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Posso ser ajudado com a Apometria?
 Antes de respondermos sobre o tema é necessário
compreender, o que é a APOMETRIA?

Conceitualmente, dizemos que a apometria é
uma técnica para tratamento das obsessões
simples e complexas (indução, subjugação e
possessão), com foco (em nossa Casa) nas
questões auto‐obsessivas.

Traduzindo literalmente, APOMETRIA significa:
APO – Além da e METRIA – medida.



Uma técnica pesquisada e desenvolvida por Dr.
José Lacerda de Azevedo (1919 ‐ 1997) em Porto
Alegre. Autor de dois livros sobre o tema:

1. Energia e Espírito – Teoria e Prática da
Apometria

2. Espírito e Matéria = Novos horizontes para a
medicina.



O que é Obsessão?

A obsessão é a ação/domínio que uma consciência de
um espíritos, ou não, (de fora) imprime sobre
consciências (encarnadas ou não), provocando
desequilíbrios psíquicos, emocionais e orgânicos.



O que é Auto‐obsessão?

A Auto‐obsessão é a ação/domínio que uma
consciência (de dentro) exerce sobre a consciência de
um encarnado, provocando desequilíbrios psíquicos,
emocionais e orgânicos com muito mais intensidade.



Posso ser ajudado com a Apometria?
 Aqui na Fonte de Luz, acreditamos que sim. Todos
podem ser beneficiados com o uso da Apometria
em um tratamento espiritual, desde que, esteja
disposto a efetuar as mudanças internas
necessárias.
E porquê afirmamos isto?
Pelo simples fato de entendermos que não existe
uma obsessão externa, sem que haja antes, uma
obsessão interna (brechas psíquicas e cármicas,
sintonia ou aderência).





Estas auto‐obsessões são na realidade, ações
imprimidas em nosso psiquismo por situações
vividas em outras existências (personalidades
múltiplas) ou formas pensamentos criadas
(subpersonalidades ou amebas).

Ambas atuam no campo mental, com grande
intensidade, causando na maioria das vezes,
desequilíbrios e padrões repetitivos de
comportamento, insuflando a personalidade atual a
recriar as chamadas dores ou feridas da alma.



Trata‐se de uma técnica anímica que faculta, através
de sintonia mediúnica, o acesso aos registros e
particularidades das personalidades múltiplas (vidas
passadas) e sub‐personalidades (formas
pensamentos), bem como, acesso às obsessões
complexas, onde se ocultam as raízes das
desarmonias psíquicas e espirituais do Ser.
A apometria trata os distúrbios de ordem pessoal,
interpessoal, transpessoal, psíquica, espiritual,
anímica e física.
Mas, NÃO FAZ MILAGRES! Se a pessoa que está
sendo alvo do atendimento NÃO MUDA o padrão
mental e comportamental, de nada adianta!



E porquê dizemos com tanta ênfase que a
apometria não faz milagres?
Pelo fato de compreendermos que:
NINGUEM SALVA NINGUEM!
A pessoa só muda se ela realmente quiser!
A equipe espiritual pode interagir e auxiliar até
determinado ponto, pois não pode interferir no
livre arbítrio!
A mudança começa no momento da aceitação e a
maioria das pessoas ainda acreditam que seus
sofrimentos e dores são causados por algo fora!
Ledo engano!



Capítulo 29.

Toda Ação gera uma Força energética que
retorna a nós da mesma forma.
O que semeamos é o que colhemos.

Lei do Carma ou de 
Causa e Efeito





Onde a 
Apometria

age?



Agregado Espiritual





Para quais casos a Apometria é indicada?
Dependência de drogas (químicas)
Fobias, medos e bloqueios (para alguns casos)
Problemas comportamentais súbitos
Distúrbios do psiquismo (alternâncias de personas)
Padrões repetitivos de comportamento
Tratamento das obsessões complexas
Vontade de tirar a própria vida (suicidar‐se)
Dificuldades nos relacionamentos (não é mudando
o outro, mas sim, mudando você próprio), entre
outros...



Perguntas sobre Apometria?
 O tratamento de Apometria é cobrado ?
 Há alguma contra indicação?
 Eu vou sentir “alguma coisa estranha” na hora do

atendimento?
 Apometria é a mesma coisa que desobsessão

(realizada pelos Centros Espíritas tradicionais)?
 Eu não acredito em espíritos, tenho dúvidas em

relação à reencarnação, não sou espírita, etc…
mesmo assim, o atendimento de Apometria vai
funcionar em mim?



 O tratamento de Apometria pode substituir o
tratamento médico convencional?

 O atendimento de Apometria pode realmente
ajudar na minha vida profissional, pessoal e/ou
familiar?

 A fonte de Luz Faz atendimento a Distância?
 Tive alta dos atendimentos de Apometria, mas

após um tempo comecei a ter outros tipos de
problemas. Posso voltar a receber o tratamento de
Apometria, dessa vez por outros motivos?

 Após o atendimento, não me senti muito bem. O
que fazer ? Isso é normal?



 Como acontece o tratamento apométrico aqui na
Fonte de Luz?

 Como fazer para ser atendido na Apometria de
mesa na Fonte de Luz?

 Voltando à pergunta inicial: Posso ser ajudado
com a apometria?
 SIM! Mas vai depender muito mais de você do

que dos amparadores espirituais e a equipe
física que utilizam da apometria. O Auto‐
conhecimento ou Reforma Íntima é papel
crucial no processo de harmonização e
libertação.



 Posso aprender apometria?
 Tem algum pré‐requisito para se estudar e

aprender apometria aqui na Fraternidade Fonte
de Luz?

 Quando iniciará nova turma?
 Leitura obrigatória: Apometria – Um

instrumento para a Harmonia e a Felicidade,
livro de J. S. Godinho.



Fontes:

Apometria – Um instrument para a Harmonia e a 
Felicidade de J. S. Godinho

Obsessão e Desobsessão de Suely Caldas Schubert
Nos Bastidores da Obsessão ‐ psicografia Divaldo 

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

http://fraternidadefontedeluzdf.blogspot.com.br/

Facilitador: Carlos Oliveira
essenio.carlos@gmail.com


