren. Aldi horietan nahitaezkoa duzu



MTKUVQ!KV\WNK!FC-!DGTG!GIKC!FCMCT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;/IWVWPC!43

erretiratzea eta ebaluatzea kontzientzian goren aldietan irristatu ahal izan zinen moduak, eta

indartu Zeruko Kontzientziari diozun menpekotasuna. Depresioaren alde ilun horiek gabe, ez

zinateke haziko maila espiritualean. Zuretzat mezu berezia dute; beraz, ez eman etsipenerako edo

saminerako bidea. Nahiz eta beharbada hauskor sentitu, hori auto-aurkikuntzarako eta barne

berriztatzerako negualdia duzu, zeinak azkenean erakutsiko baitu Ygoren DNFKGUDPZ KXan zenuena

baino bedeinkazio handiagoa izatea. Anima zaitez eta ez galdu fedea. Eutsi gogor, pazientziaz,

harik eta neguak pixkanaka bide eman arte berriro zure udaberri espiritualari.

Eutsiozu erlaxazioa lortzeko asmoari eta itxaron ezazu konfidantzaz Zeruko Bizia zure

gogamenean, bihotzean eta lurreko bizitzan berriz ere jariatuko den unea; eta itxaron zenuen

guztia manifestatzen hasiko da zure esperientzian. Eta aldi horietan ohar zaitez eta irmo atxiki

honako egintza honi: baldin eta zure meditazioetan Zeruko Kontzientziaren eraginaren jabe ez

bazara, ez dela abandonatua izan zarelako baizik eta zeure bibrazio kosmikoak -eta beraz, zure

kontzientziaren bibrazioak- gainbehera daudelako, eta jada ez duzu igotzeko gaitasunik Zeruko

Kontzientziaren bibrazioak esperimentatzeko lehen bezala. Nahiz eta zuk ez sentitu, egon zaitez

ziur zu beti-beti zaudela bibrazio horiek inguraturik eta ZERUKO MAITASUNAREN barnean.

Zera gogorarazi nahi dizut eta zure kontzientzian grabatu: gizakietan pobreenak euren sorburuen

benetako izaera ulertzeko eta ezagutza erabiltzeko gai izaten diren momentuan, beren geldialditik irteten

hasi ahal izango dira eta orduan igo ahal izango dira eurentzat aukeratzen duten edozein mailatara

honako baldintza hau betez gero: IZATEAREN ITURRIAREKIN sintonizatzea, eta Ahalmen Betierekoa,

Bizia, zuzentzea, inspirazioa eta orientabidea bertatik ateratzea. Zu ez zara patuaren biktima, zeure

kontzientzia sortzailearen biktima baizik; harik eta ohartzen zaren arte zure kontzientzia erabat zeuk

eratua izan dela. Egia aintzagarri hori zeure kontzientzian pizten denean, zeure bizitza iraultzen hasiko

zara, eta azkenean deskubrituko duzu lan egin dezakezula cMaisu edo Maistrad izateko, eta ZERUKO

KONTZIENTZIAREN baitan erabateko askatasuna erdiesteko.

Zure bilaketa espiritualean saia zaitez oroitzen kontzientziaren frekuentziak ahalik eta irmoen

mantentzea izan behar duzula helburua zure hautemate espiritualik gorenetan. Egiteko hori oso zaila da

giza gogamenarentzat, zeren eta irrikaz bilatzen ditu akuilatze espiritual/mentalaren forma berriak

interesa pizten zaion tokian.

Baina esan behar dizut ez dela aski GUTUN hauek irakurtzea eta gero beste liburu batzuetara jotzea,

hau baino goragoko egiaren bat, inspiratuagoa noiz aurkituko zain.

Nik neuk, KRISTOK, benetan diotsut ez dela une hauetan eskaintzen zaizun egia altuagorik, ez bide

goragorik. Beharbada, baliteke zuk zerbait goragoa aurkitu duzula sentitzea batzuetan, zeren eta gaurko

giza kontzientziaren mailan errezago erlaziona zaitezke idatzitakoarekin; baina egon zaitez ziur

EXISTENTZIA ESPIRITUALAREN EGIA ezagutza bakarra dela, zeinak azkenean KONTZIENTZIA

KRISTIKORA eramango zaituen, zeina den zure benetako xedea, eta ez besterik.

KONTZIENTZIA KRISTIKOA, maisu-maistra handi guztien kontzientzia espirituala da. Ez dago ezer hori

baino altuagorik. Zure ulerkuntza areagotzearren, GUTUN hauetan idatzita dagoena euren kabuz aurkitu

duten eta jada praktikatzen ari diren egileak bila ditzakezu; baina ez jarraitu, oraindik beste egile batzuei

jarraitzen dieten eta beste autoritate batzuk aipatzen dituztenei; hain zuzen ere, oraindik giza
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pentsamenduaren bidez bidea bilatzen dutenei, giza pentsamendutik haratago dagoen egia

espiritualaren neurrigabetasunean sartzeko. Horiek, zu zeu bezalaxe, oraindik kontzientziaren inguruetan

daude; oraindik ez dute barneratu ESPAZIOAREN mugetara gerturatuko dituen ozono mental

emozionala.

Ez jarraitu L^R[Z[RV WXIRZPRI cOIXXPNIXXPL^d idazteaz gozatzen dutenei, eta zeuk ere esperimenta ditzazun

bilatzen ari direnei; zeinek sustantzia materialak erabiltzearen alde egiten baitute zure bizitzaren hainbat

arlotan energia handitzearren.

Kristalak, kandelak, intsentsua eta intsentsu-makiltxoak bezalako gai materialak erabiltzeak zuretzat giza

esanahia duten eta gozamena ematen dizuten gauza horietan fokatzen du zure giza kontzientzia.

