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  To JJ, Mari, and all children of the world.  May  
your healing bring you strength and joy. 

Книжка присвячується для  ДжейДжей, Марі та для 
всіх дітей світу. Нехай ваше зцілення дасть вам силу і 

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

 

Мій мозок має особливе місце де він зберігає всі 
рогані речі що сталися зі мною. 

 



 

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. 

Як на приклад, коли щось страшне відбувалось і не 

можна було втекти і нікого не було хто б допоміг 

мені...мії мозок допоміг мені бути нерухомим	
 

 

 



 

 

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

Опісля мій мозок заховав від мене те рогане... до тих 

пір поки щось не нагадає мені про те що сталося.	
 

 

 

 
 
 



 
 

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

Частини мого тіла іноді можуть почуватися так само, 

як відчували, коли трапилося щось погане. 
 

 

 

 



 

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. 

я пробую не думати про те погане що б не почувати 
себе так але мені це не завжди вдається. 

 
Sometimes feeling this way gets me very upset. 

Інколи коли я себе так почуваю я дуже засмучуюсь. 



  
 

And sometimes I do things that I might regret. 

 

I інколи роблю вчинки за які потім шкодую. 

 

 

 

 

 



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

Але є щось особливе, що я можу зробити, щоб 

дозволити своєму тілу позбутися цих неприємних 

відчуттів. 
 

 
 

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

З допомогою чого я можу повідомити свій мозок що 
я в порядку, хоча зі мною сталось щось погане. 

 



 

 

I always wished that there was something I could do. 

Я завжди бажала що б я могла собі допомогти 
якимсь чином. 

 

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

І тепер коли я дізналася як це можна зробити, я хочу 
поділитись цим з тобою… 

 



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

Існує особливе місце на якому я можу 

сконцентруватись, коли  місце в моєму тілі починає 

відчувати себе погано.	
 

 
 

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

Я повілно дивлюся з ліва на право...потім вверх і 
вниз… 

 до тих пір поки я його не знахожу. 



 

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

Я знаю що я знайшла те місце коли мої рочуття 
посилюються або я починаю багато кліпати очима. 

 

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

Деколи мої очі ніби магнітом притягаються до того 
місця, але деколи забирає часу що б його знайти. 



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

Є дуже помічним коли поряд є хтось кому я довіряю 
але деколи я справляюсь самосьтійно. 

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

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

Коли я знахожу те місце що пов’язане з тим що я 
почуваю, я пильно дивлюсь на нього до тих пір поки 

я не починаю відчувати що я зцілююсь. 



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

jumping! 

Деколи моє серце починає сильно битись, чи мої ноги 
починають сильно хитатись або мої плечі тремтіти! 

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

Що б я не відчувала в той момент коли я дивлюсь на  
місце, я замічаю ті відчуття і відпускаю їх від себе. 



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

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

Це починають зменшуватись до тих пір поки 
повністю не зникають! 

Це може взяти декілька спроб але не забирає дуже 
довго. 



 
 

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

І коли я завершую цю вправу я відчуваю себе 
сильною! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
That special place in my brain and special spot work 

together, so that feeling in my body can be gone 
forever. 

Це особливе місце в моєму мозку і особливе місце 

працюють разом, тому це відчуття в моєму тілі може 

зникнути назавжди. 
 

 



                                                  
Для батьків і родичів: якщо вас приваблює ця книга, 
то, швидше за все, ви перебуваєте під опікою дитини, 
якій боляче. Їм пощастило мати вас як допоміжний 
ресурс у їхньому житті, і, будь ласка, знайте, що ви є 
важливою частиною їхнього шляху зцілення. 
Бреінспоттінг — це терапевтичний метод, 
розроблений доктором філософії Девідом Грандом, 
якому медичні працівники психічного здоров’я 
навчають сертифікованих тренерів Brainspotting. 
Якщо ваша дитина потребує підтримки через 
психологічну травму чи інші проблеми, я настійно 
рекомендую вам знайти кваліфікованого лікаря, який 
зможе допомогти вам підтримувати її на постійній 
основі. Ви можете отримати більше інформації на 
brainspotting.com. Ця книга призначена лише для 
того, щоб доповнити терапевтичну роботу вашої 
дитини, а не замінити її. 

