
  PERGUNTAS NORTEADORAS DRAGON DREAMING 
 
 
Expectativas O que você espera alcançar com este curso para você possa dizer 

ao seu final que essa foi a melhor maneira possível de passar o 
seu tempo? 
 

Dragão Que força ou hábito internos te impediriam de alcançar seu 
objetivo neste curso? 
Como você poderia se auto-sabotar para não atingir suas 
expectativas? 

Sonhar Para que você esteja 100% comprometido com este projeto de 
12 meses, o que ele precisa ter? 
Se esse projeto acontecer nos próximos 06 meses, o que ele 
precisa ter para que seja 100% seu? 
Esse sonho será realizado em um ano. O que precisa ter nele 
para que você diga que foi a melhor maneira de você passar o 
seu tempo?  
O que precisa acontecer neste projeto nos próximos 12 meses 
para que você se sinta plenamente contemplado por ele? 
 

Planejar O que é essencial alcançarmos para que 100% dos sonhos 
aconteçam? (objetivos)  
Quais são os objetivos, que se dermos atenção a eles primeiro, 
irão facilitar a execução de todos os outros objetivos e sonhos? 
(objetivos-chave)  
Qual é a frase concisa, inclusiva, inspiradora e memorável que 
abraça todos os objetivos e sonhos dentro dela? (objetivo 
guarda-chuva)  
Quais são as forças positivas e negativas que podem influenciar a 
realização do projeto? ( análise do campo de forças)  
Qual é o fator mais importante que vai contribuir para o sucesso 
do realizar do projeto?  

Realizar Quais tarefas ou atividades específicas precisamos fazer para 
atingir nossos objetivos prioritários? (e todos os outros e os 
sonhos também)  
Quais conexões entre tarefas indicam um fluxo de informações, 
recursos, pessoas e que são importantes para a execução das 
tarefas? (trilhas encantadas) 
Se esse projeto tivesse uma perda financeira, você estaria 
disposto a contribuir do seu próprio bolso para cobrir esta 
perda? (comprometimento)  
Que evidência podemos pensar que nos mostra que estamos 
conseguindo alcançar todas as tarefas, objetivos e tornar 100% 
os nossos sonhos realidade (monitoramento) ou  
Qual a evidência vai nos mostrar que estamos atingindo 100% 
das nossas metas?  (monitoramento) 



O que preciso fazer essa semana para nos colocarmos mais 
pertos dos nossos objetivos? (gestão e administração) 

Celebrar Quais foram / estão sendo os resultados positivos / 
transformadores que contribuem para o desenvolvimento de 
cada um? 
Quais foram / estão sendo os resultados positivos / 
transformadores que contribuem para o fortalecimento da 
comunidade? 
Quais foram / estão sendo os resultados positivos / 
transformadores que estão a serviço à Terra? Que contribuem 
para a preservação e regeneração da vida no planeta? 
Quais habilidades pessoais dos participantes estão sendo 
adquiridas? 
 

Pergunta 
Geradora 

O que está faltando que se estivesse presente, faria uma 
diferença? 
 

 
 
 
 
Perguntas para o  monitoramento: 

● Você fez o que você combinou? 
● Você tem tudo o que precisa para completar as tarefas? 
● Você tem todos os recursos, contatos, dinheiro, competências, habilidades 

para completá-las? 
● Se não, como vai consegui-las? 
● Como você vai impedir a si mesmo de se auto-sabotar – ao fazer o que vc. 

Precisa fazer? 
● O que mais você tem que fazer esta semana? 
● Você tem tudo o que precisa para isso? 
● O que você irá fazer nas próximas 24 horas que irão te ajudar com tudo 

isso? 
● Que horas, quando e aonde nos encontraremos para a próxima reunião de 

supervisão? 
 
Perguntas para crescimento pessoal 

● O que eu aprendi hoje? 
● Eu realmente estou entregando o meu melhor? 
● O que falta? 
● O que eu posso fazer para entregar o meu melhor? 

 
 
 
FRASES DE JONH CROFT 
 
 

● É a nossa linguagem que cria a nossa realidade.... 



● Se não for lúdico, não é sustentável 
● O maior presente que podemos dar a uma pessoa, é que a vida dessa 

pessoa faça a diferença  
● São os projetos que fazemos que dão significado as nossas vidas 
● Somos feitos pelos projetos que realizamos  
● Somos a ponte entre o passado e o futuro, e esse é o segredo 
● Ainda não encontrei projetos que não seguiram adiante por falta de $ e 

sim por falta de comprometimento 
● As coisas em que você gasta o seu dinheiro mostram o que realmente é 

importante na sua vida 
● Dádivas criam relações de interdependência e confiança – Marcel Mauss 
● Qual é o projeto em que eu estarei comprometido (a) nos próximos 06 

meses? São os projetos que fazem nosso coração cantar !!! 
● Nós somos  a maneira pela qual a terra está se comunicando 

 
 
Temos o suficiente 
+ não é melhor 
Temos escolhas  
 
Temos fome de saber que as nossas vidas farão a diferença 
Vivemos em uma cultura planetária que se tornou cancerígena. Usamos o mundo 
para promover mais câncer por que não escutamos a dor do mundo como 
resultado do que estamos fazendo. 
 
 
 
 


