


A apometria e 

a 

Desobsessão





O que é Obsessão?

A obsessão é o domínio que os espíritos inferiores
adquirem sobre algumas pessoas, provocando
desequilíbrios psíquicos, emocionais e orgânicos.



Classificação conforme Tipos
1 - de desencarnado para encarnado , 2 - de encarnado para desencarnado  3 - de 
encarnado para encarnado,  4 - de desencarnado para desencarnado, 5 - obsessão 

recíproca (nas quatro combinações possíveis), 6 – auto obsessão (encarnado 
ou desencarnado).



Auto Obsessão?

A auto-obsessão é uma das maiores enfermidades
espirituais que existem, uma vez que esse estado mental
frequentemente é gerador de uma série de outros
processos mento-comportamentais, os quais podem
literalmente destruir uma encarnação. De fato, a auto-
obsessão pode fomentar uma série de distúrbios
psicológicos, os quais podem ou não ser agravados por
obsessões propriamente ditas, ou seja, pela influência
espiritual negativa de entidades.



Questões que envolve a Auto Obsessão

SINTÔNIA

PADRÃO VIBRATÓRIO

BRECHAS PSIQUICAS

MODUS OPERANDI

VIDAS PASSADAS DESTAS VIDAS

TRAUMAS

VIDAS PASSADAS DESTAS VIDAS



Os traumas e dramas da vida   Auto obsessão   despertam ou 
afloram em nós as Múltiplas e as Subpersonalidades.



Capítulo 29.



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





O que vem a Ser A apometria?

Por Apometria entende-se o conjunto de procedimentos
terapêuticos fundamentados em 13 leis, organizados por Dr. José
Lacerda de Azevedo, em 1965. “trata-se de técnica anímica, sem
relação com o mediunismo”, portanto é uma técnica de
desdobramento de encarnados.

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



A apometria é indicada para que tipos de casos ?

Basicamente para problemas de ordem espiritual. Exemplo: problemas
de saúde em que o atendido já passou por inúmeros tratamentos
alopáticos e não surtiu o efeito desejado. Dependência de drogas
(químicas), Síndromes, Fobias, problemas comportamentais, distúrbios
graves em relacionamentos afetivos em seus diversos tipos, grande
dificuldade de fluir na vida e etc…



 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 em caso de problema de saúde ?

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



 O que é “Atendimento à distância” ?
 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 ?



Situações que são utilizadas a apometria na Fonte de
Luz?

 Corrente desobsessiva apométrica;

 Apometria de mesa.



O que é fazer para ser atendido na Apometria de mesa
na Fonte de Luz?

1. Passar pela triagem para avaliação, classificação e encaminhamento;
2. Frequentar a corrente de acordo com o encaminhamento da triagem ;
3. Após a realização da corrente o paciente receberá a ficha de

atendimento apométrico, procurando preenche-la da forma mais
consciente possível. A ficha será entregue no dia do atendimento; (A
ficha pode ser preenchida em casa)

4. O paciente será chamado de acordo com a classificação e de acordo
com a fila ....



Apometria 
resolve?
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