Horrela, zure giza kontzientzia ainguratu egiten KI NP^I RVUZ^PLUZ^PIXLU cLXINPULZIUd, eta horrek etengabe

eramaten zaitu atzera giza kontzientziaren maila finkoetara. Aldiz, zuk igo eta sartu nahi baduzu

kontzientziaren benetako dimentsio espiritualetan, zure xedea da lurreko giza kontzientziaren dimentsioa

barneratzea eta gero orozgainditzea. Egiazko energia bakarra, benetan sendatzen duen bizi-indar

dinamikoa, ZERUKO KONTZIENTZIAREKIN etengabe duzun kontaktutik ateratzen da. Goialdera

aurreratu ahala, plano astraletako bibraziorik sotilenak ezagutuko dituzu, baina ez galdu denbora maila

horietan, zeren eta soil-soilik dira kontzientzia altuagoko forma fisikoen manifestazioak eta ez dute

zuretzat benetako helburua izan behar.

Zeruko Kontzientziarekin sintonizatzeak eta erabateko burukontrolak izan behar dute zuretzat bizitzeko

arrazoia eta helburu bakarra. Horiek eskuratuak dituzunean, beti desiratu duzun guztia zeurea izanen da

era berri, haraindiko eta betiereko baten bidez.

Baliteke zuk GUTUN hauek irakurri eta erabakitzea zure ego-kontzientzian zaren bezala jarraitu nahi

izatea, konfiatuz Zeruko Kontzientzia lagun izango duzula aldi zailetan. Baina esan diezazuket azkenean

bizitzak berak konbentzituko zaituela beste edozein bidek ez dituela ematen zure arimak - zeina

ezkutuan eta isilik baitago askapenaren zain - esperimentatzea irrikatzen dituen sariak, bereziki Zeruko

Kontzientziarekiko berbatzearen sari osoa.

Zeure buruari -edo beste edonori- egin diezaiokezun oparirik handiena da zeure gogamenean esker

onez onartzea -eta beste gogamen harkorretan eragiten saiatzea- inspirazio osoz ulertzen duzula YXVZ

PQS XDSGP GUD YEGTUGDMZ PQS FKSGP, eta zer lor daitekeen c^[Rd -LZI JIPZI cL[XIRd LXL- zeuen borondatea

uzten duzuenean eta zeuen IZATEAREN ITURRI aldera begiratzen duzuenean laguntza, orientabidea

eta behar guztien asetasuna eskuratzeko.

Bihur zaitez ARGI zeure buruarentzat eta jasotzea daukan nornahirentzat.

Aldi berean, inork ezin du jaso ikasketarik urdaila hutsik duelarik. Beraz, elikadura fisiko kopururen bat

hartu beharra dago bilakaera ebolutibo fisiko-espiritualaren prozesuari laguntzeko, baldin eta materian

txirotuei irakasten ari bazatzaizkie. Egon zaitez prest gainerakoei emateko, eta ematean jakizu unibertso

N[^ZPIU KLU cLTIZL-QIYVZ^Ld YPYZLTIXLU WIXZIPKL LNPZLU ^IXLSI(

Ezinezkoa da ematea eta ez jasotzea; zuk zeure lanaren, bankuko kontuaren, eta inbertsioen iturritik

soilik bizi zarela sinesten ez baduzu behintzat. Hori sinesten denean, orduan horixe esperimentatzen da.

Jendeak harik eta benetan esnatu eta begiak ireki arte nor bere IZATEAREN ITURRIAREN

indibidualizazioa delako ulerkuntza erabatekora, ZEINA den Sormen eta Maitasun BULKADA
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PERFEKTUEN konbinazioa, jarraituko du materialismoaren tentaldiak, gorputz desioen

asetasunak, eta besteen gainetiko autopromozio-nahiak erakarria izaten, eta horrek barnean hartzen du

negozioetan eta industrian besteenaz jabetzetik, grebetatik eta erlazioetan gatazka larrietatik hasita

erahilketa, bortxaketa eta gerretaraino. Pertsona batek egoa beste baten aurka darabilenean, ugari dira

liskarrak.

Horixe duzu Existentziaren lehendabiziko Legea, zeina munduan zehar publikatua izan behar

baita.

Orduan, nola borrokatu behar luke giza izaerak, izatez bulkada egozentrikoak eta autoasetasun desio

txundigarriak menperaturik dagoen mundu batean bizitzeko?

Erantzuna ene baieztapen honetan dINV. c5NPL^[ NIPULXIRVLP eurek zuri egitea nahi duzun bezalId(

Horixe duzu lehen urratsa bulkada-egozentrikoa gainditzeko.

Eztabaida batean nahasirik zaudenean, emaiozue justizia osoa batak besteari. Aditu - ongi jabetu -

egin kasu - eskatu barkamena ahal den neurrian.

Ziur egon zaitez zure eskakizunak ez direla bestearen ongizatearekin nahasten; dela zerbait pertsonala,

gozamena, negozioak edo industria.

Gogoan hartu gainontzekoekin jokatzen duzun bezala, horrelaxe jokatuko dutela azkenean

zurekin. Gogoan ere hartu gaur dituzun pentsamenduek, hitzek eta ekintzek forma hartuko dutela zure

esperientzian datozen egun, hilabete edo urteetan. Batzuetan, aunitz urte beharko dira ereina uzta

bihurtzeko, eta ereina izan zela ere ahantzirik egongo da. Hala ere, zaude ziur gaur egiten duzuna

itzuliko zaizula zer ikusia duen modu batez, nahiz eta, beharbada, sekula ez duzun erlazio hori aitortuko,

ezta dagoen lotura hautemango ere.

Jendeak zure okerrei buruz zeuk nahi duzuna esan dezan, esazu zinez gainerakoek, adiskideek

nahiz ezezagunek, egin ditzaketen okerrez.

Emazu jaso nahi izango zenituzkeen onarpena eta barkamena. Zein da benetako barkamena?

