
A Numerologia é uma das ciências mais antigas de que há conhecimento. Chega do Ocidente com Pitágoras e conhece um grande 
desenvolvimento na Grécia antiga, numa era em que a filosofia, a ciência e o misticismo constituíam um só saber.

Um número é sempre um símbolo. Pode servir para medir o mundo material, pode ser usado no plano esotérico e espiritual encontrando um 
significado mais profundo para a existência. São usados nas leis e fórmulas que representam o equilíbrio do universo. Para além disso, outras 

energias podem ser representadas pelos números, transformando-os em símbolos, cujo limite é apenas o infinito. A Numerologia é tão-
somente uma porta da entrada para os Mistérios da Vida. A Numerologia oferece descobertas apaixonantes, viagens interiores rumo ao 

autoconhecimento e a uma melhor compreensão do mundo que nos rodeiam. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 horas

1 domingo por mês

Horário:  das 10h às 13h e das 15h às 18h

Duração de 12 meses

Datas: 
2019: 10 Novembro | 8 Dezembro

2020: 19 Janeiro | 16 Fevereiro | 1 Março
5 Abril | 10 Maio | 7 Junho | 5 Julho 
2 Agosto | 6 Setembro | 11 Outubro

INVESTIMENTO:  
20€ [Inscrição] + 70€ [mensalidade]
Oferta da inscrição até 15.10.2019

STARLIGHT – Centro de Formação e Medicinas Complementares | Belavista Comercial Loja 17 – Albufeira
www.starlight-albufeira.pt |Starlight.albufeira@gmail.com - 969564200/910779171 (Enviar SMS)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

 O que é a numerologia

 A numerologia e a interpretação simbólica

 O Mundo Oculto das datas: Data, dia, mês, ano de nascimento e via de missão.

 Código do Eu (Alma):  

Numero de Vida, Heranças Kármicas, Desafios Kármicos, Karma Acumulado, Plano de Vida, Objetivo kármico

 Código do Ego (personalidade):

O Nome, Nº de Expressão, Nº de Alma, Nº de Imagem, Ponto forte da Personalidade

 Integração da Alma e da Personalidade:

Número de poder, Número de Stress, Número Final (o caminho na vida futura), Número Reativo

 Planos de Temperamento: Os 5 elementos e qualidades, Contagem Pitagórica

 Trânsitos Pessoais: Anos, meses, semanas, dias e horas pessoais, Ciclos de Vida.

 Aplicações da Numerologia à vida corrente:

Escolha de datas para acontecimentos futuros, escolha de nomes profissionais ou artísticos, para empresas, marcas, etc

 Sinastria entre Mapas: Compatibilidade e incompatibilidade interpessoais

 Conhecer e Orientar as Crianças através da Numerologia.

 Numerologia Cabalística.

 A Ponte entre a Numerologia, o Tarot e a Astrologia.

 Novos sistemas de numerologia 

Curso de Numerologia Kármica
facilitado por Filomena Inácio  Início: Novembro 2019

Sobre a Filomena Inácio

 Formadora profissional com CCP (IEFP);
 Terapeuta Complementar Integrativa - Terapeuta profissional Nº216

da Associação Portuguesa de Terapeutas Holísticos Integrativos
 Concluiu o 2º ano do Curso de Terapeuta Holístico;
 Tem formação em Reiki, Karuna, Terapia Regressiva, Astrologia, Tarot,

Leitura da Aura, Kinesiologia e PNL, entre outras.
 Especializada no método Hatmara/Merkava e em Terapias do 

inconsciente;
 Completou os três níveis de Numerologia Kármica com Clara de Almeida

em Novembro de 2007 e desde então dá consultas.
Fez “Reciclagem” com a mesma formadora em 2013 e 2017.

Filomena Inácio
sM dx1v
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