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Brainspotting como um processo neuroexperiential para cura e expansão 
  
Aqui estamos. Mais de 1.200 praticantes de Brainspotting juntos ao mesmo tempo. A 
maioria de nós é terapeuta, mas alguns vêm de outras modalidades de cura. Há 
dezoito anos, entrei em meu escritório sem saber, até onde eu sabia, que uma 
experiência de mudança de vida e paradigma estava chegando em minha direção, e, 
em última análise, em nosso caminho. Eu me chamei de psicoterapeuta e suponho que 
na maioria das maneiras ainda o chamo. Mas aquele dia importante em março de 2003 
deu início a um processo que me mudou tanto neocorticamente quanto 
subcorticamente. Este Corresponde sàs minhas percepções, minhas crenças, meus 
conceitos, minha linguagem e, finalmente, minha prática. Antes daquele dia de 
descoberta, aquele momento de descoberta, minhas conceituações e linguagem eram 
essencialmente derivadas da psicologia, psicoterapia, psicopatologia, diagnóstico e 
tratamento. No entanto, em relação a todos esses aspectos declarados, meu dia de 
descoberta forneceu um arco que dobrou e dobrou tudo para mim para sempre. Foi o 
nascimento do modelo neuroexperiencial que hoje apresento. 
  
Talvez isso não seja totalmente correto. Talvez eu esteja dando muito crédito ao meu 
neocórtex e ao meu subcórtex não o suficiente. Meu subcórtex estava vivendo e 
respirando em seus próprios processos neuroexperienciais , como tinha acontecido no 
útero e no nascimento até esses momentos de desdobramento da minha apresentação 
a vocês. E o mesmo se aplica a todos os seus subcortices que são neuroexperientially 
recebendo, perceber e que metabolizam a sabedoria sentido senti minhas palavras 
carregam, reificante que seus subcortices já sabem intuitivamente. É o neocórtex que 
busca observar, definir, refinar, categorizar e nomear o que o subcórtex já conhece e 
soube intuitivamente. O sábio neocórtex entende que é tão conhecedor quanto as 
informações que recebe do subcórtex conhecedor. O temerário neocórtex acredita que 
deriva sua própria sabedoria de dentro de si mesmo. Isso é um papel almaço, 
acreditando que é realmente a cabeça sobre a qual se assenta. O sábio neocórtex 
sabe que todas as percepções informativas derivam de percepções sensoriais. “É o 
que é” muito antes “é o que significa”. A auto-absorvida neocórtex acredita que é 



percepções informativos ficar por conta própria. Conseqüentemente, meu subcórtex já 
conhecia a saliência de uma oscilação do olho em relação ao trauma não processado 
que ela revelou e expressou. Mas naquele dia, meu neocórtex foi compelido a notar e 
focar na profunda oscilação do olho do patinador, congelamento e os dez minutos de 
processamento rápido e transformador de vida que se seguiram. Meu neocórtex se 
perguntou se isso era a abertura de uma nova porta, um avanço , mas meu subcórtex 
já sabia que era. Meu neocórtex obteve a confirmação do relatório da patinadora na 
manhã seguinte de que o loop triplo veio a ela sem esforço. Meu subcórtex não 
precisava de confirmação porque ele já se conhecia intuitivamente e sua miríade de 
mecanismos próprios , bem como do patinador. Quando cada um de vocês assistiram 
seus Brainspotting Fase 1 treinamentos , o seu subcorte x já sabia intuitivamente o que 
o seu neocórtex era aprender informacionalmente no treinamento. A mudança de 
paradigma que viria estava em seu neocórtex, não em seu subcórtex. Então, por que 
essas novas informações que você aprendeu sobre incerteza, frames, posições dos 
olhos e atenção plena focada foram tão perturbadoras e confusas para sua 
neocorte x? Talvez por todas as informações que foi alimentado desde a graduação e 
pós-graduação. 
  
