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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 ,
Deze nieuwsbrief moest gewoon geschreven worden tijdens de week van hoogsensitiviteit.
Toen ik in 2017 tijdens mijn burn-out ontdekte dat ik een HSP (hoogsensitief persoon) ben, vielen voor
mij eindelijk alle puzzelstukjes in mekaar. Voor de eerste keer leek ik mezelf beter te begrijpen. Maar
heel eerlijk, ik leer nog elke dag bij in het naar mijn lichaam luisteren. Vaak denk ik "oh, dat doe ik
er nog even bij en die emotie kan er nog bovenop " om dat ineens te beseffen dat het al te veel is en
mijn lichaam weer extra rust nodig heeft. Het blijft voor mij een intensief bewustzijns -en leerproces
waarvoor ik soms te ongeduldig blijk. Ik wil zo graag vooruit en nog zoveel doen maar moet accepteren
wie ik ben.
Maar ik ben niet alleen, liefst 1 op de 5 mensen is hoogsensitief. Waarvan de meerderheid vrouwen
zijn. Maar met KanGoe wil ik me evenzeer richten op mannen. Ook voor hen is het zo belangrijk om te
kunnen zijn wie ze zijn en te beseffen dat door hun HSP ze sneller over hun grenzen gaan. Het blijft
toch nog steeds een taboe om als man toe te geven aan een gevoeliger lichaam en geest. Daarom ben
ik zo blij met onze ervaringsdeskundige Tommy Browaeys, die volledig "de HSP man" (als die al bestaat
😊 ) belichaamt.
In deze nieuwsbrief ook 2 blogs die gaan over HSP en overprikkeling, het over je grenzen gaan. Niet
voor niets wil Anja Van Steen net deze week beklemtonen hoe mooi en krachtig hoogsensitiviteit
kan zijn door te juiste tools in te zetten. Veel leesplezier!

Prikkel(w)arme groetjes,
Karolien

Inspire Me-traject
Tijdens onze eerste live ervaardag op 12 juni, (ja je leest het goed: LIVE!!), luisterde ik naar de deelnemers hun
toelichting bij hun moodboard. Ik kreeg echt wel een "throw back in time" – gevoel. Zoveel herkenbaarheid in hun
gevoelens, hun twijfels en bezorgdheden. Het was zo fijn ze te kunnen gerust stellen, te zeggen dat het goed komt.
Welke keuzes ze ook maken, zolang ze maar kloppen met hun kern, hun gevoel en levensideaal dan is het
helemaal ok. En soms is ‘de tijd’ er eentje die komt wanneer hij denkt dat het TIJD is. Je kan zaken niet forceren. Maar
wel zaadjes planten. Jouw innerlijke energie zal dan vanzelf weer stromen en mooie veranderingen zullen op jouw pad
komen.
Ons eerste Inspire Me- traject is nu 2 maanden bezig en het geeft mij energie en voldoening doordat ik samen met de
experts iets waardevol aflever. Je ziet het bewustzijn van de deelnemers echt veranderen. De meeste beseffen nu
pas echt hoe erg dat ze zichzelf uit het oog verloren zijn en hoe belangrijk het is om te genieten in het hier en nu. Maar
niks komt vanzelf. Het traject is een ontdekkingstocht langs thema’s die je moet vastpakken om jouw grenzen te
leren kennen, om jouw waardes en overtuigingen opnieuw te voelen en die jou, misschien wel niet zo voor de
hand liggende, keuzes doen maken.
Oh, wat geniet ik van deze reis samen met onze KanGoe experts en hopelijk kan KanGoe nog vele mensen, die tegen
hun grenzen en uitputting aanlopen, de weg wijzen. We evalueren eind oktober het eerste traject en na wat bijschaven,
starten we weer minimum 2 nieuwe trajecten in 2022. Vermoedelijk in januari en maart 2022. Inschrijven kan nu al.
Zo ben je al zeker van je plaatsje!
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Afgelopen week werd ik verbaasd door de lancering van het prachtproject van Tommy Browaeys, onze HSP
ervaringsdeskundige. Ik was in volle verwachting want volgens hem paste het project in de missie van
KanGoe. En da’s helemaal waar!
Hoe uniek is zijn Ghongha, zijn stiltecocon, die staat te schitteren in het provinciaal domein Prinsenpark in
Retie. Het biedt mensen een plek voor meer mindfullness om zo mindfullMess of overprikkeling te
vermijden. Alle details: https://waarjewerkelijkademt.be/ghongha/ Wie weet, heb jij wel een plekje voor een
ghongha broertje of zusje bij jou op het bedrijf, school of andere passende plaats? Contacteer dan Tommy.

