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Livros de Rodrigo Romo disponíveis por Encomenda
Tratado de Cura Quântica Estelar. Nova edição do Best Seller da
literatura esotérica. Completamente reorganizado, este livro foi orientado
pela grande hierarquia dos Mestres de Luz e pelos Comandantes da
Confederação Intergaláctica, são transmitidos diversas técnicas de Cura
e regeneração genética, com inovadores padrões de Luz, unificando-se o
Reiki, a Cura Quântica Estelar e o método Voronandeck de regeneração
e co-criação.
Esta obra pretende ajudar a humanidade a despertar e a despolarizar-se
dos erros do passado, renovando, ao longo deste tratado muitos
conceitos, agora detectados como errôneos sobre a cura, ectoplasma,
interferências

externas

mediúnicas

e

implantes,

encontrados

freqüentemente nas pessoas.
O conhecimento técnico é unido à pratica adquirida em longos anos de
trabalho e canalização. Shiva Hama Kur descreve técnicas de cura e
exercícios de ascensão para que todas as pessoas possam contatar os
Mestres de cura e toda a Humanidade médica celeste.
Apresentam-se neste livro as divindades unindo-se nas técnicas do Reiki
e do campo eletromagnético dos 32 corpos, unificados para ajudar a
salvar vidas e unificar diversas linhas alternativas de medicina e terapia.
Também são revelados ao leitor diversos símbolos de arquétipos de
regeneração e limpeza, decorrentes das canalizações dos Mestres em
sintonia com as novas freqüências planetárias.
Profundamente inovadora, esta obra serve o propósito claro de ascensão
e salto quântico terrestre, sendo imperdível a sua consulta e estudo.

Orixá Reiki – Conexão Divina. Neste livro veremos como através da
fantástica energia e portal que é o Reiki os mestres do plano espiritual
atuam no desenvolvimento dos seres humanos. Temos aqui a quebra de
paradigmas e dogmas do passado para que as pessoas resgatem o
verdadeiro sentido dos orixás e permitam a presença de seus guias e
mentores nas terapias energéticas. O Orixá Reiki é uma terapia que se
desdobrou da Cura Quântica Estelar para ajudar no tratamento, limpeza
e alinhamento dos corpos sutis para permitir um bem-estar físico e
espiritual. Todas as pessoas possuem amparadores em seus trabalhos
espirituais, seja na apometria, desobsessão, exorcismo, Reiki, rituais
xamânicos e tantos outros, que são denominados de seres de luz,
boiadeiros, caboclos, pombagiras, exus, linha do mar, linha médica, linha
do Oriente, mestres ascensionados entre outras nomenclaturas. Neste
livro você entenderá a ligação entre todas essas falanges e o seu
trabalho com a humanidade neste processo de salto quântico planetário.
É uma obra que coloca os leitores em contato com alguns dos
ensinamentos da Umbanda e Candomblé para que as pessoas percam o
preconceito e resgatem a confiança em seus guias de luz. Uma obra de
maturidade de um autor que já está consagrado junto ao público
esotérico.
A Cosmogênese de Shantar. Nesta obra, o escritor e palestrante
Rodrigo Romo, aborda a origem da dualidade e o arquétipo do Anticristo,
assim como o desenvolvimento do Fractal Adâmico no universo e os
processos que geraram a Matrix de Controle e as realidades paralelas.
Propõe exercícios de reconexão com a origem cósmica pessoal para
quem busca o alinhamento entre a sua essência e a energia primordial
da verdadeira matriz criacional, antes mesmo do tempo terrestre.
Este livro é destinado para quem busca explicações profundas e deseja
estudar sobre a verdadeira intenção da criação, da vida e do Projeto
Avatárico Universal. É mais uma ferramenta para a Ascensão ou
Iluminação neste momento de transição para o Salto Quântico Planetário.

Era de Ouro de Saint German. Este livro traz as orientações do que
todos precisamos para acompanhar o atual processo evolutivo da
humanidade, que mesmo coletivo não deixa de ser individual, pois cada
um é responsável pela própria ascensão!

