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As agulhas de pinheiro lineares 

 

Nos meses de inverno, as “sempre-vivas” das coníferas concedem presentes 

inspiradores da força vital verde da Natureza, numa época em que a maioria 

das outras plantas adormeceu ou morreu. Entre as coníferas, o Pinheiro, em 

particular, acena para nós com sua estatura elevada e brilho brilhante de luz 

em suas agulhas. Todo o gesto de Pine é uma linha vertical de ascensão em 

direção ao céu – um contraponto vívido às forças descendentes, escuras e 

adormecidas do inverno. O Pinheiro perde facilmente os ramos mais velhos à 

medida que sobe a alturas sublimes. Até as folhas em forma de agulha do 

pinheiro são um reflexo de toda a sua forma; suas extensões lineares 

ricamente saturadas em sílica, o mais leve de todos os minerais.  



As coníferas - evoluindo a primeira 

atividade de floração na vida vegetal 

 

As coníferas desempenham um papel único na evolução da vida vegetal na 

Terra. Eles foram as primeiras plantas a aprender a florescer, desenvolvendo -

se além de algas, líquens, musgos, samambaias, equisetum e outras plantas 

vegetativas ou produtoras de esporos. Para conseguir isso, eles forjaram um 

caminho ao longo de eras, através das camadas escuras, densas e úmidas que 

envolviam a terra primitiva, ansiando por forças cósmicas portadoras de luz 

que geram florescimento. Como tal, a pinha é um tipo notável de flor primitiva, 

pertencente à classe das gimnospermas que ainda não encerram suas 

sementes em um ovário. Em vez disso, eles estão abertos ao ar e à luz, 

desenvolvendo suas forças reprodutivas lenta e deliberadamente em três 

estágios ao longo de aproximadamente três anos.  Os cones de pólen ou 

amentilhos na parte inferior da árvore produzem ondas de pólen e depois 

caem da árvore. Enquanto isso, o pólen flutua nas correntes de ar, 

encontrando cones vermelhos vibrantes nos galhos superiores do 

pinheiro. No segundo ano, esses cones ainda em desenvolvimento são 

pequenos e verdes. Finalmente, no terceiro ano, esses cones amadurecem em 

estruturas de madeira marrom, com sementes presas às escamas.  



Cones com pólen 

 

 

 

 

Cones de sementes do segundo ano 

https://www.fesflowers.com/wp-content/uploads/2022/02/pine-seed-flowers-jb-1.jpg
https://www.fesflowers.com/wp-content/uploads/2022/02/pine-seed-flowers-jb-1.jpg
https://www.fesflowers.com/wp-content/uploads/2022/02/pine-green-cone.jpg
https://www.fesflowers.com/wp-content/uploads/2022/02/pine-green-cone.jpg


Cones de sementes maduras do terceiro ano. 

 

A Condição de Saturno – Calor Envolto em 

Escuridão Germinal 

 

A tradição herbal antiga atribui as árvores coníferas à influência do planeta 

Saturno. Podemos entender essa conexão percebendo que o reino espiritual 

arquetípico de Saturno (além do planeta físico que vemos hoje) está 

esotericamente associado ao início da Evolução da Terra, o que pode ser 

considerado o início primordial da Criação. Por exemplo, este poema nativo 

americano Ojibwe, To The Pine Tree, de Jane Johnston Schoolcraft (1800-

1842), transmite um profundo reconhecimento espiritual do Pinheiro como 

“para sempre verde” emergindo da pátria  do Pai-Criador, “O único Entendo, o 

Pinheiro, volto para minha terra natal. O Pinheiro, o Pinheiro meu 

pai!…Para sempre você é verde…”  



O grande iniciado ocidental, Rudolf Steiner, descreve esta condição primordial 

de Saturno como o início profundo da Evolução da Terra, emergindo do 

Fundamento Pai da Criação. Dentro dessa imensa Presença Espiritual havia 

uma poderosa escuridão criativa contendo calor interior, onde as forças 

semelhantes a sementes da vida física 

podiam germinar. Esta verdade é 

expressa no primeiro capítulo de 

Gênesis: “E a terra era sem forma e 

vazia; e havia trevas sobre a face do 

abismo.” 

