
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
  

 

 
A könyvet írta és szerkesztette: 

Földi Rita 

 

 

 
Minden jog fenntartva. 

A könyv – a szerző írásos jóváhagyása nélkül – sem egészében, sem részleteiben 

nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, 

elektronikus vagy mechanikus módón, beleértve a nyilvános előadást vagy 

tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a 

rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
  



 
 
 

 

Ajánló 

 
Ajánlom ezt a könyvet azoknak, 

 
 akik unják már a sikertelen fogyókúrákat, a jojó effektust, és egy olyan módszert 

keresnek, amely tényleg alkalmas arra, hogy hosszútávon és tartósan 
megszabaduljanak 5, 10 vagy több mint 20 kilótól, 
 

 akik önsanyargatás nélkül szeretnének fogyni, 
 

 akik elhatározták, hogy egészségesen és tudatosan szeretnének táplálkozni, de nem 
tudják, hogy hogyan kezdjenek neki, 

 
 akik mellőzni szeretnék az étrendjükből a fehércukrot és a fehérlisztet, de eddig nem 

találtak olyan recepteket, melyek megfelelő alternatívák lehetnek, 
 

 akiknek csökkentetniük kell a szénhidrát-fogyasztásukat (cukorbetegeknek és 
inzulinrezisztenciában szenvedőknek, stb.), vagy a zsiradék-fogyasztásukat (szív- és 
érrendszeri betegségekben szenvedőknek, stb.) 
 

 akik testépítetéssel foglalkoznak és unják már a csirkehús- rizs-zöldség kombinációt, 
és szeretnének új recepteket is kipróbálni, 
 

 akik imádnak enni, igénylik a finom ízeket, de szeretnének karcsúak lenni. 
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Gyerekként nagyon duci voltam. Nagyon sok fehércukorból és fehérlisztből készült 

ételt ettem. Főleg akkor ettem, amikor valami érzelmi sérülés ért. Így egy idő után, a külsőm 

miatt egyre több ilyen sérülést kellett elviselnem. Tudom milyen érzés az, amikor valakit a 

külseje miatt lenéznek a többiek, a társai kizárják a csoportból, csúfolják és nevetnek rajta. 

Tudom milyen érzés az, amikor látsz egy szép ruhát a boltban és tudod, hogy az a ruha csak 

vékonyabbaknak áll jól, és ha mégis ráveszed magad és felpróbálod, akkor sokkal 

csalódottabb leszel, mert szembesülsz vele, hogy tényleg nem férsz bele. Az eladó pedig 

közli, hogy ez a legnagyobb méret. Megsemmisítő, szörnyű érzés. Tudom. Ismerős. De ez 

számomra már a múlt. 

13 éves korom körül a súlyfelesleg nagy része eltűnt. Akkor, kifejezetten nem 

alkalmaztam semmilyen fogyókúrás módszert, egyszerűen csak megnőttem és a 

hormonháztartásommal együtt átalakult a testem is, de továbbra is a teltkarcsú kategóriába 

tartoztam.  

Huszonévesen beléptem a munka világába és ezzel együtt megismerkedtem a stressz 

minden formájával, valamint az ezzel összefüggő evési zavarokkal is, úgy, mint a túlevés, az 

éjszakai evések és a cukorfüggőség. Az össze-vissza evés, a túlzott cukor és fehérlisztes 

ételek hatására pár év alatt 10 kilót szedtem magamra. 70-73 kg-ot mutatott a mérleg, holott 

az ideális testsúlyom k. 55-60 kg lett volna. 

Mindeközben én végig úgy gondoltam, hogy fogyókúrázok, csak néha vannak 

nehezebb napjaim is, amikor nem tudom betartani a fogyókúrát. Visszagondolva azokra az 

időkre, semmi köze nem volt az akkori táplálkozási szokásaimnak a diétás életmódhoz. Ezzel 

csak magamat vertem át, közben pedig arra vágytam, hogy olyan vékony legyek, mint azok a 

szép címlaplányok.  A vágy hatására, az évek alatt több fogyókúrás módszert is kipróbáltam, 

de egy idő után rá kellett jönnöm, hogy sosem leszek olyan vékony, mint a címlaplányok, 