Якщо опис в основній частині цієї книги того, як 
виконувати самоспостереження (робити 
Бреінспоттінг на собі), незрозумілий, сподіваюся, 
наступний опис допоможе пояснити це більш зручним 
способом. Рекомендується бути зі своєю дитиною, 
коли вона практикує цю лікувальну діяльність, тому 
що природа травми полягає в тому, що ми відчуваємо 
себе самотніми, а отже, ми можемо лікувати більш 



підтриманим способом, коли присутній налаштований 
вихователь. 

Крок 1. Зверніть увагу на будь-який дискомфорт, 
енергію, напруженість, порожнечу, оніміння, біль 
тощо у вашому тілі, які можуть бути пов’язані з 
«поганою» пам’яттю або ситуацією. Нічого страшного, 
якщо ви не пам’ятаєте, що сталося. Якщо ви можете 
відчути дискомфорт у своєму тілі, ви на шляху. 

Крок 2. Тримайте ніс спрямованим прямо перед 
собою і перемістіть очима вліво на кілька секунд, 
потім подивіться прямо перед собою, а потім 
повністю вправо. Зверніть увагу на це незручне 
відчуття, коли ви дивитеся зліва направо, і знайте, в 
якому напрямку ви дивитеся, коли відчуваєте це 
незручне відчуття найбільше. 

Крок 3: Коли ви знайдете напрямок, у якому ви 
відчуваєте найбільший зв’язок із цим незручним 
відчуттям (праворуч, посередині чи ліворуч), 
подивіться в цьому напрямку, тримайте голову 
нерухомо та повільно рухайте очима вгору, а потім 
вниз, поки не знайдете точний місце, яке ви 
відчуваєте найбільше. місце може бути вище рівня 
очей, на рівні очей або нижче рівня очей. Як тільки ви 
знайдете його, продовжуйте дивитися на це місце 
протягом решти часу під час діяльності. Може бути 
корисно попросити опікуна позначити місце на стіні 



наклейкою (або іншим предметом) або зосередитися 
на об’єкті чи позначці, які вже видно, де ця пляма. 

Крок 4: Дивлячись на це місце, усвідомте, що 
відчуваєте дискомфорт у своєму тілі, і просто 
помічайте, що роблять ваше тіло та розум, коли ви 
дивитеся на це місце. Іноді відчуття відразу 
зменшуються. Іноді відчуття посилюються, а потім 
зменшуються. Ваше тіло може тримати багато енергії, 
пов’язаної з проблемою, тому ви можете почати 
тремтіти, коли вивільняєте цю енергію, або ви 
можете відчути напруженість, поколювання, оніміння, 
нудоту або багато інших видів відчуттів. Все це 
нормальні переживання, коли ви вивільняєте застрялу 
енергію, і за ними можна просто спостерігати з 
цікавістю. Іноді вам спадають спогади чи інші думки, 
які можуть, а можуть і не здаватися пов’язаними з 
оригінальною пам’яттю чи проблемою, на якій ви 
зосереджені. Якщо хтось із вами, не соромтеся 
пояснювати, що ви відчуваєте, коли ви 
зосереджуєтесь на місці, або тримайте це при собі, 
якщо вам так зручніше. 

Крок 5: Коли ви будете готові перестати 
зосереджуватися на місці, зробіть перерву і огляньте 
кімнату, помічаючи речі, які вам подобаються в 
кімнаті, і роблячи кілька приємних глибоких вдихів. 
Якщо ви вважаєте, що це доцільно, поговоріть зі 
своїм вихователем про свій досвід і попросіть 
підтримки, якщо вона вам потрібна. 



Альтернативний крок: якщо дискомфорт від 
проблеми відчувається для вашої дитини занадто 
інтенсивним, вона може використати ту саму 
процедуру (кроки 2-5), але замість того, щоб 
зосередитися на незручності, вона може помітити 
місце в своєму тілі, яке відчуває себе спокійним або 
нейтральні, коли вони думають про проблему. Тоді 
вони зможуть знайти місце, яке поєднує 
нейтральне/спокійне відчуття. З цією технікою 
зазвичай трапляється те, що вони відчувають менше 
дискомфорту і можуть подолати проблему на 
нижчому рівні інтенсивності. 

