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A GRANDE INVOCAÇÃO

Desde o ponto de luz na mente de Deus,
Que aflua Luz às mentes dos homens;

Que a Luz desça à Terra.

Desde o ponto de Amor no coração de Deus,
Que aflua Amor aos corações dos homens;

Que o Cristo retorne à Terra.

Desde o Centro onde a Vontade de Deus é conhecida,
Que o Propósito guie as pequenas vontades dos homens,

O Propósito que os Mestres conhecem e servem.

Desde o centro a que chamamos raça dos homens,
Que se cumpra o Pano de Amor e Luz
E que se sele a porta onde mora o mal.

Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra.

Esta invocação não é propriedade de nenhum indivíduo ou grupo em especial. Ela pertence a

toda a humanidade. Empregá-la ou incentivar outras pessoas a entoá-la não favorece nenhum

grupo  ou  organização  específica.  A beleza  e  a  força  dessa  invocação  residem  em  sua

simplicidade e na expressão de certas verdades essenciais que todos os homens aceitam inata

e normalmente: a verdade da existência de uma Inteligência básica, à qual damos o nome de

Deus; a verdade de que, por trás das aparências externas, o Amor é o poder motivador do

Universo; a verdade de que veio à Terra uma grande Individualidade, chamada Cristo pelos

cristãos, que encarnou esse Amor para que pudéssemos compreendê-lo; a verdade de que o

Amor e a Inteligência são consequências da Vontade de Deus e, por fim, a verdade inconteste

de que o Plano Divino só pode se desenvolver através da própria humanidade.

Alice A. Bailey

www.lucis.org



BOA VONTADE MUNDIAL

Boa Vontade Mundial é um movimento voluntário de homens e mulheres que procuram dar

formação, além de informações, sobre as razões e causas dos principais problemas mundiais,

ajudando a resolvê-los pelo emprego do poder construtivo da boa vontade. Por esse motivo,

sua atividade é essencialmente de caráter educativo.

O Mestre  Djwal  Khul define  a boa vontade  como  a primeira tentativa  do homem em

expressar  o  próprio  amor,  portanto  os  princípios  do  trabalho  estão  fundamentados  na

realidade da fraternidade e da Paternidade Suprema.

Seus principais objetivos são:

• Ajudar a mobilizar a energia da boa vontade.

• Educar a opinião pública.

• Colaborar e cooperar no trabalho de preparação para a entrada na Nova Era, criando

um novo modo de ser, de viver, de pensar, de sentir e de agir.

• Reconhecer  os  “sinais  dos  tempos”  e  participar  da  solução  de  problemas

polêmicos atuais que afetam toda a humanidade.

• Fomentar  a participação,  a colaboração e o apoio das Nações Unidas como

instrumento  de  universalidade  e  meio  para  a  criação  da  unidade,  da  paz  e  da

prosperidade no mundo.

Para estabelecer uma nova ordem mundial fundamentada na paz e na prosperidade para todos,

é necessário cultivar imediata e ativamente uma atitude inclusiva de espírito e coração, bem

como uma filosofia de boa vontade e relações corretas entre homens e nações.

A grande crise atual da humanidade é resultado imediato do conflito mental separatista e

intolerante.

Como as guerras nascem nas mentes dos homens, nas mentes dos homens é onde devem

terminar, e onde devem ser construídos os baluartes da paz.

O novo século se converteu num poderoso símbolo de possibilidades novas e melhores.

Cabe esperar  um aumento importante  do impulso reformista  no mundo,  à medida  que os

servidores  em todos  os  âmbitos  de  atividade  respondam ao desafio  que  ele  apresenta.  O

desafio é, obviamente, aquele que nos é apresentado pela entrante Era de Aquário, na qual a

humanidade  começará  a  demonstrar,  como nunca  ocorreu  antes,  as  ideias  de  cooperação,

solidariedade, boa vontade e fraternidade.

Gerald  Barney,  do  Instituto  Milênio,  afirma:  “A entrada  no  terceiro  milênio  será  uma

experiência  psicológica  incomensuravelmente  mais  profunda  do  que  qualquer  outro

acontecimento vivenciado pelos seres humanos até hoje. A mudança de século é um período



em que cinco bilhões1 de seres humanos devem abandonar as velhas formas de pensamento e

de vida do século XX, mudar para um novo tempo e para um novo objetivo, para depois

iniciar a marcha para um futuro humanístico e sustentável que todos possam compartilhar”.

