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Para entender o desdobramento anímico (apometria) temos que considerar inicialmente três fundamentos da 
Doutrina Espírita:

1. Animismo
2. Desdobramento
3. Corpos Espirituais

ANIMISMO
Animismo significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações mediúnicas, 

tendo  neste  caso  manifestado  apenas  os  seus  próprios  conhecimentos  que  se  encontram  latentes  no 
inconsciente.

Sendo assim, é comum que conhecimentos latentes, anormalidades emocionais ou psicológicas que 
estão gravadas na mente perispiritual aflorem para o organismo físico trazendo transtornos para a encarnação 
atual

DESDOBRAMENTO
Segundo a concepção espírita, o desdobramento trata-se do processo de exteriorização do perispírito 

do corpo físico. O perispírito, durante este processo, permanece ligado ao corpo por uma espécie de cordão 
umbilical  fluídico.  É um estado de relativa liberdade perispiritual,  análogo ao sono, em que podemos agir 
semelhantemente a um desencarnado, podendo nos afastar a distâncias consideráveis de nosso corpo físico. 
O desdobramento pode ser consciente ou inconsciente e, nesse último caso, pode ser iniciado através de 
operadores encarnados ou desencarnados (benfeitores ou obsessores).  Também pode ser  parcial,  que é 
quando o perispírito não deixa o corpo físico totalmente (situação na qual as faculdades psíquicas são muito 
ampliadas) ou total,  quando o perispírito deixa o corpo físico.  Os portadores desta faculdade têm sonhos 
vívidos,  coerentes e nítidos em que assistem a cenas que,  mais tarde,  descobrem terem sido fatos reais 
ocorridos em outros lugares. Podem também ter visões de cenas fantásticas, com muito realismo, ouvir sons e 
até  sentir  contato  dos  lugares  onde  forem.  Essa  faculdade  pode  ser  desenvolvida  através  de  exercícios 
metódicos. Também é chamado de desdobramento astral, exteriorização ou emancipação da alma.
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O ESPÍRITO E SEUS CORPOS
O espírito na condição de foco inteligente e diretor da vida, encontra-se  envolto por vários campos 

energéticos, cada qual a vibrar na dimensão espacial que lhe é própria. 
De acordo com o maior número de literatura que trata sobre esse assunto, revelam que esses corpos 

são em número de sete e os descrevem da seguinte forma:
- O  sétimo  veiculo  que  “reveste”  o  espírito  é  o  Corpo  Físico,  através  do  qual  manifesta-se  a 

personalidade humana. Esse corpo é a parte mais conhecida e estudada pela ciência oficial é o 
veículo mais grosseiro de todos, o chamado Corpo Físico ou Soma, estrutura de carne, músculos, 
nervos,  ossos,  vasos  e  pele.  A  partir  dele  segue-se  uma seqüência  de  estruturas  ou  veículos 
sutilizados, que servem de âncora para que o espírito possa manifestar-se dominando a pesada 
máquina de carne.

- O sexto  veículo  é  o Duplo  Etérico,  sede dos chacras e responsável  pelos automatismos vitais. 
Verdadeira usina geradora de energias.

- O quinto veículo é conhecido como Perispírito, Corpo Espiritual ou Emocional e é quem organiza o 
Modelo Biológico. Além de determinar o molde para a construção do corpo físico, é a sede das 
emoções e dos sentimentos. Recebe e executa os impulsos programáticos e delineadores oriundos 
das memórias  pretéritas,  visando o reajuste  dos propósitos  e  ações  da criatura  dentro  do que 
determinam os princípios evolutivos, atendendo à necessidade de crescimento individual de cada 
ser.

- O quarto veículo é conhecido como Corpo Mental  Inferior.  É o detentor dos atributos dos cinco 
sentidos e da intelectualidade.

- O terceiro veículo é o Corpo Mental Superior. É o "senhor" da vontade e da imaginação.
- O segundo veículo é o Corpo Búdico.  É o grande banco de dados da consciência, onde estão 

armazenados bilhões de anos de experiências vivenciadas pelo espírito eterno. É no Corpo Búdico 
que acontece a elaboração, triagem, seleção e delineamento dos rumos que devem ser seguidos e 
vividos pela parte encarnada.

