
 
 
 
 
 

MYSTILLINEN KRISTUS 

Uskonto perustuu uskonnon ensimmäisen julistajan 
auktoriteettiuteen. Niinpä Jeesus Kristus sanoi: ”Minä 
ja Isä olemme yhtä”. Jeesus puhui kokemuksesta, hän 
oli kokemusperäisessä suhteessa Isään. Jumala, Kris- 
tus, on järki, voima, majesteettius, josta jokaisella ih- 
misellä ei ole tietoa eikä kokemusta. Elämäntakaista 
Jumalaa, Kristusta, voi yrittää järjellään ymmärtää 
ja luoda siitä tai hänestä oikeita tai vääriä ajatus- 
kuvia, mutta totuudenmukaisesti Jumalasta ja Kris- 
tuksesta voi puhua vain ihminen, joka on kokemus- 
peräisessä suhteessa Jumalaan. Tällaisia ihmisiä oli- 
vat uskontojen ensimmäiset julistajat, he tiesivät mistä 
puhuivat ja siksi he ovat uskontojen auktoriteetteja. 
Kun me haluamme ymmärtää Jumalaa ja Kristusta, 
niin meidän on turvauduttava noiden auktoriteettien 
opetuksiin. Heidän opetuksistaan löydämme tien, jota 
kulkemalla ehkä itsekin löydämme Kristuksen. 

Kristologia eli oppi Kristuksesta, josta on tullut 
kristinuskon keskeisin oppi, on koostumus ihmisten 
aivoissa syntyneistä ajatuskuvista. Nuo ajatuskuvat 
eivät perustu kokemukseen, vaan mielikuvituksen len- 
toon. Henkisen kokemuksen puute, tietämättömyys, 
on luonut myös teologian, jumaluusopin, joka kuvai- 
lee Jumalan ihmisenkaltaiseksi, jopa — siveellisesti 
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katsoen — ihmisen alapuolella olevaksi olennoksi. 
Jumaluusopin mukaan Jumala on kaikkivaltias ja kaik- 
kitietävä, joka vallastaan ja tiedostaan huolimatta loi 
epätäydellisen ihmisen, jonka hän tiesi lankeavan syn- 
tiin. Omatta syyttään syntyneelle ihmiselle hän mää- 
räsi vaivalloisen ja tuskia täynnä olevan maaelämän 
ja sen jatkoksi iankaikkisen piinan. Kaiken tämän Ju- 
mala oli suunnitellut etukäteen ja kaikkitietävänä hän 
tiesi suunnitelmiensa toteutuvan. Jumaluusopin Ju- 
mala loi myös pahuuden personoituman, perkeleen, 
joka ”käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen 
hän nielisi”. Perkeleenkin alkusyy on tuossa jumalan- 
kuvassa, joten on asiallista kysyä, kumpi noista kah- 
desta mahdista on pahempi? Ensin on syy ja sen jäl- 
keen seuraus. Ristiriidan huipennus on opetus, että 
tuollainen jumalankuva on rakkauden Jumala. — Ju- 
maluusoppi loi kaltaisensa kristologian. Jumala lähetti 
maailmaan ainoan Poikansa, jotta pahat ihmiset sai- 
vat hänet teloittaa ristinpuulla. Kaikkitietävä Jumala 
oli suunnitellut Golgatan murhenäytelmän, järjestänyt 
Jeesuksen tuomarit ja teloittajat. Hän tiesi juutalai- 
sen papiston valtapyyteet, kansan alhaisen kehitys- 
tason, Jeesuksen oppilaitten horjuvaisuuden; hän tiesi, 
että Jeesuksen elämä päättyy ristinpuulla. Lisäksi Ju- 
mala määräsi, että joka uskoo Golgatan kauhutapah- 
tumiin, hän pelastuu ikuisesta helvetin piinasta. Kaik- 
kitietävänä hän myös tietää, jaksaako rauhaa rakas- 
tava ja hyvää tahtova ihminen uskoa, että murha hä- 
net pelastaa. Jaksaako lastaan hellivä ja rakastava 
äiti uskoa, että iankaikkinen piina perii hänen lap- 
sensa, että maailman ja ihmiset on luonut paha henki, 
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pahempi kuin hän itse on. Rakkaus lapseensa estää 
häntä uskomasta jumalan julmuuteen, joten äiti jou- 
tuu rakkautensa vuoksi ikuiseen piinaan. — Koko kris- 
tologia on ajatuskuvien kummittelua, pyhien asioitten 
pilkkaamista. 

