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P A L A V R A S  D O  P R E S I D E N T E  D A  F E D E R A Ç Ã O  
 Srs. presidentes e lideres da Federação Fraternidade, Bom dia, muito obrigado, 
 A cada 2 anos, o mês de Março é motivo de um movimento especial dentro da Seicho-No-Ie, pois nele ocorrem as eleições 
para presidentes de todas as ALs de nosso Brasil. É um tempo em que alguns presidentes são reeleitos e aprimoram ainda mais o 
trabalho que vem sendo feito, ou então novos presidentes são eleitos pois decidiram dedicar seu amor à Deus. 
 Este mandato é uma oportunidade na Vida de quem consegue ver o real significado de dedicar-se com Amor ao próximo, 
onde ocorrem simultaneamente a “lapidação do diamante” do interior do indivíduo e também o acúmulo de karmas positivos que 
serão transformados em dádivas durante toda a Vida. 
 É um momento mágico que permite voluntariamente a alguém manifestar a capacidade infinita que possui, e isso não pode 
ser imposto, não pode ser comprado, este objetivo só pode ser assumido no coração de quem o deseja. 
 Por isso meus mais respeitosos votos a todos aqueles que abraçam a missão de salvar ao próximo. 
 Março também é o mês da Seicho-No-Ie, onde, este ano, comemoramos 83 anos de existência deste movimento 
maravilhoso. Parabéns a todos os pioneiros, nossos companheiros e aos que virão. 
 Em Março começamos os módulos de estudos da Seicho-No-Ie, este ano na Regional SP-Campinas e no Núcleo de Piracicaba, 
também se inicia o Ciclo de Estudos da Prosperidade, sendo estas oportunidades para nos desenvolvermos e conhecermos com 
profundidade o ensinamento, não apenas para resolver problemas do cotidiano, mas para transcendermos nossa existência humana 
para o “Homem Filho de Deus” que somos. 
 Em Março temos nosso primeiro treinamento Virtual para Dirigentes da Fraternidade, onde utilizando a manifestação do 
Amor de Deus através da tecnologia o conhecimento e o ensinamento de nossos dirigentes chegam a todos os cantos deste país, 
via Internet. Não perca esta oportunidade de reunir sua diretoria, os adeptos e todos de sua AL para participar. 
 Março, Março, quantas mudanças e novidades em Março. 
 Já que Março é o terceiro mês, desejo a todos os Srs. 3 coisas: 
 1- Ilumine seu caminho, estudando e praticando os ensinamentos da Seicho-No-Ie 
 2- Aceite as oportunidades de servir realmente à sua missão na Terra dada por Deus, que é manifestar o Amor Dele 
 3- Venha com a Fraternidade, Guiar os Homens em Novos Caminhos de Luz 
 Minhas reverências a todos os dirigentes que trabalham para levar Luz ao caminho da humanidade, muito obrigado ! 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 
16 a 18/03 Seminário da Alegria da Mulher, na 

Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual 
em Ibiúna/SP. 

25/03 Curso para Formação de Líderes, na Sub-sede. 
Orientadores: Luiz Hideo Tamaru, Arnaldo Alves da 
Silva, Plinio Yoshio Suguinoshita. 

07/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

15/04 56ª Festividade do Santuário Hoozo do Brasil, na 
Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual 
em Ibiúna/SP. 

21/04 Seminário Esperança e Fé, na Regional SP-
Campinas. 

05/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

19-20/05 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 
Enio Maçaki Hara, Milton Massayoshi Yuki, Marlene 
Castanheira Gonçalves. 

02/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

23/06 Seminário para Casais, na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 
Lilian Suzi Baffi Norimatsu, Ivone Gomes Holanda, 
Milton Kazuo Norimatsu, Convidado Especial: Luiz 
Hideo Tamaru. 

