


Obsessão, o mau 
que assola 
multidões! 



CONCEITO: 
É a ação persistente que um 
espírito DESECARNADO OU 
ENCANADO exerce 
influenciação  diuturna e 
constante sobre OUTRO 
ESPÍRITO invigilante em seus 
pensamentos, 
estabelecendo-se como que 
uma “sintonia”, uma permuta 
ou mesmo uma simbiose de 
vibrações inferiores.  
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É de vital importância, descobrir as causas que 
levaram o obsidiado a cair sob o domínio do 
espírito que o atormenta. 



KARMA 
 
É a Lei da Ação pela qual a obra criada por 
Deus emana de Sua natureza. É a grande Lei 
que preside a Criação. Ela rege a absoluta 
harmonia do Cosmos, nos seus mais infinitos 
detalhes. Se houver desarmonia em qualquer 
recanto do Espaço, essa grande Lei sofre 
interferência de uma outra – secundária, mas 
independente. 



Lei da Reação, que obriga tudo a voltar a seu 
lugar em processo de reajuste.  
Conjugadas, essas duas leis cósmicas constituem 
o “Princípio da Evolução”.   



No resgate das desarmonias Kármicas há quatro 
etapas bem definidas: 
 
a. Conhecimento da desarmonia produzida; 
b. Consentimento em resgatá-la; 
c. Valor da desarmonia;  e 
d. Ressarcimento. 



 
a. Conhecimento da desarmonia produzida 

 
A “dívida” (falta cometida com outros seres ou 
contra o próprio faltoso), deve ser resgatada até 
o último “centavo”. Para que seja paga, é preciso 
que o devedor saiba o valor dela. 
 



 
a. Conhecimento da desarmonia produzida 

 
Seu cérebro físico não sabe o que se praticou 
em existências pretéritas, mas o Espírito  
conhece tudo: isso explica a diversidade de 
temperamentos, as tendências más ou boas 
que todos os homens manifestam desde a 
infância. 



 
a. Conhecimento da desarmonia produzida 

 
• pois num sentido mais amplo, o que 

queremos é  sermos felizes!!! 
• E este sentido diz respeito à realidade que 

criamos para cada um de nós.  
• Querendo ou não, nós criamos a realidade 

que vibramos com nossas mentes. 



NADA É POR ACASO!!! 
Tudo é aprendizado. 



b. Consentimento  em resgatá-la 
 

Toda criatura humana anseia pela paz, pela 
harmonia, pela felicidade. Daí a necessidade de 
evoluir, de resgatar o sofrimento e dor causados 
a outros indivíduos. 
  

 
 



c. Valor da desarmonia 
 

Todas as desarmonias em que as criaturas se 
debatem constituem sofrimento 
passivo através do qual elas tomam 
conhecimento do processo kármico e das 
dívidas a resgatar durante a existência.  

 
 



c. Valor da desarmonia 
 

Geralmente se pensa que é pelo sofrimento que 
o homem resgata os males que praticou em seu 
passado remoto. 
O sofrimento apenas dá a medida dos erros 
cometidos, jamais serve de moeda para o 
pagamento. 
 



d. Ressarcimento 
 
“olho por olho dente por dente”? 
 
Qual é a moeda Universal para o 
pagamento de qualquer dívida? 



d. Ressarcimento 
 

AMOR 
 
No processo de reformulação interna (reforma 
íntima) que na experimentação da dor, o fator 
primordial deverá ser a ACEITAÇÃO baseada no 
AMOR.  



Processos auto obsessivos 



Auto-Obsessão 
 
A auto-obsessão tem se revelado como verdadeira 
fera devastadora de sonhos e projetos de vida por 
agir sorrateiramente nas profundezas desconhecidas 
dos escaninhos do psiquismo humano. Com o 
desenvolvimento da técnica do desdobramento 
Múltiplo, podemos identificar melhor onde estão 
sediadas as raízes das desarmonias que são 
somatizadas a nível físico ou comportamental. 



