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A TEMPERANA TEMPERANÇÇA mental nada mais A mental nada mais éé do que o uso do que o uso 
apropriado que fazemos de nossos pensamentos; por apropriado que fazemos de nossos pensamentos; por 
conseguinte conseguinte ““intemperanintemperanççaa”” ,  significa o emprego não ,  significa o emprego não 
apropriado, fora de tempo e  lugar destas mesmas apropriado, fora de tempo e  lugar destas mesmas 
forforçças.as.

INTEMPERANINTEMPERANÇÇA  MENTALA  MENTAL

Vendo um homem encolerizado, podemos dizer que Vendo um homem encolerizado, podemos dizer que 
ele faz uso imprele faz uso impróóprio de sua forprio de sua forçça, pois os elementos a, pois os elementos 
mentais da cmentais da cóólera que expeliu, certamente causarão lera que expeliu, certamente causarão 
prejuprejuíízos na mentalidade de outras pessoas, como zos na mentalidade de outras pessoas, como éé
certo que tambcerto que tambéém os causarão em si prm os causarão em si próóprio. prio. 
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O homem, no momento em que a cO homem, no momento em que a cóólera o domina, lera o domina, éé
como se achasse temporariamente envenenado, da como se achasse temporariamente envenenado, da 
mesma forma que o estmesma forma que o estáá, e por igual razão, o homem , e por igual razão, o homem 
que absorveu que absorveu áálcool em excesso.lcool em excesso.

INTEMPERANINTEMPERANÇÇA  MENTALA  MENTAL

Quando, pois, nos irritamos, nos sintonizamos com a Quando, pois, nos irritamos, nos sintonizamos com a 
corrente mental de irritacorrente mental de irritaçção,  a qual  se dirige para  não,  a qual  se dirige para  nóós  s  
e sobre ne sobre nóós atua.s atua.

TemoTemo--nos convertido, assim, em uma verdadeira antena nos convertido, assim, em uma verdadeira antena 
de transmissão e recepde transmissão e recepçção dos elementos da ira e da ão dos elementos da ira e da 
irritairritaçção, gerando uma ão, gerando uma reareaçção em cadeiaão em cadeia desses  desses  
perniciosos elementos, poluindo os ambientes humanos e perniciosos elementos, poluindo os ambientes humanos e 
prejudicando a boa convivência humana.prejudicando a boa convivência humana.

INTEMPERANINTEMPERANÇÇA  MENTALA  MENTAL

Desta maneira, contribuDesta maneira, contribuíímos ainda mais para a mos ainda mais para a 
irritairritaçção ou cão ou cóólera de outras pessoas.lera de outras pessoas.

Como um elo desta Como um elo desta ““cadeia de intemperancadeia de intemperanççaa””, n, nóós s 
nos somamos a todas as outras predisposinos somamos a todas as outras predisposiçções de ões de 
mesma natureza.mesma natureza.

Um determinado modo mental, atrairUm determinado modo mental, atrairáá sempre os sempre os 
elementos mentais da mesma natureza. elementos mentais da mesma natureza. 

Nossa irritaNossa irritaçção põeão põe--se em sintonia com a grande se em sintonia com a grande 
corrente dos elementos da mesma espcorrente dos elementos da mesma espéécie e gera cie e gera 
uma grande sinergia negativa e de pessimismo nos uma grande sinergia negativa e de pessimismo nos 
ambientes.ambientes.
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INTEMPERANINTEMPERANÇÇA  MENTALA  MENTAL

Carregamos o sentimento do medo para nossa Carregamos o sentimento do medo para nossa 
mente e, mente e, àà medida que produzimos elementos medida que produzimos elementos 
desta  classe  fortalecemos em ndesta  classe  fortalecemos em nóós mesmos,  a s mesmos,  a 
ansiedade e o medo.ansiedade e o medo.

Acessos de cAcessos de cóólera atraem sobre nlera atraem sobre nóós estes tipos s estes tipos 
de energias, que drenam nossas forde energias, que drenam nossas forçças. as. 

DaDaíí provprovéém que durante e depois de um desses m que durante e depois de um desses 
acessos, o corpo se sente debilitado, porque acessos, o corpo se sente debilitado, porque 
mentalmente nos stressamos e, assim, perdemos mentalmente nos stressamos e, assim, perdemos 
muito em criatividade e tempo manipulando muito em criatividade e tempo manipulando 
estas energias de baixa ordem e buscando nos estas energias de baixa ordem e buscando nos 
reequilibrar por conta disto.reequilibrar por conta disto.

INTEMPERANINTEMPERANÇÇA  MENTALA  MENTAL

O intemperante ou irascO intemperante ou irascíível ganharvel ganharáá muito se muito se 
investir a cada manhã, ao levantarinvestir a cada manhã, ao levantar--se se -- 15 s ,   15 s ,   
para pronunciar mentalmente palavras para pronunciar mentalmente palavras 
positivas, tais como: positivas, tais como: Valor, ResoluValor, Resoluçção, Coragem, ão, Coragem, 

Calma, ModeraCalma, Moderaççãoão ou qualquer outra de ou qualquer outra de 
natureza contrnatureza contráária a ria a ““intemperanintemperançça mentala mental””..
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PROTEPROTEÇÇÃO MENTALÃO MENTAL

ATENATENÇÇÃO ! ...ÃO ! ...

E para nos proteger dos E para nos proteger dos ““intemperantesintemperantes””,,
àà solta por asolta por aíí, nada melhor  que sabermos , nada melhor  que sabermos 
o que Joseph Murphy nos ensina no o que Joseph Murphy nos ensina no 
prpróóximo slideximo slide..


