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Ζούμε σε μια σπείρα, ολόκληρο το σύμπαν είναι μέρος ενός κύκλου 26.000 ετών.

Η ίδια η ζωή μας στη γη ακολουθεί μία σπειροειδή διαδρομή.

‘’The Big Way‘
Friedensreich Hundertwasser



Περιεχόμενα.

 Το σπειροειδές ως σύμβολο.

 Το σπειροειδές συμβολίζει.

 Το διπλό σπειροειδές συμβολίζει.

 Το σπειροειδές, κομμάτι του κόσμου μας.

 Ορισμός της σπείρας.

 Σύνδεση με άλλα σύμβολα.

 Το σπειροειδές ως βασικό θέμα στην Παγκόσμια Τέχνη.

 Σύμβολο της θείας ενότητας – η Χρυσή Σπείρα..

 Η Χρυσή Σπείρα σε μεγάλα έργα τέχνης. 

 Η Χρήση της Χρυσής Σπείρας στη ζωγραφική – τεχνικές.

 O Jung η σπείρα και άλλοι.

 Η σπείρα στη ζωή μου.

 Η Σπείρα ως σύμβολο της ζωής και του θανάτου.

 To σπειροειδές στη σύγχρονη τέχνη ως θεραπευτικό εργαλείο.

 Άλλες θεραπευτικές προτάσεις.



Το σπειροειδές ως σύμβολο.

 Δυναμικού κέντρου.

 Μακροκοσμικό.

 Αναπτυσσόμενο.

 Εξέλιξης.

 Δύναμης.

 Αισιοδοξίας.

 Επέκτασης.

 Δημιουργίας.

 Γονιμότητας.

 Ηλιακό – ενεργητικό.

 Παθητικό – σεληνιακό.



Το σπειροειδές ως σύμβολο.

 Της τροχιάς της σελήνης και των σεληνιακών ζώων.

 Της σχηματικής εξέλιξης της εικόνας του απείρου.

 Των κοσμικών σωμάτων εν κινήσει.

 Της σύνδεσης της μονάδας με την πολλαπλότητα.

 Εμβρυϊκό και μη αναπτυγμένο.

 Διαρκώς εξελισσόμενο στο χώρο και στο χρόνο.

 Αναπροσδιορισμού των ορίων της ύπαρξης.

 Πνοής - πνεύματος.

 Συνδεδεμένο με το νερό. 

Crucifers and Spiral Flowers 
Paul Klee



Το σπειροειδές συμβολίζει

 Τον εναλλασσόμενο ρυθμός της κίνησης.

 Mia προοδευτική συνέχειa.

 Την πορεία της διαδρομής του πνεύματος από τη μια άκρη στην 

άλλη.

 Την πορεία της διαδρομής του ανθρώπου από το ένα στάδιο της 

ζωής του στο άλλο.

 Το ταξίδι για την προσέγγιση της γνώσης και τη σύνδεση με τη 

θεότητα.



Το διπλό σπειροειδές συμβολίζει

 Τον κύκλο του νερού με το μεταμορφωτικό και αναγεννησιακό του 

χαρακτήρα.

 Την πολυπλοκότητα και την ισορροπία των δύο κοσμικών ρευμάτων.

 Τα ανώτερα και τα κατώτερα νερά.

 Το αρχέγονο ανδρόγυνο χωρισμένο στα δύο.

 Τα δύο μισά του γήινου αυγού.

 Το περίγραμμα και την κίνηση του Γιν-Γιανγκ.

Σηματοδοτεί τη δράση της αντίστροφης κατεύθυνση της ίδιας δύναμης 
γύρω από τους δύο πόλους .



 Σύμφωνα με τον Juan Eduardo Chirlot το σπειροειδές, μακροκοσμικό 
σύμβολο, αποτελεί τη σχηματική εικόνα της εξέλιξης του άπειρου. 