A psicologia moderna é vista como começando no final dos anos 1800 com o trabalho 
fundamental de Sigmund Freud, Pierre Janet, William James e incontáveis outros. Os 
anos 1900 viram a expansão da psicanálise e seus desdobramentos, o nascimento do 
behaviorismo e a evolução das psicologias clínicas e experimentais. A psicologia 
acadêmica e de pesquisa trouxe a prática baseada em evidências para o primeiro 
plano. A tarde de 20 th século trouxe a atenção para a importância dos processos de 
corpo e cérebro e sua centralidade às experiências humanas , e suas interrupções, 
mas estes fundamentos cérebro-corpo existia principalmente na periferia o n campo da 
psicologia . Estamos agora no início da terceira década do 21 st século, então onde 
estamos? Apesar dos avanços em toda a ciência, a era digital e as mídias sociais, 
nossas universidades, laboratórios de pesquisa, programas de treinamento, conselhos 
de licenciamento, instituições que oferecem terapia e companhias de seguro que 
pagam por isso, muitas vezes estão atolados em conceitos cada vez mais antiquados e 
linguagem de não apenas o 20 º século, mas até mesmo o 19 º século. O DSM 5, o 



Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o material de referência no 
qual nossos campos se baseiam em muitas partes do mundo. Reflita comigo por 
enquanto sobre seu nome: diagnóstico ... estatístico ... manual ... distúrbios mentais 
... O que essas palavras realmente significam? Como esses termos se encaixam nas 
palavras que empregamos no Brainspotting: incerteza , quadros, sintonização, 
presença, consciência corporal, neurobiologia, posições relevantes dos olhos, atenção 
plena focada, desregulação da regulação, interrupção do apego, trauma do 
desenvolvimento e sobrevivência / dissociação adaptativa? O léxico atual, a linguagem 
de nossos campos, que refletem as conceituações de nossos campos, fornece pouco 
que se relacione com o que vemos, sabemos e fazemos com Brainspotting. No 
entanto, todos nós, inclusive eu, ainda estamos operando, explícita e implicitamente, a 
partir da linguagem e dos conceitos desatualizados e incongruentes das histórias de 
nosso campo. Como é definido o termo psicologia? Postula APA que “a psicologia é o 
estudo da mente e do comportamento”, que é próxima da definição fornecida 
pelo o Merriam Webster Dictionary que afirma: “As características mentais ou 
comportamentais de um indivíduo ou grupo”. Merriam Webster define adicionalmente 
psicoterapia como “tratamento de distúrbios mentais ou emocionais ou de doenças 
corporais relacionadas por meios psicológicos”. As palavras mente e mental carecem 
de clareza, relevância e embasamento no contexto do Brainspotting. Na verdade, 
passei toda a minha carreira tentando, sem sucesso, descobrir o que as palavras 
mistificadoras “mente” e “mental” realmente significam, ou pelo menos qual é sua 
relevância para o que vejo e faço para apoiar as pessoas na cura. Desordem é um 
termo crítico e de troca de culpa que a sociedade dá às manifestações de feridas 
traumáticas derivadas das crueldades que atingem os jovens e os vulneráveis. Psique 
em grego antigo significa respiração, espírito ou alma, mas onde estão esses derivados 
presentes nos exames de licenciamento para psicólogos ou psicoterapeutas? A 
resposta é óbvia. Eles não são.      
  
Embora eu tenha descoberto o Brainspotting há 18 anos e tenha desenvolvido 
progressivamente, com a contribuição de muitos outros de todo o mundo, as teorias, 
práticas e linguagem do Brainspotting, foi apenas no ano passado que cheguei à 
designação de Neuroexperiential Modelo, para Brainspotting e para outras modalidades 



de cura que desejam explorar este conceito . O nome neuroexperiential , e tudo o que 
ele contém, não veio a mim de forma rápida, direta ou fácil . Eu n verdade , eu não 
estava plenamente consciente de que eu estava procurando por ele. Talvez seja 
porque simplesmente não sou capaz de pensar no contexto da sabedoria 
convencional, que pode ser um ativo ou um déficit, ou que dependo de meu subcórtex 
mais do que a maioria das pessoas parece . Meu subcórtex sabia que você chama algo 
pelo que é, não pelo que era e não pelo que os outros dizem que é. Você chama algo 
pelo que é . Brainspotting dá um nome ao que fazemos , mas não descreve o que 
Brainspotting faz , e quais as condições e situações que trabalha com. As palavras 
psicologia, psicoterapia, tratamento, “ modelo mental ” ou “ modelo da mente ” não são 
suficientes. O modelo topográfico (pré-estrutural) de Freud de inconsciente, pré-
consciente e consciente começa a se aproximar do que fazemos, embora se dirija à 
mente e ignore o cérebro e o corpo. O neuroexperiencial de baixo para cima começa 
com o sistema nervoso do corpo e se eleva em direção à consciência e ao ser.  
  
