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Happinez: jouw gids in spiritualiteit en geluk

In essentie hebben we als mens twee belangrijke levensvragen:
“Wie ben ik?” en “Wat doe ik ertoe?” Deze vragen hebben hun oorsprong in
eeuwenoude religies en filosofieën, en doen er vandaag te dag nog steeds toe.
In het verleden waren het met name de geestelijken en goeroes die je op weg
hielpen. Maar in deze seculiere tijdsgeest – met zijn overvloed aan kennis- zoeken
we deze antwoorden vooral bij onszelf.
Happinez fungeert hierin als gids, door de wegen naar geluk en persoonlijke groei
toegankelijker en makkelijker te maken. Door wijsheden van diverse wereldreligies
en stromingen via offline en online media te delen, voorzien we in de diverse
informatiebehoefte van ons publiek. Zo komen we bij mensen thuis, rechtstreeks
in hun persoonlijke leven. Dat maak het mogelijk om Happinez te ervaren als een
mini-retraite, zonder dat je er de deur voor uit hoeft. We bieden een veilige,
vriendelijke en liefdevolle omgeving waar je terecht kunt om op te laden, te
ontspannen, te ontwikkelen en te groeien.
De mensheid staat voor grote uitdagingen, misschien wel meer dan ooit. De manier
waarop we omgaan met de aarde en met elkaar wordt met de dag crucialer. Om hier
beter in te worden, hebben we kracht, balans en innerlijke rust nodig. Happinez
inspireert je om hoofd, hart en handen met elkaar te verbinden. We bieden tools en
een omgeving om te helen, te groeien en te empoweren. En vanuit die krachtige
positie kunnen onze lezers en volgers de wereld een mooiere plek maken.

In a positive, authentic
and original way,
Happinez helps you
to live your life
with more meaning
and more depth.
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Together
we are
merrier

Happinez tribe

Een groeiende groep millennials voelt zich thuis bij de thematiek van
Happinez. Met hun down-to-earth mentaliteit en open mind, integreren ze naadloos
met de reeds bestaande Happinez lezers, de bewuste ouders, de vegans, de
business spirituals, soul searchers, urban hipsters en de vrijgevochten vrouwen.
Mensen van alle leeftijden en culturen kiezen hun eigen pad en al die paden komen
samen in een kleurrijke en bonte tribe, de Happinez tribe.
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Ons publiek
Wat Happinezlezers en -bezoekers bindt is een mentaliteit:
ze staan bewust in het leven, zijn op zoek naar betekenis,
zelfontwikkeling en geestelijke groei. Ze verlangen naar een meer
gebalanceerd leven en me-time, teneinde beter om te kunnen gaan met de
hectiek van alledag. Het grootste deel van de doelgroep is vrouw, werkend,
hoogopgeleid en heeft een actief sociaal leven.
Ze zoekt inspiratie op allerlei gebieden: reizen, wonen, gezondheid, kunst,
cultuur, gezondheid, psychologie én spiritualiteit. Bij de bewuste, natuurlijke
manier van leven die zij voorstaat, zijn comfort, uitstraling en sfeer belangrijk.
Ze kiest en koopt bewust en heeft waardering voor stijlvolle, duurzame en
kwalitatief goede producten.
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7 aartsengelen

Liefde met
vleugels
Aartsengelen zijn dragers van het
kosmische licht in alle kleuren van
de regenboog. Ieder van hen draagt
een eigen kleur en kwaliteit in zich
om aan de mensen te brengen.
TEKST SARAH DOMOGALA FOTOGRAFIE DANIQUE VAN KESTEREN
STYLING MAAIKE KOORMAN MODEL GABRIEL@NEWGENERATIONMODELS.COM
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Aartsengel
Michaël

Misschien wel de bekendste van alle
aartsengelen. Zijn naam betekent ‘Hij
die is als God’. Michaël komt in bijna
alle godsdiensten voor als de strijder
van God en wordt afgebeeld met een
mantel, zwaard en schild, die zijn
kracht, moed en integriteit representeren. Michaël kan je helpen met het
overwinnen van angsten en fobieën.
Hij schenkt je de moed en kracht om
moeilijke situaties aan te gaan en
met zijn zwaard kan hij emotionele
koorden doorsnijden die je hechten
aan bepaalde mensen, situaties of
oude emoties. Zijn schild beschermt je
tegen negatieve gedachten, daden
en emoties van anderen.
Wil je onder de bescherming van
Michaël vallen, vraag hem dan zijn
blauwe mantel om je heen te slaan.
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Online

