I ENCONTRO IBÉRICO DE ROMETRIA
O I Encontro Ibérico de Rometria tem como objetivo elevar o potencial de cada
um dos participantes, através da expansão da consciência interna. Toda a sua

programação será orientada por Rodrigo Romo (mentor do método Rometria), que
canalizará as entidades Shtareer, Shiva Hama Kur, Yaslon Yas e Yaberin.
Datas: 14 e 15 de Outubro 2017
Local: Lisboa
Agenda:

14 de Outubro (Sábado)

15 de Outubro (Domingo)

10h00 – Abertura do Evento

10h00 – Ciclo de conferências

10h15 – Ciclo de conferências

13h30 – Almoço (incluído)

13h30 – Almoço (incluído)

15h00 – Ciclo de conferências

15h00 – Ciclo de conferências

18h00 – Coffee-Break

18h00 – Coffee-Break

18h30 – Concerto Música
Tradicional Portuguesa

20h00 – Encerramento da sessão

20h00 – Encerramento do Evento

Programa:

⇒ 14 de Outubro (Sábado)
•

•

•

•

•

•

•
•

Meditação e Abertura
o Ancoramento da Hierarquia
o Sustentação do Evento
o Identificação dos participantes
o Resintonização do Odu-Antakarana

Estrutura – Operação Resgate:
o Sistema Solar e seu histórico
o Sistema Satik
o Maldek
o Vênus
o Marte
o Terra
o Exilados/Temporal

Templos Telúricos-Linha Temporal
o Fraternidade Branca
o Fraternidade Estelar
o Comando Ashtar
o Ordem Sta. Esmeralda
o Ordem Sta. Ametista
o Bases Intraterrenas-Oceânicas
o CLONES-ALMA

Desdobramento Consciencial dos Alunos
o Tempo Espaço
o Ancestralidade
o Magismo
o Resgates Pessoais
o Resgates Planetários
o Descriar Elementais (Miasmas)
Etapas do Resgate Pessoal
o Ancestralidade Real Encarnacional
o Ancestralidade Terra/Orionis
o Ancestralidade Federações
o Ancestralidade dos Rebeldes
o Fractais de Alma dentro do Processo

Contratos:
o Contratos pessoais com Deuses
o Hologramas
o Fanatismo Religioso e Miasmas
o Implantes e Submissão
o Reversão dos Processos dos Contratos
o HARMONIZAÇÃO PESSOAL
Perguntas e Debates
o Referente aos tópicos abordados
Meditação de encerramento

⇒ 15 de Outubro (Domingo)
•

•

•

•

•

•
•
•

Meditação e Abertura
o Ancoramento da Hierarquia
o Sustentação do Evento
o Ajustes dos participantes
o Resintonização do Odu-Antakarana

Shiva Hama Kur
o Corpo Criogênico e os Fractais de Alma
o Estrutura do Corpo Criogênico
o Aliança Galáctica e Vossos Fractais
o Naves das Federações
o Relação com os Comandantes da Aliança Galáctica
o Atuação da Ordem Sta. Esmeralda
o Trabalhos e Resgates pessoais
o Sustentação do Plano Micahélico/Sananda
o Etapas da Ascenção pessoal/Fractal
o Funções do Ancoramento
o Resgates pessoais
o Missões a serviço das Federações

Palestra de Yaberin
o Da Mônada até a Fisicalidade
o A sua atuação junto às Escolas Herméticas
o Cada um de vocês é um aluno e Missionário Micahélico e Mahatma
Yaslon Yas
o Intercâmbio Vibracional
o Linha Temporal-Fractais-Odu
o Ancoramento, Comandantes, Equipe
o Técnicas canalizadas Sta. Esmeralda
o Linha do Oriente, MTC, Reiki, CQE, Rometria, Orixás, Tronados
o SUPRA CONFEDERAÇÃO E A ORDEM LANONADECK
o A ORIGEM DA VIDA NO UNIVERSO HAVONA-SHANTHAR
Funções junto a Yaslon Yas
o Restauração do DNA Original
o Inserção do novo Código Genético
o Ativações na Chama Trina-Alma/Espírito
o Quebra de Contratos pesados
o Ancestralidade com processos