07/07 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

29/07 Curso para Presidentes de ALs, na Sub-Sede em 
São Paulo. Orientadores: Lilian Suzi Baffi 
Norimatsu, Carlos Alberto da Silva, Luiz Hideo 
Tamaru, José Adalton de Oliveira. 

04/08 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

11/08 SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL, na 
Regional SP-Campinas, das 8h30 às 17h00. 

01/09 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

30/09 SEMINÁRIO DA LUZ, da Regional SP-Campinas, 
que será realizado em algumas cidades da região. ( 
maiores detalhes em breve ) 

06/10 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 
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27/10 Seminário para Casais, na Regional SP-Campinas. 
03/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8:30h 
18/11 Curso para Formação de Líderes, na Sub-sede. 

Orientadores: Sinji Takahashi, Ceueti Nakano, Luiz 
Hideo Tamaru. 

01/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2012 

 (*) programação sujeita a alterações 
 

TREINAMENTOS VIRTUAIS   2012* 
 

Para 2012 a Associação Fraternidade irá promover 
treinamentos virtuais para seus Dirigentes. Fique atento as 
estas datas, pois iremos confirmar em momento oportuno 
como procederemos para assistirmos tais eventos: 
17/03 Treinamento Virtual para Dirigentes da 

Fraternidade. Orientadores: Luiz Hideo Tamaru, 
José Roberto Botelho, Ralf Arine. 

14/07 Treinamento Virtual para Dirigentes da 
Fraternidade. Orientadores: Fernando Onodera, 
Manoel Silvino Nunes de Souza, Pablo Reguera Kuhl. 

22/09 Treinamento Virtual para Dirigentes da 
Fraternidade. Orientadores: Jairo Oliveira Santana, 
Manoel Silvino Nunes de Souza, João Domingos 
Affonso Diniz. 

 (*) programação sujeita a alterações 
 

Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa próxima reunião de Presidentes de 2012 será 
no dia 07/04/2012 às 8h30 na Regional SP-Campinas. 
Aguardamos os Presidentes, Dirigentes e Divulgadores da 
Fraternidade da Regional SP-Campinas. 
 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 
aniversário em Fevereiro. Desejamos vida longa, muita saúde, 
paz e prosperidade para nossos amigos: 
01/02 – Marcelo Gonçalves de Lima ( Campinas ) 
08/02 – Denis Paulo Tordin ( Valinhos ) 
10/02 – Carlos Heiko Kuniyoshi ( Campinas ) 
15/02 – Antonio Fernando Conceição ( Piracicaba ) 
19/02 – Roberto Ramos Galucio ( Americana ) 
21/02 – Ivan Galter Barbosa ( Americana ) 
25/02 – Renato Muccillo ( Campinas ) 
25/02 - Kleber Viana Kugelmeir ( Itú ) 
28/02 - Marcelo da Silva ( Campinas ) 

 
Divulgadores 

 
Caros amigos divulgadores da Seicho-no-Ie do Brasil 

(Regional SP/Campinas), reverências, muito obrigado. 
Mais uma vez me dirijo aos senhores para agradecê-los 

pelo trabalho desempenhado dentro de suas respectivas 
ALs. No "Livro dos Jovens" capítulo 4, temos o tópico "Dêem 
sempre Amor e Bondade aos Seus Semelhantes", onde já no 
início, é citada uma passagem onde um príncipe vivia 
tristonho e seu pai, o rei, fez um aviso público, oferecendo 
como prêmio uma elevada quantia a quem conseguisse tornar 
o príncipe feliz. Resumindo, o príncipe conseguiu tornar-se 
feliz quando recebeu de um mago e praticou a seguinte 
frase: "Faça o bem a alguém, pelo menos uma vez ao dia." 

Quando li esta passagem, lembrei-me de todas as pessoas 
que trabalham com amor abnegado em prol dos semelhantes 
e, percebi a causa do porquê me sentir mais feliz quando 
trabalho sem visar nenhum tipo de lucro ou recompensa. 

