
 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 

Cursos de Rodrigo Romo 

 

Agenda Outubro 2018 

Lisboa 

VAGAS LIMITADAS  

IMPORTANTE:  Cada inscrição é individual 

 

Palestra e Meditação 

Orador   Rodrigo Romo  

Data e 
Horário  

  19 de Outubro de 2018 - 20h às 23h 

Idioma    Português 

Local   
Lisboa 
 

Programa   
Receção: a partir das 19h  
Início: 20h 
Término: 23h 



 
  

Palestra 

- Introdução aos métodos e técnicas da Rometria. 

- Conceitos Quânticos: Corpo – Mente – Espírito. 

- A saúde física e emocional como base para o desenvolvimento 
pessoal: hábitos de vida saudáveis (alimentação, exercício físico, 
práticas meditativas). 

- A ligação do corpo e da mente e sua integração na sabedoria interior: o 
percurso para o verdadeiro “Eu”.  

- Para terminar: Meditação guiada. 

 

 

Módulo Upgrade da Cura Quântica Estelar 
Lisboa 

Facilitador   Rodrigo Romo  

Data e Horário    20 e 21 de Outubro de 2018 - 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 para Café das 17h30 às 18h 
Reinício: 18 h 
Término: 20h 



Módulo Upgrade da Cura Quântica Estelar 
 

Conexão Cósmica com a Morada dos Deuses 

 

MÓDULO AVANÇADO DA ROMETRIA 

O Módulo avançado do curso Cura Quântica Estelar, que objetiva ativar a conexão do 
aluno com os mentores e as mônadas que germinaram o seu Eu Sou, estabelecendo 
uma linha de comunicação com as mônadas do quadrante terrestre e com os 
comandos estelares ligados aos processos anteriores às encarnações na Terra. 

Este módulo complementa os ensinamentos dos módulos Cura Quântica Estelar e 
Método Ascensional Melchizedeck e Voronandeck, amplificando as técnicas de quebra 
de contratos. O aluno passará a utilizar merkabas que se conectam diretamente aos 
comandos estelares da Operação Resgate e do Conselho Evolutivo Universal de 
Shinkara, Nebadon, Shantar e Havona, com o objetivo de se conectar ao seu corpo 
criogênico – corpo utilizado antes das encarnações na Terra. 

Cada merkaba possui a codificação do genoma original adâmico, para permitir a 
transmigração de luz e do amor de cada mônada nas matrizes genéticas humanas. Isto 
significa que gradativamente, de acordo com a dedicação do aluno, a consciência 
superior de seus corpos sutis será transferida para sua consciência terrestre. 

Há uma ativação de energia entre 40 e 80% superior ao da Cura Quântica Estelar. Os 
símbolos da Cura Quântica Estelar são potencializados no GNA do aluno, promovendo 
um poder de atuação ainda maior. Esta elevação de energia será mais perceptível 
àqueles que se dedicam a remover contratos mal qualificados do passado e a estreitar 
a conexão com seus mentores. 

A proposta principal é para auto tratamento, transmutando todo tipo de energia 



negativa residual de vidas passadas, que ainda estejam interagindo no processo 
evolutivo atual. 

  

• Curso com sintonização individual. 
• Somente alunos que tenham concluído o módulo Cura Quântica Estelar 1 

podem participar. 
• Material Didático: Apostila e certificado de participação. 
• Recomendamos apenas para maiores de 18 anos. 

 
 

  

 

Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo  

Data e Horário    22 de Outubro de 2018 - 14h30/ 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 
���� ermelinda@rodrigoromo.com.br 

����Tlm. +351 96 378 10 12 
Watshapp ++351 96 378 10 12 

 
 
 
 
 
Reservas de Alojamento e tarifas aéreas. 
 

Temos parceria com a Agência de viagens Intercontinental, que tem uma tabela especial de 

preços de alojamentos e tarifas aéreas. Garanta as melhores condições para a sua participação 

no Evento. 