mivel ez nem egy reális cél. A családomban sincsenek túl vékony személyek. Erős csontokkal 

rendelkezem, és az arcom ovális alakja sem változtatható. Ez genetika. Ezt a csomagot készen 

kaptam. Sok idő kellett, míg rájöttem, hogy ha teljesen nem is lehet a testemen változtatni, 

kisebb-nagyobb átalakításokat azért még tudok tenni, ha nem pár napos fogyókúrákban, 

hanem életmódváltásban gondolkodok. Ilyen változtatás volt, amikor 2014. július 17-én 

elhatároztam, hogy véget vetek az állandó súlynövekedésnek és fél év alatt le fogok fogyni 10 

kg-ot, amit a helytelen életmódom által szedtem magamra. Még soha nem sikerült ennyi 
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kilótól megszabadulnom. Maximum 2 kg ment le kínkeservesen, de utána egyből vissza is 

jött, ahogy visszatértem az előtte követett étrendemre (vagy inkább össze-vissza evésre). 

2014-ben viszont úgy éreztem, hogy csoda történt. Hat hónap múlva igaz, csak 7 kg-ot 

fogytam, de utána a hetedik hónap végén szépen lement a többi is. Amit pedig ezzel a 10 kiló 

mínusszal kaptam az egy leírhatatlanul csodálatos érzés. 70 kg helyett 60 kg-ot mutatott a 

mérleg. (Talán az általános iskolában voltam utoljára ennyi kiló.) Azok a ruhadarabok, 

melyek már régen száműzésre kerültek a szekrényem mélyére, újra rám jöttek és remekül 

álltak rajtam. A férfiak megfordultak utánam. A régen látott ismerősök mind megjegyezték, 

hogy milyen fantasztikusan nézek ki, és azt kérdezték, hogy mi a titkom. Szerintük biztosan 

koplaltam és le kellett mondanom minden finom falatról. Alig akarták elhinni, amikor 

elmondtam, hogy naponta hatszor-hétszer étkezem és nagyon finom, ízes falatokból áll a napi 

menüm. Ezt senki nem értette, hogy hogyan lehetséges. Aztán sütöttem nekik a diétás 

muffinomból, melyen észre sem lehet venni, hogy diétás, vagy a diétás kókuszgolyómból 

kínáltam meg őket. Elmondtam, hogy ezek az ételek nagyon kevés kalóriát tartalmaznak, és 

ha jól állítjuk össze az étrendünket, akkor nem fognak zsírpárnaként leragadni a hasunkra 

vagy a fenekünkre.  

Idővel egyre többen érdeklődtek a módszer iránt, így úgy döntöttem, hogy könyvet 

írok róla, mely tartalmazza a legjobb receptjeimet, és amellyel talán átadhatom azt az örömet, 

melyet én éreztem, mikor láttam, hogy testem hogyan alakul át, hogyan jelennek meg a 

formás idomok. 

A súlyomat azóta is tudom tartani. Fogyni már nem akarok többet, csak egészségesen, 

finom ételekkel táplálkozni. 

 

Nem vagyok orvos, sem dietetikus. Szakács vagyok. A könyvben leírt módszert saját 

tapasztalataim alapján írom le. Nem garantálom, hogy ez a módszer mindenkinél fogyást fog 

eredményezni, de a többségnél nagyon jól működhet. Mindenki különböző, és az 

életmódunktól is függhet, hogy kinek milyen diéta válik be a legjobban.  

Az évek alatt nagyon sok diétát tanulmányoztam és ki is próbáltam. Voltak koplalós 

diéták, voltak olyanok melyekben csak nagyon kevés szénhidrátot lehetett enni, és olyanok is 

melyekben nagyon sok fehérjét lehetett enni. Fél évig a vegetáriánus táplálkozást is 

kipróbáltam.  

