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maidecât sindicatele, trimisese o scrisoare ziarnlui local, ameninţa
se că se va plânge la consiliul de conciliere a conflictelor de nnmcă, 
obţinuse chiar intervenţia deputatului local. Îşi pusese la punct un 
dosar clar şi convingător, ca şi scrisoarea pe care tocmai o citisem. 
Direcţiunea preferase să renunţe decât să dea naştere unui conflict 
interminabil. 

Acest exemplu vă va ajuta să înţelegeţi de ce atunci când 
este vorba de un paranoic, ceilalţi nu vă vor ajuta întotdea
una; dacă au avut experienţe dureroase, uneori, le va dis
place gândul de a se întoarce pe câmpul de luptă pentru a 
vă apăra. 

Nerecomandabil 

• Să renunţi la a lămuri neînţelegerile 
Cum personalităţile paranoice sunt obositoare şi deseori 

frustrante, după o neînţelegere te poţi simţi tentat să renunţi 
să te explici în faţa lor, considerând că, la urma urmei, este 
vina lor şi ele trebuie să clarifice lucrurile. Dar această poziţie 
este discutabilă din două motive: 

- în propriul vostru interes, dacă există o şansă de a clari
fica neînţelegerea, de ce n-aţi încerca? 

- dintr-un punct de vedere etic, să îl laşi pe celălalt să per
siste în greşeală înseamnă să-i refuzi orice şansă de a se schim
ba, de a-şi reconsidera viziunea pesimistă asupra relaţiilor 
umane. 

Roger îmi este prieten de multă vreme, ne povesteşte Patrick, pa
truzeci şi trei de ani, cadru din domeniul bancar, dar să-l văd prea 
des este obositor câteodată, căci este mult prea susceptibil. De când 
îl ştiu este aşa. De altminteri, este un tip generos, loial şi destul de 
haios când este ceva mai destins. 

Alaltăieri, cinam cu nişte prieteni şi, cum domnea buna dispo
ziţie, am început să povestesc cum s-a certat Roger cu primul lui pa
tron, pe vremea când abia îl cunoscusem. Patronul era un bătrân 
plin de el, foarte grav, dar total depă:;it, şi Roger nu-i prea arătase 
respectul pe care acesta îl aştepta. Povestea era destul de comică. Nu 
aveam câtuşi de puţin intenţia de a râde de Roger, ci de a arăta cum 



 

 

   

              
     

            
        

              
              

            
          

             
             

            
           

 
            

            
             

             
              

             
        

             
             

            
             

         
          

           
 

        
          

          
            

  
          

          
          

     



      

           
         

        
         

             
          

       
             

          
            

  
      

    

         
         

         
        

         
        

            
            

         
       

    

            
           
          

          
          

          
       
         

           
       



   

      
          

          
          

           
           

       
            

          
           

           
         

           
         

            
            

        
           

    
           

         
         

           
        
         

            
        

          
            

          
    
          

           
           
           

         



      

      
        
        

          
         

          
           
           

             
         
          

            
           

          
         

   
             
           

          
           

              

          
             

           
         

            
             

               
 
            

           
             

              
             

           
       



   

               
           

            
              

              
            
            

            
          

             
              

            
    

        
       

         
           

        
          

          
       

         
           

      

      
          

         
         
         

            
           

        
         

           
          

          



      

          
        

   
         

           
            

           
         

            
        

            
         

        
          

          
       
           

         
         

 

      

 
       
      
         
         
           
        

  
       
           
    
       
    



   

      

           
   
           

    
           

         



      

     

     

       

   

      
     

       
     

      
     

  

         
 

     
 

      
       

      
      

 

       
  
 

          
         

        
       
       

        
     

  

      

    



 

  
 

          
         

        
          

           
           

           
           

         
              

     
         
         

           
          

           
             
             

          
            

           
            
             

            
          



      

              
          

          
               

            
             

         
           

              
         

           
         
              

             
             

          
  

           
          

         
          

           
            

           
              

         
              
           

             
            

           
  

            
             

          
            

          



 

 
 

 

 
 
 
 

 

   

          
            
          

             
     

           
              
            

           
            

           
               

             
             

         

      

        
         
        

         
        

             
  

        
              

         
      

          
             

        
           

          
         

  



      

  
          

        
   

       
  

         
         

           
     

    

          
          
          

         
          
          

            
      

         
         
         

           
         

     

  
     

          
            

 



 

   

        
         
         

         
          

         
     

        
         

         
       

         
         

        
        

       
         
         
         

         
         

       
        

      
         
          

         
        

      
          

       

    
       

          
   



      

             
        

   
         

      
            

      
          

         
           
        

     

           
          
            

              
           
    

         
       

          
         
        

          
           

        
            
          

            
       

           
            
          

   



   

            
         

           
          

        
      

           
         
        
         

          
        

          
         

         
          

        
     

           
        

  
       

         
         

          
          

        
        
        

             
                

          
         

        
            

           



      

         
         

     

       
          
           

         
          

           
          

        
         

            
         

   
          

           
           

              
           

           
            

             
            

              
             
             

             
               

            
            

          
             

  



   

         
       

         
          

         
              

          
         

          
           

        
         

        
          

 

    
  

        
         

         
     

         
 

        
      
         

          
          

           
          
      

          
         



      

       
       

        
        
         
         

    

       
       

          
         

      
         

        
          

        
          

          
         

        
         

         
             

          
   

         
            

         
            

           
         

         



   

    
   

 

          
         

         
           

          
             

        
            
          
        

          
          

         
   

           
    

        
            
           

         
         

         
    

         
             

          
       

            
           

               
         



      

         
   

           
            
            

            
        

           
           

             
    

           
           

            
   
             

      
        

          
         

           
         

           
            

           
          

          
       

  
            

           
        

            
        

            
         
         



   

        
         

            
          

            
            

         
           

         
          

             
           

          
            

           
         

             
            
              

       
           
       

         
          

          
   

         
         

         
          
           

           
          

           
             

             



      

         
    

           
            
            

            
        

           
           

             
    

            
           

            
   
             

      
        

          
         

           
         

           
            

            
          

          
       

  
            

           
        

            
        

            
         
         



   

        
         

            
          

            
             

         
           

          
          

             
           

          
            

           
         

             
            
              

       
           
       

         
          

          
   

         
         

         
          
           

           
          

           
             

             



