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Elöljáróban:

A frankli logoterápia és exisztenciaanalízis átfogó 
bölcseleti és lélektani felfogása miatt számos területen 
kerül alkalmazásra, mint például[1]:

1. Pszichoterápia

2. Életvezetési tanácsadás

3. Személyiségfejlesztés

4. Lelkigondozás

5. Filozófiai tanácsadás

[1] 1-5 vö. http://www.logosz.org/



Az elıadás tartalma:

1. Homo patiens

2. Az értelem (logos) akarása – Viktor E. Frankl 
motivációelmélete

3. Az emberi szellem dacoló erejérıl – avagy a 
változáshoz/megváltozáshoz szükséges erı 
bennünk van! (Valós és kitalált esetek 
tanulmányozása, feldolgozása.)



1. Homo patiens

• A lelki szenvedések és betegségek jelenleg sok, 
gazdasági szempontból fejlett civilizációban növekvı 
arányt mutatnak (Christ in der Gegenwart, 57. Jahrgang, 
15. Mai 2005).

• Egyedül Németországban kb. nyolc millió ember 
szenved depresszív életfázisok és szorongásos lelki 
állapotok miatt, melyeknek gyakran testi vonatkozásai is 
vannak, vagyis amelyekbıl pszichoszomatikus 
betegségek is következhetnek.



• Az érintettek azt tapasztalják, hogy a problémák 
túl nınek rajtuk, s ezért azok által mintegy 
betemetve erıtlenség vesz erıt rajtuk, 
értelmetlennek látnak mindent és így egyfajta 
fájdalmas részvétnélküliségbe, apátiába 
(egykedvőség, érzéketlenség, egyfajta 
tompultság, közöny és közömbösség) 
süllyednek. 



2. Az értelem (logosz) akarása – Viktor E. 
Frankl motivációelmélete

Viktor E. Frankl (1905-1997)



Sigmund Freud (1856-1939)



Alfred Adler (1870-1937)





2.1 Fogalmak tisztázása

• A logosz mint értelem (Sinn– értelmesség, értelmes 
mozzanat) és szellem (Geist, das Geistige) az ember 
alapvetı meghatározója és ontológiai, vagyis léttani 
szempontból más dimenzióhoz tartozik, mint a test és a 
psziché (pszichofizikum).

• A logosz, a szellemi az ember harmadik dimenziója és 
csak ebben a harmadik dimenzióban helyezkedik el az 
igazán emberi, a homo humanus, a tulajdonképpen 
emberi.



• Ami az embert eredendıen és végérvényesen mozgatja, 
serkenti, motiválja – mégpedig semmi másra vissza nem 
vezethetı módon – az nem más, mint az értelem 
akarása (Wille zum Sinn), vagyis az egyedülálló emberi 
törekvés, hogy minden helyzetben föllelje, megtalálja 
életének értelmét.



• Ha az értelmesség akarása hosszabb ideig frusztrált, un. 
egzisztenciális vákuum (üresség) jöhet létre, és ebbe 
az ürességbe lopja bele magát a hatalom birtoklására, 
elismerésre, élvezetek szerzésére irányuló pszichikai 
törekvés. Az említett vákuumba mintegy beleköltözik a 
nem kívánt ‘gonosz’: a neurózis, a depresszió…



• Az egzisztencia kifejezést Frankl az 
egzisztencialista filozófiától (Kierkegaard és 
Jaspers) kölcsönzi és ezzel a fogalommal a 
logoterápia antropológiai kutatási irányát jelöli 
meg. Az egzisztencia „nem elıfordulást, hanem 
szabad döntések alapján végrehajtott életvitelt, a mássá 
levés képességét, konkrét értékekkel szembeni felelısséget 
és az önmagához való viszonyulást, a transzcendenciával 
(a világ fölötti valósággal) való szembesülést jelöli, vagyis 
mindazt, amit Frankl saját emberképének vallott, saját 
emberképeként ismert föl” (O. Zsók, Keresztény 
Szó, 2004. február, 29).



• Ebben az értelemben az ember egy a dolgok értelmét 
keresı, vagyis szellemileg meghatározott lény, aki 
túlmutat önmagán. Egzisztenciájának lényege az 
öntranszcendencia (Selbsttranszendenz), vagyis a másra, 
a másikra, a világban található, megvalósításra váró 
értékekhez való eleve hozzárendelés. 