 Ο Ορτίς το θεωρεί σημειωτικό έμβλημα των ατμοσφαιρικών φαινομένων 
ιδιαίτερα του κυκλώνα ο οποίος συμβολίζει την απελευθέρωση των 
δημιουργικών δυνάμεων του απείρου και την κατάργηση της 
προσωρινής τάξης. Το συνδέει επίσης με την πνοή και τη ζωή όπως, 
συνέβαινε  στην τέχνη και στους αρχαίους πολιτισμούς.

‘’Η χρήση του τόσο στην εικαστική όσο και στην τέχνη του χορού σκοπό έχει 
να προκαλέσει την έκσταση και να διευκολύνει την προσπέλαση του γήινου 
κόσμου με στόχο τη  διείσδυση στο υπερπέραν. Αν το δούμε από αυτή την 
οπτική γωνία, το σπειροειδές συμβολίζει την προσπάθεια συμβιβασμού του 
‘’Τροχού των μεταμορφώσεων’’ με το μυστικιστικό ‘’κέντρο’’ του κινούντος 
ακινήτου ή τουλάχιστον αποτελεί μία πρόσκληση κατά τα βάθη του απείρου 
εκεί που κρύβονται τα μυστικά του.’’

Το λεξικό των συμβόλων ‘’Juan Eduardo Chirlot ‘’



Σύμβολο δυναμικού κέντρου.

 Σχετιζόμενο με τον κυκλώνα συμβολίζει την απελευθέρωση των 

δημιουργικών δυνάμεων του απείρου και την κατάργηση της 
προσωρινής ειρηνικής τάξης.

 Συμβολίζει το άπειρο και συνδέεται με τα νεφελώματα και τους 

γαλαξίες.

Whirlpool Galaxy, Messier 51

Whirlpool Galaxy, Messier 51
Cartwheel Galaxy

κυκλώνας





Το σπειροειδές, κομμάτι του κόσμου 

μας.

 Στον άνθρωπο.

 Στα πλάσματα.

 Στη φύση.









Pillar Point Half Moon Bαy



Σύνδεση με άλλα σύμβολα.

 Mandala.

 Ήλιος

 Λωτός.

 Ιστός.

 Φεγγάρι.

 Τρισκέλιον.

 Φίδι που σκαρφαλώνει στο δέντρο της ζωής.

 Kundalini.

 Δράκος γύρω από πύργο.

 Σκάλα.

 DNA.

 Αιδοίο.

 Mάτι.

 Γιν - Γιανγκ ,το οριζόντιο επίπεδο της εξελικτικής έλικας.



 Στα παλαιολιθικά αγαλματίδια θηλυκών θεών.

 Στη κοσμολογία των Μάγια. Το χειμερινό ηλιοστάσιο συμβολικά είναι 
το μηδέν στο χρόνο και αναπαρίσταται από τη σπείρα.

 Στην Αφρική η σπείρα ή η έλικα αναπαριστά τη δυναμική της ζωής 
και την κίνηση των ψυχών στο δημιουργημένο και επεκτεινόμενο 
σύμπαν.

 Στην Κέλτικη διακόσμηση και στην Ιρλανδία και την Αγγλία εμφανίζεται 
ως σύμβολο προορισμένο να προκαλέσει την έκσταση  και να 
διευκολύνει την προσπέλαση του γήινου κόσμου για μια διείσδυση 
στο υπερπέραν.

 Οι Ινδιάνοι πουέμπλο στο χειμερινό ηλιοστάσιο ανάβουν τη φωτιά 
του νέου έτους και στη συνέχεια τραγουδούν και χορεύουν με 
σπειροειδή κίνηση.

Το σπειροειδές ως βασικό θέμα 

στην Παγκόσμια Τέχνη.





