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To JJ, Mari, and all children of the world.  May  

your healing bring you strength and joy. 

Dla JJ, Mari i wszystkich dzieci na świecie. Niech wasze 
uzdrawianie da wam siłę i radość. 
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jest całkowicie przypadkowe. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



There’s a special place in my brain that holds on to the 
bad things that happened to me. 

W mojej głowie jest takie specjalne miejsce, które 
przechowuje złe rzeczy, które mi się przytrafiają. 

 

 



 

Like when I was scared and couldn’t run or do anything 
to get away and there was no one around to help me... 

my brain helped me to be still until it was over. 

Jak wtedy, kiedy byłam przestraszona i nie mogłam ani 
pobiec, ani zrobić niczego, żeby uciec, a obok nie było 

nikogo, żeby mi pomóc … mój mózg pomógł mi nie 
ruszać się, dopóki to się nie skończy. 

 

 

 



 

And then my brain sort of hid the bad thing away for 
me... until something happens that reminds me of it. 

Odtąd mój mózg jakby ukrywa tę złą rzecz przede 
mną…dopóki nie zdarzy się coś, co mi o niej przypomni. 
 

 

 

 
 
 



 
 

There’s a part of my body that sometimes feels like it 
felt when the bad thing happened. 

Jest taka część mojego ciała, która czasem czuje się tak, 
jak wtedy, kiedy ta niedobra rzecz się wydarzyła. 

 

 

 

 



I try not to think about the bad thing, so that my body 
doesn’t feel this way, but sometimes I can’t stop it. 

Staram się o tej złej rzeczy nie myśleć, żeby moje ciało   
tak się nie czuło, ale czasem nie umiem tego zatrzymać. 

 
Sometimes feeling this way gets me very upset. 

 
Czasami to, że się tak czuję, bardzo mnie martwi. 



  
 

And sometimes I do things that I might regret. 

 

A czasem robię rzeczy, których potem mogę żałować. 

 

 

 

 

 



There’s a special thing I can do that helps that place in 
my body let go of that uncomfortable feeling. 

Ale jest coś specjalnego, co mogę zrobić, żeby to 
miejsce w moim ciele pozbyło się niemiłego uczucia. 

 

 
 

It tells that special place in my brain that I’m OK, even 
though the bad thing happened. 

 Mówi to mojej głowie, że wszystko jest ze mną dobrze, 
choć ta zła rzecz kiedyś się wydarzyła. 



 

I always wished that there was something I could do. 

Zawsze chciałam, żeby było coś, co mogę z tym zrobić. 

 

And now that I found it, I want to share it with you... 

A teraz, kiedy to odkryłam, chcę się z tobą podzielić… 

There’s a special spot I can look at when that place in 
my body starts to feel bad. 

Jest taki specjalny punkt, na który mogę patrzeć, gdy to 
miejsce w moim ciele zaczyna czuć się źle. 



 
 

I slowly look left to right… then up and down…   
 until I find it. 

I know I got the spot when the feeling gets bigger or 
I’m blinking a lot. 

Powoli spoglądam od lewej do prawej… a potem z 
góry na dół… aż go znajdę. 

Wiem, że znalazłam ten punkt, kiedy uczucie jest 
mocniejsze, albo gdy często mrugam. 



 

Sometimes my eyes are like a magnet to the spot and 
sometimes it takes a little looking around to find it. 

Czasem ten punkt przyciąga moje oczy jak magnez, a 
czasem trochę trzeba popatrzeć, zanim się go znajdzie. 

 

 

 

 



It really helps if someone I trust is there with me, but 
sometimes I can do it by myself. 

Bardzo pomaga, gdy jest ze mną ktoś, komu ufam. Ale 
czasem mogę to robić sama.

 
Once I find the spot that goes with that feeling, I just 

stare at it for a while, until I feel myself healing. 

Kiedy znajdę taki punkt, który pasuje do odczucia, to 
patrzę na niego przez chwilę, aż poczuję, że zdrowieję. 



