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Wprowadzenie

Wybierając ten przewodnik, podjąłeś dobrą de cyzję.
Bo czy może być coś cenniejszego od nauki, jak iść przez

życie w bliskości Boga?
Właśnie w tym celu napisałem najpierw książkę, a teraz

wraz z Craigiem także ten przewodnik. Zakładam, że masz
egzemplarz Dziennika pokładowego. Te dwie książki są nie-
rozłączne. Prawie zawsze przekonuję osoby korzystające
z moich przewodników i ćwiczeń, aby najpierw przeczytały
wyjściową książkę. Ona zapewnia podstawy i ułatwia orien-
tację. Jednak z Dziennikiem pokładowym jest inaczej. To lek-
tura fakultatywna. Można przeczytać ją całą (może nawet
jednym tchem!), ale nie jest to konieczne. Na użytek obecne-
go przewodnika Dziennik pokładowy można czytać sekcjami
(Preludium, Lato, Jesień, Zima, Wiosna), a potem wracać –
i z pomocą przewodnika dokonywać przemyśleń.

We wstępie do książki napisałem:

Niektóre z tych opowieści otworzą przed tobą nowe
horyzonty. Chciałbym, żeby tak było. Nauka słuchania
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głosu Boga już sama w  sobie jest nowym wyzwaniem,
niezwykle ekscytującym, dającym niespodziewane ra -
dości, dosłownie na każdym rogu. Bez wątpienia
natkniesz się tu na lekcje, które już znasz. Może niektó-
rzy z was nauczyli się ich lepiej ode mnie. Ale być może
już o nich zapomnieli. Ciągle zapominamy, nawet o swo-
ich najcenniejszych spotkaniach z Bogiem. Może pomo-
gę ci je sobie przypomnieć i  odzyskać to, co straciłeś.
Może pomogę ci opowiedzieć twoją własną historię,
zrozumieć, co się dzieje, i  zapisać, aby ci to już nie
umknęło.

Ponieważ książka i  przewodnik stawiają sobie za cel
pomóc ci odnaleźć Boga we własnej opowieści, w nauce słu-
chania Jego głosu i  kroczenia przez życie bliżej Niego,
będziesz chciał zapisywać swoje odkrycia. Wychwytuj Jego
słowa. Niech ci nic nie umyka! PROWADŻ DZIENNIK PODRÓ -

ŻY! Notuj nie tylko odpowiedzi na zadawane przeze mnie
pytania, ale także wszystko, czego dowiadujesz się po dro-
dze. Zwłaszcza słowa, które, jak ci się wydaje, kieruje do
 ciebie Bóg.

Najlepsze jest to, że Bóg wykorzysta twoją pracę z  tym
przewodnikiem, by na co dzień „koordynować” wydarzenia
i  wszystko to, czego chce cię nauczyć za pośrednictwem
poruszanych tutaj tematów i  przedstawianych opowieści.
Często działa w ten sposób, że w historiach z mojego życia
ukaże ci zwierciadlane odbicie twoich własnych, by popro-
wadzić cię do zawartych w nich bardzo osobistych i prywat-
nych miejsc. Będzie dobrze, zobaczysz.
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Dziennik pokładowy to książka „interaktywna”. Na jej uży-
tek założyłem też stronę internetową, gdzie przedstawiam
szersze wyjaśnienia i  wnikliwsze rady dotyczące porusza-
nych tu spraw. (Można zajrzeć na www.walkingwithgod.net).
Mam nadzieję, że okaże się przydatna. Postaraj się ją odwie-
dzać – zwłaszcza wtedy, gdy zalecam to w tekście.

No dobrze, zaczynamy. Na początek proponuję ci prze-
czytać Preludium, a później zająć się pytaniami.
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Preludium

Lato

Jesień

Zima

Wiosna

Uczymy się słuchać 
głosu Boga.



