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AS INSCRIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE 
TERAPEUTAS LUMNI ESTÃO ABERTAS 

 

Carmem Farage 
INSTITUTO LUMNI 

Leia este manual e tire todas 

as dúvidas 

 

1. Leia o texto abaixo para saber mais sobre o curso. 
2. Para realizar sua matrícula, você deve enviar mensagem para o número 
de whatsapp (31) 999243333 ou para o e-mail institutolumni@gmail.com 
com o assunto “Minha inscrição”  
3. Ganhará também o E-book do livro “Para além do ser – a cura quântica” 
ao realizar sua matrícula. 

mailto:institutolumni@gmail.com


 
 
  
 

 

O que é a Formação de Terapeutas Lumni? 
E como você pode se inscrever? 
 
É um curso que pode ser feito de duas maneiras: a) 100% online, que você 
pode fazer de qualquer lugar que tenha uma conexão com internet; b) De 
forma presencial, na sede do Instituto Lumni em Belo Horizonte. 
  
Ele é milimetricamente pensado para quem tem um simples objetivo: se tornar 
um terapeuta Holístico completo. 
  
Fazer uma formação completa em 1 ano é uma questão de adquirir os 
conhecimentos certos, aprender as técnicas de como aplica-los e saber como 
lidar com os pacientes em seu próprio consultório. 
  
É possível se tornar um Terapeuta em 1 ano? 
  
São dúvidas que eu vejo a todo momento entre as pessoas. As pessoas me 
falam que eu já tenho experiência de anos, por isso dou certo. Eu tenho visto 
e acompanhado alguns de meus terapeutas dedicados e estudiosos fazendo isso, 
e eu vejo que pode!  
Minha experiência de 35 anos me serve agora para ser a mestra que coloca 
pessoas no mesmo caminho. Você também vai chegar lá. Costumo dizer que, 
se eu consegui qualquer um consegue, é só querer. 
  
Mas antes de eu continuar isso, eu preciso deixar uma coisa muito clara. 
  
Os resultados que eu falo aqui não são típicos. 
 Eu acredito que uma pessoa comum que compre qualquer tipo de curso ou 
um programa de treinamento tende a ter resultados ótimos aliando dois 
fatores: 

1. O conteúdo do curso que atenderá suas expectativas. 
2. E a dedicação e esforço pessoal. 

   
Implica em trabalho duro, histórico pessoal, foco, ética profissional, 
integridade, persistência (muita persistência). 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 

Para quem é a Formação de Terapeutas Lumni? 
  
A Formação de Terapeutas Lumni é para duas categorias de pessoas: 
  
Categoria 1: Terapeuta. Aquele indivíduo que a principal fonte de renda vem 
de seu consultório em algum tipo de terapia. Isso é, ele sobrevive de Terapia. 
  
Categoria 2: Aspirante a Terapeuta. Aquele que ainda não vive de Terapia, ou 
vive mais ou menos, meia boca, como uma segunda atividade, mas aspira criar 
um meio que o sustente. 
   
Esse é um curso para quem quer aprender a fazer o necessário para chegar a 
ser o melhor Terapeuta. 
  
A Formação de Terapeutas Lumni é o número 1 dos cursos de Terapeutas 
Holísticos. Ele vai transformar você antes de qualquer um. 
  
Então se você quiser ter mais de pacientes, e montar seu consultório e viver 
disso, levando sua profissão num caminho completamente realizável, fazer o 
curso de Formação de Terapeutas Lumni, é o que você precisa. 
  
Mas antes de eu te explicar exatamente como funciona a Formação, é 
importante que você entenda como eu a criei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 

 

Como eu criei esse método? Minha história. 
  
 

No dia 2 de janeiro de 1959 os soviéticos lançaram 

o satélite Luna 1, primeiro objeto construído pelo 

homem que conseguiu escapar ao campo de atração 

terrestre. Vinte e um dias depois, eu nasci. Deve ser 

por isso que passei minha infância com a cabeça nas 

nuvens e os olhos nas estrelas, minha professora do 

primário me chamava de astronauta. 