Hoje  há  uma  tarefa  urgente  a  realizar.  Existe  abundante  energia  de  síntese  ou

universalidade, que está à disposição da humanidade neste momento.

A energia segue o pensamento; com a súplica invocadora e a meditação, essas energias são

contatadas e colocadas em circulação, criando uma atmosfera espiritual positiva, contribuindo

para alcançar consenso e propostas mais sábias entre homens, líderes e nações – tais como

dar, compartilhar e distribuir.

Nos  próximos  anos,  grupos  e  organizações  de  todas  as  partes  do  mundo  realizarão

programas  não  apenas  para  apoiar  as  Nações  Unidas,  mas  também  para  refletir  sobre

possíveis formas de aumentar a eficácia da Organização.

As energias  espirituais  contidas  na Grande Invocação podem ser  oferecidas  às  Nações

Unidas e dirigidas ao trabalho mundial da Organização em prol da cooperação ativa de todos

os verdadeiros servidores da raça humana.

A humanidade não segue uma trajetória arriscada e incerta. Existe um plano, que sempre

existiu, por ser parte de um projeto e propósito maior do cosmo. Ele é realizado em etapas

progressivas,  em  função  do  impulso  especial  de  instrutores  intuitivos  da  raça  que  se

manifestam ocasionalmente, era após era, para o firme restabelecimento da Lei, da salvação

dos justos e da destruição do mal.

O fato de todas as crises, guerras e catástrofes do século XX não terem destruído o espírito

humano  demonstra  que  o  coração  da  humanidade  ainda  está  sadio;  portanto,  um esforço

comum, uno, permitirá o desenvolvimento da Vontade para o Bem que neutralizará o mal

atual.

Boa  Vontade  Mundial  oferece  uma  série  de  Cadernos  de  Estudo  sobre  os  principais

problemas do progresso humano. Este estudo não ataca nenhuma pessoa ou sistema; apenas

propõe trabalhar para pôr fim ao ódio e à separatividade, respeitando a religião que cada um

professa. Fomenta o emprego da mente treinada e a formação de grupos de estudo com o fim

de pensar e meditar reflexivamente, procurando ver mais a causa do que o efeito e, sem se

identificar e com desapego, encontrar uma forma de solução.

O enfoque da Boa Vontade Mundial apresentará evidências  do surgimento da cultura e

civilização da Nova Era.



DECLARAÇÃO DE BOA VONTADE

Declaramos a nossa lealdade à raça dos homens.

Cremos que em todos os homens existe o potencial para o bem.

Cremos que o coração da humanidade é sadio.

Cremos que os homens podem viver em corretas relações e em paz.

Cremos  no  poder  da  boa  vontade  para  trazer  justiça,  paz  e  progresso  para  toda  a

humanidade.

Afirmamos a nossa intenção de aplicar a boa vontade em nossas relações, em nossos

assuntos cotidianos e em nossas atitudes com relação a todos que pertencem a outras

nações, raças, religiões e condições sociais.

PROGRAMA PARA HOMENS E MULHERES DE BOA

VONTADE

O DESAFIO

Os assuntos mundiais chegaram hoje a uma situação em que o egoísmo, a competitividade,

a cobiça e a separatividade são reconhecidos por uma massa crescente de homens e mulheres

de  boa  vontade  como  valores  nocivos  à  sobrevivência  e  ao  bem-estar  contínuos  da

humanidade.

Comparados ao grande poder político e econômico, e com condições que parecem estar

fora de controle, os homens e mulheres de boa vontade se perguntam: — O que uma pessoa

pode fazer? — O fato é que a mobilização e a focalização do poder de milhões de homens e

mulheres de boa vontade, demonstrado em suas vidas individuais de serviço, pode e poderá

alterar o curso das questões mundiais.

A boa vontade é uma energia que, uma vez ativada em um indivíduo, se manifesta como

uma forma prática de vida. Não é um sentimento nem um ideal desvinculado da prática. A boa

vontade é amor em ação.