- O primeiro veículo é o Corpo Átmico. É na realidade o primeiro envoltório que reveste o Espírito, 
Mônada ou Centelha Divina. Princípio, semente e motor da vida.

Objetivando facilitar o entendimento da seriação energética do homem, Kardec resumiu o assunto de 
forma a facilitar a compreensão, preferiu a denominação de perispírito para englobar tudo aquilo que reveste a 
essência  espiritual,  ou  seja,  que  se  encontra  interposto  entre  o  espírito  e  o  campo  físico.  Allan  Kardec 
englobou todos os corpos espirituais e criou a denominação de perispírito.

Portanto, o perispírito, é uma nomeclatura utilizada por Allan Kardec  e representa todos os corpos que 
envolvem o Espírito quando este está desencarnado. Em síntese o nosso espírito está envolto em muitos 
corpos que se subdividem de acordo com as várias dimensões em que atuamos.

Esses veículos ou corpos podem ser desdobrados e dissociados em partes,  camadas ou unidades 
(níveis e subníveis). São eles que projetam ou arrojam de si as Personalidades Múltiplas que o ser viveu em 
suas  existências  sucessivas.  Através  da  dissociação  dos  três  corpos  inferiores,  Astral,  Mental  Inferior  e 
Superior, e de suas subpartes, as quais denominamos de Níveis e Subníveis Conscienciais, podemos acessar 
suas memórias.
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PERSONALIDADES MÚLTIPLAS
Personalidades Múltiplas são as personalidades construídas e vividas em outras existências. Representam 

e constituem o somatório de centenas de personalidades que existiram nas mais variadas épocas. 
Algumas modalidades de “personalidades múltiplas”  foram observadas e estudadas por William James 

(1842 – 1910),  um dos pioneiros na sua identificação. Mais tarde, os estudos dos espíritos André Luiz e 
Joanna de Ângelis vieram esclarecer bastante esse assunto. Joanna de Ângelis no livro “S.O.S. Família”¹, no 
capítulo “Personalidades Parasitas”, página 84, refere-se a “personagens que assomam do inconsciente”,

O Estudo do “Agregado Humano” e das “Personalidades Múltiplas” e sua terapêutica está perfeitamente 
inserta e de acordo com a proposta Kardequiana conforme é apresentada no “O Livro dos Médiuns", Capítulo 
I, 2ª parte, página 72 da 51ª edição, FEB, onde trata da “Ação dos Espíritos sobre a Matéria”, quando diz: 
“somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje  
insolúveis”. 

O QUE É DESDOBRAMENTO ANÍMICO OU MÚLTIPLO
     O desdobramento anímico ou múltiplo é uma técnica de tratamento espiritual.  Representa o clássico 
desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano. Pode-se dizer que a técnica do 
desdobramento anímico ou múltiplo nos dá condições de separar instantaneamente os vários "pequenos eus" 
ou personalidades de manifestação do espírito, onde invariavelmente estão gravadas as matrizes de muitos 
distúrbios. 
     O desdobramento anímico ou múltiplo, como técnica de dissociação, associação, abordagem e tratamento 
dos componentes formadores do homem-espírito, abre as portas do mundo inconsciente do ser, permitindo 
lidar com seu lado oculto através da canalização sensorial mediúnica (incorporação ou sintonia). Essa técnica 
possibilita descobrir e acessar facilmente os registros referentes aos traumas ocorridos nesta ou em outras 
existências.  No  livro  “Da  Alma  Humana”,  edição  da  FEB  (1956),  o  autor  Antonio  J.  Freire  relata  sobre 
experiências de desdobramento dos corpos espirituais realizadas por A. Rochas d´Aiglun, Hector Durville, 
Lefranc, entre outros.

O êxito do desdobramento anímico ou múltiplo reside na utilização da faculdade mediúnica para entrarmos 
em contato  com o  mundo espiritual.  Embora  não  sendo  propriamente  uma técnica  mediúnica,  pode  ser 
aplicada como tal, toda vez que desejarmos entrar em contato com o mundo espiritual.

A prática do Desdobramento Múltiplo onde houver o envolvimento de sensitivos canalizadores (médiuns), 
mesmo não sendo propriamente técnicas mediúnicas, deverá estar vinculada a um trabalho espiritual dentro 
dos moldes preconizados pela Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec, em virtude de envolver agentes 
espirituais e a prática da mediunidade.

