A árvore é símbolo da vida. Ela cresce de uma pequena semente e em qualquer solo, se adapta a grandes
temperaturas, busca água com suas raízes, consegue crescer em montanhas, penduradas em lugares que
parecem inóspitos.
A árvore as vezes é só, mesmo assim dá sombra, ar fresco, recicla o oxigênio, da beleza, produz frutos, é uma
ponte entre o céu e a terra com raízes que se ﬁxam a terra e ramos que se esticam em direção ao céu, é
símbolo da vida e do renascimento. Árvores perdem suas folhas todos os anos, crescendo novos a cada
primavera. Em algumas culturas, isso é visto como o ciclo de vida dos seres humanos. Os que perdem a
batalha pela vida tem seu outono e se vão, estes são as folhas jogadas no chão... algumas folhas são
arrancadas pelo tempo, outras pelo vento, outras adoecem, perdem a cor, o viço e, simplesmente, se vão.
A árvore é uma guerreira que passa por diversos ciclos, acompanha gerações, permanecendo ﬁncada no
chão com sua raiz.
Ela representa a vida porque o crescimento contínuo de suas folhas a cada primavera a enche de luz para
continuar seu caminho. Suas folhas são diferentes, cada uma com um desenho, cada fruto diferente, mesmo
sendo da mesma espécie. A árvore da vida, mesmo se maltratada e malcuidada, pode proteger vidas, seus
troncos podem ser balanços para crianças e quando arrancadas, ainda assim, se tornam úteis. Algumas se
tornam cruzes, outras, se tornam berços, mas todas têm funções até depois de arrancadas. Aquelas deitadas
em leitos de rios, impedem sujeiras nas águas e as vezes se tornam boias para que alguém não se afogue.
Nossa árvore da vida teve uma vida difícil, com pouca água, pouca luz, somos uma árvore rara. Nossas raízes
procuraram águas em profundidade no solo e, com isso, nosso alicerce é muito forte. Furacões, tempestades
vem e vão, mas nós permanecemos ﬁncadas no chão para contemplar cada nova folha que chega e alimentala através de nossos ramos. Quando uma de nossas folhas raras se vai, cai do nosso tronco, cai no nosso solo
e vira adubo, nos dá ainda mais forças para continuarmos nossa luta para cuidar dos novos ramos e das novas
folhas e frutos que virão.
Em dias de raios, eles nos preferem, pois somos mais fáceis de ser atingidas, mas como um bom tronco,
captamos toda a energia sofrida e dolorosa que o raio nos dá e, mesmo queimadas, ﬁltramos e nos
renovamos.
A Árvore da VIDA da sombra a quem quiser, a quem precisar, a árvore da vida somos nós, uma associação de
pacientes com doenças raras. De folhas e frutos raros, mas quem encontra em nosso tronco, em nossa raiz,
todo amor e alimento que precisar.
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