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I Simpósio Europeu de ROMETRIA  
- Diferentes Perspectivas, o mesmo Desafio - 

 

É com grande satisfação que gostaria de convidá-lo a participar no I Simpósio 

Europeu de Rometria: um evento especial que certamente irá ao encontro das mais 

avançadas técnicas e paradigmas aplicados ao bem-estar pleno. 

Propomos três dias de imersão numa experiência única e transformadora, a qual 

pretende elevar os participantes a um novo patamar de perceção e consciência sobre 

a dimensão quântica do seu equilíbrio. 

O grupo de palestrantes convidados é composto por profissionais nas áreas da 

integração do corpo e da mente no despertar consciencial, oferendo uma visão 

sistémica do ser. Serão apresentadas ferramentas de mudanças no estilo de vida de 

uma forma consciente, com vista a uma vida harmoniosa e realizada em equilíbrio.  

O simpósio tem como objetivo promover uma nova visão de si mesmo, através da 

criação de novas pontes para a compreensão da natureza do corpo-mente, da sua 

realidade e do seu mundo. 

Colocamos ainda à sua disposição, atendimentos e workshops, com o objetivo de 

aprofundar conhecimentos e práticas das ferramentas apresentadas no Simpósio. 

Aventure-se na descoberta da sua própria essência e expanda o seu potencial.  

 



Palestrantes 

Rodrigo Romo 

Palestrante e escritor internacional, criador e divulgador do método da Rometria. 

Tem como missão facilitar a Difusão da Cultura Espiritualizada pelo Planeta, através 

dos seus ensinamentos e pensamentos.  

Rodrigo “Iceman” Vasconcelos 

Terapeuta quântico especializado em técnicas de Apometria e Magia há mais de 10 

anos. 

Luís Gardelli 

Com mais de 30 anos de experiência e com profundo entendimento de Orixás, atua 

como Zelador de Orixá (Babalorixá). 

Efrain Stefani 

Com mais de 40 anos de experiência, atua Zelador de Orixá. Tem formação 

profissional graduada em Psicanalise, Xamanismo e outras linhas da espiritualidade 

em conexão com a natureza e com o plano superior. 

Cecília Campos Borges 

Terapeuta quântica especializada em Cinesiologia, Rometria e Organização e 

Alinhamento da energia masculina e feminina. 

Ricardo Teixeira 

Licenciado Educação Física, Saúde e Desporto. Especialista em Fitness, Wellness e 

modalidades de Mind & Body. Promotor de práticas (individuais e de grupo) 

direcionadas para a integração da energia do corpo e da mente como potencializador 

de estilos de vida saudáveis.  

Alexandre Múrias 

Doutorando em Ciências Farmacêuticas. Mestre em Medicina Tradicional Chinesa 

pela Universidade do Porto. 

  



Programa 

 

05 de junho (sexta-feira) 

• Receção aos participantes 

• Cerimónia de Abertura – Rodrigo Romo 

• Mesa Redonda 

• Meditação guiada – Rodrigo Romo 

 

06 de junho (sábado) 

• Boas-vindas 

• Xamanismo: práticas e conceitos ancestrais – Efraim Stefani 

• Respiração, Meditação em Movimento – Ricardo Teixeira 

• Almoço no Restaurante Vasco da Gama 

• Limpeza e Proteção com ervas e plantas – Luís Gardelli 

• Medicina Tradicional Chinesa: do diagnóstico ao tratamento – Alexandre Múrias 

• Coffee-break 

• Mesa Redonda 

• Meditação guiada – Rodrigo Romo 

 

07 de junho (domingo) 

• Boas-vindas 

• Interação das polaridades feminina e masculina – Cecília Campos Borges 

• Meditação em Movimento – Ricardo Teixeira 

• Almoço no Restaurante Vasco da Gama 

• Conceitos, leis e ferramentas na Apometria – Rodrigo Iceman Vasconcelos 

• A Deusa e os processos de resgate temporal – Rodrigo Romo 

• Coffee-break 

• Mesa Redonda 

• Cerimónia de Encerramento 

 

 

Nota: A Rometria reserva-se ao direito de alterar o programa 

 



Workshops 
 

Introdução ao Curso das Deusas – Rodrigo Romo 

Tem como objetivo apresentar o futuro curso das Deusas, com os pontos riscados e 

ferramentas de meditações básicas para irem realizando as suas limpezas e 

movimentos pessoais de trabalho interno e encaminhando os fractais aprisionados 

na energia de BRUXAS e FEMININO REBELDE. 

 

 

Xamanismo: práticas e conceitos ancestrais – Efraim Stefani 

Tem como objetivo aprofundar as origens do Xamanismo e compreender como esta 

ferramenta ancestral pode ser utilizada como recurso terapêutico no processo de 

autoconhecimento e autocura. 

 

Conteúdo programático: 

• Apresentação, fundamentos e conceitos do Xamanismo 

• Princípios do Xamanismo 

• Os Reinos da Natureza 

• Animal do Poder 

• Defumações 

 

 

Limpeza e Proteção com ervas e plantas – Luís Gardelli 

Tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre técnicas de limpeza e proteção 

do nosso campo energético, recorrendo a banhos de ervas e plantas. 

 

Conteúdo programático: 

• Rituais de limpeza, proteção, prosperidade e abundância 

• O banho de ervas: preparação, finalidade, tipos de banho e periocidade  

• Como ativar a energia das plantas 

 

 

 

 



Workshops 
 

Interação das polaridades feminina e masculina – Cecília Campos Borges 

Tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a natureza intuitiva da energia 

do Sagrado Feminismo e o seu papel no despertar da consciência divina. Toda a 

forma de vida faz parte de um todo, inclusive o ser humano, homem e mulher. 