Rozpocząłem Dziennik pokładowy od opowieści o  rodzinnej
wyprawie po choinkę z dwóch powodów. Po pierwsze, aby ci
pokazać, że moje życie wygląda tak samo jak twoje. Przez cały
czas, podobnie jak ty, zmagam się z kłopotami. Niektóre dopro-
wadzają mnie do rozpaczy, zupełnie jak ciebie. Ale chciałem
także zacząć od wyznania, że całe zamieszanie wynikło z tego,
że nie posłuchałem Boga.

 Miałeś kiedyś przejścia podobne do naszych związanych
z wyprawą po choinkę? Oczywiście, że tak. Życie każdego
z nas wystawia na próby. Jak do nich podchodzić? Jak rozu-
mieć przeszkody pojawiające się na naszej drodze? Wybierz
sobie jedną z  własnego doświadczenia. Przemyśl ją. Czy
wcześniej prosiłeś Boga w jej sprawie? Czy w ogóle zastana-
wiałeś się nad taką prośbą?

 Jeśli wcześniej szukałeś rady Boga, to jak podchodzisz do
faktu, że mimo wszystko się zawaliło? A jeśli nie zwracałeś
się do Boga, to czy przyszło ci do głowy, że właśnie z tego

powodu zostałeś wystawiony na próbę?
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 Ile spraw w zwykłym tygodniu życia polecasz Bogu, prosisz
w ich intencji? (Nie ma się czego wstydzić. Nie zadaję tego
pytania, żeby wprawić cię w  zakłopotanie albo wzbudzić
wyrzuty sumienia. Chodzi tylko o  to, że prawdopodobnie
dobrym pomysłem na rozpoczęcie zbliżania się do Boga jest
ustalenie, w jakim miejscu się znajdujesz).

Założenia

W porządku, przyjrzyjmy się założeniom. To bardzo dobre
miejsce, aby się nimi zająć. One rządzą sporą częścią naszego
życia, a przynajmniej sporą częścią naszych interpretacji życia.

Po wyjściu ze sklepu rozmyślałem o  założeniach –
w jaki sposób nam pomagają i jak nas ranią, w każdym dniu
naszego życia. Zakładamy coś i to zaczyna sprawować kon-
trolę nad interpretacją wydarzeń, nadaje naszemu życiu
kierunek. Niezwykle ważne jest, żeby im się przyjrzeć. Tyl-
ko w  ciągu jednego tygodnia nadarza się do tego setka
okazji. Zwłaszcza wtedy, gdy idziemy z Bogiem.
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 Zastanów się nad jakimś wydarzeniem, które potoczyło się
inaczej niż chciałeś lub się spodziewałeś. Jakie miałeś wobec
niego założenia?

Gdy dążymy do tego, aby zbliżyć się do Boga, warto zwrócić
uwagę, że wiele Jego działań polega na odsłanianiu i  podwa -
żaniu naszych założeń, bo Pan chce nam w ten sposób pomóc
 dojść z nimi do ładu. Jezus powiedział, że jeśli poznajemy praw-
dę, stajemy się wolni. Mówiłem o spotkanym w księgarni zna-
jomym, który zrobił sobie założenie, że A + B = C.

Zakładał, że Bóg, będąc Bogiem miłości, wszystko dla
niego załatwi. To znaczy, pobłogosławi jego wybory. Jego
posługę. Sprawi, że będzie mu się wiodło. Czuł się oszoło-
miony i  zraniony, gdy tak się nie stało. Próbował robić
dobrą minę do złej gry, ale było widać, że stracił ducha. Być
może jest to jedno z najbardziej powszechnych, najbardziej
niekwestionowanych i najbardziej naiwnych założeń, jakie
stawiają sobie ludzie, którzy wierzą w Boga. Zakładamy, że
ponieważ wierzymy w Boga i ponieważ Bóg jest miłością,
już samo to na pewno da nam szczęśliwe życie. A + B = C.
Może nie masz dość odwagi, by to wypowiedzieć głośno –
może nawet nie wiesz, że zrobiłeś takie założenie – lecz
zauważ, jaki to dla ciebie szok, gdy coś ci nie wychodzi.
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Zauważ, jak bardzo czujesz się opuszczony i  zdradzony,
gdy coś się nie udaje. Zauważ, jak często masz wtedy wra-
żenie, że Bóg jest daleko, że się nie angażuje, że twoje życie
Go nic nie obchodzi.

