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O que é Apometria e 

como aproveitá-la em 

minha Cura!



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Por Apometria entende-se o conjunto de procedimentos terapêuticos
fundamentados em 13 leis, organizados por Dr. José Lacerda de
Azevedo, em 1965, no Hospital Espírita em Porto Alegre, RS. E, conforme
as próprias palavras do Dr. Lacerda, “trata-se de técnica anímica, sem
relação com o mediunismo”, portanto é uma técnica de desdobramento
de encarnados. No entanto, mesmo a Apometria sendo técnica anímica,
vem sendo empregada também em centros espíritas e espiritualistas, no
tratamento de pessoas com problemas de ordem espiritual e mediúnica
(obsessão e auto-obsessão), praticada de forma gratuita, por grupos de
pessoas (incorporadores e esclarecedores) imbuídas de espírito
humanitário.

Texto retirado da Holus Editora. (http://www.holuseditora.com.br/)



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Aspectos:

• Explicada e embasada através da física quântica;

• Pode ser utilizada tanto em encarnados quanto em desencarnados;

• Pode ser realizado atendimento a distância, porém na Fonte de Luz
realizamos estes atendimentos somente em pessoas que já perderam
os sentidos estando acamadas;

• Geralmente nos atendimentos são utilizadas duplas compostas por um
sensitivo e um esclarecedor;

A seguir vídeos que servem de exemplo.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Regra de Ouro da Apometria:

Como fundamento de todo esse trabalho – como, de 
resto, de todo trabalho espiritual – deve estar o 

Amor. Ele é o alicerce. Sempre!

Dr. Lacerda



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

A Terapêutica proposta por
Lacerda consiste no
desdobramento dos corpos
em níveis e subniveis.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

Outro grande estudioso do
psiquismo humano e das
possibilidades da aplicação
da apometria é J. S. Godinho,
psicoterapeuta, onde
desenvolveu a Terapêutica
dos níveis de consciência ou
personalidades múltiplas e
subpersonalidades.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

Onde a Apometria atua?

Nos distúrbios do “Eu Pessoal”, “Agregado Espiritual” ou
“ego”, centro da consciência individual, é a área onde as personalidades
psíquicas se manifestam. Nesse campo, podem ser observados dois
grupos de personalidades: as “personalidades múltiplas dissociadas”
que se afastaram do bloco de “ego” e que agem em
prejuízo deste e sabem disso (auto‐obsessoras), e as “personalidades
múltiplas associadas” que produzem a dinâmica psíquica da pessoa,
mas não se dão conta disso, e pensam ter vida própria, independente.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades podem influenciar a
personalidade física de forma negativa ou positiva produzindo:
• Oscilação Emocional;
• Culpa;
• Medo;
• Vícios;
• Desejos inferiores;
• Não merecimento;
• Codependência;
• Não aceitação das opções da Identidade de Gênero ou de Orientação

Sexual;
Etc.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Exemplos de Processos auto obsessivos!!



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Exemplo de Processo auto obsessivo!!



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Identificação das personalidades múltiplas na literatura espeirita.

Para embasar esta ação das personalidades Múltiplas sobre cada de nós,
trazemos as informações contidas no livro “A Crise da Morte”, de
Ernesto Bozzano (9ª Edição – FEB – Original de 1924).

“Sentia a minha personalidade como que dividida em muitas partes,
que, todavia, permaneciam ligadas por um laço indissolúvel. Quando o
organismo corpóreo deixou de funcionar, pôde o espírito despojar-se
dele inteiramente. Pareceu-me então que as partes destacadas da
minha personalidade se reuniam numa só.”



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

Essas personalidades “DESPERTAM” ou são ativadas por
algum estímulo desencadeador qualquer, no plano da
consciência física, anímica ou espiritual, um vício, uma
vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de
voz, um som, uma provocação, um ataque, um
descontentamento, uma humilhação, um medo, um
trauma, utilização de qualquer substancia química que
que faça com que a pessoa perca a consciência.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

Em alguns distúrbios do psiquismo como a depressão,
antes da fase aguda da doença, a gênese das
personalidades múltiplas pode ser detectada. O doente
apresenta insatisfação com a vida, desencanto em relação
ao viver, descontentamento com a aparência, dificuldade
de memorização, dificuldade de concentração, impulsos
agressivos, revolta surda (raiva, ódio ou rancor recalcado),
irritação, silenciar dos anseios, desprezo propositado pela
realidade e ao mundo que considera hostil, revolta com o
criador.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

As causas prováveis provem, quase sempre de existências
passadas. Na repressão, insatisfação ou desmandos na
área sexual, perdas de afetos não digeridos, perda de
patrimônio, perda de objetos de estimação ou valores
monetários, autopunição, frustação, rejeição dos
familiares, preconceitos, suicídio, fugas de
responsabilidades ou vícios, etc., provocando a
degeneração do intercâmbio entre ego e “self” (auto
obsessão), facilitando as obsessões, parasitoses e doenças
em geral.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

Jung entendia que os vários grupos de conteúdos
psíquicos ao desvincular-se da consciência, passam
para o inconsciente, onde continuam, numa existência
relativamente autônoma, a influir sobre a conduta.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Como aproveitá-la em minha Cura?



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

É óbvio que a apometria não irá resolver todos os nossos
problemas, pois toda cura começa dentro. O trabalho
individual de querer realmente modificar-se internamente
(Auto conhecimento ou “Reforma Íntima”, auto
investigação) é fator crucial para o tratamento, pois quem
liberará os conteúdos para serem tratados é nossa parte
Divina que chamamos de Eu Superior, e aí a importância
de estarmos no EU OBSERVADOR.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

“É IMPERIOSO ASSUMIRMOS A RESPONSÁBILIDADE DE NOSSA
REALIDADE, NOS DANDO O DIVINO ATO DE AMOR DE NÃO
TERCEIRIZAR E JUSTIFICAR O NOSSO ESTADO INTERIOR EM
DESEQUILIBRIO”.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!

Para nos curarmos é necessário exercitar o hábito de
viver em estado de auto observação, evitando ao
máximo os chamados Diálogos Mentais, pois está é
uma poderosa ferramentas devastadora e sorrateira,
que, os nosso EUS rebelados e de espíritos
zombeteiros utilizam para nos obsediar, dificultando
assim a nossa ação para cessar estes processos.



O que é Apometria e como aproveitá-la em minha Cura!
Fonte:

http://www.holuseditora.com.br/
Livros:

Conflitos Conscienciais – JS Godinho
A Crise da Morte - Ernesto Bozzano

O despertar do Espírito – por Joana de Angelis – Divaldo Franco 
Apostila:

Projeto oficinas da alma – JS Godinho
Imagens: Internet

Vídeos: Youtube
Facilitador:

Marcelo S. Oliveira
essnio.Marcelo@gmail.com

http://www.holuseditora.com.br/