Como um todo, as coníferas carregam 

uma memória primordial dessa 

condição de Saturno. A partir de uma 

espécie de comunhão pensativa e  

criativa com a escuridão, eles foram 

capazes – ao longo de eras – de cultivar 

um calor vital que gradualmente subiu 

ao reino da luz, atingindo os primeiros 

rudimentos da floração das plantas. A 

partir desses impressionantes impulsos 

iniciáticos, a estupenda diversidade da 

vida vegetal que conhecemos hoje 

poderia se desenvolver. Este “novo 

começo” na evolução das plantas é 

maravilhosamente transmitido por 

Loren Eiseley em “How Flowers 

Changed the World”. 

                                                         

 

 

Pinus sylvestris, ou Pinheiro da  Escócia,                                            

espécie de Pinheiro usada pelo Dr. Bach 

 



Óleo essencial de pinho: qualidades de 

aquecimento e aterramento que estimulam 

a respiração e a circulação 

 

 

Segurando esta imagem arquetípica de Saturno, podemos apreciar a 

importância especial do Pinheiro emergindo das profundezas penumbrais em 

direção à sua presença imponente na luz. No óleo essencial de pinho extraído 

das folhas da agulha do pinho, podemos notar particularmente as notáveis 

qualidades curativas do calor que se abre ao ar e à luz.  O óleo essencial de 

pinho é especialmente apreciado por seu aroma pungente, mas edificante e 

purificador. Tem a capacidade de limpar o trato respiratório da fleuma, agindo 

como expectorante e descongestionante para promover uma respiração mais 

fácil e aliviar os sintomas de resfriados, tosse, sinusite e asma.  Quando usado 

para massagens e banhos, o calor do óleo essencial de pinho penetra nos 

músculos e articulações aflitos com artrite, reumatismo e condições 

semelhantes de frio e contração, para estimular e melhorar a circulação.  

Uma das principais estruturas químicas do óleo essencial de pinho é o α -

pineno; um tipo de substância mãe que é encontrada em várias outras plantas 

com histórias evolutivas posteriores.  As qualidades de aterramento, 

calmantes e de alívio da dor do a-pineno são um tema de cura consistente 



nesses outros óleos essenciais. Podemos dizer que a família Pinaceae foram os 

“pinheiros” que primeiro “inauguraram” para capturar esses elementos de 

aquecimento da terra emergindo à luz e, em seguida, comunicaram essas 

estruturas químicas a muitas outras formas de vida vegetal.  

Pine Flower Essence: Transformando a 

melancolia da ninhada 

Se mantivermos esta imagem imaginativa do Pinheiro e do seu caminho 

evolutivo de vir a ser, podemos aprofundar as indicações do Dr. Bach para 

o Pinus sylvestris “… aqueles que se culpam e nunca se contentam com os seus 

esforços ou resultados. Eles são trabalhadores e sofrem muito com as falhas 

que atribuem a si mesmos.” Aqui temos o arquétipo de Saturno de uma espécie 

de disposição melancólica sombria e taciturna. Até mesmo a língua inglesa 

incorporou essa qualidade essencial no verbo to pine , que significa ansiar e 

ansiar pelo que já passou ou não é mais atingível.  

No entanto, a polaridade curativa do anseio melancólico também está contida 

no Pinheiro. Pois aprendeu a conviver com essa escuridão, encontrando nela 

impulsos transformadores para uma futura ascensão à luz. Assim como o 

Pinheiro aprendeu tão maravilhosamente a ir além de seu passado – 

literalmente deixando cair seus galhos inferiores enquanto se esforça para 

cima, também esta é a grande lição da personalidade do Pinheiro, que se torna 

muito sobrecarregada com seus sentimentos atuais de “peso” ou falha, e não 

pode avançar positivamente. 



 

Um dos principais insights sobre a Personalidade Pine, não é apenas a 

apresentação externa do pessimismo, mas uma espécie de frieza interior e 

consequente estase. Essa frieza pode se apresentar como uma condição 

contraída ou socialmente distante. O calor amoroso é muitas vezes uma 

qualidade que tal personalidade não pode receber facilmente dos outros ou 

sentir dentro de si. Em seu processo de cura, a essência floral de pinho penetra 

profundamente na memória – por exemplo, uma infância com uma educação 

severa, um clima predominante de desgraça e tristeza na constelação familiar, 

ou poderosas memórias passadas que envolvem a alma desde seus primeiros 

momentos de encarnação. . 

