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
Geraak jij wel eens overprikkeld als het niet loopt zoals gepland?
Als mijn kinderen hun speelgoed niet opruimen zoals ik het vraag of ze mijn zo goed getimede planning
helpen in de war sturen, geraak ik soms wat over mijn toeren. Tijdens de voorbereiding van het webinar
van “Ben ik een perfectionist ?” ben ik me beginnen realiseren dat zulke dingen mij echt overprikkelen.
En dat ik toch 3/4de van de symptomen van perfectionisme blijk te hebben.
Ik kan moeilijk loslaten en wil graag controle. Het blijkt heel moeilijk voor mij. Ik heb het graag
gedaan zoals ik het zie. Ik maak to do- lijstjes en sla wel eens door in het vooruit plannen en het willen
“voor zijn” van situaties. Het vooruitdenken met “wat als … . Hierdoor sleurde ik heel lang reservekledij
mee voor de kids en nog steeds heb ik bij elke uitstap plakkers, builenzalf en ontsmetting mee. Ik noem
mezelf al lachend een perfectionistje en was er eigenlijk trots op. Maar nu ik besef dat het mij toch te
veel in zijn greep heeft, ben ik me bewust dat ik er iets aan moet doen. Het is ook wel heel vermoeiend.
Voor mezelf én zeker ook voor mijn omgeving 😊
Ben jij een perfectionist? Ontdek het tijdens het webinar van Kristel Van Doorslaer van 27 mei tijdens
de nieuwe gratis reeks van 3 webinars over “Waarvan we wakker liggen”. Tijdens mijn burn-out piekerde
ik veel en kon ik moeilijk in slaap geraken. Met hulp van slaaptips en een vast avondritueel is dit volledig
opgelost. Het loont dus ook de moeite te luisteren naar slaapcoach Ellen Smets op 18/5.
Of lig je misschien wakker doordat je angstig bent om te gaan slapen of heb je een fobie voor iets? Daar
weet ‘the fearmaster ‘ Wim Heinkens wel raad op! Luister naar zijn interactief webinar op 17/5! Elk

webinar start om 19u. Schrijf je snel in! Kan je er de dag zelf niet bij zijn dan is er nog een week de
replay beschikbaar. Maar live is leuker en je maakt kans op cadeautjes.
Prikkel(w)arme groetjes,
Karolien

Stress de Baas-traject
Heb jij genoeg van al die onrust in je hoofd?
Ben je het beu om voortdurend achter de dingen aan te lopen en heel de dag brandjes te blussen?
Dan is het 7-daags Stress de Baas traject van 7-17 juni echt iets voor jou! Tijdens dit traject van onze KanGoe
coach Annelies De Roover ontdek je niet enkel hoe stressgevoelig je bent en hoe je er weer vanaf komt.
Maar je krijgt weer controle over jouw agenda en jouw tijd. Zodat je uit de overlevingsmodus komt en weer kan genieten
van het leven. Niet voor eventjes. Maar elke dag een beetje meer.
Hoe het stuur grijpen en weer gelukkig worden? Lees het op : www.balansharmonieveerkracht.be/stress-de-baas
Claim je KanGoe-korting van meer dan 50€ en schrijf je nu in met kortingscode: KanGoe2021
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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 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.

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.
Het boek “Wie heeft mijn kaas gepikt?” van Spencer Johnson is de aanrader van Christine Wittoeck.
Het gaat over: Hoe kunnen we omgaan met verandering? En wat is het effect van onze reactie op uitdagingen?
De personages worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen; elk reageert anders als zijn Kaas plots op is.
Die Kaas is een metafoor voor wat we in het leven nastreven en waaraan we ons hechten: een toffe job, een warme
relatie, geld, een eigen huis, gezondheid, spiritueel evenwicht… Heb je jouw Kaas gevonden, dan heb je de neiging om
je eraan vast te klampen. Maar de Kaasvoorraad is niet onuitputtelijk: een bedrijf reorganiseert, een partner gaat
ervandoor, ziekte slaat toe, … .
Johnson laat zien wat voor angsten verandering teweegbrengt, hoe je die met succes kunt overwinnen en hoe je
uit verandering nieuwe kansen schept. Wereldwijd werden van deze klassieker meer dan 30 miljoen exemplaren

verkocht in 37 talen.

Eind april maakte NNieuws en MadeIn Kempen kennis met KanGoe en het Inspire Me-traject. Ze wijdden er
beide een online artikel aan dus deelde ik dit met enige trots op onze Facebook pagina.
Ik wil mijn burn-out ervaring graag gebruiken om anderen te behoeden en indien nodig hen snel weer op weg
te zetten naar meer energie en genieten van wat belangrijk is in het leven. Dit tezamen met een geweldige
groep van ervaren coaches en therapeuten.

Win het boek "Opruimen maakt gelukkig" van Annelies Mentink!
In deze tijden van knuffelnood ben ik gaan beseffen hoe onbelangrijk spullen zijn. 14 dagen geleden ruimde ik
een kast op in de wasplaats en kwam uit bij mijn mooie tafellakens voor ‘ als er eens bezoek komt’. Grappig
want er mag toch geen bezoek komen, al meer dan een jaar niet! Dus waarom nu niet genieten van zo’n
tafellaken? Met lichte paniek voor de mogelijke vlekken 😊
Heb jij ook zo’n opruimverhaal waarom je glimlachen, schaterlachen of brullen kan? Deel het op
karolien@kangoe.be en maak kans op het boek ‘ Opruimen maakt gelukkig’ van Annelies Mentink.
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