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Flores…o que são? Flores, são o elo de ligação entre o Céu e a Terra. Através
da contemplação das flores, da inalação consciente do seu perfume, da relação estreita com o ser de cada planta e através do cultivo de belos jardins, o
ser humano pode curar-se e regenerar toda a sua natureza física, emocional
e mental. As flores são símbolos da beleza, da pureza e da esperança. Mas as
flores têm algo que as protege como os guerreiros protegem as princesas, os
espinhos e não saberíamos o quanto elas são maravilhosas se não fossem os
espinhos.
As flores sempre estiveram presentes nos momentos mais importantes das
nossas vidas, nos casamentos, baptizados, nascimentos, mortes, festas,...e a
sua ausência não fazia sentido nenhum. As flores despertam os nossos sentimentos e emoções e acompanham-nos desde o nascimento até à morte
passando pelos momentos de glória de cada um, sejam eles no desporto, na
música, na política ou mesmo na vida familiar. Estiveram sempre ligadas ao
fim da opressão dos regimes autoritários, aparecendo como símbolo da paz
e da liberdade como no 25 de Abril de 1974. Antigamente as flores eram as
mensageiras dos que não podiam falar ou que queriam transmitir uma mensagem aos olhos de todos. As flores também estão presentes nos brasões de
muitas famílias, freguesias, concelhos, distritos e países. A flor é também o
símbolo da realeza francesa e do movimento escutista. Ao longo do tempo,
muitas flores foram utilizadas para fazer chás ou medicamentos para curar
certas doenças ou males do corpo como a violeta odorata. As flores são também usadas para adornar o corpo principalmente pela mulher em ocasiões
mais especiais.
As rosas são das flores mais antigas. A primeira parece ter nascido nos jardins
asiáticos à 5000 anos. No estado selvagem é ainda mais antiga, fósseis dessas
rosas datam de há 35 milhões de anos! Todas as flores têm um significado
diferente, a acácia significa o amor secreto, a açucena o orgulho, a lavanda
a desconfiança, o amor perfeito o pensamento, a campainha a perseverança,
a campânula a submissão e a mágoa, a camélia a beleza perfeita, o girassol
a altivez, a hera a fidelidade, a íris a mensagem, o jacinto a mágoa, o lírio
a pureza, a margarida a inocência, o narciso a vaidade, o nenúfar a pureza
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do coração, a orquídea uma bela dama, a rosa o amor, a tulipa a declaração de amor
e a violeta a modéstia.
O significado das flores também varia consoante a sua cor. Socialmente também foi
desenvolvido um significado paralelo do uso das flores e, por exemplo, quando se
oferece uma flor virada para baixo o seu efeito inverte-se por completo para dar a
entender o contrário do que a flor representa. Quando se oferece uma rosa sem picos
isso significa, da parte da pessoa que a oferece, que “não há nada a temer”, quando se
quer manifestar admiração pela beleza de uma senhora, oferece-se uma rosa vermelha aberta.
Se a sua destinatária a puser no cabelo, indica ao seu enamorado que tivesse cautela,
pois os seus sentimentos podiam não ser bem aceites. Se a rosa for levada ao coração,
o amor é correspondido.
Eu sempre me apaixonei pela beleza e pelo significado das flores, por isso tenho duas
colecções sobre elas: “O Encanto das flores” e “A Rosa - A Dama entre as Damas”.
O encanto das flores sempre despertou o interesse dos Homens, a sua beleza alimentou paixões, acompanhou tristezas, simbolizou glória e embelezou a natureza. O seu
perfume tocou os fortes e os fracos. Alimentou o sonho…
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