QUANDO O DESDOBRAMENTO ANÍMICO PASSOU A SER CHAMADO DE APOMETRIA
Durante o ano de 1965, esteve em Porto Alegre, um psiquista porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues e 

realizou  palestra  no  Hospital  Espírita,  demonstrando  uma  técnica  denominada  Hipnometria,  que  vinha 
empregando nos enfermos em geral, obtendo resultados satisfatórios. 

O Dr. José Lacerda testou a técnica e utilizando a sua criteriosa metodologia,  aprimorou solidamente a 
técnica inicial e passou a chamá-la de apometria.  O termo Apometria vem do grego Apó - preposição que 
significa além de, fora de, e Metron - relativo a medida. Dessa forma, apometria é uma técnica na qual o objeto 
de trabalho é algo que está "além da medida". Tomamos como medida, limite, nosso corpo físico, corpo esse 
que podemos ver e tocar. Existem além desse corpo, outros 6 corpos que são corpos sutis visíveis somente 
através  da  mediunidade.  Muitos  dos  problemas  que  o  atendido  tem,  tais  como:  problemas  de  saúde, 
relacionamento, trabalho, etc ... não estão "localizados" no corpo físico e sim em algum corpo sutil. É praticada 
por  adeptos de várias  correntes de pensamento,  tais  como a Doutrina Espírita,  Umbanda,  espiritualistas, 
universalistas, grupos esotéricos e por pesquisadores independentes. 

     A aplicação da Apometria segue as orientações chamadas Leis da Apometria.

AS LEIS DA APOMETRIA
Primeira Lei:  LEI DO DESDOBRAMENTO ESPIRITUAL.
Separação do corpo espiritual - corpo astral - de seu corpo físico. Ao Projetar-se pulsos energéticos através de 
contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo do paciente, conservando ele a sua consciência.

Segunda Lei: LEI DO ACOPLAMENTO FÍSICO.
Sempre que se der comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, dar-
se-á imediato e completo acoplamento no corpo físico (o comando é acompanhado de contagem progressiva).
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Terceira Lei: LEI DA AÇÃO À DISTANCIA, PELO ESPÍRITO DESDOBRADO.
Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que 
esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado 
obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente (espiritual 
ou não) para onde foi enviado. 

Quarta Lei: LEI DA FORMAÇÃO DOS CAMPOS-DE-FORÇA.
Toda vez  que  mentalizarmos a formação de  uma barreira  magnética,  por  meio  de  impulsos  energéticos 
através  de  contagem,  formar-se-ão  campos-de-força  de  natureza  magnética,  circunscrevendo  a  região 
espacial visada na forma que o operador imaginou.

 
Quinta Lei: LEI DA REVITALIZAÇÃO DOS MÉDIUNS.
Toda vez que tocarmos o corpo do médium (cabeça, mãos), mentalizando a transferência de nossa força vital, 
acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium ao recebê-la, sentir-se-á 
revitalizado.

Sexta Lei: LEI DA CONDUÇÃO DO ESPÍRITO DESDOBRADO, DE PACIENTE ENCARNADO, PARA OS 
PLANOS MAIS ALTOS, EM HOSPITAIS DO ASTRAL.
Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir  a planos superiores dos astral  se 
estiverem livres de amarras/ligas magnéticas.

Sétima Lei: LEI DA AÇÃO DOS ESPÍRITOS DESENCARNADOS SOCORRISTAS SOBRE OS PACIENTES 
DESDOBRADOS.
Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, 
pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial.

Oitava Lei:  LEI DO AJUSTAMENTO DE SINTONIA VIBRATÓRIA DOS ESPÍRITOS DESENCARNADOS 
COM O MÉDIUM OU COM OUTROS ESPÍRITOS DESENCARNADOS, OU DE AJUSTAMENTO DESTES 
COM O AMBIENTE.
Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou entre espíritos desencarnados, 
bem  como  sintonizar  esses  espíritos  com o  meio  onde  forem  colocados,  para  que  percebam  e  sintam 
nitidamente a situação vibratória desses ambientes. 

Nona Lei: LEI DO DESLOCAMENTO DE UM ESPÍRITO NO ESPAÇO E NO TEMPO.
Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do Passado, acompanhando-a de 
emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no Tempo à época do Passado que lhe 
foi determinada.