Το Spiral Dance    
Το πρώτο βιβλίο του Starhawk μιλάει για το νεοπαγανισμό στις Ηνωμένες 

πολιτείες και τις Wicca, το κίνημα "Reclaiming’’, τη σύγχρονη μαγεία, τον 
πνευματικό φεμινισμό, το κίνημα της Θεάς και τον οικουμενισμό. Το Spiral 
Dance ονομάζεται και Χορός της αμπέλου ή των υφαντών. Δίνει έμφαση 
στις γυναίκες και συνδέει με τη θηλυκή θεότητα.  Είναι ο κεντρικός 
παγανιστικός χορός στο ετήσιο τελετουργικό των Reclaiming Witches.

Τονίζει την κοινότητά και την αναγέννηση και προσθέτει δύναμη στη 
τελετουργία . Με αυτόν τιμούν τους νεκρούς και γιορτάζουν την 
αναγέννηση. Συνδέει την τέχνη με τη μουσική. Ενώ ο χορός συνοδεύεται από 
τραγούδι και ήχους τυμπάνων.

Ο κύκλος ακολουθεί έναν ηγέτη με αριστερόστροφη κίνηση ό οποίος 
μόλις φτάσει στο κλείσιμο του κύκλου, χτυπώντας με το μαστίγιο, αρχίζει να 
κινείται δεξιόστροφά. Κάθε χορευτής θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με 
καθέναν από τους άλλους .



Στην εικαστική τέχνη.

 Στην Αίγυπτο το σπειροειδές συμβολίζει την ισχύ που βρίσκεται στο 

σκήπτρο των Αιγυπτίων Βασιλιάδων και του Ερμή του Τρισμέγιστου.

 Ο μαίανδρος στην Αρχαία Ελλάδα αποτελεί σύμβολο της γης. 

 Στην Κνωσό πολλά κέρματα κοσμούνται με λαβύρινθους.



Οι Ινδιάνοι Χόπι

 Χρησιμοποιούν το λαβύρινθο – σπείρα ως σύμβολο της «Μητέρας 

Γης»/. Σύμβολο της σύνδεσης μεταξύ ενός αγέννητου παιδιού και της 

μητέρας. (σύνδεση με ομφάλιο λώρο)

Πιστεύεται ότι το κέντρο του είναι η αρχή  όλης της ζωής στη γη και 

αναπαριστά τις προκλήσεις της ζωής αλλά και τη δυνατότητα να βρεθεί 

πάντα η διέξοδος.

 Σύμβολο θεραπείας και προστασίας.





Σύμβολο της θείας ενότητας - η 

Χρυσή Σπείρα.

 Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός 

κανόνας. Η Αλγοριθμική σπείρα συναντιέται παντού στη φύση και σε 
κάθε ζωντανό οργανισμό σε διάφορες μορφές. Η χρυσή αναλογία 

1.618 υπάρχει μέσα μας παντού και γύρω μας στα πιο σπουδαία 

δημιουργήματα του ανθρώπου.

 Η μαγική θα λέγαμε ικανότητά της είναι ότι ενώ οι αποστάσεις –

διαστάσεις της αλλάζουν η μορφή της παραμένει ίδια.



Η Χρυσή Σπείρα σε μεγάλα έργα 

τέχνης.





Η Χρήση της Χρυσής Σπείρας στη 

ζωγραφική – τεχνικές.

 Το μάτι έχει την τάση να έλκεται από συγκεκριμένα μέρη μιας εικόνας 

να βεβαιωθώ ότι ο πίνακας είναι ισορροπημένος και να διασφαλίσω 
ότι το μάτι του θεατή θα μετακινηθεί σε βασικά σημεία 

ενδιαφέροντος. 

 Φανταστικές γραμμές χωρίζουν τον πίνακα σε τρίτα. Η βασική εικόνα 

– σημείο τοποθετείται στο σημείο που τέμνονται.



Η Χρυσή Αναλογία. 1.618. 