Bestearenganako eta bere jokabidearen arrazoiei begirako ulertze-egoera da; hain argia, ezen

zintzotasun osoz erran dezakezun ez dagoela zer barkatu.

Leialtasuna, adeitasuna eta eskuzabaltasuna, estu eta larri zaudenean jaso nahiko zenituzkeenak,

emaizkiezu gainerakoei zama astunekin borrokan ari direnean. Ez begiratu beste aldera!

Ikas ezazu pertsonei edo egoerei so egiten bereizmen amultsuzko begirada batez. Ikus itzazu une

horretan dauden bezalaxe, eta gero gogoan izan nik errukizko maitasunaz dakuskidala. Eurengan

zinez hobetu beharra ikusten baduzu, euren onerako eta etorkizuneko ongizatea gauzatzeko, begira

itzazu soilik bihotzez eta maitezko begiez, eta ikus nola egon litezkeen etorkizunean. Pentsamenduan

eraman itzazu beren IZATEAREN ITURRIRA, eta jakizu, ezbairik gabe, zure otoitzak bedeinkatu dituela

eta garapenaren ateak ireki dizkiela. Bilatu orientazioa Zeruko Kontzientzian ea zuk euren garapenaren

asuntoa hobetu ahal duzun, eta galde ezazu zer egin daitekeen eurek aholkua pozik onar eta azkenean

garapen pertsonalean arrakasta izan dezaten bermatzeko.
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Inork kontatu nahi badizu nola zauritu duzun momenturen batean, zaude geldirik -zutik edo

eserita- eta jakizu hori benetako erronka dela zure bulkada egozentrikoarentzat. Hortxe duzu garrantzi

handiko momentua, probarik handiena.

Zer egingo duzu? Aitzakiak jartzen hasiko al zara zeure burua defendatuz, pentsatuz eta baita esanez

ere zure ekintzek ez zutela bera zauritu behar, eta guztiz justifikaturik zeudela gertatutako inguruabar

horietan? Horrelaxe erantzuten baduzu, orduan bulkada egozentrikoak gobernatzen du oraindik zure

kontzientzia.

Hala ere, konturatzen bazara egiaren momentu handi hori heldu zaizula, eta ulertze hori dela eta, isilik

eta lasai geratzeko gai zarela besteak zure erruagatik duen zauriaren deskribapena entzunez, lehenengo

arrakasta eskuratzen ari zara egoa gainditze aldera.

Premia handiko hurrengo urratsa da zeure burua defendatzeko beharra alde batera uztea eta,

zintzotasunez, hitz egiten duenak dioenarekin identifikatzea. Hori egin ahal izango duzu soilik nahikoa

apala izan bazaitezke barne-isiltasuneko gune batean sartzeko, non sar zaitezkeen guztiz bere

oinazean, entzun esaten ari dena eta jaso bere mina zure bihotzean. Hori egiten baduzu, bere larrupean

egongo zara. Eta bere larrupean zaudenean eta bere mina somatzen duzunean, barkamena eskatu nahi

izango duzu bihotz bihotzetik egin duzunagatik; jakin gabe eta modu inkontzientean eragin zenion mina,

zure min bilakatuko da pixkanaka, eta ez duzu atsedenik hartuko hitz amultsuen bidez min hondar oro

kentzea lortu arte bestearen kontzientziatik. Orduan, zauria sendatua izanen duzu, eta hori zure

kontzientziaren sistema elektriko-magnetikotik ere ezabatua izanen da. Garaipen ederra irabaziko duzu

zeure buruaren aurka. Lortuko duzu barne-indar eta erresistentzia maila, non egiazki hauteman ahal

izango baituzu gainontzekoen errealitatea, zeina zeurea bezain baliotsua baita. Aitortu eta onartu egingo

duzu gainerakoak zure ekintzek zaurituak izan daitezkeela; hain zuzen, zu gainerakoek zauritua izan

zaren modu berean.

Zure bizitzan egiaren momentu handi hori erdietsitakoan, ikusiko duzu gainerakoen artean eroso

mugitzeko gai izango zarela, gertakariak euren ikuspegitik zeuretik bezain erraz ikusteko gai. Oreka

handia izanen da euren beharren eta zeureen artean, eta bake egoera batean sartuko zara; zeren, orain

seguru egongo baitzara gainerakoak zuzen eta espiritu-zabalez tratatzen dituzula. Hasi zara, jada, zure

eta besteen arteko hesiak kentzen, eta bihotzean eurak hartzen ari zara.

Hasi ere hasi zara zeure babesak kentzen; eta hori dela eta, ikusiko duzu -azkenik- lortzen ari zarela

benetako auto-estimua eta bakea gogamenean.

Gainerakoen sentimenduak ulertzeko modu berri horrek haiekiko begirune handia inspiratuko du

zuregan. Beti zuzen tratatu nahi izango dituzu eman behar zaien begirunea gordez, euren izaeratik inoiz

onurarik atera nahi gabe, inoiz humiliatu nahi gabe autoestimua gutxituz, beti prest egonez adoretzeko

eta bihotz-altxatzeko oinaze fisiko edo emozionalak jota daudenean.

Ikusi ere egingo duzu gauza horiek guztiak zeuretzat egiten dituzula. Zu zeure aholkulari bihurtuko zara,

laguntzaile, sendatzaile.

Ikusiko duzu pertsona bakoitza, bere estatus soziala edozein izanda ere, zeurea bezalako errealitate

oinarrizkoa duela, eta zu beste guztiak bezalakoa zarela, dela Errege, Aita Santu edo Presidente, zeren

kanpo-itxuraren azpian, bakoitza IZATEAREN BATASUN HANDITIK baitator.
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Beraz, horrez gero ez zara ezegoki sentituko inongo egoeratan, aurrera egingo duzulako

Zeruko Kontzientziatik jasotako indarrean eta jakintzan, eta aitortuko duzu zuk zeuk ere beste

guztiek dituzten eskubide berberak dituzula.