Yaslon Yas no auxilio Monádico e junto ao vosso Eu Sou para estabelecer
um caminho de ascensão e reintegração Monádica Cósmica.
Perguntas e Debates
o Debate final do encontro

Meditação de encerramento

Além da programação acima, outros tópicos serão abordados durante esses 2 dias
de canalizações diretas do SHTAREER, SHIVA HAMA KUR , YABERIN e
YASLON YAS, que envolvem a questão dos templos e cidades orbitais como
ARUANDA, COMANDO ESTELAR da ALIANÇA GALÁCTICA, COMANDO DA
CONFEDERAÇÃO, situando essas estruturas dentro do processo que se avizinha
das mudanças na TERRA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palco político mundial a partir de 2018
Alterações geológicas significativas
Alterações psíquicas e espirituais
Acoplamento e ajuste dos corpos sutis entre corpo biológico, astral,
criogênico e morontial
Ascensão do vosso Ancoramento
Ativação do gradiente da Chama Trina e rede neural
Nutrição Quântica e a mediunidade correta
SGS – e seus grupos nos projetos do Salto Quântico da consciência humana
e da mediunidade
Alinhamento dos fractais de Alma e a percepção mediúnica com
Ancoramento

Durante os 2 dias do I Encontro Ibérico de Rometria, serão realizados ajustes
e conexões importantes para cada participante, estabelecendo uma nova estrutura
da rede neural e do que podemos definir como Tecnologia da Alma-Espírito. Os
alunos já sintonizados na Cura Quântica Estelar passarão pela resintonização
durante as meditações.

Será ainda divulgado o novo programa do MÉTODO OMROM para os futuros
professores e atuais facilitadores desse Método vibracional para a consciência
humana e seu início na jornada espiritual e do Reiki, junto às diferentes equipes do
plano astral na Terra e no Comando Estelar.
Estarão presentes a maior parte dos Comandantes das 108 Federações, os
Comandantes da Supra Confederação, mestres de diversas organizações, Cúpula de
Cristal, o Ancoramento, sua linha de Ancestralidade, Mestres de Aruanda e do plano
intraterreno e interoceânico para estabelecer os futuros projetos com cada um dos
presentes e assim um novo ciclo na vida de cada um, para estabelecer a
transmigração de consciência e energia entre o corpo Morontial e os corpos
inferiores até o plano físico.

Muitos assuntos serão trabalhados e averiguados pelo Conselho Shamuna e pelos
membros da Supra Confederação para estabelecer uma nova rota para cada um dos
presentes em todas as frequências além do conceito humano de bem x mal.

Importante: a participação neste Encontro não substitui a formação ministrada
durante o curso Cura Quântica Estelar nível 1 (CQE), que é o módulo inicial da
Rometria. Com efeito, os participantes que nunca fizeram nenhum curso com
Rodrigo Romo não serão iniciados na Cura Quântica Estelar, nem receberão os
nomes de seus mentores. Este fato ocorre unicamente durante o curso CQE
ministrado exclusivamente por Rodrigo Romo.
Este evento é aberto a todos, não havendo pré-requisitos em termos de
conhecimentos.

Importante:
• Vagas limitadas.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Ermelinda Silva
Tlm: 96 378 10 12

E-mail –ermelinda@rodrigoromo.com.br

Desejamos a todos uma excelente participação no nosso encontro!

Evento Lisboa 14 e 15 de Outubro
Indicação de e reservas de alojamento em Lisboa para o evento:
Obs 1
Hotel do evento
Hotel a (600m do evento)
Hotel a (800m do evento)
Hotel a (1200m do evento)
Obs 2 – Outros hotéis ou alternativas a pedido
Obs 3 – Temos disponível tarifas aéreas para Lisboa a pedido