Décima Lei: LEI DA DISSOCIAÇÃO DO ESPAÇO-TEMPO.
Se, por aceleração do fator Tempo, colocarmos no Futuro um espírito incorporado, sob comando de pulsos 
energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso 
específico - ficando imediatamente sob a ação da energia de que é portador.

Décima primeira Lei: LEI DA AÇÃO TELÚRICA SOBRE OS ESPÍRITOS DESENCARNADOS QUE EVITAM 
A REENCARNAÇÃO.
Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante fortes consegue resistir à 
Lei da Reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio, por largos períodos de tempo (para atender a 
interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados), começa a sofrer a atração 
da massa magnética planetária, sintonizando-se, em processo lento mas progressivo, com o Planeta.

Décima segunda Lei: LEI DO CHOQUE DO TEMPO.
Toda vez que levarmos ao Passado espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra 
equação de Tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da seqüência do Tempo tal como o conhecemos, 
ficando o fenômeno temporal atual (presente) sobreposto ao Passado.

Décima  terceira  Lei:  LEI  DA  INFLUÊNCIA  DOS  ESPÍRITOS  DESENCARNADOS,  EM  SOFRIMENTO, 
VIVENDO AINDA NO PASSADO, SOBRE O PRESENTE DOS DOENTES OBSIDIADOS.
Enquanto houver  espíritos em sofrimento no Passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não 
alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de 
profunda depressão ou de agitação psicomotora.
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COMO SE PROCESSA  O MECANISMO DO DESDOBRAMENTO ANÍMICO
O êxito do desdobramento anímico reside na utilização da faculdade mediúnica para entrar em contato 

diretamente com o nível perispiritual do paciente que se encontra em desajuste, buscando de maneira mais 
rápida e objetiva tratar  a origem da psicopatologia.

O primeiro passo da técnica é desdobrar os corpos espirituais e depois desdobrar os níveis de consciência.

 
Cada corpo e seus respectivos níveis de consciência atuam com determinados campos de energias. O 

corpo espiritual atua no campo das energias dos sentimentos, o corpo mental inferior com as energias dos 
pensamentos e o corpo mental superior com as energias da vontade.

Então se o problema que estamos enfrentando tem a ver com sentimentos, então o corpo ou os níveis a 
serem ajustados se referem aos ligados ao corpo espiritual e assim sucessivamente. 

FORMAS DE TRATAMENTO ATRAVÉS DO DESDOBRAMENTO ANÍMICO
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NECESSIDADE DO TRATAMENTO
Todo o agregado espiritual se divide em níveis de consciência, que nada mais são do que arquivos de 

memória, informações que o ser, no decorrer de toda a sua evolução arquivou. 
São conhecimentos bons ou ruins, sentimentos como o amor ou o ódio, enfim, tudo o que possa servir para 

o crescimento espiritual e o aumento da capacidade de discernimento entre as coisas boas e más.
O cérebro físico não consegue interpretar  por  completo o  conhecimento que os níveis  de consciência 

detém, tornando a criatura encarnada, muito frágil e suscetível a traumas e complexos, que são gerados por 
informações de experiências mal sucedidas e, às vezes, trágicas.

Nos fundamentando na multiplicidade das encarnações, pelas quais o homem passa, temos a absoluta 
certeza  de  que  muitas  dessas  experiências  boas  ou  más,  de  alguma  forma,  em maior  ou  menor  grau, 
conseguem ser  interpretadas  pelo  cérebro  do  encarnado,  na  forma  de  fantasias,  pensamentos,  desejos, 
frustrações, automatismos, etc.

O cérebro físico, repassa muitas vezes ao ser encarnado, de forma muito mascarada, traumas de uma 
encarnação anterior muito conturbada e cheia de más experiências que se refletem na presente encarnação 
de  formas  diversas,  tais  como,  sensações  e  complexos  que  se  não  forem reciclados  a  tempo,  poderão 
proporcionar, ao encarnado, grandes distúrbios, tanto de ordem mental  como de ordem física.

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO DESDOBRAMENTO ANÍMICO
      O desdobramento ou dissociação dos corpos, tanto do médium quanto do enfermo é obtida por intermédio 
do emprego de passes magnéticos ou de impulsos magnéticos. 