 Μπορούν τα ορθογώνια που χρησιμοποιούν τη Χρυσή αναλογία να 

φαίνονται πιο ευχάριστα; Ο Gustav Theodor Fechner, ήταν Γερμανός 

φιλόσοφος, φυσικός και πειραματικός ψυχολόγος τη δεκαετία του 

1860. Ο Fechner's δημιούργησε ένα πείραμα όπου δέκα ορθογώνια 

που ποικίλλουν ως προς την αναλογία μήκους προς πλάτος 

τοποθετήθηκαν μπροστά από ένα θέμα και στη συνέχεια τους 

ζητήθηκε να επιλέξουν το πιο ευχάριστο. Αποτέλεσμα: Τα ορθογώνια 

κοντά στη Χρυσή Αναλογία Ορθογώνιο 1:1.618 ήταν τα φαβορί.



‘’Η αγάπη επιστρέφει στον εαυτό της σε μια εξελικτική 

σπείρα, όπως ο στροβιλισμός των γαλαξιών, γύρω 

από μια μαύρη τρύπα.’’

Elijah David



«Η ανάδυση του ασυνειδήτου είναι μια διαδικασία που κινείται 

σπειροειδώς γύρω από ένα κέντρο, πλησιάζοντας σταδιακά , ενώ τα 
χαρακτηριστικά του κέντρου γίνονται όλο και πιο ευδιάκριτα». -Carl Jung-

‘’Δεν κάνουμε κύκλους, ανεβαίνουμε. Το μονοπάτι είναι μια σπείρα. 

έχουμε ήδη ανέβει πολλά σκαλιά.’’ -Hermann Esse-



«Η σπείρα στην ψυχολογία σημαίνει ότι όταν κάνεις 

μια σπείρα πάντα περνάς από το ίδιο σημείο που 

ήσουν πριν, αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο, είναι πάνω ή 

κάτω, μέσα, έξω, άρα υπάρχει ανάπτυξη. "

(Dream Analysis, Parts II & III. 1929)

Ο αρχετυπικός τρόπος προς την ανάπτυξη δεν είναι 

μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας φιδίσιος ‘’δρόμος΄΄ που 

στριφογυρίζει και σπειροειδώς οδηγεί στην κορυφή.





‘’Για τον Γιουνγκ, το ταξίδι ή «ο δρόμος» ήταν ένας δρόμος όχι 
προς τις υλικές ανταμοιβές, αλλά προς τον Εαυτό. Ο Εαυτός στη 
Γιουνγκιανή θεωρία είναι το κέντρο της ανθρώπινης 
προσωπικότητας και ο απώτερος στόχος του μονοπατιού προς 
τον Εαυτό είναι η ολότητα. Ο αληθινός δρόμος προς την 
ολότητα είναι μια σπειροειδής, όχι μια ευθεία γραμμή. Επιστρέφει 
και επιστρέφει στο ίδιο σημείο, στην ίδια εμπειρία, στην ίδια χαρά, 
στις ίδιες κρίσεις, κι όμως κάθε φορά η προοπτική είναι 
διαφορετική γιατί έχεις ανέβει λίγο περισσότερο από το 
σπειροειδές μονοπάτι σου. Με κάθε στροφή της σπείρας 
καταλαβαίνεις λίγο περισσότερα. Είναι μια διαδρομή 
παραδοξότητας και συχνά βαθιάς αβεβαιότητας, αλλά 
προσφέρει εκπληκτικές ιδέες και μαγικές όψεις.

