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INTRODUÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES  

● Todas as escolas têm diretrizes que descrevem claramente os padrões de interação 
entre alunos e instrutores que, em nossa Escola, são referidos respectivamente 
como participantes e Profactors.   

● É importante que Profactors, Patrocinadores e membros da equipe AricaⓇ estejam 
de acordo com as diretrizes éticas, comportamentais e de treinamento para 
participantes, Profactors e Sponsors, particularmente em ambientes em que o 
treinamento é realizado com todos residindo no mesmo local, durante esse 
período. As diretrizes estão em vigor desde o início da Escola e foram validadas 
pela experiência de Profactors, patrocinadores e participantes por mais de 50 anos. 
É com essa contribuição e recomendações detalhadas e material da Fundação 
Oscar Ichazo (OIF) que essas diretrizes abrangentes para os Patrocinadores e 
Profactors de treinamentos Arica foram produzidas.   

● Essas diretrizes garantem que o Trabalho continue sendo o foco e a prioridade de 
todos no treinamento, e proporcionam um ambiente seguro e orientado ao 
treinamento, tanto para os Profactors quanto para os participantes. É necessário 
abordar essas orientações nas reuniões pré-treinamento para que todos os 
membros da equipe estejam de acordo com elas durante o treinamento e, assim, a 
unidade da equipe seja estabelecida através da Autorresponsabilidade.  

ORIENTAÇÕES GERAIS   
● Patrocinadores, Profactors e membros da equipe precisam se familiarizar com as 

diretrizes, políticas e outros recursos fornecidos pela OIF, Instituto Arica e equipes 
da Escola. Vá para www.aricaschool.org onde encontrará 'Formulários e Políticas' 
sob os quais estão listados Políticas, Formulários de Solicitação e Formulários para 
Bolsa de Estudo. É essencial que todos os candidatos ao treinamento, participantes 
e membros da equipe tenham conhecimento do Código de Conduta Arica. 

ORIENTAÇÕES SOBRE O COMPROMISSO DO PATROCINADOR  
● Patrocinadores e equipes de treinamento são fortemente aconselhados a fazer 

treinamentos on-line sobre assédio sexual e discriminação, conforme especificado 
no estado em que o treinamento está ocorrendo. Se não houver essa informação, 
o Treinamento de Prevenção de Assédio do Estado de Connecticut é 
recomendado.   

● O treinamento Arica que coloca participantes e equipe de apresentação residentes 

http://www.aricaschool.org/
https://www.arica.org/policies#Code-of-Conduct
https://portal.ct.gov/CHRO/Sexual-Harassment-Prevention-Training/Sexual-Harassment-Prevention-Training/Sexual-Harassment-Prevention-Training
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em um mesmo local, seja presencial ou online, deve estar alinhado com o Código 
de Conduta Arica.  

● Se alguém em um treinamento sentir que está sujeito a discriminação, assédio 
sexual ou má conduta, deve ser encorajado a enviar um Formulário de Reclamação 
fornecido pelo Patrocinador. Um modelo de Formulário de Reclamação para 
Participantes, Membros da Equipe de Treinamento, Funcionários e Voluntários 
preparado para uso do Patrocinador está disponível através do TASCC. Se uma 
reclamação for feita, o Patrocinador é responsável por investigar e resolver essa 
reclamação, seguindo um procedimento completo e equilibrado. Um modelo de 
Lista de Verificação de Investigações preparado para Patrocinadores está disponível 
através do TASCC. Os patrocinadores podem adaptar e adotar esses formulários 
para seu uso ou desenvolver formulários semelhantes para atender aos requisitos.  

● Os patrocinadores devem informar os participantes sobre as políticas e 
procedimentos de conduta contra o assédio sexual e de condutas não 
discriminatórias quando estes solicitarem admissão, durante a sessão de registro 
e na abertura do treinamento ao apresentar o Patrocinador ou pessoa designada 
para contato sobre esses assuntos durante o treinamento. 

● Os Patrocinadores devem verificar se todos os Profactors, Aprendizes, Equipe de 
Apoio e Voluntários leram e concordaram em cumprir as políticas e 
procedimentos para trabalhar de maneira a prevenir discriminação e assédio 
sexual no espaço de treinamento e arredores, bem como relatar qualquer violação 
dessa política que seja alegada,  sem preocupação com retaliação. 

● Por favor, contate TASCC em tascc@arica.org se tem alguma pergunta.  

ORIENTAÇÕES AO PROFACTOR  

TRANSMISSÃO DE OSCAR   

● Antes de realizar um treinamento, é necessário experimentar a transmissão de 
Oscar, como geradora de uma nova tradição na Linha da Suprema Iluminação e 
Realização Total das Formas Eternas. A transmissão não é de Oscar como um 
indivíduo, mas de Oscar como a raiz de uma nova tradição da Presença Eterna de 
Luz em Silêncio (ver Transmissão da Meditação de Oscar, página 11). 

● É fundamental perceber que, para que ocorra a transmissão do Oscar, é preciso 
lembrar do Oscar no coração ao passar o Trabalho, e a apresentação do Trabalho 

mailto:tascc@arica.org
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precisa ser objetiva, uniforme e clara. O Trabalho ganha vida através de nossa 
transmissão quando estamos 'Em Função', o Estado em que a transmissão pode 
ser recebida. Esta é a transmissão real por meio da função verdadeira.  

O PAPEL DO PROFACTOR 

● Um Profactor é um Proficiente que está motivado e autorizado a apresentar 
programas Arica como parte da incorporação do Trabalho da Escola para o 
benefício de todos e a realização da Humanidade–Una. 

● A função de um Profactor é transmitir os Ensinamentos de Oscar sem 
interpretações subjetivas, omissões ou acréscimos. Para a proteção e integridade 
do Trabalho, o Profactor é eticamente responsável por apresentar os treinamentos 
como escritos e sem enfeites.  