Online

Customer journey
Ook online is Happinez de autoriteit op het gebied van spiritualiteit, met praktische en
actuele content en digitale producten. Happinez bedient en gidst haar volgers met het
aanbieden van een betekenisvolle gebruikers ervaring op haar websites, webshop,
social kanalen, trainingsplatform en met inspirerende mailings, podcasts en video's.
Het aanbod is onder te verdelen in 7 pijlers, in antwoord op de
meest voorkomende levensvragen:

Ik wil...
1. ...afstemmen op mijn gevoel (spirituele inzichten en oefeningen)
2. ...mijzelf beter leren kennen
3. ...meer rust in mijn leven
4. ...mijzelf spiritueel ontwikkelen
5. ...bewuster leven
6. ...begeleiding bij grote levensveranderende gebeurtenissen
(liefde, ouderschap, rouw, falende gezondheid)
7. ...inzicht in mijn levensdoelen

Multichannel
Online events

Live streams, Insta
reels, webinars, Q&A’s
online gatherings.

Website
Social Media

Dagelijks nieuws en
inspiratie, horoscopen
communities, leren,
shoppen en live chats.

E-learning

14 online trainingen
2 Instagram trainingen.
o.a: Astrologie, tantra,meditatie, werkgeluk,
leven met de maan,
intuïtie, HSP

Podcasts

Webshop

Unieke,
betekenisvolle en
fairtrade producten.
Ontworpen voor en
door Happinez.

Adverteren &
Partnerships

360° Partnership
I N S P I R AT I E

Vanuit zijn liefde voor kruiden
en natuurlijke genezing begon
Sebastian Pole het theemerk
Pukka. Zijn missie was niet
zozeer om thee te verkopen,
maar om mensen te laten
kennismaken met de kracht
van planten. Twintig jaar
later is daar nog niets aan
veranderd.
TEKST DORIEN VRIELING FOTOGRAFIE VEERLE EVENS

Als je alle soorten planten in de wereld bij elkaar
optelt, kom je op bijna 400.000 soorten. En al zijn
die lang niet allemaal geschikt voor menselijke
consumptie, een groot gedeelte is dat wel. Toch
werden er tot voor kort maar een paar planten
soorten gebruikt voor onze warme dranken.
In Engeland, het thuisland van Sebastian Pole,
dronk men twintig jaar geleden koffie, warme
chocolademelk en sloten thee  altijd zwarte thee.
“Ik verbaasde me daarover,” zegt de medeoprichter
van theemerk Pukka. ‘Gember, kaneel, kamille, munt,
steranijs, venkel... Er zijn zoveel heerlijke kruiden,
die stuk voor stuk ook nog eens heel goed voor je
zijn. Maar kruidenthee was amper te koop, en áls
je al iets kon vinden, dan was het niet lekker.”

Ayurvedische wijsheid

Het verhaal achter Pukka

De kracht van thee
88 | happinez

Als student Indiase taal en religie reisde Sebastian
naar India, in beginsel om de taal beter onder de
knie te krijgen. Maar hij deed er veel meer kennis op,
over ayurveda bijvoorbeeld, de traditionele Indiase
geneeswijze. Over biologische landbouw  want in
India werd al decennia op deze wijze geboerd. En
over planten. Die dingen kwamen samen als hij
wandelde door de Himalaya. “Er waren in die tijd maar
weinig artsen en ziekenhuizen in India. In sommige
gebieden misschien één dokter per honderdduizend
mensen. Tijdens mijn wandelingen hielp ik soms
mensen als ze een wond hadden, of een andere
kwaal. Ik experimenteerde dan met plantenmengsels,
bijvoorbeeld om een infectie te verzachten.”
In India bestendigt zich een plan dat hij al een tijdje
in zijn hoofd heeft: hij wil ‘van waarde zijn voor de
wereld’, al weet hij nog niet hoe.
>
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De ademhaling
van de Wadden
Ruim zes seizoenen bracht filmmaker Pieter-Rim
de Kroon (1955) met zijn camera door in het
Waddengebied voor ‘Silence of the Tides’. Het leverde
een meditatieve film op waarin de schoonheid en
rauwheid van de natuur de show stelen; met het ritme
van de getijden en de adem in de hoofdrol.

