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• A Apometria (apo- do gr. “além de” e -metron “medida”) é um conjunto 

de práticas com objetivo de reequilíbrio fisiológico em todos os 

campos vibracionais, autoconscientização do envolvimento 

energético e espiritual obsessivo, no qual os seres humanos estão 

imersos. Considerada uma técnica anímica e mediúnica, muito 

utilizada nos Centros Espíritas, Umbandistas e Espiritualistas 

avançados e modernos e ainda em Consultórios Terapêuticos. 



QUANDO E COMO SURGIU?

• Segundo a obra Espírito e Matéria, de autoria do médico José Lacerda de 

Azevedo, a Apometria surgiu no Hospital Espírita de Porto Alegre em 1965, 

por meio de Luiz Rodrigues, farmacêutico-bioquímico e não-espírita, natural 

de Porto Rico, mas radicado no Rio de Janeiro. Rodrigues chamou a 

técnica de Hipnometria, termo considerado impróprio por Lacerda, que o 

substituiu por Apometria e a introduziu em centros espíritas. Sem militância 

espírita, L. Rodrigues não almejava disseminá-la no movimento espírita, 

mas utilizá-la na Medicina.



DO QUE TRATA?

• A Apometria trata das personalidades (egos) de vidas passadas e da vida atual 

chamada de subpersonalidades ou níveis conscienciais.

• Reaviva algumas memórias e oculta outras.

• Desfaz trabalhos de magia, trata e encaminha espíritos obsessores, esclarece auto 

obsessões e limpa energias densas diversas. Retira aparelhos extrafísicos 

• Faz o tratamento e o recolhimento fraterno de bolsões de espíritos que se rendem 

espontaneamente, sob diálogo, doutrinação e/ou evangelização.

• Faz a retirada ou até mesmo a expulsão (quando absolutamente necessária) e até a 

captura (como aqui no plano físico fazemos com bandidos) de espíritos recalcitrantes e 

destrutivos.



DO QUE NÃO TRATA?

• A Apometria não se aplica a questões psicológicas e/ou psiquiátricas cuja causa primeira não seja 

uma interferência obsessiva.

• Não é remédio para sanar dificuldades de relacionamento, pendências financeiras, desilusões 

amorosas, crises existenciais e conflitos humanos em geral.

• As adversidades e os desafios da vida em sociedade não são resolvidos pela Apometria e 

técnicas similares, mas pela força de vontade individual e coletiva de sobrepujar as limitações 

internas (íntimas) e externas (do ambiente ao redor de si).

• Por si só, a Apometria não melhora o discernimento, a lucidez, a intelectualidade e a evolução 

humanas.

• Não se terceiriza a auto cura. Toda cura é, em essência, uma-auto cura. Quem efetua, de fato, a 

reforma íntima (reciclagem intraconsciencial) se cura sozinho, com a ajuda ou não alheia.



QUAIS AS ESPÉCIES DE APOMETRIA?

• Na atualidade, a Apometria se foca nos sistemas de atendimento de 

Centro Espírita e de Consultório Terapêutico.



QUAL A DIFERENÇA ENTRE A APOMETRIA DE 
MESA E A APOMETRIA TERAPÊUTICA?

• A “Apometria de Mesa” foi levada para os Centros Espíritas e traz 

consigo mais características desta religião ou similares embora não 

seja exclusividade do Espiritismo e muito mesmo uma religião. A 

“Apometria Terapêutica” foi levada para os consultórios e é aplicada 

com rigor e metodologia terapêutica (visão clínica).



O QUE É A APOMETRIA CÓSMICA OU 
QUÂNTICA?

• A locução Apometria Cósmica, Apometria Quântica e outros 

derivados como: Apometria Angélica, Apometria Celestial, etc, é 

menos uma questão de conteúdo diferenciado e mais uma questão 

de marketing, a fim de ampliar o público consumidor, transmitindo a 

falácia de que se trata de uma Apometria melhor e superior à 

convencional.



A APOMETRIA, A MODA E O PODER

• “Não sei bem o que é esta tal de Apometria, mas vou experimentar para ver se melhoro de vida. ” 

• A Apometria está cada vez mais em voga entre os espiritualistas e curiosos entusiasmados pelos modismos do 

momento e pela expectativa de obter a cura sem esforço.

• Convém às casas de atendimento e os terapeutas, além de efetuarem o pré-atendimento aos pacientes, com o 

propósito de filtrar os excessos e evitar as filas, desenvolverem trabalhos de esclarecimento ao público, a fim 

de prevenir a desinformação e salientar que não existe técnica baseada na preguiça nem paz interior sem 

reforma íntima, estudo, esforço, sacrifício, abnegação e renúncia.

• Cabe aos Apômetras analisarem a própria conduta, verificar se não estão trocando a ênfase na qualidade do 

atendimento pela satisfação íntima de ver a fila aumentar e o ego crescer, assim como terem a cautela de não 

deixar de lado o atendimento fraterno, a evangelização e a desobsessão convencionais, os quais devem ser 

conjugados com as técnicas apométricas, nunca abandonados.



A APOMETRIA, A MODA E O PODER

• A técnica não substitui a reforma íntima. A tecnologia não preenche o vazio existencial 

da falta de auto realização, autoconhecimento e postura amorosa. A mera boa vontade 

não compensa a falta de discernimento, de estudo e de meditação.

• Busquemos a síntese criativa, ampla e ponderada. Cure-se para curar seu semelhante. 

Ame-se para amar a outrem. Motive-se para motivar o próximo. Domine as técnicas e, 

em paralelo, trilhe os caminhos do coração e da sabedoria. Seja fraterno e afetuoso, 

sem descuidar da aquisição do conhecimento e da sua capacitação. Não há técnica que 

supere o amor. Não há boa vontade e amor que dispense o aprendizado. Os caminhos 

do autoconhecimento são árduos. Reavalie a si mesmo e o seu grupo. A exemplo das 

demais atividades de assistência ao próximo, para a prática da Apometria não basta a 

técnica: é preciso o amor.



A APOMETRIA E A DOUTRINAÇÃO 
EVANGELIZADORA

• Os que preferem o método clássico de doutrinação religiosa entronizado ao longo 

do século XX nos centros espíritas e espiritualistas brasileiros, criticam a Apometria 

porque ela não “evangeliza” o espírito obsessor. No entanto, em complexas 

obsessões espirituais a tentativa de “evangelizar”, “sensibilizar” ou “conscientizar” o 

espírito obsessor não surte efeito. Evangelizar magos negros é tão eficaz quanto 

ensinar lições de fraternidade a um psicopata.

• Seria “mais fraterno” deixar os pacientes com os chips trevosos e os magos negros 

e seus asseclas soltos, fazendo o que fazem? Analogamente, seria mais fraterno 

nossos policiais não portarem armas de fogo, pois podem ferir os bandidos que nos 

assaltam e nos matam. A correlação é a mesma.



CONTATO

Fonte: http://consciencial.org/apometria-espiritismo/visao-geral-

apometria/

“Melhor ensinar a pescar do que dar peixe a vida inteira”.

VIDA PLENA

Acessem: www.fabionasa.com.br – contato@fabionasa.com.br
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