ROTINA DIÁRIA  

Oscar, em suas instruções aos Patrocinadores e Profactors, afirma que os Profactors 
devem estar ativos no Trabalho conforme especificado nas Políticas e Diretrizes do 
Profactor Arica páginas 1 e 5. Isso estabelece a estabilidade do Estado e, portanto, o 
nível necessário para que apresente o Trabalho, possa transmitir o Conhecimento e 
Espírito da Escola, e se mantenha função.   

CARISMA E APARÊNCIA   

O carisma e a aparência pessoal do Profactor são um reflexo de sua maturidade na 
função de apresentar o treinamento. Uma apresentação razoável, simples e limpa é 
necessária, assim como estar vestido adequadamente para o ambiente de treinamento 
específico.   

PREPARAÇÃO  

Os Profactors precisam ler e revisar cuidadosamente as indicações antes de apresentar 
o Trabalho, mesmo que já tenham apresentado esse treinamento muitas vezes antes. 
Os exercícios e o material introdutório podem ter sido revisados com novos materiais 
e indicações adicionadas, tornando necessária a revisão prévia dos manuais. Uma 
revisão cuidadosa prepara o Profactor para incorporar novamente o Trabalho e 
proporciona o mais alto nível de apresentação e de ser Profactor.  
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APRESENTAÇÃO  

Ao apresentar o Trabalho, é necessário NÃO apenas ler as indicações, material de 
introdução, etc., mas apresentar o material desde o manual de forma natural e clara, 
e fazer contato visual com os participantes. A preparação adequada garantirá a 
incorporação do Trabalho e facilidade na apresentação. Dê ritmo à apresentação para 
que não seja muito rápida ou muito lenta. Praticar sua fala antecipadamente na frente 
de um espelho fornecerá uma avaliação direta e autocorretiva.  

EQUIPE DE PROFACTORS 

Embora não seja necessário um número específico de Profactors para apresentar um 
treinamento ou prática em grupo, é recomendável ter uma equipe de dois ou três 
Profactors para garantir uma apresentação vital e sem estresse. Se mais de um 
treinamento estiver sendo apresentado ao longo de alguns dias, é necessária uma 
equipe com mais Profactors.   

GRUPOS DE PROCESSOS DE CLARIFICAÇÃO  

● Nos grupos de processos de clarificação, por favor, não use exemplos que se 
refiram diretamente a Oscar, Sarah ou à Escola, pois isso pode produzir um efeito 
nos participantes. Abstenha–se de exemplos em que possa ter um carma não 
processado que, como Profactor, poderia ser uma apresentação subjetiva e 
perturbadora. Além disso, é necessário ter exemplos claros preparados antes do 
treinamento. Se houver participantes com menos de 18 anos, ao processar áreas de 
carma sexual, é necessário tê–los em sua própria faixa etária e não com 
participantes mais velhos e com mais experiência sexual. Se nenhum outro 
participante jovem estiver no treinamento, os membros da equipe precisam formar 
um grupo e seguir as perguntas apropriadas à idade fornecidas no manual.   

● Em um ambiente de grupo, o processo de clarificação pode desencadear questões 
pessoais de identidade. Essas questões podem incluir sobriedade, assédio e 
qualquer tipo de proteção contra discriminação, como gênero e raça. Qualquer 
participante que precise de outro grupo ou ambiente para processar uma 
experiência específica é encorajado a falar com qualquer um dos Profactors do 
treinamento.  
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SEGURANÇA  

Manuais de treinamento e outros materiais de treinamento sensíveis devem ser 
removidos da sala de treinamento durante os intervalos para almoço e mantidos em 
local seguro.   

INTERVALOS DURANTE O TREINAMENTO  

É importante considerar a justificativa sobre as pausas durante os treinamentos ou 
práticas em grupo. Eles são necessários para ir ao banheiro, tomar um copo d'água, 
espreguiçar–se, conversar com os outros e, o mais importante, para que o Trabalho 
que acaba de ser incorporado “se instale” na mente ou no Contínuo Eterno do 
participante. Se nos apressamos de uma meditação para outra para reduzir o tempo 
do treinamento ou da prática, esse passo essencial é prejudicado e a profundidade do 
Trabalho que está sendo incorporado pode se tornar insignificante.  

ORIENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES E COMUNICAÇÕES 
NECESSÁRIAS  

Comunique aos participantes os pontos 1–6 no início de um treinamento em grupo.   

1. É necessário que os participantes se abstenham de álcool ou drogas (exceto 
medicamentos prescritos) durante o treinamento, pois as drogas reduzem a 
vitalidade (chi) e o estado de alerta mental necessários para a plena realização do 
Trabalho.  

2. Nenhuma gravação eletrônica ou digital, mensagens de texto, fotografia ou vídeo 
de um treinamento ou apresentação é permitida. Isso inclui telefones com câmera, 
que devem ser desligados durante as sessões de treinamento. Qualquer 
equipamento usado será temporariamente confiscado e o material deletado.   

3. Não há anotações nos treinamentos. No entanto, se um treinamento tiver 
planilhas, incentive os participantes a anotar o mínimo possível nas planilhas 
fornecidas. Explique claramente que fazer anotações é uma distração que os 
mantém em seu processo mental, em vez de participar do treinamento e incorporar 
o Trabalho diretamente. (Profactor: Anotações excessivas também podem ser um 
indicativo de pessoas que vêm apenas para se apropriar do material Arica por 
motivos escusos.)  

4. Não há anotações nos treinamentos. No entanto, se um treinamento tiver 
planilhas, incentive os participantes a anotar o mínimo possível nas planilhas 
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fornecidas. Explique claramente que fazer anotações é uma distração que os 
mantém em seu processo mental, em vez de participar do treinamento e incorporar 
o Trabalho diretamente. (Profactor: Anotações excessivas também podem ser um 
indicativo de pessoas que vêm apenas para se apropriar do material Arica por 
motivos escusos.)  

