
 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 

 

Cursos de Rodrigo Romo 

 

 

 

Agenda Outubro 2019 

Lisboa 

 

 

VAGAS LIMITADAS 

IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 

  



Palestra e Meditação 

Orador   Rodrigo Romo 

Data e 

Horário  
  4 de Outubro de 2019 - 20h às 23h 

Idioma   Português 

Local   Lisboa 

Programa 

  

Receção: a partir das 19h  

Início: 20h 

Término: 23h 

 

  

Palestra e Meditação 

Algumas Considerações sobre:  

- O que a ”ROMETRIA”  -Orixá Reiki- pode fazer pela sua 

vida 

 

Meditação guiada. 

 

 

 

 



Módulo Orixá Reiki Magnificado 1 

Lisboa 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   5 e 6 de Outubro de 2019 - 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 

 

 

 

 

 

 

 



Orixá Reiki Magnificado 1 

 
MÓDULO FUNDAMENTAL DA ROMETRIA 

Este curso tem como grande objetivo desmistificar o preconceito existente com a linha dos amados orixás e 
suas entidades, que representam frequências fundamentais em toda a Criação, atuando diretamente com toda 
a hierarquia estelar e terrestre. 

Os temas abordados neste curso vêm complementar o ensinamento da Cura Quântica Estelar e explicam a 
relação entre o plano dos Mestres, Comando Estelar e as diferentes hierarquias de Orixá no Universo e na 
Terra. 

Falaremos de toda a hierarquia cósmica dos Orixás, os diferentes Tronos de Luz e sua atuação perante o 
processo evolutivo. O papel dos Tronados na criação dos universos, das mônadas e como se desenvolveu o 
nosso odu. Os fatores de evolução ligados aos fundamentos filosóficos e ritualísticos da Umbanda e 
Candomblé. 

Trataremos de assuntos como o segredo dos microespíritos dos devas e dos orixás de cada pessoa, a 
qualidade das ervas, a questão das oferendas e do sangue dentro dos rituais de Orixá, as técnicas de cura 
entre a parte terapêutica convencional e o trabalho mais profundo, o poder das encruzilhadas e o ponto de 
força dos orixás regentes. 

Serão apresentados mais algumas dezenas de símbolos de poder para intensificar o trabalho terapêutico e 
aprimorar a conexão do aluno com seus guias. 

Alguns tópicos apresentados no Curso Orixá Reiki Magnificado: 

FLUXO DE APRESENTAÇÃO DAS HIERARQUIAS CÓSMICAS:  

• Orixás Super Sublime Luminais 
• Orixás Ultra Superluminais 
• Orixás Superluminais 
• Orixás Terrestres – Sistêmicos 
• Orixás Divinos – Reino Dévico Terrestre 
• Orixás Intermediários – Mestres Ascensos da Terra e seres de luz 
• Orixás Menores – Instrutores do plano Astral dentro do ciclo terreno 
• Caboclos, Exus, Ciganos, Pombagira (Lebaras), Povo do Oriente, linha médica espiritual etc. 

IRRADIAÇÃO DOS DIFERENTES TRONOS DE LUZ:  

• Suas qualidades no entendimento de Orixá Terrestre. 
• Ciclo Terrestre Humano Encarnacional. 
• Ciclo Umbralino dos desencarnados. 
• Ciclo Astral Intermediário 
• Mundos paralelos sutis e colônias multidimensionais etéreas. 
• Mundos Intraterrenos e Intraoceânicos físicos e etéricos. 

 



TRONADOS CONSELHO CÁRMICO:  

• Tronados super sublime luminais 
• Tronados ultra superluminais 
• Tronados superluminais 
• Tronados terrestres – sistêmicos 
• Criação Monádica e formatação do ODU – DNA cósmico da Alma 
• Criação das Supra Mônadas 
• Criação das Mônadas Setoriais 
• Codificação da qualidade de combinações do ODU 

FATORES DE MOVIMENTAÇÃO E EVOLUÇÃO:  

• Poder das ervas – seu Orixá de poder 
• Micro espíritos da coluna 
• Orixás Mutantes 
• Polaridades cruzadas do poder fatorial dos Orixás 
• Oferendas e entregas 
• Tronqueira 
• Assentamento 
• Tronados do Orixá Reiki Magnificado 
• Exus Tronados 
• Lebaras – Pombagiras Tronadas 
• Caciques Tronados do Orixá Reiki Magnificado 
• Tronos de Pretos Velhos do Orixá Reiki Magnificado 

 
CIDADES ETÉREAS:  

• Aruanda 
• Asham 
• Asgardh 
• Olimpo 
• Angola 

ODU 

• A sua qualificação nos desdobramentos cósmicos até a Terra. 

PONTOS RISCADOS E SÍMBOLOS  

 

• MATERIAL DIDÁTICO: Livro Orixá Reiki Magnificado  
• Curso com sintonização individual 
• Não recomendamos para menores de 18 anos 

 

 



Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   7de Outubro de 2019 - 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 
 
 



 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 

 

Cursos de Rodrigo Romo 

 

 

 

 

Agenda Octubre 2019 

VIGO 

 

 

VAGAS LIMITADAS 

IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 

 

  



 

Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   11 de Outubro de 2019 - 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 Cura Quântica Estelar Nível 1 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   12 e 13 de Outubro  - 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 

 

 

 

 



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 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 
 

 