Essa condição da alma também pode ter penetrado no próprio corpo, 

resultando em várias condições “frias”, como má circulação.  Na verdade, 

precisamos reconhecer que as condições externas que se apresentam como 

“inflamatórias”, como artrite ou reumatismo, são mais bem entendidas como 



um fogo externo mal direcionado que tenta compensar o calor interno central, 

muitas vezes ausente na constituição do Pine. Por esta razão, pode ser muito 

curativo, em muitos casos, usar o óleo essencial de pinho em conjunto com a  

essência de flor de pinho para abordar completamente os componentes do 

corpo e da alma. 

 

Papel arquetípico da essência floral do 

pinho: um homem encontra um novo 

propósito e valor próprio, superando o vício 

e os padrões de fracasso autodestrutivos 

 

Um praticante recentemente se submeteu ao Programa de Certificação FES, 

um caso detalhado de um homem na casa dos trinta anos, apresentando a 

essência de flor de pinho como a principal essência principal usada em sua 

terapia bem-sucedida ao longo de aproximadamente um ano. 

No início da terapia, esse homem relatou: “Sou um filho adotivo junto com uma 

irmã adotiva que era a criança “perfeita” de ouro.  Minha mãe e meu pai eram 

rigorosos com expectativas muito altas e eu nunca senti que os atingia.  Meus 

pais sempre me disseram que eu nunca atingi meu potencial.  Quando criança, 

eu tinha asma crônica e alergias. Minha adolescência foi turbulenta e 

rebelde. Muitas vezes eu representava minha frustração de não me sentir 

amado ou aprovado, não me sentir pertencente... Passei a maior parte da 

minha vida me sentindo abandonado, sozinho, amaldiçoado, malvado, 

envergonhado e inútil. Eu tenho lutado até mesmo para ser capaz de diálogo 

interno positivo e auto fala. Eu gostaria de eliminar essas crenças e 

pensamentos negativos sobre mim mesmo e cultivar crenças positivas e 

saudáveis sobre mim mesmo…” 



Um tema de destaque na vida desse homem foi o vício em várias substâncias, 

incluindo tabaco, álcool e maconha. As tentativas de conter esses vícios não 

foram bem-sucedidas, resultando em uma sensação ainda maior de decepção 

e derrota. Ele também observou que ao longo de muitos empregos e 

relacionamentos "Eu me senti um fracasso ..." Ele expressou seus principais 

objetivos para a terapia floral como a busca "... Autoaceitação, autoestima, 

autoconfiança, autodisciplina …….Eu quero ser mais generoso em todos os 

relacionamentos pessoais. “ 

 

Durante o curso da terapia, esse homem alcançou a sobriedade a longo prazo 

pela primeira vez em sua vida. A mudança mais pronunciada foi seu maior 

interesse e comprometimento em 'estar consigo mesmo' e praticar a 

vulnerabilidade positiva. Relatou uma maior capacidade de praticar a 

aceitação e mudança de postura, com maior harmonia e honestidade em suas 

relações sociais. O cliente expressou ainda que se sentia “...mais objetivo e 

compassivo quando sinto qualquer culpa, auto culpa ou autocrítica 

excessiva. Agora entendo sua fonte como padrões herdados e crenças 

limitantes. Sinto-me muito menos suscetível a esses estados emocionais do 

que quando a terapia começou. Quando eles surgem, em vez de permitir que 



esses sentimentos e crenças me paralisem, eu permito que e les se movam 

através de mim.” 

O praticante resumiu o papel curativo do Pine: “Sinto que o Pine foi o principal 

remédio arquetípico para este cliente. No início da terapia, sua paisagem 

mental e autoimagem eram muito sombrias e cáusticas... seu comportamento 

geral era extremamente crítico e desesperado. Sem se permitir a dignidade do 

encorajamento positivo e o período natural de graça de tentativa e erro, tem 

sido muito difícil para ele aprender, crescer, superar o passado e se expressar 

livremente. Portanto, ele geralmente espera algum grau de fracasso, decepção 

e dificuldades. A essência floral Pine facilitou esta cliente a entrar no profundo 

processo de perdão e auto perdão. A paralisia excessiva gerada por sua crença 

em sua "autoestima defeituosa" começou a mudar como resultado. Em um 

período consideravelmente curto, ele foi capaz de transcender muitas 

camadas de autocondenação, desequilíbrios comportamentais e integrar uma 

prática de auto perdão em sua vida. Eu não acho que eu poderia tê-lo 

convencido de que ele tinha a escolha de seguir em frente apenas através do 

meu aconselhamento e encorajamento. Eu realmente notei o poderoso papel 

desta essência floral.”  