Minha mãe, atarefadíssima com os outros tantos filhos menores que eu, não 

tinha tempo para reparar na grandeza do Universo. Por isso, fui a única a 

prestar atenção na história maravilhosa de nossa vizinha que veio dizer a ela, 

pouco atenta, que reparasse em como o universo era grande e inconcebível 

aos nossos olhos! Só eu reparei. E agradeço à essa vizinha espírita, a Elizabeth 

Montenari, lá de Leopoldina, na zona da mata mineira, por ter ido lá em casa 

naquele dia. Ela não tinha noção de como mexeu com minha cabeça de 

criança de seis anos quando disse: nesse universo tão grande, você acha que 

somos só nós a existir? Pronto. Passei a acreditar e imaginar o que havia além 

das estrelas e como deveriam ser os ETs! 

Muito cedo minha mãe se cansou da vida que levava. Foi-se. E na mistura de 

tristeza e necessidade de sobrevivência, agarrei-me aos livros. Neles eu 

buscava a figura de meu pai, um homem ausente que lia muito. Li muito 

durante toda a infância e adolescência, esperando que tudo passasse rápido e 

eu não tivesse que levantar a cabeça para ver o que estava acontecendo na 

vida real. Continuei astronauta. 

Ainda que como fuga, o pica-pau amarelo foi minha casa de infância. E, na 

ausência de pessoas próximas com quem compartilhar experiências, encontrei 

nos grandes clássicos o espelho das minhas emoções. Descobri os deuses da 



 
 
  
 

 

mitologia grega, que considerei parentes próximos. Disseram-me o que fazer 

na vida. Serviram-me e me formaram. 

Escolhi a Psicanálise porque inventei que iria viver apenas de mente. Não 

queria contato com ninguém. Mas a psicanálise é implacável e, mesmo contra 

a minha vontade, apresentou-me o universo humano. 

Após a faculdade, ingressei no Instituto Freud de Psicanálise em Juiz de Fora 

e por lá fiquei durante oito anos estudando – a teoria, a técnica, a clínica e a 

formação analíticas. Freudiana, que naquela época, Lacan ainda falava só para 

a Europa. 

Cliniquei com fervor até bater a inquietude de astronauta que me fez procurar 

outras formas de se entender o ser humano. Fiz a formação em acupuntura e 

medicina chinesa. No meio tempo, conheci o Dr. Brian Weiss que veio ao 

Brasil e ministrou workshops de regressão de memória: eu estava lá. Interessei-

me e coloquei em prática. Isso foi muito mais que viajar à Lua. O mundo 

extra físico mostrou-se a mim através dos relatos dos pacientes em estado 

alterado de consciência. Recorri ao Reiki, que me presenteou com mentores 

de luz que me guiam até hoje e permitiram que eu fizesse up grades 

importantes na prática clínica. A visão do mundo espiritual se aprimora e 

aguça minha fé. 

Posso dizer que nunca passei um dia sequer sem ler e estudar. Também fiquei 

“famosa” aqui em casa: “você não para de inventar moda, heim mãe, seu 

ETzinho maluco”. 

 E eu respondo: “Não tem jeito: sou astronauta, cabeça nas nuvens, olhos nas 

estrelas”. 

 Em 2008, resolvi ir para Paris. Estudei Psicanálise associada à Antropologia e 

à Psicanálise Transcultural o que ampliou os horizontes. Fez-me pensar no ser 

humano que precisa se adaptar à sua cultura, subjugado à raça e pude falar do 

Banzo moderno que acompanha o imigrante que perde sua identidade e 



 
 
  
 

 

adoece quando é retirado à força de sua terra natal e perde a esperança de ser 

quem é. 