Míg az egyik tábor ellenzi a túl sok fehérje fogyasztását, addig a másik tábor csak ezt tartja 

megfelelőnek. Míg az egyik tábor elveti a túl sok szénhidrát fogyasztását, addig a másik tábor 

ezt tartja optimálisnak. Az egyik tábor nem fogyaszt gyümölcsöket, a másiknak, pedig 
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alapvető táplálék a gyümölcs.  Az egyik tiltja a tejtermékek fogyasztását, a másik 

szükségesnek tartja, stb. Több különbséget is fel tudnék még sorolni a különböző diétákban, 

de már ebből is jól látszódik, hogy mennyire el lehet bennük veszni. Egy idő után az ember 

már semmiben nem biztos, mert könnyen lehet, hogy ha követ egy fogyókúrás módszert, 

akkor arról hamar kiderül, hogy valójában egészségtelen, vagy legalábbis számára 

egészségkárosító hatású. Mindezekből arra a következtetésre jutottam, hogy a saját testünk 

jelzéseire kell figyelnünk. Magunknak kell kitapasztalnunk, hogy mi a jó nekünk. Rá kellett 

jönnöm, hogy nincs olyan diéta, mely mindenkinek megfelel. Minden ember különböző, így 

különböző diétára van szükségünk. Lehet, hogy valakinek szüksége van az állati eredetű 

fehérjék fogyasztására, míg másoknak inkább a vegetarianizmus az ideális. Valakinek kell a 

tejtermék, míg mások allergiások lehetnek rá. Stb. Ezért arra bíztatok mindenkit, hogy – 

hozzám hasonlóan – alkossa meg a saját diétáját a könyvben leírt táplálkozási tanácsok és 

étrendek alapján.  

A könyv célja, hogy mankót adjon, ahhoz, hogy a tudatos táplálkozást elsajátítva, 

mindenki egyénileg állítsa fel a saját diétáját az elérni kívánt céltól függően. Ennek alapja a 

kalóriaszámolás lesz és annak megértése, hogy milyen folyamatok zajlanak a testünkben, 

hogy hogyan reagálunk a három alaptápanyag, a fehérje, a szénhidrát és a zsírok 

elfogyasztására. 

 

 Az első fejezetben a fogyókúrát és az életmódváltást hasonlítom össze. A második 

fejezetben megnézzük, hogy hogyan alakulnak ki a zsírpárnák. Utána átvesszük, hogy mi az, 

ami hizlal és mi az, ami nem. Ezután, térünk rá a módszer lényegére, hogy hogyan lehet sokat 

és finomakat enni, és mégis fogyni. Ezek nem kőbe vésett szabályok, és nem is fog 

mindenkinél ugyanúgy működni minden elv. Ki kell tapasztalni, hogy kinek mennyi 

kalóriabevitelre van szüksége, hogy mennyivel tud fogyni, úgy, hogy közben jól érzi magát. 

Nincsenek pontos szabályok, csak elvek, amikre, ha odafigyelünk, akkor könnyedén le tudunk 

fogyni, úgy, hogy közben finomakat eszünk. Ehhez az 5.3. részben több mintaétrendet is 

mutatok, mely nálam több kilogramm fogyást eredményezett.  

Az 5.4.1. részben tanácsokat adok ahhoz, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a 

bűnözéseket és, hogy mi állhat ezeknek a lelki hátterében. 

A 6. fejezetben többféle receptből választhatunk ízlésünknek megfelelően. Ezeknél a 

recepteknél a szakács-tapasztalataimat szeretném megmutatni. Kikísérleteztem, hogy hogyan 

lehet ízletesen, mégis kalóriaszegényen főzni. Nem kell, hogy szenvedés legyen a fogyókúra. 

Olyan ételeket kell készíteni, melyek ízeit élvezhetjük. Egy-egy jól elkészített étel örömet 
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nyújthat a mindennapokra. A jó elkészítéshez pedig a fejezet végén a főzési tapasztalataimat 

is megosztom, melyekből megtudhatod, hogy hogyan lehet kevés zsiradékkal, diétásan főzni. 

A könyv így minden fontos információt tartalmaz ahhoz, hogy tudatosan és 

egészségesen tudjál táplálkozni, ezáltal pedig egyensúlyt érjél el lelki és testi szinten is, ami a 

tartós fogyáshoz elengedhetetlen.  

Ha követjük a módszert, akkor életmódváltásunk minden pillanatát élvezni fogjuk. 