      

            
               

             
            

             
             

         
         
        

        
           
       

         
         

           
          

           
         

           
           

          
         

          
         

           
           

          
           

          
        

  

       
       

          



   

          
           

            
              

            
           

  
        

          
        

         
           

          
      

        
         

          
      

         
              

           
         

          
              

       
     

      
          
          

        
            

            
            
           

         
           



      

          
          

           
       

       
      

         
            

           
            

          
         

          
         

            
           
            

            
            
               

           
               

              
           

             
            
              

          
          

            
              

        
         

         
          

       



   

        
     

       

 
           
           

  
           

 
              

    

  
      
          

   
      

           
         

    
          

     
          

       



      

     

     
   

       
   

         
      
   

       
       

  

      
     

        
  

       
    

  

       
    

  

       
     

       
  

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

      

    
   

  

            
         
              

          
              

         
            
             

              
               

           
            

       
               

              
           

            
           

          
              

              
              



      

        
            

                
           

           
           

           
           

           
              

             
          

          
            

           
           

           
      

            
            

           
            

          
            

             
           
             

             
         

          
           

          
             

         
           

        
             



   

            
           

            
           
             

           
            

            
   

      

           
     

          
         

         
            

          
         

           
           
         

          
   

          
         

         
         
           

         
          

            
           

        
          



      

         
      

           
           

         
          

          
          
           

        
          

   
     

  

  
         

        
 

       
          

 
           

       
 

             
       

   
        

 

    

        
        

        



   

           
         

            
         

      
           

          
           

         

         
             
            
            

           
       

  

         
           

        
           

           
        

          
       

            
  

        
           

         
           
          

            
             

          



      

            
           

            
         

          
          

            
              

                
           

            
         

          
               

     
         

           
               

          
            

            
             

            
           

            
             
           

              
             

               
                

            
        
            

            
             

           

  



   

             
     

     

      
              

           
         

         
         

          
         

           
 

             
              
           

             
            
             

       
            

                
             

           
              

    
        

      
         
  

       
           

     
              



      

         
         

         
           

  

   

      
          

        
         

         
         

         
          

          
         

          
    

         
  

       
           

             
          

         
         

  

       
          

        
            
      

         
     



   

           
         
         
            

         
          
          
         

          
   

      
       
  

         
          

           
          

   
        

   

     

          
          

         
          

        
       

          
          

       
           

            
         



      

          
        

      
          

           
            

           
           

      

       
         

         
       
 

          
         

         
        

         
         

          
          

           
         

    
          
         

       
           
          

       
          

           
            

           
  



   

          
      
           

        
          
          

          
          
           
       

          
  

          
          
            

          
         
         

           
            

         
    

    
   

 

            
         

            
        

         
           

      



      

        
     

        
             

           
          

           
             

            
           

        
            

          
           
           

             
             
             

              
              

             
            

            
           

                
            

             
              
              
               

     
     

          
             
           

               



   

          
          

          
         
     

         
         

  
        

           
            

            
          

           
         
          
       
          

        
          

          
          

         
           

         
             

           
             

            
           
          

 
       

           
          

         
          



      

            
 

       
       

           
           

          
           

           
        

          
        

       
          

         
               

         

        
          

          
             
            

           
      
              

           
             

           
             

              
             

           
              

             
              



   

        
            

             
            

              
          

       

        
         

        
        
            

       
          

           
           

  

        
         

            
            

           

          
           

           
          

          
          

          
    

          
           

            



      

       
           
             

           
        
            

           
           

    
           

           
            
              
          
            

     
           

              
             

               
           

              
           

            
         

          
           

 

        
   

        
         

        
             

          
             



   

          
             

          
        

         
         
          

           
  

      

 
            
            

 
         

 
              
        
           

      

  
        
          
           

 

           
     

           
          

        
         
   



        

     

    
 

       
   

      

      
 

         

   

         
      

   

    

        
   

    

        
        

    

       
 

       

     
 



 

  
 

   
    
    

  

           
        

 
             

            
           
          

              
           

            
              

     
            

          
            

              

           
            

          
           

           



        

                
  
            

           
           
         

                
            
           

            
          

                
           

                
     

           
           

           
            

          
         

             
           
     

           
           

            
               

           
              

   
              

             
              

          
           
    



   

            
          

             
           

          
             

           
          

               
       

      

           
           
         
           

           
            

           
            

          
         

           
          

          
        

           
           

       
          

        
         
           

        
             



        

         
            

   
           

        
            

           
     

  

  
        

           
           

        
          

 

    
           

   
            

 
          

  
           

   

    

          
            
         

        
          

         



   

        
          

          
            

            
   

           
        
           

         
         

          
        

            
        

          
        

        
           

 
         
          
         

            
        

           
            

            
              

           
           

           
           
            

 
            

            



        

          
           

          
            

            
              

             
               

           
            
             

            
             

          
               

              
             

               
           

             
           

             
          

          
           

            
           

            
               

            
                

           
           

          
              

      
          



   

       
        

           
         

        
           

   
           

        
          

             
           

          
         

          
         
             

         
      

   
   

          
           
             

           
          

           
            
            
           

           
      

          
         



        

             
       

         
            

          
     

          
             

         
         

  
         

        
           

         
          

          
   

      

          
       

            
         

        
         

           
       

          
         

          
          

         
  



   

            
           

             
           

            
             
           

            
    

       
            
            

  
         

         
            

         
            

         
            

   
             

         
         

           
            

        
           

            
           

           
            
             

              
          

         
           



       

         
          

             
           

             
             

 
             

               
           

           
            

             
    

           
          

            
              
      

       
             
         

      

     

           
         

        
             

        
          

     
           

         



   

        
            

        
         

          
           

         
         

      
          

          
           

         
           

         
            

           
               

         
          

         
        

         
        

          
 

       
       

          
        

        

            
            

         
    



       

         
          
          

   
       

       
       
             

            
        

            
        

          
           
        
          

           
      

          
         

         
         
          

       

    
   

 

           
       

          
         
           

         



    

        
           

          
            

            
      

          
           
            

           
          

     

      
          
          

            
              

            
          

            
           

  
         

            
          
          
           

           
           

          
           

         
            

            
             
            



       

            
      

            
           

             
         

             
        

         
       

          
           

            

      
         

            
          

        
              

          
        

           
          

            
            

          
            

           
            
          

            
             

