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Godin Persephone, het meisje en de godin van de

onderwereld.

Persephone staat voor het zorgeloze. 

Ze plukt de dag, zoals een kind dat kan doen. 

Ze draagt geen verantwoordelijkheid en daarmee ook

geen schuld. Als Persephone actief is in je, dan vind je

het lastig om een eigen koers te varen. Je laat je leven

liever door anderen en toevalligheden bepalen.

Godin Persephone bezit de volgende

karaktereigenschappen:

Het meisje – Speelruimte – Moeders dochter –

Bescherming – Ontvankelijk – Onbewuste – Humor



In de PowerPoint presentatie wordt,

aan de hand van mythen, verteld over

de karaktereigenschappen van godin

Persephone.

Deze mythen helpen je om een beeld

van jezelf te creëren en om te

onderzoeken of het gemaakte beeld

nog klopt. 



Vragen hierbij zijn:

Speelruimte.

-Hoeveel tijd maak jij vrij voor jezelf om te spelen?

Onbewuste.

-In hoeverre luister jij naar je onbewuste?

Humor.

-   Wanneer zet jij je humor in?



Persephone heeft ook stressreacties en

uitdagingen:

-Terugtrekken.

-Vluchten.

Schaduwkanten:

-Gemakzuchtig.

-Behaagziek.

Haar uitdagingen zijn:

-Zelfvertrouwen.

-Verantwoordelijkheid nemen.

-Eigen keuzes maken. 



Aan de hand van mythen en informatie

wordt Persephone omschreven.

Dan volgt er een visualisatie. Hierbij kun je

kennis maken met godin Persephone 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