 
Sometimes my heart gets to thumping and bumping. 
Or my legs might start wiggling or my shoulders start 

jumping! 

Czasem serce zaczyna mi kołatać i mocno bić. Albo nogi 
zaczynają mi drgać, albo ramiona podskakują! 

Whatever I’m feeling as I look at that spot, I just notice 
it and let it go. 

Cokolwiek czuję, kiedy patrzę na punkt, po prostu to 
zauważam i puszczam. 



 
It gets smaller and smaller until POOF, it is gone! 

It might take a few tries but doesn’t take long. 

I to się robi coraz mniejsze i mniejsze, aż PAF, znika! 

Może być potrzebnych kilka prób, ale to nie trwa długo. 



 
 

And when I get finished, I start to feel strong! 

A kiedy kończę, zaczynam się czuć silna! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

That special place in my brain and special spot work 
together, so that feeling in my body can be gone 

forever. 
To specjalne miejsce w moim mózgu i specjalny punkt 

pracują razem, żeby uczucie w moim ciele mogło 
zniknąć na zawsze. 

 



 

Dla opiekunów: Jeśli ta książeczka zwróciła twoją uwagę, prawdopodobnie 
opiekujesz się dzieckiem, które cierpi. Ma ono szczęście, że ma ciebie jako 
wsparcie w swoim życiu. Wiedz proszę, że jesteś bardzo ważną częścią jego 
podróży ku uzdrowieniu. Brainspotting to metoda terapeutyczna odkryta 
przez dr. Davida Granda. Osoby udzielające wsparcia psychicznego uczą się jej 
u certyfikowanych trenerów. Jeśli twoje dziecko potrzebuje pomocy z 
powodu psychicznej traumy lub z innych powodów, mocno zachęcam, by 
znaleźć dla niego przeszkoloną osobę, która pomoże w stałym wspieraniu 
dziecka. Więcej informacji uzyskasz na: brainspotting.com. [brainspotting.pl] 
Ta książka ma jedynie wspomóc terapeutyczną pracę twojego dziecka, a nie 
ją zastąpić. 

Jeśli opis wykonania Brainspottingu samodzielnie (auto Brainspottingu), 
zawarty w głównej części, jest niejasny, mam nadzieję, że poniższe instrukcje 
pomogą w jego praktycznym wykonaniu. Zaleca się, by towarzyszyć dziecku, 
kiedy będzie robiło to ćwiczenie, bo natura traumy sprawia, iż czujemy się 
osamotnieni, zatem obecność empatycznego opiekuna może wspomóc 
proces uzdrowienia. 

Krok1: Zauważ w swoim ciele wszelkie odczucia, takie jak niepokój, energia, 
napięcia, pustka, zdrętwienie, ból itd., które mogą być związane ze „złym” 
wspomnieniem czy sytuacją. Nie szkodzi, jeśli nie pamiętasz, co się stało. Jeśli 
możesz znaleźć to niemiłe odczucie w swoim ciele, jesteś na dobrej drodze. 

Krok2: Utrzymuj czubek nosa na wprost, a oczami spoglądaj przez kilka 
sekund jak najdalej możesz w lewo, następnie popatrz prosto, a potem jak 
najdalej w prawo. Kiedy spoglądasz z lewej na prawą, zauważ to niemiłe 
uczucie w sobie. Zapamiętaj, gdzie patrzysz, kiedy czujesz je najsilniej. 

Krok3: Kiedy znajdziesz kierunek, w którym czujesz największe połączenie z 
tym niemiłym odczuciem (na prawo, w środku, na lewo), popatrz w tę stronę, 
a potem trzymaj głowę nieruchomo i powoli poruszaj oczyma w górę, a 
potem w dół, aż znajdziesz dokładnie to miejsce, gdzie uczucie jest 
najsilniejsze. Ten punkt może być na poziomie oczu, ponad nim albo poniżej 
poziomu oczu. Kiedy już znajdziesz punkt, patrz na niego przez cały czas aż do 



końca ćwiczenia. Może być pomocne, jeśli opiekun zaznaczy ten punkt na 
ścianie kartką samoprzylepną (albo w inny sposób). Można też skupić się na 
jakimś przedmiocie albo czymś charakterystycznym, co już jest w tym samym 
polu widzenia, co punkt. 