ONTWIKKELING EFRO EN HET NEDERSAKSISCHE MINISTERIE VAN FEDERALE EN EUROPESE ZAKEN EN REGIONALE ONTWIKKELING, ALSMEDE DOOR DE
PROVINCIES FRYSLÂN EN GRONINGEN, BEGELEID VAN HET PROGRAMMABEHEER VAN DE EEMS DOLLARD REGIO EDR. WADDENAGENDA.NL’

DIT ARTIKEL IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET INTERREG 5A PROGRAMMA WADDEN-AGENDA. HET PROJECT WADDEN-AGENDA WORDT UITGEVOERD IN
HET KADER VAN HET INTERREG-PROGRAMMA DUITSLAND-NEDERLAND EN WORDT MEDE GEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING (EFRO) EN HET NEDERSAKSISCHE MINISTERIE VAN FEDERALE EN EUROPESE ZAKEN EN REGIONALE ONTWIKKELING, ALSMEDE DOOR DE
PROVINCIES FRYSLÂN EN GRONINGEN, BEGELEID VAN HET PROGRAMMABEHEER VAN DE EEMS DOLLARD REGIO (EDR). WADDEN-AGENDA.NL’
DIT ARTIKEL IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET INTERREG 5A PROGRAMMA WADDENAGENDA. HET PROJECT WADDENAGENDA WORDT UITGEVOERD IN
HET KADER VAN HET INTERREGPROGRAMMA DUITSLANDNEDERLAND EN WORDT MEDE GEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE

In het water, in de modder en in
de lucht krioelt het van de dieren

TEKST JESSICA VAN ZANTEN FOTOGRAFIE PIETER-RIM DE KROON

Waddenliefde
“Als klein jongetje ging ik al met mijn ouders en broertje naar de Wadden,
meestal naar Terschelling. Bij laag water spanden we een vislijn van zo’n
dertig meter tussen twee houten tentharingen. Daar hingen we wurmen,
pieren en stukjes vis aan en dan was het wachten tot het hoog water werd.
Twaalf uur later kwamen we terug om te kijken wat er aan de lijn zat. Wat
had de natuur onthuld? Dat hele proces vond ik als kind al heel spannend
en magisch. Later leerde ik dat het getijdeproces wordt gestuurd door de
maan en de zon en dat het deel uitmaakt van een groter geheel. Het onder
werp heeft me nooit losgelaten. Toen ik de mogelijkheid kreeg om een film
over de Waddenzee te maken, werd mijn fascinatie alleen maar groter.

In- en uitademen

De oneindige weidsheid van het Wad blijft boeien

Tijdens mijn research begon ik het getijdeproces te zien als een soort
continu ademhalingsproces. Eb en vloed komen en gaan, dag in, dag uit,
net als ademhalen. Ik ontdekte dat allerlei cycli zijn verbonden aan de
getijden. Niet alleen dag en nacht en de seizoenen, maar ook de migratie van
miljoenen trekvogels die elk jaar terugkeren. Net als de invasie van toeristen
in het voorjaar  die aan het einde van de zomer weer vertrekken.
Ook fascinerend zijn de vogels die bij elkaar zitten op hun hoogwater
vluchtplaatsen en zodra het laagwater is uitwaaieren over het Wad om in
de prut schaaldiertjes, kokkeltjes en nonnetjes te vinden. Zodra het water
hoog wordt, gaan ze terug naar hun hoogwatervluchtplaats om te wachten
tot het weer laagwater wordt. Al die processen kun je vergelijken met
ademhalen; daarmee is het de ziel van mijn film geworden.

Meditatief kijken
“De film is beschouwend en meditatief en neemt je mee in een
andere wereld. Een voice-over en interviews ontbreken: het draait
om kijken en beleven. Sta je ervoor open, dan kun je een hogere
mate van bewustwording ervaren. Door de minimale cameravoering word je je heel bewust van waar je bent en hoe je je
verhoudt tot de natuur. Door de lange shots word je je bewust
van kleine meditatieve veranderingen op het scherm en dat verhoogt je bewustzijn. Zou ik snelle time lapses of dronebeelden
gebruiken, dan merk je het wadslakje niet op, dat rechtsonder
in beeld kruipt of de vogel die rechtsboven uit beeld vliegt.

