
Perguntas para o ritual da Lua Nova 

1. Alcancei a meta que estabeleci para este ano?  

2. Ofereci serviços a melhor qualidade possível, ou poderia ter feito melhor?  

3. Ofereci serviços na maior quantidade possível?  

4. Mantive sempre uma conduta de harmonia e cooperação?  

5. Permiti que o hábito de deixar tudo para depois prejudicasse minha eficiência? Em 

caso positivo, em que medida?  

6. Melhorei minha personalidade? Em que aspectos? 

7. Fui persistente, levando as tarefas até o fim? 

8. Tomei decisões rápidas e definitivas em todas as ocasiões? 

9. Permiti que um ou mais dos seis medos básicos prejudicassem minha eficiência?  

Atenção para os 6 medos básicos:  

1. Medo da pobreza; 

2. Medo da crítica; 

3. Medo de doença; 

4. Medo de perder o amor de alguém; 

5. Medo da velhice; 

6. Medo da morte.  

10. Agi com excesso ou falta de cautela? 

11. Mantive um relacionamento agradável com meus sócios, parceiros ou colegas de 

trabalho? Em caso de resposta negativa, a responsabilidade por isso é parcialmente 

ou inteiramente minha?  

12. Desperdicei energia por falta de concentração ou esforço?  

13. Demonstrei receptividade e tolerância em relação a todas as questões?  

14. Em que melhorei a minha capacidade de servir?  

15. Tive atitudes intempestivas?  

16. Expressei, secreta ou abertamente, alguma forma de egoísmo?  

17. Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim? 

18. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínio e análises 

cuidadosas? 

 



19. Segui o hábito de administrar com equilíbrio o tempo, as despesas e os ganhos? 

20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e que poderia ter sido melhor 

aproveitado? 

21. Como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos, de modo a ser mais 

eficiente no próximo ano? 

22. Tomei alguma atitude contrária à minha consciência? 

23. Em que situações ofereci serviços em maior quantidade e de melhor qualidade em 

relação ao pagamento que recebi? 

24. Fui injusto com alguém? Em caso positivo, de que maneira? 

25. Se eu tivesse comprado os meus serviços durante este ano, qual seria o meu grau 

de satisfação? 

26. Estou seguindo a minha vocação? Em caso de resposta negativa, por quê?  

27. Aqueles a quem presto serviço estão satisfeitos? Em caos de resposta negativa, por 

quê? 

28. Qual é o meu conceito anual, e relação a princípios fundamentais do sucesso? 

 