• Freud az ösztöneitıl messzemenın meghatározott 
(determinált) ember pszichikai dimenzióját kutatta a 
pszichoanalízis módszereivel.

• Adler a maga individuálpszichológiájával tovább lépett 
és az ember szociális dimenziójába nyújtott betekintést: 
az ember a közösség javáért felelısséget vállal és ilyen 
értelemben az egyéni életstílus szempontját kell 
figyelembe venni. 



• Viktor Frankl egy az ember szellemi erıit felszólító és 
mővelı terápiát dolgozott ki. Frankl rendszere éppen 
ezért nem a hagyományos értelemben vett pszicho-
terápia, hanem logo-terápia (a logosszal, az értelmesség 
keresésével és megtalálásával összefüggı, és ezen az 
úton gyógyító terápia) – más szóval értelemközpontú 
terápia.



• Az ember hajlik arra, hogy a szellemi dimenziót (das 
Geistige) a megismerésrıl, megvilágosodásról, 
átszellemülésrıl alkotott idealizált elképzeléssel kösse 
össze. Ennek ellenére több minden szól amellett, hogy 
a szellem egyáltalán nem mindig harmonizál az ember 
többi dimenziójával, hanem újra és újra ellentmondás, 
összetőzés áll fenn közte valamint az ember testi és 
pszichikai adottságai között.



• Az ember szellemi dimenziójánál fogva képes pld. 
az agresszió irányítására, csökkentésére, mederben 
tartására. 

• A szellem képes összekötni a pusztító, 
megsemmisítı, vagyis túlélési ösztönt, a megırzés 
és a fejlıdés akaraterejével. Mindent egybe vetve 
tehát az ember szellemi (noétikus) dimenziója 
bizonyos fokig szemben áll, sıt szembeszáll és 
dacol a pszichofizikummal. Ilyen értelemben 
beszél Frankl a szellem dacoló erejérıl
(Trotzmacht des Geistes), melynél fogva az ember 
képes uralni, sakkban tartani a psziché zavaros 
törekvéseit.



• Egy metafizikai titok, misztérium, hogy a test, lélek 
(pszyché) és a szellem egy egységet alkotnak az 
emberben, és mégis az emberi szellemnek megvan a 
képessége, hogy eltávolodjon ettıl az egységtıl, és úgy 
hasson… 



• Ebben az értelemben érdekes megfigyelése Franklnak, 
hogy a hagyományos pszichoszomatikai kutatás 
szüntelenül azon fáradozik, hogy kiderítse, egy konkrét 
testi betegség kialakulásában milyen nagy a 
pszichológiai ok-háttér, de még nem jutott eszébe 
megvizsgálni, hogy milyen nagy a szellemi dimenzió 
szerepe abban, ha egy ember egészséges marad.



• Egyszóval – Frankl szerint - a különbözı betegségek 
lelki kiváltó okaival (seelische Auslösung) már eleget 
foglalkozott az orvostudomány és a pszichológia, ideje 
lenne, hogy a tudományos figyelem középpontjába 
ezután a betegségek lelki megelızésének (seelische 
Verhütung) lehetısége kerüljön.



Antropológia – emberkép:
Az akarat szabadsága (Freiheit des Willens)

Pszichoterápia – lélekgyógyászat:
Az értelem – értelmesség akarása (Wille zum Sinn)

Filozófia – világkép:
Az  élet értelmének feltétel nélküli igenlése (Sinn des Lebens)

A logoterápia
három alappillére



Az élet értelmének 
feltétel nélküli igenlése 

(Sinn des Lebens)

„Beállítottság”
értékkategória –

beállítódási értékek
(Einstellungswerte)

„Alkotás”
értékkategória –
alkotói értékek

(Schöpferische Werte)

„Megélés”
értékkategória –
élményértékek
(Erlebniswerte)

Szenvedés
(Leid)

Bőn
(Schuld)

Halál
(Tod)

„Tragikus trias” – tragikus hármasság



Értékek hierarchikus magasságkülönbsége

Forrás: Viktor E. Frankl, A tudattalan Isten, Budapest 2002, 79.