Spirituele ervaring
Mijn drang om naar buiten te gaan en contact te maken met de
natuur is altijd groot geweest. Als ik te lang binnen zit word ik onrustig. Ik zou iedereen willen aanraden hun mobiel weg te leggen,
naar buiten te gaan en zich over te geven aan de natuur. Probeer
niet alleen te kijken, maar ook écht te zien wat er om je heen afspeelt. Als je natuur namelijk op een actieve manier probeert te
beleven, dan merk je dat het iets extra’s met en voor je doet. Als ik
bijvoorbeeld ’s nachts onder een heldere sterrenhemel bij laagwater op het Wad ben, is het alsof ik door een prehistorisch maanlandschap loop. Die beleving is zó intens en spiritueel; ik probeer
het echt tot me te laten komen. Ook de enorme contrasten die je
op het Wad ervaart; van windstil tot een bulderende noordwesterstorm, maken dat je deel gaat uitmaken van die natuur. Er is ook
altijd een horizon aanwezig in dit gebied en die oneindige weidsheid doet wat met je mind - ik krijg er ruimte van in mijn hoofd.

Bezinningsproces
Voor mij was het filmproces één grote ontdekking dat we uitmaken van een groter geheel, dat we deel uitmaken van de kosmos.
En dat ook die kosmos - net als mensen en getijden - ademt. Het
is veel groter dan ik vooraf had gedacht. Het heeft me veel ge-
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Steen kijken

Het Waddengebied is één van de weinige
plekken in Nederland waar het echt donker is.
‘De laatste vijftig jaar is in Nederland de
hoeveelheid kunstlicht toegenomen, zodanig
dat ons land nu tot de meest verlichte delen
ter wereld behoort. Te veel onnodig kunstlicht
ontneemt ons het zicht op de sterrenhemel
en verstoort op veel manieren de natuur.
Lichtvervuiling is eenvoudig te verhelpen:
onnodig licht kan gewoon uit!’, aldus boswachter Jaap Kloosterhuis. In het Waddengebied wordt het duister gekoesterd; niet
voor niets zijn er twee dark-skyparken.
Wil je zelf ervaren hoe donker het daar is?
Kijk voor meer info op visitwadden.nl/donkerte

leerd over onze kwetsbaarheid, onze beperkingen en nietigheid, maar ook over de ongelofelijke schoonheid van de natuur,
compleet met zijn rafelige en rauwe randjes. Dat bezinningsproces is tijdens het maken van de film een steeds grotere rol gaan
spelen. De kijker mag er zijn eigen boodschap en betekenis aan
geven. Ik houd er niet van als filmmakers vertellen wat ik moet
denken en voelen. Beleef zelf maar de magie op het grote
doek!”
‘Silence of the Tides’ werd bekroond op IDFA, het
Natourale Nature & Environment Film Festival in
Wiesbaden en het Thessaloniki Documentary Festival.
De film is vanaf 9 december te zien in de bioscoop.
Meer info: silenceofthetides.com
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Wellness-break in Duitsland

Kuren
met allure

Bij onze Duitse buren wemelt het van
stijlvolle kuuroorden, die vaak midden
in de bergen of het bos liggen, of aan een

GÜNTER STANDL/ DZT

FOUAD VOLLMER WERBEAGENTUR/ WIESBADEN CONGRESS
& MARKETING GMBH ADOBE STOCK

A D V EARDTVE ENRTTI E N T I E

wonderschoon meer. Daar ervaar je de
helende kracht van de natuur en vind je
ultieme rust, ruimte en ontspanning.
Even afstand nemen van dagelijkse
beslommeringen en tijd nemen om
op te laden, waarom doen we dat
niet vaker? Een beproefde methode
om hoofd en lichaam in balans te
brengen, is jezelf onderdompelen
in de wereld van wellness en spa’s.
Dat weten ze in Duitsland al sinds
de Romeinen er geneeskrachtige
baden aanlegden. In dit land heerst
een lange traditie van kuren en met
ruim 350 kuuroorden zijn de mogelijk
heden eindeloos.

Baden in warmte
FRANCESCO CAROVILLANO/ DZT

Tal van minerale bronnen zorgen in
Duitsland voor thermale baden, vaak
in combinatie met een flinke dosis
natuur, zoals bossen, stranden, heide
en bergen. Dat alles helpt je om
nieuwe energie op te doen, innerlijke
balans te vinden en je immuun

Adv Duitsland.indd 140
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systeem en gezondheid te versterken.
Zodat je als herboren huiswaarts
keert.
Het predicaat kuuroord krijg je in
Duitsland niet zomaar. Alleen als
een spa beschikt over minerale
bronnen (voor thermale baden),
peloïden (modderbaden) of zuivere
buitenlucht mag het een kuuroord
heten. Alleen dan zou je gezondheid
er namelijk baat bij hebben. De warme
thermale baden worden daarom ook
wel gezondheidsbaden genoemd,
omdat je hierin aan den lijve voelt
hoe krachtig de werking is van
mineralen of zwavel.
Maar er zijn meer warmtebronnen
om je aan over te geven, zoals een
heet bubbelbad, een behaaglijke
pakking of een professionele massage
die het vanbinnen doet stromen.