 

Conteúdo programático: 

• O acolhimento das duas partes do todo: energia feminina e masculina 

• A valorização dos opostos na integração e aceitação da verdadeira unidade 

• Manifestação dos atributos esquecidos: a sabedoria da deusa, da mãe, da 

mulher. 

 

 

Conceitos, leis e ferramentas na Apometria – Rodrigo Iceman Vasconcelos 

Tem como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre esta ferramenta quântica, 

capaz de transformar um estado de desconforto em equilíbrio, harmonia e 

consciência. 

 

Conteúdo programático: 

• História da Apometria 

• Procedimentos no atendimento 

• Alinhamento e limpeza  

 

 

Respiração, Meditação em Movimento – Ricardo Teixeira 

Tem como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a harmonização do corpo e 

da mente, através da respiração controlada, de posturas específicas e da meditação 

ativa. 

 

Conteúdo programático: 

• A respiração: da consciência à prática 

• Movimento, Meditação e Energia 

• O papel do exercício físico no equilíbrio e no desenvolvimento pessoal: a 

consciência corporal 



Atendimentos- Grupo 
 

 

Limpeza Xamânica – Efraim Stefani e Luís Gardelli  

A Limpeza Xamânica é um método de limpeza energética usado pelas tribos 

indígenas através das forças e ensinamentos dos nossos ancestrais. 

 

Promove queima karmas do passado e adquiridos com o passar do tempo presente, 

desfazendo as amarras e cortes de cordões energéticos que estejam afetando e 

adoecendo nossa alma e nosso corpo físico. Ela engloba toda a limpeza espiritual, 

emocional, e de todo nosso campo astral, sendo assim equilibra todo o nosso campo 

energético, promovendo o bem-estar físico, psíquico e espiritual. 

 

Abrindo nossos caminhos em todos os setores de nossa Vida! Financeiro, Profissional, 

Sentimental, Saúde, Familiar e etc. 

 

 

Atendimento de Apometria Ancestral 

Rodrigo Iceman Vasconcelos e Cecília Campos Borges  

O objetivo da Apometria Ancestral é resgatar, regenerar e liberar todas as 

consciências (ou almas) com desajustes emocionais, holográficos ou contratos 

magísticos do campo familiar abrindo um caminho mais livre às questões atuais do 

cliente.  

 

Durante o atendimento são detectados as desarmonias energéticas, tensões e 

bloqueios emocionais e comportamentais que são geradas desde o momento da 

concepção até sua vida adulta. Determinados padrões estabelecidos pelas nossas 

crenças familiares, religiosas, sociais, culturais vem nos distanciando 

verdadeiramente de quem somos em nossa individualidade e acabamos nos 

perdendo nesse jogo reforçando esses padrões em forma de desequilíbrios 

emocionais, sexuais, profissionais. 

 

Então esse trabalho visa identificar essas dificuldades, realizando limpezas 

energéticas restaurando e reprogramando todo seu sistema energético, emocional e 

comportamental aumentando seu gradiente de energia através das frequências 

energéticas utilizadas. 

 



Informações 
 

Datas: 05 a 07 de junho de 2020 

Receção aos participantes: 05 de junho a partir das 14h 

Local: Lisboa, Portugal 

 

 

Workshops*:  

• Introdução ao Curso das Deusas (Rodrigo Romo) 

04 de junho das 14h às 18h30 

• Respiração, Meditação em Movimento (Ricardo Teixeira) 

08 de junho das 09h às 13h 

• Conceitos, leis e ferramentas na Apometria (Rodrigo Iceman Vasconcelos) 

09 de junho das 09h30 às 13h30 

• Limpeza e Proteção com ervas e plantas (Luís Gardelli) 

09 de junho das 10h às 14h  

• Interação das polaridades feminina e masculina (Cecília Campos Borges) 

 09 de junho das 14h30 às 18h30 

• Xamanismo: práticas e conceitos ancestrais (Efraim Stefani) 

09 de junho das 15h às 19h 

 

Atendimentos*: 

• Limpeza Xamânica (Efraim Stefani e Luís Gardelli) 

08 de junho às 14h30  

• Atendimento de Apometria Ancestral 

(Rodrigo Iceman Vasconcelos e Cecília Campos Borges) 

08 de junho às 15h 

 

  



Inclui 
 

• Ingresso para I Simpósio Europeu de Rometria 

• Almoço Buffet (dias 06 e 07 de junho) 

 

Não Inclui 
 

• Alojamento, deslocações e outras despesas pessoais. 

• * Workshops e/ou Atendimentos 

 

 

Inscrições e Condições de pagamento 
 

A inscrição é individual e as vagas são limitadas. Deverá enviar e-mail para 
ermelinda@rodrigoromo.com.br para efeitos de INSCRIÇÃO no Simpósio/ 
Workshops/ Atendimentos. Ser-lhe-á enviado um e-mail de resposta para finalizar o 
processo de inscrição, com informações referentes ao pagamento da 1.ª prestação. 
Apenas serão consideradas as inscrições, após envio do comprovativo de pagamento 
da 1ª prestação. 

 

 

 

Informações e Inscrições: 

 

Ermelinda Silva 

���� ermelinda@rodrigoromo.com.br 

����Tlm. +351 96 378 10 12 

Watshapp +351 96 378 10 12 


