


APOMETRIA

Perguntas e Respostas



Conceito:
Por Apometria entende‐se o conjunto de procedimentos terapêuticos
fundamentados em 13 leis, organizados por Dr. José Lacerda de Azevedo, em 1965,
no Hospital Espírita em Porto Alegre, RS. E, conforme as próprias palavras do Dr.
Lacerda, “trata‐se de técnica anímica, sem relação com o mediunismo”, portanto é
uma técnica de desdobramento de encarnados.
No entanto, mesmo a Apometria sendo técnica anímica, vem sendo empregada
também em centros espíritas e espiritualistas, no tratamento de pessoas com
problemas de ordem espiritual e mediúnica (obsessão e auto‐obsessão), praticada
de forma gratuita, por grupos de pessoas (incorporadores e esclarecedores)
imbuídas de espírito humanitário. Conforme os preceitos estatuídos por seu
organizador, o pressuposto terapêutico da técnica é baseado no desdobramento
do corpo astral.



Qual a “Regra de Ouro” da 
Apometria?

“O sentimento e a vontade que deve estar por trás de 
todos os atendimentos é:
Amor e caridade ! SEMPRE !!!”



Termos usados nos tratamentos apométricos em nossa casa
Personalidades Múltiplas (anímicas) ‐ PM
São as personalidades construídas e vividas em outras existências. Possuem
nome, sobrenome, títulos, têm opiniões próprias, defendem patrimônios, idéias
e vestem‐se com roupas da época; geralmente apresentam idade e até
polaridade sexual diferente da personalidade atual. Podem ser ouvidas e
questionadas por qualquer pessoa e, observadas por aqueles que são sensitivos
ou médiuns, que tem o dom da vidência ou percepções extra‐sensoriais
aguçadas. Devido a continuidade da vida após o processo da morte do corpo
físico, muitas ainda nem se deram conta que desencarnaram daquele corpo
que não mais existe, embora já estejam ligadas a um outro (novo) corpo físico,
ou então, mesmo se dando conta, preferiram ignorar a sua situação e viver uma
vida separada e dissociada do núcleo consciencial.



As Subpersonalidades
As “subpersonalidades” (fenômeno personímico) são desdobramentos do
bloco de ego, ou projeções da atual personalidade. Foram observadas e
estudadas por Pierre Janet em 1898, quando, inclusive chegou a propor um
modelo dissociativo da psique, defendendo a idéia de que “a consciência pode
dividir‐se em partes autônomas, de sofisticação e abrangência variadas”.

Este estudo foi ampliado por Jung, ao tratar os complexos. Entendia ele que
“os vários grupos de conteúdos psíquicos ao desvincular‐se da consciência,
passam para o inconsciente, onde continuam, numa existência relativamente
autônoma, a influir sobre a conduta".





Nos conteúdos de memoria do
passado, nas influências espirituais,
e em trabalhos de magia negra
criados no passado que reverberam
na vida atual do paciente.





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 ?

Via de regra, NÃO. Como disse Dr. Lacerda (criador da Apometria): “A
apometria é um instrumento que foi desenvolvido para trabalho fraterno”.
Ele mesmo NUNCA cobrou durante todos os anos em que trabalhou com
essa técnica, usando‐a como forma de caridade ao próximo.



Há alguma contra indicação?

Não, podendo ser aplicada em todas as pessoas, não importando idade,
saúde ou estado de sanidade mental; e respeita e convive em perfeita
harmonia com todas as religiões que orientam na prática do bem e do amor.



Eu vou sentir “alguma coisa estranha” na hora do
atendimento?

Provavelmente não. Caso tenha uma mediunidade (clarividência, audiência,
psicofonia…) muito forte, talvez perceba o trabalho espiritual acontecendo
dentro da sala.
Se isso ocorrer, deve se ligar ao seu guardião e lembrar que você está Alí
para ser tratado e não para fazer parte do trabalho.
Caso você não possua mediunidade aguçada dificilmente “sentirá algo
estranho”.



