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INTRODUCERE
Floare crescută în crăpătura zidului,
Eu te smulg din lăcaşul tău
Şi în palmă te ţin, cu rădăcină şi cu tot ce eşti,
Micuţă floare! Dar a-nţelege de-aş putea
Cine eşti tu, şi rădăcina ta, si tot ce eşti,
Atunci şi cine-i Dumnezeu şi cine om, aş ştii.
Alfred Tennyson (1809 - 1892)

Exceptând

dragostea,

există ceva mai frumos pe acest pământ

sau mai esenţial decât o plantă? Adevărata
tocmai covorul de smarald care îmbracă
Florile, aceste forţe
spectacol

al naturii,

matrice

a oricărei vieţi omeneşti

este

pământul.

tăcute reprezintă,

un spectacol

decât o floare

fără

doar şi poate,

pe care Divinitatea

cel mai

ni l-a dăruit

reuşit

cu

multă

generozitate.
Privind florile, conştient
simţit şi a înţeles frumosul

în mod instinctiv

lor spirituală,

şi de aceea şi le-a dorit mereu aproape,

sa şi le-a asociat celor mai importante
Florile sunt capabile
înconjoară cu dragoste

de valoare

momente ale existenţei

de cea mai vie recunoştinţă

le-a adus în viaţa

sale.

faţă

de cineva

şi le îngrijeşte din suflet. Graţie unor procese

ţin de magie pură, florile sunt fără

îndoială,

instrumente

extrem

care

ce li se atribuie le transformă

mesager al sentimentelor
semnificaţii,

dragostea, prietenia,

este unul în care emoţiile dictează

recunoştinţa

- toate aceste sentimente

ceea ce este mai nobil şi mai frumos prin oferirea
Dragostea

în

om.

un act lipsit de

raţiunii;

respectul,

se pot exprima prin tot

florilor.

pentru flori face parte din zestrea

noi, pe care am moştenit-o

aproape

în cel mai sincer, direct şi delicat

noastre, iar oferirea lor nu este niciodată

ci întotdeauna

care le

de sensibile

stare să măsoare emoţiile umane, radiind energie şi forţă benefice pentru
Simbolurile

omul a

sufletească

a fiecăruia

şi pe care suntem datori să o transmitem

dintre

generaţiilor

viitoare (Şelaru E., 1995).
Goethe scria florile
să le înveţi caracterul.
fiecare ceas, este absolut

ca şi oamenii îndărătnici

De aceea, urmărirea
necesară".

îţi pot dărui totul dacă

reuşeşti

lor cu calm, în tot cursul anului, în