Parabéns, continuem divulgando e trabalhando em suas 
ALs, enviem seus relatórios de divulgadores e participem das 
reuniões de presidentes todos os primeiros sábados na 
Regional. Abraço a todos e SUCESSO!!! 

Muito obrigado. 
Preletor Marcelo da Silva. 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado, 
Os senhores têm o privilégio de conhecer toda “A 

Verdade”, escrita pelo prof. Masaharu Taniguchi na sua 
integra, sem acréscimos nem decréscimos em todas as 
publicações da Seicho-No-Ie. 

A mesma Verdade pregada a mais de 50 anos continua 
sendo a mesma que permanece libertando as pessoas de todo 
tipo de sofrimento. É claro, desde que elas aceitem e 
pratiquem conseguem superar os obstáculos e 
conscientizando de que tudo não passa de acontecimentos 
transitórios, portanto não existem. 

Conseguiremos entender cada vez melhor, ao lermos as 
publicações mensais que são as revistas. 

Procurem sempre divulgarem livros e revistas, pois assim 
os senhores estarão ajudando a tornar este mundo melhor, 
com pessoas mais felizes e conscientes do que realmente 
são, "filhos de Deus". 

O livro lançamento deste mês é "Todos podem ter 
Sucesso" escrito pelo prof. Katsumi Tokuhisa, não deixem de 
ler e divulgar, pois experiências de várias pessoas de 
diversas profissões comprovam mais uma vez que a Seicho-
No-Ie é para toda a Humanidade. Este livro será tema das 
palestras das ALs da Fraternidade na 3ª semana por isso não 
deixem de tê-los à mão e divulgá-los em suas livrarias. 

Desejo sucesso à todos, uma boa eleição para 
presidentes e diretorias e acreditem vocês são as pessoas 
mais especiais deste mundo. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
Coordenador de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências, Muito Obrigado! 
Em nossas reuniões de estudos, este mês iremos estudar 

o Livro “A verdade e a Saúde” Cap. 1, com o tema: 
Fundamento para conseguir Saúde e Felicidade. No mês de 
Abril iremos estudar o livro “Saúde e Prosperidade” pg. 55 
com o tema: Melhoremos o nosso destino com gratidão. 
Sempre seguindo os temas e livros propostos pela Sede 
Internacional da Seicho-No-Ie. 

Todos os Temas e livros estão na nossa programação de 
Estudos Específicos para Homens de 2012, para os que ainda 
não possuem, por favor me avisem para que possamos 
providenciar uma cópia aos Senhores. 

A reunião de Estudos é muito importante porque 
fortalecem os laços Fraternos de nossa Associação, nestas 
reuniões os adeptos, divulgadores e preletores podem 
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discutir mais a fundo os ensinamentos do Mestre Masaharu 
Taniguchi, e assim aprimorarem mais ainda os seus 
conhecimentos, e o lugar para tirar duvidas do ensinamento. 

Desejamos que neste ano 2012 todas as Associações 
Locais possam realizar pelos uma Reunião de Estudos 
Específicos para Homens por mês, para que o nosso lema 
“Associação Fraternidade Guiando os Homens em novos 
Caminhos de Luz”, possa ser concretizado em todos os 
cantos. Quero agradecer a todas as Associações Locais que 
vem realizando as reuniões todos os meses, os números que 
chegam até nós mostra que estamos crescendo cada vez 
mais. Quero já agradecer a todos os Presidentes que neste 
ano 2012 irão tomar a decisão de começar as reuniões. 

à todos, Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Departamento de Casais 

 
Dinâmicas para reuniões de Casais 
Na edição de janeiro do Jornal do Fraterno trouxemos 

alguns exemplos de dinâmicas que podem ser realizadas 
durante as reuniões para casais. Nesta edição, apresentamos 
mais algumas sugestões que poderão ser colocadas em 
prática durante as atividades do Departamento de Casais, 
incentivando assim a participação ativa dos casais durante as 
reuniões.  

