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TINKATAN (MEIE PÄIKESESÜSTEEM) 
See info pärineb hingemaailma loojalt 

 
 
Tegevus igal järgneval planeedil: 
 
1. MUUNIKA 
Meresüsteemide haldamine. Merepõhja süsteemide kontroll. 
 
2. SIIVIKA 
Murusüsteemid. Selle kaudu toimib kosmiline internett. 
 
3. MINUKE 
Laevastike, mis reisivad väljapoole hingemaailma ja tagasi, haldamine ja kontroll. 
 
4. SIIVUKE 
Tähesüsteemide moodustamine ja kontroll. 
 
5. MUUNIKA 2 
Tähtedevaheliste reiside meeskondade moodustamine. Meeskondadesse valitakse omavahel 
hästi koostööd tegevad isikud. Sisseimbujad topivad missioonide rikkumise eesmärgil 
meeskondadesse ka mittesobivaid isikuid. Peamiselt positiivse väljaga planeet. 
 
6. MURUKUUR (MERKUUR) 
Vaenujalul olukordade põhjustamine. Psüühika programmeerimine, kättemaksuiha 
võimendamine ja valele isikule suunamine. Tasakaalutuse loomine. 
 
7. VENUUS (VEENUS) 
Seepide valmistamine. Valmistatakse seebitaolist ainet, millele istutatakse erinevad seened ja 
sisestatakse siis hingeliste olendite kehadesse ja hingelisi olendeid kandvatesse planeetidesse. 
Päikesesüsteemi parimad laevad on VEENUSEL. VEENUSE kaudu toimub päikesesüsteemis 
elavatel hingelistel olenditel loovuse omaduse au sees hoidmine. Veenuse kaudu toimub 
päikesesüsteemist orjandussüsteemi süsteemide kaudu ka loovuse energia varastamine. 
Veenuslased elavad Veenuse sees (nn Veenuse õõnesmaa). Planeedi pinnal on 
kosmoselaevade baasid, millega käiakse välikosmoses missioonidel. Planeedi pinnal on kaks 
linna. Veenuslaste üks suurimaid õppetunde on liigne kiindumine teisesse inimesesse. 
Kiputakse liigselt kiinduma (mis on tekitatud orjandussüsteemi poolt programmeerimise 
kaudu ja sõltuvust tekitavate energiatega töödeldes). Veenusel elavad pruunisilmsed inimesed 
ühes piirkonnas ja sinisilmsed teises piirkonnas. Seal on võimalik endale mõttega ehitada 
kodu, mööbel. On võimalik muuta kodus olevate asjade tekstuuri, kuju, värvi, energiat. 
MAAL räägib oma elust VEENUSEL naine nimega Omnec Onec, kes sündis VEENUSEL, 
kuid tuli MAALE elama.  
Tema raamatud on müügil: https://shop.omnec-onec.com/product/the-venusian-trilogy/ 
 
8. MAJAKAN (MAA) 
Hingemaailma tuum. Rohuküngaste valmistamine. Seotud punkt 2-ga, SIIVIKA planeediga. 
Seotud kosmilise internetiga. Tohutult ära blokeeritud. Kloonide valmistamine, eliidile 
müümine, kes kasutavad neid juhtpositsioonil olevate isikute väljavahetamiseks kui nad ei tee 
koostööd. Eliit kasutab endast tehtud kloone ka meelelahutuseks. Nt lasevad oma teadvuse 
endast tehtud klooni kehasse üle viia ja hüppavad kõrgetest mägedest alla või teevad 
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langevarjuhüpet ilma langevarjuta, et kaifi saada. Hiljem tõstetakse teadvus 
surnud/mittetoimiva klooni kehast originaali tagasi (kui see algselt üldse originaal oli). Kuna 
nad on end nii maha müünud, siis kuulub kogu nende energia süsteemile – seda neile endile 
ei jätku ja seetõttu kasutavad nad sellist meelelahutust. Milline ressursside raiskamine... 
Maa alustes baasides inimeste ja muude eluvormide programmeerimine. Geneetiliste katsete 
tegemine. Reisimine päikesesüsteemi planeetide vahel. Tsiviilelanike kontroll läbi 
orjandussüsteemi harude (juura, meditsiin, haridus, sõjavägi, religioon, meedia, teadus, raha). 
Andekate Maa inimeste tuvastamine, programmeerimine, orjandussüsteemi heaks tööle 
rakendamine ja ka teistele planeetidele missioonidele saatmine. 
 
