
 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 

 

Cursos de Rodrigo Romo 

 

 

 

Agenda Março 2020 

Lisboa 

 

 

VAGAS LIMITADAS 

 

IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 

  



Palestra e Meditação 

Orador   Rodrigo Romo 

Data e 

Horário  
  13 de Março de 2020 - 20h às 23h 

Idioma   Português 

Local   Lisboa 

Programa 

  

Receção: a partir das 19h  

Início: 20h 

Término: 23h 

 

  

Palestra e Meditação 

Conversando sobre o bem-estar – conceito que vai muito 

além do físico e do emocional. A questão espiritual  ligada à 

consciência. O espírito e o corpo humano como um só, tudo 

é energia. “O Seu corpo é um campo energético de 

informação”. 

 

Meditação guiada. 

 

 

 

 



Módulo Cura Quântica Estelar Nível 1 

Lisboa 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   14 e 15 de Março de 2020 - 10h/ 20h 

Idioma   Português 

Local   Lisboa  

Programa 

  

Receção e entrega do manual: a partir das 9h  

Início do curso: 10h 

Intervalo para o almoço: das 13h30 às 15h  

Reinício: 14:30 h 

Intervalo das 17h30 às 18h 

Reinício: 18 h 

Término: 20h 

 

 

 

 

 

 

 



Cura Quântica Estelar Nível 1 

 
MÓDULO FUNDAMENTAL DA ROMETRIA 

O curso Cura Quântica Estelar I equivale à primeira etapa das técnicas canalizadas por Rodrigo 

Romo, sob orientação da grande hierarquia de luz dos Mestres Ascensionados e do Comando Estelar. 

Esta técnica foi desenvolvida para auxiliar a humanidade a renovar seus parâmetros sobre as 

técnicas de cura e desmistificar dogmas e crenças limitantes construídas de forma equivocada sobre 

diversas linhas e terapias. Representa uma revolução ao utilizar teorias quânticas para desmistificar 

as bases do esoterismo devocional e religioso, permitindo o entendimento das técnicas da 

espiritualidade para harmonização dos corpos sutis e das realidades paralelas acopladas 

à fisicalidade terrestre. A conexão com mundos sutis e planos dimensionais etéreos permite 

entender o conceito de extraterrestre por um novo prisma, sem dogmas. São cerca de 18 horas 

abordando diversos tópicos e símbolos de poder, para que as pessoas possam compreender sobre as 

energias que sustentam o Universo e o nosso organismo, possibilitando o início do caminho da cura 

emocional, corporal, espiritual e planetária. 

Assuntos abordados: 

• Corpos sutis, 

• Chips e implantes etéreos, 

• Cirurgias espirituais, 

• Chacras energéticos, 

• Alinhamento eletromagnético, 

• Ajuste consciencial, 

• Mais de 60 símbolos de poder da Cura Quântica Estelar e do Reiki. 

Este trabalho desde o início foi orientado pelos mestres Divina Providência, Lady Mercedes, Sanat 

Kumara, Hilarion, Voronandeck Shtareer, Shiva Hama Kur, Sananda e o Conselho dos Anciões dos 

Dias de Havona – Shantar. Nos processos iniciáticos desta técnica, os alunos passam por ativações 

energéticas que irão conectá-los a seus instrutores estelares e suas realidades paralelas, gerando a 

condição básica para a ascensão, mediante a auto aplicação e estudo de cada um. 

No final do curso, a pessoa é sintonizada individualmente, onde recebe o início de sua carta estelar – 

de onde ela é proveniente, número de encarnações na Terra e como ou porque entrou na Roda de 

Samsara, entre outros aspectos individuais. Recebe ainda o nome do seu mentor de Cura Quântica 

Estelar, que será o seu tutor nos planos sutis. 

• Material didático: Livro Tratado de Cura Quântica Estelar e certificado de participação. 

• Devido à conexão com o mentor é o curso exigido para alguns dos módulos mais avançados. 

• Não recomendamos os cursos para menores de 18 anos. 



Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   16 de Março de 2020 - 13h30/ 20 h 

Idioma   Português 

Local   
Lisboa 

 

Programa   

Receção e entrega do formulário: a partir das 13h30  

Início: 14.00h 

Término: 20h  

 

  

Haverá inicialmente uma breve abertura, seguida de meditação 

(limpeza e harmonização) e atendimento em grupo. Todos os 

presentes passarão individualmente pela marquesa.  