K r i s t o s o f i a  merkitsee Kristusviisaus, viisaus 
sellainen kuin on Kristuksella. Kristus on Isän ihan- 
nekuva ihmisestä ja ihmisyydestä, Isän Jumalan elävä 
tajunta, joka sai Jeesuksessa siihen asti täydellisim- 
män ilmauksensa. Hebrealaiskirje kuvaa Kristuksen 
lähestymistä näin: ”Sittenkuin Jumala muinoin mo- 
nesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain 
kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille 
Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, 
jonka kautta hän myös on mailman luonut ja joka, 
ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa 
kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimi- 
tettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 
oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin 
paljon korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on 
jalompi kuin heidän”. Hebrealaiskirjeen kirjoittajakin 
tahtoo sanoa, että maailma luotiin Pojan eli Kristuk- 
sen kautta. Jeesus on historiallinen henkilö. Kristus 
on Isän kirkkauden säteily ja se on elähdyttänyt kaik- 
kia profeettoja kautta aikojen, sillä ”Jumala puhui en 
nen monella tapaa profeettojen kautta”, kunnes Kris- 
tus sai siihen asti täydellisimmän muotonsa Jeesuk- 
sessa. Jeesus Kristus, joka oli kokemusperäisessä suh- 
teessa Isään, on siis auktoriteetti puhumaan Kristuk- 
sesta, Kristus-viisaudesta. Jeesus Kristus on pätevä 
näyttämään tien, jota kulkemalla jokainen ihminen 
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saavuttaa Kristus-viisautta. Uusi Testamentti, joka 
kertoo sekä Jeesuksesta että Kristuksesta, on kuitenkin 
perin puutteellinen. Jeesus ei itse kirjoittanut mitään, 
hänen opetuksensa tulee näkyviin vain toisten teke- 
missä muistiinpanoissa. Matteuksen evankeliumin 
Vuorisaarna on täydellisin yhteenveto Jeesuksen ope- 
tuksista. Pekka Ervastilla oli Jeesuksen Jordankaste- 
kokemuksen kaltainen ja syvyinen henkinen Kristus- 
kokemus, joten hän osasi tulkita Jeesuksenkin moraali- 
opetusta ja jumalkokemusta. Näin ollen myös Pekka 
Ervast on auktoriteetti puhumaan Jumalasta ja Kris- 
tuksesta, joten hänen opastuksellaan saatamme tutkia 
Kristusta ja löytää Kristuksen. 

Nykyajan eräs tunnuslause kuuluu: Elämme muut- 
tuvassa maailmassa. Tuo sanonta on paikkansapitävä. 
Nykyaikana näemme tieteen ja tekniikan huimat saa- 
vutukset, joista ei osattu uneksiakaan vielä viime vuo- 
sisadalla. Aatteitten maailmassa tapahtuu vallanku- 
mousmainen vyöry, sillä uusia aatteita syntyy ja niitä 
koetellaan käytännössä. Vanhat arvot romahtelevat, 
mm. ”pyhä omistusoikeus” on eräissä valtioissa tullut 
kyseenalaiseksi. Vuosisatoja hallinnut kirkkokristilli- 
syys horjuu, sillä varsinkin länsimailla tapahtuu sil- 
minnähtävää heräämistä. Sotapuuha on paisunut maa- 
ilmanlaajuiseksi kuolemanuhkaksi ja ”veteranisoitu- 
neet” sotaintoilijat verestävät muisteloitaan. Koko 
vanha maailma näyttää horjuvan, sillä ennennäkemä- 
tön käyminen ravisuttaa maailmaa. Elämme todella- 
kin muuttuvassa maailmassa. 