Έτσι, το σώμα έχει το δικό του ταξίδι στο σπειροειδές μονοπάτι. 
Κινείται και ανταποκρίνεται και ξετυλίγεται στη θεραπεία με τον 
ίδιο σχεδόν τρόπο, λαχταρώντας και αγγίζοντας τη δική του 
ολότητα. Πόσο συχνά μας προβληματίζει ο ίδιος πόνος, ο ίδιος 
τραυματισμός, οι ίδιοι περιορισμοί; Αλλά το σώμα κρατά το 
κλειδί για τη δική του ανάκαμψη, αν είστε σε θέση να το ακούσετε 
και να το ακούσετε. Κάθε φορά που σκύβετε γύρω από αυτό το 
σπειροειδές μοτίβο ειδικά για το σώμα σας, μπορείτε να 
αναγνωρίσετε πού βρίσκεστε; Μπορείς να νιώσεις λίγο 
περισσότερο, να καταλάβεις λίγο περισσότερο τι είναι και τι 
προσπαθεί να σου πει; Και από εκεί, τελικά να αλλάξει και να 
ανέβει αυτή τη σπείρα προς την ολότητα;’’

Pamela Frost



Η σπείρα στη ζωή μου.
Η σύνδεση μου με τη σπείρα ήταν έντονη από τα νεανικά μου χρόνια όταν ξεκίνησα να μελετάω τις θεωρίες του 

Γιούνγκ και τα σύμβολα. Ξεχώρισα το σπειροειδές λόγω της έντονης δύναμης που κρύβει καθώς είναι βαθιά 
συνδεδεμένο τόσο με τη ζωή και τη φύση του ανθρώπου, όσο και με την ίδια τη φύση και το σύμπαν. Συνδέεται με 
πολλές από τις θεωρίες της αναλυτικής ψυχολογίας.

Το πρώτο σχέδιο που θα σχεδιάσω μόλις πιάσω ένα χαρτί στα χέρια μου είναι αυτό της σπείρας. Λειτουργεί για 
εμένα ως σύμβολο γείωσης και ατέρμονης αλλαγής, εναλλαγής και εξέλιξης.  

Έχοντας ως σταθερό σημείο ,το κέντρο, μου δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας ώστε να μπορέσω να 
επεκταθώ δημιουργικά  γύρω από τον κεντρικό μου άξονα . Από το κέντρο,  μέσω της σταθερότητας ξεκινάει το 
ταξίδι μου στην ελικοειδή κίνηση  που με παρασέρνει. Ένα ατελείωτο ταξίδι δυνατοτήτων και εμπειριών. Μία 
διαδικασία εξερεύνησης και ενδυνάμωσης. Η προσέγγιση του απείρου, μέσω της αέναης κίνησης και δημιουργίας, 
θεωρώ ότι είναι μια έκφραση που κρύβει  μέσα της τεράστια γονιμοποιό δύναμη που συμβολίζεται από το 
σπειροειδές.

Η σπείρα μου δίνει μία ενέργεια εξέλιξης η οποία ξεκινάει από το κέντρο και μέσω της επανάστασης και της 
ενδυνάμωσης επιστρέφει σε αυτό.

Διαγράφοντας μια σπείρα στο χαρτί νιώθω ότι ο φόβος γίνεται δύναμη, ο κύκλος σπάει και φέρνει απεριόριστες 
δυνατότητες, απεριόριστες διαδρομές, μέσα και έξω μου. Συντελείται μέσα μου μια ένωση των αντιθέτων, η οποία 
μεταμορφώνει τη ζωή μου. Η σύνδεση φωτός και σκιάς, καλού και κακού, θανάτου και ζωής /αναγέννησης και 
σταθερότητας μέσα από τη μεταμόρφωση είναι ο δρόμος προς την εξατομίκευση.

Στα φοιτητικά μου χρόνια ήρθα σε επαφή με το έργο του Friedensreich Hundertwasser αυστριακού ζωγράφου, 
αρχιτέκτονα, οικολόγου και φιλοσόφου. Το έργο και τις θεωρίες του  τα χρησιμοποίησα στην εργασία μου με μικρά 
παιδιά πυροδοτώντας γνωστικές και δημιουργικές διαδικασίες. Ο Hundertwasser υποστηρίζει ότι όλα στη φύση 
είναι καμπυλωτά και δεν υπάρχει πουθενά η ευθεία γραμμή, την οποία θεωρεί ξένη προς τη ΄φύση του ανθρώπου. 
Βρήκα στο έργο του την αποτύπωση των ιδεών μου για τη σπείρα και τον μελέτησα με πάθος. Το σπειροειδές 
αποτελεί κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας του και των εικαστικών και αρχιτεκτονικών του έργων.



