


Apometria -
Como Ferrame para 

a 
Auto Libertação



 Antes de adentramos ao tema, Apometria,
precisamos pontuar algumas questões, por
compreender a necessidade de esclarecer
para depois, transformar:

 1º. Os amigos espirituais podem nos ajudar, à
depender daquilo que vibramos em nosso
campo mental, pois tudo está na mente.

 2º. O processo de transformação e mudança
inicia‐se dentro de cada um. Tudo,
absolutamente, tudo, está dentro, logo, a
cura, a libertação de qualquer situação
encontra‐se em nosso universo interno.



O problema é a

Auto
Obsessão!



Auto Obsessão é a influência obsessiva da alma sobre 
si mesma. a criatura passa a ser “A opressora de si 
própria”. Há um verdadeiro “Campo de Batalha” 
em seu mundo interior, provocando alterações de 

comportamento físico, emocional e mental.
Cada pessoa plasma os reflexos de si mesma.

Somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o fio 
condutor de nossos sentimentos e pensamentos, 

com a projeção mental.



• A auto obsessão é a obsessão em forma de ideias fixas,
negativas, pessimistas, doentias, que vibram no mundo
íntimo da criatura e que se exteriorizam causando uma
imensa gama de desarmonias que aos poucos vão
destruindo a criatura. Podem ser somatizadas desde a
simples forma de cansaço até o câncer fatal.

• A maioria das pessoas vive atormentada pelos seus
próprios dramas e pesadelos.

• A auto obsessão vem acompanhada de complexos de
culpa que lhes assediam o inconsciente, traumas de
etiologia obscura, que carregam consigo desde o pretérito
distante, de autocensura, de recriminação, de complexos
de inferioridade e de irresponsabilidades pelo próprio
destino. Idéias e estranhos devaneios que não conseguem
conter, em sistemáticas articulações.



Conforme nos diz Joanna de Ângelis, 
espírito, em seu livro O Despertar do 
Espírito, pag. 40: “...na imensa área do 
ego, surgem as fragmentações das 

subpersonalidades, que são 
comportamentos diferentes a se expressar 

conforme as circunstâncias, 
apresentando‐se com frequência 

incomum”.



 Trazemos múltiplos clichês mentais
arquivados no inconsciente profundo,
resultado de velhas recordações danosas
herdadas das mais variadas épocas, seja na
atualidade, seja em outras existências.

 Essas fontes emitem, através de mecanismos
psíquicos, energias que não nos deixam sair
com facilidade do fluxo desses eventos
desagradáveis, registrados pelas retinas da
alma, mantendo‐nos retidos em antigas
mágoas e feridas morais entre os fardos da
culpa e da vergonha.



 Tudo no mundo está em processo de
transformação e na medida em que o homem
vai ampliando seu discernimento, vai
percebendo o que se passa à sua volta, que
existe algo a mais que o motiva a viver. E à
medida em que vamos compreendendo e
implementando isto, ficamos felizes e
saudáveis, pois, adotamos o
Autoconhecimento como parte de nosso
despertar.

 Qual foi o motivo que o trouxe aqui à nossa
Casa?



SER  FELIZ !!!





AMAR  E   SER  
AMADO!!!







 Independentemente do motivo, possivel‐
mente a maioria das pessoas não despertou
para uma realidade maior que alcança a
todos, pois, como já dissemos, a felicidade ou
infelicidade está em nossas mãos. E já
percebeu o quanto colocamos esta felicidade
nas mãos dos outros!

 E agora ficam as perguntas:
 O que você quer para sua vida?
 O que no mais íntimo de sua vida você busca?



 Se ainda continuamos inconsciente para estas
realidades, possivelmente ainda sofreremos
por demais as influências de nossa mente em
estado infantil.

 O que é que você mais teme? Qual o seu
maior medo?

 Atraímos tudo aquilo que vai no mais íntimo
de nosso Ser. Por isso, tanto sofrimento.

 Este sofrimento, tem origem no passado, na
maioria das vezes, desconhecido. É ai que
entra a Apometria e outras técnicas.



 Despertar para estas realidades é papel
fundamental a cada um de nós neste
processo de mudança interna.

 Há uma necessidade interna em todos nós
em nos libertar das teias da ilusão. Por este
motivo, as palavras do Cristo, “conhecereis a
verdade e ela vos libertará.”

 Já pararam para pensar por quê tantos
desencontros em nossas vidas? Por quê tanta
dor? Lembrem‐se: NADA É POR ACASO!!!,
tudo é aprendizado.



 Agora, falando de Apometria, podemos dizer
que a Apometria apresenta‐nos apenas
como ferramental para tratamento dos
diversos distúrbios alojados no inconsciente.

 Com empenho e dedicação podemos quebrar
estes ciclos viciosos, que nos aprisionam e
nos causam dor e sofrimento. A receita é se
observar mais, estando consciente de nossas
escolhas, pois, são elas que vão direcionar
nossa colheita amanhã. Assim, vamos
deixando de culpar os outros e assumamos a
responsabilidade pelas nossas escolhas.



 Nós não podemos mudar o passado, mas
podemos fazer um futuro diferente.

 Acreditamos que este processo de cura de
traumas alojados no inconsciente de cada um
de nós (traumas vivenciados no passado)
podem ser liberados através da Apometria,
bem como, TVP (Terapia de Vidas Passadas) e
Captação Psíquica.

 Alterar o quantum energético gerado e
acumulado nestes traumas é o que propõe
estas técnicas.



 Como dissemos anteriormente, Apometria é
apenas uma técnica de desdobramento do
agregado espiritual do ser humano e
manuseio de energias, composta por 13 leis.
Sua ação se faz através do impulso mental de
um operador encarnado, movido pela
vontade. Foi desenvolvida pelo Dr. José
Lacerda de Azevedo, em 1965, no Hospital
Espírita em Porto Alegre‐RS.

 O termo Apometria é composto das palavras
gregas apo que significa “além da” e metria
que significa “medida”.



 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.



 Entre estes distúrbios, podemos citar:
distúrbios do comportamento; distúrbios do
sono; distúrbios psíquicos; vícios em geral e
dependências químicas; dificuldades
profissionais, sexuais, intelectuais e
familiares; síndromes raras; obsessões
(simples e complexas) e auto‐obsessões.

 Mas como dissemos anteriormente, sem o
desejo sincero de mudança e a auto‐
observação no intuíto de se modificar, de
nada adianta.



 As personalidades múltiplas e subpersonalidades já
foram observadas e estudadas pelo psicólogo
William James, pioneiro, (1842‐1910) e pelo
professor Pierre Janet em 1898, respectivamente.
Este chegou a propor um modelo dissociativo da
“psique”, defendendo a idéia de que “a consciência
pode dividir‐se em partes autônomas, de
sofisticação e abrangências variadas”.

 Depois, Jung, ao estudar os complexos abordou o
mesmo assunto. Também os Espíritos André Luiz,
psicografado por Francisco Cândido Xavier e Joanna
de Ângelis, por Divaldo Franco vieram esclarecer
muitos pontos obscuros sobre o tema.
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