REVISTA Nº 31

Curta nossa página no Facebook:

Outubro/2017

https://www.facebook.com/ceamorepaz

A apometria está bombando nos meios
espiritas, recebendo cada vez mais
assistidos interessados nessa técnica para
ajudá-los em casos de desobsessões,
depressões, bipolaridades e outras
psicopatologias.

1.
Esse Congresso demonstra que a
Apometria veio para ficar e agora tenta
se estruturar e organizar de forma
diferente, evitando os erros das
Federações espíritas?

Dente outros, psicólogos e psiquiatras
têm indicado pacientes para essa técnica.

No meu ver o Congresso demonstrou o
que a Apometria representa no cenário
espiritual, e o quanto devemos entender
sobre este assunto que já não é mais tão
novo, tendo ela o renascimento desde
1965, através do Dr. José Lacerda de
Azevedo, nos deixou e delegou esta
técnica, a qual pela sua eficiência
comprovada vem colaborar com a cura
dos assistidos, enfermos do corpo e da
alma, estruturando todo um legado
dentro da tecnologia e ciência do Espírito,
na demanda de que através de nossas
energias podermos tratá-los, com
segurança e empenho de cada médium.

E a procura nos cursos de apometria tem
aumentado sempre mais.
Como corolário disso, em outubro houve
o 1º Congresso Internacional de
Apometria, em Caxias de Sul, com o
expressivo número de seiscentos
participantes.
Aproveitamos o ensejo para convidar o
Prof. Francisco Alberto da Eira, decano na
matéria, autor de livros sobre o tema e
Presidente Vitalício do NEUTRA, para essa
entrevista que se segue:

Há certamente uma diferença entre os
Centros Espíritas e as Federações quanto
à apometria, sanando assim os erros e
falhas nos entendimentos do fazer, e que
esta veio para ficar e evoluir no espaço e
tempo do Terceiro Milênio.
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2.
Há várias entidades que praticam
a Apometria sem se declararem
espíritas, inclusive para poderem cobrar

“Aqui insisto em dizer de que
pela falta do conhecimento
algumas pessoas que usam
de técnicas já existentes, tais
como TVP, Yoga, Reike,
radestesia, etc. chegam a
vulgarizar misturando em
seus conhecimentos o uso da
Apometria, ficando desta
forma imprestáveis os seus
trabalhos.”

Perg.: Nesses casos os resultados são
semelhantes àqueles obtidos num centro
Espírita?
Nem sempre são semelhantes, porque no
advento da apometria temos um campo
tecnológico, avançado e disposto em
serviço do bem maior preconizado, onde
desdobrados fazemos os tratamentos do
enfermo, sendo que nas casas não
espíritas usam o passe, as radiações e as
desobsessões, porém não avançam no
passado dos enfermos, ficando restrita a
cura.
3.
Se o Senhor pesquisar o Facebook
encontrará várias páginas denominadas
“Apometria”, que apenas fazem
irradiações e tratamentos coletivos à
distância, com data e horário marcados

4.
Se consultarmos as entidades que
praticam a Apometria veremos que
várias se distanciaram da técnica
originalmente concebida pelo Dr José
Lacerda de Azevedo

Perg.: É possível
Apometria?

de

Perg.: Quais as razões e as consequências
dessa conduta?

No meu entendimento e estudos desta
técnica, verifico que há um desvio do
comportamento de quem as dirigem,
sendo que criam nomes e formas
diferentes, sem se darem conta de que a
personalidade fala mais alto do que a
realidade.

As razões são claras no meu entender,
pois que muitos realmente não praticam,
bem como não sabem usar estas
ferramentas e nem as fazem, entrando no
campo pessoal com as suas técnicas,
desviando dos conhecimentos da
Apometria. Tendo assim uma conduta em
consequências
adversas
dos
ensinamentos do Dr. Lacerda.

chamar

isso

Perg.: Por que a acepção se vulgarizou
dessa forma?

Perg.: Os assistidos são prejudicados por
isso?

Aqui insisto em dizer de que pela falta do
conhecimento algumas pessoas que
usam de técnicas já existentes, tais como
TVP, Yoga, Reike, radestesia, etc. chegam
a vulgarizar misturando em seus
conhecimentos o uso da Apometria,
ficando desta forma imprestáveis os seus
trabalhos.

São prejudicados, porque não há um
atendimento superior pelo que nos é
dado por Dr. Lacerda, mostrando toda a
tecnologia adequada ao tratamento,
distanciando assim do verdadeiro
conceito da Apometria.
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5.
Os apômetras padecem da
mesma tentação da vaidade que sucede
nos centros espíritas?

Perg.: É recomendável manter um
contato com o assistido para acompanhar
a evolução e avaliar o resultado?

Todos nós podemos estar inseridos nesta
tentação, porem se seguirmos as regras
de ouro da Apometria, tais como “AMOR,
CARIDADE E HUMILDADE”, exercitando
pela reforma íntima, evitaremos o que
ocorre em algumas casas espíritas, onde
estão os médiuns e dirigentes ligados à
soberba, orgulho e vaidades, presentes
nos seres humanos, pelo lado material de
conquistas.

Deveríamos sim manter estes contatos,
pois que seriam muito mais valorizados os
nossos trabalhos de cura, porém como
não temos tempo adequado para esta
verificação, ficamos restritos, bem como
também teríamos que ter trabalhadores
designados para estas tarefas, aliás temos
muitas falhas nesse sentido. Mas se por
ventura pudermos objetivar estas
funções nas casas apométricas, seria de
grande valia.
7.
A maioria das pessoas que
procura a Apometria espera um remédio
rápido que resolva seus problemas
emocionais, afetivos e psicológicos, sem
nenhum esforço subsequente de sua
parte.