Krok4:  Patrząc na punkt, bądź świadomy tego niewygodnego uczucia w 
swoim ciele i po prostu zauważaj wszystko, co się dzieje zarówno w twoim 
ciele, jak i w umyśle, kiedy tak patrzysz. Czasami niemiłe uczucie od razu się 
zmniejsza. Czasem najpierw się zwiększa, a dopiero potem maleje. Twoje 
ciało mogło zatrzymywać wiele energii związanej z tą sprawą, więc gdy  
uwalniasz tę energię, ciało może zacząć drżeć, mogą się też pojawiać 
napięcia, mrowienie, drętwienie, zawroty głowy i wiele innych odczuć.  
Wszystko to są normalne reakcje towarzyszące uwalnianiu zatrzymanej 
energii i można je po prostu z zaciekawieniem obserwować. Czasem pojawią 
się w umyśle wspomnienia lub inne myśli, które mogą, ale nie muszą, 
wydawać się związane ze wspomnieniami czy problemem, na którym się 
skupiasz. Jeśli ktoś jest przy tobie, możesz wyjaśnić, czego doświadczasz, 
kiedy patrzysz na punkt, albo możesz zatrzymać to dla siebie, jeśli tak czujesz 
się lepiej. 

Krok5: Kiedy jesteś gotowa/y, by przestać się skupiać na punkcie, zrób sobie 
przerwę, rozejrzyj się wokół, zauważ, co ci się w otoczeniu podoba, weź kilka 
miłych, głębokich oddechów. Jeśli chcesz, porozmawiaj z opiekunem o 
swoim doświadczeniu, poproś o wsparcie, jeśli jest ci potrzebne. 

 

Krok alternatywny: Jeśli dla dziecka dyskomfort związany z danym 
problemem jest zbyt intensywny, można zastosować te same kroki (od 2 -5), 
ale zamiast skupiać się na nieprzyjemnym odczuciu, dziecko może odnaleźć w 
ciele takie miejsce, gdzie czuje spokój, albo ma neutralne uczucia, kiedy myśli 
o swoim problemie. Następnie może znaleźć wzrokiem punkt, który 
odpowiada temu spokojnemu/ neutralnemu uczuciu. Przy użyciu tej techniki 
dziecko czuje mniejszy dyskomfort i może przepracować problem na niższym 
poziomie intensywności. 

Opiekunowie, miejcie świadomość, że to działanie może wspomóc 
uzdrowienie waszego dziecka na wiele sposobów. Zazwyczaj po jego 
wykonaniu dziecko będzie się czuło lepiej wyregulowane emocjonalnie, 
czasem jednak problem, na którym się skupiało, wymaga więcej pracy i zanim 
ta praca nie zostanie wykonana, dziecko może być emocjonalnie trochę 
bardziej wrażliwe. To, że ma obok siebie emocjonalnie dostrojonego 



opiekuna, pomoże mu z pojawiającymi się uczuciami. Jeśli jednak to działanie 
zacznie wywoływać silny dyskomfort, przerwijcie je i wspomóżcie dziecko w 
inny sposób. Jeśli dziecko ma problemy emocjonalnie, może warto zwrócić 
się po pomoc profesjonalną. To działanie jest pomyślane jako narzędzie 
treningu uważności, by w przypadku braku dostępu do profesjonalnej 
pomocy, pomóc dziecku skupić się na dyskomforcie w ciele, który jest 
związany z jakąś stresującą czy traumatyczną sytuacją, i żeby dziecko 
zauważyło, że ten dyskomfort maleje za każdym razem, kiedy wykonuje 
ćwiczenie. 