Operação Resgate – O Despertar do Cristo Interno. Milhares de
pessoas que nunca tiveram contato com a espiritualidade estão hoje
despertando abruptamente para o assunto. Hoje a Fraternidade Branca,
o equilíbrio do corpo físico através da harmonia dos chacras, são temas
amplamente aceitos.
Nesta obra, o autor Rodrigo Romo, apresenta a história de um peregrino
espiritual que em busca da Verdade recebe revelações de Mestres da
Fraternidade Branca sobre o Comando Ashtar, a Operação Resgate, a
Nova Terra e, o mais importante, explicações e exercícios que ajudarão
todos os buscadores da Luz a ficarem mais próximos da reconexão com
o Plano Maior.
Os leitores irão conhecer em profundidade como se processam as etapas
para se atingir a vibração pessoal e planetária necessária para o
Resgate, além de entender o trabalho de transmutação e cristaliação do
Cristo Interno, que possa ser estendido ao planeta Terra.
DVD Cura Quântica Prática. Nesse DVD o escritor Rodrigo Romo
ensina de forma prática e objetiva como desenvolver o atendimento
quântico.
É demonstrado os procedimentos básicos, ancoramento, os principais
símbolos usados nos atendimentos, remoção de chips, intrantes,
situação cirúrgica-energética dos órgãos sutis, desdobramento dos
corpos sutis e muito mais!
Esse material é direcionado para qualquer praticante de terapias
energéticas e, em especial, aos alunos e terapeutas quânticos.

Como
encomendar

Para adquirir os livros de Rodrigo Romo, envie
um e-mail para
ermelinda@rodrigoromo.com.br com os
seguintes dados:
- Nome completo
- Direcção de entrega
- Título(s) do(s) livro(s)
A encomenda dos livros será enviada pelos
CTT à cobrança (inclui portes de envio)

Sobre o Reiki OMROM
Todos os alunos sintonizados em Cura Quântica Estelar após dois anos de sua sintonização
podem ministrar cursos de Reiki OMROM, não sendo mais permitido a partir de 2010 que se realizem
cursos sem o material específico.
O Reiki OMROM foi dividido em dois níveis, sendo o terceiro a Cura Quântica Estelar. Cada
aluno receberá um livro, DVD e um certificado emitido por mim com o nome do seu guardião OMROM.
O guardião OMROM ajuda no ancoramento das energias e é o professor espiritual das técnicas do
OMROM como preparação até alcançarem patamares mais altos do seu próprio despertar consciencial,
não é o mesmo que o mentor de Cura Quântica.
Todas as inscrições serão realizadas numa área específica no novo site, mas por enquanto
apenas via e-mail.
omrom@omrom.com.br
Peço que SOMENTE os mestres OMROM que desejem realizar cursos enviem a sua inscrição.
Os que ainda não possuem turmas agendadas, favor aguardar o processo de inscrição pelo site.
Os Kits para os cursos já estão disponíveis no Brasil e em Portugal, estando a ser finalizada a
versão em espanhol.
Dúvidas e inscrições somente através do e-mail
omrom@omrom.com.br
Qualquer curso realizado fora destes parâmetros, a partir desta data está a ser realizado sem a
minha autorização e fora da egrégora da Cura Quântica Estelar.
São Paulo, 28 de Abril de 2010
Rodrigo Romo

 Após inscrição como Mestre OMROM estar activada:
 Para adquirir o material do seu curso (KIT) deverá mandar um e-mail para:
Ermelinda Vaz Silva - portugal@omrom.com.br

O Kit é composto por um Livro Reiki OMROM nível I, um DVD para o aluno e um Certificado
com o nome do guardião OMROM do aluno. Dessa forma, necessita adquirir um Kit para cada aluno.
Ao adquirir os primeiros Kits, o professor recebe um DVD do professor com uma aula explicativa do
Rodrigo para que você saiba como deve fazer a iniciação. Estamos fazendo dessa forma para que não
seja necessário um curso, visando minimizar os custos e ao mesmo tempo oferecer um material de
excelente qualidade aos alunos de Reiki OMROM.
Receberá antes do curso os DVDs e livros, devendo enviar, após a realização do mesmo, os
nomes completos e a datas de nascimento dos alunos para emitir os certificados com o nome do
guardião OMROM. ATENÇÂO: O nome do guardião não é o mesmo que o mentor de Cura Quântica!
O nome do guardião depende do portal que a pessoa possui, tipo de ligação, por isso que pode
vir a ser o mesmo para várias pessoas.
Peço que tenham atenção ao preencher os dados!
Não deixe para pedir seu material na última hora! Não nos responsabilizamos por atrasos nos
correios.
A didáctica da aula fica sob responsabilidade de cada mestre OMROM.
Coloco-me a disposição para eventuais dúvidas, através do e-mail:
portugal@omrom.com.br