 Odnajdujesz się w tym opisie? Dostrzegasz to samo w życiu
swoim lub swoich znajomych?

 Warto wypisać kilka swoich założeń na temat Boga i życia.
Sam się zdziwisz własnymi wyznaniami. Jakie obecnie są
twoje założenia na temat Boga w dzisiejszych czasach?

 A na temat Boga w twoim życiu?
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 A szczęście? Jakie masz założenia wobec szczęścia?

Rozwijam temat za pomocą tych pytań, ponieważ, jak napi-
sałem, „jeśli nie przyjmiesz tego samego założenia, co Jezus, nie
będziesz miał szansy znaleźć życia, które On dla ciebie przygo -
tował”.

Czy Bóg i dziś do nas przemawia?

 W Preludium przyznałem się otwarcie do przyjęcia założe-
nia, że Bóg również dziś sam i osobiście przemawia do swo-
jego ludu. Co sądzisz na ten temat?

Ponieważ jednym z elementów tej książki jest nauka słucha-
nia głosu Boga, zatrzymajmy się tutaj i rozpatrzmy argumenty,
na których opiera się moje założenie. (Przypuszczam, że nawet
jeśli nie wierzysz, iż Bóg do nas przemawia, i tak wiele skorzys-
tasz z lektury tej książki, aczkolwiek niewątpliwie stracisz naj-
ważniejszy jej punkt).
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 Czy wierzysz, że Bóg do ciebie przemawia?

 Na czym opierasz swoje założenie?

 Przeczytaj ponownie Psalm 139. Jak dobrze zna cię Bóg?

Ale czy Bóg przemawia dziś do swego ludu?
Możesz sobie wyobrazić jakąś relację, w której nie ma

w ogóle komunikowania się? Co byś pomyślał, gdybyś spot-
kał dwóch przyjaciół pijących kawę i dowiedział się, że są
razem od godziny, lecz nie zamienili ze sobą słowa? Gdybyś
na pytanie: „O czym rozmawialiście?” otrzymał odpo-
wiedź: „O niczym”? „O niczym?” „O niczym. Nie rozma-
wialiśmy ze sobą, ale jesteśmy naprawdę dobrymi przyja-
ciółmi”. Jezus nazywa nas przyjaciółmi: „Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,15).
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Albo co pomyślałbyś o ojcu, gdyby na pytanie: „O czym
ostatnio rozmawiałeś ze swoimi dziećmi?” odpowiedział:
„O niczym. Wcale z  nimi nie rozmawiam. Ale bardzo je
kocham”. Czy nie uznałbyś, że tej relacji czegoś brakuje?
A czyż nie jesteś dzieckiem Boga? „Wszystkim tym jednak,
którzy Je [Słowo] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi
Bożymi” (J 1,12).

 Co powiesz na te porównania? Jesteś dzieckiem Bożym.
Jezus jest twoim przyjacielem. Czy mógłby nie rozmawiać
z tobą osobiście?

Biblia jest pełna opowieści o tym, jak Bóg mówi do swe-
go ludu. Abraham, który został nazwany przyjacielem
Boga, powiedział: „Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł
z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego […] przysiągł
mi […]” (Rdz 24,7). Bóg rozmawiał z Mojżeszem tak „jak
się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,11). Mówił do Aarona:
„Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla
Izraelitów” (Wj 6,13). I do Dawida: „Po tych wydarzeniach
Dawid radził się Pana, pytając Go: «Czy mogę się udać do
któregoś z  miast judzkich?» Pan odrzekł: «Możesz iść».
Pytał znów Dawid: «Dokąd mam iść?» Odpowiedział: «Do
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Hebronu»” (2 Sm 2,1). Pan mówił też do Noego. Pan mówił
do Gedeona. Pan mówił do Samuela. Lista jest długa.

