
 

 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 
 

Cursos de Rodrigo Romo 
 

 

 

Agenda Março 2023 
Lisboa 

 
 

VAGAS LIMITADAS 
 

IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 
 

 



Palestra e Meditação 

Orador   Rodrigo Romo 

Data e Horário    3 de Março de 2023 - 19,30h às 22h 

Idioma   Português 

Local   Lisboa 

Programa 
  

Receção: a partir das 18,30h  
Início: 19,30h 
Término: 22h 

 
  

Palestra 
Lançamento do livro: 

ORACULOS E GEOMETRIA SAGRADA. MAGIA CABALÍSTICA. 
Fundamentos e Aplicaçao 
 
Para terminar: Meditação guiada. 

 

 
 



Módulo Avançado da Rometria 
ROMETRIA CABALÍSTICA 

Lisboa 
 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   4 e 5 de Março de 2023 - 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: 14h30 h 
Intervalo para Café das 17h30 às 18h 
Reinício: 18 h 
Término: 20h 
 
 

 



Módulo Avançado da Rometria 
ROMETRIA CABALÍSTICA 

PRÉ-REQUISITOS: Ser sintonizado nos cursos Cura Quântica Estelar e Orixá Reiki 1. 
Neste novo curso do sistema Rometria, baseado na Apometria Cabalística, Rodrigo Romo apresentará aos 
alunos ensinamentos ancestrais que auxiliarão os terapeutas em seus atendimentos a distância, introduzindo 
novos símbolos e fundamentos magísticos. 
Rodrigo Romo explicará a transferência de ectoplasma através do uso de pontos riscados e pontos de alta 
magia, aliados ao uso de elementos mágicos como velas e oferendas para minimizar a assinatura quântica e 
diminuir a contaminação dos terapeutas durante os atendimentos apométricos. 
Será um aprofundamento da Cura Quântica Estelar e do Orixá Reiki nos atendimentos apométricos com 
demonstrações práticas da utilização dos símbolos, pontos riscados e merkabas. Durante o curso Rodrigo 
Romo irá discutir estudos de casos dos alunos/terapeutas participantes. 
Curso dirigido aos alunos da Rometria que já possuam sintonização da Cura Quântica Estelar e Orixá Reiki, 
especialmente aos terapeutas que já atuam com essas técnicas. 

 
Material didático: 

 Livro: ORACULOS E GEOMETRIA SAGRADA. MAGIA CABALÍSTICA. 
 Curso com sintonização através de meditação coletiva. 
 Certificado de Participação. 

 
Não recomendado para menores de 18 anos. 
 
 
 
  



Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   6 de Março de 2023 - 14h 

Idioma   Português 

Local   Lisboa 

Programa 
  

Receção e entrega do formulário: a partir das 13h30  
Início: 14h00 

 

  

Haverá inicialmente uma breve abertura, seguida de meditação 
(limpeza e harmonização) e atendimento em grupo.  
Métodos e técnicas de Rometria, que Rodrigo Romo irá conduzir 
e demonstrar.  
Evento aberto para todos, sejam alunos ou não (não é 
obrigatório ter frequentado os cursos). 

 
  



Atendimento de Naturopatia 

Responsável    Drº Alexandre Múrias 

Data e Horário   4 e 5 de Março de 2023 

Idioma   Português 

Local   Lisboa 

 
  

Diagnóstico em naturopatia, que abrange, designadamente a anamnese 
holística e bioenergética, de acordo com as diferentes valências da 
naturopatia: exame físico, avaliação da constituição e da vitalidade, 
diferenciação dos fatores que determinam os padrões de desequilíbrio 
sistémico. 
• Prognóstico terapêutico e estabelecimento do plano de tratamento em 

naturopatia. 
• Tratamento de Naturopatia: Terapêutica integrada que abrange 

elementos naturais e agentes naturopáticos; Higienismo, terapia 
antienvelhecimento e longevidade; Terapias energéticas e de 
Biofeedback; Acupuntura e eletroterapia; Auriculoterapia; Princípios 
gerais da Homeopatia; Princípios gerais da Medicina Ayurvédica; 
Princípios gerais da Osteopatia e Quiropraxia; Princípios gerais da 
Medicina Tradicional Chinesa; Princípios gerais da Fitoterapia; 
Aromaterapia e Florais; Cinesiologia; Oligoterapia, Bromatologia, 
nutrição natural, suplementos nutricionais e terapia ortomolecular; 
Iridologia; Massagem e reflexologia; Aconselhamento nutricional, 
dietético e de estilo de vida. 

 
 
 

Informações e Inscrições  
 

Ermelinda Silva 
Tlm. +351 96 378 10 12 

Watshapp +351 96 378 10 12 
 ermelinda@rodrigoromo.com.br 

https://kosmus.pt 



 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 
 

Cursos de Rodrigo Romo 
 

 

 

 

Agenda Março 2023 
VIGO 

 
 

VAGAS LIMITADAS 
IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 

 

  



 

Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   10 de Março de 2023 - 14h30 

Idioma   Espanhol 

Local   Vigo 

Programa   
Receção e entrega do formulário: a partir das 14h30  
Início: 15h 

 
  

Haverá inicialmente uma breve abertura, seguida de meditação 
(limpeza e harmonização) e atendimento em grupo.  
  