 

 
 
Spokojne miejsce to narzędzie, którego dzieci mogą używać, gdy 
czują negatywne emocje. Pomoże im to poczuć się spokojniej i 
bardziej pozytywnie. Najlepiej zrobić to ćwiczenie najpierw kilka 
razy wtedy, gdy dziecko czuje się dobrze.  
Dzięki temu będzie z niego łatwiej skorzystać, kiedy ma 
zmartwienie. 
 
Krok 1: Przywołaj w myślach jakieś spokojne miejsce, które 
pamiętasz, albo umiesz sobie wyobrazić. Albo przypomnij sobie, 
kiedy czułaś/eś się dobrze, lub chociaż spokojnie. Zauważ pierwszą 
rzecz, która przychodzi ci na myśl. 
 
Krok2: Daj sobie czas, by przeżyć to wspomnienie, lub znaleźć się w 
swoim wymyślonym, spokojnym miejscu wszystkimi zmysłami… 
Zauważ, co słyszysz, jakie zapachy czujesz, co widzisz. Pozwól 
pojawiać się wszelkim myślom i odczuciom… oddychaj w nie… 
pozwól sobie „pobyć tam” przez jakiś czas. 
 
Krok3: Zauważ, gdzie w ciele czujesz te pozytywne doznania. 
 
 
 
 



krok4: Kiedy już czujesz w swoim ciele pozytywne doznania, skrzyżuj 
ręce i połóż dłonie na ramionach. Poklepuj ramiona naprzemiennie, 
raz prawe, raz lewe, otwartymi dłońmi, w „rytmie serca” przez 
około minutę. Równocześnie skup uwagę na tym pozytywnym 
uczuciu i na byciu w spokojnym miejscu. Po minucie sprawdź i 
upewnij się, że masz pozytywne doświadczenie. Jeśli tak, powróć do 
wspomnienia i do uczucia w ciele i zacznij znów poklepywanie.  
Możesz to robić tak długo, aż zechcesz przestać, jeśli tylko cały czas 
jest to dla ciebie pozytywne. 
 
Krok5: Kiedy to Spokojne Miejsce/wspomnienie ustali się w twoim 
umyśle, możesz do niego powracać zawsze, kiedy chcesz się czuć tak 
dobrze, jak w tej chwili. Możesz to ćwiczyć codziennie, żeby uczucie 
spokoju i rozluźnienia uzyskiwać za każdym razem łatwiej i szybciej. 
Kiedy dobrze opanujesz tę umiejętność, poklepywanie ramion może 
już w ogóle nie być ci potrzebne. Wystarczy, że zwrócisz uwagę na 
to uczucie w ciele, które odpowiada obrazowi spokojnego miejsca, 
by móc się nim cieszyć! 



                       Josh Delahan, LCSW 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Josh pracuje z dziećmi, dorosłymi, parami i rodzinami od roku 1997. 
Jest certyfikowanym konsultantem Brainspottingu, ma również 
wyszkolenie w terapiach EMDR, Somatic Experiencing, HeartMath,  
Stress Model, Terapii Stanów Ego, terapii poznawczo-behawioralnej, 
oraz Narracyjnej Terapii Więzi. W przeszłości Josh pracował z AODA 
(osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji), był twórcą i 
dyrektorem terapeutycznego dziennego ośrodka AODA dla uczniów 
szkół średnich. Pracował też jako specjalista klinicysta dla New 
Vision Wilderness, programu terapeutycznego w północnym 
Wisconsin. Josh jest obecnie adiunktem na wydziale klinicznej pracy 
socjalnej i terapii traumy w Helen Bader School of Social Welfare na 
Uniwersytecie Stanowym Milwaukee. Zasiada także w zarządzie 
Midwest Brainspotting Institute. Jest klinicznym superwizorem i 
konsultantem lokalnych terapeutów i ośrodków zdrowia 
psychicznego. Jest szczęśliwym mężem i dumnym ojcem dwóch 
wspaniałych córek. 
 
 

 

 



 