A palavra “neuroexperiential” veio a mim antes que eu tivesse a chance de pensar 
nela; foi um verdadeiro presente subcortical. Eu sabia que era certo, mas não sabia por 
quê, a princípio. Então eu ponderei e meditei sobre isso e convidei meu neocórtex para 
fazer seu trabalho, revisando as palavras e os conceitos que meu neocórtex surgiu , 
que estou apresentando a vocês hoje . Neuro é do sistema nervoso, da neurobiologia, 
do cérebro e do corpo que estão principalmente inconscientes, fora do nosso alcance 
consciente. Experiencial diz respeito àquilo que surge e reside em nossa percepção 
consciente. Para minha observação, o fundamento do experiencial é o sensorial: visão, 
som, tato, olfato e paladar. É importante notar que o cérebro recebe a entrada sensorial 
e cria uma simulação do mesmo, de modo que se sente real é realmente 
um n realidade criada internamente. Eu n disso, parece que os nossos sentidos 
são muito mais em sintonia com o nosso ambiente interno , ou nosso senso de feltro, 
de nossas sensações ou percepções são do mundo exterior de nós, o nosso ambiente 
externo. Do sensorial, o sentido sentido, flui o emocional e o intuitivo, que 
estão intimamente ligados . O emocional se refere ao fluxo de nossos sentimentos 
transitórios, sobre nós mesmos e os outros, nosso passado, nosso presente e nosso 
futuro imaginado. Emoções , na minha opinião, estão enraizados na primal, medo e 



raiva decorrente de vôo e luta, amor decorrentes de núcleo de fixação s , e alegria 
refletindo a possibilidade expansiva do nosso 1-4 quatrilhão de conexões sinápticas. O 
intuitivo é o que conhecemos, simplesmente porque o conhecemos. Ele deriva de 
nossa herança animal instintiva, um guia de como sobreviver e prosperar em nossos 
ambientes dinâmicos e imprevisíveis. O intuitivo parece ser um processo límbico com 
bases autonômicas, fluindo em última instância em direção ao neocortical , mas ainda 
não lá. Talvez a distribuição de neurônios por todo o corpo forneça insights sobre a 
entrada intuitiva; a coluna vertebral, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso 
entérico (digestivo), o sistema nervoso cardíaco e talvez outros sistemas do corpo 
ainda não descobertos. Todos estes produzem as manifestações e percepções 
intuitivas, instintivas, cardíacas, energéticas, geracionais e aparentemente 
psíquicas. Conseqüentemente, o intuitivo é parte neuro e parte experiencial, a estação 
intermediária que Freud chamou de pré-consciente, o mundo subterrâneo da presença 
de si mesmo. À medida que o sensorial, o emocional e o intuitivo aumentam em 
direção à percepção consciente expandida , eles começam a atrair a atenção do 
neocórtex. O que é isso? De onde vem isso? O que isso significa? O que isso me diz 
sobre meu mundo e sobre mim? Que palavras podem melhor descrever isso? e, 
finalmente ; Para onde vou com isso? Nesse processo preciso e receptivo, o 
neocortical desempenha um papel crucial na evolução experiencial . Em Brainspotting, 
nós somos ensinados a dedicar a maior parte de nossos esforços para desvio ing o 
neocórtex, para não se atolar na língua e pensamentos que desempenham nenhum 
papel na regulação. Há, no entanto, um lugar claro para o neocortical no aspecto 
experimental de Brainspotting. A antecipação e a transferência de informações têm 
como objetivo envolver o neocórtex em antecipar antes , e revisar depois , o processo 
que é marcado no meio. A questão de despedida para o cliente, “qual é o seu takeaway 
desta sessão” orienta a ir neocórtex para refletir e, em seguida, continuar a analisar o 
que se seguiu pós- sessão de processamento. 
  