Különösen azokat a pillanatokat, amikor megpillantjuk, hogy milyen keveset mutat a mérleg, 

vagy amikor előbukkan a hasizmunk (már akinél az izmosodás is fontos), vagy amikor a 

környezetünk bókokkal áraszt el minket, illetve akkor, amikor egy csinos ruhadarabba gond 

nélkül beleférünk úgy, hogy nem kell amiatt aggódnunk, hogy hol lóg ki egy kis háj darab és 

vajon minden nem tetsző testrészt takar-e a ruha. Többé nem lesz takargatni valónk. 

Önbizalmunk megnő, és új életet kezdhetünk. Egy vidám és karcsúbb élet veheti kezdetét. 

Könyvemmel ehhez a vidám és karcsúbb élethez szeretnélek hozzásegíteni Téged, Kedves 

Olvasómat. 

 

Eredményes és boldog életmódváltást kívánok Neked! 

 

 

2015. október 18.   

                                                                                                      

 

 

           Földi Rita 
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Először is tisztáznunk kell a fogalmakat, melyeket a könyvben használni fogok. 

Fogyókúra (diéta): A fogyókúra szinonimája a diéta. Mindkettő olyan táplálkozást jelöl, 

mely egészségügyileg indokolt és meghatározott szempontok alapján van kialakítva. 

Korlátozott mennyiségű vagy minőségű étel fogyasztását jelenti, melynek célja elsősorban 

testsúly csökkentése.  

Életmódváltás: Nemcsak táplálkozásról szól, hanem sportról is, és mindenről, ami az 

életmóddal kapcsolatos. Lelki dolgok is ide tartoznak, vagyis minden, ami azt befolyásolja, 

hogy hogyan érzed magad. 

Enni és fogyni módszer: A könyvben alkalmazott módszer elnevezése. Előre szeretném 

leszögezni, hogy nem én találtam fel ezzel a spanyolviaszt. Csupán átdolgoztam a már ismert 

elveket a saját ízlésemnek megfelelően. A módszer lényege a nevében is benne van: hogyan 

együnk olyan ételeket, melyekkel fogyást érhetünk el. Ezeket zsírégető ételeknek nevezem, 

míg a kerülendő ételeket zsírépítő ételeknek. Ez a módszer a diétánál jóval több, teljes 

életmódváltási programra ad javaslatot.  

 

A fogyókúra szót kerülni fogom a könyvben és helyette inkább a diéta szót használom. 

Bár a két szó között tartalmilag nincs különbség, én mégsem szeretem a fogyókúra szót, mert 

azok az önsanyargató programok jutnak róla eszembe, melyeket ezelőtt próbáltam. A szó 

jelentésében eleve benne van, hogy egy kúraszerűen alkalmazott étrendről van szó. Tehát egy 

olyan önsanyargatás, mely azt ígéri, hogy pár nap alatt lefogyaszt. De mi lesz azután, miután 

véget ért a kúra? Ugyanúgy fogod enni a csokis fánkot reggelire meg a pizzát vacsorára? 

Akkor mi értelme volt a pár napos önkínzásnak?  

Akik tartósan meg szeretnének szabadulni 5, 10 vagy több mint 20 kilótól, azok jobb, 

ha elfelejtik a pár napos, esetleg pár hetes fogyókúrákat. Akik tartósan szeretnének lefogyni, 

olyan étrendet kell követniük, melyet könnyedén be tudnak tartani önsanyargatás nélkül, és 

ennél fogva nem napokig vagy éppen hetekig tudják betartani, hanem sokkal inkább 

hónapokig, sőt inkább évekig.  
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Tartósan ugyanis nem lehet lefogyni pár hét alatt. A súlyfelesleg sem pár hét alatt 

alakult ki, hanem évek kelletek hozzá. Hogyan tudnánk eltűntetni pár hét alatt azt, aminek 

felépüléséhez pár év kellett? A válasz sajnos az, hogy sehogy. Ilyen csak a mesékben van és 

talán még a televíziós reklámokban, melyek különböző fogyasztó csodaszereket szeretnének 

eladni. 