As dinâmicas devem ter o propósito de proporcionar aos 
casais a exteriorização (manifestação) do amor, criando um 
momento de descontração, relaxamento dentro da reunião e, 
principalmente, de aprendizado mútuo para o casal.  

Na edição deste mês vamos citar alguns exemplos de 
dinâmicas que podem ser realizadas nas reuniões do 
Departamento de Casais. 

 
De olhos bem fechados e ouvidos bem atentos 
Inicialmente as esposas serão vendadas e rodadas. Cada 

marido terá que guiar sua esposa até ela alcançar uma 
cadeira que será colocada a uma determinada distância. Ela 
terá que fazer tudo aquilo que seu marido a estiver 
orientando, como: Vire para a direita ou pare e ande para a 
frente etc. Todos os maridos estarão falando ao mesmo 
tempo e cada esposa terá que discernir a voz do seu marido. 
Pode-se inverter, na seqüência. 

Objetivo: Mostrar como é importante confiar no cônjuge. 
“O marido deve ter plena confiança na esposa, e vice-

versa. Por mais que confie, nunca será demais. Quanto mais 
se confia numa pessoa, mais ela mostra o seu valor.” 
( Do livro: “A Verdade da Vida - vol. 14” - Masaharu 
Taniguchi - pp. 102 ) 

“Ao contrário de um lar cheio de desconfianças, o lar 
onde há confiança mútua é um verdadeiro oásis para o 
marido que volta para casa após um dia de trabalho.” 
( Do livro: “A Verdade da Vida - vol. 14” - Masaharu 
Taniguchi - pp. 103 ) 

 
Loucuras de amor... 
Com um fundo musical, convidar os participantes a 

externarem o amor para o cônjuge, por meio de uma 
declaração, um poema, um texto, uma canção. O participante 
pode ser convidado previamente (antes do início da reunião, 

conferência, etc.) e será incentivado a exteriorizar o seu 
amor (declarando o seu amor ou ressaltando publicamente as 
qualidades do marido ou esposa) Objetivo: proporcionar a 
exteriorização do amor, exercitar a manifestação do amor.  

É importante que os coordenadores sempre tenham em 
mãos CDs com músicas românticas (de preferência 
orquestrados). 

 
Baile do amor 
Tocar algumas músicas românticas para que o casal possa 

dançar bem juntinho. Apagar um pouco a luz para criar um 
clima mais gostoso. 

Objetivo: fazer com que o casal curta um momento 
especial a dois, manifestando todo o seu amor. 

“Não basta compreender o amor verdadeiro no nível da 
idéia, ou seja, de maneira abstrata. É imprescindível 
expressá-lo em atos concretos. Conhecer a essência do amor 
verdadeiro e manifestá-la na vida prática – este é o 
significado de “concretizar o amor”.  
( Do livro: “Assim se concretiza o amor” - Masaharu 
Taniguchi - pp. 8 ) 

 
Registrando apenas as horas em que o sol brilha 
Com um fundo musical, entregar a cada participante uma 

folha (e uma caneta), com o seguinte cabeçalho: “Os 
momentos mais felizes da minha vida”. Os participantes 
serão orientados a colocar no papel 3 ou mais momentos mais 
significativos e felizes que já passaram juntos. Após, os 
cônjuges irão trocar as folhas. 

Objetivo: Levar os casais a registrarem na mente apenas 
os momentos iluminados da vida. 

“O modo de viver segundo o Princípio do Relógio do Sol, 
seria “modo de viver vendo só o lado iluminado da vida.” 
( Do livro: “O princípio do relógio de Sol” - Masanobu 
Taniguchi - pp. 9 ) 

(Fonte: Manual do Departamento de Casais, 2010.) 
 
No próximo mês daremos seqüência à esta série de 

matérias, apresentando mais sugestões de atividades que 
podem ser realizadas nas reuniões do Departamento de 
Casais. Até lá! 