Voltemos à peça neuro do Modelo Neuroexperiencial. Pode parecer que minha escolha 
do termo “neuro” pareça delimitar o conceito apenas aos mecanismos do sistema 
nervoso. Esta não é minha intenção. É minha escolha estender o termo neuro de uma 
concepção exclusivamente ocidental de fisiologia para uma estrutura expansiva e 



permeável que abrange toda a sabedoria de cura histórica e atual. Fui citado como 
tendo dito que “Brainspotting é onde o Oriente encontra o Ocidente e o Ocidente 
encontra o Oriente ”, o que implica que minha experiência como um ocidental não deve 
de forma alguma impedir que a sabedoria oriental, cura e filosofia se informem e se 
infundam no Brainspotting. Um exemplo disso está em outra citação minha, “você não 
precisa saber o que é para saber que é”. Embora eu não tenha muito conhecimento 
nas várias modalidades e práticas de cura energética, elas são altamente congruentes 
com o Brainspotting e estão definitivamente dentro do quadro neuro que estou 
apresentando aqui. O mesmo se aplica à sabedoria indígena e às práticas de cura, que 
não são coincidentemente encontradas historicamente distribuídas por todo o mundo, 
pois dependem das intuições coletivas evoluídas de milhões, compartilhadas e 
desenvolvidas ao longo de séculos e milênios. Este conhecimento indígena se encaixa 
perfeitamente na estrutura neuro através da observação, sintonia, espera e 
compartilhamento com outros que estão fazendo o mesmo . Brainspotting se preocupa 
em ser aberto, curioso e respeitar as idéias e práticas dos outros. É para aqueles na 
comunidade Brainspotting que possuem conhecimento da sabedoria e práticas 
orientais e indígenas , para contribuir e construir sobre o modelo 
neuroexperiential. Evoluímos compartilhando nossa sabedoria coletiva, 
acompanhando juntos a história do cometa , onde quer que ele se aventure . 
  
Isso significa que quando se trata de neurônio, vale tudo? Claro que não. Tudo é 
recebido, percebido e mantido no Brainspotting Frame superior composto de todos 
os seus componentes integrativos. Deve-se notar que os praticantes de 
Brainspotting costumam perguntar em treinamentos e listas de discussão , "para 
que serve a configuração ?" uma variedade de condições ou situações , w hen na 
verdade a pergunta mais precisa é, “ o que é o quadro para ? ” A configuração serve 
apenas para, passo a passo, focar e ativar no serviço de desenvolvimento de 
quadros. Na verdade, o quadro incipiente existe dentro do cliente muito antes de 
ele procurar terapia. É a sensação de desregulação que está na origem da jornada do 
cliente em busca da cura. Algo está , ou parece , não estar certo e o cliente é incapaz 
de compreender, determinar ou descobrir como corrigir ou resolver o problema. A 
desregulação deve ser dolorosa, perturbadora e inibidora o suficiente, por tempo 



suficiente, para que o cliente dê os passos corajosos em direção ao processo de 
cura. O Brainspotting considera que a incapacidade de mover-se reflexivamente da 
desregulação para a regulação pode ser encontrada nas barreiras dissociativas 
subcorticais formadas durante o trauma de desenvolvimento sustentado, que são 
posteriormente calcificadas por traumas repetidos e acumulados 
em adultos; retraumatizações que reverberam de volta aos traumas pré - verbais , intra-
uterinos e geracionais originais . Brainspotting é diretamente informado sobre trauma e 
dissociação, devidamente sintonizado com os substratos de todas as manifestações 
sintomáticas e comportamentais. O sentido de feltro desregulado especial possuído por 
cada indivíduo , reflete o quadro em formação mais cedo a sua. Este quadro se forma e 
se desenvolve até que o cliente em potencial grite: "basta, não posso mais viver 
assim!" Terapeutas Brainspotting sabe que o cliente traz o seu próprio quadro de 
pessoal, desenvolvido exclusivamente com eles em sua sessão inicial. À medida que 
os saudamos, ao ouvirmos aberta e atentamente , à medida que revelam 
espontaneamente sua história, o cliente está gentilmente, embora provisoriamente, 
estendendo sua moldura para nós à medida que a recebemos. Nós mantemos sua 
estrutura com eles e a desenvolvemos juntos. Ao fazer isso, estamos criando com eles 
um espaço que lhes permite inata e intuitivamente passar da desregulação para a 
regulação, não de forma linear, mas em uma série de espirais imprevisíveis que 
refletem os processos neurais de exploração e expressão. Este é um processo 
neuroexperiencial quintessencial. 
  