Lasai lasai, bare bare, ez diezu besteei utziko zutaz baliatzen. Gaitasuna izanen duzu argi eta garbi

hitz egiteko, argitasunez eta zintzotasunez mintzatzeko, beste pertsonaren sentimenduak kontuan

hartuz. Jada ez diozu izen ona zikindu nahi izango besteari, ezta bere auto-estimua murriztu nahi izango

ere. Baizik eta, ahal den guztia egingo duzu bere auto-errespetua salbatzearren, eta hala ere, argi eta

amultsu azalduz zeure egia.

Gogoratu, zure egia beste batzuei baieztatzen diezunean, zeuri ez dagokizula edozein inguruabarretan

nola jokatu behar duten esatea, ezta ere nola erreakzionatu behar duten zure hitzen aurrean.

Hala eta guztiz ere, zintzotasun perfektua, arretaz eginiko lana, guztienganako borondate ona eta

laguntzarik ez dutenen aldeko ardura bezalako BALORE UNIBERTSALEKIN bat etorriz, pertsona

batek eskubidea du eskatzeko balore horiek lehentasuna izan behar dutela KOMENI den edozein

kontsiderazioren gainetik, talde edo komunitate baten barruan, enpresan edo zeregin

nazionalean.

Eskubide osoa ere baduzu esateko nola sentitzen zaren persona batek zurekin duen jokabide

umiliantearen aurrean, hori egiteko beharra sentitzen baldin baduzu. Baliteke zure zintzotasun

amultsua beharrezkoa izatea egoeraren bat konpontzeko edo argitzeko guztien onerako.

Adieraz ezazu zeure iritzia adeitasunez, kontaiozu leunkiro nola sentitzen zaren egungo egoera

zoritxarrekoan, eta azaldu zerk sentiarazi zaituen horrela( 5^ LYIU. a8ISIRV NI[^I JIZ LNPU ^LU[LUb&

errua botatzen ari zatzaizkiola sentituko baitu, eta berehala esnaraziko baituzu berarengan buru-defentsa

mekanismoa. Hortik aurrera, konfrontazioa zaildu eta desatsegin egingo da biontzat. Egoak bultzaturiko

pertsonengana iristeko, etengabe hitz egin behar duzu persona horiek mehatxaturik inoiz ez sentitzeko

moduan. Horixe duzu komunikazio amultsuaren artea, eta soilik ikas dezakezu probatu eta okerrak

egitearen bidez, eta praktika konstantearen bidez!

Egoa zeure baitan menperatzen duzun bakoitzean, askoz errezagoa egiten zaizu gainerakoekin

erlazionatzea, pertsona guztiengan den egoaren funtzioa ulertzera iristen ari zarelako.

Denbora igaro ahala, pixkanaka bulkada egozentrikoaren atzaparretatik askatu bitartean, deskubrituko

duzu besteei gero eta gehiago entzun ahal diezula arima-enpatiaz eta maitasunez. Lehen zauritu edo

iraindu egingo zintuen moduren batez jokatzen baldin badute, horren ordez barrea sortzen sentituko

duzu zure baitatik. Orduan jakingo duzu zure arima zuzeneko kontaktuan dagoela Zeruko

Kontzientziarekin, irriarena baita Bere izaera.

Irria kontzientzia bulkada bat da, zeina zure zeruetan zehar hedatzen baita, planeta batetik bestera, zure

Esne Bidean zehar, eta amaigabetasunaren bazterrenetaraino. Zeruko Kontzientzia bezain amaigabea

da irria eta Big-Bang unean hasi zen izaten.

Zer da Irria? Kontzientziak egoera bati ematen dion berezko erantzuna da, non bi gertaerak, bi

gorabeherak edo bi pertsonak ` gauzen orden naturalean ` elkarrekin egon behar ez luketen, baina

egon badauden eta modu arraroan bat ez datozen edo elkarren aurka dauden.
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Ondorio uhindun bat da, goreneko espezietan gauza bizidun guztiek esperimentatzen dutena,

zeinak gai diren zenbait epai edo hautemate izateko. Estresa ezabatzen du( c@UKVXPV [OPUK[UId

diafragma gainean nabaritzen da, zeinak babesten baititu bihotza eta nerbio-sistema.

Kreazioaren izaera aztertzean ikusi duzunez, ahal den guztia egin da gorputz bizidunen diseinuaren

eboluzioan eta hazkundean guztiz gorputz egokitua eta inguruari moldatua egiteko, gorputzaren jabea

eroso eta zoriontsu egon dadin eta estresik gabe bizi dadin. Estresa kaltegarria da osasunarentzat.

Estresa, ZERUKO KONTZIENTZIAREN NAHIAREN aurkakoa da.

Berezko algara bat lehenbizi experimentatzen da kontzientziaren bat-bateko xuxurla bat bezala buruan,

zeinak sortzen baitu arintasun-zirrara bat kontzientzia guztian.

Horrek berehala dakar barrearen kate erreakzioa, zeina hautematen den, arnas-astintze arin bat bezala

diafragma gainean, edozein tentsio hausteko eta edozein samintasun-hondar arintzeko modukoa.

Batzuetan irria, arras egoera bitxian luzatzen da halako punturaino, ezen pertsona azkenean hustuta

geratzen den, baina baita zoriontsu eta pixka bat triste ere, barrea bukatu izanaz.

Pertsona gehienek baieztatuko dute irriak ongizate-zirrara hornitzen diela, nahiz eta minutu bat lehenago

liskarra izan. Pertsona batek zintzoki irri egin ahal badu, egoera baten zentzurik eza ikusi ahal badu non

aldez aurretik haserrea edo kaltea egon den, tentsioa askatu egiten da eta harreman adiskidetsuak berez

berrezartzen dira.

