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A  

Acacia: verborgen emoties, geheimen, onbetrouwbaarheid, dwaasheid, vriendschap 

Achillea: dapper, moedig, ik houd van je ondanks alles  

Akelei: onbetrouwbaarheid, dwaasheid  

Amaryllis: schoonheid  

Anemoon: eerlijkheid, gezondheid, helende bescherming, verwachting, zorgzaamheid 

Anjer: sterkte, genezing, toewijding grilligheid, reine liefde, waardigheid 

Appelbloesem: geluk  

Aronskelk: wordt veel als grafbloem gebruikt  

Aster: liefde, innerlijke waarde herfstvreugde, gelukkige ouderdom, vaarwel 

Azalea: behoedzaamheid, harmonie, kwetsbaarheid  

B  

Bamboe: duurzaamheid, oprechtheid  

Begonia: opgepast Blauwklokje: trouw, geluk, bescheidenheid, waarheid 

Blauweregen: aangename vriendschap  

Boerenwormkruid: bescherming, rijkdom, waarheid, gemoedsrust  

Boterbloem: rijkdom, zelfrespect, kinderlijk  

Brem: nederigheid, duurzaamheid 

Buxus: weerstand, geslotenheid  

C  
Cactus: duurzaamheid, warmte  

Camelia: schoonheid  

Chrysant: herfst, vergankelijkheid  

Clematis: innerlijke schoonheid  

Crokus: blijdschap, lentebode  

Cyclamen: vruchtbaarheid, bescherming, verlangen, afscheid, schoonheid  

D  

Dahlia: weelde, pracht  

Distel: afweer, zorg en kommer, onafhankelijkheid  

Dotterbloem(boter): een sprookjesbloem, voor genezing, jeugdigheid, het vinden van een schat  

Duizendschoon: vrijpostigheid   
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Edelweiss: onzichtbaarheid, bescherming tegen plotseling geweld  

Egelantier: liefde  

F  

Fresia: groeiend vertrouwen  

Fuchsia: gloed van het hart  

G 

Gardenia: vreugde, vrede, genezing, spiritualiteit  

Geranium: vruchtbaarheid, liefde, bescherming, gezondheid, ontmoeting, vriendschap  

Gipskruid: verwarring  

Gladiool: vertrouw mij  

Goudenregen: haat en ongeduld  

Goudsbloem: aantrekkingskracht, vergroot de liefde, naijver, onbehaaglijkheid  

Guichelheil: goede gezondheid, vergevingsgezindheid  

H  

Heide: passie, loyaliteit, regen maken, geluk  

Hortensia: onstandvastigheid, speelsheid  

Hulst: vreugde, licht  

Hyacint: geluk, verlangen naar verzoening zachte liefde 

Hyacinthus: macht, vrede  

Hydrangea: verdrijft negatieve vibraties en zendt ze terug naar hun bron  

I  

Iris: moed, trouw, optimisme, harmonie, intuïtieve wijsheid 

J  

Jasminum: vriendschap, naastenliefde  

Jasmijn: passie, maanmagie, geld, profetische dromen, liefde, gratie, elegantie  

K  

Kaaps viooltje: spiritualiteit, bescherming  

Kamperfoelie: geld, psychische kracht, bescherming, bindingen  

Keizerskroon: majesteit, macht  

Klaproos: kortstondigheid  

Klimop: onverbrekelijke vriendschap, trouw  

Koekoeksbloem: vruchtbaarheid, trekt nieuwe liefde aan  

Korenaren: het Brood des Levens  

Korenbloem: onafhankelijkheid  

Krokus: nieuwe hoop, positieve houding, inzichten  

Kruidje-roer-me-niet: lichtgeraaktheid  
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L  

Lathyrus: vriendschap, zuiverheid, moed, sterkte  

Laurier: roem, overwinning, glorie  

Leeuwenbek: geheimen bewaren, vinden wat verloren is, liefde voor de wetenschap  

Lelie (wit): zuiverheid, reinheid, onschuld  

Lelie (oranje-rood): vurige liefde  

Lelie (tijger): rijkdom, vertrouwen  

Lelietje-van-dalen: eenvoud, meimaand geluk, herstelt vreugde  

Linde: echtelijke liefde  

Lotus: bescherming, onthult geheimen, zuiverheid  

M  

Maagdenpalm: passie, vergroot de mentale krachten, geld  

Madeliefje: liefde, devotie, geluk reinheid, maagdelijkheid, gevoelens delen  

Magnolia: trouw, idealisme, sterke principes  

Margriet: bescherming, rijkdom, waarheid, gemoedsrust, onschuld  

Mariabloem: zuiverheid, onschuld  

Meidoorn: voorzichtigheid  

Mimosa: bescherming, liefde, gevoeligheid, kwetsbaarheid  

Mirte: huwelijk, trouw, duurzaamheid  

Monnikskap: Dolende ridder  

Mos: moederliefde  

N  

Narcis: ijdelheid, zelfzucht, egoisme, zelfrespect  

Narcis  (geel): liefde, geluk, trouw, groeiend zelfrespect, wederzijdse liefde, affectie 

 

O  

Oleander: voorzichtigheid  

Olijf: vrede, verzoening  

Oost-Indische kers: succes na moeilijkheden, triomf door inspanning  

Oranjebloesem: geluk (in het huwelijk)  

Orchidee: unieke waarde, elegantie, veel zegens, je bent mooi  

P  

Paardenbloem: wensen, toenemende helderziende krachten  

Papaver: onzichtbaarheid, hoogmoed  

Passiebloem: opoffering, vrede, rustige slaap, vriendschap 

Pioenroos: bescherming, verdrijft negatieve vibraties  

Primula: hoop, eerste liefde  
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R  

Raapzaad: barmhartigheid  

Ranonkel: charme, aantrekkelijkheid 

Ridderspoor: gezondheid, bescherming, geschenken  

Roos: liefde, psychische kracht, genezing, vreugde, geluk, genegenheid  

Rode roos: innigste liefde  

Rode roos(donkerrood): schaamte  

Rozebottel: trouw  

S  

Sering: huiselijk geluk, nostalgie eerste liefde, onschuld, herinnering  

Sleutelbloem: een nieuw begin, verzoening  

Sneeuwbal: fierheid  

Sneeuwklokje: hoop, lenteverwachting, vrede, macht 

Speenkruid: bescherming, vlucht uit verdriet en zorgen geluk, rechtvaardigheid  

Stephanotis: kuisheid  

Stokroos: eerzucht, vruchtbaarheid  

Strobloem: onsterfelijkheid, eeuwige vriendschap, verbintenis in huwelijk  

T  

Taxus: treurnis  

Theeroos: bekoelde liefde  

Tijm: innige vriendschap  

Treurwilg: melancholie, rouw en verdriet  

Tulp: verlangen naar roem 

V  

Varens: oprechtheid  

Vergeet-mij-nietje: herinneringen, alles wat te maken heeft met het verleden, echte liefde  

Vijg: onenigheid  

Vingerhoedskruid: bescherming, sprookjesmagie  

Viooltje: bescheidenheid, nederigheid, duurzaamheid, gedachten  

Viooltje (driekleurig): affectie 

Viooltje (blauw): voorspoed 

W  

Wilg: nieuw leven, blijheid  

Wilgenroosje: aanspraak  

Wingerd: christenen, liefdadigheid  

Witte lelie: heiligheid, geestelijke reinheid, vruchtbaarheid  

Z  
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Zonnebloem: vruchtbaarheid, zelfrespect, vertrouwen, levenslust 

Zuring: genegenheid 