O que nós, terapeutas do Brainspotting, chamamos de configuração começa com um 
convite ao cliente; “No que você gostaria de trabalhar hoje?” Esta é outra maneira de 
perguntar: "que estrutura neuroexperiencial você trouxe para a sessão 
de hoje ?" Outras modalidades podem exigir que a escolha do problema se encaixe em 
certas categorias , parâmetros ou alvos. Essa demanda é que o cliente se encaixam 
em quadros pré-determinados , e reflete uma falta de sintonia e abertura por parte do 
praticante e seu modelo. A abordagem neuroexperiencial entende, respeita e apóia a 
sabedoria interna e intuitiva do cliente de conhecer e identificar o sentido 
profundamente pessoal e individual daquilo que o sobrecarrega. O modelo 
neuroexperiencial também conhece e respeita a qualidade subcortical, não verbal e 



somática da apresentação do cliente. É por isso que os praticantes do Brainspotting 
não pedem imediatamente uma extensa história, detalhes e impressões do 
cliente. Perguntamos: “você está ativo em relação a este problema?” Usamos 
cuidadosamente a designação “ativação” porque é 
um termo franco e neuroexperiencial que reflete de maneira neutra a ativação do 
sistema nervoso , intencionalmente evitando qualquer significado e conotação. Não há 
ativação “demais” ou “insuficiente”, pois é o que deveria ser na percepção e 
experiência do cliente . Se a ativação for baixa e o cliente parecer estável , podemos 
encorajá-lo a se ativar, uma espécie de espremer inicial do limão. De qualquer forma, 
qualquer que seja o nível de ativação, nós confiamos e aceitamos e seguimos em 
frente para tomar as SUDs, Escala de Unidades Subjetivas de Perturbação, 
com classificação de ativação de zero a dez. Este processo de classificação envolve 
numericamente o aspecto neocortical da experiência consciente. Não carrega nenhum 
significado , sendo avaliado de maneira semelhante às gradações de um 
termômetro. Apesar de subjetivo, os SUDs fornecem uma avaliação numérica que pode 
ser revisada ao longo ou no final da sessão. Se durante o processamento os SUDs 
aumentam, isso não indica um problema, mas sim a localização e 
abordagem de barreiras dissociativas protegendo traumas não 
processados. Esta elevação do nível de SUDs realmente reflete que o processo está 
funcionando, encontrando seu caminho para o trauma enterrado 
profundamente no subcórtex . Seguindo os SUDs, perguntamos: "onde você sente a 
ativação em seu corpo agora?" Esta é uma questão puramente neuroexperiencial, 
desprovida de qualquer aspecto ou intenção psicológica . É semelhante a um médico 
perguntando: "onde dói?" Aceitamos tudo o que o cliente reflete de volta para nós, pois 
ele conhece melhor seu sistema, de dentro para fora. Conforme o cliente está 
observando a ativação em seu corpo, seus sistemas visuais estão respondendo 
simultaneamente com os reflexos oculares, orientação e olhar espontâneo. Os 
terapeutas do Brainspotting rapidamente se movem para observar e aproveitar esses 
fenômenos oculares, com ou sem um ponteiro. Isso ganha acesso subcortical até o 
nível do mesencéfalo da camada visual dos colículos superiores , encontrando a lima 
certa e mantendo-a aberta mantendo o olhar fixo. Este é um processo incrivelmente 



neuro dentro do neuroexperiential e forma uma estrutura capaz 
de uma poderosa jornada de cura da atenção plena focada . 
  