Planeet Maa on hingemaailma tuum. Siit hakkas hingmaailma orjastamine ja siin see ka 
lõppeb. Hetkel toimub hingemaailma looja kehastuste (neid on Maal üle 4000) äratamine 
selleks, et ta saaks nende kaudu korra majja lüüa. 
 
Planeet Maa kuu on tehisobjekt. Valmistatud Jupiteril hingemaailma looja reetliku 
meeskonna  poolt (omakasu eesmärgil) selleks, et selle kaudu kontrollida hingemaailma 
tuuma (Maad). Kuu kaudu toimub Maa pinnal ja selle sisemuses elavate hingeliste olendite 
energia tõmbamine. Kõige intensiivsem tõmbamine toimub täiskuu ajal. Kuule viiakse kõiki 
Maal elavaid hingelisi inimesi. Seal testitakse nende võimeid ja programmeeritakse nii, et 
nad süsteemi läbi ei näeks ja et rakendada nende võimed orjandussüsteemi teenistusse. Nii 
Kuu pinnal kui ka Kuu sisemuses asuvad paljude erinevate rasside, kaasaarvatud inimeste, 
baasid. Kuu pinnal asuvad baasid asetsevad teisel pool kuud, et MAALT neid näha poleks. 
Lisainfo MAA kuu kohta (Lunar operations command):  
https://www.gaia.com/video/lunar-operations-command 
Kõik päikesesüsteemis asuvad kuud on tehisobjektid, loodud vastavalt selle planeedi 
kontrolliks, mille ümber need tiirlevad. 
 
9. MURSS (MARSS) 
Jalatalla süsteemide haldamine, mille kaudu manipuleeritakse psüühika ja kehasüsteemidega.  
MARSILT on tehtud diversioon, et luua muljet, nagu oleks see sõjaplaneet. See on tehtud 
selleks, et tuli MERKUURI pealt ära võtta. Tegelikult tekitatakse sõdu ja vaenu 
MERKUURILT. MARSS on sõjatehnika hoiukoht. Inimeste röövimine MARSILE, 
geneetiliste katsete tegemine, mälude kustutamine, programmeerimine, orjadega 
kaubitsemine, humanoidide (ka Maalt pärit inimeste) kehade tükeldamine (ikka elusalt sest 
piinates saab rohkem energiat kätte) ja kehaosade ja organitega kaubitsemine. Marsil asub 
väravate süsteem, mille kaudu pääseb väljapoole päikesesüsteemi. Kosmiline transporditee 
viib MARSILT läbi. Kloonide hoiukoht. 
 
10. JUPITERANTA (JUPITER) 
Niiskussüsteemide haldamine. Niiskussüsteemide kaudu hingeenergia tõmbamine. Niiskuse 
loomine sinna, kus peab kuiv olema ja niiskuse äravõtmine sealt, kus peab niiske olema. 
Jupiteril asuvad päikesesüsteemi ühed julmemad bioloogilised laevad, millede peal tehakse 
niiskuses/märguses elavate elusolenditega katseid. 
 
11. SATATURN (SATURN) 
Tähesüsteemide remondimeeskonna tööbaas. Saturni rõngastel asuvad väravad, mille kaudu 
saab reisida hingemaailma siseselt. Päikesesüsteemist varastatud energia kokkupakkimine ja 
sellega kaubitsemine väljapool päikesesüsteemi. 
 
 



	 4	

12. URANUUN (URAAN) 
Kaevandamistehnika, millega kaevandatakse planeetide maavarasid, hoiukoht. Täheväravate 
ehitamine. Täheväravate paikapanemine toimub URAANIL olevate süsteemidega. Samuti 
viiakse URAANIL olevate laevadega täheväravaid ka kohale. 
 
13. NEPTUUNTUN (NEPTUUN) 
Mesilaste mee sorteerimise töökoht. Mesi on oluline aine kosmoses. Mesi on ema 
kasvuenergia. Selle energiaga manipuleerimine ja energeetilise töötlusega on võimalik kõige 
efektiivsemalt energiat varastada. NEPTUUNIL toimub selle energiaga varastatud energia 
kokku pakkimine ja väljapoole päikesesüsteemi edasisaatmine. 
 
