
 

 

Karen Hamaker-Zondag 
over mens en maatschappij 

 
Genoten van de podcasts en lezingen van Karen? Voor 
iedereen die nog meer informatie en een verdere 
verdieping wil: dat kan!  
 
Karen heeft een aantal verdiepende en indringende 
cursussen samengesteld op basis van veelal onbekende, 

maar verifieerbare feiten en gebeurtenissen, onthullend, soms schokkend, maar altijd 
onderbouwd. Dus: Geen speculaties, geen complotdenken, maar een grondige feitelijke 
analyse.  
 
De lessen heeft Karen op de haar kenmerkende manier helder en systematisch 
opgebouwd; makkelijk te volgen door iedereen!  
 
Algemene informatie: 
Lesvorm: alle cursussen zijn kant en klaar lessen in de digitale leeromgeving, door Karen 
samengesteld en ingesproken. Ook is er het nodige materiaal aan toegevoegd. 
De cursussen staan een bepaalde tijd tot je beschikking; 
in die tijd kun je ze zo vaak als je wilt beluisteren. 
Inschrijven: https://www.asfaloth.biz/c/maatschappij  
 
Cursussen: 
De volgende cursussen heeft Karen, vanwege het grote 
belang ervan, zo goedkoop mogelijk gemaakt:  

1- Achtergronden van de huidige crisis  
2- Diepere dynamieken van onze tijd  
3- NIEUW: Niets is wat het lijkt – per 1 juli 2022 

Informatie: https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-
psychologie/achtergronden-van-de-huidige-crisis/  
 
Modules:  
In een paar nog grotere modules, waar ook heel veel 
extra documentatie aan is toegevoegd, komen eveneens 
indringende historische en recente achtergronden aan 
bod die het beeld completeren, met informatie die je niet 
in de gangbare geschiedenisboeken vindt: 

- Wereldbepalende machtsstructuren. 
- De Financiële Wereld. 

Informatie: https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-
psychologie/psychologie-wereldbepalende-machtsstructuren/  en  
https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/psychologie-de-financiele-wereld/  
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MP4: 
- Wereldgebeuren en astrologie  

Nadere informatie: https://www.asfaloth.nl/site/astrologie/workshops/  
 
Opleiding: 
Jungiaanse psychologie – 3 jaar basisopleiding 
Informatie: https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/psychologie-de-drie-
basisjaren/  

 
Twee verdiepingsjaren: 
- Psychologie en mythologie 
- Symboliek van de Tarot 
https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-
psychologie/psychologie-mythologie-en-
psychologie/ en 
https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-
psychologie/psychologie-symboliek-van-
de-tarot/  

 
YouTube-kanaal: 
Podcasts met Jorn Luka, De Nieuwe Wereld, Studenten in Verzet, Café Weltschmerz, etc. 
Vrijgegeven lessen van Asfaloth opleidingen over o.a. ‘Angst, wat doet het met jou, mij en de 
maatschappij’; ‘De implosie van vertrouwen in onze tijd,’ en nog veel meer. 
https://www.youtube.com/channel/UCJIjePYIUI4gMt8iQ1LKbzQ/videos  
 
Website Karen Hamaker-Zondag: www.karenhamakerzondag.com  
 
Overzicht van boeken en publicaties van Karen Hamaker-Zondag: 
https://www.karenhamakerzondag.com/v2/publicaties/  
 
Website opleidingen: https://www.asfaloth.nl  
 
Inschrijven voor opleidingen: https://www.asfaloth.biz/  
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