“Todos nós podemos estar
inseridos nesta tentação,
porem se seguirmos as regras
de ouro da Apometria, tais
como “AMOR, CARIDADE E
HUMILDADE”, exercitando
pela reforma íntima,
evitaremos o que ocorre em
algumas casas espíritas, onde
estão os médiuns e dirigentes
ligados à soberba, orgulho e
vaidades, presentes nos seres
humanos, pelo lado material
de conquistas.”

Perg.: É importante insistir que a reforma
íntima é fundamental para o sucesso da
técnica?
Não só é importante insistir como
também com o nosso amor e delicadeza,
envolver o assistido a fim de que ele como
desconhecedor espiritual tenha a
oportunidade de melhoria de vida
espiritual.
8.
A Apometria evoluiu da época do
Dr Lacerda quando essencialmente
visava tratar obsidiados, para abranger
um leque maior de situações que
desencadeiam em psicopatologias,
como conflitos, rancores e ingratidão.

6.
Percebe-se que as casas de
Apometria não têm a preocupação de
saberem os resultados da técnica
aplicada ao assistido. O próprio Dr
Lacerda menciona que ficava sem essa
informação. Às vezes um retorno é
prescrito e a abstenção do paciente nos
deixa sem a resposta se ele melhorou ou
se frustrou.

Perg.: Há espaço para expandir sua
prescrição?
Sim e como é importante abrir espaços
para
um
bom
atendimento,
principalmente
se
usarmos
pela
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Apometria a música clássica, para
depressão, tristeza e melancolia
profunda, onde entram os conflitos,
rancores e estados de ingratidão. Essa
evolução já está a caminho, junto dos
amigos Espirituais, que vêm desde 2012
pela transição planetária.

11.

Quais suas recomendações para um
Centro Espírita que queira introduzir a
Apometria?

É importante um curso teórico específico,
pelo qual o expositor quando estiver
ministrando as aulas teóricas abra campo
para os alunos desenvolverem em aulas
práticas um tratamento de cura, a fim de
que o aluno possa já estar começando a
se familiarizar com o resultado obtido de
seus próprios esforços em conquistas de
seus campos energéticos.

9.
No futuro a Apometria vai
caminhar junto com a psiquiatria, de
forma que um paciente bipolar,
esquizofrênico ou depressivo deveria
passar antes pela Apometria, para
depois ser tratado pela psiquiatra? Isso
iria evitar tantos remédios agressivos
prescritos atualmente?

Por quem está administrando este curso,
o expositor deve ter um bom
conhecimento da Apometria, bem como
da sua mediunidade,

Neste ponto de vista sabemos e
acreditamos em Deus, estas modificações
nos campos da Psicologia, bem como
também na Medicina, deverão ocorrer
em um futuro não tão longo, pois que
recebo orientações e solicitações que
envio, bem como levo petições sobre
estes e outros mais assuntos pertinentes
a Apometria, onde os Espíritos de Luz pela
Súmula do Conselho Cármico nos
direcionam os caminhos do porvir. Fica
claro que também já estão resolvendo os
problemas das medicações.
10.
A Apometria no futuro poderá ser
usada para curas médicas espíritas,
como alternativa ao tratamento do Dr
João de Deus?

“Tanto quanto Dr. Lacerda
já temos faculdades
ensinando a Medicina com
os parâmetros da Apometria,
e poderíamos dizer de que a
Apometria será a Medicina
do futuro, onde médicos e
seus assistentes estarão
atendendo o povo doentio
dentro dos moldes
apométricos”

Tanto quanto Dr. Lacerda já temos
faculdades ensinando a Medicina com os
parâmetros da Apometria, e poderíamos
dizer de que a Apometria será a Medicina
do futuro, onde médicos e seus
assistentes estarão atendendo o povo
doentio dentro dos moldes apométricos.
Estou aguardando uma petição que está
lá na Sumula do Conselho Cármico se
teríamos no futuro de Medicina cobrança
ou não.

Apesar das dificuldades dos Centros
tradicionais aceitarem a Apometria, se faz
necessário em primeiro lugar o estudo,
contido no livro “APOMETRIA” TÉCNICAS
APLICADAS, como uma luz no horizonte
para a medicina a fim de se inteirarem
deste tema tão importante para a casa
espírita, como avanço dentro da Doutrina
preconizada por Allan Kardec: em a
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Gênese no tema Caracteres da Doutrina
dos Espíritos.
Em segundo, após os estudos e
compreensão deste fato os trabalhadores
precisam criar um desenvolvimento de
trabalhos
unificados
por
todos,
detalhando todas as tarefas necessárias.
Manter fichas de atendimento com os
dados dos assistidos bem como
mensagens ou direcionamentos de
orações e material descrito para os
curativos.
Em terceiro lugar seguir a regra de ouro
da Apometria “AMOR, CARIDADE E
HUMILDADE” de todos os companheiros,
consolidando
assim
um
bom
desempenho das tarefas, bem como no
contato amoroso com eles, os assistidos.
12.
Em sua opinião, quais temas
deveriam ser objeto dos futuros
Congressos
Apométricos,
para
aperfeiçoar e integrar a técnica entre as
entidades praticantes?
Existem diversos temas importantes do
futuro da Apometria, que deveríamos
expor num próximo Congresso, tais como
buscarmos em nossos laboratórios temas
de cura que não temos na Medicina atual
na Terra, sendo que informaríamos a
ligação com os amigos espirituais, em que
do “lado de lá” já existem muitos
aparelhos onde levaríamos os assistidos
em desdobramentos para a cura em
hospitais do astral com aparelhagens
sofisticadas na cura dos seres encarnados
e desencarnados.
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