Embora os terapeutas do Brainspotting selecionem fora da janela, janela interna ou 
Gazespotting, todos os três estão simultaneamente presentes e podem ser acessados 
com todos os clientes. Ainda temos que determinar se todos os três expressam ou 
acessam sistemas neurooculares separados ou sobrepostos . A janela externa ganha 
talvez o acesso mais profundo ao sistema nervoso ativado, já que os reflexos nos 
olhos, rosto e corpo estão quase inteiramente além da consciência do cliente. Esses 
reflexos emanam do tronco cerebral e da medula espinhal, que são puramente 
neurológicos e desprovidos de significado psicológico, interpretação e discurso . Os 
clientes questionados no final de um processo de janela externa costumam dizer: “Não 
tenho ideia por que você parou aí, mas parecia certo”, uma observação 
neuroexperiental de fato. A Janela Interna foi nomeada como tal porque o cliente 
escolhe o local de sua observação interna de maior ativação , ou aterramento no caso 
do Modelo de Recursos . Apesar da participação consciente do cliente, pode muito bem 
ser que ele esteja observando reflexos descarregados internamente que não são 
observáveis para o terapeuta. O aumento da respiração e da circulação, o 
enrijecimento muscular e a intensificação da dor são todas expressões reflexivas que 
redundam no tronco cerebral e na coluna vertebral como na Janela Externa. No 
entanto, a maior consciência do cliente desses reflexos reflete que o experiencial 
também está presente com o neuro , recebendo e observando as sensações 
emergentes e emergentes das regiões profundas do soma. Inside Window manifesta o 
reflexo de orientação que tanto nos alerta para o perigo potencial , quanto para a 
possibilidade de sustento e engajamento social. Assim , dentro da janela é um 
processo altamente somática, onde não só os olhos orientar esquerda, direita, para 
cima e para baixo, mas a cabeça, pescoço, tronco e corpo inteiro também mudança s e 
por sua vez s . Gazespotting , liderado pelo cliente e observadas e seguidas pelo 
terapeuta, faz uso de sacádicos do cliente aliado padrão ed movimentos oculares, 
voando aqui e ali, fazendo uma pausa mais longa em alguns pontos do que 
outros. Esse fenômeno aparece como se o cliente estivesse acessando informações 
por dentro, olhando espontaneamente para posições externas. Quando um cliente 



bloqueia em um local, se orienta para ele com os olhos e talvez com o corpo, fica claro 
que algo significativo e dinâmico está ocorrendo. No entanto, é tão natural e sempre 
presente que tendemos a não notar nos outros e em nós mesmos. Talvez seja isso o 
que há de mais atraente no Gazespotting. Semelhante ao Outside Window e diferente 
do Inside Window , Gazespotting ocorre fora da consciência do cliente, tornando-o mais 
neuro do que experiencial, é claro, até que o apontemos para o cliente . O uso 
estratégico e consciente do Brainspotting de três fenômenos oculares divergentes torna 
o Brainspotting único entre outras modalidades de cura, incluindo as muitas 
abordagens somáticas e baseadas no cérebro. Esta estratégia de observação e 
interface permite um acesso profundo, direto e focado aos processos subcorticais e 
somáticos e fornece um exemplo único e poderoso do modelo neuroexperiental do 
Brainspotting. 
  
O uso das posições dos olhos e da moldura são coerentes com 
o Princípio da Incerteza, que é a subestrutura do Brainspotting, estendendo -se além 
de um a quatro quatrilhões de conexões sinápticas. Em Brainspotting podemos dizer, 
“em face de u ncertainty todos w e tem é o quadro .” O Princípio da Incerteza segue a 
natureza infinita e incognoscível dos universos macroscópicos até o minuto , mas 
infinito , mistérios dos universos microscópicos. Isso reflete que tudo dentro de 
nós , até ao nível subatômico, unidos por invisíveis forças , um s bem como tudo fora 
de nós, tanto infinitamente complexo e dinâmico, expandindo além da nossa 
imaginação, é essencialmente desconhecido e incerto. Se esta concepção parece estar 
beirando o espiritual, é porque está. Não é nenhum segredo que há cientistas que 
estão profundamente religiosa e que a física quântica e espiritual que y cada vez mais 
dançar juntos. Isso significa que o espiritual está contido na estrutura expansiva do 
neuro que estou propondo? Deixo isso para cada um de vocês refletir sobre esta 
questão e, espero, processá-la profundamente. Milhares de anos atrás, povos 
espalhados pelo mundo desenvolveram suas próprias concepções de um poder 
superior e ritual religioso , embora nunca tenham se comunicado ou sabido da 
existência um do outro. “Você não precisa saber o que é para saber que é”. 
  