          
          

          
 



    

        
         

       
           

         
          

       
          
           

           
           

            
 

          
           

          
          

             
            

      
        
          
            

          
           

            
           

       
      

           
            

         
      

           
          

            
       



        

           
             

            
         
    

         
          

        
       

      
     

        
          
              

         
            

       
         

         
            
          

            
           
 

           
            

            
             

           
 

          
           

          
           

            
             



    

            
          

           
           

               
         

           
      

 

     
        

         
           

          
          

            
        

          
         

         
      

         
      

            
         

         
           

         
           

         
     
              

              
           



       

              
              

             
             

            
            

            
            

           
              

    
            
 

     
       

       
            

            
    

        
  

       
      
         

         
             
            

           

          
             

 
         

    
 

        
      



    

         
     

 
         

   
          

       
            

       
           

           
           

      
           

           
            
         

           
        

         
         

          
           
 

          
          
           

         
             

         
               

  
             

             
           

            



        

           
             

              
             

           
             

             
 

            
               

        
         
          
         

              
             

           
           
    

        

 
           
     
      
           

  

    
         

 

  
     
         
            
     



   

             
           

          
        
            

        
            



        

     

   

        
  

 

       
    

        
  

      
 

        
       

         
  

       

       

         
   

       
      

 

      
  



 

  
 

   
      

  

         
          

            
          

            
           

            
         

           
             

          
               

          
          

           
          
            

            
            

           
             

       



        

           
          

          
            

           
             

        
         

          
 

          
             
           

              
         

             
            
            
          

           
           

            
            

            
           

       
             

           
             
             

              
            

           
   

           
                

             



   

           
               

      

          
         

         
            
        

        
           

        
            

      
  

  
          
          
       
         

      
     

       
         
         

         
          

          
          

    

           
  



        

    

         
          

          
        

        
        

        
         

           
         

          
            

           
          

           
           

          
         

         
           

         
       

         
         

       
           

        
          

   
         

           
        

          
          
           



   

            
           

 
          

         
    

          
           

          
             

            
            

         
             

          
          

            
          

            
         
           
            

            
            

             
               

            
     

          
             

              
             

             
             

         
             

           



        

            
            

             
           

           
              
           

    
          

           
             

             
          

            
       

           
           

             
                
               

             
          

           
 

        
           

              
           

            
            
             

              
        

             
            

            
            



   

        
   

    

         
            

            
            
            

            
           

            
            

         
           

           
            

          
         
             

       
          

          
            
            

          
           

           
          

              
    

        
           

          
      



        

       
              

             
           

            
            

         
          
          

           
        

          
          

           
          

           
            

           
         

          
          

           
  

       
          

          
          

     
          

         
         

          
           

           
            

  



    

          
           

         
         

           
          

             
  

    
   

 

       
          

          
            

          
           
      

            
             

            
             

      
             

              
                

 
          

             
              

        
              

            



        

           
           

            
              

           
  

             
                

              
            

          
           

          
 

           
        

           
           
           
          
           
           

     
           

          
           

             
             

            
             
           

             
              

             
             

           



   

            
   

          
        
        
       

         
    

          
      

          
             

           
          

             
         

              
           

 
             

             
             
             

           
   

             
             

           
           

           
         

               
         

             
   

              
             



        

             
         

          
             

           
            

      
 

      
        

            
             

        
         

           
        

  
           

         
         

         
           

            
           

          

      
          

            
           

          
          

            
          

         
           



   

            
             

          
         
           

            
          

        

    

        
          

          
         

            
           

          
           

            
          

            
           

     
            

             
             

            
          

             
          
             

       

        
       

           



        

         
             

            
         
          

            
             

            
            

              
           
            
     

          
           

            
              

           
           

             
            

             
          
          

  
           
             
       

          
          
            

 

        
        

         
        



   

       
          
            

           
           

      
        
             

            
            

         
          

            
      

          
          

          
       

            
        

  

      

 
       
           
      
      

  
        
        
        

          
      



 
 

        

           
   

          
          

     

    

       
      

 

      
   

        

  

        
       

    

      
   

      
  

         

   

        
         

       
 

       
 

    

       

 

 



 

    

         
      

          
           

           
           

             
           
          

    
            
            

          
           
           

                
            

    
           

          
           

             
              

             
       

  



        

             
       

             
             

              
              

            
               
              

            
            

              
           

              
            

              

        

       
           

         
          

              
        

            
            
           

              

             
           

        
            

       
             

          



     

             
           
      

        
       

    

    
         

          
       

          
          

     
           

          
     

          
           
            

           
             

        
           

        
           

         
       

          
           

     
         

     

    
   

    
 



        

  
  

  
  

 

  
  

  
 

 

     

         
           

          
            

         
           

          
       

         
          
          
           

         
  
          

          
             
           

          
          

            
           

        
        

             

             
   



     

           
             

          
             

     
           

              
         

           
             
              

           
            

  
          

            
            
            

           
             

             
           

 
          

              
         

         
            
          

         
            
           

          
           

         
       



        

    

         
             
          
            

       
         

          
          

            
         
       

           
            

          
           

     
          

        
         

          
           
          

          
         

 
       

    
          

            
          

          
          

       
     



     

         
         

         
     

   

          
         

         
        

            
       

          
          

          
           

    
            

         
            
           

           
          

       
         

             
             
  

            
          

         
             

         
            

           



        

         
         

          
          

          
            
            

          
            

      
         

           
          

    
      

         

 

 
  

    

   

          
         

             



     

           
         

          
          

         
       

    

           
      

           
             

        
         

           
               
            

            
        
             

          
          

            
             
         

          
          

 

          
      

        

          
     



        

         
 

      

      

       
    

       
        

   

         
  

          
    

   

           
         
         

         
      

     
         

   
       

          
            

        
         

        
 

           
          

          
           

          
      



     

         
       
             
           

           
         

        
            

           
     

    
       

  

  

   
  

    
 

 

    
   

   
 

   
   

  

 

   
     

   
   

   
 

        
 

      
   

   

       

            
     



        

          
         

          
         

          
              

          
         
            

          
           

            
          

          
            

          
             

             
             

           
        

          
           

           
             

          
            
          

             
           

          
           

            
          

              
           

           



      

                
          
            
            

            
          

              
           

          
            
         

           
         

              
          
            

       
         

            
               

           
             
              