Végzet
(Schicksal)

(a múlt,
a biológiai, pszichológia

és szociológiai körülmények,
ösztönös hajlamok és érzések,

hangulatok)

Egy adott idıpontban
nem áll fenn választási lehetıség

Nincs felelısség

Nem lehet
„tévesen” választani

Vétkesség
lehetetlensége

Szabadság
(Freiheit)

(akarati aktusok,
belsı tartás, állás foglalás

a múlttal, a biológiai,
pszichológiai és szociológiai

körülményekkel kapcsolatban)

Egy adott idıpontban
fennáll a választási lehetıség

Felelısség

Lehet
„tévesen” választani

Vétkesség
lehetısége

Az emberi lét 2. dimenziója Az emberi lét 3. dimenziója



Értelem-
megvalósítások

a múltban

Értelem-
lehetőségek
a jövőben 

A „jelen pillanat értelmének” 
beteljesítése

Az életnek az ember által megtalált értelme

VÉGSŐ ÉRTELEM

(az ember által már nem megfogható értelem)

Értelem-
lehetőségek

a jövőben

Értelemlehetőségek
a jövőben

Ifjúkor:

Öregkor:

Értelem-
megvalósítások

a múltban

Értelemmegvalósítások
a múltban

Forrás: Elisabeth Lukas, Psychologische Seelsorge, Freiburg/Basel/Wien 1985, 25-27.



Az egzisztenciális vákuum 
és annak orvoslása

Az akarat 
szabadsága 

Az értelmesség 
akarása 

Az élet 
értelmének feltétel 

nélküli igenlése 

Egzisztenciális 
stressz  

Tehetetlenség, 
hatástalanság érzése 

Értelemvákuum, 
értelemkétely, 

értelemkonfliktus  

A másik ember 
miatti 

bosszankodás

Önmaga miatti 
bosszankodás

ORVOSLÁS

Összpontosítás 
önmagára (a saját 
szabad játéktérre)

Összpontosítás egy 
másik dologra vagy 

személyre (a világban 
található értelemre)

Látószög-eltolás
(„noopsychoszomatikus orvostudomány”)



Elisabeth Lukas (*1942)



Az élet értelemére szenzibilizáló tréning – öt kérdés öt 
válasz:

1. Mi az én problémám?
2. Hol van az én szabad játékterem?
3. Milyen választási lehetıségeim vannak
4. Egy ezek közül a legértelmesebb…? A lelkiismeret 

játsza a detektívet – hogy élvezetes-e, nem az 
elsıdleges szempont

5. Ezt az egyet akarom megvalósítani



3. Az emberi szellem dacoló erejérıl – avagy a 
változáshoz/megváltozáshoz szükséges erı 

bennünk van!

Shibayama elbeszélése nyomán[1]:
„Mindjárt a szörnyő háború után történt. A városok 

teljesen le voltak rombolva, az emberek úgy éltek, 
mint a barlanglakók a városok romjai között. A 
valamikori sima és széles utcák göröngyös 
gyalogúttá változtak át. Az a tény pedig, hogy a 
szirénák hallgattak, elsı, halk jele volt egy kétes 
békének.

És akkor egy idıs asszony lépett be az ideiglenesen 
deszkákkal kijavított templomba, hogy imádkozzon, 
és hálát adjon. Derősen szólította meg a papot, aki 
éppen a templomban misézett: ’Fıtisztelendı, 
felállítottam egy lámpát a házam elıtt!’



’Miért tette ezt?’, kérdezte a pap. ’Hiszen Ön vak, 
mit segít Önnek a fény?’
’Látja, Fıtisztelendı, az út, amelyik a házam elıtt 
halad el, nagyon veszélyes. Tele van nagy 
kövekkel; Ha valaki éjszaka jár az úton, leeshet és 
kitörheti a lábát. A férjem – Isten nyugosztalja –
hátrahagyott nekem egy bányalámpát, mert 
bányász volt a mestersége. Ez a lámpa ma a 
házam elıtt ál, hogy világítson az embereknek.”

[1] Vö. Marietta Till, Lautlos schreien, unbewegt tanzen, Drei Eichen Verlag, 
Ergolding 1992.