Indução Espiritual  
 
A indução espiritual de desencarnado para 
encarnado se faz espontaneamente, na maioria das 
vezes de modo casual, sem premeditação, maldade 
ou por ressonância vibratória. O espírito vê o 
paciente, sente -lhe a benéfica aura vital que o atrai. 
Encontrando-se enfermo ou em sofrimento, 
transmite ao encarnado suas angústias e dores, a 
ponto de desarmonizá-lo  na medida da intensidade 
da energia desarmônica de que está carregado e do 
tempo de atuação sobre o encarnado. 



 Pseudo-Obsessão (Recíproco-Dominante)  
É a atuação do encarnado sobre o encarnado ou a 
obsessão recíproca. Todos nós conhecemos criaturas 
dominadoras, prepotentes e egoístas, que comandam 
toda uma família, obrigando todos a fazerem 
exclusivamente o que elas querem. Tão pertinaz pode se 
tornar esta ação, que, sucedendo a morte do déspota, 
todas as vítimas de sua convivência às vezes chegam a 
respirar , aliviadas. No entanto, o processo obsessivo há 
de continuar, pois a perda do corpo físico não transforma 
o obsessor e o processo passa a ser de desencarnado 
para encarnado. 
 



Simbiose  
 
Por simbiose se entende a duradoura associação 
biológica de seres vivos, harmônica e às vezes 
necessária, com benefícios recíprocos. A simbiose 
espiritual obedece ao mesmo princípio. 



OBSESSÃO SIMPLES 
Ocorre um constrangimento onde o espírito inferior se 
limita a perturbar a vontade, emoção e psiquismo do 
obsedado. O espírito mau incomoda mas não domina em 
profundidade o psiquismo.  
 
POSSESSÃO OU SUBJUGAÇÃO 
Acontece um domínio mais intenso das faculdades morais 
e do próprio corpo espiritual, com consequentes reflexos 
no corpo físico. A influência começa primeiro a nível moral, 
depois evolui para o domínio fluídico. A seguir, o mental, 
aparecendo as crises de domínio físico, com agressões e 
convulsões, onde o enfermo é jogado no chão. 



Em todos os 
casos de 

obsessão, a 
prece é 

ferramenta 
poderosa na 
ação contra o 

espírito 
obsessor 



Despertar da Consciência  

• Despertar para as realidades 
INTERNAS é papel fundamental a 
cada um de nós no processo de 
libertação das teias da ilusão. Por 
este motivo, o próprio Cristo nos 
informava que:  “conhecereis a 
verdade e ela vos libertará.” 



• A Apometria apresenta-nos como ferramenta para 
tratamento dos diversos distúrbios alojados no 
inconsciente. 
 

• Com empenho e dedicação podemos quebrar estes 
ciclos viciosos, que nos aprisionam e causa-nos 
sofrimento.  
 

• Como? “Reforma íntima”. Vivenciando cada momento 
de nossas vidas de maneira consciente e na posição do 
Eu Observador 

Despertar da Consciência  



Despertar da Consciência  

• O que é  esta posição de Eu Observador? 
 

• É vigiar-se!!! Estarmos atentos aos nossos  
PENSAMENTOS, PALAVRAS e AÇÕES!!!  
 

• Não entrar no piloto automático e responder 
aos mais variados estímulos como um programa 
de computador que já está configurado para 
responder de tal forma. 



• Então, não adianta colocar a culpa nos outros 
por nossos sofrimentos!!! 

• O primeiro passo é reconhecer onde estamos 
neste processo. Não julgue e  não se identifique 
com o sofrimento. Esteja presente observando o 
que está acontecendo dentro de você, sem 
repetir padrões.  TUDO PASSA!!!  

Despertar da Consciência  



Despertar da Consciência  
• 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. 

• Alterar o quantum energético gerado nestes 
traumas é o que propõe a técnica. 



Despertar da Consciência  

• Suas crenças se tornam seus pensamentos 
• Seus pensamentos se tornam suas palavras 
• Suas palavras se tornam suas ações 
• Suas ações se tornam seus hábitos 
• Seus hábitos se tornam seus valores 
• Seus valores se tornam o seu destino 



FIM 
 
 

Facilitador: Donizete – essenio.donizete@gmail.com 
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