             
            

            
             
   

        
             

           
             
           
             
          

         
            



        

           
             
         
            

            
            

         
            

           
            
            

   
         

            
               

             
         
          

            
        

          
           

            
          

           
         

         

         
         

          
          

    

           
         

    



     

        
          

        
      
         

          
       
            

          
           

           
 

            
             

              
     

        

 

       
      

          
           

             
           

          
             

           
           

          
            

          
        



        

        
          

          
          
          

 

        
        

          
        
             

          
               

          
            

           
             

              
             

         
           

              
             

             
          

          
            

          
          
            

              
           
          

              
             

    



     

          
          

            
             

            
           
             

         
              

            
             
            

            
    

     
          

            
           
          
              

         
       

           
           

           
             

         
             
           

          
           

           
              
            

          
             



        

               
              

              
             
           

          
           

  

        
            

           
         

             
             

            
             

            
           

            
              

    
            

         
           

            
             
             

               
              

    
       

            
          

          
             

           



     

               
       
         

            
            

         
   

            
           

        
   

          
            
          

      
      
  

  

       
         

            
          

         
        

            
             

          
              

             
            

        
           
              

            
             



        

         
           
 

          
            

           
             

            
             

            
                
           

          
      
           

       

        
            

           
              

            
           
            

           
        

        
         

              
              

          
   

      
           

          
              



     

           
            

            
         
       

            
               

       
         

  
          

            
         

         
            

              
   
         

              
              

         
      

         
              

            
             

             
             

            
            

  
         

           
       

        
            

            



        

            
      

       

 
           

 
            

    
     
        

  
       
        
      

          
          
             

       
          

           



      

     

  

        
 

      
      

   
         

    

       
 

     
   

    

      
 

       
      

      
  

        
 



 

  

    
    

     
  

  

             
       

            
           
             

            
              

             
             

           
            
              

    
          

              
            
  

              
             
              



   

          
              

        
           

          
            

       
           

            
             
              

 
           

            
          

        
              

          
           

          
             
            

      
             
            

             
          

               
             

             
             

             
           

              
           

          
      



        

       

        
        

              
          

            
          

           
           

          
         

 
          

         
              

   
         

            
  

  
          

       
     

            
       

  
          

         
    

        
          

   

          
         



   

          
        

         
           

        
          

         
          

     

             
           

            
           
          

          
        

 
        

 
          

       
       

         
         

          
        

           
     

        
           

        
            

  



        

       
              

            
            

             
           

              
            

             
            

           
           

            
             

 
               

            

            
              

             
              

       
              

             
            

            
          

          
            

             
 

         
          

      
            

         
       



   

           
          

           
         

          
            

 

  
   

         
         

      
            

         
         
   

         
             

        
            

             
     

          
       

           
         

         
 

          
      

        

          
       



        

           
       

      
         

         
     

          
         

       

          
           

         
            
       

          
        

            
         
          

         
          

           
      

           
           
          

        
           
             

         
         

         
         



   

        
       
             

             
            

               
              

       
            

           
            

          
            

          
           
          

            
            

              
              

              
           

            
             

        
             

             
           

                
           
              
            

             
            

  
         

         



        

          
           

        
         

           
         

   

    
       

   

         
         

      
      

             
    

         
          
        

        
            

           
          

    
            

            
   

            
           

    
            

              
    



    

         
          

      
          

        
            

  

         
           

           
        

         
       

 

          
         

      
        

       
         

           
        

       
       
       

          
          

        
           

        
         

        
   



        

         
        

         
          

        
         

        
        

          
           

     
         

         
        

      

  

       
          
       

          
          

           
       

          
          

          

           
         

        
    

        
       

        
   



   

             
           

             
              

           
           

            
            

             
               
            

            
             

                
             

           
            

           
           

           
            
            

               
            

         
            

              
             

              
               

         
         

            
            
             

           
          



        

          
          

         
            

           
            

  
            

            
             

              
             

           
           

              
            

         
            

             
        

            
             
          

            
      
         

              
         

             
    

           
             

            
          

           
              

         



   

              
    

        
            
          

            
           
              

            
         

 
           

          
          

            
              

            
            

             
           

             
              

         
            
    

          
        

         
            

       
            
          

         
             

           
           

 



        

       
         

       
         

          
  

           

         
     

        
         

          
  

         
          

         
             

            
          

          

    
   

 

       
      

        
          
  

           
         

             
         

       



   

          
           

            
               

        
          

          
          
                
            

            
        

        
          

      
            

        
          

      
       

       
           

           
        

            
        

  
              

           
         

  
          
         

    
           

             



        

            
              

              
             
             

            
      

            
             

           
          
             

            
             
          
         
 

        
         

          
          

       
  

              
         

               
          

         
        

          
     
           

       
          

            
           



   

        
        

       
       

             
         

            
            
             

         
           
          

          
         

  

       
       

        
            

         
        

  

      
          

             
      

             
         

          
             

       
         

             
       



        

        
          

          
             
         

            
        

        
          

        
 

           
          

            
            

          
            
             

            
            

            
          

            
                

             
           

             
             

         
             

     
        
        

          
             

       
         



   

            
            

            
    

       

 
           

   
           

  
         
        

  
        
      
       

        
 

        
 

          
  



      

     

  

      
 

        
  

        
   

        
     

 

         
    

         
   

        
   

      
    

       
 

      
      

       
 



 

  

  
  

  

       
           

         
          

             
               

              
              

             
             

           
               
            

       
             

               
             

                
           

             
             

           



        

             
            

            
           

            
       

                
    

            
            

            
             
             

             
             

           
           

              
            

              
           

               
             

           
              

              
          

             
           

           
               

            
             

          
            

           
           



   

            
           

              
             
             

           
              

            
           

        
             
          

              
           

               
          

            
           
            

     
              

           
             

           
            
              
            

                
             

           
          

           
            

               
            

          
            



        

            
               

               
          

            
              
             

              

      

        
            

          
     
           

       
          

         
           

              
       

 
             

            
            
          

      
         

          
          

    

  
          

         



   

             
 

          
 

          
 

         
         

         
   

        
  

    

         
          

            
 

          
             

            
   
        
            

            
        

            
 

    

     
          

              
            

           



      

          
          

           
            

          
             

         
             

        
          

           
            
         

          
     

         
             

               
          

          
            

         
            

            
          
           

    

    