Kitalált eset az elıbbi történet nyomán:

A páciens nyitja meg a beszélgetést: „Ó jaj, nyomorúság 
ez az egész élet! Már egyáltalán nem tudok segíteni 
magamon, tanácstalan vagyok. Minden erım elfogyott. 
Nem bírom már ezt a kutya életet. A legszívesebben már 
a föld alatt lennék. Miért éltem túl ezt az átkozott 
háborút, megtudja Ön ezt nekem magyarázni?”

A pszichoterapeuta törekszik arra, hogy a hölgy 
problémáját pontosabban megértse és 
körülhatárolja: „Ön bizonyára nagyon boldogtalan. 
Fıleg a vakság jelenti Önnek a problémát, vagy valamilyen 
más bánata van?”



A siránkozás a páciensben átváltozik vádló 
hangnemmé: „Ön bizonyára nem tudja elképzelni, hogy 
én miben vagyok! Hangja után Ön bizonyára még fiatal 
és bizonyára nem fogyatékos. De én egy öregasszony 
vagyok, akivel nem törıdik senki. De ki is törıdne velem, 
hiszen úgy élünk, mint a barlanglakók a romok között, 
és úgy mászkálunk a göröngyös gyalogúton, mint a 
patkányok, hogy felhajtsunk valami ennivalót a magunk 
számára. Ezért ott mindenki örül annak, ha a 
szomszédja felfordul, mert így legalább több ennivaló 
marad neki magának. Az egyetlen, aki segíthetett volna 
rajtam, a férjem lett volna, de ı elesett a háborúban. 
Átkozottak legyenek a gyilkosai!”

A pszichoterapeuta megpróbálja összefoglalni az 
eddig hallottakat: „Ön magányosnak és tehetetlennek 
érzi magát, amióta férje már nincs Ön mellett?”



A páciens azonban nem engedi, hogy az ı fájdalma 
csak egy pontra legyen koncentrálva. Nem, az ı 
fájdalma egy mindent betakaró, mindent átfogó 
fájdalom kell, hogy legyen: 

„Hát, amikor még élt a férjem, akkor sem volt fenékig tejfel 
az életünk. A férjem bányászként dolgozott és minden 
nap koszosan jött haza. A ruhájából kihulló szénporral 
tele volt az egész lakás. Ezen kívül ı mindig különbözı 
mőszakokban dolgozott, s így soha nem volt egy ésszerő 
életritmusunk. Kutyaélet volt a mienk, kérem, más a 
háború elıtt is, most azonban még inkább… úgyszólván 
tehát én egyáltalán semmit nem kaptam az élettıl, a 
legszívesebben már meghalnék.”



Mivel a páciens már többször kívánta a saját halálát, a 
pszichoterapeuta egyfajta „horgonyt” keres az asszony 
életében, amelybe esetleg még bele tud kapaszkodni: 

„Nincsenek valamilyen ismerısei vagy barátai, akiket idınként 
felkereshet, és akiknél kibeszélheti minden búját-baját?”

A páciens kérlelhetetlenül elutasítja: 
„Nem, nem, én tudom, hogy milyenek azok az állítólagos jó 

barátok! Csalárd módon megszerzik egy vak asszony 
bizalmát, hogy egy alkalmas pillanatban utolsó holmiját is 
ellopják.”

A páciens azonban itt nem tapasztalatból, hanem 
világnézetébıl kiindulva beszél: 

„Isten ırizzen tıle, már csak az hiányozna nekem! Nem kaptam 
már amúgy is elég rosszat az élettıl? Ezen kívül pedig 
elıvigyázatos vagyok, nem bízok meg senkiben. Éppen ezért 
inkább egyedül maradok.”



A pszichoterapeuta észreveszi, hogy páciense milyen 
„csapdába” került: panaszkodik magánya miatt, 
ugyanakkor mégis azt választja, hogy egyedül 
éljen. Vajon meglehet-e ingatni benne az 
egyedüllét mellett szóló indítóokot? 

„Vannak értéktárgyai a házban, amelyek felkelthetnék a 
tolvajok érdeklıdését?”



