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Măiestria dăruirii florilor

 Cu ajutorul florilor oamenii își

exprimă emoțiile, dragostea,

respectul unii față de alții.

 În limba florilor se poate face o

declarație de dragoste,

împărtăși o bucurie, compătimi

o durere.

 Florile ne inspiră la scrierea

poeziilor și chiar romanelor.



Pentru a nu greși în alegerea culorilor – folosiți 

culoarea universală - albă

 Culoare albă simbolizează puritatea și inocență.



Culoarea roșie

 este culoarea dragostei și pasiunii

 dragostei de viață și de libertate.

 trandafiri roșii - florile preferate
ale îndrăgostiților

 trebuie să evităm compoziții de
mari dimensiuni.

 culoarea roșie în buchet se
asociază perfect cu alb, galben.

 culoarea roz este culoarea
modestiei și tinereții – este
perfectă pentru o declarație de
dragoste.



Culoarea galbenă

 trandafirul galben - exprimă emoțiile

cele mai pozitive.

 trandafiri galbeni nu au nici o legătură

cu trădare și gelozie (cu toate că o

astfel de interpretare a sensului

simbolic este foarte frecvent).

 florile galbene, simbolizează o prietenie

de durată, și, de obicei astfel de flori –

sunt un cadou minunat pentru prieteni

de Ziua Îndrăgostiților sau de ziua de

naștere.

 culoarea galbenă ne poate ajuta să-i

facem o aluzie persoanei care ne

iubește că vrem să fim prieteni fără a o

jigni.



Culoarea albastră

 albastru - rece și liniștit, riguros și plin

de energie.

 simbolizează energie și infinit,

încredere și loialitate.

 este culoarea prospețimii, răcorii și

romantismului.

 albastru - creează iluzia de spațialitate.

 buchetul de iriși albaștri, dăruite femeii

iubite, îi amintește că ea are pe cine să

se sprijine.

 culoare albastră poate fi combinată cu

galben strălucitor sau alb orbitor.



Culoarea violetă 

 simbolizează măreția, demnitatea

și luxul.

 siniliu - puritate, fidelitate.

 un buchet de clopoței albăstrui e

ideal pentru o creatură tânără,

inocentă și pură.



Culoarea verde

 verde – pace, liniște.

 o compoziție cu multă verdeață ajuta la

crearea unei atmosfere plăcute, relaxante

la domiciliu sau la birou.

 verde deschis - puritate, veselie.

 culoare verde închis - speranță, pace,

liniște, fertilitate.



Semnificația numărului florilor

 Cantitatea florilor în buchet are o
anumită semnificație:

 1 floare – acordă atenție

 3 flori – respect

 5 flori - declarație

 7 flori – iubire

 Dacă florile din buchet sunt mai
multe de douăsprezece atunci ele
trebuie să se împartă la șase

 Florile de doliu de obicei sunt
pare, de nuanțe întunecate, stricte

 Câți trandafiri v-au dăruit bărbații:

 1 – prudență

 3 – interes

 5 sau 7 – intenții

 9 – iubire

 11 – pasiune

 15 și mai mult – acum se poate totul

 13 – nu se dăruiesc



Semnificația culorii trandafirului

Simbol Confuzie /smeatenie/



Semnificația culorii trandafirului

Gingășie 
Mulțumire



Semnificația culorii trandafirului

Dorință, pasiune

Ambiții 

Poezie  




