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Leer alles over paranormale verschijnselen
Er zijn mensen die met hun gedachten voorwerpen kunnen bewegen, mensen die zeggen
contact te kunnen leggen met overledenen, de toekomst te kunnen lezen of door handoplegging anderen te kunnen genezen. Pure hocus pocus of niet? Geleerden houden zich sinds
zo’n honderd jaar serieus bezig met het structureel onderzoeken van het paranormale. Tijdens de cursus Parapsychologie leert u alles over paranormale verschijnselen en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Daarom kiest u voor deze cursus
- Speciaal ontwikkeld lesmateriaal
- Begeleiding door professionals

Voor wie is de cursus Parapsychologie bestemd
Bent u ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde? Heeft u ervaringen met paranormale verschijnselen? Of bent u gewoon nieuwsgierig? Dan is de cursus Parapsychologie
voor u de ideale keuze!

Uw einddoel
Na het afronden van de cursus Parapsychologie weet u meer over verschillende paranormale
verschijnselen. U kunt ze herkennen, benoemen en u weet wat ze inhouden. Bovendien weet
u in hoeverre er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, en wat de uitkomsten van dit
onderzoek waren.

Opleidingsinhoud
Dit leert u tijdens de cursus Parapsychologie
In de cursus Parapsychologie worden veel verschillende wonderlijke en interessante verschijnselen beschreven en uitgelegd. Ook behandelt de cursus de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. U krijgt objectieve en gedetailleerde beschrijvingen van een groot
aantal goed gedocumenteerde praktijkgevallen.
De belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn:
- Paranormale verschijnselen
In dit onderdeel komen verschillende soorten paranormale verschijnselen aan bod. Wat is
het verschil tussen telepathie en helderziendheid? Wat is psychokinese? Er wordt een beeld
geschetst van spontane gevallen, maar ook veel aandacht besteed aan wetenschappelijke experimenten.
- Paranormale verschijnselen in veranderde bewustzijnstoestand
Veel spontane paranormale verschijnselen vinden plaats in zogenaamde ’veranderde bewustzijnstoestanden’, denk bijvoorbeeld aan dromen, hypnose of visioenen. Hoe kunt u gebruikmaken van voorspellingen die hieruit voortkomen? Ook komen proscopie bij dieren en
experimenten met droomtelepathie aan de orde.
- Paranormale lichamelijkheid
Paranormale verschijnselen doen zich ook voor in en aan het menselijk lichaam. Hoe ziet
een bijna- doodervaring eruit? Wat is een astraallichaam? U leert meer over deze verschijnselen, maar we kijken ook in hoeverre dit alles paranormaal is en wat de vorderingen van
het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied zijn.
- Paranormale geneeswijzen
Er bestaat ook zoiets als een toepassing van het paranormale. Denk bijvoorbeeld aan geneeswijzen en paragnosten. Hoe stelt een magnetiseur een diagnose? Is paranormale chirurgie mogelijk?
- Het leven na de dood
Zijn er bewijzen voor het bestaan van ’gene zijde’? Spiritisme, reïncarnatie, geestenfotografie en bandstemmen komen aan bod. U maakt kennis met beroemde mediums, onderzoekers
en theorieën.
Andere interessante onderwerpen die aan bod komen zijn sceptici, antropologie, kwantumfysica, religie, filosofie, engelen en demonen, astrologie en ufo's.
Na ieder hoofdstuk test u uw kennis met de parate-kennisvragen. Ook maakt u inzendopgaven. Hierin wordt regelmatig gevraagd naar uw eigen mening over paranormale zaken of
naar eigen ervaringen. Soms voert u zelf experimenten uit.

Dit krijgt u thuis
U ontvangt speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal, boordevol fascinerende informatie

en praktijkvoorbeelden. Uw lesmateriaal is volledig. U heeft dus meteen alles in huis om
van uw cursus een succes te maken!

Een cursus volgen, zo werkt het
U gaat lekker thuis aan de slag. U bestudeert de leerstof, test uw eigen kennis en maakt vervolgens opdrachten. Deze werkt u uit en stuurt u op naar uw docent. Hij of zij geeft u dan
feedback. Heeft u vragen? Ook die kunt u aan uw docent stellen.
Via LOI Campus op internet vindt u leuke en handige informatie voor uw cursus. Bovendien legt u hier heel gemakkelijk contact met uw medecursisten en nog veel meer.
Wilt u zich aanmelden voor deze exclusieve opleiding waarbij u een erkend certificaat behaald? Neem dan contact op.