Apometria é a mesma coisa que desobsessão (realizada
pelos Centros Espíritas tradicionais) ?

Não, mas tem pontos em comum. Desobsessão é o ato de se desfazer uma
influência que um espírito desencarnado de mau intuito realiza em um
encarnado. Caso haja a necessidade de se cortar uma ligação negativa entre
um obsessor e sua vítima, isso é possível utilizando‐se as técnicas
apométricas. O processo de desobsessão faz parte de um arsenal de técnicas
das quais a Apometria dispõe para estar harmonizando o atendido como
um todo (holisticamente).



Eu não acredito em espíritos, tenho dúvidas em relação à
reencarnação, não sou espírita, etc… mesmo assim, o
atendimento de Apometria vai funcionar emmim ?
Sim. Teoricamente as técnicas de apometria funcionam independentemente
de sua crença. Porém, caso você entenda sobre as leis de Deus (que estão
explicadas nas obras de Kardec), ficará mais fácil de você perceber o
processo de cura dentro de você mesmo. Por esse motivo, isso poderá lhe dar
a impressão de que em quem é espírita, a Apometria “funciona” melhor. Não
podemos esquecer de que a fé em Deus (independentemente da religião)
influencia muito na cura. Então, entre um atendido com fé e outro sem fé,
naquele que tiver fé o tratamento tenderá a fluir melhor, já que na
Apometria utiliza‐se muito o poder do pensamento.



O tratamento de Apometria pode substituir o tratamento
médico convencional em caso de problema de saúde ?

Não. O tratamento de Apometria é um tratamento complementar e não
substitui o tratamento médico convencional.



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

Sim, porém a extensão do benefício dependerá de vários fatores como: grau
de merecimento (espiritual) – o quanto você tem se esforçado em seguir o
caminho do bem e adquirir auto conhecimento, grau de complexidade do
problema e tempo (momento). O que pode‐se afirmar é que você terá
melhoras, agora o quanto, só a espiritualidade sabe, e depende do esforço
que cada um fará para transformar a si mesmo .



Todos os Centros de Apometria trabalham da mesma
forma ?

Não. Existem uns que exigem que o atendido antes de passar diretamente
para o atendimento de Apometria, passe pelos tratamentos espíritas de
harmonização: palestras, passes, etc… Há outros que não exigem essas
etapas, indo o interessado diretamente para o Atendimento de Apometria
propriamente dito.
O importante é que independente da forma de trabalho da casa, essa última
desenvolva seu trabalho baseado no amor e na caridade.



O que é “Atendimento à distância” ?

É um atendimento Apométrico realizado quando o assistido está doente
sem possibilidade de vir. Ocorre sem que o atendido esteja presente na sala
de atendimento. Nos atendimentos à distância é solicitado ao atendido que
em determinada hora de um dia da semana ele esteja em repouso ou
realizando uma leitura edificante (ESE…). Nesse momento estará ocorrendo
o atendimento dele realizado pelo Plano Espiritual.



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 ?

Sim, sempre que necessário.



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

Pode acontecer de alguns atendidos ficarem mais sensibilizados após o
atendimento e por esse motivo apresentarem sintomas de leve tontura,
sonolência, intestino mais solto, vontade de chorar, agitação interna, etc…







Obsessores que se afastam sem que o obsidiado procure se
fortalecer espiritualmente, apenas cedem espaço à chegada de outros.
Isto foi dito pelo próprio Cristo, em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a
45: “Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos
procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para
minha casa donde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e
ornamentada. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos, piores do
que ele, e, entrando, habitam ali; e o último estado daquele homem
torna‐se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta
geração perversa”.



O que Jesus fala a respeito do espírito voltar e encontrar
a casa “vazia, varrida e ornamentada” é clara referência à casa
mental que o antigo “inquilino” espiritual volta a ocupar, como
se continuasse preparada para ele, de vez que não fez questão
de receber “morador” mais digno...
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