


A VIA ALQUÍMICA

• Prima Materia                          Lapis Philosoforum

• A BUSCA PELA PEDRA FILOSOFAL , O OURO 

ALQUÍMICO.

SELF

EGO

SOLVE ET COAGULA



Só o sangue pode reanimar o glorioso estado de
consciência em que o derradeiro vestígio de negrume é
dissolvido, em que o diabulum (desconexão simbólica) deixa
de ter existência autônoma e se junta à profunda unidade da
psique.

FASES DO PROCESSO 

ALQUÍMICO





O BALÉ

“O Lago dos Cisnes” Tchaikovsky (1843-1893)



O CISNE 

O cisne é um emblema do mercúrio. Tem dele a cor e a mobilidade, bem como a 

volatilidade, proclamada por suas asas. Símbolo de albedo.



NINA

Nina é o Cisne Branco, asséptico e imaculado, que nada nos lagos formados pelas 

lágrimas da mãe, assim como é no conto que deu origem ao balé.



O FEITIÇO

O sonho era o prólogo da peça, cena em que Rothbart, o bruxo que se apresentava 

como uma ave negra, símbolo de nigredo lança o feitiço. Talvez um verdadeiro 

prenúncio psíquico do processo de transformação que ela viveria. 



A MENINA

Ela é cisne branco, mas aprisionada ainda destituído de suas virtudes, sua natureza 

está subjugada e reprimida sendo necessário passar pela fase negra para depois 

haver o embranquecimento real. „‟



A MÃE DEVORADORA

• a sombra possui conteúdos invocados 

pela sua mãe, uma bailarina medíocre e 

frustrada que desistiu do sonho para 

cuidar da filha. Nina carrega nas suas 

costas fracasso da mãe. 

No caso da protagonista a sombra possui conteúdos invocados pela sua mãe, uma 

bailarina medíocre e frustrada que desistiu do sonho para cuidar da filha. Nina 

carrega nas suas costas fracasso e o desejo projetado da mãe. 



AGRESSIVIDADE

Nina passa o filme lutando contra as suas unhas e as marcas que elas deixam nas 

suas costas enquanto dorme único momento que em que ela se permite viver este 

lado instintivo.



DESAFIO



POLARIDADE

Este é sua primeira visão de Lily, personificação de sua sombra e rival. Seus 

reflexos praticamente se confundem.



O REI

Thomas é a única figura masculina significativa, e se torna, para Nina seu Animus. 

Sua atitude apesar de sexualizada tem o papel de Mentor, permitindo que Nina 

traga à tona o Cisne Negro, afinal ela não sentia prazer em nada, nem na dança, 

nem no seu corpo, nem na vida. 



PRAZER

A libido de Jung, aquela que o cientista afirma ser a energia psíquica que inclui a 

sexual é apetite, agressividade, sexualidade, fome, sede e toda sorte de 

necessidade e vontades.



O CISNE NEGRO

Nina deve se deparar com o sombrio, com o negativo, com a depressão, que é a 

primeira instância alquímica, a nigredo alquímica para depois encontrar albus e 

reunir todas as cores.



O cisne Negro é o desafio do encontro de Nina com sua própria sombra.



OS DUPLOS

A questão da projeção interna no meio externo fica sugerida várias vezes pela 

presença de espelhos.



SPARRING-DUALIDADE

Sua maior rival no corpo de baile, a sensual e desinibida Lily é ao mesmo tempo seu 

alter-ego. Lily encarna o arquétipo de Lilith, a mulher na sua forma demonizada.



FUSÃO



FUSÃO

Neste momento o Cisne Negro começa a surgir, ela enfrenta a mãe e se permite 

entregar-se e sentir prazer com sua alucinação de Lily.



ALUCINAÇÕES E DELÍRIOS

Quando a natureza instintiva quase foi exterminada a psicose começa a dominar a 

cena, na forma de delírios e alucinação visuais e auditivas.



A única pessoa no seu caminho é você mesma. Deixe-se 

levar! 



ALBEDO



PAES DE DEUX

O brilho inicial interior que muitas vezes é erroneamente confundida com a 

verdadeira iluminação.

Os aspectos sombrios borbulham ali no inconsciente, em fervilhante ebulição, até 

que explodem no dia da estréia em todas as direções num caudal descontrolado.



AUGE DE NIGREDO

Nina se fere com um pedaço de espelho (na imagem de Lily) - aquele que reflete, 

que nos mostra quem somos e simboliza a coragem de assumir a sombra e lutar 

com a força de quem faz o que for preciso para obter a vitória evidenciando com 

maestria o arquétipo de Odile.



PERSONIFICAÇÃO DE ODILE

No segundo ato ela encarna o seu lado negro, e não vai mais para o palco 

representar o Cisne Negro, é o Cisne Negro.





RUBEDO

Na cena final, a morte do cisne simbolizado por Rubedo: ou Operação Vermelha, 

é o estágio em que se produz a Pedra Filosofal, o casamento alquímico. 



CONJUNÇÃO

O cisne branco ferido simboliza o casamento alquímico assim, o branco e o 

vermelho - Rainha e Rei .


