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A Rota dos 7 Níveis do Processo Evolutivo
O Caminho dos 7 Níveis do Processo Evolutivo é um modelo para o ser humano evoluir como pessoa e como
profissional, uma Rota segura de transformação para você ser a melhor pessoa que você pode ser no mundo.
Você vai descobrir como percorrer este caminho, saindo do primeiro nível, Ambiente, até chegar ao sétimo
nível, da construção do seu Legado.
E sendo a melhor pessoa que você pode ser, estará pronto para ser um Coach Profissional que sabe como levar
seus clientes a percorrer esse mesmo caminho. Você será um Leader Coach que leva sua equipe ao máximo da
alta performance e alavanca seus resultados em todas as áreas da vida.
Criado por José Roberto Marques, o Caminho do Processo Evolutivo também é um guia de orientação sobre
como o Coach pode trabalhar com seu cliente (Coachee), para identificar necessidades e conduzi-lo no
caminho em direção às suas metas.
Se você ainda não é Coach formado, vai conseguir entender de uma determinada forma e vai progredir. Se
você já é Coach ou ao menos já estudou e tem algum conhecimento básico sobre Coaching, vai conseguir
avançar um pouco mais.

Primeiro Nível: Ambiente
O nível de ambiente está relacionado com o contexto inicial, as primeiras informações, o meio em que estou inserido, têm relação com tudo que está
fora e causa movimentos internos. A interpretação e vicência nesse nível nos dão a percepção de nossas oportunidades e limites em nossas vidas.
Tem relação com Onde e Quando acontecem as informações.

Papel do Coach
Coach como “Guia”

Tipo de Coaching
Coaching Remediativo

Nível de Consciência
Consciente
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Segundo Nível: Comportamento
O nível de comportamento está relacionado com o que fazemos com o contexto extraído das primeiras informações, do meio onde estou inserido,
têm relação com a ação e reação que temos do impacto do ambiente externo do qual estamos inseridos. Como ajo em um contexto específico? A
interpretação e vivência nesse nível nos dá a percepção do que faço agindo ou reagindo dentro dos vários contextos da minha vida.

Papel do Coach
Coach como “Treinador”

Tipo de Coaching
Coaching Remediativo

Nível de Consciência
Consciente
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Terceiro Nível: Capacidades e Habilidades
O nível de capacidades e habilidades está relacionado com a indagação Como nos posicionamos no Universo de forma a nos nortearmos em direção
ao nosso estado desejado. Como você convive e utiliza suas habilidades emocionais, espirituais e físicas? A permissão de viver nossas melhores
capacidades e habilidades nos dá o aumento da percepção de nossa direção e estratégia no processo evolutivo e em nossa alta performance.

Papel do Coach
Coach como “Consultor / Professor”

Tipo de Coaching
Coaching Generativo

Nível de Consciência
Consciente
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Quarto Nível: Crenças e Valores
O nível de crenças e valores está relacionado com a indagação "Por que somos o que somos?" e conseguimos ou conseguimos o que queremos. Está
diretamente ligado ao que acreditamos sobre nossa verdade individual. Por que os valores, critérios, crenças e generalização sobre o mundo e as
pessoas nos trazem resultados extraordinários, ou por que não conseguimos estes resultados.

Papel do Coach
Coach como “Mentor”

Tipo de Coaching
Coaching Generativo

Nível de Consciência
Consciente
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Quinto Nível: Identidade
O nível de identidade está relacionado com a indagação Quem Somos, quem é responsável pelos acertos e desacertos, quem vive dentro de uma
missão de vida e que missão? Está ligado no senso do EU e de viver por uma MISSÃO. Qual meu papel no mundo? Que tipo de pessoa EU sou?
Está diretamente ligado com nossa missão de vida.

Papel do Coach
Coach como “Patrocinador”

Tipo de Coaching
Coaching Evolutivo

Nível de Consciência
Inconsciente
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Sexto Nível: Afiliação
O nível de afiliação está relacionado com a indagação Com quem compartilho meus sucessos, intimidades, pontos de melhoria e sonhos? Com
quantas pessoas eu me relaciono nas diferentes áreas de minha vida? O quanto eu pertenço aos lugares que faço parte? Que nível de pertencimento
eu me permito viver? Está ligado ao nível de pertencimento dos diferentes locais que faço parte. Tem relação com EU dentro do grupo.

Papel do Coach
Coach como “Aglutinador”

Tipo de Coaching
Coaching Evolutivo

Nível de Consciência
Inconsciente
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Sétimo Nível: Legado
O nível de legado está relacionado com a indagação Quem mais pilota sua vida? Traz a reflexão sobre nosso desenvolvimento espiritual, nos
convidando a ter uma visão ampliada do mundo, um propósito e a construção de um legado, que nada mais é do que a memória que deixaremos
no Universo.