De volta à Belo Horizonte, retomei meu trabalho clínico, onde associo todo 

o conhecimento que adquiri ao longo de quase 35 anos de estudos voltados à 

compreensão do homem. Tenho feito estudos independentes sobre 

Apometria, técnica baseada na física quântica que utiliza o poder da mente em 

desdobramento para acessar níveis de conhecimento dos corpos sutis e do 

mundo espiritual que nos cerca, com o objetivo de acelerar a compreensão e 

a cura de si mesmo. 

Psicologia, psicanálise, antropologia, medicina chinesa, reiki, regressão a vidas 

passadas, técnicas apométricas: tudo que aprendi ao longo destes anos me faz 

pensar no quanto é necessário que tenhamos uma visão integral do ser 

humano e mais, que somos parte do universo em evolução. 

Assim como é em cima, assim é em baixo – Hermes me avisa que o interior 

e o exterior são UM, que precisamos entrar em nós mesmos tanto quanto sair 

de nós! Que o novo homem que vai nascer terá que desenvolver seus dons 

conhecendo-se a si mesmo na medida em que cria vida externa. 

Hoje, vejo que estamos num momento crucial no processo evolutivo da Terra 

e gostaria de sonhar um mundo melhor onde eu possa auxiliar àqueles que 

quiserem a fazer o caminho. 

Quando me tornei uma mestra de Reiki, percebi que já era mestra de mim 

mesma, que dominei minhas emoções e me conheci o suficiente para, hoje, 

aos 59 anos, guiar o outro. Vejo também que, quanto mais eu guio o outro, 

mais fico pronta para guiar outros. 

Sei que nada sei… claro, lógico, mas vejo que o conhecimento faz com que 

saibamos um pouco. A física sabe um pouco, a psicologia sabe um pouco, a 

religião sabe um pouco. Cada campo do conhecimento sabe um pouco. E se 



 
 
  
 

 

completam para armar o Ser com instrumentos importantes que nos ajudarão 

a mudar a nós mesmos e ao mundo! 

Ah! Já ia me esquecendo… descobri no fim das contas que, sem amor, eu 

nada sou. 

 

  
Foto: Carmem Farage: Psicóloga e Psicanalista, Especialista em Regressão de Memória, 
Acupuntura e Medicina Chinesa e formação independente em Reiki Usui Tibetano e Apometria 
Clínica. Autora do Livro: Para além do ser – a cura quântica. 
“Não abro mão do conhecimento psicanalítico, mas fui reinterpretando os métodos e reinventando 
formas cada vez mais eficazes de se atingir o inatingível: o nosso inconsciente”.:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 

 

Como funciona a Formação de Terapeutas Lumni Online? 
  

• A Formação é 100 % online. 

• Você faz de qualquer lugar, de acordo com o seu tempo. 

• Algumas pessoas são mais rápidas para aprender, outras mais devagar. 
Por isso que ensinar tudo presencialmente não é ideal.  

• Você faz no seu tempo.  

• Você entrará numa comunidade fechada no Facebook onde 

dividiremos conhecimentos.  

• Teremos pessoas prontas para responder todas as suas dúvidas. 
 

O que eu aprendo na Formação de Terapeutas Lumni? 
  
Tudo começa com um ponto chave, a espinha dorsal do terapeuta que é o 

entendimento de como funciona a estrutura psíquica do ser humano através 

da psicanálise. Não é possível ser um terapeuta de qualquer área sem conhecer 

como funciona o inconsciente humano. 

Compreendo que a teoria da psicanálise nos é útil mesmo se não utilizarmos 

sua técnica por se tratar da base para a compreensão da estrutura 

mental/emocional humana, sendo comparável ao livro de anatomia para a 

medicina.  

Vemos hoje como palavras criadas por Freud estão no linguajar comum, 

mostrando a utilidade do conhecimento psicanalítico a todos, sem exceção. 

Abre, sem dúvidas, um canal de entendimento de si mesmo e do outro, 

modificando para sempre o comportamento individual e social. 