On eräs tarve, vaatimus, välttämättömyys, joka ei 
muutu vaikka maailma muuttuu: I h m i s t e n  v e l - 
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j e y s. Elämme sen tosiasian edessä, että meitä ihmi- 
siä on täällä maailmassa melkoisen suuri joukko ja 
meidän tulisi elää sovussa keskenämme. Tämä tarve, 
välttämättömyys, on ollut ”maailman alusta asti” ja 
on edelleen. Epäsopu, riita, epäveljeys, tekee elämän 
kestämättömäksi, se on aina piinannut ihmisiä. Ihmis- 
kunnan nykyinen tila opettaa, että veljeyden välttä- 
mättömyys tulee yhä keskeisemmäksi ihmislukumää- 
rän lisääntyessä. 

Entä mikä on epäveljeyden ilmiömäisin syy? Syy 
on pelko, uskon negatiivinen ilmaus, u s k o  p a h a a n. 
Pelko asuu ihmisen sielussa, se on joko synnynnäinen 
tai kasvatuksen ja pelottelun avulla istutettu. Ajatel- 
kaamme ihmistä, joka pelkää pimeässä huoneessa. 
Hän tietää, että ovet ovat suljetut, kukaan toinen ih- 
minen ei tule häntä ahdistamaan. Kuitenkin hän pel- 
kää jotakin ”olematonta”, hän u s k o o  jonkin pahan 
olemassaoloon. Pelko eli usko pahaan asuu hänen 
sielussaan. 

Kansat pelkäävät toisiaan ja varustautuvat toisiaan 
vastaan. He uskovat toisten kansojen pahaan tahtoon. 
Puolueet uskovat toisistaan pahaa, kirkot näkevät toi- 
sissaan paholaisen palvojia. Teologia ja kristologia 
ovat juurruttaneet kristillisiin kansoihin sairaat mieli- 
kuvansa Jumalasta ja perkeleestä ja tällaista opetusta 
on kestänyt vuosisata toisensa jälkeen. Ihmiset ovat 
oppineet lapsesta lähtien pelkäämään Jumalaa, koska 
Jumala on kuvattu hirmuiseksi, peljättäväksi olen- 
noksi. On jopa opetettu: Jumalan p e l k o on viisau- 
den alku. Tällainen ”kasvatus” on tehnyt tehtävänsä, 
pelko on kasvanut ihmisten toiseksi luonteeksi: he pel- 
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käävät Jumalaa ja toinen toisiaan, u s k o v a t  pahaa 
toisistaan. Kristityiksi itseään nimittävät ihmiset pu- 
huvat säälien ”pakanoista”, jotka primitiivisessä us- 
kossaan lepyttelevät pahoja henkiä. Mutta kristityt 
eivät näe malkaa omissa silmissään eivätkä huomaa, 
että heidän omassa uskonnossaan on pahan mahti nos- 
tettu kaikkivaltiaaksi. Virallisen kristinuskon tunnus 
on p e l k o, u s k o  p a h a a n, p e r k e l e e s e e n. 

