
 

 

Portal Shtareer e as técnicas da Rometria 
 

Cursos de Rodrigo Romo 
 

 

 

Agenda Outubro 2020 
Lisboa 

 
 

VAGAS LIMITADAS 
 

IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 
  



Palestra e Meditação 

Orador   Rodrigo Romo 

Data e 
Horário  

  16 de Outubro de 2020 - 20h às 23h 

Idioma   Português 

Local   Lisboa 

Programa 
  

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

 
  

Palestra e Meditação 
O que significa - Ordem de MELQUISEDEQUE? 
"A vossa sociedade terrestre, conheceu vários mensageiros 
dessa Ordem, sendo que cada um deles representava uma 
Hierarquia da escala dos AVATARES da escola de passando 
ensinamentos preciosos a vocês, os quais fundamentaram 
muitas de suas religiões e do processo de despertar de 
milhares de Mestres que, no momento atual de vocês, são 
os representantes da grande Fraternidade Branca Universal 
atuantes na Terra.” (Rodrigo Romo) 

 
Meditação guiada. 

 

 



 

 

Método Ascensional Melchizedeck e Voronandeck 1 

Lisboa 
Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   17 y 18 de Outubro 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 
 
 
 
 

 



 

 

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 em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   19 de Outubro de 2020 - 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 
�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 Outubro 2020 
VIGO 

 
 

VAGAS LIMITADAS 
 

IMPORTANTE: Cada inscrição é individual 
 

  



 

Atendimento em Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   23 de Outubro de 2020 - 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 Comandos Estelares 
- A Origem - 

Facilitador   Rodrigo Romo 

Data e Horário   24 y 25 de Octubre 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 

 
 