Informações e Reservas de Alojamento, favor contactar: 
Márcio Lopes 

���� +351 914 066 666 
℡℡℡℡  +351 222 005 557 

���� marciolopes@inter-pt.com 
 

 

 

 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 

Cursos de Rodrigo Romo 

 

1°. SIMPÓSIO DE UFOLOGIA ESPIRITUAL 

Um evento inovador e transformador, que irá contar com especialistas nos temas 
ligados à espiritualidade e Ufologia. 

Dias 06 e 07 de outubro em São Paulo 

Disponibilizamos informação de inscrição, tarifas aéreas e alojamento. Garanta as melhores 

condições para a sua participação no Evento. 



E-Mail:   ermelinda@rodrigoromo.com.br 

Telf/WhatsApp: +351 963 781 012  

 

 

 

 

 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 

Cursos de Rodrigo Romo 

 

Agenda Outubro 2018 

VIGO 

VAGAS LIMITADAS  

IMPORTANTE:  Cada inscrição é individual 

Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo  

Data e Horário    26 de Outubro de 2018 - 14h30/ 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 Orixá Reiki Magnificado Nível 2 

 

Facilitador   Rodrigo Romo  

Data e Horário    27 e 28 de Outubro de 2018 - 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 Orixá Reiki Magnificado Nível 2 

 MÓDULO AVANÇADO DA ROMETRIA 

 

Dando continuidade aos ensinamentos iniciados durante o curso Orixá Reiki 
Magnificado, este novo módulo tem por objetivo atualizar e aprofundar os estudos 
sobre diversos fundamentos e apresentar novos símbolos. 

Rodrigo Romo percebeu a necessidade de atualizar e ampliar o campo da matéria e 
preparou o módulo ORIXÁ REIKI 2 que apresenta uma nova configuração, explicando 
mais profundamente a relação entre o plano dos Mestres, o Comando Estelar e as 
diferentes hierarquias de ORIXÁS no Universo e na TERRA. 

Muitas questões do passado que ficavam à margem da nossa apresentação agora 
fazem parte das novas explicações, como: descrição da Apometria, Cura 
Quântica/Orixá e suas etapas, Alimento e Oferenda para os ORIXÁS. Veremos a 
questão dos banhos e das oferendas dentro dos rituais de Orixá. Muita informação foi 
implementada para ajudar a desmistificar o mal entendido que existe sobre a linha 
Filosófica de Orixá, para que cada pessoa possa então saber se relacionar com seus 
próprios Orixás pessoais. 

Conteúdo do módulo ORIXÁ REIKI 2: 

• Abordagem dos fundamentos da linha de esquerda na Terra desde os exilados de 
Capela, Tau Ceti. 
• Descrição do Ancoramento mais detalhado por função. 
• Descrição da APOMETRIA CURA QUÂNTICA/ORIXÁ E SUAS ETAPAS. 



• História e Fundamentos de Quimbanda, Umbanda e Candomblé. 
• A Linguagem. 
• Alimento e Oferenda para os ORIXÁS. 
• Banhos e Amacis de limpeza. 
• Tronqueira. 
• Novos Símbolos e Pontos Riscados (Falados/ Escritos/tocados/dançados). 
• Linha Ancestral de fractal de Alma e o Ancoramento. 
• Estrutura de trabalho mais detalhada. 
• Práticas. 
• A Importância dos ORIXÁS nas nossas Vidas. 

MATERIAL DIDÁTICO: 

• Manual Orixá Reiki Magnificado 2 
• Curso com sintonização individua 
• Certificado de Participação 

  

• Curso dirigido apenas aos alunos iniciados nos dois cursos: Cura Quântica 

Estelar nível 1 e Orixá Reiki Magnificado nível 1. Não recomendado para 

menores de 18 anos. 

 

 

 
 

Informações e Inscrições:  
 

Romina Rodal Currás 

����Tlfn +34 655852416 

Watshapp +34 655852416  
���� merkabahdeluz@gmail.com 

 
Ermelinda Silva 

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

Watshapp +351 96 378 10 12 

  
 

 