Koska uskon nurinkääntymä, pelko, on kyennyt ai- 
kaansaamaan yleismaailmallisen sotatilan, kaikkien 
sodan kaikkia vastaan, niin pelastuksen täytyy olla 
oikeassa uskossa. O i k e a  u s k o  o n  u s k o a  h y - 
v ä ä n. Ihmiset on saatava luottamaan toisiinsa, us- 
komaan, ettei ihmistä ole luonut paha henki, vaan rak- 
kauden Isä, jonka kirkkauden säteily, Kristus, on jo- 
kaisessa ihmisessä mystillisenä Kristuksena. Pekka 
Ervast opettaa omaan henkiseen kokemukseensa noja- 
ten, että kosmillinen Kristus saavuttaessaan Jeesuk- 
sen päivätietoisuuden tuli maapallon korkeammaksi 
minäksi. Samalla Kristus tuli mystilliseksi Kristuk- 
seksi jokaiseen ihmiseen. Ihmisen tehtävä on nyt pyr- 
kiä mystillisen Kristuksen yhteyteen, jotta Kristus 
tulisi päivätietoiseksi todellisuudeksi. Kristuksen syn- 
tymä ihmissydämessä on todellisen ihmisen syntymä, 
siitä alkaa ihmisen kasvaminen henkiseen täysi-ikäi- 
syyteen. Kristuksen psykologinen syntymä on Kris- 
tuksen toinen tuleminen ja se tapahtuu yksitellen jo- 
kaisessa ihmisessä. Ihminen voi, ennenkuin Kristus 
on hänessä syntynyt, ymmärtää älyssään, minkälainen 
on todellinen ihminen, mutta ymmärtäminen on hä- 
nelle oppi, ajatusrakennelma, ei kokemusperäinen 
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tieto. Kun Kristus syntyy hänen sydämessään, silloin 
hän näkee ”Isän kirkkauden säteilyn”, hän tietää ja 
tuntee Kristuksen, ihmisen perikuvan, jonka kaltai- 
seksi hänen tulee kasvaa. Kristus on hänelle silloin 
todellisuus eikä oppi, mielikuva. Hän tietää Kristuk- 
sen hyvän voimaksi, joka rakastaa häntä ja kaikkia 
ihmisiä, hän tietää hyvän voiman asuvan jokaisessa 
ihmisessä. Siihen hyvään hän uskoo ja yrittää sitä 
uskoa herätellä niissäkin ihmisissä, jotka eivät vielä 
tunne Kristusta. 

Kieroonkasvanut usko, pelko, on epäveljeyden pe- 
russyy. Teosofinen elämänymmärrys kosketti heti alku- 
julistuksessaan tähän arkaan kohtaan. Se ryhtyi pois- 
tamaan uskonnollista tietämättömyyttä ja siitä johtu- 
vaa suvaitsemattomuutta. Se kehotti: Tutkikaa kaikkia 
uskontoja, etsikää niistä esiin jumalviisaus; silloin 
teille selviää, että kaikki uskonnot ovat kotoisin sa- 
masta alkulähteestä, kaikki ne opettavat etsimään Ju- 
malaa ja elämään siveellistä elämää; uskontoja tutki- 
malla sielunne avartuu, uskonnollinen suvaitsematto- 
muus poistuu ja tie veljeyteen avautuu. 

Veljeys perustuu edellä mainitsemaamme olemassa- 
olon välttämättömyyteen, mutta veljeyden henkinen 
tausta on siinä, että olemme yhtä Jumalassa. Vel- 
jeyttä ei toteuteta vallankumouksilla, väkivallalla, 
sillä sellaiset teot ovat epäveljeyttä. Veljeys ei 
toteudu saarnaamalla eikä ketään voida lakipykä- 
lillä pakottaa veljeyteen. Veljeys on ihmissielun 
sisäinen tila ja vain ihminen itse voi kasvattaa itses- 
sään veljeyden henkeä. Veljeydessä elävä ihminen 
voi toista opastaa ja valaista, mutta jokaisen on itse 
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suoritettava oman sielunsa perkaaminen. On välttä- 
mätöntä, että veljeyden harrastajat liittyvät yhteen, 
sillä veljeyttä voidaan toteuttaa vain toisten kanssa 
yhteistyössä. Näin tulee jokaisen veljeyteen pyrkijän 
sisäinen voitto koetelluksi ja vahvistetuksi ja usko hy- 
vän voimaan kasvaa kestäväksi. Uskon vahvistuessa 
ihminen lähenee Kristusta. Pekka Ervastin uudelleen 
järjestämät Vuorisaarnan käskyt ovat pätevimmät op- 
paat veljeyshengen kasvattamisessa: Älä suutu, Älä 
ajatuksissasikaan ole epäpuhdas, Älä vanno, Älä ole 
pahaa vastaan, Älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä. 
Nämä käskyt ovat Kristus-viisauden ilmauksia. 