        
           

           
         
         

      



   

       
         

         
           

       
              
            

        
             

           
          

           
         

         
        
         

          
          

         
           

        
         

         
          

         
           

          
            

          
        
          

        
         

                 
       

           



        

           
             

           
        

       
          

        
          

         
 

        
         

           
          

        
           

      

    

         
         
          
          

        
        

        
       
     

      
        

      

  
        

 



    

            
          

              
              

              
            

           
              

            
             

           
           

             
         

           
        

         
            

         
          
           

           
        

  
          

           
            

        
            

             
           
           

       
         

        
 



        

       
           

         
            

    
      

            
         

          

   

        
          

          
          

             
            

       
           

           
           

            
            
         

           
            

            
  

            
             
          

                
    

           
            



   

          
              

            
           

 

     

           
         

        
         

      
          

          
         

           
             

            

            
            

            
           

          
              

          
  

         
        

          
            

   
           

            
               

           



        

              
              

            
               

            
             
            

        
        

        
         

         
     

         
             

          
             

            
            

           
           

        
          

     

    

        
          

           
  

        
          

         
          

          



   

        
          

          
        

       
          
       

         
        
          

 
        

          
        

    
        
          

          
          

           
           

           
             

          
              

             
           
           

              
            

  

            
        

     
          

         
       



        

        
         

         
       
           

          
       

       
 

        
         

       
 

         
           
          

       
         
           
  
        

         
            

            
         

         
          
         
           
          
          
            
        

        
       



   

    
   

 

        
        

      
          
           

            
           
           

           
         

           
              

           
               

              
               

               
             
             

             
            

          
 

          
       

          
             
            

             
           
          



        

            
           

            
             

           
            

             
            

            
               

             
             

             
     

       
         

        
        

         
       

            
            
           

                
         
         
          

             
       
           

        
            

            
             

          
            



   

           
            

            
             

             
  

     
       

             
          

        
          

      
             
          

              
            

             
             

             
             

               
              

               
  

            
            

 
         

          
          

              
            

           
         



        

          
          

       
             

           
  

             
           
             

            
           

          
               
              

             
         
              

           
              

             
            

             
  

  

             
         

        
         
           

          
         

             
      
         
       



   

           
               
            
               

             
              

                
           

               
              

            
               

  

           
          

             
            

          
            

          
            

        
           

        
           

           
          
           

       
            

               
             

          
              

           
             



        

             
               

             
            

              
             
             

             
     

      
        

           
         

            
       

             
        

            
          

          
         
          

           
         

        
             

            
              

                
             

             
         

             
             

            
              



   

             
            

                
                

             
            

         

         
         

         
         

         
        

            
         

       
        
            

   
          

           
            
            

              
         

         
             

             

       
      

         
          
          

          
         



        

       
        
         

         
         

            
           
            
               

              
             

          
             

          
             

              

       

 
            

    
           

     
          

      
     
             

           
 

  
              

         
          
            

  



   

           
       

       

            
  

           
            

      
         

   

     

  

      
     

       
         

 

      
    

      
     
     

        
       
   

      
      

      

       
  

 



 

        

       
        

   
 

        
      

 

       
 

        
       
 

        
    

 



 

  

          
         

  
             

             
           

           
            

          
              

            
           

         
           

            
           

          
              

           
           

          
            

          
             

          



        

           
           

              
               

      
             

           
             
               

             
             

          
         

   
            

          
            

     
           

          
            

               
            

             
            

              
            
      

      

          
         

            
            

            



   

        
           

          
          

            
       

         
              

           
           

          
   

         
          

 
           
         

          
   

       
    

  
          

     
         

  
        

       
          

    

         
          

            
         

           



        

           
          
      

        
         

        
  

   
  

       
          

          
          

          
         

          
            

       
          

          
            

            
            

           
           
         

           
         

          
        
       

           
          

   



   

  
   

          
        

          
       
            

          
      

            
             
   

         
        

         
          
           

         
          

         
            
           

        
     

         
            

         
       

             
           

          
           
           

        
          



        

              
  

         
           

              
              
         

         
           

              
          

              
             

            
            

             
  

            
              

            
             

              
   

             
           

           
            

             
                

            
             

            
      

           
        

           
          



   

            
             
 

              
            

            
          

          
             

            
            
          

            
            

           
            

           
            

         
    

        
            
           

  

       
        
          

           
      

         
           
         
         

         
        
          



        

            
   

    
   

 

    
      

             
            
           
            

             
       

          
          
  

         
           

           
   

          
              
        

  
         
  

          
          
 
          

             
        

            



   

           
               

    
        

         
        

          
           

          
         

           
        

         
         

     
          

           
          

          
   

         
         
      

          
        
            

            
   

       

          
            

          
            

           
           
            



        

             
          

           
              

            
          

               
           

              
            

           
             

          
              

             
         

          
          

       
           

            
    

           
          
          

           
          

         
 

        
      

         
          

          
       



   

          
            
        

        
    

          
           
            

            
         

          
           
            

              
           

         
          

            
                

           
            

    
            

            
              

              
              

            
           

           
             

            
          

             
            

              
    



        

           
         

            
         
           

          
 
                

                
           
             

              
              

               
           
               

             
         

               
           

           
             

             
           
             

   
              

          
               

  
          

              
            

       
        

         
           



   

         
            

          
            

           
        

    
          

             
      

      
         

        
              

          
           

          
            

         
            

          
           

         
            

         
           

         
        

           
            

          
        
          

         
           

        



        

            
       

           
             

            
        

       
        

         
       

         
           

          
        

       
          

       
        

          
           

          
         

   

          
             
          

           
           

          
           

            
       

            
           

 



   

          
            
           
            

          
           
           

           
          

       

     
            

         
          
          

             
  

           
          
  

  

        
        

             
        

           
          
            
          

         
         

             
         

         



        

           
          

     

       
       

          
      
            

         
           

         
       

        
       

             
          
     

        
      

        
           
       

          
            

     

        
      

          
      

            
               
              
           

 



   

             
          

             
          

         
    

         
         

          
          

        

        
             

       
          

           
     

       

 
    
          
        
      

  
         
       
         

           
  
          

        
         

       



        

     

  

     
     

  
       

      
 

        
     

      
      

 

      
 

      
       

     

      
       

        
  

       
     

      
    

        
    

   



 

  
 

          
           

             
            

