Portal Shtareer e as técnicas da Rometria

Cursos de Rodrigo Romo

Agenda Março 2022
Lisboa

VAGAS LIMITADAS
IMPORTANTE: Cada inscrição é individual

Palestra e Meditação
Orador

Rodrigo Romo

Data e Horário

4 de Março de 2022 - 19,30h às 22h

Idioma

Português

Local

Lisboa

Programa

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

Palestra
A Energia Do Sagrado Feminino

O princípio Yin / Yang, presente em todas as
manifestações do Universo, incluindo, a mulher e o
homem.

Para terminar: Meditação guiada.

Módulo Avançado da Rometria

Ordem Amarylis
Lisboa

Facilitador

Rodrigo Romo

Data e Horário

5 e 6 de Março de 2022 - 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 Avançado da Rometria

Ordem Amarylis

PRÉ-REQUISITOS: Ser sintonizado nos cursos Cura Quântica Estelar e Orixá Reiki 1 – mediante comprovação.
Neste novo curso do sistema Rometria, Rodrigo Romo apresenta as bases da Cura Quântica Estelar em
sintonia com a egrégora do Sagrado Feminino.
O objetivo é potencializar a conexão com essa egrégora no desenvolvimento terapêutico e ascensional,
auxiliando nos processos de limpeza e ajuste neural das frequências ancestrais que antigas sacerdotisas e
feiticeiras carregam, com o propósito de resgatar essas entidades que tenham ficado aprisionadas no fluxo
temporal – libertando essas almas do histórico passado dos alunos.
Essa metodologia estabelecerá uma nova consciência sobre diversos desdobramentos da energia do Sagrado
Feminino através do alinhamento com novas entidades do ancoramento da Cura Quântica Estelar.
Também irá ajustar o gradiente pessoal do aluno em ressonância com a Ordem Santa Esmeralda, bem como
expandir um novo patamar de ascensão planetária. Ao trabalhar com os novos símbolos e pontos riscados na
frequência das amadas sacerdotisas na linha das Pomba Giras, o aluno irá potencializar o campo apométrico
da metodologia do Orixá Reiki e seus tronos.
Uma verdadeira quebra de paradigmas e tabus do passado, que restabelecerá a conexão com o Conselho
Siriano Kumara na frequência da Ordem Amarylis. Em especial, a quebra e anulação dos hologramas que as
antigas religiões e o Vaticano inseriram na história do sagrado feminino junto às bruxas e feiticeiras do
passado, resgatando os tronos femininos que se encontram divididos e perdidos no fluxo temporal e
umbralino criado pelo misticismo religioso.
Curso apenas para alunos da Rometria que já possuam sintonização da Cura Quântica Estelar e Orixá Reiki,
com a necessária sustentação energética de seus amparadores e seu ancoramento. E que possuam
maturidade emocional para lidar com os aspectos traumáticos gerados pelas manipulações genéticas e
emocionais praticadas por grupos rebeldes há milhões de anos até os dias atuais.
Curso dirigido para mulheres e homens, que estejam na busca pelo conhecimento e quebra de paradigmas e
contratos do passado relativos às infinitas manipulações e alterações genéticas, endócrinas e emocionais
criadas pelos antigos deuses, que resultaram em diversos aspectos traumáticos e conflitos enfrentados por
todos em seus relacionamentos pessoais e familiares até a atualidade.


Não recomendado para aqueles que estão fazendo tratamentos psiquiátricos ou estejam fazendo
uso de medicamentos antidepressivos. Este curso irá ativar memórias ancestrais e poderá despertar
emoções traumáticas. Portanto, é recomendado ao aluno que esteja em pleno equilíbro mental e
emocional.

Dentro do vasto conteúdo deste curso, o aluno também aprenderá:


16 Novos Merkabas;



Mais de 30 novos símbolos;



Exercícios, mantras e meditações com as hierarquias da Ordem Amarylis



Sintonização coletiva

Material didático: Livro ORDEM AMARYLIS – O SURGIMENTO DA ENERGIA FEMININA e certificado de
participação.

Atendimento em Grupo
Facilitador

Rodrigo Romo

Data e Horário

7 de Março de 2022 - 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
coletiva para limpeza e conexão das hierarquias de Luz. E na
sequência, cada participante será atendido individualmente,
onde receberá o atendimento necessário.
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

5 e 6 de Março de 2022

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.
Todas as regras de distanciamento e protecção dentro da sala do Hotel
estão de acordo com as normas estabelecidas pela DGS.

Informações e Inscrições
Ermelinda Silva
Tlm. +351 96 378 10 12
Watshapp +351 96 378 10 12
 ermelinda@rodrigoromo.com.br

