In ieder mens zit een aangeboren drang om zich te ontplooien en zijn
of haar eigen talenten te ontwikkelen, en iedere mens heeft behoefte
aan zingeving en een zinvol bestaan. Hoe waarachtiger je wordt, des te
beter zul je functioneren, zowel thuis als op het werk. Je wordt milder,
genuanceerder en kunt veel oprechter met anderen omgaan.
Astrologie is in de praktijk een fantastisch instrument gebleken, mits
het op een verantwoorde wijze wordt gebruikt en volgens de regels wordt toegepast. Vandaag de dag wordt
de serieuze astrologie gebruikt om inzicht te krijgen in psychologische vraagstukken van individuele mensen,
vragen over relaties, beroep, functioneren op het werk, en nog veel meer. Maar astrologie blijkt evenzeer
een uitstekend instrument om tijdbeelden te begrijpen, trendwatchers te helpen, bedrijven zakelijk te
adviseren, kortom een goed hulpmiddel om extra inzichten te verkrijgen die van belang kunnen zijn voor de
besluitvorming.
De Jungiaanse psychologie sluit in menig opzicht naadloos aan op het astrologisch kennisgebied. Door deze
psychologie kunnen we de dynamiek van de psyche begrijpen, inzicht krijgen in de werking van het
onbewuste, in dromen en symbolen.
Als je begrijpt waarom je dingen doet, of juist niet doet, heb je een sleutel om jezelf te veranderen.
Astrologie en Jungiaanse psychologie zijn beide fantastische instrumenten om jezelf te begrijpen, zodat je
dichter bij je eigen kern komt. Het is mijn passie dat door te geven:
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Docente Symbolische psychologie op basis van C.G. Jung bij Stichting Odrerir, zie www.asfaloth.nl
Docente Astrologie bij Stichting Achernar, zie www.asfaloth.nl
Docente Astrologie bij de Academie voor Toegepaste Astrologie (astrologie op HBO-niveau), zie
www.astrologiecollege.nl of www.asfaloth.nl
Geeft les aan de Astrology University in de Verenigde Staten, aan de Nodoor School of Astrology in
Beijing, China.
Auteur van meer dan 37 boeken over astrologie, psychologie, tarot, I Tjing, etc.;
Schrijft Astrologisch Jaarboek Symbolon; zie www.symbolon.nl
Is eindredacteur van tijdschrift Mantra (voorheen Prana), zie www.tijdschriftmantra.nl
Geeft internationaal lezingen en workshops.
https://www.youtube.com/channel/UCJIjePYIUI4gMt8iQ1LKbzQ : Astrologie voor iedereen. Mijn
eigen kanaal op youtube met daarin drie lessen astrologie en een lezing over I Tjing, astrologie,
chaostheorie en Jungiaanse psychologie. Meer lessen gaan volgen.
Kijk op onze website voor (gratis) introductielezingen.
Secretariaat en school: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
020 – 6436979 (di & do van 10 – 16:30)
info@asfaloth.nl & opleiding@astrologiecollege.nl
info@symbolon.nl
www.karenhamakerzondag.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psyche en astrologisch symbool. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Elementen en kruizen als basis van de horoscoop. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Wezen en werking van planeten. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Aard en achtergrond van de huizen. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Analyse van aspecten. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Huisheren en huizenverbanden. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Handboek voor uurhoekastrologie. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Het twaalfde huis. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
De astrologische windroos. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
De jod en ongeaspecteerde planeten in de horoscoop. 2e druk, Symbolon, Amstelveen
De transit van Saturnus door de huizen. 2e druk Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Astrologische Huizen. 2e druk Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Nostradamus: de mens achter de mythe. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Werkboek moderne uurhoekastrologie. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
De buitenplaneten in een nieuw perspectief. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Handboek horoscoopberekening. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
De astrologie van relaties. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Handleiding voorspellende astrologie. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
De financiële crisis: achtergronden en vooruitzichten. Een astrologische analyse voor iedereen. BF
Uitgeverij (=Symbolon)
Sedna. Een nieuw hemellichaam in astrologisch perspectief. BF Uitgeverij (= Symbolon)
Spelen met astrologie. Boek, astrologische dobbelstenen en astrologische kaarten. Uitgeverij
Koppenhol,
* Astrologie voor NU. Uitgeverij Ankh-Hermes.
Astrologie in het dagelijks leven (voorheen: Wat is toch astrologie?) Uitgeverij Schors, Amsterdam uitverkocht
Astrologie en tarot. Symbolon, Amstelveen - uitverkocht.
Van burn-out naar heelheid. 3e druk Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Jungs Psychologische Typen in de praktijk. 2e druk Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Blij zijn met jezelf, de psychologie van plezier. 2e druk Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
* Het projectiemechanisme in de praktijk. 2e druk Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
* Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. 2e druk Uitgeverij Symbolon,
Amstelveen
Mythologie en werkelijkheid. BF Uitgeverij (= Symbolon)
Psychische groei en individuatiesymboliek in Tolkiens 'In de ban van de Ring'. BF Uitgeverij (=
Symbolon)
De tarot als levensweg. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Oude Europese voorspelkunst. Uitgeverij Schors, Amsterdam
De Management I Tjing. BF Uitgeverij (= Symbolon)

Meditaties. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
Spiritualiteit voor alledag. Uitgeverij Symbolon, Amstelveen
In harmonie met The Secret, ook als het even niet lijkt te werken…. 2e druk Uitgeverij Symbolon,
Amstelveen
Boeken met een * voor de titel zijn in boekvorm en als e-boek verschenen.