14. PLUTUT (PLUUTO) 
Jää kaevandamine. Päikesesüsteemist varastatud hingeenergia koondatakse PLUUTOLE. See 
tõmmatakse energeetiliselt aktiveeritud (jää aktiveeritakse kahelt poolt erineva energiaga 
selleks, et suudaks energiat mahutada ja hoida) jää sisse. Kui jää on energiat maksimaalselt 
täis salvestunud, siis see kaevandatakse ja sellega kaubitsetakse väljaspool päikesesüsteemi. 
PLUUTOL toimub ka ülevõetavatesse kehadesse uute olemuste istutamine. PUUTO kaudu 
saadetakse väljaspool hingemaailma valmistatud parasiidid päikesesüsteemis asuvate 
hingeliste isikute kehadesse, et vähendada nende potentsiaali/energiavälja. Parasiite 
kasutatakse energiavarguse vahelülidena. 
 
15. PISITÕUK 
Mulla kaevandamine. Mulla viimine teistele planeetidele putukate elukeskkonna loomiseks. 
Mullas elavate putukate elu kontroll. Peamiselt tegeletakse putukatega ja nende 
elukeskkonnaga. 
 
16. TUMBAJUMBA 
Roiskumissüsteemide haldamine. Mõttetegevuse segamine (teed nn lolle vigu). Sellele 
planeedile on koondatud väljastpoolt hingemaailma saadetud parasiidid, mis tõmbavad ennast 
päikesesüsteemis energiat täis. TUMBAJUMBAL toimub nende energiat täistõmmanud 
parasiitide (parasiitide kehad on kui energiamahutid) kastidesse pakkimine ja planeedilt 
väljasaatmine. See on energiaga kaubitsemine. 
 
17. TEREKAMPA 
Töösuhete korrashoidmine ja ka rikkumine. Inimeste programmeerimine kas töösuhete 
hoidmisele või nende rikkumisele. Sellest inimestel ka teadmine, et koostööd ei saa teha. 
Keegi keerab alati ära. 
 
18. NEENUS 
Inimasustatud planeetide randade korrashoid. NEENUSE kaudu käib väljastpoolt 
päikesesüsteemi sissetulevate ümmarguste energiamahutite sisenemine päikesesüsteemi. 
Need tõmbavad ennast päikesesüsteemis energiat täis ja väljuvad päikesesüsteemist. See on  
energiavargussüsteem. 
 
19. TUBJAM 
Kehasüsteemide blokeerimine. Erinevate kilpide toppimine hingeliste inimeste kehadesse 
energiavoolu takistamiseks ja sellega kaasnevalt potentsiaali vähendamiseks. Kiipide 
valmistamine. Kiipide sisestamine kehadesse nii inimesi röövides TUBJAMILE kui ka ise 
kohale tulles. Väga robotiseeritud planeet.  
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20. NEENUS 2 
Maa ümbruse territooriumi haldamine ja kontroll, et orjandussüsteemi poolt mittesoovitud 
laevad/isikud Maale ei saaks. Et nn head tulnukad tulla ei saaks. 
 
21. NUUKSAM 
Päikesesüsteemi tööplaneetide korrashoid (korrashoid tähendab orjandussüsteemi seaduste 
järgi korrashoidu, mitte hingeliste olendite hingemaailma reeglitega korrashoidu). 
Tööplaneedid on planeedid, kus kasutatakse orje. Sealt käib ka laste jonni ja lohutamatu nutu 
genereerimine. Kõik päikesesüsteemi planeedid on tööplaneedid, ka Maa. Orjade 
meelekontroll/Monarchi programmeering, viletsad elutingimused, ennast mahamüünud 
isikute juhtpositsioonile seadmine ja sellega hingeliste olendite energialüpsmise 
garanteerimine. Orjandussüsteemi harude (juura, meditsiin, haridus, sõjavägi, religioon, 
meedia, teadus, raha) haldamine. Et inimesed ehk orjad ikka nuuksuksid (ja energia 
voolab...teadagi kellele) – sealt ka nimi NUUKSAM. 
 
22. SEEKAM 
Maa kuu haldussüsteemide haldamine. Päikesesüsteemi planeetide kuude kontrolli keskus. 
Kosmosereisidega tegelemine. Väga tehniline planeet. 
 