Métodos e técnicas de Rometria, que Rodrigo Romo irá conduzir 
e demonstrar. Evento aberto a todos interessados (não é 
obrigatório ter frequentado os cursos).  
 
 
 
 

 

 

 

 



Método Ascensional Melchizedeck e Voronandeck 1 

Vigo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   11 e 12 de Março de 2023- 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: 14h30 
Intervalo para Café das 17h30 às 18h 
Reinício: 18 h 
Término: 20h 
 
 

 

 



Método Ascensional Melchizedeck e Voronandeck 1 
 

MÓDULO FUNDAMENTAL DA ROMETRIA 
 
 
Neste curso serão abordados os contratos de submissão e religiosos com os antigos deuses, 
explicando a origem dos desvios genéticos da humanidade. Os seres que se passavam por deuses 
escravizando a humanidade até os dias atuais serão desmistificados, explicando sua origem nas 
bases de colonização estelar. Com isso, demonstraremos como a humanidade foi manipulada 
geneticamente para ser temente à Deus e abandonou a sua divindade interna. 
 
Este curso prepara os alunos através de merkabas, mantras e decretos da alta magia dos sacerdotes 
Melchizedecks, para que se libertem dos dogmas e busquem o equilíbrio de sua ascensão. O objetivo 
deste módulo é ensinar a combater seus próprios temores e programações emocionais das 
encarnações anteriores, removendo implantes e chips etéreos dos seus 32 corpos sutis, que 
constituem parte de suas realidades paralelas, apagando registros de medo e culpa e demais 
cocriações desarmônicas do corpo causal e do nosso registro akáshico. 
 
O curso e seu intenso conteúdo permitirão quebrar os antigos protocolos do conhecimento, 
trazendo de forma simples o conceito quântico de um universo multidimensional.  E esclarecer nossa 
relação com o universo e seus efeitos de tempo e espaço e nosso papel como filhos cocriadores em 
nosso processo de despertar. 
 
Alguns assuntos apresentados: 
 

•  Profunda abordagem da criação do nosso Eu Sou e da estrutura criacional dos 12 
Superuniversos e da Fonte que Tudo É, dentro de um novo paradigma de energia e conceito. 

•  Holograma existencial e o mundo da matriz de controle, onde tudo está escrito no sagrado 
caminho de Melchizedeck e das especificações criadoras dos Voronandecks. 

•  Uma nova visão da Cosmogênese do universo e da origem cósmica do nosso Eu Sou e de todas 
as relações fractais da geometria sagrada que compõe o nosso ser. 

•  Merkabas de transmutação para os 32 corpos em relação à cabala, numerologia e astrologia, 
onde cada codificação nossa atua, e como desprogramar os aspectos nocivos que impedem a 
liberdade do ser dentro da malha de controle do SGS (Sinistro Governo Secreto), da Ordem do 
Dragão Negro e demais ordens não confederadas. 

•  Quatro fortes meditações iniciáticas, com cerca de uma hora cada. 
 Material didático: Apostila (CD)  e certificado de participação. 
 Recomendado para maiores de 18 anos. 

 

 

 



Atendimento de Naturopatia 

Responsável    Drº Alexandre Múrias 

Data e Horário   11 e 12 de Março de 2023 

Idioma   Espanhol 

Local   Vigo 

 
  

Diagnóstico em naturopatia, que abrange, designadamente a anamnese 
holística e bioenergética, de acordo com as diferentes valências da 
naturopatia: exame físico, avaliação da constituição e da vitalidade, 
diferenciação dos fatores que determinam os padrões de desequilíbrio 
sistémico. 
• Prognóstico terapêutico e estabelecimento do plano de tratamento em 

naturopatia. 
• Tratamento de Naturopatia: Terapêutica integrada que abrange 

elementos naturais e agentes naturopáticos; Higienismo, terapia 
antienvelhecimento e longevidade; Terapias energéticas e de 
Biofeedback; Acupuntura e eletroterapia; Auriculoterapia; Princípios 
gerais da Homeopatia; Princípios gerais da Medicina Ayurvédica; 
Princípios gerais da Osteopatia e Quiropraxia; Princípios gerais da 
Medicina Tradicional Chinesa; Princípios gerais da Fitoterapia; 
Aromaterapia e Florais; Cinesiologia; Oligoterapia, Bromatologia, 
nutrição natural, suplementos nutricionais e terapia ortomolecular; 
Iridologia; Massagem e reflexologia; Aconselhamento nutricional, 
dietético e de estilo de vida. 

 
 
 

Informações e Inscrições 
 

Romina Rodal Currás 
Tlfn +34 655 85 24 16 

Watshapp +34 655 85 24 16 
 merkabahdeluz@gmail.com 

 Ermelinda Silva 
Tlm. +351 96 378 10 12 

Watshapp +351 96 378 10 12 
 ermelinda@rodrigoromo.com.br 

https://kosmus.pt 

 