Jeśli Bóg do nas nie przemawia, to po co przekazywałby
nam tyle opowieści o  tym, jak mówił do innych ludzi?
„Popatrz – masz tutaj setki inspirujących i pełnych nadziei
opowieści o  tym, jak Bóg przemawiał do swego ludu
w takiej czy innej sytuacji. Czy to nie zdumiewające? Lecz
ty nie możesz mieć w tym udziału. On już nie przemawia”.
To nie ma sensu. Po co Bóg dawałby ci księgę wyjątków?
W taki sposób kiedyś odnosiłem się do swego ludu, lecz teraz

już tego nie robię. Co dobrego miałaby ci przynieść księga
wyjątków? To tak jakby dać kierowcy podręcznik dodge’a,
choć on jeździ mitsubishi. Nie, Biblia jest księgą przykła-
dów tego, jak można żyć na co dzień w bezpośredniej blis -
kości z Bogiem.

 Czy zakładasz, że Biblia, a przynajmniej fragmenty o Bogu
przemawiającym do swego ludu, to tylko cały szereg wyjąt-
ków?

 Po co Bóg miałby ci dawać księgę wyjątków?
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Biblia uczy, że słyszymy głos Boga:

Każdego rana pobudza me ucho,
Bym słuchał jak uczniowie (Iz 50,4).

Albowiem On jest naszym Bogiem,
A my ludem z Jego pastwiska
I owcami w Jego ręku.
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego;
„Nie zatwardzajcie serc waszych…” (Ps 95,7).

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego gło-
su; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kie-
dy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś
postępują za nim, ponieważ głos jego znają […] Ja jestem
dobrym pasterzem i  znam owce moje, a  moje Mnie
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są
z  tej owczarni. I  te muszę przyprowadzić i  będą słuchać
głosu mego, i  nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz
(J 10,2-4;14-16).

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną” (Ap 3,20).

Jego owcami jesteśmy my. Jezus mówi, że owce słyszą
Jego głos. Kołacze do drzwi. Do kogo się zwraca? Do każ-
dego. Także do ciebie. Co będzie potem według Jezusa?
„Ktoś posłyszy mój głos”.

Stąd właśnie moje pierwsze założenie, że możliwy jest
bliski, prywatny kontakt z Bogiem. To rzecz całkiem nor-
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malna. A  przynajmniej miała być normalna. Jestem
pewien, że większość ludzi z tego nie korzysta… Przynaj -
mniej na razie. Ale z pewnością Bóg tego chce i daje nam
taką możliwość. Moje założenie opiera się na charakterze
Boga i na charakterze człowieka, który został stworzony na
Jego obraz. Jesteśmy stworzeni do komunikowania się.
Ono stanowi podstawę relacji. Moje założenie opiera
się tak że na odwiecznych opowieściach o tym, że Bóg roz-
mawia z  ludźmi, z  ludźmi różnego pochodzenia i w róż-
nych sytuacjach. Opiera się także na naukach Jezusa, który
mówi, że możemy usłyszeć Jego głos.

Cóż – czy to pomogło ci uwierzyć, że Bóg chce do ciebie
przemawiać, indywidualnie i intymnie? Chciałbyś słyszeć głos
Boga? W najbliższym tygodniu poproś Go o to gorąco. Wracaj
do tej prośby regularnie.

Na czym zależy Bogu?

Opowiedziałem historię o tym, jak Bóg powstrzymał mnie
przed wysłaniem maila, który w  niczym by nie pomógł ani
mnie, ani osobie, której zamierzałem nawtykać. Chodzi o  to,
że jeśli wiesz, na czym zależy Bogu, to znacznie łatwiej jest ci
Go słuchać.