Papel do Coach
Coach como “Self Empowerment”

Tipo de Coaching
Coaching Evolutivo

Nível de Consciência
Inconsciente
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#SERCOACH 7 Níveis
Níveis da Pirâmide
da Evolução

7º
6º
5º
4º
3º

Legado:
Ação e Reação

Eu e o Grupo

Papel
do Coach

Self Empowerment

Tipos de
Liderança

Carismático
Visionário

Hábitos das Pessoas

Lei Espiritual
do Sucesso

Lei Universal
Eterna

Lei
Natural

Princípio
Hermético

Ser holistico

Lei do Darma

Lei da Criação

Lei do Amor

Princípio de Gênero

Criar sinergia

Lei do Distanciamento

Lei da Graça

Lei da Manifestação

Compreensão

Lei da interação e

/ Empatia

do desejo

Lei da Verdade

Lei da Polaridade

Princípio de Ritmo

Lei do Amor e do Perdão

Lei da Evolução

Princípio da Polarização

Lei da Ordem

O Princípio da Vibração

Aglutinador

Liderança Colaborativa

Patrocinador

Individualização

Mentor

Inspiracional

Ganha-ganha

Lei do Mínimo Esforço

Consultor / Professor

Estimulo Intelectual

Prioridades

Lei da Causa-Efeito

Objetivo em mente

Lei do Dar e Receber

Lei da Ressonância

Lei da Harmonia

Seja Proativo

Lei do Potencial Puro

Lei do Carma

Lei da Natureza

/ Pertencimento

Identidade:
Missão / Senso do Eu

Crenças & Valores:
Permissão e Motivação

Capacidades
& Habilidades:

Princípio da
Causa e Efeito

Direção Estratégica

2º

Comportamento:

1º

Ambiente:

Ação e Reação

Limites e Oportunidades

Treinador

Guia

Estimulo por
Recompensa

Gerenciado por
Exceção
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O Princípio da
Correspondência

Princípio de Gênero

LUZ

TRANSCENDÊNCIA

Pensamento Sistêmico Ser Integral

LUZ

Inconsciente
TRANSCENDÊNCIA
Legado:
Ação e Reação

Coaching Evolutivo
Eu e o Grupo
/ Pertencimento

Identidade:
Missão / Senso do Eu

Inconsciente

Quem mais?
Desenvolvimento espiritual. Minha relação com o Universo
e com o que existe fora de mim. Minha interação ‘corpo,
emoção, alama e espiríto”.

Com quem?
A que grupos eu faço parte. Com quantas pessoas eu me
relaciono nas diferentes áreas da minha vida. O quanto
eu pertenço a cada lugar que me relaciono.

Quem?
Que tipo de pessoa sou eu. Qual meu papel no mundo.
Minha missão de vida.

Consciente

Transformação
Crenças & Valores:
Permissão e Motivação

Coaching Generativo
Capacidades
& Habilidades:
Direção Estratégica

Comportamento:
Ação e Reação

Coaching Remediativo
Ambiente:
Limites e Oportunidades

Local Seguro
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Por quê?
Meu valores, critério e generalizações sobre o mundo e as
pessoas. O que é importante para mim, ‘a minha verdade’,
no que eu acredito.

Ocorre emnível
inconsciente

Como?
Meu valores, critério e generalizações sobre o mundo e as
pessoas. O que é importante para mim, ‘a minha verdade’,
no que eu acredito.

O que:
informação inicial. Como é meu comportamento em um

Onde e quando:
O contexto no qual eu ajo. A informação inicial. O meio
onde estou inserido.

Consciente

Os Caminhos
no Coaching

Workshop #SERCOACH | 5 Grupos de Pessoas que Procuraram o Coaching

Caminho 1 - Coaching Empowerment
Profissionais das mais diversas áreas: Médicos,
Engenheiros, Terapeutas, Dentistas,
Administradores, Bancários, Pedagogos podem
utilizar o Coaching para aprimorar as suas
habilidades profissionais, dentro da sua profissão.
#SER COACH pode ter como foco alcançar a
excelência na sua área profissional. O Coaching te
ajuda a chegar no topo da sua carreira.
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Caminho 2 - Coach Profissional
#SER COACH pode ser uma nova profissão para
você. Com o programa avançado #SER COACH é
possível atuar como Coach Profissional em tempo
parcial ou integral e faturar alto como Coach.

Caminho 2 - Ser um Líder Coach
Líderes e Gestores podem usar as ferramentas de
Coaching para potencializarem os resultados das
suas equipes. O Coaching irá fornecer um arsenal de
técnicas e habilidades para uma Liderança de Alta
Performance. O Líder Coach é o Líder que utiliza o
Coaching como estilo de Liderança.
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Caminho 4 - Self Coaching
Você pode utilizar o Coaching como filosofia de vida.
Como estilo de comunicação que vai te permitir
quebrar suas crenças limitantes, alcançar as suas
metas e viver o melhor que você pode ser. O
Coaching como filosofia de vida trará uma vida com
equilíbrio, prosperidade e significado. Supre todos
seus medos e seja tudo que você sempre sonhou
usando o Coaching consigo mesmo.
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Caminho 5 - Coach Interno
Empresários, Empreendedores, Profissionais de RH e
Profissionais dentro das Empresas podem atuar
como Multiplicadores da Cultura e da Filosofia de
Coaching dentro das empresas. Trabalhando com o
desenvolvimento de competências e líderes,
alavancando significativamente os resultados do
negócio.

Me Acompanhe nas Redes Sociais!

jrm.vc/facebook

jrm.vc/youtube

Gostou do conteúdo?
Acesse o link ibc.vc/assista
e deixe seu comentário na página do Workshop!
Estou respondendo todos!
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