


Apometria -  
como ferramenta 

para  
a 

 Desobsessão 



 

 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.   



 
 É comum encontrarmos muitos irmãos de 

caminhada apegado ao seu sofrimento. Alimentam 
assim, a CULTURA DO SOFRIMENTO. “O culto à dor 
tornou-se uma cultura nos ambientes espírituas.  
Condicionou-se a idéias de que sofrer é sinônimo de 
crescer, de que sofrer é resgatar, quitar. Portanto, 
passou-se a compreender a “dor-punitiva” como 
instrumento de libertação, quando, em verdade, 
somente a dor que educa  liberta. Há criaturas 
dotadas de largas fatias de conhecimento espiritual 
sofrendo intensamente, mas continuam 
orgulhosas, insensatas, hostís e rebeldes.” 

Extraído do livro Reforma Íntima sem Martírio, de Ermance  Dufoux 
(psicografia de Wanderlei Soares de Oliveira). 



 
 Se nossa humanidade está transitando de um 

mundo de provas e expiações para a condição de 
regeneração, está claro que nossa mentalidade 
também precisa ser reformulada, para atender com 
segurança as necessidades dessa transíção. 

 “Se continuarmos engessados no pensamento 
antigo, calcado na temática do sofrimento como 
necessidade expiatória, como poderemos trabalhar 
pelo novo modelo?” 

Extraído do livro Reforma Íntima sem Martírio, de Ermance  Dufoux 
(psicografia de Wanderlei Soares de Oliveira). 

 É preciso compreender que a Dor é apenas a 
medida necessária do despertar! 

 



 

 Aquela idéia de que “vamos sofrer 
resignadamente porque recebemos 
recompensas no mundo espiritual” precisa 
mudar para um discurso mais saudável e 
progressista: “vamos buscar o nosso 
crescimento interior, desenvolver nossas 
qualidades superiores, nossas potencialidades 
e principalmente o Amor; ajudar a 
comunidade, procurando levar-lhes as 
verdades espirituais, além de trabalhar 
visando conscientizá-los quanto à 
importância da sua participação na 
transformação do mundo;  



 

 auxiliar o Ser Humano a comandar seus 
estados de espírito, a erguer-se e caminhar 
com os próprios pés”. 

 É a Cruz (O Corpo Físico) transformando-se 
em instrumento de trabalho, de crescimento 
e de alegria. Cumpre-se ai a Lei Maior: “É 
dando que se recebe, …”.  

 Muita gente está indo pro inferno, pelos 
caminhos dos Céus, por acreditar que sofrer é 
sinônimo de felicidade futura. Ledo Engano!!! 

 A Felicidade ou Infelicidade está em nossas 
mãos e são apenas escolhas que fazemos.  



 
 

 Se você aqui leva uma vida de tristezas e 
agruras, o que você acredita que encontrará 
na vida além túmulo? 

 Nós aqui na Fraternidade Fonte de Luz 
acreditamos num Deus Libertador que habita 
dentro de nós. Que quer verdadeiramente o 
nosso melhor!  Somos Pequeninos Deuses! 

 Pensem bem! Se nós que somos imperfeitos, 
queremos o melhor para nossos filhos, 
imaginem esse Deus, Pai, Todo Poderoso, 
com relação a cada um de nós? 



 

 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. 



 
 

 

 A Apometria cura os traumas originados no 
passado e que reverberam hoje, com a 
utilização de sensitivos e/ou médiuns. 

 A TVP trabalha as situações/vivências passadas 
que se encontram ressoando no campo, 
causando desequilíbrios. Acessado pelo 
paciente. 

 A Captação Psíquica identifica os conteúdos 
dissociados de sua consciência e/ou 
personalidade (conhecidos como Distúrbio da 
Múltipla Personalidade ou Distúrbio Dissociativo 
de Identidade).  Utiliza de um sensitivo e um 
orientador. 



 

 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.  



 
 

 

 O que estudar para trabalhar/utilizar a 
Apometria? 
 

 Mediunidade, cromoterapia, corpos, 
chackras,  obsessão e desobsessão, técnicas 
apométricas (aplicação da técnica). 
 

 Na Fraternidade Espiritualista Fonte de Luz 
este estudo leva aproximadamente 1 ano e 
meio, exigindo daqueles que querem 
aprender, disciplina, estudo e dedicação ao 
trabalho de ajuda fraterna.  



 
 Ao lado da caridade, e como conseqüência 

natural dela, deverá se fazer presente a 
humildade, a disposição de servir no 
anonimato. 
 

 Se faltar amor e disposição de servir pelo 
prazer de servir, corremos perigo de incorrer 
na má aplicação das técnicas e do próprio 
caudal de energia cósmica, tornando-nos 
satânicos por discordância com a Lei Maior. 
 

 Apometria sem amor é Magia Negra! 



 
 

 
Nova turma de estudo sobre a Apometria está 

sendo estruturada na Fraternidade 
Espiritualista Fonte de Luz 

 
Requisitos: 
 Conhecimento sobre Mediunidade e 

Obsessão / Desobsessão. 
 Vontade e disponibilidade em querer servir e 

aprender a técnica com estudo e dedicação;  
 Associar-se à Fonte de Luz. 



 

Fontes: 
 

Livro - O poder do Agora - Eckhart Toller 
Livro - Espírito e Matéria - Dr. Lacerda 

Livros sobre Apometria  de J. S. Godinho 
Site: http://www.holuseditora.com.br 

 
Facilitador: Carlos Oliveira 

Terapêuta de Vidas Passadas 
E-mail: essenio.carlos@gmail.com 

Site: http://www.stum.com.br/p.asp?i=13163&s=1  
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