Nem véletlen, hogy a különböző sztárdiéták is a végén mind csalódással végződnek, 

súlycsökkenés nélkül. Divatosak, mert azt ígérik, amit mindenki szeretne hallani, hogy egy 

hét alatt akár 5 kilótól is megszabadulhatsz. Imádunk gyorsan nagy sikereket elérni. Lehetőleg 

úgy, hogy alig teszünk bele energiát. Ezért elhisszük, hogy ilyen-olyan kapszuláktól le tudunk 

fogyni. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. A sikerért nagyon sokat kell tenni. Nincsenek csoda 

készítmények. Ne gondoljuk, hogy beveszünk egy kapszulát és anélkül, hogy 

megváltoztatnánk étkezési szokásainkat fogyni fogunk. Ez kényelmesen hangzik, de sajnos 

nem igaz. Kapszula helyett inkább tudásra van szükségünk. Megfelelő ismerettel kell 

rendelkezünk a testünkről és az elfogyasztott táplálékokról. E nélkül nem fog működni. 

A sikerhez nemcsak tudás, hanem idő is kell. A gyors módszereknél az elért siker 

gyenge lábakon áll. Pár nap alatt visszajönnek a kilók. A legtöbb esetben még több is, mint 

amennyit leadtunk, mert szervezetünk a hirtelen kalóriamegvonás után úgy érzékeli, hogy 

többet kell raktároznia, nehogy újra energia nélkül maradjon. Felszedünk újabb pár kilót, 

ráadásul csalódottak is vagyunk, így úgy érezzük, hogy az édességek pótolhatják azokat az 

érzelmi hiányokat, melyeket a ki nem elégített vágyak okoztak. Magyarul még többet eszünk, 

arra hivatkozva, hogy megérdemeljük. Majd ha már eltűnik ez a csalódottság, és látunk egy 

újabb, sokat ígérő diétát valamelyik női magazinban, akkor újra belekezdünk, hátha most 

sikerülni fog. Pár napig csináljuk, de a végén beleununk, mert túl sok mindenről kell 

lemondanunk, és pár nap alatt a kilók sem mozdulnak lefelé. Az eredmény újabb plusz kilók. 

Csak az önbizalmunk van mínuszban. 

Hívják ezt jojó effektusnak is. Amikor a kilók lemennek, majd ismét fel, de az 

eredmény végül mindig többlet lesz.  

 

Semmilyen önsanyargatást nem tartok megfelelőnek sem a test, sem a lélek számára. 

Az sem jó, ha valaminek a fogyasztását túlzásba visszük. Ilyen például a híres káposztaleves 

diéta, melyben napokig káposztalevesen élnek. De ha nem jól csináljuk, akkor a testépítős 

diéta is a túlzásokról szól, mivel naponta több adag csirke elfogyasztásával járhat. A 

kilencven napos diétáról nem is beszélve, amiben adott napon csak adott tápanyagot – például 
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csak szénhidrátot – lehet enni. Ezeknél a diétáknál a szervezet egyensúlya felborulhat, a test 

meggyengül, és valamilyen betegség formájában hívja fel a figyelmet a problémára. 

Véleményem szerint a legfontosabb a harmónia, melyet önmagunkban és a 

táplálkozásunkban is meg kell teremteni. A tápanyagok legyenek egyensúlyban. A túl sok 

fehérje nem jó, mert hosszú távon káros hatással lehet az egészségre. A csontritkulás, 

veseelégtelenség stb. esélyét növeli. Ráadásul savassá teheti a szervezetet, így a húsok mellé 

lúgosító zöldségeket is kell fogyasztani. A túl sok, nem megfelelő szénhidrát zsírraktárakat 

képez, mellé fehérjét is kell fogyasztanunk. A napokig nem evés, kiéhezteti a szervezetet, 

utána jóval többet fogyasztunk és hízni fogunk, ahogy visszatérünk a normál étkezéshez. 

Tehát, mindenben az arany középutat kell megtalálunk, mert ekkor létrejön a harmónia, és a 

diéta többé nem önsanyargatásról és állandó lemondásról szól, hanem egy élvezhető 

életmódváltás lesz. 

 

Ha az életmódváltás mellett döntünk, akkor a kilóktól tartósan meg tudunk szabadulni. 

