
HÁBITOS E TEMPERAMENTO

Oyassama disse a um seguidor recém-iniciado na fé:
“Mude os seus maus hábitos e o temperamento.”

Episódios da Vida de Oyassama,
Episódio 123. O HOMEM É A META?

 Imagine que você é uma criança e, sem perceber, ao ir à escola 
está com a bochecha suja de pasta de amendoim. Os outros olham para 
você e começam a rir. Você nem faz ideia do porque de estarem rindo. De 
repente, você percebe que uma das crianças que está rindo tem os lábios 
sujos de chocolate. Este não é um cenário impossível. Talvez não nos 
conheçamos tão bem quanto pensamos.

 
 Podemos ter certos hábitos que apenas os outros notam; uma 
personalidade que apenas você sabe, mas que mantem em segredo; ter 
características óbvias para si e aos outros ou características desconhecidas 
para si e para outras pessoas. No entanto, Oyassama está ciente de tudo 
isso.



 

 Nossos hábitos e temperamentos podem distorcer a maneira de 
como o espírito percebe o mundo e nos impedir de entender os outros. Se 
continuar dessa forma, acabará sendo teimoso e incompreensível. Perden-
do tudo que o nosso espírito condicionou durante anos.
 Podemos reformar o modo de viver usando os ensinamentos de 
Oyassama, que nos conhece tanto interna quanto externamente. Só de 
pensar nela, já ajuda a clarear nosso espírito. À medida que mantemos o 
contato com Oyassama, nossos hábitos e temperamentos podem começar a 
se transformar em algo para aprimorar nossa individualidade. Hábitos e 
temperamentos negativos repelem as pessoas; a individualidade pode atrair 
as pessoas.
 Podemos verificar nosso rosto no espelho antes de sair, para ter 
certeza de que não há pasta de amendoim ou chocolate. Da mesma forma, 
saudar Oyassama todos os dias pode ajudar-nos a garantir que nosso espíri-
to esteja bem preparado para verificar se há hábitos ou temperamentos 
negativos no nosso pensamento.


