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                             Júlio deixou o consultório onde semanalmente fazia suas sessões de 
grupo. Desceu pelo elevador, cumprimentou o pessoal da portaria e atravessou a rua. 
No percurso, retirou do bolso a chave de seu carro e antes de completá-lo foi colhido 
violentamente por um motociclista em alta velocidade. Branco na mente, ferimento no 
rosto e no coro cabeludo, corpo no chão, sangue. Ele foi lançado contra seu próprio 
veículo, estacionado transversalmente. Levado para o hospital constatou-se fratura da 
perna, corte na cabeça, nariz quebrado. A cena superou as conseqüências.  
                             Durante algum tempo, Júlio teve seu cotidiano alterado em função 
da condição clínica, especialmente do gesso na perna. Dono de academia e professor 
de educação física, o acidente transtornou seu cotidiano. Dirigia-se ao trabalho 
andando de muletas e não deixou de freqüentar seu grupo terapêutico. A forma física, 
os exercícios, os cuidados corporais, seu universo de ocupações e preocupações foi 
modificado pelo acidente que lhe impunha uma lentidão, um ritmo desconhecido, uma 
outra relação com o tempo.   
                             No desdobramento do problema da perna, ele passou por duas 
cirurgias que atrasaram sua recuperação. Por duas vezes estive no hospital. Alguns 
atendimentos aconteceram em suas lentas caminhadas pelo centro da cidade.  Ao final 
de um período de quase dez meses escuto de Júlio a seguinte frase: que estranho vejo 
a vida com mais calma neste período de fisioterapia, mas ela ficou mais rápida, 
parece que estou indo mais depressa. Tem um gosto diferente, tudo é mais lento e 
mais veloz.  
                             Para uma pessoa envolvida cotidianamente com práticas de 
cuidados corporais e exercícios de boa forma, o acidente proporcionou uma suspensão 
de sua rotina. No início, seus relatos pareciam exasperados, com o tempo a angústia e 
a ânsia cederam. Chegou a dizer em determinada ocasião que não gostaria de deixar 
as duas novas pernas, permanecer de muletas, andar lentamente pela rua.  
                             A sensação híbrida de velocidade e lentidão que toma corpo em 
alguns relatos contemporâneos parece estar associada a uma suspensão dos ritmos da 
vida, a uma pausa aleatória que propicia a criação de movimentos diferenciados e 
sensações novas. Vale notar que até mesmo suas falas e gestos pareciam mais lentos 
no período em que se utilizou das quatro pernas. Júlio passou da percepção de 
prejuízo com o acidente a uma espécie de auto-satisfação ou contentamento com a 
novidade de seus ritmos e percursos.  
 
                             Mudanças significativas nos processos vitais de uma pessoa podem 
originar-se de meros detalhes cotidianos e de aspectos indeléveis da existência. De 
outro modo, graves acontecimentos ou experiências trágicas – o termo trágico é aqui 
utilizado no sentido comum – podem favorecer mudanças significativas, rearranjos 
nos modos de vida, transformações nas paisagens subjetivas.  
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                             O Colapso é o nome de um conto do escritor americano Francis 
Scott Fitzgerald que retrata uma crise sofrida pelo autor por volta de seus quarenta 
anos: crise de vida, crise de escrita, crise de sentimento, crise de projeto. [...] na 
verdadeira noite escura da alma, sempre são três horas da madrugada, dia após dia 
(FITZGERALD, 2007, p.78). Uma rápida consulta ao dicionário e encontramos para 
o verbete colapso a significação de diminuição da atividade nervosa ou prostração 
repentina. Já o colapso, pensado no contexto dos modos de existência, amplia seus 
sentidos para queda, caída, ruptura, desaparecimento, suspensão, mutação. No 
pensamento de Deleuze, o colapso aproxima-se dos conceitos de desterritorialização e 
linhas de fuga.  
                             O encontro de um homem de idade adoentado, exilado político 
argentino, com um professor de história norte americano, desempregado e praticante 
de cooper, e então no ofício de cuidador, é o mote do romance Maldição Eterna a 
Quem Ler Estas Páginas, de Manuel Puig. Duas pessoas, duas culturas diferentes, 
duas gerações, dois modos de existência. O romance é construído sob forma de 
diálogos com diversas tonalidades afetivas. Lentamente a conversa passa da 
aproximação ao distanciamento, do interesse ao desinteresse, do amor ao ódio, e vice-
versa. No horizonte da narrativa, a relação entre dois mundos e a impossibilidade da 
comunicação.  
                             O senhor Ramirez e Larry, nomes dos personagens, passeiam por 
praças, casas, bibliotecas, hospitais. Conversam sobre seus países, história, literatura, 
vida, trabalho, mulheres. Puig constrói uma narrativa muito semelhante à de um 
acompanhamento terapêutico. O enredo poderia ser o de um acompanhamento 
qualquer: a cidade de Nova York, os deslocamentos, a conversa como uma espécie de 
arte do encontro, o intenso sofrimento e as sensações que perpassam os diálogos. O 
leitor não tem escapatória, será amaldiçoado. Maldição do encontro e da trama que 
envolve os personagens, maldição das ausências e de vidas que se inviabilizam, mas, 
sobretudo maldição da literatura.  
 