           
            

             
            

             
           

  
              

             
            

            
             

            
            

             
              

             
              

         
          

             



        

               
       

      

          
             

             
             

           
 

           
         

             
            

         
             

       
           

           
          
           

          
          

            
             

           
            

    
       

  
        

   
              

    



   

               
        

  
            

       
           

       

        
 

          
           

  
         

           
       

       
          

           
            

           
          

       
           
          

         
         

         
            

          
             

         
        
       

         
           



        

           
          

    
        

            
       

    

           
            
             

            
          

            
        

          
       
          

 
           

            
             

            
          

              
              

           
             

         
           
             

            
   
          

             



   

           
           

             
         

            
             

          
              

           
           

             
            

       
             

            
            

       
             

            
          

          
            

            
            

           
            

  
          

              
            

          
              

              
            

             
          

                 



        

           
              

              
         

          
          

            
          
          

   
  

        
          

           
            

              
            

          
         

           
         

             
            

         
     

         
        

             
         

      
         

      

             



   

      
          

       

            
            

  
         

        
         

        
         

          
           

        

      
          

           
        

 
          

         

  

        
           
  

         
            

       

         
       



        

         
         
       

 
           

         
          

        
            

         
          

           
           

           
          

         
           

         
         
         

             
        

       
            

  
        

         
         

        
        

         
    

       
   

     
     



   

      
         

        
   

       
        

         
          

         
        

     

       
       
           

          
          

          
     

           
           

             
            

      
     

         
           
         
         

          
           

            
          

         
         

            
        



        

        
          

         
         
       

  

    
   

 

        
          

           
          

             
             
           

      
       

            
               

          
            

            
            
        
           
           

           
            

  
      

           
           



   

            
         
              

              
           

           
          

             
          

      
           

            
              

             
              

         
             

             
              

              
             

        
        

     

         
        

            
             

           
            

         
           

           
     
          

             



        

           
           
           
             

            
          

             
       
            

             
              

         
             
            

             
            

             
            

               
            

             
      

            
           

             
             

               
             

        
            

             
        

         
        

             
            



   

          
         

           
           
       
         

         
          

            
           

              
         

          
            

     
        

          
          

              
           

  

          
           

             
             

           
           

       
         

             
            

        
        

        
          
            
     



        

         
    

         
            

 
      

            
          

         
           

         
          

         
            

           
             

         
            
     

          
         

         
          

             
         

            
        

        
         

         
              

          
             

        
         
       

  



   

         
 

       
           

      

        
       

         
        

         
        

         
          

 
           
             

               
             

    
               

             
           

          
              

             
           

      
           

             
            

          
            

    
              
            
        



        

               
  

           
             

             
           
          
            

               
            

       
          

            
         

           
           

             
             
             

            
              

           
          
            

          
           

           
            

               
          

           
             

            
            
            

           
          

  



   

         
         
       

  

    
      

            
          
          

         
     

    
           

        
               

      
          

         
           

          
            

          
          
        
           

   
            

         
            

          
              
          

            
            



        

            
        

              
         

             
              

             
            
    

         
      

            
             
          

        
         

            
          

           
            

     
            
            
            
          

            
           

            
          

           
               

              
         

          
              

        



     

          
            

           
          

             
            
             
                

              
               

           
        

          
         
          

        
   

        

 
         
        
        
          

        
        
        

  
   
    
        

            
          

          



        

     

    

       
       

  
 

       
 

 
        

 
  

         
     

       
 

         
       

 

 

      
    

       
      

  

        
      

   
          

     
 

        
       

    

       
        

     
    



 

   

         
       

      
          

        
     

         
          

     

  

        
        

      
        

           
         
        

       
         

       
            

        



        

           
         

           
 

         
      

        
         

     
       

      

  

         
        

          
         

      
          

         
        

            
          

           
              

         
       
         
             

              
       
          

          
    



    

         
         

            
              

             
            
           
        

 

    

       
           

         
           

         
            

        
          
       

         
         

        
          

         
            
         

          
        

         
              

        

           
       

 



        

       
           

   
        

        
          
           

          
        
          

        
         
          
           
          

  
          

            
       

          
            

           
          

          
           

          
         

       
          

         
          

       
          

         
         

         



    

       
             

          
          

            
  

          
        

           
        

            
          

        
           

           
               

            
         

           
        

     

         
          

           
          
           

           
           

   

        
        

        
          

        



        
 

        
             

     

         
         

          
          

             
           

           
        

         
  

        
          

           
            

         
           

           
        
        

      
            

          
          

        
          

          
        
           

          
 



    

  

       
          

        
        

          
            
           
       

            
          

            
            

           
         

            
          

       
        

         
         

          
  

      
         

         
         

             
        

            
          

         
        

    



        

        
            

         
         
           

           
          

        
         

           
       

             
          

           
            

        
         
          

             
 

       
          

        
          

          
       

        
        
          

           
         

      
         

       
        



    

            
         

          
   

           
           

           
              

           
           

          
         

           
  

  

       
         

       
          

         
            

  
       
         

           
         

      
           

           
            
          

         
           

          



        

          
          
           

         
       
        

          
        
       

          
        

          
        

        
           
   

       
        

      
       

         
          

      
       

          
          

           
            

               
           
         

         
          

         
 

  



    

          
           

           
           

             
          

        
     

  

      
         

          
             

             
          

            
         

           
        

             
            

        
            
        

        
        

    
       

            
        

           
          

          
       



         

         
       

          
        

          
         

           
          

         
         

           
          

        
       

         
         

       
         

          
         

         
          
            

          
 

       
        

 

           
       

            

              
          

    
         



    

           
          

           
           
           

      
         

         
          

          
          

          
        

        
        
   

            
           

          
         

         

     

        
          

       
        
          
              

          
          

         
            

    



        

           
          

         
        

             
           
           

          
         
            

        
       
          

        
           

          
             

         
      

        
       
         

         
          
       

        
            

        
        

         

        
       

          
     

          
  



    

       
            

 
         

          
        

           
         

        
         

       
        
      

            
       

        
       

           
          
        

           
          

             
           

        
   
         
        

         
         

         
        

          
        

 



        

          
          

     

  
    

        
       

          
       
         
            

         
       

           
       

        
      

         
         

        
        

          
          

          
        
     

     
        

        

          
        

          
       

    



    

         
        

         
         

        
       

