Portal Shtareer e as técnicas da Rometria

Rodrigo Romo
Agenda de Junho 2017- Lisboa
*Módulo Método Ascensional Melchizedeck e Voronandeck 2*

Palestra com Meditação
*O que significa - Ordem de MELQUISEDEQUE?*

PALESTRA e Meditação
“ O que significa - Ordem de MELQUISEDEQUE? “
Por Rodrigo Romo

Data: 2 de Junho de 2017 – 20h00
Local: Lisboa

“O que significa - Ordem de MELQUISEDEQUE? “
” A vossa sociedade terrestre, conheceu vários mensageiros dessa Ordem, sendo que cada um deles
representava uma Hierarquia da escala dos AVATARES da escola de passando ensinamentos preciosos a vocês,
os quais fundamentaram muitas de suas religiões e do processo de despertar de milhares de Mestres que, no
momento atual de vocês, são os representantes da grande Fraternidade Branca Universal atuantes na Terra.”
(Rodrigo Romo)
- Responder a questões e dúvidas.

Devido ao respeito dos direitos autorais do palestrante, é proibido a gravação ou filmagem

Curso Módulo

Método Ascensional Melchizedeck e Voronandeck 2
Ministrado exclusivamente por Rodrigo Romo

Data: 3 / 4 de Junho de 2017- 10h/20h
Local: Lisboa

Descrição do Curso:
Este curso é a continuação do Método Ascensional Vorononandeck e Melchizedeck 1, com diversos exercícios
práticos que têm o propósito de liberação de energias do passado e quebra de contratos. Além de conectar o
aluno com as matrizes criacionais dos registros da vida estelar. Neste módulo iremos trabalhar a questão
atômica celular e o resgate da divindade de cada ser, buscando trazer à tona sua essência divina e sua proposta
original de energia cristalina.
Este curso também visa aprofundar alguns exercícios do módulo Upgrade trazendo novos conceitos e
informações relativas ao universo e à sua codificação dentro do projeto maior das diversas raças do cosmos.
Traremos ensinamentos relacionados à sexualidade divina, aos templos Voronandeck e às técnicas da espada,
para que cada aluno aprenda a consagrar a sua espada e saiba como se libertar das energias negativas
impregnadas. Novos símbolos e merkabas darão maior aprofundamento ao que já foi estudado e praticado no
primeiro módulo. A energia Voronandeck aqui se apresenta com maior profundidade e dinamismo para permitir
que as energias sejam inseridas dentro da nova tônica do Comando Estelar e da Operação Resgate de Cristo,
ativando dentro de cada um as novas energias de despertar e de quebra de contratos do passado. A malha
fractal energética se abre para permitir uma nova egrégora de energias e ativação da divindade e do projeto
monádico do genoma divino de cada aluno.
Os exercícios e merkabas apresentados auxiliarão os alunos nos estudos de toda a malha de tempo onde estão
inseridos junto à matriz de controle. E o rompimento dessa matriz acontecerá à medida em que cada um
praticar e aprofundar seus estudos sobre as técnicas apresentadas.

•
•
•

Atenção: É imprescindível ter concluído o curso Método Ascensional Vorononandeck e
Melchizedeck (Vorononandeck 1)
Material Didático: Livro Cosmogênese de Shantar e certificado de participação.
Não recomendamos para menores de 18 anos.

Importante:
. As vagas disponíveis são limitadas
. Cada inscrição é individual
. A inscrição é uma solicitação de reserva de uma das vagas disponíveis
. Devido ao respeito dos direitos autorais do palestrante, é proibido a gravação ou filmagem do curso, salvo nas
iniciações individuais quando ocorrerem, nas quais, é incentivado a gravação para consulta e estudo posterior
ao curso.

Devido ao respeito dos direitos autorais do palestrante, é proibido a gravação ou filmagem

*Atendimento - Em Grupo *
Por Rodrigo Romo
Data: 5 de Julho de 2017
Local: Lisboa
Horário: 14h30
Haverá inicialmente uma breve abertura, seguida de meditação (limpeza e harmonização) e atendimento em
grupo, porém todos os presentes passarão individualmente pela marquesa. Métodos e técnicas de Rometria,
que Rodrigo Romo irá conduzir e demonstrar.
Evento aberto a todos (não é obrigatório ter frequentado os cursos).
Importante:
• Vagas disponíveis limitadas.
• Cada inscrição é individual.
• A inscrição é uma solicitação de reserva de uma das vagas disponíveis.
Sejam muito bem-vindos!

Devido ao respeito dos direitos autorais do palestrante, é proibido a gravação ou filmagem
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