O Dual Attunement Frame, a estrutura do Brainspotting, assume o controle relacional, 
focaliza e aprofunda-o utilizando o acesso direto dos olhos ao subcórtex e à coluna 
vertebral. A relação é primitiva e arcaica, evoluindo a partir do engajamento social de 
primatas e subprimas. Como tal, os relacionamentos são somáticos e 
experiencialmente, principalmente fora de nossa percepção consciente. A relação, vista 
como sendo psique para psique, é talvez mais precisamente expressa como subcórtex 
para subcórtex e soma para soma. Mesmo os enunciados , tons e cadências da 
comunicação verbal são principalmente expressões subcorticais moldadas em palavras 
e frases pelo neocórtex. As palavras de alerta do Brainspotting, “onde você olha afeta 
como você se sente”, informam o neuro do neuroexperiential, pois a retina, composta 
por 100 milhões de neurônios, é uma extensão do cérebro que se forma 
embrionicamente a partir do tecido neural. Não é surpresa que os 
reflexos expressos nos olhos e o sistema de orientação visual revelem e proporcionem 
acesso instantâneo aos processos subcorticais. Deste modo, o Quadro dupla 
sintonização, moldada e simultaneamente realizada pelo cliente e o terapeuta, é um 
conceito central em ambos o neuro e experimentais de aspecto s do modelo 
neuroexperiential. 
  
A moldura, meticulosamente montada em conjunto com o cliente , passo a passo, cria 
um espaço e foca e intensifica a ativação sistêmica dentro do cliente. Este estado 
elevado leva ao processamento, que no Brainspotting é chamado de Atenção Plena 
Focada. Este é um portal e um processo onde os processos subcorticais fluem e fluem 
sob a observação atenta , aberta e curiosa do cliente. Com base na complexidade das 
redes dissociativas inspiradas no trauma, a mudança de processamento dinâmico pode 
parecer rápida ou incremental. Em ambos os casos , é observado e experimentado 
pelo cliente ao longo de minutos ou horas, meses ou anos. É como se o 
neocórtex observasse os misteriosos processos subcorticais em tempo real, uma 
verdadeira expressão da integração vertical. Esta atenção plena focada é onde os 
processos neuro profundamente inconscientes se transmutam em consciência 
neocortical, a experiência do neuroexperiencial. Este despertar pode emergir através 
dos sentidos, sensações corporais, memórias, emoções, insights, conexões, 
percepções e liberações. Todos os sistemas estão em ação simultaneamente, 



totalmente orgânicos e livres de quaisquer artifícios. O terapeuta do Brainspotting tenta 
entrar e ficar na cauda desse cometa, que não é por acaso uma referência 
astronômica, no contexto desse fenômeno cósmico. O terapeuta, rendendo-se 
graciosamente à incerteza, sabe que não pode realmente saber o que é o processo ou 
para onde está indo. Todo o conhecimento, sabedoria, experiência e intuição do 
terapeuta são suavemente empurrados para o lado, para que tenha a oportunidade de 
perseguir valentemente o vetor da trajetória do cliente. A não ser que o cliente está 
profundamente desestabilizado e precisa de apoio de terra, a maioria não-
Brainspotting Therap EUTIC intervenções realmente subverter viagem subcortical do 
cliente, por desviá-lo para o neocórtex.  
  
Em qualquer momento propício, ou quando nos aproximamos de uma conclusão, 
orientamos o cliente a “voltar ao início” e , mais uma vez, tentar reviver a causa inicial 
de ativação. Esta é uma profunda neuro lógica processo em que o cliente tenta reativar 
as redes neurais originais que já foram transmutadas pela moldura - induzida , 
sustentada atenção focada. Este é também um processo profundamente experiencial 
onde o neocórtex consciente do cliente observa as mudanças sensoriais, afetivas e 
somáticas. A classificação SUDs, subjetiva conforme identificada em seu nome, 
baseia -se nas habilidades computacionais do cliente. Deve-se notar que raramente 
perguntamos ao cliente o que a mudança significa para ele, pois o Brainspotting trata 
de sentimento e ser, não de interpretação. Não é incomum que o retorno ao início 
produza uma resposta de “algo mudou, mas não consigo colocar em palavras”. Esta 
também é uma observação neocortical, honrando que a mudança de cura pode 
ser indefinível e indescritível. 
  