23. MUUSIKAH – muusikaga tegelev planeet, muusika kaudu hingeliste olendite 
ruineerimine. Päikesesüsteemi all olevate süsteemide haldamine. Sealt käib ka muusika 
kaudu programmeerimine. Helilainete abil aju programmeerimine. 
 
24. NEXUS – tegeleb selgeltnägemise/otsenägemise süsteemide programmeerimisega ja 
blokeerimisega, hingeliste olendite paratasandi info kättesaamise blokeerimisega. Takistab 
hingelise kontakti loomist tervikolemusega. Selleks kasutatakse palju X-kujulisi süsteeme. 
Ka planeedi nimes NEXUS on X. 
 
25. SUNINKA 
Keskendumissüsteemide haldamine, keskendumise energia vargus, keskendumise 
blokeerimine. Mõttetegevuse blokeerimine, lünklikuks tegemine. Info blokeerimine (mõtled 
millelegi ja järgmine hetk enam ei mäleta, millele mõtlesid). Tekitatakse nn unustamist. 
Inimese selle elu mälukristalli ja eelmiste elude mälukristalli kontroll. Kontrollitakse, et sa ei 
saaks orjandussüsteemi ohustavat infot kätte, et sulle su eelmised elud meelde ei tuleks, et sa 
eelmiste elude tutvusi selles elus ära ei tunneks jne. 
 
26. SNINKA 
Meresüsteemide haldamine. Veesisese kliima loomine. Teistelt planeetidelt veeolendite 
Maale meredesse ja ookeanidesse toomine. Mereolendite hübridiseerimine. Vt näiteks 
süvaookeani olendeid, üks kummalisem kui teine. Nende eluolu ja teiste liikidega suhtlemise 
jälgimine. 
 
27. SINKA 
Metsas kasvavate seente seeneniidistiku ehk internetisüsteemi haldamine. SINKAL elav 
päkapikurahvas käib seeneniidistiku süsteemi ka Maal haldamas/korrastamas. Seente kaudu 
hingeenergia tõmbamine. 
 
28. SNKA 
Nii metsas kasvavate puude käbisüsteemide haldamine kui ka käbikujuliste laevamootorite 
valmistamine, paigaldamine ja nendega kaubitsemine. Päikesesüsteemi tööplaneetide 
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elanikkonnale käbikujuliste energiakantimissüsteemide paigaldamine rinnakusse. SNKAlt 
käib läbi konveierliini süsteem, kus on peal andekad isikud ning SNKAL käib nende 
programmeerimine orjandussüsteemile vajalikus suunas. Ka käbinäärme süsteemi kontroll 
kehas. 
 
29. SAKNIN 
Puutüvede süsteemide haldamine taimemahlade kaudu. Taimede kontroll nende 
elumahlade/taimemahlade kaudu. Reguleeritakse taime keskkonna puhastamise 
võimet/suutlikkust. Taimedega manipuleerimine, testimine ja hübridiseerimine (mitte ainult 
teiste taimedega vaid ka teiste olenditega, näiteks puu kasvab kellegi humanoidse olendi 
seljast välja). 
 
30. SAKASAKA 
Metsasüsteemide tööriistade süsteemide haldamine. Filmi “Avatar” maastik on seal filmitud. 
Erinevate planeetide metsavanade kogunemiskoht. Reguleeritakse metsade puhastamise 
suutlikkust/võimet. Metsakliima ja metsaolendite kontroll ja nende eluolu reguleerimine. 
Metsade all olevate baaside varjamissüsteemidega tegelemine, metsades asuvate 
väravate/portaalide kontroll. 
 
31. SUSAKA 
Metsa vaimu ja metsataimede vaimuga manipuleerimine. Taimede energiate tõmbamine, 
taimede programmeerimine. Taimede suretamine, ellu äratamine, eluea kontrollimine. 
Erinevate planeetide taimede sissetoomine SUSAKALE nende uurimise ja muutmise 
eesmärgil. 
 
32. SUSAKAS 
Looduse/metsade kliima ja paratasandi õhkkonna loomine. Päikesesüsteemi planeetide 
metsadest ja hingelistest olenditest kasvuenergia äratõmbamine, pakendamine ja sellega 
kaubitsemine. 
 