          
        

         
         

         
        

        
      

  

   

         
        

         
         

       
          

           
       

        
             
        

            
           

       
           

   



        

       
         

       
          

  
            

         
           

      
             

            
         

          
             

         
         

            
        

         
          

           
              

              
           

           
            

            
              
                

        
            

        
             

           
           

            
           



    

           
           

         
       
            

        
           

       
       

           
       

   
        

           
          
         

            
          

   
            
        

           
          

        
        

            
            

             
          

              
          

        
           

         
         
        

        
   



        
 

          
          
          

       
          
           

             

         
          

            
            

       
        

         
           

         
         

            
          

 
       

            
             

   

     

         
           

            
      

          
         

 

  



 

   

         
          

         
           
            

 
      

         
         

         
           

        
         

       
      

       
         

       
        

         
         
        

           
          

 



        

    

          
         

         
    

         
           
          

       
            

        
         

    
         

            
          

       
          
        

       
  

        
        

          
        

     
        

       
         

          
 

            
        

           



    

         
           

  
       

         
  

        
           

       
            

          
            

         
         
              

 
         

           
         
 

       
           

        
       
            
         

         
         

    
          

           
         

       

            
         

    



        

          
      

       
           

         
          

        
            
             

    

   

         
         

        
           

          
         

        
    

  
       

     
        

     
        

         
        

           
        

            
         

       
           

        



    

         
           

        
   

      
          

       
          

          
          

    

    
    

       
     

        
           
          

       
      

        
        

 
        

       
 

        
       

        
         

          

           
        



        

        
           

 

     
   

          
         

        
           

         
        

        
         

        
       

          
         

         
        
          

         
           

     
       

         
         

 
          

            
        

         
          

  



    

           
       

        
      
 

      
      

         
       

          
           

  
    

    
   

  
   

  
   

  
    

      
          

        
            

           
           

           
         

      
       

       
          

     
 

      
       



        

       
 

       
            

  
         

          
        

      
          

         
            
  

          
         

  



 

     

        
         

          
  

          
           

            
            

           
         

          
        

      
           

       
           
           

         
         

        
           
          

         
          

  



        

        
           

          
             

          
           

           
  

       
         

            
          

       
 

         
           

       
        

          
        

            
            

           
         

  
           

         
            

         
        

           
            

            
            

           
    



      

        
        
         
        

          
       

         
     

      
          

 
         

       
           

         
        

          
          
 

          
         

           
           

            
       

          
     

    

          
           

          
          

         



        

         
  

  

        

      

      
 

       

       

        
           

             
        

         
           

         
          

      
            

       
          

          
          

     
        

          
       

        
          

            
          

        

            
 

 



      

          
        

      
   

    

     
    

 

     
  

     
  

    
   

  

    
 
 

   
    

 
   

  

  
  

  
 

               
        

           
        
          

         
          

          
            

 
         

       
        

           
           

        
         



        

          
          

         
  

          
        

 

  
  

         
           

         
         

           
       

          
           

        
         

          
        

         
 

         
         

   
          

          
             
           

        
         
         
      



      

        
        

        
          

          
           

         
           

  
       

          
          

         
         

          
          

           
       

        
       

            
        

          
         

        

   

   
      

     
   

   
   

         



        

   
   

   
   

     
    

   
    

     
     

       
      

     
       

          
           

         
          

        
        

        
         

    

        
        

           
        

          
         
        

          
        

        



      

         
         
         
    

            
       

        
    
         

         
       

          
        

       
         

        
       

          
        

            
   

          
         
        
       

 
  
 

 

 

 

  

 
 

 

  

   

    

  
  

    

          
 



        

         
      

        
        

          
   

        
        

         
        

            
        

          
          

         
             

         
        

        
          
         

           
         

         
         

         
          

        
      

     
  

         
       

         
         



      

          
   

           
          

       
 

         
          

          
         

         
      

       
            

       
             

          
          

   
        

             
        

         

       
         

          
         

  
       

       
 

        
           

         
     



        

       
         

          
      
        

           
       

       
          

            
           

         
           

         
         

           
         
             

          
         
         

        
           

       
    

     

         
           

        
          

            
     

         
            



      

         
           

             
          

   
         

         
       
       

       
          

           
       

              
             
         

       
           

        
         

       

     

        
            
          

           
          

        
  

       
           

            

           



        

             
 

            
           

         
         
     

          
           

         
 

        
           

          
        

         
           

           
          

          
    
         

         
          

            
           

            
           

        
       

         
         

          
      

        
          

            



      

          
 

        
           
         

    
      

          
               

            
          
  

          
      

         
       

          
            

         
         

         
          
      

           
       

      
        
        

           
           

            
              

            
      



        

          
             
            

           
             

             
             
      

          
                

       
          

              
         

        
             
         

          
       

         
             

         
     
        

            
             
          

         
          
         

          
     



 

  
 

  
 

   
    

    
 

  

         
        

       
          

       
       

            
          

          
            

       
        

            

   

          
             



        

             
       

          
         

         
           
         

           
         

         
         

          
           
          
         

          
       

           
         

           
           

        
         

            
         

           
         

          
        

    
          

         
          

           
         



       

            
         

          
              

          
         
      

              
           

            
             

          
            

          
             

             
          

         
             
               

                
       

    
           

       
        

          
        

          
         

          
        

           
        

          
         



        

       
  

           
             

            
           

                
             

               
         
             
             

           
          

           
            

            
            

              
            
    

      
       

         
        

         
          
           

        
  
             

              
            

          
            
               



        

          
             
             

            
           
    

       
       

        
          

        
       

            
         
       

          
       

       
           

            
           
            
           

           
           
            

         
           

              
           

              

            
            

            
            

            



        

   

          
         

        
           

            
          

          
           

        
          

             
         

        
         

         
        
           

   
         

        
          
           

                
              

         
        

           
          

   
              

                
               

            
              
               

         



        

   
         
          

          
         

       
         

         
        

         
           
            

          
  

         
        

      
         

          
         

        
             

          
         

             
          

          
  

      
           

          
         

           
           
         
         

       



        

        
       

     

          
        

           
          

         
         
           

         
       

           
          

          
         

            
             

        
         
           
             

          
            
        

          
           

         
           
          

          
    

        
          



        

       
   

     

          
         

          
            

             
        

          
          

 
           

            
               

             
         