To prawda, czasami nie wiemy, na czym zależy Bogu
w tym lub innym wydarzeniu z naszego życia. „Dlaczego
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nie dostałem tej pracy?”, „Dlaczego ona nie odpowiada na
moje telefony?”, „Dlaczego moje modlitwy nie pomogły mu
przezwyciężyć raka?” Nie wiem. Czasami to staje się
wyraźnie wiadome, a czasami nie.

Jednak cokolwiek się dzieje, jedno wiemy na pewno.
Bogu zawsze zależy na naszej przemianie.

Bóg od początku wiedział, co robi. Już na począt-
ku postanowił ukształtować życie tych, którzy Go
kochają, na wzór życia swego Syna. Syn stoi jako
pierwszy w  szeregu ludzkości, którą odnowił.
W  Nim widzimy początek i  zamierzony kształt
naszego życia. Kiedy Bóg podjął decyzję, jakie mają
być Jego dzieci, wzywał ludzi po imieniu. A  tych,
których wezwał po imieniu, tych też umocnił.
Potem z tymi, których umocnił, został aż do końca,
chwalebnie dopełniając to, co zaczął (Rz 8,29-30,
The Message).

Bogu o  coś chodzi. Jest głęboko i  osobiście zaanga -
żowany w odnowienie ludzkości. Odnowienie ciebie. Kie-
dy cię tworzył, myślał o wyjątkowym mężczyźnie i wyjąt-
kowej kobiecie. Sprowadzając cię na powrót do siebie
dzięki dziełu zbawczemu Jezusa Chrystusa, nawiązał
z  tobą relację. I  teraz bardzo Mu zależy na tym, by cię
odnowić. Dokonuje tego, formując twoje życie „na wzór
życia swego Syna”, kształtując cię na obraz Jezusa. Mo -
żesz być tego pewien – tak jest bez względu na to, co się
w twoim życiu dzieje – Bogu zawsze zależy na twojej prze-
mianie.

22

D
Z

IE
N

N
IK

PO
K

ŁA
D

O
W

Y
• 

O
SO

BI
ST

Y
PR

Z
EW

O
D

N
IK



 Jak się czujesz z tym, że jesteś poddawany przemianie?

 Na czym obecnie w  twoim życiu zależy Bogu? Domyślasz
się, gdzie jest potrzebna przemiana? Na co Bóg wskazuje
palcem? Możesz to nazwać?

Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Naprawdę. „Ja przy-
szedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały je w obfito-
ści” (J 10,10). Ale wie także, że abyśmy byli naprawdę
szczęśliwi, musimy być nieskalani. Czyli, inaczej mówiąc,
święci. Musimy zostać odnowieni.

Pomyśl o tym w ten sposób – pomyśl, jak się czujesz,
kiedy naprawdę coś źle robisz. Spojrzenie twojego syna,
gdy na niego wrzeszczysz. Między wami narasta dystans,
mimo że go przepraszasz. Po raz setny. Przypomnij sobie,
jak jesteś wewnętrznie rozdarty, gdy fantazjujesz o  żonie
innego. Chcesz tego i jednocześnie nie chcesz; czujesz, że
mógłbyś, lecz tak naprawdę sam nie wiesz. I dlaczego to
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wszystko rozgrywa się w twojej głowie? To poczucie winy,
które masz, gdy kłamiesz przyjacielowi prosto w oczy. A on
to widzi. Godziny strawione na przeżywaniu urazy. Zaże-
nowanie z  powodu uzależnienia. Sam najlepiej wiesz, co
cię nęka.

 Co by było, gdybyś już nigdy więcej temu nie ulegał? Nawet
nie musiał z tym walczyć? Jak wyglądałoby twoje życie, gdy-
byś uwolnił się od tego, z czym się borykasz?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [623.622 850.394]
>> setpagedevice