Ik vraag onze KanGoe experts elke maand om een boek, podcast of film te delen die jou een waardevol inzicht geeft of
helpt bij je persoonlijke ontwikkeling.
Ben je er van overtuigd dat die ene persoon erop uit is om je te kleineren, dat je partner je niet écht graag meer ziet of
dat je collega een luierik is? Dat veroorzaakt heel wat stress. Als je daar van af wil en echt gelukkig wil worden, dan
heeft Annelies De Roover een geweldige boekentip voor jou: Vier vragen die je leven veranderen van Byron Katie.
Dankzij deze 4 simpele vragen ga je stap voor stap jouw stress en de daarbij horende hersenspinsels op de juiste
manier benaderen. Zodat je weer meer rust in je hoofd en in je leven krijgt.

• Is het waar?
• Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?
• Hoe reageer je op die gedachte?
• Wie zou je zijn zonder deze gedachte?
Achter dit boek zit een hele methodiek. Wil je hier meer over lezen of bekijk je graag een filmpje? Ga dan zeker eens
kijken op de website van Byron Katie.

Eindelijk is hij af mijn eerste gratis E-book! Met mijn "Zelfhulptips bij overprikkeling" wil ik al graag een eerste
hulp en wegwijzer zijn als je voelt dat je tegen je eigen grenzen en energie aanloopt. Met praktische
oefeningen en tips hoop ik je te inspireren om aan de slag te gaan met jezelf.
Nu nog even alles klaarzetten in mijn e-mailprogramma de komende week en dan kan hij uiterlijk begin juli
op de homepage van KanGoe pronken. To be continued!

Winnaar van het boek "Opruimen maakt gelukkig" van Annelies
Mentink uit het Prikkelend Nieuws van mei werd Eline uit Hoboken.
Dit gadget hebben we 15 jaar geleden eens op de kermis gewonnen. Ik denk dat
we het op vijf rommelmarkten hebben uitgestald voor € 1 maar niemand wou het
hebben. Onlangs was ik in de kelder en deed ik wat dozen open. We hebben
een covid proof rommelmarkt op facebook gemaakt in de aanloop naar de
verhuis. Een kennis vond het hilarisch en heeft het geadopteerd. Ik was zo blij dat het niet op de afvalberg
terecht is gekomen en dat hij er content mee is. Bedankt voor jouw leuk opruimverhaal Eline!

De kracht van de energie van de natuur is niet te onderschatten. Dat heb ik ondertussen geleerd van mijn
gesprekken met onze bloesemcoach Veerle Verhulst. Alsook wat de energie uit haar bloesemremedies met mij
doet. Ik ben heel erg benieuwd of jullie een magisch verhaal kunnen vertellen over kruiden, bomen, planten,
kristallen of edelstenen waaruit volop hun energie blijkt? Laat het mij weten.

Deel het op karolien@kangoe.be en maak kans op het een armband van amazoniet. Deze steen
beschermt tegen overprikkeling en kan ondersteunend werken voor hooggevoelige of hoogsensitieve mensen
en kinderen. De steen helpt de emotionele balans terugvinden bij stemmingswisselingen, helpt negatieve
emoties als angst, boosheid, verdriet en zorgen verminderen.
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