Modules die helemaal online kunnen worden
gevolgd op elk gewenst moment:
• Wereldbepalende Machtsstructuren
• De Financiële Wereld
• Achtergronden van de huidige crisis.
• Diepere dynamieken van onze tijd (vanaf
plm. 1 juli 2021)
Jungiaanse Psychologie en Mythologie gaat in
september 2022 van start en zal op de
donderdagochtend gegeven worden

Informatiebulletin
Lesdata 2021 – 2022

Workshop Klimaat: feiten, modellen en
meningsverschillen: komt plm. 1 juli online. Zie:
https://www.asfaloth.nl/site/jungiaansepsychologie/workshops/

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
Dinsdagochtend 28 september, 12 en 26 oktober, 9
en 23 november, 7 en 21 december 2021
Dinsdagochtend 18 januari, 1 en 15 februari,
1 en 15 maart 2022

Alle lesdata staan ook altijd vermeld op
https://www.asfaloth.nl/site/

2e jaar Werken met het Onbewuste
Dinsdagochtend 21 september, 5 en 19 oktober, 2,
16 en 30 november, 14 december 2021
Dinsdagochtend 11 en 25 januari, 8 en 22 februari,
8 maart 2022

Je hoeft je niet voor elk jaar opnieuw in te
schrijven; je inschrijfformulier geldt voor de drie
jaren van de opleiding.
Voor de daaropvolgende verdiepingsjaren
‘Symboliek van de Tarot’, ‘Mythologie’ en ook
voor de online modules geldt wél dat je je
daarvoor opnieuw moet aanmelden en inschrijven.

3e jaar Projectie en Synchroniciteit
Maandag 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en
29 november, 13 december 2021
Maandag 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7
maart 2022
NB: de lessen worden online gegeven. Zodra
klassikale lessen zonder de anderhalve meter
verplichting mogelijk zijn, zullen de lessen
gelijktijdig klassikaal en online gegeven worden.
Het eerste jaar van de opleiding start op de laatste
dinsdag van september. Het tweede jaar is ook op
dinsdag; het derde jaar wordt op maandag
gegeven. Het tweede en derde jaar starten ook in
de tweede helft van september.
De lessen zijn eenmaal in de veertien dagen op de
ochtend van 10:30 – 13:30 incl. 30 minuten pauze.
Lesruimte / online platform open: 10:00 uur
4e jaar: De Symboliek van de Tarot
Donderdagochtend 16 en 30 september,
14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23
december 2021
Donderdagochtend 13 en 27 januari, 10 en 24
februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april 2022

Inschrijving geldt voor 3 jaar.

Natuurlijk is het mogelijk om tussentijds de
opleiding te staken. Opzegging dient altijd
schriftelijk (post of email) te gebeuren, en elke
opzegging wordt van onze kant schriftelijk
bevestigd. Zo is er voor beide kanten duidelijkheid.
Cursusgeld is alleen verschuldigd tot en met het
lesjaar waarin de afzegging is ontvangen; je kunt
tot een maand voor het begin van de vervolgjaren
kosteloos afzeggen; zie alle aanwijzingen in onze
Algemene Voorwaarden (achterop de nota en op
de website te lezen).
Stichting Odrerir® (onderdeel van Asfaloth
Opleidingen, CRKBO geregistreerd)
Hans en Karen Hamaker
Machteld Hamaker, secretariaat
Secretariaat en lesadres:
Amsterdamseweg 156
1182 HK Amstelveen
020 - 6436979 (di en do 10.30-16.30 uur)
info@asfaloth.nl en info@symbolon.nl
www.asfaloth.nl
www.symbolon.nl
www.karenhamakerzondag.com

