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Morei em Viena há um
século...

Sou tão conhecido
quanto Shakespeare
ou Einstein...

Explorei um continente
desconhecido:

O espírito humano.

Milhares de livros foram
escritos sobre mim.

Quem sou eu ?

Eu
sou
Freud.

Sou o
inventor da psicanálise...

E fazer isso não foi
bolinho, posso
bem dizer!

Nem strudel...

Vocês sabem,
o doce
vienense.

Nasci em
Freiberg, na
Morávia,
em 1856.
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Fui o filho preferido de minha mãe.

O pequeno Sigmund
será um grande
homem.

Serei um herói! Como Aníbal,
o general cartaginês...

... O semita
que desafiou
Roma com seus
elefantes!

Veremos!

Não é fácil
ser judeu,
meu filho!

Um dia, quando EU tinha
sete ou oito anos, alguém se
aproximou, arrancou meu
gorro e ordenou:

JUDEU!
Saia da
calçada!
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Obedeci, não tinha escolha.

Meu destino
será diferente!

Quando tinha três anos, nos
mudamos para Viena, na Áustria.

Queria ser pesquisador,
mas fiz medicina.

A vantagem
da medicina é
que podemos
viver dela...

... Enquanto que
como sábio...

!
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