 

 

Principais distinções com outras essências 

florais 

 

Buttercup – Tanto Pine quanto Buttercup tratam de condições de autoestima 

paralisante. O tipo Buttercup geralmente se sente insignificante devido ao 

status social, ao trabalho ou ao papel na família e na comunidade.  Tal pessoa 

não se sente digna de elogios ou atenção. Por outro lado, Pine está ciente dos 

fracassos, com exagerado senso de percepção de si mesmo, que limita uma 

progressão em evolução na vida. 

 



Genciana – Pine e genciana compartilham sentimentos de desânimo.  No caso 

de Genciana, há um verdadeiro infortúnio externo, derrota ou outro revés que 

parece tão avassalador que a pessoa se sente paralisada.  No caso de Pine, 

qualquer falha é exagerada e se torna cultivo de punição, arrependimento ou 

pessimismo melancólico. O tipo genciana experimenta dificuldades genuínas 

com a necessidade de resiliência responsiva, enquanto o pinheiro limita o 

futuro sendo muito duro consigo mesmo. 

 

Honeysuckle – Tanto Pine quanto Honeysuckle compartilham uma imersão 

no passado, o que diminui o potencial futuro. No entanto, na personalidade 

Honeysuckle há uma fuga mais agradável para memórias nostálgicas, 

resultando em uma espécie de desconexão sonhadora da realidade atual.  Por 

outro lado, a personalidade Pine vive em um julgamento muito mais severo de 

seu passado e um tipo de preocupação masoquista com falhas e fracassos.   

  

Mullein – Enquanto a personalidade de Pine se 

sobrecarrega com julgamento excessivamente crítico e 

auto culpa excessiva, o tipo Mullein precisa trazer uma 

avaliação moral correta de suas ações. Em particular, o 

Mullein não tem um sentimento de 

autorresponsabilidade e propriedade honesta de ações que foram prejudiciais 

ou prejudiciais a outros, ou geralmente falta de honestidade.  

 

Pink Monkeyflower – Tanto Pine quanto Pink 

Monkeyflower abordam o sentimento de culpa e 

indignidade. No entanto, o Pink Monkeyflower tem 

um sentimento de vergonha profundamente 

internalizado que normalmente decorre de eventos 

muito mais traumáticos - como abuso emocional ou sexual, discriminação 

social ou outras identidades sociais limitantes.  No caso de Pine, o foco é muito 

mais nos fracassos pessoais que são exagerados na visão mental, de modo que 

se perde a confiança para continuar evoluindo e crescendo, apesar dos erros.  

 



Referências 

Como as Flores Mudaram o Mundo, Ensaio em A Imensa Jornada: Um 

Naturalista Imaginativo Explora os Mistérios do Homem e da Natureza por 

Loren Eiseley, 1959 • ISBN-10  :  0394701577 • ISBN-13  :  978-0394701578 

Julian Barnard, Bach Flower Learning 

Programme, https://www.bachflowerlearning.com/the-language-of-

plants/pine/ 

The Collected Writings of Edward Bach , editado por Julian Barnard, Flower 

Remedy Programme, Hereford, Reino Unido, edição nova e revisada 2007 • 

ISBN-10 0-9506610-6-6 • ISBN13 9789-0-9506610-6-3 

Quando a luz do mundo foi subjugada, nossas canções vieram através : A Norton 

Anthology of Native Nations Poetry (WW Norton, 2020), editado por Joy Harjo 

com LeAnne Howe e Jennifer Elise Foerster.  • ISBN-10  :  0393356809, • ISBN-

13  :  978-0393356809 

 

 

 

The FES Practitioner Referral Network 

Name: Rosana Maria da Penha Giurizatto 

Address: Avenue Nossa Senhora da Penha, 595 / T2 Sala1002 

 
Praia do Canto Vitória Espírito Santo 

  Praia Do Canto Vitória, 29056-250 

Country: Brazil 

Phone: 
 

 

https://www.bachflowerlearning.com/the-language-of-plants/pine/
https://www.bachflowerlearning.com/the-language-of-plants/pine/