‘’H σπείρα βρίσκεται σε εκείνο ακριβώς το σημείο όπου η άψυχη ύλη μετατρέπεται 
σε ζωή. Είμαι πεπεισμένος ότι η πράξη της δημιουργίας έγινε σε μορφή σπείρας. Όλη 
μας η ζωή προχωρά σε σπείρες.

Η γη μας περιγράφει μια σπειροειδή πορεία. Κινούμαστε σε κύκλους, αλλά δεν 
επιστρέφουμε ποτέ στο ίδιο σημείο. Ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Περνάμε μόνο πολλές 
φορές από την ίδια ‘’γειτονιά’’. Χαρακτηριστικό μιας σπείρας είναι ότι φαίνεται να 
είναι κύκλος αλλά δεν είναι κλειστή. Η αληθινή σπείρα δεν είναι γεωμετρική αλλά 
‘’φυτική’’. Έχει διογκώσεις, γίνεται πιο λεπτή είναι παχύρρευστη και κυλάει γύρω από 
τα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο της. 

Η σπείρα δείχνει ζωή και θάνατο και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ξεκινώντας από το 
κέντρο, το άπειρο η σπείρα σημαίνει γέννηση και ανάπτυξη, αλλά με το να μεγαλώνει 
όλο και περισσότερο η σπείρα διεισδύει στον άπειρο χώρο και πεθαίνει σαν κύματα 
που χάνονται στα ήρεμα νερά. Η σπείρα μεγαλώνει και πεθαίνει σαν φυτό - οι 
γραμμές της σπείρας, σαν ένα μαιανδρικό ποτάμι, ακολουθούν τους νόμους 
ανάπτυξης ενός φυτού. Παίρνει τη δική του πορεία και πάει μαζί της. Με αυτόν τον 
τρόπο η σπείρα δεν κάνει λάθη.’’

Friedensreich Hundertwasser 

Η Σπείρα ως σύμβολο 

της ζωής και του θανάτου.



Waldspirale

Friedensreich Hundertwasser



To σπειροειδές στη σύγχρονη τέχνη

ως θεραπευτικό εργαλείο.

Georgia O'Keeffe. Pond in the WoodGeorgia O'Keeffe. Blue II,

 Σε επαφή με το αρχέγονο παιδί.

 Κινούμενος προς το κέντρο μου.



Enzo Mazzotta
Tamara Phillips





Alirezakarim Ιmoghadam
Van Gogh - Starry Night 



Two Survivors - Dreams of Doris 
F.Hundertwasser

Spiral of Life by Belinda Paton

Hundertwasser
‘’End of the waters’’



Duong Quoc Dinh

Veronica Yurzola



Άλλες θεραπευτικές προτάσεις.
H σπείρα μπορεί να σχεδιαστεί με 

σκοπό :

- Την ελεύθερη έκφραση.

- Την επικέντρωση σε εσωτερικές 

διαδικασίες.

- Την πορεία προς έναν εσωτερικό ή 

εξωτερικό στόχο.

- Τη συμβολική χαρτογράφηση των 

ψυχικών φαινομένων.

- Την αναπαράσταση των γεγονότων 

της ζωής.

- Τη βίωση της ελευθερίας.



Η διπλή σπείρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εικαστική θεραπεία σε 

μία προσπάθεια προσέγγισης των αντιθέτων μέσα μας και στη ζωή 
μας. Ενώνοντας τα σε αυτό το σύμβολο μπορούμε να βιώσουμε τη 

σύνδεση και την εναντιοδρομία που σύμφωνα με τον Ηράκλειτο 

εξυπηρετεί την πορεία του ανθρώπου προς την αυτοπραγμάτωσή του 

και την εκ νέου νοηματοδότηση της ζωής του. 