5. Treinamentos da Protoanálise Integral do Escaravelho: Os candidatos aceitos no 
treinamento devem ser informados no momento da aceitação de que são 
obrigados a comparecer a todas as sessões de treinamento. Se faltarem a qualquer 
dia do treinamento por qualquer motivo, como doença ou necessidade de 
quarentena, seu retorno ao treinamento será determinado pelo Patrocinador, os 
participantes iniciantes não serão convidados a reingressar no treinamento. 

6. Os candidatos devem ser informados sobre as políticas e procedimentos do 
Patrocinador quanto à conduta, à não discriminação e à prevenção ao assédio 
sexual quando se candidatarem à admissão, durante a sessão de inscrição e na 
abertura do treinamento, quando o Patrocinador se apresenta e indica a pessoa 
designada para contato sobre esses assuntos durante o treinamento. 

ORIENTAÇÃO SOBRE A INTERAÇÃO PROFACTOR–PARTICIPANTE  

1. Os Profactors e as Equipes de Treinamento devem conhecer e cumprir o Código de 
Conduta Arica e todas as Orientações de Compromisso do Patrocinador, conforme 
acima. As Equipes de Treinamento são expressamente aconselhadas a fazer um 
treinamento online sobre assédio sexual e discriminação, estar ciente de quaisquer 
possíveis infrações durante o treinamento e seguir os procedimentos do 
Patrocinador sobre como receber reclamações.  

2. É natural e necessário haver interação social amigável com os participantes; no 
entanto, Profactors, patrocinadores e outros membros da equipe precisam manter 
um relacionamento profissional e maduro com todos, não se envolver em flertes 
ou relações sexuais e manter os mais altos padrões de antiassédio e 
antidiscriminação. De outra forma, esses comportamentos, além de serem 
potencialmente ilegais, são uma grande distração para os participantes e podem 
impedir que se envolvam plenamente no Trabalho, que exige toda a atenção deles, 
e pode afetar negativamente a integridade do próprio treinamento. Deve ser um 
ambiente onde todos possam se sentir seguros e respeitados.  

https://www.arica.org/policies#Code-of-Conduct
https://www.arica.org/policies#Code-of-Conduct
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3. Durante o curso de um treinamento, os Profactors não devem fazer uso indevido 
de sua posição por quaisquer motivos pessoais, incluindo negócios, ou para 
promoção de quaisquer questões políticas ou sociais.   

4. Como Profactor, é importante manter a imparcialidade durante o treinamento. 
Trate todos os participantes igualmente, independentemente de origem cultural, 
raça, religião, etnia, sexo, orientação sexual, deficiências, crenças religiosas ou 
políticas ou posição socioeconômica.   

5. É importante que Profactors e Patrocinadores se abstenham de fumar, beber ou 
usar drogas na frente dos participantes durante um treinamento ou em festas de 
treinamento. Recomenda–se não tomar drogas durante o treinamento. Se fuma, 
limpe bem a boca, os dentes e as mãos antes de entrar na sala de treinamento.   

6. Várias perguntas podem surgir em um treinamento ou mais explicações podem 
ser solicitadas. É melhor responder sucintamente, restringir–se ao treinamento que 
está sendo dado e não tentar fornecer uma história ou teoria da Escola. É 
importante perceber quando um participante está fazendo uma pergunta para 
esclarecer seu processo de entendimento, ou quando está apenas 
intelectualizando.  

7. Os Profactors precisam estar cientes dos participantes com dificuldades para 
entender ou integrar o material e, se possível, processar com eles em um intervalo 
ou durante o período de perguntas. Clareza e objetividade nas respostas são uma 
parte muito importante de estar a serviço dos novos no Trabalho. Ocasionalmente, 
os participantes podem ter dificuldade em assimilar uma nova maneira de ver o 
processo do ego. Como um dia de treinamento pode envolver um processo 
intensivo de identificação da base de sensações, emoções e pensamentos 
automáticos – o território do ego inferior – um participante pode achar o processo 
difícil de integrar em sua perspectiva. Os treinamentos Arica não são terapia; são 
treinamentos para desenvolver a própria Testemunha e clarificar o processo do 
ego.  

8. Para os participantes, o processo de clarificação é um processo de entendimento 
dos mecanismos do ego. Embora uma liberação emocional possa ocorrer às vezes, 
não é o objetivo principal do Trabalho, que é o processo de despertar a Testemunha 
para entrar no Estado de ‘Mente–somente.'   
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9. Outro aspecto ainda mais crucial para a relação Profactor/participante é quando 
alguém que está mentalmente desequilibrado não foi identificado durante o 
processo de entrevista e passa a reagir com comportamento problemático durante 
o treinamento. Esta situação requer atenção profissional ou médica e não pode ser 
tratada levianamente. Não é uma questão de processamento. Ter o nome e o 
número de um hospital local que pode lidar com problemas psiquiátricos precisa 
fazer parte da preparação do treinamento, no caso improvável de tal problema 
ocorrer. É por isso que é importante descobrir no processo de 
candidatura/entrevista se alguém tem um histórico de problemas ou doença 
mental. Nesse caso, a pessoa não deve participar do treinamento, a menos que sua 
situação atual indique uma recuperação estável e que não haja risco para si ou para 
outras pessoas como resultado do treinamento.  

TRABALHO EM EQUIPE PATROCINADOR–PROFACTOR   

1. O trabalho em equipe e o processamento com a equipe são importantes para os 
Profactors antes, durante e depois de um treinamento por uma questão de 
processo e claridade. É um requisito que a Meditação da Unidade da Equipe seja 
praticada na reunião da equipe antes de um treinamento, como parte de sua 
preparação para estabelecer a unidade da equipe (Meditação da Unidade da 
Equipe, página 12).   

2. Patrocinadores e Profactors são obrigados a apresentar os treinamentos Arica de 
acordo com as indicações específicas estabelecidas pela OIF e fornecidas na 
formatação dos manuais para manter a integridade dos treinamentos durante a 
apresentação. É fundamental não retirar trechos dos treinamentos fora do formato 
pré–estabelecido, não combinar treinamentos, nem segmentar o Trabalho em 
outras sedes, sem autorização prévia da OIF, por meio de comunicação ao Comitê 
Coordenador de Treinamentos e Patrocinadores (TASCC).   