                             Gilles Deleuze apreciava a obra de Fitzgerald. Três Novelas ou “O 
Que Se Passou?” (DELEUZE, 1996, pp. 63-81) e a Vigésima Segunda Série: 
Porcelana e Vulcão, (IDEM, 1974, pp. 157-165), atestam os efeitos dessa leitura que 
também funciona como fissura. Toda vida é, obviamente, um processo de demolição, 
citação extraída de The Crack Up, ressoa na obra do autor a partir de uma literatura 
que problematiza aquilo que se passou no encontro entre a esquizofrênica e o 
alcoólatra. Deleuze chama a atenção para o obviamente, para a fissura, para as 
relações entre a superfície e a profundidade.  
                             A idéia de um processo de demolição é bastante estranha. A fissura 
teria uma profundidade demarcatória entre interior e exterior, entre dentro e fora. A 
fissura rasga a superfície sem deixar marcas e a cicatriz é o encontro com a morte. 
Vale a pergunta: então há processualidades no colapso? A frase de Fitzgerald faz a 
ligação entre processo e vida, e confere à palavra vida o atributo do colapso.  
                             Toda vida é demolição perderia o sentido. Toda vida é, obviamente, 
um processo de demolição: destruição, queda, caída, desaparecimento. Certa vez, 
Júlio fez o seguinte relato: ele bebe sem parar, destrói todas as relações no seu 
entorno, perdeu o emprego, a mulher o largou, dinheiro, tinha bastante antes, e 
agora pede esmolas, mendiga, cai em toda parte. Quando toca o telefone, já sei, 
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pedem para ir buscá-lo. Numa noite dessas, após deixá-lo semi-inconsciente em seu 
quarto, uma espelunca que ele divide com outro bêbado, tive vontade de matá-lo... 
Comecei a apertar seu pescoço... Imaginei que ficaria livre... Teria outra vida a 
partir de então. Algo me deteve, o temor do crime, o medo da prisão, a polícia, a 
família, não sei o quê... Talvez uma pontazinha de solidariedade com aquele filho da 
puta. Mesmo assim saí de lá com muita raiva. A suspensão do gesto na pontazinha de 
solidariedade. O colapso e a fissura dançam a linha de um invólucro imperfeito que 
ata duas pessoas em um nó de raiva e ódio.  
                             Querer o acontecimento e sua efetuação, querer o processo e a vida, 
ou como diz Deleuze, se querer é querer o acontecimento, como não haveríamos de 
querer também sua plena efetuação em uma mistura corporal e sob esta vontade 
trágica que preside a todas as ingestões? (DELEUZE, 1974, p. 160). Suportar as 
intensidades do encontro e suspender a esganadura. A mão apertando o pescoço do 
embriagado e, de súbito, a suspensão, trágica, estranha, cheia de ódio. Como nos 
antigos duelos com armas de fogo com apenas uma bala, o inimigo atirou e errou, 
você agora pode matá-lo, mas não dispara. Resignação forçosa e processual, a vida 
insiste numa espécie de clemência libertadora.  
                             A lentidão como potência deriva das processualidades. A lentidão 
como resistência ou o jogo de Espinosa com as velocidades e as lentidões. Como 
salvar-se, salvando a superfície e toda a organização de superfície, inclusive a 
linguagem e a vida? Como atingir esta política, esta guerrilha completa? (IDEM, p. 
161). A vida como colapso, apreendida nas lentidões, nos processos, no intensivo, faz 
reverberar mais vida, ou uma política de resistência que permite a respiração. Política 
do corpo que respira e que ainda insiste. Se Júlio tivesse insistido com a esganadura, 
ele se aproximaria de uma estatística, de um código. Ao contrário, na suspensão, as 
lentidões detiveram suas mãos.  
 