Itt években kell gondolkodnunk, nem pár napos programokban. De ehhez először is 

elhatározás kell. Míg a fogyókúra egy hirtelen jött, talán érzelmileg nem is annyira 

megalapozott döntés, addig az életmódváltás egy, az évek óta felgyülemlett táplálkozási 

nehézségek, a sok csalódást okozott fogyókúra hatására kialakult, erősen megalapozott 

döntés. A legtöbb esetben kell egy sokk-hatás, egy olyan nagy lökés, ami az emberben azt az 

érzetet kelti, hogy ha nem az életmódváltást választja, akkor sokkal rosszabbul fog járni. 

Amíg nincs meg ez az erős elhatározás (melyet pont az eddigi rossz tapasztalataink, a 

sikertelen diéták alapoznak meg), addig nincs értelme belekezdeni a váltásba, mert nem 

életmódváltás lesz, hanem csak egy pár napos fogyókúra.  

Nálam a sokk-hatást az váltotta ki, amikor megnéztem egy nyaraláson készült 

fürdőruhás képet magamról. Nem szerettem fotózkodni, addig nem sok kép készült rólam, de 

akkor valamiért lett egy egész alakos fürdőruhás kép. Teljesen ledöbbentem, hogy hogyan 

nézek ki a valóságban. Hasi zsírpárnák, amorf alak, és pufi arc. Ez volt a képen.  Ha oldalról 

néztem magam, akkor a hasam jobban kidülledt, mint a mellem. Elgondolkodtam, hogy ha 

nem teszek valamit, akkor a helyzet csak rosszabb lesz, mert évről évre többet mutatott a 

mérleg. Hiába fogyókúráztam mindig, a súlyom növekedett. Szeretek finomakat enni, a 

kedvenc ételeim a tészta ételek. Imádom az ízeket, a különleges ételeket, a finom fűszereket 

és persze a csokoládét. Ezekről nem akartam lemondani. Ki kellett találnom, hogy hogyan 

tudok finom ételeket enni úgy, hogy közben a súlyom nem gyarapodik.  



 
 
 

    104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    118 
 

Mennyiség: 1 palacsinta (84 g) és 1 adag  

(60 g) túrókrém 

 

 

Időszak: 

- testépítős, tömegnövelő időszakban 

- diétás időszakban 

 

kb. 264 kalória 

 

Tápérték: 

fehérje: 15 g 

szénhidrát: 31 g 

zsír: 9 g 

Túrókrémes palacsinta zabpehelylisztből 
 

 

 

Hozzávalók (5 db-hoz): 

 30 g xilit 

 2 db tojás 

 1/2 citrom reszelt héja 

 200 g teljes kiőrlésű zabpehelyliszt 

 70 ml tej (1,5 %-os) 

 200 ml szódavíz 

a sütéshez: 

 20 g vaj vagy kókuszolaj 

 a túrókrémes töltelékhez: 

 140 g zsírszegény túró 

 40 g tejföl (12%-os) 

 1/2 citrom reszelt héja 

 folyékony édesítőszer  
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Mennyiség: 1 adag (140 g) 

 

Időszak:  

- testépítős, tömegnövelő időszakban 

- diétás időszakban 

 

kb. 174 kalória  

Tápérték: 

fehérje: 8 g 

szénhidrát: 35 g 

zsír: 4 g 

Vaníliapudingos meggytorta 
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Mennyiség: 1 adag (290 g) 

Időszak:  

- testépítős, tömegnövelő időszakban 

- diétás időszakban 

 

kb. 306 kalória  

Tápérték:  

fehérje: 29 g 

szénhidrát: 26 g 

zsír: 10 g 

 

Mentás-fokhagymás-csilis cukkini,  

sült csirkemellel és bulgurral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozzávalók (4 adag): 
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Mennyiség: 1 adag (250 g) 

Időszak:  

- testépítős, tömegnövelő időszakban 

- súlymegtartó időszakban 

 

kb. 323 kalória  

Tápérték:  

fehérje:13 g 

szénhidrát: 45 g 

zsír: 14 g 

Ribizlis-nektarinos joghurttorta palacsintatésztával 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