3. Se estiver em uma apresentação ou envolvido em outro tipo de evento e precisar 
alterar um cronograma – embora seja reconhecido que às vezes as oportunidades 
de eventos acontecem repentinamente – envie sua proposta com a maior 
antecedência possível, de preferência com no mínimo prazo de entrega de seis 
meses, para TASCC em: tascc@arica.org. Sua solicitação será enviada à OIF para 
consideração e aprovação.   

4. Todos nós devemos ter a responsabilidade de ser especialmente diligentes e 

mailto:tascc@arica.org
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respeitosos em nosso uso do Trabalho, protegendo–o legal, moral e eticamente.   

5. A propriedade intelectual contida nos documentos e materiais de treinamento 
pertence a Oscar Ichazo e a Ichazo, LLC e não aos Profactors, patrocinadores ou 
participantes.  

6. Após a conclusão do treinamento, todas as cópias impressas e digitais dos manuais 
e materiais de treinamento serão destruídas, excluídas e eliminadas. Somente o 
Patrocinador pode manter um manual durante a vigência da licença anual.  

7. Sugestões de Profactors e Patrocinadores em qualquer área são bem–vindas e 
podem nos ajudar a manter o mais alto padrão de apresentação dos treinamentos 
da Arica. Por favor, envie seus comentários e sugestões para: tascc@arica.org.  

mailto:tascc@arica.org
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MEDITAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE OSCARTM   

Sugestões de Profactors e Patrocinadores em qualquer área são bem–vindas e podem nos 
ajudar a manter o mais alto padrão de apresentação dos treinamentos da Arica. Por favor, 
envie seus comentários e sugestões para: tascc@arica.org.   

TOHAM KUM RAH   

1   Ato de Autolembrança (internamente).   

2   Repita a Declaração da Unidade internamente com seus olhos fechados:   
DEUS É ETERNO   

ESTÁ EM TODOS NÓS   

ESTÁ EM TUDO   

É UM E NÃO HÁ OUTRO   

TOHAM KUM RAH   

3   Repita o Oferecimento internamente com seus olhos fechados:   

EU OFEREÇO ESTE TRABALHO PARA O BENEFÍCIO DE TODOS E A 
REALIZAÇÃO DA HUMANIDADE–UNA.   

4   Com seus olhos fechados, imagine Oscar em seu terceiro olho (1 minuto).   

5   Com seus olhos fechados, imagine Oscar em seu coração (1 minuto).   

6  Com seus olhos fechados, sinta Oscar em seu coração e sinta a transmissão dele como 
O Um, O Bem e A Verdade da Luz Eterna do Estado Supremo da Realização Completa 
(3 minutos).   

7  Reconheça que a transmissão direta de Oscar através de seu coração será recebida pelos 
participantes do treinamento desde o Espírito dele para seu Espírito e para o Espírito 
dos participantes (1 minuto).   

8   Agradeça a Oscar por sua transmissão, e o sinta em seu coração (1 minuto).   

9   Ato de Autolembrança (internamente).   

Quando passar o Trabalho, continue a sentir Oscar em seu coração.   

mailto:tascc@arica.org
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MEDITAÇÃO DA UNIDADE DA EQUIPETM   

Materiais necessários:   
Iantra do Logos Universal (na frente da sala de treinamento ou individual para cada membro 

da equipe)  
Vela acesa 

INTRODUÇÃO  

A unidade da Equipe Arica é evocada e universalizada pela experiência de 
transcendência do indivíduo na Equipe Arica; da Equipe Arica na Escola Arica; da Escola 
Arica para o âmago da Humanidade; da Humanidade para o âmago da Humanidade–
Una; e da Humanidade–Una para o âmago da Iluminação Prístina (Teose). Isso é 
alcançado pela repetição, DEUS É UM, NÓS SOMOS UM, que se repete doze vezes para 
cada nível de transcendência.  

A Meditação da Unidade da Equipe pode ser praticada na concepção de uma equipe ou 
em qualquer momento em que a experiência de transcendência possa fortalecer a unidade 
da Equipe Arica.  

  1   Ato de Autolembrança.   

 2  Abra os olhos e foque no centro dourado do Logos Universal, enquanto repete a 
Declaração da Unidade em voz alta e mantrâmica uma vez:   

DEUS É ETERNO   

ESTÁ EM TODOS NÓS   

ESTÁ EM TUDO   

É UM E NÃO HÁ OUTRO   

TOHAM KUM RAH   

  3   Continue a focar no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica 
uma vez:  

EU OFEREÇO A ENERGIA DA TRANSCENDÊNCIA DE MINHA 
INDIVIDUALIDADE PARA A EQUIPE ARICA.   

  4   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica 12 vezes:   

DEUS É UM, NÓS SOMOS UM.  
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  5   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica uma vez:   

EU OFEREÇO A ENERGIA DA TRANSCENDÊNCIA DA EQUIPE ARICA PARA 
A ESCOLA  ARICA.   

  6   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica 12 vezes:   

DEUS É UM, NÓS SOMOS UM.   

  7   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica uma vez:   

EU OFEREÇO A ENERGIA DA TRANSCENDÊNCIA DA ESCOLA  ARICA PARA 
A  HUMANIDADE.   

  8   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica 12 vezes:   

DEUS É UM, NÓS SOMOS UM.   

  9   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica uma vez:   

EU OFEREÇO A ENERGIA DA TRANSCENDÊNCIA DA HUMANIDADE PARA 
A  HUMANIDADE–UNA.   

10   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica 12 vezes:   

DEUS É UM, NÓS SOMOS UM.   

11   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica uma vez:   

EU OFEREÇO A ENERGIA DA TRANSCENDÊNCIA DA HUMANIDADE–UNA  
PARA A ILUMINAÇÃO PRÍSTINA (TEOSE).   