Alguém pode perguntar: "como o modelo neuroexperiencial se encaixa na 
pesquisa?" Eu poderia responder, "como o modelo neuroexperiential se encaixa na 
ciência?" A psicologia tem lutado para se estabelecer como uma ciência dura, diante da 
física, da química e da matemática. Você pode ficar surpreso com o fato de que 
existem fanáticos que nem mesmo consideram a biologia uma ciência exata. Estudos 
de teste de hipótese de variável única são a espinha dorsal do que foi designado 
como prática baseada em evidências em psicologia. A busca por validade em um nível 



de 0,05 ou mesmo 0,01 é uma lente bastante estreita para visualizar a atividade dentro 
de um a quatro quatrilhões de conexões sinápticas. O mais profundo que aprofundar o 
modelo neuroexperiential, menos parece que a psicologia, mais ela se parece com uma 
abordagem menos-ocidental vista ing o auto através do corpo, é sistemas e é fluido, 
dinâmico consciência de si mesmo. Com base na incerteza, presença, sintonização, 
observação, conexão, movimento e mudança inevitável, o neuroexperiencial pode ser 
visto por uma variedade de lentes. Não devemos evitar a pesquisa de teste 
de hipótese , mas não devemos ser delimitados por ela. 
O neuroexperiential pode também ser estudado através das lentes da 
biologia, neuro anatomia, neuro-op h tha l logia, exploratório pesquisa , neurociência 
da consciência, medicina e práticas orientais e o paradigma de pesquisa indígena . O 
quadro neuroexperiencial é expansivo, abrangente, dinâmico, inclusivo , permeável, 
nunca estático, sempre em evolução. 
  
Concluindo, o Modelo Neuroexperiencial apresenta conceituações coerentes e 
linguagem reflexiva para o que conhecemos, observamos e fazemos como suportes 
da moldura do Brainspotting . Não rejeita os modelos psicológicos e psicoterapêuticos 
atuais e históricos de teoria e prática, ela os constrói e se expande para além deles. O 
modelo neuroexperiencial apresenta uma estrutura consciente, expansiva, inclusiva, 
dinâmica, em evolução e permeável que tenta atender às necessidades de cura 
daqueles que são atraídos por nós. O neuro reflete um processo aberto, 
buscando, orgânica, culturalmente - em sintonia e modelo respeitosa do sistema 
nervoso integrada em todos os sistemas do corpo. O neuro reconhece o infinitamente 
complexo, perpetuamente dinâmico, energia - infundido e conduzido natureza do ser 
humano. O experiencial reflete nossa consciência intuitiva das forças neuro que nos 
impulsionam, guiam e nos moldam . O experiencial expressa a unidade 
da nossa consciência consciência , nossos ambientes internos e externos , e sua 
interação constante. O neuroexperiencial é quem somos, o que somos , onde 
estivemos e para onde vamos. 
  
Você deve ter notado que não apresentei diretamente do meu título escolhido, 
“Brainspotting como um processo neuroexperiencial para cura e expansão”. Para ser 



mais preciso, o neuroexperiencial é mais um processo do que um modelo, pois é fluido, 
dinâmico e está sempre em evolução. O filósofo grego Heráclito disse: “Ninguém pisa 
duas vezes no mesmo rio, porque não é o mesmo rio e ele não é o mesmo 
homem”. Estamos sempre em processo , se dentro do quadro Brainspotting , ou dentro 
do cósmica quadro. Um modelo é um instantâneo do momento, uma compilação que 
tenta capturar a narrativa comovente da existência 
humana. Esta limitação é certamente verdadeira para o Modelo 
Neuroexperiencial , bem como para todos os outros modelos. E por que incluí “cura e 
expansão” no meu título? O universo está inexoravelmente se expandindo, assim como 
nós em nossos próprios universos internos. A cura, portanto, é sempre um processo 
expansivo. O quadro Brainspotting, recebido e mantido com o cliente, concentra, 
contém e impulsiona essa cura neuroexperiencial expansiva . O destino é sempre 
desconhecido porque não há destino. A cura é um processo expansivo. 
  
O que apresentei hoje é um convite para você receber, processar e, em seguida, fazer 
suas próprias contribuições. O Modelo Neuroexperiental é um andaime flexível 
preliminar destinado a ser tecido por aqueles que estão dentro e fora da dobra do 
Brainspotting. Por ser orgânico, multissistêmico e em evolução , nunca será um modelo 
fixo facilmente pesquisável. Baseia-se nas ciências clínicas , no que todos nós 
aprendemos coletivamente sobre os sistemas humanos e no que as ciências do 
Oriente e do Ocidente nos ensinaram sobre a vida como a conhecemos. Esta 
apresentação tem o objetivo de embasar todos os workshops da conferência que se 
seguirão durante os próximos três dias. Você já o escreveu, então sinta-se à vontade 
para revisá-lo, refletir e discuti-lo. Obrigado pelo seu tempo , presença e atenção. 
 
 


