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& 

SoulCollage®



Athena was een oorlogsgodin maar boven alles de

verpersoonlijking van de wijsheid.

Athena helpt je bij het oplossen van moeilijke

situaties. Zij is degene die je beschermd tegen

aanvallen van anderen. Athena ondersteunt je bij de

stategie die nodig is om een doel te behalen.

Godin Athena staat voor de volgende

karaktereigenschappen:

Vaders dochter – Rationeel – Strategie – Analytisch –

Ambachten – Ambitie – Bondgenote



In de PowerPoint presentatie wordt,

aan de hand van mythen, verteld over

de karaktereigenschappen van godin

Athena

Deze mythen helpen je om een beeld

van jezelf te creëren en om te

onderzoeken of het gemaakte beeld

nog klopt. 



Vragen hierbij zijn:

Strategie.

-In hoeverre ben jij strategisch?

Ambachten.

-In welke ambacht(en) blink jij uit?

Bondgenote.

- Herken jij je in bondgenote?



Athena heeft ook stressreacties en uitdagingen:

Bij stress verstijft Athena.

Schaduwkanten:

- Intimidatie.

- Materalistisch

- Beheerst blijven.

Haar uitdagingen zijn:

- Beter leren omgaan met haar emoties.

- Perfectie loslaten. 



Aan de hand van mythen en

informatie wordt Athena omschreven.

Dan volgt er een visualisatie. Hierbij

kun je kennis maken met godin

Athena en vragen wat zij jou te

vertellen heeft.



Dan is het tijd om aan de het werk te gaan met de

creatieve werkvorm SoulCollage®.

Je krijgt voldoende tijd om één of meerdere

kaarten te maken van de ervaringen – inzichten,

die je hebt opgedaan.

Aan het einde van de workshop stellen we aan de

hand van de SoulCollage® methode, vragen aan

de gemaakte kaart. 

https://eenogenblikvoorjezelf.com/online-workshop-introductieworkshop/


De Olympische godinnenreis bestaat uit 7 godinnen. 

Voor iedere godin wordt een workshop verzorgd.

Godin Artemis, godin van de jacht en de maan.

Godin Athena, godin van de wijsheid en het handwerk.

Godin Aphrodite, godin van de liefde en de schoonheid.

Godin Hera, godin van het huwelijk.

Godin Demeter, godin van het graan.

Godin Persephone, het meisje en koningin van de onderwereld.

Godin Hestia, godin van de haard en de tempel.

Voor meer info:

Anita Dokter e-mail: dokter16@xs4all.nl

Tel. 06 381 220 40