12   Foque no centro dourado, enquanto repete em voz alta e mantrâmica 12 vezes:   

DEUS É UM, NÓS SOMOS UM.   

13   Foque no centro dourado, enquanto repete a Declaração da Unidade em voz alta e 
mantrâmica uma vez:  

DEUS É ETERNO   

ESTÁ EM TODOS NÓS   

ESTÁ EM TUDO  

É UM E NÃO HÁ OUTRO   

TOHAM KUM RAH   

14   Ato de Autolembrança.  
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A FUNÇÃO DA CONFIDENCIALIDADE DOS TREINAMENTOS DA 
ESCOLA ARICA  
INTRODUÇÃO  

A base legal para o processo de inscrição é descrita na Políticas de Admissão aos 
Treinamentos de Grupo do Instituto Arica, disponível online em  www.aricaschool.org> 
Policies.  

A Função da Confidencialidade dos Treinamentos da Escola Arica é um documento com a 
diretriz para entrevistar qualquer recém–chegado – ou seja, uma pessoa que não tenha 
participado recentemente de nenhum treinamento Arica, incluindo membros Arica e 
aqueles recomendados por Aricans – antes que o recém–chegado seja aceito no 
treinamento. Usando este formulário como guia, um membro experiente de sua equipe 
deve entrevistar o candidato em uma conversa amigável, seja por telefone ou 
pessoalmente, e anotar as respostas no formulário de inscrição e incluir outras 
informações que possam ser relevantes para sua entrada no treinamento. Se houver mais 
informações que não caibam no formulário de inscrição, adicione uma folha de papel.  

O processo da entrevista não apenas permitirá conhecer o candidato, mas também 
fornecerá uma base para avaliar os seguintes riscos:  

1. Médico: O solicitante possui alguma condição médica que deva ser conhecida pela 
equipe, sendo aconselhável que o participante converse com seu médico antes de 
participar de algumas das práticas, principalmente aquelas com exercícios físicos?  

2. Psicológico: O candidato possui alguma condição psiquiátrica, mesmo controlada 
por medicamentos, que pode ser agravada por determinado processo e colocar em 
risco a si ou aos demais participantes ou ao treinamento? É capaz de assinar o Acordo 
de Isenção de Responsabilidade que detalha os riscos como tal: “O Programa pode envolver 
esforços físicos e não físicos e pode envolver a lembrança de eventos passados e autoexame 
psicológico. Garanto que não tenho nenhuma condição física ou mental, dificuldade de 
comunicação e movimento, deficiência ou doença que possa ser afetada adversamente pela 
participação no Programa. Entendo que o Programa não é "terapêutico" e que nenhuma 
das Partes Isentas fez quaisquer alegações médicas ou declarações de cura. Entendo o 
Programa e assumo livremente todos os riscos associados ao Programa.” 

3. Roubo de Propriedade Intelectual: O risco de plágio e roubo de propriedade 
intelectual deve ser avaliado. O candidato está genuinamente interessado no 

http://www.aricaschool.org/
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Trabalho Arica, embora possa ter algum conhecimento do trabalho do eneagrama? 
O candidato é totalmente dedicado ao movimento do “eneagrama” ou é um “autor 
do eneagrama” ou professor?  

4. As informações do formulário de inscrição, combinadas com a entrevista, ajudarão 
na avaliação desses riscos e também permitirão o acolhimento ao recém–chegado 
e que se aprenda mais sobre ele. Não há uma duração definida para a entrevista. 

5. Com base nessa avaliação, o Patrocinador pode ter algumas dúvidas ou ser contra 
a admissão de um candidato ao treinamento. Nesses casos, conforme a área de 
interesse, o protocolo é consultar um dos dois comitês especializados abaixo:  

5.1. O Comitê de Revisão de Solicitações (ARC), uma sub–equipe dentro do 
TASCC, para questões médicas. Contate ARC em arc@arica.org,  ou:  

5.2. O Comitê de Revisão de Filiação (MARC), uma sub–equipe dentro da Equipe 
de Filiação Arica, para questões filiação e propriedade intelectual. Contate 
MARC em marc@arica.org 

6. Conforme a área de interesse, os registros sobre a inscrição e entrevista relativas a 
qualquer pessoa que seja considerada questionável devem ser enviados a um dos 
comitês de revisão acima. Apenas as inscrições e registros da entrevista de 
candidatos considerados questionáveis para admissão ao treinamento devem ser 
enviadas ao ARC ou MARC, e à Equipe de Filiação Arica (AMT) em 
membership@arica.org.  

7. O objetivo do processo de consulta entre o Patrocinador e o ARC ou o MARC é 
chegar a uma decisão unificada entre o Patrocinador e o Comitê sobre a admissão 
do candidato. O Patrocinador não deve hesitar em entrar em contato com o ARC 
ou MARC sempre que houver alguma preocupação com um candidato. Se houver 
alguma dúvida ou desacordo remanescente, é altamente recomendável que o 
Patrocinador não admita o candidato no treinamento.  

PROTOCOLO DA ENTREVISTA 

1. Os patrocinadores são obrigados a realizar uma entrevista padrão para todas as 
pessoas novas no Trabalho  Arica, usando o Formulário de Inscrição e Entrevista 
Confidencialidade dos Treinamentos da Escola de Arica (páginas 19–21 deste 
documento).   

2. Antes de entrevistar um novo candidato que não seja um membro atual ou que 

mailto:arc@arica.org
mailto:marc@arica.org
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não conheça, entre em contato com a TASCC para garantir que o candidato não 
tenha sido recusado anteriormente como membro e/ou entrada em um 
treinamento em grupo por não atender aos requisitos de admissão. 

3. Formulário de Solicitação de Treinamento e Entrevista de Confidencialidade da Escola 
AricaⓇ sobre a saúde mental do candidato (páginas 22–26 deste documento). 