Com estas técnicas, obtém-se a separação do duplo etérico, corpo espiritual, corpo mental inferior e corpo 
mental superior  de qualquer criatura humana, de seu corpo físico, podemos então, assistir os desencarnados 
na erraticidade, com vantagens inestimáveis tanto para eles como para os encarnados que lhes sofrem as 
obsessões.

Com o auxílio  desta técnica, os corpos espirituais de encarnados também podem ser incorporados em 
médiuns,  de modo a serem tratados espiritualmente inclusive serem enviados a hospitais espirituais  para 
tratamento.
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ACOPLAMENTO DO ESPÍRITO DESDOBRADO
Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para 

perto do corpo físico. 
Em seguida projetam-se passes magnéticos ou impulsos magnéticos, ao mesmo tempo que se comanda a 

reintegração no corpo físico. 
Caso não seja completada a reintegração, a pessoa sente tonturas, mal-estar ou sensação de vazio que 

pode durar algumas horas. 
Via de regra, há reintegração espontânea em poucos minutos (mesmo sem comando); não existe o perigo 

de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral.
 Apesar  disso  não  se  deve  deixar  uma  pessoa  desdobrada,  ou,  mesmo,  mal  acoplada,  para  evitar 

ocorrência de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageiras. 
Assim, ao menor sintoma de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, 

convém repetir o comando de acoplamento através de passes magnéticos ou impulsos magnéticos.

APOMETRIA : NEM PROBLEMA NEM SOLUÇÃO
(Referência bibliográfica Dr. Ricardo Di Bernardi – AME-SC)

http://www.ajornada.hpg.ig.com.br/colunistas/ricardodibernardi/rhdb-0018.htm

Herculano  Pires,  saudoso  estudioso  da  nossa  doutrina,  já  nos  ensinava  que  a  postura  do  espírita 
consciente  deve  ser  tão  ousada  quanto  prudente.  Nem  nos  maravilharmos  com  as  luzes  feéricas  das 
novidades,  nem  escondermos  nossas  cabeças  tal  qual  avestruzes  que  se  protegem  do  desconhecido 
deixando-se ridiculamente descobertos.

Kardec, que nos ensinava ser preferível rejeitar noventa e nove verdades do que aceitar uma só mentira, 
também nos dizia que , se a ciência demonstrasse estar o espiritismo errado em um ponto, ele se modificaria 
neste ponto.

Inúmeros grupos , ou entidades espíritas começam a se interessar pela apometria, técnica de trabalho 
anímico-mediúnica  na  qual  os  médiuns,  ou  sensitivos,  se  desdobram  conscientemente,  participando  de 
maneira ativa no encaminhamento das entidades espirituais enfermas. A apometria se apresenta como técnica 
moderna que une avançados métodos de intercâmbio com o plano extrafísico. Sua utilização torna a sessão 
mediúnica  de  desobsessão  dinâmica,  ao  invés  da  passividade  sonolenta  tradicionalmente  observada  em 
determinados grupos. 

No entanto, a dificuldade que vem se observando na utilização da apometria, não se refere à técnica em si, 
mas à utilização equivocada, precipitada, radical, sem embasamento filosófico e, o que é mais preocupante , 
pouco  fraterna  no  trato  com  os  desencarnados.  O  método  apométrico  pode  ser  aplicado,  desde  que, 
alicerçado  nas  sólidas  bases  kardequianas,  sem prejuízo  do  conteúdo  ético-moral  e,  sobretudo,  do  trato 
afetivo  com  as  entidades  desencarnadas  .  Nada  há  de  misterioso  nas  técnicas  desenvolvidas  pelo  Dr. 
Lacerda, de Porto Alegre, e tão bem divulgadas pelo Dr. Victor Ronaldo Costa, de Brasília, em proveitosos 
seminários e cursos que didaticamente efetua. Vale aqui , uma especial recomendação.