Irria maitasunaren oparia da, egoek hartuta dagoen eta arintzea behar duen kreazio batentzat.

Bulkada egozentrikoak gogamenaren eta emozioen gainean duen kontrolari pixkanaka amore eman

ahala, ikusiko duzu irria berez jariatzen dela eta askapen sentsazio zoragarria dakarrela. Irriaren ceragin

uhindunakd zure kontzientziaren bibrazio-frekuentziak igotzen ditu, ez soilik energia liberatua delako

gehien behar duzun tokian, hau da, zure bihotz gainean, zure diafragma gainean -zeina den emozioen

eserlekua- baizik eta IRRIA Zeruko Kontzientziarena delako zuzenean.

Beraz, IRRIA Zerukoa da.

IRRIA eta zure barneko haurra. GUTUN hauek irakurri, meditatu eta zure kontzientziaren bibrazio-

frekuentziak igo bitartean, jakingo duzu, jada, patroi mental zaharrak ez daudela eroso zure

gogamenean. Kontzientziatik egozteko moduak eta bitartekoak bilatuko dituzu. Espiritualki igo ahala, eta

giza bulkada egozentriko desiraezinak desegiteko gero eta gogo handiagoa erakutsi ahala, gatazkak

zure sentsibilitateetan gero eta gogaikarriagoak izango dira, eta orduan arindura nahi eta eskatu egingo

duzu. Ikusiko duzu Zeruko Kontzientziara berriz itzultzen zarenean eta Zeruko laguntza grinaz

eskatzen duzunean, laguntza zalantzarik gabe etorriko dela. Arrakastaz, pentsamendu eta erreakzio

desiraezinez libratuko zara, eta gero jakingo duzu irria gero eta naturalago egiten dela. Ikusi ere egingo

duzu tentsioak leundu eta joan egingo direla; zu bihurtzen ari zarela pentsamenduetan argiago,

harremanetan errazago, arretatsuago, askoz ere esker hobekoa, eta erneago biziari berari eta honek

begibistarentzat eta esperientziarentzat eskaini behar duen guztiari. Gozamen txikiez gehiago gozatuko

zara, apetituez ez-gogaituago egongo zara, janari gutxiago beharko duzu, jolas eta denbora-pasa

gutxiago, zeure buruarekin alaiago egongo zara, eta azkenean zeure buruarekin irrikatzen hasiko
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zara, zeren ZERUKO KONTZIENTZIA eragiten arituko baita zure giza kontzientzian BERE

ONGIZATE egoera exaltatuarekin.

Pixkanaka, GQTRJQTCL @OG GT@LEM T@O@ TROC UF@ROV kondiziora, zeinak mundua ikusten baitu begirada

zoriontsu batez.

Hori ez da zahartasuna. Kontzientzia eta bizitasun handiagoko egoera da, zure adina edozein izanik ere.

Horixe da adierazi L@FG LRCL Uizatearen egoeraV zera esan nuenean: Berriz haur bat bezalakoa

izaten ez bazara, ez zara UZeruko ErresumanV sartuko. Egiaz, esan nuen UZeruko ErresumanV

sartzen zarenean, berriz haur bat bezalakoa egiten zarela, harriduraz eta alaitasunez beteriko

haurra, alegia.

Gutun hauek eman ditut irakurri eta xurgatzen dituzten guztiek azkenik UZeruko ErresumanV sartu

eta erdietsi ahal izan dezaten alaitasun egoera hori, zeina baitator gogamenaren araztasunetik eta

inozentziatik.

ARIKETA ESPIRITUALAK

Jendeak badiotsu cariketa espiritualakd LNPteko eta zenbait kondizio cirudikatzekod& ^I[KL ^P[X instrukzio

horiei jarraituz gero, soilik egoaren dimentsio materialean geratuko zarela sustraiturik. Irudipenak ez du

^LXPR[YPXPR JIZ LXL cespirituarekind( Irudipena zure giza kontzientziaren ariketa bat da, zeina

orozgainditzeko ahaleginak egin beharko zenituzkeen, goragoko kontzientzia espiritualean sartzean; hau

da, kontzientzia espiritualarenak diren mailetan sartzearen bidez. Maila horiek ez dira irudipenarenak,

JIP^PR LZI cErrealitatearenakd& RVUZ^PLUZ^PI LYWPXPZ[ISIXLU JPJXI^PV-frekuentziadun maila espiritual

normalenak. Frekuentzia espiritualak Zeruko Kontzientzia Espiritualarenak dira, eta ez lurreko irudipen

mentalarenak. Beraz, kontuz nor hartzen duzun maisu.

Soilik zure kontzientziaren Baretasun eta Isiltasun absolutoak irekiko du atea Zeruko Kontzientzia zure

gogamenean sar dadin; eta horixe bilatu beharko luke mundu guztiak. Egarri bazara eta edan behar

baduzu, zergatik irudikatuko duzu aintzira ertzean zaudela? Zoaz aintzirara bertara, eta edan ur garden

freskutik. Berriro diot, irudipena ez da espirituala; baizik eta zure borondatearen ariketa da orain duzun

kontzientzia mailaren baitan.