Em seguida vamos aprender a fazer regressão de memória, ou retrocognição 

– a esta vida, ao intra-útero, a vidas passadas – sem hipnose! Vou te ensinar 

exatamente como fazer isso. Como definição, retrocognição é uma palavra 

criada pela parapsicologia para designar o conhecimento metafísico de fatos 

passados.  



 
 
  
 

 

Retrocognição ou regressão de memória: capacidade que a pessoa, em estado 

alterado de consciência, tem de visualizar o passado. 

Isso passo a passo, mesmo que você esteja começando do zero. 

O terceiro módulo será para aprender Apometria Clínica. A Apometria 

consiste na física quântica aplicada aos princípios espiritualistas, por meio da 

qual a percepção humana é sutilizada e seu campo energético também, 

permitindo desdobramento espiritual e viagens que rompem barreiras de 

tempo e espaço. 

No quarto e último módulo, vamos aprender as técnicas quânticas Lumni que 

utiliza dos 3 arsenais acima descritos para levar, na prática, a tratar do seu 

paciente. 

Nós, Terapeutas Lumni, temos como objetivo encontrar aplicações práticas e 

universais em benefício da cura individual partindo do princípio de que o 

Homem da Terra é ainda doente psiquicamente e embolado em emoções 

primárias; de que ele é ainda cego em conhecimentos que o retirem de um 

estado crítico e que o paralisa diante da necessidade de não mais ser passivo 

frente a seus carmas pessoais.  

  
    ACESSE AQUI O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMPLETO  

 
Regras fundamentais para se inscrever 
  
Primeiro: por ser um CURSO COMPLETO, as inscrições ficam abertas por 
um pequeno espaço de tempo e as vagas são limitadas, tanto para o online, 
quanto para o presencial. 
  
O fato de ter vagas limitadas tem o propósito de que eu possa acompanhar de 
perto quem precisa de ajuda. 
  
O Instituto Lumni está comprometido com o seu sucesso. O seu sucesso é o 
nosso sucesso. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/59c6ca_8ba29825b14c48b299acafb2ca697e45.pdf


 
 
  
 

 

 

Se você conseguir se inscrever no curso de formação, é isso 

que vai levar: 
  
Você vai levar meu curso online em 4 módulos.  
1. psicanálise 
2. regressão de memória 
3. apometria clínica  
4. técnicas quânticas Lumni  
  
Vamos passar de módulo a cada 90 dias.  
  
No curso online, o curso fica no ar por 3 anos. Para você assistir no próprio 
tempo, com a sua velocidade. 
  
Eu ainda vou disponibilizar meus vídeos pessoais de aulas gravadas com turmas 
ao vivo para que você perceba as dificuldades das pessoas e elabore as suas. Ou 
simplesmente para facilitar a aprendizagem que você vai adquirir, para você 
não ter pontos cegos. 
  
O importante é você entender que vai sair com sua formação completa. As 
teorias, as práticas, a clínica, como fazer uma resenha, e ainda um projeto de 
pesquisa na área que você escolher. 
  
Mesmo que você ainda não se veja como um terapeuta, se tem outra profissão 
muito diferente, de outra área, você descobre que isso é uma questão de 
conhecimento, treino e técnica. 
  
Tudo detalhado para você. 
  
E mesmo assim se ficar alguma dúvida, eu ou alguém da minha equipe vamos 
tirar a sua dúvida. 
  
Quanto é o investimento na Formação de Terapeutas Lumni? Quais as formas 
de pagamento? 
  
Você escolher duas formas de pagamento: 

• R$ 6490,00 à vista por transferência bancária ou no boleto. 
• R$ 7.200,00 parcelado em 12 vezes no boleto bancário (12 parcelas de R$ 

600,00). No curso online a plataforma disponibiliza essas parcelas no cartão 
de crédito.  



 
 
  
 

 

• R$ 100,00 de matrícula que será abatida na primeira mensalidade do curso.  

Eu acredito que o mundo precisa de muitos terapeutas! 