Daarnaast vind je in menige spa
de klassieke Kneippkuur met koud
watertherapie, die garant staat voor
een energieboost. Of de thalasso
therapie op basis van zeewater, die
positieve resultaten boekt voor huid
en luchtwegen.
>

Erfgoed

In 1793 werd Heiligendamm uitgeroepen tot het eerste officiële
kuuroord van Duitsland. Dit oord
aan de Oostzeekust trok decennialang de Europese fine fleur aan.
Tegenwoordig is de rijke historie
van diverse kuuroorden nog altijd
merkbaar, maar wel met hedendaags comfort. Bad Ems, BadenBaden en Bad Kissingen staan
zelfs op de werelderfgoedlijst
van UNESCO.
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M.M.V. VON-DEUX.COM (VINTAGE KIMONO, JURKJE)

PRAYERPLANT

Groene
gevers

Dankzij bomen en planten kunnen we
bestaan, zij geven ons zuurstof en zuiveren
de lucht. Binnenshuis doet de kamerplant er
nog een schepje bovenop; door belangeloos
een sfeer te creëren waarin wij goed gedijen.
TEKST SUNNA BORGHUIS FOTOGRAFIE PEGGY JANSSEN STYLING JOSÉ SPAANS
VISAGIE CARMEN GONZALEZ M.M.V. EN VOOR MEER INSPIRATIE MOOIWATPLANTENDOEN.NL
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Van schoen
tot schitterend
zoutsculptuur

Banner in nieuwsbrief:
€ 2.900
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jck.nl

DE creatieve opleiding van NL

Brinkhoekweg 2A Zwolle

www.creatiefcoaching.nl
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Spirituele
sieraden

26-07-2021 10:07

Lekker koken
doe je met Maza!
Een kruidige Hoemoes die ergens doet denken
aan speculaasjes

Ervaar
innerlijke
rust en positieve
levensenergie
Onze unieke edelsteen sieraden bevatten
orgone energie, ook wel bekend als Chi,
Prana of levensenergie. Orgone energie
brengt innerlĳke rust en werkt ondersteunend
bĳ hoog gevoeligheid (HSP). Kĳk op onze
website voor meer informatie. Alle spirituele
edelsteen sieraden van By Simone Artisan
Jewels® zĳn handgemaakt in eigen atelier.

Werken aan vitaliteit?
Belangrijker dan ooit!
Wil jij alles leren over vitaliteit en hoe je als coach
anderen daarbij kunt helpen?
Dan is een opleiding of cursus van Sonnevelt een goede
keuze. Al 25 jaar zijn wij dé opleider op het gebied van
vitaliteit en gezonde levensstijl.

artisan-gifts.nl

Open dag 16 januari 2022
Bekijk ons uitgebreide aanbod op sonnevelt.nl

Kijk voor meer feestelijke recepten op www.maza.nl
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Voor speciale vormen van adverteren,
pluspropositiesen online advertentiemogelijkheden
neem contact op met sales@wpg.nl
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Verschijningsdata
Editie			

Verschijningsdatum

Sluitingsdatum advertenties		

Aanleverdatum briefing branded content

01			19-01-2022			15-12-2021					24-11-2021
02			02-03-2022			26-01-2022					05-01-2022
03			13-04-2022			09-03-2022					16-02-2022
04			25-05-2022			20-04-2022					30-03-2022
05			06-07-2022			01-06-2022					11-05-2022
06			31-08-2022			27-07-2022					06-07-2022
07			19-10-2022			14-09-2022					24-08-2022
08			30-11-2022			26-10-2022					05-10-2022
Special		 05-05-2022			31-03-2022					10-03-2022
Zomerboek		
23-06-2022			18-05-2022					27-04-2022
Winterboek		
10-11-2022			28-09-2022					07-09-2022

Meer informatie?
Neem contact op met:

Sales WPG Media
020 - 5219743
sales@wpg.nl
www.wpg.nl