A aplicação prática da boa vontade é uma vida de serviço à humanidade una. Ela inclui o

estudo de temas mundiais para que cada um possa se tornar um servidor inteligente; a reflexão

e a meditação sobre eles para chegar a ser um servidor iluminado e ter uma vida de serviço

consistente com os frutos do próprio estudo e com o pensamento criativo.



Quando as massas de homens e mulheres  de boa vontade se mobilizarem e usarem na

prática a energia da boa vontade em suas vidas, emergirá um elemento novo e decisivo nas

questões mundiais. O poder do esforço unido e da opinião pública focalizada se converterá no

fator  controlador  que  conduzirá  à  elevação  da  condição  humana,  preparando  assim  o

reaparecimento do Cristo.

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE BOA VONTADE MUNDIAL

Boa Vontade Mundial é uma associação voluntária de homens e mulheres de boa vontade

que compartilham a intenção de criar corretas relações humanas e estabelecer os princípios,

ideias e energias da Nova Era na consciência da humanidade.

O grupo Boa Vontade Mundial é formado por pessoas que se identificam com os propósitos

que a inspiram e que se encarregam ativamente da realização desses propósitos por meio de

atividades próprias e independentes ou da participação direta no programa de Boa Vontade

Mundial.  Boa  Vontade  Mundial  não  é  uma  organização  com  sócios.  Ela  é  mantida

exclusivamente por doações de pessoas interessadas em seus elevados princípios. A ênfase é

“fazer o trabalho” e não “criar uma organização”.

Os objetivos específicos da Boa Vontade Mundial são:

1. Ajudar a mobilizar a energia da Boa Vontade.

2. Colaborar no trabalho de preparação para o reaparecimento do Cristo (O Ser Esperado,

Bodhisatva, Krishna, Iman Mahdi, Messias, Muntazar, Maitreya ou outro nome com o

qual,  segundo a  fé  ou cultura  específica,  seja  chamado  esse Excelso  Ser,  que  é  o

Mestre dos Mestres, Instrutor de Anjos e homens, Condutor da Hierarquia Espiritual

do Planeta e Guia Espiritual de toda a Humanidade).

3. Instruir a opinião pública sobre as causas dos principais problemas mundiais e

ajudar a criar a forma mental da solução.

Para  alcançar  tais  objetivos,  Boa  Vontade  Mundial  desenvolveu  este  programa  de

atividades no qual a participação de todos é bem-vinda. As atividades estão descritas abaixo.

DOIS FATORES IMPORTANTES

1. A opinião pública iluminada,  focalizada e determinada é a força mais poderosa do

mundo.

2. A opinião pública focalizada e iluminada é incomparável, mas tem sido pouco usada.

Desde  tempos  remotos  a  psicologia  das  massas  é  aplicada  para  fins  egoístas  e

malignos. As pessoas ainda são facilmente influenciáveis; sua atividade negativa pode

ser muito facilmente dirigida para fins bons ou maus.  Vamos tentar  influenciar  na



direção  certa.  Uma  direção  planejada  e  um  programa  inteligentemente  delineado,

positivamente guiado na direção dos valores certos pode ser um dos principais fatores

na criação de uma opinião pública inteligente e sensata.

3. A humanidade é composta por indivíduos, sendo que cada um de nós – como

indivíduo – é uma parte definida e integrante do conjunto.

Aquilo com o que cada um de nós pode contribuir – como indivíduo – é importante para o

conjunto.  Para  que  essa  contribuição  tenha  o  máximo  de  eficácia,  há  quatro  passos

importantes  a  serem  seguidos  pela  pessoa  que  quer  trabalhar  de  forma  prudente,  útil  e

intuitiva para o futuro.

PREPARAÇÃO PESSOAL

Cada vez mais homens e mulheres de boa vontade respondem à necessidade mundial com

um desejo ardente de servir à humanidade. Porém, para que a ação seja realmente serviço,

deve ser inspirada, além de ser prática e eficiente e, assim, demonstrar habilidade na ação.

Na tentativa de ajudar homens e mulheres a se converterem em servidores mais efetivos,

Boa  Vontade  Mundial  distribui  este  programa  a  Homens  e  Mulheres  de  Boa  Vontade.  A

presente sequência contém sugestões práticas sobre as maneiras como a boa vontade pode se

integrar a uma vida de serviço.