 
Informativo do Departamento de Casais da Regional SP-
Campinas 

- Contribuições para a seção do Departamento de Casais 
do Jornal do Fraterno 

As Associações Locais que têm reuniões para casais 
agendadas em seus núcleos poderão estar divulgando as 
atividades neste espaço do Jornal do Fraterno, na seção 
reservada ao Departamento de Casais. Basta enviar e-mail 
com antecedência para casais.snicampinas@gmail.com 
informando sua atividade, que será divulgada neste espaço. 

Da mesma forma, Associações Locais que desejarem 
enviar contribuições para a seção do Departamento de 
Casais do Jornal do Fraterno, trazendo relatos de 
experiência, notícias de eventos realizados, artigos para 
publicação ou outros assuntos de interesse, poderão enviar o 
material através do e-mail informado. 

Quaisquer dúvidas sobre as atividades do Depto. De 
Casais podem ser encaminhadas para o Divulgador Renato 
Muccillo e Cristiane Ribeirão Muccillo, Coordenadores 
Regionais, através do e-mail casais.snicampinas@gmail.com 
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ELEIÇÕES 2012 
 
 Caros Presidentes, Dirigentes e Líderes da Associação 
Fraternidade, da Regional SP-Campinas. 
 Durante todo o mês de Março/2012, nossas ALs estarão 
efetuando as eleições que permitirão escolher nossos 
presidentes locais para o triênio 2012 a 2015. 
 O suporte dos dirigentes da AL para o presidente eleito 
ou reeleito é a base do sucesso de nossos trabalhos na 
Seicho-No-Ie, e por isso pedimos que ajam com Amor em 
relação ao destino de seus associados e aos futuros 
participantes. 
 Quaisquer dúvidas por ser dirigidas a mim através de 
meu e-mail victorrodriguesjr@gmail.com ou com o 
representante que conduzirá o processo eleitoral em sua AL. 
 Pedimos a todos os presidentes que foram sucedidos 
quanto os reeleitos, e impreterivelmente os presidentes 
eleitos que participem do Curso de Formação de Líderes do 
dia 25/03/2012. 
 Muito Obrigado e boas eleições 
 Prel. José Victor Rodrigues Junior 
 

Novo Formato de Temas e Reuniões 
 
 A partir de Abril/2012 todas as ALs da Regional SP-
Campinas irão adotar um novo formato para as atividades e 
temas das reuniões em suas ALs. Os objetivos para esta 
mudança são: Atender ao Plano Estratégico da Sede Central 
trabalhando harmonicamente e numa mesma direção com 
todas as ALs. As Escalas da Associação de Preletores irão 
seguir este novo modelo e caso um Preletor seja convidado 
para uma palestra deverá também trabalhar nesta direção, 
salvo atividades especiais. 
 O novo formato se baseia em: 
 1ª Semana: Tema ligado a “Gratidão” com palestra de 30 
a 35 minutos seguida da Cerimônia da SNI “Consagração de 
Agradecimento à Missão Sagrada” 
 2ª Semana: Semana de divulgação da Revista Sagrada, 
com palestra sobre a revista do mês (FL, PB ou MI) 
conforme a Federação da Associação Local.  
 3ª Semana: Semana Específica da Federação, com temas 
escolhidos pelas Federações para suas Associações Locais 
 4ª Semana: Tema definido pela AP baseado na coleção     
“A Verdade da Vida”. 
 5ª Semana (se houver): Livre para a escolha de 
Seminário, Cerimônia ou Prática da Seicho-No-Ie. 
 Os Domingos da Seicho-No-Ie serão sempre compostos 
de: uma palestra e uma prática ou cerimônia da Seicho-No-
Ie. 
 Peço a todos os cuidados necessário para nos adaptarmos 
prontamente a este novo modelo, 
 Quaisquer dúvidas fico a disposição, 
 Prel. José Victor Rodrigues Junior 
 

Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie 
 

 Caros Presidentes e dirigentes a partir do dia 03/03 dá-
se início aos módulos de estudos da Seicho-No-Ie 2012. 
 Serão 8 módulos que ocorrem uma vez por mês, contendo 
5 aulas em cada dia dos módulos. 
 Teremos diversos temas de caráter Doutrinário e 
Organizacional, e lembramos que os módulos de estudo são 
pré-requisitos para ser Divulgador ou Preletor. 