4. É de extrema importância que protejamos os direitos autorais/marcas registradas 
de Oscar com a garantia de que todos aqueles que vêm ao Trabalho sejam sinceros 
sobre seu interesse na Escola Arica e não estejam interessados apenas em 
promover suas próprias agendas. Os patrocinadores devem ser diligentes em 
saber como as novas pessoas descobriram sobre a Escola Arica e qual seu objetivo 
ao participar do treinamento. Um problema importante que impacta os 
treinamentos, e pode comprometer a integridade dos Ensinamentos, é quando 
membros de outros grupos como o pessoal do “eneagrama” participam do 
Trabalho especificamente para plagiar e/ou utilizar o material Arica para seus 
próprios fins. Pessoas que apresentam trabalhos de corpo, treinadores pessoal, 
terapeutas, etc., também podem querer utilizar o material Arica em suas práticas. 
Os patrocinadores devem esclarecer esta situação antes que esses indivíduos sejam 
admitidos nos treinamentos.   

5. A entrevista pode ser realizada pelo Zoom, por telefone ou pessoalmente e deve 
criar um ambiente amigável, acolhedor e seguro, com o formulário preenchido 
durante o processo de entrevista. Deixe que saibam que está simplesmente 
fazendo anotações para registrar as informações; não está escrevendo opiniões 
sobre o entrevistado. 

6. A “entrevista” deve ser conduzida como uma conversa, usando o formulário como 
a base da conversa. Esteja ciente de que o candidato pode se encontrar em uma 
posição psicologicamente vulnerável que pode ser potencializada pela própria 
entrevista. Pode ser útil ter um entrevistador do mesmo sexo que o candidato.  

7. Certifique–se de que todas as perguntas sejam respondidas e escreva as respostas 
de forma organizada e clara no formulário.  

8. A decisão de aceitar ou recusar não deve ser dada no momento da entrevista. 
Também não é apropriado compartilhar detalhes sobre o processo de decisão com 
o solicitante. O que pode ser enfatizado novamente (se eles perguntarem) é que o 
objetivo principal da entrevista é avaliar se a participação no treinamento neste 
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momento seria do melhor interesse do candidato.  

9. Dê ao candidato uma indicação do prazo para o processo de admissão e decisão 
final.  

10. Inclua o nome do entrevistador para o caso de haver mais perguntas. Todas as 
notas devem ser legíveis e em tinta preta. Quando possível, as notas devem ser 
digitadas para facilitar a leitura.  

11. As informações sobre o Formulário de Solicitação de Treinamento e Entrevista de 
Confidencialidade da Escola Arica e as informações verbais da entrevista devem 
permanecer confidenciais. Por favor, mantenha todas as informações seguras no 
Google Drive e, quando o processo estiver concluído, encaminhe o formulário e as 
notas da entrevista para TASCC (tascc@arica.org) para arquivamento. 

SOLICITANTES COM ADMISSÃO NEGADA   

1. Se uma pessoa não for admitida em um treinamento, o Patrocinador precisa dizer 
a ela verbalmente que sua inscrição para participar do treinamento foi recusada e 
que o treinamento não está aberto para ela no momento, sem fornecer detalhes. Se 
ela perguntar por que, informe que foi uma decisão tomada após consultar o 
comitê de revisão de aplicativos de treinamento.   

2. No caso de um candidato que teve sua admissão negada por motivos de saúde 
mental ou física, basta explicar que o treinamento foi considerado desaconselhável 
para ele no momento, pois ele pode não se beneficiar e sua participação pode até 
ser contraproducente para ele (um analogia pode ser feita com um campo de 
treinamento atlético). Um treinamento mais adequado pode ser recomendado, de 
forma a encerrar a conversa de forma positiva e evitar a impressão de que a pessoa 
está sendo afastada da Escola. 

Exemplo de linguagem de negação para um candidato negado por 
motivos de saúde mental ou física: Depois de revisar seu histórico e 
experiência e considerar as demandas específicas deste treinamento, o comitê e 
o patrocinador do treinamento chegaram à conclusão de que participar deste 
treinamento pode não ser do seu interesse neste momento. Queremos que tenha 
uma experiência totalmente positiva com seu [primeiro/próximo] treinamento 
Arica, e saia dele sentindo–se enriquecido e com ferramentas que possa usar em 
sua vida cotidiana. Esse treinamento específico pode ser um pouco desafiador 
demais e, nesse caso, pode ser contraproducente para você. É como se você 

mailto:tascc@arica.org
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estivesse indo para um campo de treinamento esportivo e desejasse ter a 
quantidade certa de desafio físico e mental para progredir ao máximo, em vez de 
distender um músculo ou ser solicitado a fazer algo que não parece certo, e então 
isso pode regredir seu processo. Achamos que seria ótimo que fizesse o  
[treinamento XYZ/prática em grupo]. Podemos direcioná–lo para isso na 
próxima vez que for oferecido? 

3. No caso de um solicitante ter sua admissão negada devido ao risco de roubo de 
propriedade intelectual, uma explicação sucinta é indicada.  

Exemplos de linguagem de negação para solicitantes negados por 
razões de IP: Após uma análise do seu perfil público como 
(professor/intelectual/filósofo/influenciador, etc.), estamos preocupados que 
possa ser tentado a usar a Propriedade Intelectual da Escola Arica em sua vida 
profissional. Estamos comprometidos com o conceito de que essas ferramentas 
devem ser passadas apenas por instrutores Arica certificados no contexto de um 
treinamento Arica. Por esse motivo, lamentamos informar que decidimos negar 
sua entrada neste treinamento. 

4. Depois de recusar um candidato para um treinamento, o Patrocinador notificará o 
TASCC e fornecerá detalhes explicativos, como qualquer processo com ARC ou 
MARC que levou à decisão. 

5. Contate TASCC (tascc@arica.org e arc@arica.org) por escrito, se o solicitante 
contestar a decisão do Patrocinador.  
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Formulário de Entrevista e Confidencialidade para Solicitantes 
de Treinamentos da Escola AricaⓇ 

Por favor, imprima de forma legível em tinta preta e preencha o formulário 
completamente. Anexe uma folha de papel adicional se desejar expandir uma informação 
específica.  

