


Apometria Como 
Ferramenta para a 

Transformação Interior
“Conhecereis a verdade e ela vos libertará!”

Jesus Cristo 



 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). Com ela, objetivamos a
harmonização, conscientização e reintegração
destas consciências (vários Eus).

• Estas personalidades múltiplas já são aceitas
pela Associação de Psiquiátrica Americana
desde 1980, sendo diagnosticado como DDI
(Distúrbio Dissociativo de Identidade).



 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





• Para embazar esta ação das Personalidades
Múltiplas sobre cada um de nós, trazemos as
informações contidas no livro “A Crise da Morte”,
de Ernesto Bozzano, 9' Edição‐ FEB).

• "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.”



• Já no livro O Homem Integral de Divaldo Franco,
por Joanna Di Angelis, informa‐nos o seguinte:

• "Nos alicerces do inconsciente profundo,
encontram‐se os extratos das memórias
pretéritas, ditando comportamentos atuais, que
somente uma análise regressiva consegue
detectar, eliminando os conteúdos
perturbadores, que respondem por várias
alienações mentais."



• No livro "O Despertar do Espírito", páginas 31 a
42, da mesma forma, Joana de Angelis, através
da psicografia de Divaldo Franco, faz várias
referências ao fenômeno e a importantes
cientistas e pesquisadores do assunto. Afirma
ela: "na imensa área do ego, surgem as
fragmentações das subpersonalidades, que são
comportamentos diferentes a se expressar
conforme as circunstâncias, apresentando‐se
com freqüência incomum".



• Continua Ela: "As personalidades secundárias assomam com
frequência, conforme os estados emocionais, dando origem a
transtornos de comportamento e mesmo a alucinações psicológicas
de natureza psicótica e esquizóide. Certamente, muitos fenômenos
ocorrem nessa área, decorrentes das frustrações e conflitos,
favorecendo o surgimento de personificações parasitárias que, não
raro, tentam assumir o comando da consciência, estabelecendo
controle sobre a personalidade, e que são muito bem estudadas pela
Psicologia Espírita, no capítulo referente ao Animismo e suas
múltiplas formas de transes."

• "O trabalho de integração das subpersonalidades é de magna
importância para o estabelecimento do comportamento saudável"

• "A própria personalidade, não poucas vezes, apresentando‐se
fragilizada, fragmenta‐se e dá surgimento a vários "eus" que ora se
sobrepõe ao ego, ora se caracterizam com identidade dominante."



• 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 algo que faça a pessoa
entrar em estado alterado de consciência, etc.



• Muitas permanecem “hibernadas” por séculos
até que algo as ative, ou então, a própria
necessidade evolutiva da pessoa as despertará
para que ressignifiquem seus conhecimentos e
conteúdos.

• Através de orientação podem se redirecionar ou
se integrar ao bloco de “ego”. Ou então, diante
de atitudes positivas da consciência física
entram em “colapso”, anulando‐se ou, por auto‐
libertação, integram‐se às atividades
progressivas do espírito.







• 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.



TRANSTORNOS OBSESSIVOS
OBSESSÃO E AUTO‐OBSESSÃO

O paciente sente‐se atordoado, tem visões, ouve vozes, etc.
(Do livro “A Vida fora da Matéria” Racionalismo Cristão)



• Se o indivíduo traz em seu processo de vida,
compromissos mediúnicos assumidos antes de
seu reencarne, e não dá a devida atenção à
chamada Educação Mediúnica, provavelmente
atrairá com intensidade maior do que é comum,
espíritos obsessores, assim como, acordará em
seu psiquismo, reminiscências pretéritas que
corroborará para o processo auto‐obsessivo.

• É óbvio que também estamos sujeitos às
influencias de amigos espirituais (Mentores),
que atuam diuturnamente, auxiliando‐nos.





• A Apometria como ferramenta para a
transformação interior inicia‐se com o processo
de conscientização (autoconhecimento).

• Saber identificar onde estão estas chamadas
brechas kármicas, podem nos auxiliar neste
processo de mudança interna.

• O segundo passo, caso seja necessário é ser
atendido por um grupo de trabalho
espiritualista que utiliza a técnica apométrica
como ferramenta de desobsessão (interna e
externa).



• 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, é sua parte Divina que aqui
chamaremos de Eu Superior.



• A Apometria que exercemos aqui na Fonte de
Luz é composta por 15 Leis, que são utilizadas
no processo medianímico.

• A tradução da palavra é: Apo “Além da”e metria
(medida).

• Foi canalizada e experienciada pelo Médico de
profissão, Dr. Lacerda no Rio Grande do Sul, que
iniciou o estudo desta técnica ao assistir uma
palestra de um portoriquenho de nome, Luiz
Rodrigues, sobre o tema Hipnometria num
Centro Espírita.
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