OS QUATRO PRIMEIROS PASSOS

• O desenvolvimento do sentido de responsabilidade individual.

Homens e mulheres estão reconhecendo a interação da vida e a unicidade da humanidade.

Ao reconhecer  a  realidade  da humanidade  una,  o  indivíduo reconhece  simultaneamente  a

relação integral com o todo da humanidade e a consequente responsabilidade individual.

• O desenvolvimento do espírito de boa vontade no próprio indivíduo e a evocação dele 

nos outros.

O  reconhecimento  da  responsabilidade  inclui  assumir  responsabilidade  pelas  próprias

palavras e ações. A pessoa busca cultivar positivamente dentro de si o espírito de boa vontade,

e evocar a expressão latente desse espírito nos outros.

• A expressão do amor real no serviço.

Motivado pela boa vontade, o indivíduo expressa amor real, amor em serviço, amor em

ação. Isso é demonstrado como uma vida de serviço à humanidade una.

• A reorganização da vida para obter o máximo de cada dia.

Uma vida de serviço requer a reorganização da vida diária e o cultivo de novos hábitos,

anulando  os  antigos  que  impedem  o  serviço.  As  circunstâncias  e  o  meio  ambiente  não

representam um obstáculo verdadeiro para a forma espiritual da vida.



As sugestões a seguir foram elaboradas para fornecer uma orientação prática a todos os que

têm boa vontade nos corações, e que devido a isso querem desempenhar sua parte para levar

ao mundo estabilidade e paz, uma paz baseada em valores mais seguros do que aqueles do

passado,  com  um  planejamento  mais  sensato  quanto  ao  crescimento  do  espírito  de

compreensão e cooperação. Esses valores são suficientemente fortes para derrubar barreiras e

construir uma nova estrutura mundial adequada às demandas e necessidades inteligentes de

toda a humanidade.  Este programa simples e prático pode ser realizado por indivíduos ou

grupos. É flexível e adaptável a qualquer circunstância.

UM PROGRAMA DE NOVE PONTOS

1. Estude e reflita sobre as diversas propostas feitas pelos líderes e pensadores mundiais
sobre a reabilitação mundial. Planeje a sua leitura, conheça o que está sendo discutido.

Cultive  uma  opinião  inteligente,  baseada  na  boa  vontade  e  no  que  você,  em
decorrência do estudo, acredita que deveria ser feito.

Examine as ideias em casa, com os amigos e em seu ambiente imediato, sem medo
nem favoritismo. Considere isso um serviço, sabendo que seu interesse e entusiasmo
não deixarão de produzir efeito.

2. Se  possível,  reúna  pessoas  para  pesquisar  e  estudar  os  problemas  atuais  e  as
necessidades  futuras.  Colabore  com as  pessoas  que  já  fazem isso.  Considere  este
estudo em grupo uma contribuição para a iluminação da opinião pública. É um método
de  reconstrução  de  uma  reserva  de  poder  mental  para  aqueles  cuja  tarefa  é  a
reconstrução. Não há esforço inútil, mas quando duas pessoas colaboram com você,
essa relação tripla tem um poder excepcional, porque vocês estão ajudando a mudar o
conteúdo do pensamento do mundo.

3. Amplie o seu interesse a outros países, tentando compreender os diversos problemas
que esses países enfrentam. Intensifique o contato com pessoas de outras partes do
mundo. Dessa maneira firma-se a interconexão, o que unirá o mundo num conjunto
harmonioso e abrangente, edificado sobre corretas relações humanas.

4. Por trás do modelo e da estrutura mundial encontra-se o Originador, seu Propósito, sua
Energia motivadora, sua Vontade central, seu Criador de vida, seu Deus. Busque por
orientação interna (tanto na oração quando na meditação), para alcançar essa Vontade
central e Ponto de Vida, unindo-se assim ao sentido de objeto divino, identificando a
sua vontade com a Vontade Divina.

5. Procure e estude os métodos,  técnicas  e objetivos de vários grupos e organizações
encarregados da reconstrução do mundo. Talvez você não esteja de acordo com todos,
ou não concorde com o planejamento ou com os modos de trabalho deles, mas todos



são necessários.  Mantenha um registro  de tais  grupos,  seus  dirigentes,  objetivos  e
programas. Se possível, estabeleça relações amigáveis e de cooperação com eles.