A páciens ismét átvált jajgató, siránkozó 
hangnembe:
„Ó, hova gondol, soha nem voltak nekem értéktárgyaim. 
Mi mindig szegények voltunk, alig volt több nekünk, 
mint ami a legszükségesebb, a háború idején pedig még 
arra sem futotta. Csak néhány emléktárgyat birtoklok, 
amelyekhez viszont nagyon ragaszkodok, mint például a 
férjem bányalámpájához. Ha végre már meghalok, elıtte 
kérni fogom, hogy helyezzék a lámpát mellém a 
koporsóba… Hát látom, ön sem tud segíteni rajtam. 
Rajtam már senki nem tud segíteni… Hát, akkor most 
elindulok hazafelé. Már amennyire azt, ami kinn 
található, útnak lehet nevezni – tele van nagy kövekkel! 
El tudja képzelni, hogy azok, akik látnak, megbotlanak 
a kövekben, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy 
sötétben járjanak. Ó, de mit is érdekel ez engem? Én már 
évek óta állandó sötétségben járok, amióta megvakultam. 
Isten vele!”



A következıkben egy autentikus esetet vizsgálunk 
meg, ahol a beszélgetés nyomán egy ember 
látásmódja, illetve látószöge radikálisan 
megváltozott:[1]

[1] A következıkben Vö. Isabella Simon, Heilung 
durch Selbsttranszendenz, unveröff. Niederschrift, 
Wien 1993, in: E. Lukas, Psychotherapie in Würde, 
146.



„Egy bolgár asszony, aki magas életkorban, 102 évesen halt 
meg, élete derekán egy nehéz krízisbe került, amelyben 
öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok gyötörték. Mielıtt 
azonban megtette volna az utolsó lépést, ösztönösen 
kereste a segítséget egy pappal folytatott beszélgetésben, 
akit megajándékozott a bizalmával. Ez a pap egy bölcs 
ember volt, aki nem csak jámbor gondolatokkal próbált 
sovány vigaszt nyújtani, hanem komolyan vette az asszony 
depresszív hangulatát. İszinte együttérzést és megértést is 
tanúsított azzal kapcsolatban, hogy nehéz helyzetében az 
asszony az öngyilkossághoz állt közel. Mindenesetre azt 
mondta neki, hogy szép lenne, ha egy kis idıt életében még 
arra fordítana, hogy véghez vigyen valami értékeset más 
emberekért.



A pap beszélt neki egy teleprıl, amely a helység közelében 
található, s ahol kolerabetegeket ápolnak. Ezen a telepen 
pedig sürgısen keresnek ápoló személyzetet. Mivel az 
asszony amúgy is megunta az életét – érvelt a pap –
számára az a rizikó, hogy elkaphatja a betegséget, nem 
olyan fenyegetı, mint a fiatal ápolónıknek, akik még 
annyira ragaszkodnak az élethez. Ezen a telepen sok jót 
tehetne, ugyanakkor Istenre is bízhatná azt, hogy idı elıtt 
távozik az élık sorából vagy nem.



A beszélgetés nyomán az asszony tényleg úgy döntött, hogy 
ápolónınek jelentkezik a koleratelepre. Két évet maradt 
ott anélkül, hogy megbetegedett volna. Testében egészségesen 
és lélekben meggyógyulva tért vissza a hétköznapokba, míg 
végül 102 évesen teljes szellemi frissességben természetes 
halállal csendesen elhunyt.

Az a bölcs pap évtizedekkel korábban az egyetlen helyes 
utat tanácsolta neki: tegyen magáévá egy olyan feladatot, 
amelyért érdemes minden életerejét bevetni, és amely segít 
neki – öntranszcendens módon – saját aggodalmát 
(gondját) elfelejteni!”



Elképzelhetı lenne egy hasonló útmutatás az öreg, 
megvakult, siránkozó kitalált személy esetében? 

Talán igen. A pszichoterápiai praxisban zajló párbeszéd 
kimenetelét a következıképpen is el lehet képzelni:



A páciens ismét átvált jajgató, siránkozó hangnembe: „Ó, 
hova gondol, soha nem voltak nekem értéktárgyaim. Mi mindig 
szegények voltunk, alig volt több nekünk, mint ami a 
legszükségesebb, a háború idején pedig még arra sem futotta. 
Csak néhány emléktárgyat birtoklok, amelyekhez viszont 
nagyon ragaszkodok, mint például a férjem bányalámpájához. 
Ha végre már meghalok, elıtte kérni fogom, hogy helyezzék a 
lámpát mellém a koporsóba…”



A terapeuta regisztrálja, hogy a páciens ezen a ponton 
elıször foglal állást egy érték mellett. Éppen ezért 
tovább firtatja: „A férje bányalámpája – egyébként meg 
gyújtja még idınként azt a lámpát?”