Nome do solicitante:_____________________________________ 
                                                                      (Sobrenome, Nome) 
Título do treinamento: _________________________________________________________ 

Data do treinamento: __________________________________________________________ 

Lugar do treinamento: ________________________________________________________ 

Lugar do treinamento: ________________________________________________________  

Nome do entrevistador: ________________________________________________________ 

Data da entrevista: ____________________________________________________________ 

Solicitante  

Nome: _______________________________________________________________________  

Endereço: ____________________________________________________________________  

Cidade Estado: ________________________________________________________________  

ZIP/Código Postal País: ________________________________________________________  

E–mail: ______________________________________________________________________  

Telefone doméstic / celular: ________________________/____________________________  

Telefone de Contato em Emergência: ____________________________________________  

Website da Ocupação : _________________________________________________________  

Educação Formal e Títulos: _____________________________________________________  

Organizações, grupos, sociedades, ou escolas em que é membro: ____________________  

______________________________________________________________________________ 
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Nome do solicitante:_____________________________________ 
                                                                      (Sobrenome, Nome) 

Discuta com o solicitante se surgir qualquer um dos assuntos seguintes:  

(Leia essa declaração feita na Política de Admissão aos Treinamentos do Instituto Arica.)    

Os treinamentos Arica exigem um certo grau de esforço físico, emocional e mental, além 
de resistência. O participante deve ter saúde e capacidade suficientes em cada uma dessas 
áreas para participar de todos os elementos do programa sem interferir indevidamente 
no processo de aprendizagem e no ambiente de treinamento de outros participantes. 

O participante deve ser capaz de participar da meditação, trabalhar bem em grupo e 
demonstrar maturidade intelectual e emocional suficientes para participar plenamente 
do treinamento. Os treinamentos Arica não conferem ao participante nenhuma 
qualificação profissional sobre o material Arica, nem permissão para ensinar ou usar o 
material Arica que é protegido por direitos autorais ou mesmo outra propriedade 
intelectual de qualquer forma.  

A Escola Arica   

Como soube sobre Arica/Oscar Ichazo? __________________________________________  

Que publicações de Oscar Ichazo leu?  ___________________________________________  

Alguém de sua família já participou na Escola Arica? ______________________________  

Seus nomes? __________________________________________________________________  

É membro do Instituto Arica? ___________________________________________________  

O que pretende aprender ao fazer esse treinamento? _______________________________ 

Eneagrama 

Já ouviu algo sobre o eneagrama? Já estudou o eneagrama? Já participou de seminários e 
palestras sobre o eneagrama?  _________________________________________________  

Quais (inclua datas e apresentadores)? ___________________________________________  

Que livros sobre o eneagrama leu? ______________________________________________  
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Nome do solicitante:_____________________________________ 
                                                                      (Sobrenome, Nome) 

 

Escreve sobre o eneagrama? Ensina o eneagrama? Se sim, por favor, descreva:   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Apenas Admin 

 
Entrevistador, marque todas aplicáveis: 
 
Decisão:   ___ Admissão Aceita  

___ Referida ao ARC 

___ Admissão Declinada 

 

Situação:        ___ Patrocinador enviou o formulário da entrevista ao AMT (aplicável a 
todos formulários, inclusive dos solicitantes declinados) 

  ___ Patrocinador copia solicitantes declinados ao TASCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2023 Arica Institute, Inc. Todos os direitos reservados.   
Arica, Arica School, e Universal Logos são marcas registradas de Ichazo, LLC.                                           v1.55 
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O Formulário de Entrevista, Solicitação e Confidencialidade dos 
Treinamentos da Escola AricaⓇ relativo à Saúde Mental do 

Solicitante 

Por favor, imprima de forma legível em tinta preta e preencha o formulário 
completamente. Anexe uma folha de papel adicional se desejar expandir uma informação 
específica.  

Nome do solicitante:_____________________________________ 
                                                                      (Sobrenome, Nome) 

Se na entrevista com o candidato constar que o candidato tem problemas de saúde 
mental, o Patrocinador poderá solicitar uma segunda entrevista com os seguintes 
aspectos:   

Sugerimos que o processo de entrevista seja o mais natural possível e 
permita que a conversa siga o curso necessário. Dito isso, o entrevistador 
pode dizer ao candidato que há certas questões a serem abordadas e 
ocasionalmente pode ler as diretrizes ou fazer uma pausa aqui e ali para 
garantir que não está perdendo nada importante.  

Para programas Arica que envolvem limpeza de carma, sugerimos usar as seguintes 
orientações:  

Questões:  

1.   Quais são suas expectativas sobre fazer esse treinamento? 

2.  Para obter mais clareza e compreensão sobre a própria vida, os programas Arica às 
vezes incluem sessões em grupo nas quais os participantes são incentivados a 
compartilhar voluntariamente experiências vividas que podem ter sido ou ainda 
são difíceis ou dolorosas para eles. Isso pode incluir, entre outros, memórias 
angustiantes da infância, abuso emocional e/ou físico, negligência, experiências de 
violência ou trauma sexual. Os participantes que estão compartilhando podem ter 
sido responsáveis por causar sofrimento a outros, ou podem ser partes lesadas, ou 
ambos, às vezes na mesma pessoa. 
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Nome do solicitante:_____________________________________ 
                                                                      (Sobrenome, Nome) 

Os facilitadores de grupo são instruídos a promover um ambiente seguro e 
favorável para todos e a desencorajar divergências, opiniões ou confrontos. Os 
participantes não são coagidos a compartilhar nada que não queiram. Alguns 
participantes podem ser sensibilizados pelo que ouvem, dizem ou lembram, e 
podem ou não ter meios para ajudar a aliviar o estresse. Se um participante se 
sentir sensibilizado ou sobrecarregado e quiser ajuda, incentivamos a conversa 
com o facilitador do grupo.  