6. Procure  duas  pessoas  para  trabalhar  com você.  Há  um poder  incomparável  nessa
relação tripla.  Ela  reflete  o  triângulo  da Trindade,  porque três  pessoas  com mente
similar formam um triângulo de luz, boa vontade e intercâmbio espiritual. Cada uma
das duas pessoas que colaboram com você, também pode fazer o mesmo, e assim uma
grande rede de boa vontade  pode se estender  por  todo o mundo.  Através  dela,  as
Forças da Luz poderão trabalhar, e você terá colaborado onde quer que esteja.

7. Encontre  homens  e  mulheres  de  boa  vontade  em  seu  ambiente  imediato.  Seja
“espiritualmente  agressivo”  nesta  questão  e  saia  para  descobri-los.  Quando  os
encontrar, interesse-se pelo que estiverem fazendo e procure que colaborem com você
em sua linha de atuação. Elabore uma lista com os dados das pessoas. Você estará
então consciente de um grupo do qual pode ter a certeza de que trabalha com espírito
de boa vontade para a reconstrução mundial.

8. Dedique  tempo  para  pensar,  planejar  e  considerar  os  problemas  das  crianças  dos
diversos países. É a oportunidade mais importante para os homens e mulheres de boa
vontade, porque as crianças de hoje são os dirigentes de amanhã. Delas depende o
futuro do mundo. Todas as influências têm efeito maior sobre as crianças. O que você
pode fazer para que essas influências sejam as melhores e as mais construtivas, dentro
do possível, para incutir os conceitos fundamentais de boa vontade e corretas relações
humanas?

9. Comece já a destinar dinheiro para o trabalho, na medida de suas possibilidades. Este
esforço  permitirá  que  cada  um  assuma  a  própria  parte  no  trabalho,  de  forma
equilibrada, sem sobrecarregar indevidamente os demais.

PREPARAÇÃO GRUPAL

A energia da boa vontade é essencialmente amor em ação. O preparo pessoal não é um fim

em si mesmo; constitui apenas um preparo básico para a nossa inserção no trabalho grupal. A

Boa Vontade Mundial proporciona um variado material de leitura e propostas, para os quais o

convidamos a participar de forma grupal.

GRUPO DE MEDITAÇÃO DE BOA VONTADE

A vida de serviço é, antes de tudo, interna, mas pode se manifestar em alguma atividade

externa.  Descobertas científicas recentes confirmam o antigo aforismo: “a energia segue o

pensamento”. Portanto, dado que a boa vontade é uma energia subjacente à Humanidade, ela

pode ser reforçada, aumentada e mobilizada cientificamente através do pensamento.



O Grupo de Meditação de Boa Vontade Mundial é internacional; são pessoas que se unem

em pensamento às quartas-feiras de todas as semanas para meditar sobre a mobilização da

energia de Boa Vontade na Humanidade.

DISTRIBUIÇÃO DA GRANDE INVOCAÇÃO

Como um serviço à Humanidade, Boa Vontade Mundial ajuda na distribuição da Grande

Invocação. A Grande Invocação é um poderoso mantra traduzido para mais de 80 idiomas e

dialetos. Não é exclusiva de nenhuma religião, seita ou grupo específico. É um instrumento de

poder que capacita a Humanidade a cooperar em prol da manifestação do Plano de Deus na

Terra.

Um número incontável de homens e mulheres de boa vontade usa a Grande Invocação em

todo o mundo. A Grande Invocação vem sendo amplamente distribuída por diversos meios

(rádio, jornais, revistas, televisão, Internet, pessoa a pessoa, em reuniões, convenções e outras

atividades públicas e particulares).

O TRABALHO DOS TRÊS FESTIVAIS ESPIRITUAIS MAIORES

Todos os anos Boa Vontade Mundial participa da celebração dos Três Festivais Maiores:

Páscoa, Wesak e o Cristo e a Humanidade: Dia Mundial de Invocação. Esses Três Festivais

Espirituais são uma celebração da unidade espiritual da Humanidade e sua aspiração unida

rumo a Deus.