ARRAZAKERIA

ZueP& cbenetan nor zaretend galderari buruzko egia ulertzera heldu zareten horiei, hitz egin nahi dizuet

carrazakeriazd T[UK[IR K[LU RL^RI^(

Jakin dezazuen nahi dut arrazakeriari buruzko solasak soilik sortzen direla arraza ezberdintasunek

arbuiatuak eta gutxietsiak sentitu diren pertsonen bulkada egozentrikoZPR( CLUZPTLUK[ OVXPLR cUP-IUd hain

sakonki erroturik daude, ezen ez baitu axola zenbat aldatzen diren beren inguruabarrak eta zenbat

aurrera dezaketen bizitzan; bizitzaren eskenatoki mundialean garrantzi handiko pertsonaiak izatera

iritsita ere, euren baitan beti geratzen da ezgaitasun sentimendu bat eta erresumina lehen menpeko

sentiarazi zituzten pertsonen aurka.
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Ulertu beharra dago aipatu menpekotasun sentimenduak ez direla arraza beltzenak soilik.

c1WISZIY[U T[Z[XXLRVd sentimenduok Indiako kasta sistemapean eta Europako kulturan klase-

ezberdinpean dagoen jende gehienak esperimentatzen ditu; baita herrialde haietan ere, non

cezberdintasunakd YLWIXI^PV-mendi bihurtzen baitira pertsonen artean. Aginte postuetan inoiz guztiz

eroso ez dauden goi mailako pertsonaia direlakoek ere esperimentatzen dituzte cZ]PRPI P^IZLIXLUd

sentimendu mingarri eta apalgarri horiek.

Ezgaitasun eta balioezaren sentipen hori endemikoa da giza arraza guztian, edozein izanda ere

gizabanako batek ukan dezakeen maila, arraza edo heziketa.

Jokabide egozentrikoa giza existentziaren printzipiorik gorenen aurkakoa delako ulerkuntza sakona du

psikeak, eta ulerkuntza horretatik dator, hain zuzen ere, cJISPVezaren sentipenad neurri handi batez( c2ISPV

ez izatearend berezko bulkada erantsi hori berrindartua denean itxuraz ospe edo arrakasta handiagoa

duten pertsonak hurbil izateagatik, orduan berezko ezgaitasun sentipen hori biziki areagotzen da.

Arrakasta handia lortuta ere, arbuio-sentimendu etniko mingarriak gainditzeko modu bakarra, argi eta

garbi zera ulertzea duzu: izan ez balira halako zalaparta etnikoak, lekualdatzeak, kanpotar eta arrotzak

etortzea, eta horiek hizkuntza, kultura eta hezkuntza-prozesu ezberdinak ekartzea, eta gertatu izan ez

balitz haiek zure egoera naturalaren eta bizimoduaren menpe jartzea; arraza ezberdin horiek orain ez

lirateke ardura postuetan arituko eta ez lukete izanen gaur egun batzuek lortu duten estatus mundiala.

Beraz, jarraitu behar den bizi-bide sendagarri eta berritzaile bakarra duzu meditatzea, aztertzea,

hausnartzea, eta gai horri buruz Zeruko Argia eskatzea, harik eta zintzoki zera esan dezakezun arte:

cJauna, benetan pozik eta zoriontsu nago gertaera izugarri haiek guztiak gertatu izanaz. Horiek direla

medio, gaur nagoen tokian nago; horiek direla kausa, nire erresistentziaren, adimenaren, emozioen eta

talentoen gaitasuna probatzeko eta esperimentatzeko aukera eman zait. Nik neure burua neur dezaket

beste arraza batzuen lorpenen aurrean; eta agian ikasten jarraitu ahal dut nola igo nire hastapenetatik

haratago. Indarragatik eta inspirazioagatik eskerrak ematen dizkizut gainontzeko guztiekin dudan

oinarrizko berdintasuna erakutsi ahal izateko; maitasun eta esker oneko pentsamenduak bidaltzen dizkiet

aspaldiko urteetan gaurko nire ongizatearen oinarriak jarri zituzten guztieid.

Honako egintza honetaz ere hausnar dezakezue: EXISTENTZIAREN LEGEEN arabera, saihestezina

zen esklabu-trafikoarekin edo beste gertakari tragikoekin zerikusia zutenek, edo beste gizaki batzuen

oinazea eta tortura sortzeaz arduratu zirenek, etorkizuneko bizitza batean itzuli behar izatea zapaldutako

arrazetako kideak bezala eta larriki sufritu behar izatea. Pertsona horiek arraza beltzetan jaiotzean oso

litekeena da oihuka aritzea berdintasuna eta tratu gizatiarra eskatuz jende beltzaren alde. Halako

pertsona bat litekeena da zure berraitona edo aita izana, eta baliteke zuk zeure buruari galdetzea

zergatik tratatu duen bizitzak hain gaizki cNIP]VId( 2LYZISKL, gerta daiteke jende beltzari eskuburdinak

jartzen zizkion eta eurak espetxeetan sartzen zit[LU cQLUKL ^[XPId, gaur egun oraindik ere kaosa sortzen

aritzea beste batzuentzat, iraganaren aurka oihuka errebelatzen diren arraza guztietako gizarte mailetan

leku hartzean. Izan daiteke eurek sortzen lagundu zuten iragan bat.

EGIA HANDIA da jendea gizarte maila ezberdinetan eta arraza ezberdinetan berraragizten dela arimak

ikasgai baliotsuren bat ikas dezan gora bidean, KONTZIENTZIA KRISTIKO aldera.
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Kontuan har ezazue existentziaren oinarrizko printzipioa: zuek zeuek sortzen duzue zuen geroa.

Sortu ere sortzen duzue igotzeko behar duzuen edozer, ahaleginak eginez gauza hori erdiestearren.

Zuek, horretaz jakitun izan edo ez, bizitzeko kondizioetan hobekuntza lortzeko ahaleginak egitean, zeuen

kabuz ari zarete kontzientzia espiritualaren goragoko mailak lortzen.

Esan dizuedanez, ZERUAREN GOGOA da Kreazioa estresetik askatzea; eta beraz gorantz, Zeruko

Kontzientzia aldera igotzeko behar dituzuen ikasgaiak zuen esperientziara etorriko dira.

