K a n G o e , j o u w We g w i j ze r b i j O ve r p r i k ke l i n g

Lieve
Hier is ie dan eindelijk, mijn eeeerrssttee nniieeuuw
wssbbrriieeff vvoooorr K
KaannG
Gooee! In mijn hoofd ben ik hem al aan het schrijven
sinds februari. Maar telkens was er iets dat me tegenhield waardoor ik niet begon te typen.
Was het twijfel over de inhoud, was het mijn zelfvertrouwen, was het misschien het ontbreken van graEsch
materiaal of gewoon moeite hebben met het neerschrijven van mijn gevoelens en inkijk geven in mijn leven, in
mijn denken en zijn?
Maar nu ben ik er helemaal klaar voor! Ik weet gewoon dat KanGoe interessante onderwerpen aanraakt en
verbindende activiteiten organiseert, die zeer waardevol zijn en gesteund worden door ervaren experts. Mijn
zelfvertrouwen is een groeiproces besef ik nu. Het graEsch materiaal issue heb ik opgelost en nu ben ik dus klaar
om maandelijks te delen waarmee KanGoe zich bezig houdt.
De missie van KanGoe is IInnssppiiLLeerreenn eenn V
Veerrbbiinnddeenn vvaannuuiitt O
Ovveerrpprriikkkkeelliinngg. Met volle overgave wil ik hieraan
bijdragen als ervaringsdeskundige burn-out, als hoogsensitief persoon (HSP) én als organisatorische
duizendpoot. Ik heb een ttrriibbee vvaann eexxppeerrttss gezocht, die elk vanuit hun unieke mix aan specialisaties zullen
inspireren en begeleiden op de domeinen waarvan ik weet, dat ze cruciaal zijn om tot verandering te komen en zo
overprikkeling te voorkomen of op te lossen. Leer hen alvast kennen!
Het is immers mijn persoonlijke passie om er te zijn voor gelijkgestemden, die snel over hun grenzen gaan en hen
te beschermen tegen die overprikkeling tezamen met de coaches en therapeuten van KanGoe. V
Vaannaaff
2299//44//22002211 ssttaarrtt iim
mm
meerrss hheett eeeerrssttee IInnssppiirree M
Mee --ttrraajjeecctt. Geïnspireerd door mijn burn-out, mijn levensles in
2017, heb ik dit traject zorgvuldig ineen gestoken. Het is volledig gebaseerd op dé 4 peilers die er echt toe doen
om verandering, grensbesef, energie en geluk in je leven te krijgen.

Wil je meet weten over mijn burn-out verhaal en welke stappen ik ondernomen heb om eruit te geraken? Voor de
eerste keer deel ik hheett vvoolllleeddiiggee vveerrhhaaaall oom
m jjoouu ttee iinnssppiirreerreenn eenn ttee sstteeuunneenn. Schrijf je in op mijn webinar
Gedaan met gaan gaan oopp w
wooeennssddaagg 1144//44 oom
m 2200uu of op ddoonnddeerrddaagg 1155//44 oom
m 1100uu.
Met deze nieuwsbrief wil ik jou m
maaaannddeelliijjkkss pprriikkkkeelleenn m
meett tteerruuggkkoom
meennddee rruubbrriieekkeenn. Zo krijg je mee wat er
te vinden is op kangoe.be, wat de moeite loont om te lezen, aan deel te nemen of met jouw dierbaren te delen. Zo
zorgen we, zeker in Coronatijd, met z’n allen voor elkaar om niet overprikkeld te geraken.
Prikkel(w)arme groetjes,
Karolien

Inpire Me-traject
Een groepsontdekkingsreis van 6 maanden voor slechts 20 deelnemers met 12 live online sessies& videosessies
door de KanGoe coaches en therapeuten, wekelijkse tips, 3 live ervaardagen op locatie met gezonde catering, 3
Q&A momenten, een besloten FB community en een inspirerende giftbag.
Je gaat interactief in groep aan de slag met jezelf, met jouw gewoontes en levensstijl.
Alle thema’s die er volgens mij echt toe doen, komen aan bod o.a. stressreductie, energie management, bewust ” zijn”,
digitaal ontprikkelen, belang van opruimen, Ik- analyse, beweging en gezonde voeding.
Inschrijven kan nog tot 21/4/2021! Let op, slechts 20 plaatsen!! Meer info?

De blog: “W
Wa a r k o m t j o u w s t r e s s

Christine Wittoeck, een 2de VIP expert, digital detox

v a n d a a n ? 3 m o g e l i j k e o o r z a k e n ”.

expert en BO coach. Ze doet je nadenken over jezelf

Annelies De Roover, één van onze VIP

en je relatie met anderen met de blog “ Z e l f k e n n i s ,

experts en onze energie transformator,

d a n k z i j i n z i c h t i n j e k e r n k w a l i t e i t e n “. Ken jij die

legt jou uit waar stress vandaan komt. Ook

van jou? Daag jezelf uit ze op te schrijven. Lees er

nodigt ze je uit de stresstest te doen. Zo

alles over en ken jezelf!

wordt meteen duidelijk waar je moet
beginnen.
Lees blog »
Lees blog »

Ervaar de voordelen van de natuur op je algemeen welzijn met de Vitale Mind - Walk ® - lente editie.
Samen met Vicky De Laet organiseert KanGoe vanaf 29 mei een reeks van 5 sessies Mind - Walk ®. Maar met heel
wat extra’s! Uniek is dat ik, als theesommelier in spé, na elke wandeling trakteer op een heerlijke verse thee als extra
mindfulle, verwarmende of verkoelende ervaring.
Slechts 10 deelnemers kunnen genieten van deze activiteit in Hofstade. Koop nu je tickets.
Voor slechts € 155 incl. btw kan je 5 keer 2,5uur lang genieten van de machtige stilte in je hoofd en van de natuur.

“Saying NO like a pro “
van lifecoach Mien Gheysens is een online training te koop op kangoe.be.
Op je eigen tempo doorloop je 7 modules met video’s en praktische opdrachten met behulp van een uitgebreid
werkboek. Je ontdekt wat het voor jou lastig maakt om nee te zeggen. Je leert de voordelen ervan en handige
communicatietechnieken om je grenzen af te bakenen.
Kortom een skill die je de rest van je leven meeneemt en dat voor slechts €197 incl.btw.

Win het boek Wake-up call van Tommy Browaeys!
Stuur jouw eigen burn-out of ander life changing verhaal in. Zorg mee voor de herkenning bij anderen
wat “over je grenzen gaan” voor jou inhoudt. Durf dit te delen en wordt beloond met dit boek.
Schrijf jouw verhaal en stuur het per mail naar karolien@kangoe.be.
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