Viralliseksi menneessä kristillisyydessä puhutaan 
ikuisesta kadotuksesta ja ikuisesta autuudesta ja seli- 
tetään, että yksi maallinen elämä ratkaisee ikuisesti 
ihmisen kuolemanjälkeisen kohtalon. Tällainen selitys 
on surkea erehdys. Jos nimitämme kuolemanjälkeistä 
kiirastulta ikuiseksi kadotukseksi, niin se t u l i tie- 
tenkin on ”ikuinen” siten, että se kestää niin kauan 
kuin jälleensyntymisen laki vaikuttaa ihmiskunnassa. 
Jokainen vainaja joutuu siihen tuleen, mutta vainaja 
ei ole siinä tulessa ikuisesti. Vainaja nousee kiiras- 
tulesta deevakhaaniin, joka on varsinainen kuoleman- 
jälkeinen taivas. Kiirastulen jatkuva olemassaolo on 
aivankuin nurinkääntymä ikuisesta elämästä. Elämä 
ei ole koskaan alkanut eikä myöskään koskaan lopu, 
se on ikuinen. Me ihmiset vain emme ole sisällä ikui- 
sessa elämässä, sillä me olemme kuoleman lain alai- 
sia. Maaelämän aikana rakennamme persoonallisuut- 
tamme, joka haihtuu kuolemanjälkeisessä elämässä, 
kunnes aikanaan taas synnymme maailmaan uutena 
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persoonallisuutena. Emme siis ole sisällä ikuisessa 
elämässä, vaikka ikuinen elämä on aina olemassa. 
Vasta sitten kun mystillinen Kristus meissä herää eli 
syntyy, alkaa kuolemattoman persoonallisuuden kas- 
vukausi. Se jälleensyntynyt persoonallisuus, jossa 
Kristus syntyy, vapautuu kuoleman vallasta ja elää 
ikuista elämää. Jumala, Kristus, on ikuinen, sillä se 
on vuodattautunut kaikentakaisesta jumaluudesta ja 
vain Kristus voi pelastaa persoonallisen ihmisen sii- 
hen kuolemattomuuteen, jossa Kristus itse on. 

— — — 

Vuorisaarnan seuraaja saapuu aikanaan kohtaan, 
jolloin hän tuntee välttämättömäksi selvitellä itselleen 
opettajansa henkinen ja Okkultinen asema. Pekka Er- 
vast saapui henkisellä tiellään kohtaan, jolloin hänen 
oli selvitettävä itselleen Jeesus Kristuksen asema sekä 
Kristuksen suhde Jeesukseen. J. R. Hannula joutui 
samanlaiseen tilanteeseen Pekka Ervastiin nähden. 
Hänen piti perinpohjaisesti selvitellä Pekka Ervastin 
suhde Logokseen ja aurinkokuntamme Isä-hierarkiaan. 
Sama sääntö pätee jokaiseen Vuorisaarnan tiellä kul- 
kijaan nähden. Ellei hän ole aikaisemmin pohtinut 
Logoksen mysterioita, niin hänen on se kerran teh- 
tävä. Hänen järkensä vaatii selvyyttä siitä, miten kor- 
keista lähteistä on kotoisin se viisaus, jota hänkin on 
yrittänyt noudattaa. Hänen täytyy tehdä itselleen sel- 
väksi koko teosofinen ja kristosofinen metafysiikka, 
rinnastaa toisiinsa menneitten ja nykyisten henkisten 
opettajien opetukset ja nähdä niissä moraalisen sy- 
vyyden kasvu, joka johtuu Kristuksen lähestymisestä. 
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Näin tehden hänkin poistaa vähäiseltä osaltaan maa- 
ilman pimeyttä ollen palavana kynttilänä pimeässä 
maailmassa. 

Ihmisen tie ihmisyyteen käy Kristuksen Valkoisen 
Veljeskunnan kautta. Se merkitsee käytännössä sitä, 
että jokaisen ihmisen on tultava ennemmin tai myö- 
hemmin Valkoisen Veljeskunnan jäseneksi. Valkoinen 
Veljeskunta ei pakota ketään astumaan henkiselle 
tielle, jokaisen ihmisen on itse pyrittävä. Näin toteu- 
tuu välttämättömyys ja vapaus. Elämän tahto on vält- 
tämättömyys, se, että ihmisyyden tie kulkee Valkoi- 
sen Veljeskunnan kautta. Vapaus toteutuu siten, että 
ihminen alistuu vapaaehtoisesti elämän välttämättö- 
myyteen.  — — —
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184 



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

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




