


Indicação e 
Tratamento



• Os processos de desequilíbrios de TODOS nós,
seres humanos, tem DUAS causas bem
específicas:
1. Causa Sistêmica – A pessoa já trás
desequilíbrios que vem se arrastando dentro do
contexto familiar por gerações e gerações.
2. Causa Pessoal – Situações desequilibradas
geradas no passado por sí própria e que hoje
reverbera no campo psíquico da própria pessoa,
causando as chamadas autoobsessões. Este é o
foco da APOMETRIA.



 O que é Apometria?
 É uma técnica medianímica, que tem como
objetivo o tratamento das auto‐obsessões
(processos que iniciam no interior de cada ser,
através das ações das Personalidades Múltiplas
e Subpersonalidades no psiquismo de TODOS
nós encarnados). Com ela, objetivamos a
harmonização, conscientização e reintegração
destas consciências (vários Eus).

 Do termo “Apometria” (do grego "apo" = além
de, e metria = "metron" = medida).



 A Apometria foi canalizada e desenvolvida por
um médico de profissão (Dr. José Lacerda de
Azevedo), na década de 1970, ao assistir uma
palestra do portoriquenho Luiz Rodrigues sobre
Hipnometria num centro espírita em POA.

 Trata‐se de um conjunto de procedimentos (13
leis iniciais) que atuam de forma anímica, sem
relação direta com o mediunismo, porém,
totalmente aplicável neste campo. Mais tarde
foi cunhado por J. S. Godinho a 14ª. Lei –
Desdobramento Múltiplo que veio possibilitar o
acesso ao campo psíquico dos consulentes, alvo
dos atendimentos.



 Com isto, foi possível identificar com mais
clareza os processos autoobsessivos que são os
responsáveis pelos desequilíbrios e consequen‐
temente a raiz de muitos males.

 J. S. Godinho levando à cabo pesquisas mais
elaboradas em Lages‐SC, aprofundou os
estudos sobre as autoobsessões, identificando
assim as ações das chamadas Personalidades
Múltiplas e Subpersonalidades.

 Kardec já dizia: “…somente faremos notar que
no conhecimento do perispírito está a chave de
inúmeros problemas até hoje insolúveis” – Livro
dos Médiuns, Capítuto I, 2ª parte.



 O que são as Personalidades Múltiplas?
• São desdobramentos da personalidade encarnada,
ou seja, as vivências passadas (visão espiritualista).
Estas consciências possuem avançado grau de
independência e extraem energia da contraparte
encarnada. São facilmente confundidas com
obsessores, por desconhecimento de como atuam.

• O que são as Subpersonalidades?
São as formas pensamentos ou amebas que são
gestadas no campo mental. São criadas e
alimentadas por algum sentimento em
desequilíbrio, desejo, frustração, ódio, raiva ou
recalque.



Desdobramento das Personalidades
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• Essas alternâncias podem acarretar na existência
atual conflitos, desequilíbrios e desarmonias, entre
outros.

• É comum estas Personalidades Múltiplas ou
Subpersonalidades fazerem‐se intensamente
presente na vida da sua contraparte encarnada,
sendo que a pessoa alvo, nem mesmo desconfia ou
consegue enxergar o que está ocorrendo em seu
mundo psíquico. Com certeza, podemos afirmar
que aqueles que convivem com ela, sabem muito
bem o que estamos querendo dizer!



• Todo processo obsessivo ou auto‐obsessivo
inicia‐se na mente. Daí a necessidade de
empreender e exercitar uma nova forma de se
viver (se auto‐observando).

• Por este motivo, orientamos as pessoas que
aqui comparecem, a evitar a todo custo, os
chamados Diálogos Mentais. Esta fera
devastadora inicia de forma sorrateira, porém,
com o tempo, vai‐se implantando a auto‐
obsessão. Na maioria das vezes, não
conseguimos interromper o processo iniciado.



• É óbvio que a apometria não resolve tudo,
como talvez alguns queiram entender, pois, se
não houver o compromisso real de se melhorar,
possivelmente em nada auxiliará.

• Como sempre temos falado, o trabalho
individual de querer realmente modificar‐se
internamente (Auto‐conhecimento ou Reforma
Íntima) é fator crucial para o tratamento, pois
quem liberará os conteúdos para serem tratados
na apometria, é sua parte Divina que aqui
chamaremos apenas de Eu Superior.



Qual a indicação para tratamento apométrico?
 Distúrbios do comportamento;
Distúrbios do sono;
Distúrbios psíquicos;
 Vícios em geral e dependências químicas;
Dificuldades profissionais, intelectuais e familiares;
Deficiências físicas e mentais;
 Síndromes raras;
Obsessões simples e Obsessões complexas;
Auto‐obsessões;
 Espiritopatias (fenômenos sem explicação física plausível) 
em geral e outros
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