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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Empower jezelf met venuskracht : de dertien lichaamshoudingen uit de venuskunst / Annine van der Meer. [HonselersdÐk] : Pansophia Press, [2019]. - 144 pagina's : illustraties ; 27 cm.
Onderzoek en oefeningen om de kunst van het Venusbewustzijn te ervaren. Dertien venushoudingen die je
uit het hoofd naar je hart en buik moeten brengen. De auteur is historicus, theoloog en symbooldeskundige
en legt verband met de oermoeders die later Venussen werden genoemd. De Venussen waren in
tegenstelling tot sommige moderne vrouwen meer geaard en beter in balans. In deel een wordt de hele
filosofie uitgelegd, in deel twee komen de houdingen aan bod. De houdingen verwijzen naar een geheim, zij
corresponderen met de acht chakra's waarbij een levensboom symbool staat voor je lichaam, en je voeten
als de wortels zijn. In deel twee worden de dertien geheimen besproken. In deel drie worden stap voor stap
de houdingen in woord en zwart-witbeeld uitgelegd. Voor bewegende beelden van de houdingen is er via de
QR-code in het boek videomateriaal beschikbaar. Door het doen van de houdingen volg je de acht chakra's
van beneden naar boven en kan je meer in balans komen en volg je de weg van de oerenergie. Naast een
literatuuroverzicht worden voetnoten als bronmateriaal aangeleverd.
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