33. SINAKAN 
Mullasisese kliima loomine. Maa-aluste baaside ehitamine ja ühendamine planeetide (kõik 
planeedid on seest õõnsad) õõnesmaaga. Maa all elavate loomade elu kontroll. 
 
34. SIMBAJUMBA 
Metsataimedega tegelev planeet. Mullale/maapinnale lähedase kihi kliimakontroll. 
Haldjamaailmaga suhtlemine. Mardikate maailma haldamine. 
 
35. SIMBAKAN 
MAA stratosfääri korrashoid. Kõikide planeetide ümber oleva kliima kontroll, mida 
teostatakse putukate kaudu. Vikerkaare süsteemi haldamine. 
 
36. MINUNKAN 
Stratosfäärist 2 kihti allpool asuva kihi, millest Maa teadlastel pole aimugi, kontroll. Planeet 
Maa eeterkihiga manipuleerimine ja selle kontroll. MINUNKANI planeedil asub 
kontrollimise keskus, mis haldab Päikesesüsteemi iga planeedi ümber olevat kontrollkera. 
 
37. ROOSAKAN 
Taimede seemnetega tegelev planeet. Maast inimese kõrguse õhukihi kontroll Maal. 
Päikesesüsteemi planeetidelt ürgjõu (roosat värvi) vargus. Roosid aretati sellel planeedil. 
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Õitsevate lillede ilu ja lõhna kaudu meeltega manipuleerimine. Uute lillesortide aretus. 
Erinevate lõhnadega ja haisudega meelte manipuleerimise ja häirimisega energia tõmbamine. 
 
38. MINUKAN 
Maa taevas lendavate lennukite lendamiskõrguste kihi kontroll. Tehnikas andekate meeste 
röövimine kõikjalt päikesesüsteemist on tehniliste probleemide lahendamiseks tööle pandud 
MINUNKANIL. 
 
39. KUNKAJUNKA 
Naiste ja naiste süsteemide ruineerimine. Naiseks olemise energiate tõmbamine, 
emaduse/emaks olemise energiate tõmbamine, naiste intuitsiooni/tunnetuslikkuse energiate 
tõmbamine ja sellega manipuleerimine (valeinfoga segamine). Hingelistele olenditele 
soosegaduse tekitamine. Nt naine tahab meheks saada ja vastupidi. Kõik see on viinud 
soovahetusoperatsioonideni. 
 
40. SINKANSU 
Pool planeeti tegeleb naiste poolt meestele antava energia manipuleerimisega (äratõmbamine 
ja blokeerimine) ja teine pool planeeti tegeleb meestelt naistele antava energia 
manipuleerimisega (äratõmbamine ja blokeerimine). Naiste energia äratõmbamine käib nii 
SINKANSU kaudu kui ka KUNKAJUNKA kaudu. Meeste energia äratõmbamine käib nii 
SINKANSU kui ka SINJUKANI kaudu. 
 
41. SINKANSI 
Päikesesüsteemist väljastpoolt hangitud tooraine (ka bioloogiline materjal hübridiseerimise 
jaoks) rakendamine. Selle pakendamine ja planeetidele transportimine. 
 
42. SINJUKAN 
Meeste ja meeste süsteemide ruineerimine. Meheks olemise energiate tõmbamine, isaks 
olemise energiate tõmbamine, meeste loogika süsteemide rikkumine ja ülekoormamine, selle 
energiate äratõmbamine ja sellega manipuleerimine (valeinfoga segamine). 
 
43. NISININ  
Paratasandi võimete kontroll. Et ei meenuks su tõelised võimed ja teadmised, kuidas neid 
kasutada. Eelmistest eludest läbiimbuva info kustutamine. Valemälestuste sisestamine. 
Valeinfo sisse uputamine. 
 
44. SISININ 
Sõbralike, soojade hingesidemete blokeerimine, energiate äratõmbamine, lõhkumine, 
rikkumine. Rikub ära kõik ilusa. Madude ja usside maailmaga tugevalt seotud. Planeedi nimi 
kõlab ka nagu madude sisin. 
 
45. NISINNAN 
Seksuaalsuhete kontroll. Seksuaaltungi tekitamine, võimendamine, selle kaudu energiate 
tõmbamine. Energeetiliste narkolaksude (armumise tunded) kaudu hingeliselt ebasobivate 
partnerite paaripanek. Madude kaudu tugevalt kontrollitud. 
 