Вихователі, майте на увазі, що ця діяльність може 
підтримати процес одужання вашої дитини багатьма 
способами. Зазвичай ваша дитина буде відчувати 
себе більш емоційно регулюваною після виконання 
вправи, але іноді їй потрібно більше працювати над 
тими питаннями, на яких вона зосередилася, і поки 
вона не виконає цю роботу, вона може бути трохи 
більш чутливою, емоційно. Наявність вас як 
налаштованої людини підтримки допоможе їм з 
почуттями, коли вони виникають. Якщо здається, що 
ця вправа викликає надмірний дискомфорт, ви 
можете припинити цю практику та підтримати свою 
дитину таким чином, щоб це було корисно. Якщо 
ваша дитина відчуває емоційні труднощі, це може 
допомогти отримати підтримку вашого фахівця з 
психічного здоров’я. Ця діяльність, за відсутності 



кваліфікованого спеціаліста, призначена лише як 
інструмент усвідомлення, щоб допомогти вашій 
дитині зосередитися на своєму тілесному 
дискомфорті, пов’язаному зі стресовою чи 

травматичною ситуацією, а потім, сподіваємося, 
помітити, що дискомфорт зменшується щоразу, коли 
вона його використовує. 
 

Спокійне Місце— це інструмент, який діти можуть 
використовувати, коли відчувають негативні емоції, 
щоб допомогти їм почуватися спокійніше та 
позитивніше. Найкраще робити цю вправу кілька 
разів, коли ви почуваєтеся добре. Тоді буде легше 
використовувати його, коли ви почуваєтеся 
засмучені. 
 
Крок 1: Пригадайте спокійне місце, в якому ви були 
або можете уявити, що збираєтесь у своєму розумі. 
Або згадайте спогад, у якому вам було добре або 
принаймні спокійно і комфортно. Зверніть увагу на 
перше, що спадає на думку. 
 
Крок 2: Витратьте весь час, необхідний для того, щоб 
пережити спогади або перебувати в цьому 
спокійному місці, використовуючи всі свої органи 
чуття… зверніть увагу на те, що ви чуєте, відчуваєте 
запах і бачите. Дозвольте своїм почуттям, відчуттям і 
думкам вийти назовні… вдихніть це… дозвольте собі 
«бути там» кілька хвилин. 



Крок 3: Зверніть увагу, де у вашому тілі ви відчуваєте 
ці позитивні відчуття. 
Крок 4: Як тільки ви відчуєте позитивні відчуття у 
своєму тілі, складіть/схрестіть руки і торкніться 
руками верхівки правої руки, а потім лівої руки, 
вперед-назад, у «швидкості серцебиття» протягом 
приблизно хвилини зосереджуючись на цьому 
позитивному відчутті та перебуваючи в цьому 
спокійному місці. Через хвилину перевірте себе, щоб 
переконатися, що у вас є позитивні враження. Якщо 
так, поверніться до спогадів і відчуттів у своєму тілі і 
почніть знову постукати. Не соромтеся продовжувати 
цю діяльність до тих пір, поки не захочете припинити, 
доки це залишається позитивним досвідом. 
 
Крок 5. Після того, як ваше Спокійне місце/спогад 
налаштовано, ви можете повернутися до нього в 
будь-який час, коли вам потрібно, щоб почувати себе 
так само добре, як зараз. Ви можете практикувати 
його щодня, щоб досягати відчуття спокійного 
розслаблення ефективніше кожного разу, коли ви 
його використовуєте. Після того, як ви зможете 
добре використовувати цю навичку, вам, можливо, не 
знадобиться виконувати постукувальну частину 
вправи. Просто помічайте відчуття у своєму тілі, які 
відповідають візуалізації тихого місця, і 
насолоджуйтесь цим! 

 



                       Джош Делаган,  Психотерапевт 

                                                  
 
 
 
 
 
 
Джош працює з дітьми, дорослими, парами, сім’ями 
та групами з 1997 року. Він є сертифікованим 
консультантом із визначення мозкового процесу та 
пройшов навчання з EMDR, соматичного досвіду, 
HeartMath, моделі стресу, терапії стану Его, 
когнітивної/поведінкової та сімейної Наративна 
терапія прив’язаності. У минулому Джош був 
радником AODA, створив і керував центром денного 
лікування AODA для старшокласників. Він також 
працював клінічним спеціалістом для New Vision 
Wilderness, терапевтичної програми на свіжому 
повітрі в Північному Вісконсіні. Зараз Джош є 
додатковиm-професором для аспірантів із клінічної 
соціальної роботи та консультування з травми у Школі 
соціального забезпечення Хелен Бадер при UW-
Milwaukee. Він також входить до виконавчого 
комітету Midwest Brainspotting Institute. Джош є 
клінічним керівником і консультантом для місцевих 



фахівців і агентств з питань психічного здоров'я. Він 
щасливий чоловік і гордий батько двох чудових 
дочок. 

 

 

 