Σε δεύτερο στάδιο μπορούμε να επικεντρωθούμε στην κίνηση Η 

αριστερόστροφη για να απεικονίσει τη στασιμότητα ή αρνητικά 

συναισθήματα και καταστάσεις. Η δεξιόστροφη, την εξέλιξη και θετικά 

συναισθήματα και καταστάσεις. Ένωση και διαφοροποίηση , ένα 

διαρκές πάρε δώσε. Μια ζυγαριά ένα σύμβολο που μπορεί εκ νέου να 

στριφογυρίσει με σπειροειδή φορά φέρνοντας τα πάνω κάτω και τα 

μέσα έξω.



Η διπλή σπείρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εικαστική θεραπεία σε 

μία προσπάθεια προσέγγισης των αντιθέτων μέσα μας και στη ζωή 

μας. Ενώνοντας τα σε αυτό το σύμβολο μπορούμε να βιώσουμε τη 

σύνδεση και την εναντιοδρομίας που σύμφωνα με τον Ηράκλειτο 
εξυπηρετεί την πορεία του ανθρώπου προς την αυτοπραγμάτωσή του 

και την εκ νέου νοηματοδότηση της ζωής του. 

Σε δεύτερο στάδιο μπορούμε να επικεντρωθούμε στην κίνηση. Η 

αριστερόστροφη για να απεικονίσει τη στασιμότητα ή αρνητικά 

συναισθήματα και καταστάσεις. Η δεξιόστροφη την εξέλιξη και θετικά 

συναισθήματα και καταστάσεις. Ένωση και διαφοροποίηση , ένα 

διαρκές πάρε δώσε. Μια ζυγαριά ένα σύμβολο που μπορεί εκ νέου να 

στριφογυρίσει με σπειροειδή φορά φέρνοντας τα πάνω κάτω και τα 
μέσα έξω.



Το σπειροειδές θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει το τραύμα. 
Όσο κανείς επικεντρώνεται στο τραυματικό γεγονός τείνει να επιστρέφει σε αυτό. 
Όταν όλη η ζωή περιστρέφεται γύρω του, δημιουργείται μια μαύρη τρύπα που μας 
καταβροχθίζει(αριστερόστροφη κίνηση). 

Όμως βάζοντας το τραυματικό γεγονός στο κέντρο και δημιουργώντας μια σπείρα 
γύρω από αυτό , με κάθε καμπύλη απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο. Με κάθε 
καμπύλη αυτό μικραίνει, δημιουργείται απόσταση και κενός χώρος που μπορούμε να 
τον γεμίσουμε με εμπειρίες νέες επαφές, αισθήσεις και συναισθήματα. 

Ο χώρος που καταλαμβάνει στη ζωή μας είναι πλέον πολύ μικρός και η σπείρα που 
την αναπαριστά τεράστια, γεμάτη χρώματα και στολίδια και ακόμα και αν σε κάποια 
σημεία μαυρίζει στην επόμενη στροφή μπορεί να ξαναβρεί ή να ξαναγεννήσει το 
φως. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ενδυνάμωσης μπορούμε να επιστρέψουμε στο 
αποδυναμωμένο  κέντρο και να του δώσουμε νέο χρώμα και φως , από αυτό που 
συλλέξαμε στη διαδρομή.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί επίσης να γίνει συνειδητή η σύνδεση των 
αντιθέτων μέσα μας, η εναλλαγή των θετικών και αρνητικών εμπειριών ως κομμάτι 
της ζωής και της εξέλιξης του ανθρώπου.



Ευχαριστώ πολύ!
Σουμελίδου Ελπίδα
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