                             A idéia de processo está no coração da ontologia de Deleuze. No 
combate aos transcendentalismos e às essências, o autor trabalha com o conceito de 
processos de individuação – a individuação não supõe diferençação alguma, mas 
provoca-a (DELEUZE, 1988, p. 394). Uma sucessão de conceitos favorece a 
compreensão do que está em jogo nos processos de individuação: desejo, o próprio 
desejo é processo; intensivo, que remete a um campo de variações, modulações e 
ressonâncias; virtual, que não se opõe ao real e sim ao atual, e multiplicidade. Os 
processos são produzidos por cortes, fissuras, variações a partir do novo, mas também 
por aspectos regulares e recorrentes.  
                             De acordo com DeLanda (2008, pp.66-67), do ponto de vista da 
individuação, as diferenças intensivas conduzem os processos. Além disto, as 
intensidades são caracterizadas por pontos críticos em que um material espontânea e 
abruptamente muda em estrutura. As diferenças intensivas têm por propósito definir 
processos de individuação, processos de composição. A capacidade de afetar e ser 
afetado, as singularidades, as hecceidades, constituem a estrutura abstrata de 
processos intensivos, vale lembrar, estrutura abstrata imanente.  
                             Desejo, processo, intensidades, ressonâncias, matérias da clínica e 
da literatura. Nunca um processo acabado, diferença em si mesma. Processos de 
composição sobre um plano de imanência. Clínica e literatura sem fim algum, 
processo que refaz permanentemente as dinâmicas espaço temporais.    
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                             Whitehead (1985, p.214; 1956 p.292) afirma que existem duas 
espécies de processos: o processo macroscópico e o processo microscópico. O 
primeiro é a transição da atualidade lograda (attained actuality) à atualidade em vias 
de realização (actuality in attainment); já o processo microscópico é a conversão de 
condições meramente reais em atualidade determinada (determinate actuality). O 
primeiro processo efetua a transição do atual ao meramente real, o segundo efetua a 
passagem do real ao atual.  
                             Dito de outra forma existe dois tipos de fluência: um tipo próprio à 
constituição da existência particular denominado por Whitehead de concrescência; o 
outro é uma fluência em direção à conclusão do processo, ao acabamento da 
existência particular, indicando o aparecimento de elementos originais na constituição 
de outras existências particulares provocadas pelas repetições do processo. Este 
segundo tipo, Whitehead o denominou transição.  
                             Sherburne (1984, p.238) sustenta que os dois tipos de fluência 
fazem parte de um único processo, e não dois, e que se trata de duas perspectivas do 
mesmo processo, dois diferentes contextos.  
                             Em Whitehead o conceito de processo está atrelado ao conceito de 
criatividade, ou melhor, ao princípio de criatividade. No chamado esquema categorial 
(categorias do último, categorias de existência, categorias de explicação e obrigações 
categoriais) a categoria do último é composta pelas noções de ‘criatividade’, ‘muitos’ 
(many) e ‘um’ (one). Este não se refere ao número um e sim ao artigo, designa a 
singularidade de uma entidade. O termo ‘many’ traz consigo a noção de diversidade 
disjuntiva, elemento do conceito de ser.  
                             A partir dessa tripartição da categoria do último, podemos 
caracterizar processo como movimento criador e impulso criativo do ‘muitos’ para o 
‘um’, produzindo nova entidade, que por sua vez compõe um novo ‘muitos’, 
produzindo também nova entidade. De acordo com Sherburne (1984, p.238), a 
alteração rítmica entre ‘muitos’ e ‘um’ é processo.  
                             O processo de Whitehead é o processo da metafísica, processo 
comandado pelos princípios ontológico, de novidade e de inquietude. Na primeira das 
categorias de explicação, Whitehead afirma que o mundo atual é um processo e que o 
processo é o devir de entidades atuais. Na segunda, no devir de uma entidade atual, a 
unidade potencial de várias entidades adquire a unidade real da entidade atual única, 
de modo que a entidade atual é a concrescência real de vários potenciais (possíveis).  
                             Com o devir de uma entidade atual, evoluem todas as demais 
categorias de existência, à exceção dos objetos eternos. [...] é próprio da natureza de 
um ‘ser’ que seja um potencial para todo devir. Este é o princípio da relatividade1. 
(WHITEHEAD, 1985, p.22). 
                             Na oitava categoria de explicação, Whitehead diz que uma entidade 
atual requer duas descrições: uma que seja analítica da potencialidade para a 
objetificação (objectification) no devir de outras entidades atuais e outra que seja 
analítica do processo que constitui seu próprio devir. E logo a seguir, essa passagem 
fantástica, a de um ‘como’, como uma entidade atual devém constitui o que essa 
entidade atual é. Que o como uma entidade atual devém, constitui o que essa entidade 
atual é, de sorte que as duas descrições de uma entidade atual não são 