UNIDADES DE SERVIÇO

Há uma tendência crescente de formação de pequenos grupos com o objetivo de colaborar

com os propósitos e o programa de Boa Vontade Mundial. Esses grupos são denominados

Unidades  de  Serviço.  Uma  Unidade  de  Serviço  é  um grupo  independente  de  homens  e

mulheres de boa vontade que empreende alguma forma de atividade de serviço na própria

comunidade com o fim de promover os objetivos de Boa Vontade Mundial.

As formas de atividades de serviço empreendidas pelas Unidades de Serviço variam de

acordo com as necessidades da comunidade particular para a qual a Unidade serve, e com as

habilidades e recursos específicos com que a Unidade conta. Exemplos das atividades que

uma Unidade pode empreender são: a produção de programas de rádio e televisão para a

difusão da Boa Vontade, distribuição de folhetos, distribuição da Grande Invocação, formação

de  grupos  de  meditação,  publicidade  dos  doze  Festivais  Espirituais,  “campanhas  de  boa

vontade”, grupos de estudo locais, conferências, etc.

As possibilidades são infinitas. Como cada Unidade é um grupo independente, sem vínculo

formal  com Boa Vontade Mundial,  é  livre  para empreender  qualquer  projeto criativo  que



escolha. Boa Vontade Mundial está preparada para ajudar as Unidades de Serviço de todas as

formas possíveis, à medida que desenvolvem seus trabalhos.

À  medida  que  os  homens  e  mulheres  de  boa  vontade  respondam  cada  vez  mais  à

necessidade  mundial,  empreendendo  o  serviço  à  Humanidade  em suas  diferentes  formas,

surgirão milhares  de grupos em todo o mundo para criar  as corretas  condições nas quais

poderão florescer as corretas relações humanas, ajudando assim a transição da Humanidade

para a nova civilização.

As pessoas interessadas em constituir unidades de serviço podem pedir à Sede da Fundação

Lucis, em Buenos Aires, informações sobre as Unidades de Serviço.

1Nota da Tradução: esta era a estimativa antiga para a população mundial no início do século XXI. Ocorre que a 
estimativa subestimou o crescimento demográfico e a população mundial já atingiu sete bilhões de pessoas.



“O destino dos Homens e das Nações é determinado pelos Valores que regem as suas

decisões”

“A crise humana e mundial dos nossos dias é basicamente espiritual; está pondo à prova o

caráter e a intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os

valores que captamos como uma forma pessoal de conduta.”

“O Mundo do Futuro depende do que cada um de nós decidir fazer hoje”

Os cadernos de Boa Vontade são distribuídos gratuitamente pela Fundação Lucis como uma atividade
de Serviço e são financiados por contribuições ou donativos voluntários. Para mais informações visite:

www.lucis.org

BOA VONTADE MUNDIAL
ROD RÍ G U E Z  PEÑ A 208,  P ISO  4°

C1020AD F  -  BUE N O S  A IRE S ,  ARG EN T INA .
TE LE FO N E  (54-11)  4371-8541

http://www.lucis.org/


AMOR À VERDADE
essencial para uma sociedade justa, inclusiva e progressista.

SENTIDO DE JUSTIÇA
reconhecimento dos direitos e das necessidades de todos.

ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO
fundamentado na boa vontade em ação e no princípio 
das corretas relações humanas.

SENTIDO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL
com relação ao grupo, à comunidade e aos assuntos humanos.

SERVIÇO AO BEM COMUM
por meio do sacrifício do egoísmo.

SOMENTE O QUE É BOM PARA TODOS É BOM PARA CADA UM

São estes os valores espirituais que inspiram a consciência de todos daqueles que vivem para criar um
mundo melhor.

O DESTINO DOS HOMENS E DAS NAÇÕES

É DETERMINADO PELOS VALORES

 QUE REGEM AS SUAS DECISÕES

A crise humana e mundial dos nossos dias é basicamente espiritual; está pondo à prova o caráter e a
intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os valores que captamos
como uma forma pessoal de conduta.

O MUNDO DO FUTURO DEPENDE DO QUE CADA UM DE NÓS
DECIDIR FAZER HOJE

Rodríguez Peña 208, piso 4°
C1020ADF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina
www.lucis.org

http://www.lucis.org/