Freqüentemente,  nos deparamos com certas polêmicas e queixas de velhos amigos,  trabalhadores da 
doutrina espírita  .  Uma delas se expressa assim:  "Muitos entusiastas da apometria abandonaram a casa 
espírita de origem e organizaram entidades próprias " . Bem, desde há 30 anos atrás , quando iniciei a estudar 
seriamente a doutrina espírita , quase todos os centros espíritas recém-fundados surgiram de cisões em casas 
anteriores. É preciso que admitamos : nós espíritas não somos (infelizmente) melhores do que ninguém. A 
Doutrina Espírita ,  esta sim , é que é melhor.  Inúmeras casas surgiram por discordância de métodos de 
trabalho,  o que, na realidade ,  é lamentável.  Não há problema importante com os métodos,  mas com as 
pessoas. Trata-se de nosso orgulho pessoal, vaidade, intolerância ( e outros adjetivos menos honrosos) dos 
quais nós, trabalhadores da seara espírita , ainda não conseguimos nos libertar totalmente, sejamos adeptos 
ou não, da apometria. 

A resistência em estudar e o imobilismo de determinados dirigentes acabam gerando o afastamento de 
médiuns que interpretam, erroneamente, a postura do dirigente como se fosse a postura do espiritismo. 

Acabam, então, se desvinculando do movimento espírita.
Por que, ao invés de se exorcizar novos conhecimentos não os estudamos profundamente ? Por que não 

apoiamos os irmãos interessados no trabalho ? É verdade que seria imprudente nos precipitar na adoção, pura 
e simples, de qualquer técnica revolucionária ou infalível. Se a apometria mal utilizada é desastrosa, o mesmo 
podemos afirmar da mediunidade convencional erroneamente praticada. Nem a mediunidade nem a apometria 
são positivas ou negativas: ambas são neutras. Argumentos tais como: "Depois que se iniciou a apometria 
neste centro muitos problemas surgiram ..." são tão inconsistentes como:  "Depois que passou a se envolver 
com mediunidade necessitou de internação hospitalar em casa de saúde mental ..." todos nós sabemos que é 
o mal uso das faculdades ou a ignorância acerca do espiritismo que levam a estes problemas. 

A falta de apoio recebido, bem como a deficiência no estudo por parte dos envolvidos , aliada a embriaguez 
pela  ofuscante  novidade,  tem  levado  muitos  grupos  espíritas  que  utilizam a  apometria  à  distorções  que 
poderiam ser  facilmente  evitáveis.  Com todo  respeito  aos  nossos  "primos  "  umbandistas,  que  executam 
trabalho sério e útil, faz-se necessário definir algumas fronteiras que devem ser tão nítidas quanto fraternas. 
Não há porque criarmos grupos de umbanda técnico-científica nas casas espíritas. Ao invés do clássico e 
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necessário " DIÁLOGO COM AS SOMBRAS " tão preconizado por Hermínio de Miranda, passamos a ouvir o 
contínuo  estalar  de  dedos  seguido  de  verdadeiras  expulsões  dos  espíritos  obsessores  ou  simplesmente 
sofredores. O diálogo construtivo e fraterno passou a ser considerado peça de museu. Ao invés de amor e 
filosofia, muita sonoridade e gesticulação espalhafatosa , sob o argumento de que som serve de veículo para a 
energia.  Então,  bater  palmas e gritar  alto seriam tão úteis quanto mais ruidosos forem...  Naturalmente,  o 
impacto energético seria cada vez mais produtivo quanto mais escandalosa for a sessão ... É necessário que 
acordemos  para  que  logo  não  estejamos  admitindo  outras  atitudes  materiais  e  periféricas  totalmente 
incompatíveis com nossa filosofia. O trabalho espiritual é , acima de tudo, mental. Nem tanto ao mar, nem 
tanto à terra: equilíbrio... 

Desde  a  época  pré-histórica  que  hábeis  feiticeiros  removem  obsessores  de  forma  rápida  utilizando 
métodos  tão  eficazes  quanto  grosseiros.  Em  pleno  século  XX  assim  como  não  se  concebe  rejeitar 
preconceituosamente  novos  conhecimentos,  da  mesma forma não  se  admite  a  paixão  pelas  formas dos 
frascos coloridos da exteriorização sensorial em detrimento da essência filosófica . 

Técnicas apométricas que possibilitam a remoção rápida e objetiva dos "aparelhos parasitas " instalados 
pelos  obsessores  no  perispírito  do  obsediado,  devem  ser  assimiladas  por  todos  nós,  interessados  no 
progresso de nossos trabalhos. No entanto, um equívoco freqüentemente observado em alguns grupos que 
utilizam a apometria, é o esquecimento do apoio ao obsedido após a remoção dos aparelhos s parasitas 
instalados . É indispensável o esclarecimento pelo estudo e a promoção da reforma íntima da pretensa vítima 
qual não se modificando, logo atrairá novos obsessores. 