Métodos e técnicas de Rometria, que Rodrigo Romo irá conduzir 

e demonstrar. Evento aberto a todos interessados (não é 

obrigatório ter frequentado os cursos).  

 
 
 
 

Informações e Inscrições 

Ermelinda Silva 

����Tlm. +351 96 378 10 12 

Whatsapp +351 96 378 10 12 

���� ermelinda@rodrigoromo.com.br 
 



 

 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 

 

Cursos de Rodrigo Romo 

 

 

 

 

Agenda Março 2020 

VIGO 

 

 

VAGAS LIMITADAS 

 

IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 

 

  



 

Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   20 de Março de 2020 - 13h30/ 20 h 

Idioma   Espanhol 

Local   Vigo 

Programa   

Receção e entrega do formulário: a partir das 13h30  

Início: 14.00h 

Término: 20h  

 
  

 

Haverá inicialmente uma breve abertura, seguida de meditação 

(limpeza e harmonização) e atendimento em grupo. Todos os 

presentes passarão individualmente pela marquesa. 

  

Métodos e técnicas de Rometria, que Rodrigo Romo irá conduzir 

e demonstrar. Evento aberto a todos interessados (não é 

obrigatório ter frequentado os cursos).  

 

 

 

 

 



Módulo Comandos Estelares 

- A Origem - 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   21 e 22 de Março de 2020- 10h/20h 

Idioma   Espanhol 

Local   Vigo 

Programa 

  

Receção e entrega do manual: a partir das 9h  

Início do curso: 10h 

Intervalo para o almoço: das 13h30 às 15h  

Reinício: 14:30 h 

Intervalo para Café das 17h30 às 18h 

Reinício: 18 h 

Término: 20h 

 

 

 

 



Módulo Comandos Estelares 

- A Origem - 

 

Assuntos abordados: 

• A trajetória do desdobramento do EU SOU / MONADA. 

• Todas as realidades paralelas entre a busca do conhecimento na linha da dualidade em TETA 

e nas outras galáxias. Cada alma gémea  e a sua correlação na evolução e ascensão 

planetária. 

• Os comandos estelares na busca da trajetória da Co-Criação e da fusão com a Fonte 

primordial. 

• Terra, uma nave estelar sustentando o aprendizado e o êxodo de milhares de povos estelares 

na ignorância. Os povos reptilianos que governam a Terra e a consciência humana. 

• A estrutura do SGS dentro da psique humana e dos povos rebeldes. 

• Os principais sistemas estelares e suas colónias na Terra. 

• Os Anunakis de Nibiru e a sua responsabilidade com o processo decadente da humanidade. 

• Marduk e sua ligação com a involução dos reptilianos e a vampirização da humanidade. 

• Os diferentes genomas do universo. 

• A criação de MICAH e a de seus concorrentes pelo xadrez cósmico. 

• A correlação do Mentor de CQE  com a reconexão nas realidades paralelas mais elevadas ate 

a Monada. 

• Entendendo as atividades dos  Mentores de CQE e a hierarquia tronada e a espiritualidade da 

Terra. 

• As etapas pessoais na ascensão a partir de 2012. 

• Os diferentes gradientes de ascensão até à fusão com a Monada. Umbral entendendo a sua 

real função e estrutura no hiperespaço interligada aos clones das abduções. 

• Contratos definitivos ou temporais na linha evolutiva de cada alma. 

• O processo da projeção psíquica dos mestres com a humanidade e os canalizadores. 

 

• Sintonização coletiva: conexão da família estelar 
• Material didático: Livro A Origem e certificado de participação. 
• Não recomendamos para menores de 18 anos. 

 
 



 
 

 
 
 
 

Informações e Inscrições 
 
 

Romina Rodal Currás 

����Tlfn +34 655 85 24 16 

Whatsapp +34 655 85 24 16  

���� merkabahdeluz@gmail.com 

 
 

 
Ermelinda Silva 

����Tlm. +351 96 378 10 12 

Whatsapp +351 96 378 10 12 

���� ermelinda@rodrigoromo.com.br 

 

 


