
 

La Deessa és l’origen de tot, i  hi era sempre abans 

Des de temps antics, l’espiral ha estat present en la humanitat representant 

allò sagrat per als sentits. Des de l’era del paleolític, podem trobar aquesta 

simbologia en estatuetes de deesses, reproduïda en ossos d’animals, en 

pedres, i en parets de cavitats. 

En totes les diferents cultures, l’espiral posseeix tot un ventall de significats 

coincidents: és un símbol simple, doncs és una línia que s’enrotlla sobre sí 

mateixa, imitant les nombroses formes d’espiral que apareixen de manera 

natural en animals i plantes, es troba en els remolins d’aigua, en les 

teranyines, i en les galàxies que giren en l’espai representant l’evolució 

d’una força que es va donant a la natura canviant d’un estat a un altra. 

L’espiral manifesta l’aparició del moviment de forma circular sortint del 

punt original, aquest moviment pot ser mantingut i perllongat de forma 

infinita. Representa emanació, extensió, desenvolupament, continuïtat 

cíclica en progrés i rotació creacional. La creació i recreació de la vida 

humana. 

L’espiral es vincula al simbolisme còsmic de la lluna, al simbolisme eròtic de 

la vulva, l’aquàtic de la petxina, el simbolisme de la fertilitat, representa els 

ritmes repetits de la vida, el caràcter simbòlic associat a l’aigua i a la 

feminitat. Una glossa del plaer clitòric, plaer que dona sentit a la llibertat 

femenina i no a l’inrevés. Rigor i saviesa ancestral que ens acompanya en el 

sentit lliure de ser dona i sense equivocar-se d’orgasme. 

La Deessa triple representa el poder creador de la divinitat femenina. 

L’espiral és matriu i cercle sense fi de la creació. Vida i natura tot neix de 

formes corbes. No hi ha línies rectes a la natura. 

La triple espiral o espiral de la vida,  dividida en tres cicles eterns s’associa 

amb l’origen de la representació de les deesses triples. Representa els tres 

poders de la néta, la mare i l’àvia. És un símbol del poder femení. La triple 

deessa de les tres edats de la feminitat. L’espiral a la terra, Gaia de la que 

procedim i a la que tornem.  
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