                                                           
1 [...] it belongs to the nature of a ‘being’ that it is a potential for every ‘becoming’. This is the 
‘principle of relativity’. (WHITEHEAD, 1985, p. 22).  
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independentes. Seu ‘ser’ está constituído por seu ‘devir’. Este é o ‘princípio de 
processo’2 (WHITEHEAD, 1985, p. 23) (Tradução nossa).  
 
                             O conceito de processo é utilizado por Deleuze e Guattari em 
algumas páginas de O Anti-Édipo. Na crítica de Édipo, Deleuze e Guattari afirmam 
que é a neurose que explica Édipo. Os autores farão equivaler à psicose o próprio 
processo ou a interrupção do processo. Passamos de uma perspectiva metafísica a 
uma perspectiva analítica. A idéia de processo em Deleuze e Guattari está associada 
ao desejo. 

A esquizofrenia como processo é a produção desejante, mas tal como ela é 
no fim, como limite da produção social determinada nas condições do 
capitalismo. É nossa ‘doença’, nós, homens modernos. Fim da história 
não tem outro sentido. Nela se reúnem os dois sentidos de processo, como 
movimento da produção social que vai até o fim de sua 
desterritorialização, e como movimento da produção metafísica que leva e 
reproduz o desejo em uma nova Terra. (DELEUZE E GUATTARI, 1976, 
p.169). 

                              
                             O primeiro sentido de processo, como movimento da produção 
social que vai até o fim de sua desterritorialização, não nos é estranho se levarmos em 
conta os dois campos problemáticos deste texto: clínica e literatura. O processo 
conduz a desterritorialização ao mesmo tempo em que é conduzido pelas forças ora 
clínicas ora literárias. Longe de qualquer essencialismo clínico ou literário, o que está 
em jogo é o modo constituinte, o fazer operatório daquilo que se passa na clínica e na 
literatura. Quanto ao segundo sentido, movimento da produção metafísica que leva e 
reproduz o desejo em uma nova terra, quão estranho nos parece esta assertiva, e ao 
mesmo tempo tão próxima do conceito de processo em Whitehead.  
                             Os homens de desejo da clínica e da literatura, Van Gogh, Artaud, 
Bispo do Rosário, Corpo-Santo, para ficar apenas em alguns mais conhecidos, ou 
muitos pacientes, pessoas que de uma maneira ou de outra foram por nós 
acompanhados, e os autores de que gostamos – vários deles fora dos cânones oficiais, 
conduzem e são conduzidos a uma nova terra. Desejo migrante, nômade, não desejo, 
processo. Processo lento e veloz, clínica lenta e veloz, literatura lenta e veloz.  
                             Deleuze e Guattari fazem o elogio da idéia de processo em Jaspers e 
Laing. Mas o que Jaspers chama de processo? Em sua Psicopatologia Geral, o autor 
denominará ‘ciclos de evolução típicos’ ou ‘modos de evolução’ de determinadas 
doenças, as fases constituintes de seu esquema explicativo: fase, broto, processo e 
desenvolvimento. De um lado, a doença aguda reversível (fase) e a doença aguda 
irreversível (broto). De outro, o processo é como uma interrupção da continuidade 
compreensível – um corte, um rasgo, uma lâmina, um furo – considerando a distinção 
entre processo orgânico e processo psíquico; e o desenvolvimento é a conexão da 
totalidade da vida psíquica ao longo do tempo.  
                             O processo orgânico sinaliza a destruição corporal que afeta o 
rendimento do indivíduo. O processo psíquico, com início gradual ou súbito, tem 
caráter persistente e na maioria das vezes irreversível. Ao tempo de minha vida 