A páciens irritáltan kérdez vissza: „Miért gyújtanám meg?”
A terapeuta témánál marad: „Férjének bányalámpája 

korábban gyakran világított, nem igaz? Meséljen nekem arról, 
hogy miért gyújtották meg akkoriban?”



A páciens siránkozó hangneme megváltozik. Egy 
csendesebb szentimentalizmus vesz erıt rajta: 

„A férjem használta a lámpát nap mint nap munka közben. Ott 
lenn, a tárnában állandóan magával hordta. A lámpa fényt, 
világosságot szolgáltatott a férfiaknak, s ha az egyiknek a 
lámpája felborulva kialudt, akkor egy társának a lámpája 
világított neki.”



A terapeuta észleli, hogy a páciens önsajnálattal teli 
vádló magatartása kezd megengedni, ezért 
óvatosan tovább vezeti az asszonyt: 

„Ön azt mondja, hogy a bányalámpa a föld alatt jó 
szolgálatot tett a férfiaknak. Az ön férjének és 
vájártársainak szolgált, akik együtt dolgoztak a 
bányában. Fénye olyan volt nekik, mint egy kölcsönös 
bátorítás. Kár, hogy most már semmilyen rendeltetése nincs. 
Már nem világítja meg senki éjszakáját – az ön éjszakáját 
nem, de a másokét sem. Férje emléke ’mőködésen’ kívülre 
került, kialudni látszik.”

Elgondolkodva válaszol a páciens: „Ez igaz. 
Természetesen meggyújthatnám a lámpát, ha valaki 
meglátogat engem, de hát engem nem látogat meg senki…”



Még mielıtt ismét az önsajnálatba csúszna le a 
páciens, a terapeuta folytatja a gondolatmenetet: 
„Mondja, kérem, ismer talán ma is egy olyan helyet, 
ahonnan hiányzik egy lámpa, ahol az embereknek 
sürgısen szükségük lenne rá, úgy, ahogy szükségük volt rá 
a férfiaknak a bányában?”

Erre a páciens már rövid gondolkodás után válaszol: 
„Mi az hogy! Kinn az utcákon, amelyek katasztrofális 
állapotban vannak! A házam elıtt, például, tele van az út 
nagy kövekkel. El tudja képzelni, hogy az egyébként látó 
emberek esténként a kövekbe botlanak, mert nincsenek 
hozzászokva ahhoz, hogy sötétben járjanak! De hát, mit is 
érdekel ez engem?”



Ezen a ponton a terapeuta bátorkodik egy tanácsot 
megfogalmazni: „Tegyük fel, ön elhelyezi a 
bányalámpát a saját háza elé. Nemde férjének emléke 
lépne ismét »mőködésbe«, lobbanna fel ezáltal? Világítana 
az arra járóknak, amint világított egykor a 
bányászmunkatársaknak, hogy a bajoktól megóvja ıket. 
Senki nem lopná el onnan, mert tudná, hogy egy jó célt 
szolgál! És ráadásul mindenki szívesen közeledne az ön 
házához –„

A páciens nem marad egészen közömbös: „Gondolja? 
No, talán meg fogom próbálni egyszer. Ha úgy van, ahogy 
ön mondja, akkor legalább nem éltem túl a háborút teljesen 
hiába…”



Páciens Terapeuta(a)

Páciens Terapeuta(b)

Külvilág

(c)Páciens Terapeuta

Külvilág



"Es gibt nichts auf der Welt, das einen Menschen so sehr befähigte, 
äußere Schwierigkeiten oder innere Beschwerden zu überwinden , - als: 

das Bewußtsein, eine Aufgabe im Leben zu haben."

(V. E. Frankl im Ghetto Theresienstadt 1942-1944)



„Kövessük az élet felszólítását, hogy mindenütt, ahol 
csak tudunk, segítsünk a szenvedés enyhítésében, 

amennyire csak hatalmunkban áll. Minden helyzetben, 
amelyben az élet szólít, el kell vállalnunk a felelısséget. A 

számunkra lehetséges maximumot kell megtennünk, 
hogy ez a világ jobb világ legyen.”

(Viktor E. Frankl)