 O Valor é R$ 160,00 á vista ou R$ 200,00 (4 x no 
cheque). 
 São 2 locais em nossa regional a seguir: 
 Regional SP/Campinas - Início: 03/03/2012, 12:50h 
 Núcleo Piracicaba - Início: 10/03/2012, 12:50h 
 Chegar  sempre com antecedência para as inscrições. 
 Os Presidentes de Associações locais terão 20%  de 
desconto na anuidade 2012, e os Preletores da Seicho-No-Ie 
terão 20% de desconto na anuidade 2012. 
 Tanto o presidente ou o Preletor que levar um aluno 
NOVO (que nunca fez os módulos ou quem não fez os 
módulos em 2010 e 2011 e deseja retornar aos estudos), 
ganhará um desconto de 20% por aluno, ou seja, se levar 4 
pessoas novas e com o desconto de 20% ganhará o curso 
gratuito. Além disso, muitos adeptos se sentirão motivados e 
inspirados se o presidente de sua AL ou o Preletor de sua 
cidade poderem acompanhar. 
 Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para o email: 
snimodulos.cps@hotmail.com ou (19) 3873- 4767 com Carlos 
ou (19) 3422-7909 com Geraldo ou Darci. 
 Muito Obrigado, 
 Preletor Carlos Yuji Tokubo 
 Coordenador Geral dos Módulos 
 

ORAÇÃO 
 

A ESCOLHA CERTA DE 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO LOCAL 

Ó Deus, fazei fluir o infinito Amor e a infinita Sabedoria, orientado 
todos os associados para adequada escolha do Presidente desta 

Associação; 
Que o escolhido possua um coração bondoso e repleto de amor para 

divulgar o ensinamento ao maior número de pessoas; 
Que tenha capacidade de reconhecer em todas as pessoas a 

capacidade infinita de filhos de Deus, proporcionando-lhes meios de 
exteriorizar essa capacidade; 

Que seja capaz de elogiar e reconhecer qualidades, conduzindo 
todas as pessoas ao desenvolvimento dos valores divinos e talentos 

natos de cada um; 
Que seja propulsor entusiasta da Vontade de Deus, buscando 

preencher todas as dependências deste Sagrado Recinto de Deus 
para pregação da verdade; 

Que tenha um coração magnânimo de revelar erros, fracassos e 
conceder-lhe infinito perdão; 

Ó Deus abençoai e protegei, concedei infinita e imensa felicidade 
aos divinos mensageiros de Deus, que por amor, trabalham 

abnegadamente em benefício do próximo; 
Que esteja em comunhão com Deus para que seja capaz de 

harmonizar todos os ambientes, que mantenha continua consciência 
de orar pela felicidade e harmonia de todos; 

Obrigado Deus que nos orienta, protege e concretiza todas as 
nossas orações. 

Esta oração já foi atendida, Muito Obrigado. 
 

Expediente do “Jornal do Fraterno” 
www.snispcampinas.org.br/fraternidade 

Veículo informativo impresso da Associação Fraternidade 
da Regional SP-Campinas da Seicho-No-Ie do Brasil 

Presidente:  Prel. Sérgio Valter Pelarin 
                                 ( sergio.pelarin@pop.com.br ) 
Editor:  Prel. José Victor Rodrigues Junior 
                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

Colaboraram nesta edição: Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita, Prel. 
Marcelo da Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Div. Rafael Horie, 
Div. Renato Muccillo, Muito obrigado ! 