Beraz, BARKA EZAZU ez baituzu benetan ezagutzen zure arimaren bidaia lur existentziaren mende

askotan zehar. Ez duzu inongo ezagutzarik zerorrek iragan bizitzetan egin zenuenaz. Barkatu orainaldia,

barkatu iragana eta onar ezazu hortik on-asko etorri dela, ikas ezazu bedeinkatzen, eta maite itzazu

zeuri edo zeure arbasoei min egin zietela pentsatzen zenituen haiek.

Eta zuek, gaur egun pribilegioaren boterea daraman larruazala okupatzen duzuen horiek, begiratu beste

arraza batzuk eta euren arazoak, eta hausnar ezazue_ zuek geroko bizitza batean gorputz kaltetu bat

okupa dezakezuela, eta zuen larrupean zuzenean ezagut dezakezuela nola den bigarren mailako

herritarra izatearen sentsazioaz jaiotzea. Hausnar ezazue ere iraganeko zuen bizitzez, pentsatu egizue

egin ahal izan duzuenaz edo ez duzuenaz, zuen gaurko egoera gertatu ahal izateko.

Hauxe duzu ARRAZISMOARI buruzko egia.

Entitate bakoitza eguzkipean Zeruko Kontzientziatik jaitsi da modu batez edo bestez. Entitatearen

izatearen erroetan dena BAT eginik dago.

Beraz, non daude ezberdintasunak?

Ezberdintasunak sortzen dira espezieen garapenetik, geneetatik, baldintzapenetik, irakaspen

tradizionaletatik; azturetatik, familia-ohituretatik eta besteekiko heziketatik, eta pentsamendu-patroietan

diren ezberdintasunetatik.

Koloreak ez du zatitzen. Edozein arraza eta koloretako haur txiki batek bere inozentzia eta auto-

adierazpen berezkotasungatik, onartua izango da gizaki heldu gehienen bihotzetan. KONTZIENTZIA da

banatzen zaituztena eta zuen izatearen maila orotan sentitzen dena; zeren, nahiz eta materializaturiko

gorputzak izan, zuek denok KONTZIENTZIA FORMA bat baitzarete, hots: kontzientzia-patroiak

adierazten dituen KONTZIENTZIA FORMA, eta besteengandik kontzientzia-patroiak jasotzen dituen

KONTZIENTZIA FORMA. Gizabanako bakoitzaren kontzientzia bere errealitatea da -ez bere larruazala

edo itxura fisikoa-, eta jendearen kontzientzia da besteak erakarri edo arbuiatu egiten dituena.

Ziur egon zaitezkete arraza ezberdintasunen sentimendua soilik gaindituko duzuela, zuen pentsamendu-

patroi mental/emozionalak besteenekin harmonian egoten direnean, eta zuen BALOREAK, zeinengatik

egunero bizitzea aukeratzen duzuen, berberak izaten direnean. Une hori iritsi arte, alferrikakoa da bata

bestearekin haserretzea arraza ezberdintasunak esperimentatzeagatik. Giza izaeraren berezko

gaixotasuna da.

Beste arraza batek onartua izatea nahi baduzu, aldatu behar dituzu zeure baloreak, hautemateak, ideiak,

eta bizitzeko eta besteekin erlazionatzeko moduak, arraza horretako gainerakoekin bat etortzeko.

Orduan, arraza ezberdintasunak berez hiltzen dira.
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Elkartu nahi duzun arrazaren cRVUZ^PLUZ^PId zeure gain hartzeko prest ez bazaude, orduan aitortu,

onartu eta ERRESPETA ITZAZU MAITASUNEZ kontzientzia ezberdintasunak. Inork ez du eskubiderik

zuk ezberdintasunak alde batera utzi behar ez dituzula exigitzeko.

GUZTIAN GARRANTZITSUENA

Aukera itzazu munduak eskaintzen dituen eredurik altuenak, lan egizu horiek besarkatzeko eta

erabiltzeko, eta gero larruazalaren kolore guztiek barne-edertasun berria hartuko dute, zeinari

inork ezingo baitio aurka egin. Orduan jende guztia gogo onez elkartuko da harmonia perfektuan.

Kolore ororen itxura fisikoak ere aldatu egingo dira, eta barne-edertasun berri bat izango dute.

GUTUN hauek zabalduak izaten direnean munduan zehar, eta pertsona-taldeak elkartzen direnean

existentziaren legeen arabera bizitzeko, talde horiek ikusiko dute harmoniatsuki babestutako

bizitzak bizitzen ari direla, nahiz eta inguruan kaosa nagusi izan.

Toki guztietan, Izatearen Osotasunean, hau da, orain dela 2000 urte izendatu nuen YCGSVMQ

1SSGTVODPZ nola sartu eta bertatik nola bizi ikasteko elkartzen diren guztiek, zalantzarik gabe

ikusiko dute beren inguruabarrak aldatuz doazela.

Kemenez aholkatzen dizuet igandeetan gainontzekoekin elkartzera zuen bendizio ugariaz hitz

egiteko, bihotz bihotzez esker ona emateko, eta zuen gogamena jasotzeko Izatea eman dizuen

Harenganako gorespenean. Medita ezazue elkarrekin zuen gogamenen bidez Zeruko Kontzientzia

hartzeko eta munduko kontzientziara zabaltzeko, Zerukoaren izaerak munduko psikearen izaerari

eragin ahal diezaion -gero eta gehiago- Haren Maitasun haraindikoaz.

Zuen taldeek kontzientzia espiritualaren energia igorriko dute, zeinak eragingo baitu zuen

inguruko energia mentaletan.

Gogora ekarri nahi dizuet mundua ez zegoela hain estuasun larrian elizak, mundu guztian zehar,

igandetan elkartzen zirenean Jainkoa gurtzeko.

Egun horiek iraganekoak dira. Iada ez dute Jainkoa gurtuko.

Zuek presente den Zeruko Kontzientziaren ezagutza sendo bat eraikiko duzue unibertso zabalean.