46. SINITAN 
Pool planeeti tegeleb naiste omavaheliste hingesidemete kontrolliga ja manipuleerimisega, 
koostöö takistamise ja blokeerimisega. Teine pool planeeti tegeleb meeste omavaheliste 
hingesidemete kontrolliga ja manipuleerimisega, koostöö takistamise ja blokeerimisega. 
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47. SUKAN 
Kasvuenergia kontroll ja vargus. Inimkehas kasvuenergia ja muude energiate tootmise 
reguleerimine. 
 
48. SISUNUN  
Uute asjade väljamõtlemisega tegelev planeet (selle kaudu saab infot uute asjade 
leiutamiseks). Sõbrasuhete energia kontroll ja vargus. Tegeleb Maa inimkonna hüvanguks 
kasulike leiutiste ja tehnoloogiate ja nende kohta käiva info kinnihoidmisega. 
 
49. NAKINAKUUN 
Surnute maailma kontroll ja haldus. Surnute maailma kaudu elusate maailmast energia 
vargus. Surnute maailma ärasegamine elusate maailmadega, et segadust tekitada. 
 
50. MEREKANTUN 
Maa õõnesmaa pealse kihi 1. poole kontroll. Maa sees olevate õõnsuste ja selle elanike 
kontroll. 
 
51. KUNUTANKAN 
Maa õõnesmaa pealse kihi 2. poole kontroll. Maa sees olevate õõnsuste ja selle elanike 
kontroll. 
 
52. TANKUNNAN 
Püramiidisüsteemide kontroll. Aja (aeg on energia) voolamise kontroll ja sellega 
manipuleerimine. 
 
53. TENETANTAN 
Kerasüsteemide (ka planeedid) kontroll. 
 
54. MONOKANTUN 
Naiste intuitiivsüsteemide kontroll. 
 
55. TEREKANTUN 
Meeste intuitiivsüsteemide kontroll. 
 
56. TENETANTAN 
Peresüsteemide kontroll. Et kõikide pereliikmete kaudu kõiki teisi pereliikmeid tõmmata – 
energiavargussüsteem (selleks kasutatakse tülide/lahkarvamuste tekitamist). 
 
57. TERETANTAN 
Kollektiivide, ka suguvõsa süsteemide kontroll. Nn lambakarja kontroll, et ükski lambuke ära 
ei eksiks. Kõik kollektiivi liikmed on pandud üksteist kontrollima vastavate programmide 
abil. 
 
58. TURUKANTUN 
Laste kasvusüsteemide kontroll. Kontrollitakse ja reguleeritakse, et lastel oleks ikka piisavalt 
terviseprobleeme ja hädasid – mida rohkem, seda rohkem saab selle kaudu tervet peret lüpsta. 
Peamiselt lastega, laste röövimisega ja programmeerimisega tegelev planeet. 
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59. TERETANTUN 
Kehast lahkumise/suremise süsteemide kontroll. Et hinged ikka korralikult lõksudesse püüda, 
mälud ära kustutada, valemälestused neile sisestada ja siis uude kehastusse suunata. Ei mingit 
vaba tahet ega iseotsustamist. Suremisel näidatavad lähedased inimesed, kes sind soojalt 
tervitama tulevad, on hologrammi näitamine koos soojade ja mõnusate energiatega 
töötlemisega. 
 
60. MOBOTANTUN 
Surnud hingede lõksus hoidmise süsteemi kontroll. Hinged saavad liikuda vaid teatud 
süsteemis. Nad ei saa minna sinna, kuhu neil tegelikult vaja minna on. Totaalne kontroll. 
 
 
 
Need on vaid üksikud tegevused, millega meie päikesesüsteemi planeetidel tegeletakse. 
Tegelikult on neid tegevusi palju rohkem. Iga planeedi tegevust kontrollitakse veel lisaks 
üleüldise kosmilise orjandussüsteemi poolt.  
 
Momendil käib nende planeetide puhastus, jääb järgi vaid ajalugu. Ilmselt kustutatakse see 
ajalugu mingil ajal kõiksuse mälust, et keegi ei saaks ideid, et midagi taolist taas juurutada. 
 
 
 
Koostatud juulis 2019. 
 