                                                           
2 That how an actual entity becomes constitutes what that actual entity is; so that the two descriptions 
of an actual entity are not independent. Its ‘being’ is constituted by its ‘becoming’. This is the 
‘principle of process’ (WHITEHEAD, 1985, p. 23).  
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profissional em que trabalhei em hospital psiquiátrico, causava-me incômodo a 
distinção espacial e clínica que separava a moradia dos crônicos das enfermarias de 
agudos. Estava implícita a possibilidade de retorno da loucura naqueles acometidos 
por crise aguda. A irreversibilidade ficava do lado dos chamados pacientes crônicos 
ou de longa permanência.  
                             Deleuze faz referência a esta idéia de Jaspers e ainda de Laing. Na 
loucura há duas coisas: furo e desabamento. [...] há um furo, um rasgo, como uma luz 
repentina, um muro que é atravessado; e há, em seguida, uma dimensão muito 
diferente, que poderíamos chamar um desabamento (DELEUZE, 2006, p.303). O furo 
e o desabamento são dois momentos diferentes, e se o furo coincide algumas vezes 
com momentos de produção intensiva, o risco do desabamento, que podemos chamar 
de esquizofrenia ou de colapso, é real e temerário.  
                             A idéia de colapso, se a tomamos de empréstimo a Fitzgerald e a 
Deleuze é porque é uma bela idéia e vem ao encontro de uma condição 
contemporânea (clínica) e a uma maneira de pensar contemporânea (pensamento), 
pois permite pontuar a interrupção do processo sem desqualificar os ritmos e 
processualidades dele constante.  
                             A estória contada por Vittorio Marchetti e comentada por Deleuze e 
Guattari (IDEM, 2006b, p.304) é paradigmática das relações entre o processo e o 
colapso. Reproduzo-a na íntegra, pois ela é muito engraçada: 
 

Num hospital psiquiátrico, os internos, desafiando o veto do diretor da 
clínica, têm o hábito de jogar cartas no quarto de um doente que há anos 
está num estado de profunda catatonia: um objeto. Nenhuma palavra, 
nenhum gesto, nenhum movimento. Um dia, enquanto os internos jogavam, 
o doente, que tinha sido voltado em direção à janela pelo enfermeiro, fala 
inesperadamente: “Olha lá o diretor!”. Ele recai em seu silêncio e morre 
alguns anos mais tarde sem jamais ter voltado a falar. Eis então sua 
mensagem para o mundo: “Olha lá o diretor!”. (Entrevista com Vittorio 
Marchetti, Tempi Moderni, nº 12, 1972. In: DELEUZE, 2006, p.304). 
 