3. Tem alguma dúvida sobre esse aspecto do trabalho ou alguma preocupação mental, 
emocional ou comportamental que possa interferir em sua participação no 
programa ou ser preocupante para outras pessoas?  

4. Gostaria de falar mais sobre isso? (Referindo–se a qualquer questão levantada pelo 
solicitante.)  

Se o solicitante responder “Não,” ignore o restante destas diretrizes. Se o candidato 
responder “Sim”, prossiga com as seguintes perguntas nas páginas 25 e 26: 

Nota: As respostas a estas perguntas devem ser interpretadas como estritamente 
confidenciais e um Acordo de Confidencialidade da Escola AricaⓇ na página 24 por 
escrito deve ser fornecida a quem está respondendo às perguntas. Eles devem 
assinar essa declaração como tendo recebido e reconhecido.  
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O Acordo de Confidencialidade da Escola AricaⓇ 

Esse Acordo de Confidencialidade torna–se efetivo como de ________________________ 
                                                                                                                 MM/DD/ANO 

Entre ________________________________________________________________________ 
Escreve o nome completo do Representante do Patrocinador 

De __________________________________________________________________________ 
Escreve o nome do Patrocinador 

E ____________________________________________________________________________ 
Escreve o nome do Solicitante 

Que solicita a participação no ___________________________________________________ 
Escreva o nome do Treinamento de Grupo 

Data de início do Treinamento__________________________________________________ 
(MM/DD/ANO) 

O Solicitante requereu e o representante do Patrocinador concorda que o Patrocinador 
protegerá o material confidencial e as informações que podem ser divulgadas entre o 
Requerente e o Patrocinador. Na proteção das informações confidenciais divulgadas, o 
Solicitante entende e reconhece que as informações confidenciais estão protegidas contra 
divulgação a qualquer pessoa que não seja o Patrocinador e seus representantes 
autorizados, sem o consentimento do Solicitante. 

Assinatura do Solicitante ______________________________________________________ 

Assinatura do Patrocinador_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2023 Arica Institute, Inc. Todos os direitos reservados.   
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Nome do solicitante:_____________________________________ 
                                                                      (Sobrenome, Nome) 

1. A que assunto é sensível? ________________________________________________ 

2. Como esse assunto tipicamente lhe toca?___________________________________ 

3. Se lhe toca, como pode agir?______________________________________________ 

4. Como aprendeu a melhor forma de lidar com essas sensações e comportamentos?  
_______________________________________________________ 

5. Se algo lhe sensibilizou, como gostaria que lhe respondêssemos?  ______________ 

________________________________________________________________________ 

6. Já esteve ou está sob os cuidados de um psicoterapeuta ou psiquiatra?___ 

7. Já  esteve em um hospital para obter apoio emocional? Em caso afirmativo, por 
quais razões? 

________________________________________________________________________  

8. No momento, toma algum medicamento para tratar seus sintomas? Se sim, quais 
são?____________________________________________________________________  

9. Entende que não haverá profissionais de saúde mental no programa e que os 
professores Arica não são profissionais de saúde mental?_____________________ 

10. Sente que está em um bom estado de saúde mental para fazer esse programa 
intensivo? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Exemplos de estados saudáveis podem incluir a capacidade de: sentir, expressar e 
administrar uma gama de emoções positivas e negativas, formar e manter bons 
relacionamentos, lidar com mudanças e incertezas, ter respeito por si mesmo e 
pelos outros, mesmo que haja diferenças, e rir de nós mesmos. 

11. Tem alguém a quem recorrer como apoio? __________________________________  

● Poderia nos fornecer informações de contato caso precisemos encontrar 
suporte para você? ___________________________________________________ 

● Poderia nos fornecer as informações de contato de seu médico e 
psicoterapeuta?_______________________________________________________ 

12.  Tem alguma pergunta para nós? __________________________________________ 
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Nome do solicitante:_____________________________________ 
                                                                      (Sobrenome, Nome) 

Com base nas respostas às perguntas acima, se um candidato tiver problemas 
mentais/emocionais/comportamentais preocupantes, podemos: 

1.  Solicitar ao candidato permissão por escrito para falarmos diretamente com seu 
psicoterapeuta atual para explicar o conteúdo e o processo dos programas Arica e 
obter a opinião clínica por escrito do psicoterapeuta quanto à adequação do 
candidato.  

● Se o solicitante consentir que falemos diretamente com o terapeuta, o 
solicitante precisará assinar uma autorização, emitida pelo terapeuta. O 
solicitante pode ou não estar ciente de que o terapeuta precisa do 
consentimento por escrito do solicitante em um formulário de autorização 
para falar conosco.  

● Podemos pedir ao candidato as informações de contato do terapeuta e, em 
seguida, entrar em contato com o terapeuta para solicitar a conversa. Para 
proteger a confidencialidade do candidato, o terapeuta provavelmente não 
nos responderá, a menos que o candidato tenha assinado o formulário de 
liberação do terapeuta. 

● Se e quando o terapeuta responder a nosso pedido e a conversa acontecer, 
há necessidade de fazer anotações que documentem a data, o que foi dito 
ao terapeuta e o que o terapeuta nos disse. Peça que o terapeuta nos envie 
uma cópia da liberação assinada e da opinião clínica por escrito sobre a 
adequação do candidato para o trabalho Arica.  

2.  Devemos perguntar ao solicitante se está disposto a seguir certas orientações caso 
seja tocado ou se sinta sobrecarregado no programa: 

● Possível remoção das sessões de grupo e/ou do próprio programa, 
temporária ou permanentemente, conforme determinado pelo 
Patrocinador. 

● Permissão por escrito para entrar em contato com o psicoterapeuta do 
candidato para buscar apoio para o candidato. 

● Possível encaminhamento para um terapeuta local e/ou hospital 
psiquiátrico local. 

● Incentive o solicitante a trazer medicamentos prescritos para o programa. 
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