BERE unibertsaltasuna eta kreazio-ahalmena gero eta errotuago egongo da irmoki zuen

gogamenetan, benetako gorespenaren bitartez. Isiltasunean eta baretasunean ZERUKO

KONTZIENTZIA aldera luzatuko zarete, eta amultsuki gonbidatuko duzue zuen gogamenaz eta

bihotzaz jabetzera. Horrela, pixkanaka, bateratuak izango zarete, eta Zeruko Kontzientziak

munduaren gero eta jabetza handigoa izango du, horixe baitzuen Asmoa betidanik.

BERRARAGITZEA

Askok galdetuko dute sorkuntza-unean arima bat nola hartua izan daitekeen Zeruko Kontzientziatik;

baina gorputza bera nola erabilia izan daitekeen adierazpen-ibilgailu gisa berraragitzeko prest dagoen

beste arima baten etorkizuneko bizitzan.

Arima bat lur kondizioetan sartzeko prest dagoenean bere hurrengo lur-ikastaldian, arima erakarria

izaten da behar duen hurrengo urratsa egiten eta eboluzio espiritualean aurre aldera joaten utziko dioten

kondizioak eskaini ahal dituzten gurasoengana. Sorkuntza unean arima zaharrak bere kontzientzia
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pertsonala, hots, iraganeko bizitzena eta aurrerabide espiritualarena, eragiten du sorkuntza-

prozesuaren baitan, eta obulu ernalduaren arima bihurtzen da.

Zenbait ama berehala jabetzen dira euren baitan kanpoko kontzientzia bat dagoela. Amak bere

umetokian sortu duen kontzientzia berriak batzuetan sakonki eragiten du amaren pentsakeran,

haurdunaldian, eta osasun egoeran. Haurra jaio ondoren, amak sentitzen du bere izate normalera

itzuliarazia izan dela. Ama sentiberek maiz izaten dute beren seme edo alabaren bizitzak hartuko duen

norabidearen ezagutza, eta pentsa dezakete ezagutza hori sortzen dela benetan haurtxoarentzat

dituzten desiretatik.

Berraragitzea ez da ausaz izaten, ezta ere bere akzioa zuzentzen duen plan koherente bat izan gabe.

Helburua beti izaten da arima ibiltariari askotariko esperientziak hornitzea, zeinek handituko baitute

arimaren ezagutza mundialaren gordailu ezkutua. Berraragitzeak pizgarriak eta beharrezkoak diren

eszenatokien aldaketak dakartza, baita geneetatik jasotako ezaugarriak dituzten familia eta inguruko

pertsonalitateen aldaketak ere; baina arima-bidearen hari mehe hura ondo gordeta egongo da beti

gogamen subkontzientean, eta argitara aterako da oraingo haragitzean eragiteko, nahiz eta pertsona

guztiz inkontziente egon horretaz. Beraz, posible da ezaugarriak, sakonki erroturiko ikuspuntuak edo

nahi biziak haragitze batetik bestera iraunaraztea. Batzuetan nahi biziak edo grinak bizitza batean

adierazten dira eta soilik hurrengo bizitzan manifestatzen dira guztiz egoera ezberdinetan. Halakoetan,

arima batek berriz jaio aurretik itxaron beharra dauka harik eta arimaren ezkutuko nahiak arrakastaz

aurreratzeko moduko baldintza mundialak izan arte.

Irudikatu ahal baduzu arima bat bere burua jaurtitzen urtegi gorri batera eta gorriz tindaturik ateratzen,

eta gero bizitzan sartuz pertsona gorri bat bezala arraza gorriak dituen joera natural guztiak dituela,

ulertuko duzu arimak bizitza horretatik alde egingo duela bizitza gorritik jasotako asko kontzientzian

duelarik. Gero urtegi urdin batera jaurtiko da eta urdin aterako da urdin ezaugarri guztiak eta jende

urdinaren bizimodua dituela. Mundutik berriz alde egitean, metatuak izango ditu kontzientzia urdinaren

alderdiak gorriekin nahasirik. Eta horrela segitzen du bizitzaz bizitza, arima horrek esperientzia

ezberdinetan haziz: koloreetan, erlijioetan, maila sozialetan, ezkontzetan, sexuetan, herrietan eta

politiketako esperientzietan, harik eta azkenik konturatzen den arte hori guztia gertatzen ari zaiola, eta

orduan erabakitzen du nekatuta dagoela kolore ezberdinen konbinaketez eta soilik nahi duela ARGI

aldera igo. Orduan hasten da bere benetako bide espirituala eta, pixkanaka, bizitza batetik bestera

mugitzean, aurreko bizitzetan metatutako koloreez (gorri, urdin, hori, berde, beltz, marroi eta malba)

desegiten da. Azkenean, aurreko bizitzetako ilusio eta sasi kontzeptu guztietatik askaturik, arimak urrats

bat egiten du ARGIAREN baitan, eta jada berraragitzea ez da beharrezkoa. Arima indartsu, ekimenez

beterik, sortzaile dago, baina arimaren banakotasunak orbaingabe jarraitzen du, eta igotzen hasten da

ARGI espiritualaren maila ezberdinetan, munduko bibrazio frekuentzietatik haratago.

GUTUN honetantxe esan dudanez, beti nago zuekin, eta irradiatzen ari naiz IZATEAREN EGIA

kontzientzian. GUTUNOK zenbat eta gehiago irakurri, orduan eta kontzienteago izanen zarete nire

Presentziaz eta Maitasunaz, eta kontaktu horren bidez, zuentzako ene helburu amultsuak beteak
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izanen dira. Zerorrek baino ezin duzu kontaktua eten. Maitasuna irradiatzen ari naiz, axola gabe

zu nola sentitzen zaren.

Zuekin uzten dut nire MAITASUNA, eta gogo biziz nahi dut zuek Argi Espiritualerako bidea azkar

egin dezazuen.

!