Como se inscrever na Formação de Terapeutas Lumni?  

 
Para fazer a sua inscrição, basta seguir os passos abaixo: 

• Todos os inscritos receberão um e-mail com o E-book do livro- “Para 
além do ser – a cura quântica”. Nele eu conto para você o que é a 
Terapia Lumni com exemplos clínicos reais. 

• Antes do início das aulas, você receberá o cronograma de datas das aulas 
(para alunos presenciais) e a data da aula Magna, aula de apresentação 
do curso com a mentora Carmem Farage.  

• Em seguida, clique no botão abaixo e faça a sua inscrição. 
 
 

QUERO FAZER A MINHA INSCRIÇÃO 

 

       Observação  

• Procure fazer a sua matrícula o quanto antes, pois as vagas ficarão 
abertas somente enquanto durarem as vagas. 

• Caso não tenha conseguido clicar no link acima para realizar sua 
inscrição, envie uma mensagem para o whatsapp (31)99924-3333 ou 
para o email institutolumni@gmail.com 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5531999243333&text=Olá,%20Quero%20fazer%20minha%20inscrição%20no%20curso%20de%20formação%20de%20terapeutas
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5531999243333&text=Olá,%20Quero%20fazer%20minha%20inscrição%20no%20curso%20de%20formação%20de%20terapeutas
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5531999243333&text=Olá,%20Quero%20fazer%20minha%20inscrição%20no%20curso%20de%20formação%20de%20terapeutas
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5531999243333&text=Olá,%20Quero%20fazer%20minha%20inscrição%20no%20curso%20de%20formação%20de%20terapeutas
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5531999243333&text=Olá,%20Quero%20fazer%20minha%20inscrição%20no%20curso%20de%20formação%20de%20terapeutas


 
 
  
 

 

 
Normas e Certificações para cursos livres 
 
Cursos livres não se classificam como cursos de graduação, pós-graduação ou 
técnico profissionalizantes. Nossos cursos são cursos livres, de atualização ou 
de qualificação:  
Os Cursos Livres, que após a Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional passaram a integrar a Educação Profissional, como Educação 
Profissional de Nível Básico, caracteriza-se pela modalidade de educação não 
formal de duração variável, destinada a proporcionar ao trabalhador 
conhecimentos que lhe permitam profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-
se para o trabalho. Não há exigência de escolaridade anterior. i 
A Constituição Federal em seu artigo 205, “caput”, prevê que a educação é 
direito de todos, e será incentivada pela sociedade. 
Dessa forma, o Instituto Lumni age conforme permissivo legal, isto é, com o 
intuito de incentivo educacional.  
Tal prática é defendida também pelo artigo 206 da nossa Carta Magna, que 
prevê que o ensino será ministrado com base em alguns princípios e em seu 
inciso II: “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamentos, 
a arte e o saber”.  
São normatizações legais de nossos cursos livres ainda, o Decreto Presidencial 
nº 5.154 de 23 de julho de 2004 e as normas da Resolução CNE nº 04/99 – 
MEC (art. 7º, § 3º) de 7 de outubro de 1999.  
O certificado tem validade para fins curriculares e em provas de títulos, como 
certificado de atualização/aperfeiçoamento, respeitando a carga-horária 
descrita e não podendo ser usado para outros fins. Por isso, destacamos 
novamente que NÃO é um certificado técnico profissionalizante ou de 
graduação ou de pós-graduação.  
 O MEC só autoriza cursos de graduação e pós-graduação. Já as Secretarias 
Estaduais de Educação autorizam cursos técnicos profissionalizantes e do 
ensino médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Fonte: Secretaria de Educação de São Paulo, Disponível em: 

 http://faq.edunet.sp.gov.br/faq.asp?pesq=1&intCodassun=1013&intClass=33&intAgrup=33  

                                                           

http://faq.edunet.sp.gov.br/faq.asp?pesq=1&intCodassun=1013&intClass=33&intAgrup=33