                 
             

                
            

             
             

              
              
              
               
              

          
          

       
          

            
       



        

           

           
            
           

          
          
         

           
           

            
        
          

           
     

   
     

          
        

          
       
           

              
           

        
         

          
           

 
          
            

             
             

              
                



        

             
               

              
            

              
            

             
          

            
                

           
            

      
          

          
        

           
          
      
             

             
           

            
           

            
             
            

           
           
              

         
             

              
            
             

           
      



        

    

          
             
                

          
          
              

           
          

            
           
                 

        
         

          
        

     
        

           
            

           
               
           

          
         

            
           

         
          

          
           

           
  

         
       

           



      

             
               

           
           

          
           
            
        

           
           
          

           
           

               
   

      

      
           

         
              

        
          

          
              

            
   

            
         

           
              

              
           

             
            



        

          
            

           
            

             
             
             

             
         

           
          

           
  

          

    

  

    
       

     

            
     

 

         
  

         
    

 

       
         

  

          
    



        

    

      
       

            
         

            
        

      
          
           

      
         

            
              
           

               
          

          
     

        
           

         
        

       
             

       
           

         
         

   

          
 

        
          

 



        

   
         

            
       

        
          

       
        
       

        
        

          
           

        
          

       
        
       

         
         

         
       

          
          

        
            

        
     

           
        

       
        

       
          

         

     



        

        
       

          
          

          
       

        
            

        
          

          
      

          
         

           
  

   
        

          
   

        
        

           
        

         
          

         
      

      
         
      
           

          
          

           
   



        

        
          

          
       
         

          
           

           
         

        
         

       
         

   
   

             
       

        
       

       
 

    

      
          

   

        

      
        

         
      

          
         



        

        
        
     

        
        

      
           

      
            

      
        

      
         

       
        

         
        

          
          

        
        

      
        

    
       

       
         

             
       

 
        

        
            

        
    

       
        



        

            
              

          
       

            
           
           
    

        
        

         
           

       
             
           

          
               

         
           

     

  
          

           
           

         
          

            
           

            
          

         
           

          
         

       



        

             
            

           
        

   

 

 
  

  

    

        
         

           
           

            
            
             

             
         

          
          

           
          

          
        

             
         

      



        

    
        

        
        

        
         

        
           

         
         

        
         
            
          

           
        

         
          

       
          
            

           
         

          
          

   
   

  
 

     
    

    
   

 

  

    
    

     
     



       

 

 

 

 

 

       
         

       
       

 

   
     

   
   

  

    
  

   
    
    

     
    
 

        
     

       
     

   

  
   

  

    
    

  
 

    
    

    
 

     
      

  

     
      

   
     

   
  

     
    

   



      

  

 
 

 

 

       
     
    

 

    
    
   

 

     
   

    
    
   
   
    

   
 

   
     

    

   
    

     
    

  

    
    

     
    

     
    

  

       
      

         
        

        

    
        

       
           

          
        

       
          

         
           



       

       
        

        
         

          
       

          
              

           
       

         
          

         
             
           

          
           

         
            

             
             

       

    

      
     

     
       

      
      

  
   

        
      

        



        

          
     

  

        
     

       
  

     
 

      
    

     
      

     

    
    

    

         
        

       
     

        
    

  

       
       

        
        

  

        
         

       
      

        
     



        

  

 

         
     

   

    
 

        
         
     
      

     
   

 

       
      

       
    

       
        

 

   

      
        

     
     

      
   

  
   

     
       

         
          

         
        

          
         

         



        

         
           

          
 

     
     

            
        

          
         

      
        

           
           

             
           

       
           

        
        

            
           

          
            
        

         
             

          
          

        
           

   
          

         
        
        



       

          
            

       
         

          
          

          
         
           

          
       

          
  

          
          

          
           

         
            

            
         

     

 
  

      

          
       

   

       
       

           

           
           

           
     



        

           
   

         
      

           
           

       
   

        
        

     

         
          

           
         

          
     

        
           

     

         
        

          
           

          
       

             
         

         
           

          



       

       
            

           
        

        
           

           
          

       
        

        
         

          
         

        
   

   

          
          

    
 

         
     

     
  

         
       

       
  

         
    

 

 



        

         
       

        
        

      

          
     

     
    
    

   
 

        
         

    

        
         

        
            

            
   

        
           

          
        

          
            

            
           

       
        

        
        

       



       

          
           

         
          

         
          
         

        
            

            
     

      
  

     

     
            

       

  

         
         
      

 

             
     

          
            

             
      

  

         
         



        

          
          

        
        

         
           

            
          

           
           

           
            

          
        
          

       
         

        
          

      
        
        

       
  

           
          
          

         
          

            
          

         
        

              

        



        

           
          

         
           

         
          
    

            
            

           
            

          
         

      
            
          

          
           

          
         

          
           

        
       

         

   

           
        
           
          

           
          

       



        

        
        

           
       

        
         

      
           

     
         

         
          

             
          

       
           

          
         

         
              

        
  

          
        

     



  

    

       
         

         
       

 

         
      

         
          

    

         
           

   

          
        

       
    

    

       
    



        

          
         

     

         
     

             
        

         
      

         
       

        
            

     

        
         

       
       

  

         
  

        
  

  

       

            
    

       



   

          
   

  

        

         

  

         
 

        

         
 

  

        

           
       

  

  

           
   

         

      
       

          

          
     

        

        
       



        

  
        

           
    

  

    

         

            
    

           

  

           
       

          
     

           
           

 

  

           

            
        

        
         

          
    

           

          
   



   

       
       

          
   

         
        

    

     
        

      

          
    

      

          
  

        

          
           

 

  

          

       

         

  

            

          

         
  



        

        
   

         
         

            
   

        

        
   

          
   

  

        

        
   

       
       

        
        

  

          
         

  

  

       

        
   



   

        
          

    

  

         
          
           

 

       

  

        

         
      

   

          
     

         
        

         
      

       
       

        
 

        
        
    



        

       
         

        

   

        
     

        
         
     

        

       
        

       
  

       
       

          

        
  

           
   

        
     

       

 

          
 



   

            
  

         
        

         
   

       
    

         
       
 

   

       

         
          

          
       

    



    
   

   
    

     
      
  

  
 

  
  

     

                
                

             
                

           
         

            
             

             
             
              

              
             

             
             

            
               

           
           