 
                             Há certo fascínio nessas histórias de um único gesto, um único 
movimento, uma processualidade quebrada por um raio, um clarão repentino, e é 
tudo. Vale lembrar o caso da paciente atendida em um hospital nos anos noventa, 
vinte e dois dias de mutismo absoluto, quando de repente um movimento em direção à 
enfermaria, o pedido prontamente atendido de um cigarro, os olhares cruzados por 
entre o fogo aceso (VASCONCELOS DE ALMEIDA, 2005, p.32-33). No dia 
seguinte o atendimento no espaço de uma sala. Mas o que teria se passado entre à 
tarde do dia anterior e a manhã seguinte do atendimento? Ou o que se passou antes, na 
produção daquele olhar? Ela voltou para a cama após fumar seu cigarro. Teria tomado 
banho, se alimentou, falou com alguma outra interna? Permaneceu em silêncio, 
incomunicável?  
                             A idéia de processo parece acompanhar os movimentos vitais, 
cobrir as realidades intensivas através de seus aspectos descritivos. A loucura não é 
necessariamente um desmoronamento (breakdown); ela pode ser também uma 
abertura (breakthrough) (DELEUZE e GUATTARI, 1976, p.170). Em Deleuze e 
Guattari, a idéia de processo está ligada à psicose, melhor, à subjetividade esquiza, 
não edípica. Em O Anti-Édipo, clínica, arte e literatura se ligam por fluxos que 
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alimentam a máquina desejante, que fazem escorrer o desejo. Máquina artística, 
máquina analítica e máquina revolucionária, dizem os autores, fogos locais 
pacientemente acesos para uma explosão generalizada (DELEUZE E GUATTARI, 
1976, p.176). 
                             Um parágrafo de Deleuze e Guattari refere-se à literatura anglo-
americana. Trata-se de um comentário centrado nos processos de territorialização e 
desterritorialização na obra de diversos escritores. Nele também se encontra a 
pertença da idéia de processo ao corpo sem órgãos: 
 

              Estranha literatura anglo-americana: de Thomas Hardy, de 
Lawrence a Lowry, de Miller a Ginsberg e Kerouac, homens sabem partir, 
embaralhar os códigos, fazer passar fluxos, atravessar o deserto do corpo 
sem órgãos. Eles atravessam um limite, quebram um muro, a barra 
capitalista. E certamente acontece não conseguirem o acabamento do 
processo, eles não cessam de não consegui-lo. Refecha-se o impasse 
neurótico – o papai-mamãe da edipianização, a América, o retorno ao 
país natal – ou então a perversão das territorialidades exóticas, e depois a 
droga, o álcool – ou, pior ainda, um velho sonho fascista. Nunca o delírio 
oscilou melhor de um de seus pólos ao outro. Mas, através dos impasses e 
dos triângulos, um fluxo esquizofrênico escorre, irresistível, esperma, rio, 
esgoto, blenorragia ou fluxo de palavras que não se deixam codificar, 
libido demasiado fluida e demasiado viscosa: uma violência à sintaxe, 
uma destruição concertada do significante, não sentido erigido como 
fluxo, polivocidade que volta a freqüentar todas as relações. [...] É isso o 
estilo, ou melhor, a ausência de estilo, a assintaxe, a agramaticalidade: 
momento em que a linguagem não se define mais pelo que diz, ainda 
menos pelo que a torna significante, mas por aquilo que a faz escorrer, 
fluir e explodir – o desejo. Porque a literatura é exatamente como a 
esquizofrenia: um processo e não uma meta, uma produção e não uma 
expressão. (DELEUZE E GUATTARI, 1976, pp.171-172). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Referências: 
 
 
CIORAN, Emil. Exercícios de Admiração: Ensaios e Perfis. Tradução José Thomaz 
Brum. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.  
DELANDA, Manuel. A Filosofia Como Ciência Intensiva. In: Carel, Havi e Gamez, 
David (et col.). Filosofia Contemporânea em Ação. Tradução Fernando José R. da 
Rocha. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
DELEUZE, Gilles. A Ilha Deserta: E Outros Textos. Edição preparada por David 
Lapoujade; organização da edição brasileira e revisão técnica Luiz B. L. Orlandi. São 
Paulo: Iluminuras, 2006. 
_______________ Lógica do Sentido. Tradução Luiz R. S. Fortes. São Paulo: 
Perspectiva, 1974. (Estudos, 35). 
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia. 
Tradução Georges Lamazière. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
_______________ Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 3. Tradução Aurélio 
Guerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leão e Suely Rolnik. Rio de 
Janeiro: Ed. 34, 1996. (Coleção TRANS).  
FITZGERALD, Francis Scott. Crack-up. Tradução Rosaura Eichenberg. Porto 
Alegre: L&PM, 2007.  
PUIG, Manuel. Maldição Eterna a Quem Ler estas Páginas. Tradução Luiz Otávio 
Barreto Leite. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.  
SHERBURNE, Donald. A Key to Whitehead’s Process and Reality. Chicago: The 
University of Chicago, 1984.  
WHITEHEAD, Alfred North. Process and Reality (Gifford Lectures). New York: The 
Free Press, 1985. 
 
 
 


