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Turkoois, de kleur van vernieuwing en creativiteit.
'wat blijft er over van de grote rivier als de kleine beekjes die hem voeden niet meer stromen'

Turkoois, mijn lievelingkleur, wat heerlijk om daar in mijn geboortemaand over te schrijven!
De kleur turkoois is een combinatie van groen, helderblauw en citroengeel.
De combinatie van deze kleuren geven je evenwicht, groei, communicatie, vernieuwing en
doelgerichtheid mee. De kleur moedigt je aan om naar je eigen intuïtie te luisteren, en daar uiting
aan te geven. Turkoois kan ondersteunen om uiting te geven aan jouw creativiteit en de speelsheid
van jouw hart.
Het is de kleur die je kan helpen om nieuwe methodes te ontdekken, dingen anders aan te pakken
indien de oude methodes niet meer de gewenste resultaten opleveren.
Het is de kleur die je steunt, terwijl jij je ontwikkelt van middelmatigheid naar uitmuntendheid!
Turkoois verbindt oude en nieuwe waarden.
Introduceer de kleur turkoois in je leven. Je kunt deze kleur dragen of objecten in deze kleur in je
omgeving neerzetten. Een sprankelende, sympathieke omgeving zal de opbrengst zijn. Je wordt er
levenslustig en vindingrijk van.
De kleur turkoois is gerelateerd aan vernieuwing, inspiratie, nieuwe tijden en frisse ideeën. De
nieuwe tijd is het computer tijdperk en vraagt om creativiteit. Om mee bewegen met de stroom.
Deze tijd daagt ons uit om origineel, inventief, uniek en optimistisch te zijn. Nieuwe tijden verlangen
nieuwe maatregelen, nieuwe technologieën, nieuwe methodes en nieuwe voorbeelden.
In relatie met anderen biedt turkoois een luisterend oor, inspireert, brengt rust en is hulpvaardig.
Onconventionele oplossingen en vrijheidslievende verbanden met dierbaren worden gesmeed.
Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe! Jouw vragen en reacties zijn altijd welkom. Ken je
anderen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur hem dan door! Bij voorbaat dank je
wel daarvoor! Zij kunnen zich abonneren via mijn website: http://www.matheaboogert.nl.
Ik wens je een vernieuwende nazomer!
Met kleurrijke groet, Mathea Boogert