Obsessores retirados do campo mental  do obsediado "a forciori  "  e enviado a "outros planetas " ou a 
estranhos locais ou dimensões extrafísicas, talvez merecessem uma atenção mais adequada . 

A  ausência  de  diálogo  com espíritos  enfermos,  em certos  casos,  apenas  determinará  a  mudança  de 
endereço  dos  obsessores,  bem  como  a  admissão  de  novos  inquilinos  na  casa  mental  desocupada  do 
obsediado. Se está na hora de modernizarmos as sonolentas sessões , onde chega-se a dormir literalmente, 
imaginando ingenuamente estar se cedendo ectoplasma ou trabalhando em desdobramento inconsciente o 
que  eventualmente  até  ocorre)  ,  também está  na  hora  de  não  exagerarmos na  postura  inversa.  Faz-se 
necessário  recolocarmos  a  filosofia  espírita,  o  amor  e  a  seriedade  nos  trabalhos  mediúnicos  e  não 
umbandizarmos a doutrina espírita nem brincarmos irresponsavelmente com animadas técnicas. 

Na matemática do trabalho é  preciso somar  a nova técnica sem subtrair  conceitos filosóficos básicos 
evitando divisões desnecessárias para multiplicar os resultados na tabuada do amor. 

Apometria - O que penso, o que faço...
Referência bibliográfica: http://www.robsonpinheiro.com.br/apometria.doc

Muita  coisa  se  tem dito  e  feito  por  aí  em nome da Apometria,  uma técnica  e  instrumento  de  auxílio 
espiritual.  Para  mim,  a  Apometria  é  apenas  um instrumento  que  não  veio  de  forma alguma  substituir  a 
metodologia espírita, a desobsessão ou as práticas simples que o Espiritismo nos proporciona nas palavras 
claras e atuais de Allan Kardec. 

A apometria ou outro qualquer  instrumento de trabalho pode ser utilizado como auxiliar  no tratamento 
terapêutico espiritual, nunca, para mim, como substituto. Acima de tudo, mantenho o compromisso com os 
ensinamentos  de  Allan  Kardec,  a  codificação  espírita  e  o  evangelho  com  sua  metodologia  do  amor 
incondicional. Apometria ou desdobramento induzido, como queiram alguns, é meio, e não o fim para o qual se 
destinam os nossos esforços na Casa Espírita na qual trabalhamos. Respeitamos os comentários e métodos 
que presenciamos em diversas casas espíritas de todo o Brasil, mas não abrimos mão da simplicidade do 
método espírita: passes, água fluidificada, reforma moral, e acima de tudo, Evangelho. 

Estudamos a apometria sim, mas sempre vinculada ao compromisso com a Doutrina Espírita que está 
acima de tudo. Em nossos estudos estamos abertos a novas idéias, mas que essas idéias não desprestigiem, 
não substituam e nem desmereçam os esforços de muitos e muitos companheiros que em todo o mundo e 
principalmente no Brasil  vêm trabalhando no anonimato de suas atividades espíritas;  que se dedicam há 
décadas de comprometimento espiritual e sustentam suas atividades doutrinárias e sociais em conformidade 
com seu compromisso com a proposta de Kardec e Jesus.

Acho muito interessante as possibilidades que o estudo da apometria traz para o movimento espírita, no 
entanto, não participo de brigas, discussões infrutíferas e desrespeitosas e nem faço apologia à substituição 
da metodologia espírita. Creio que precisamos mais de Kardec em nosso movimento; de estudar tudo sim, 
com espírito progressista, porém, sem perdermos a definição de espíritas, sem nos perdemos em meio aos 
sons estranhos, ao bailar das mãos, às luzes coloridas e muitas outras coisas que se faz por aí em nome da 
espiritualidade e do progresso. Bom senso nunca é demais!

Lembrando o iluminado Emmanuel através da abençoada psicografia de Chico Xavier, “espírita seja teu 
nome; espírita seja o nome do teu nome; espírita seja a tua instituição”, lembrando-nos do compromisso com a 
Doutrina, o método e a simplicidade trazidas por Allan Kardec em suas sábias definições.

Robson Pinheiro
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