
Wstęp 

Osobiście uważam, że ludzie z AS są często niedoceniani, źle opłacani i mają niewypowiedziany 

potencjał. Niejednokrotnie ta świadomość wywołała we mnie głęboki smutek. To smutne, że ktoś ma 

swoją siłę życiową, zdolności, potencjał odcięty, niewyrażony, niezauważony i niedoceniony. Praca, 

którą wykonujesz każdego dnia, powinna być przyjemna, być może ciężka, ale zawsze 

satysfakcjonująca. Twoja praca prawdopodobnie zajmie Ci większość godzin na jawie. W typowej pracy 

w USA możesz spędzić godzinę rano przygotowując się do pracy, osiem lub dziewięć godzin w pracy, 

godzinę dojazdów i kilka godzin w nocy odpoczywając w pracy, próbując odprężyć się od stresu 

związanego z pracą. dzień. Zgodnie z prostą logiką, jeśli nie lubisz swojej pracy, prawdopodobnie nie 

lubisz swojego życia. Aby umieścić tę koncepcję w perspektywie w najbardziej logiczny, niepodważalny 

sposób, rozważ obliczenie całkowitej liczby godzin przepracowanych w możliwym okresie życia. 

Centers for Disease Control and Prevention podaje wskaźnik śmiertelności w USA na 78 lat. Weź pod 

uwagę, że rozpocząłeś pracę w wieku 20 lat (prawdopodobnie jako nastolatek pracowałeś w niepełnym 

wymiarze godzin, być może pracujesz w niepełnym wymiarze godzin poprzez studia), przechodząc na 

emeryturę w wieku 65 lat. W ciągu 45 lat zatrudnienia pracujesz około 240 dni w roku, osiem do 

dziewięciu godzin dziennie. To w sumie 86 400-97 200 godzin. Przy odrobinie nadgodzin możesz z 

łatwością przepracować 100 000 godzin w swoim życiu. Twoja umiejętność budowania kariery, która 

przyniesie Ci szczęście, jest najważniejszym celem w każdym dorosłym życiu. Z własnego doświadczenia 

spotkałem bardzo niewiele osób z AS, które są dobrze dopasowane do swojej pracy. Często mają 

wyjątkowe, ekstremalne talenty, które są albo niedoceniane, albo niewykorzystane. W środowisku 

pracy ich niezręczne kontakty towarzyskie i częste nieporozumienia oparte na podtekście rozmowy 

powodują, że menedżerowie i inne osoby dewaluują prawdziwy poziom umiejętności danej osoby. Te 

tekst składa się z trzech głównych części. Najpierw podam pewne ramy. To rusztowanie, na którym 

opiera się reszta. Wyjaśnia podstawowe pojęcia, które pomogą ci lepiej zrozumieć praktyczne sugestie 

podane dalej. Po drugie, zamieściłem listę 42 najlepszych praktyk. Najlepsza praktyka to metoda, 

technika lub sposób radzenia sobie z sytuacją, która z największym prawdopodobieństwem przyniesie 

optymalne rezultaty. Obejmują one od prostych sugestii po twarde zasady. Mam nadzieję, że wśród 

tych 42 najlepszych praktyk jest wiele, które możesz od razu wdrożyć w swojej karierze. Na razie wiedz, 

że ta lista nie jest wyczerpująca. Trzecia i ostatnia część to solidne zakończenie obejmujące twoje 

bezpieczeństwo, przetrwanie i prawa. Są zasadami, według których należy żyć. Treści zawarte w tej 

części pomogą Ci uziemić i pomogą Ci czuć się bezpiecznie w sytuacjach przymusu. Jeśli kiedykolwiek 

zostaniesz zwolniony, przejdź do ostatniej części książki. Jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się dzień, w którym 

będziesz chciał rzucić palenie, przejdź do ostatniej części tej książki. Jeśli jest coś, co mogę zrobić, aby 

pomóc Tobie, drogi Czytelniku, zbliżyć się do większego sukcesu osobistego i zawodowego, uważam 

swój czas na napisanie tego za dobrze wykorzystany. 

Bazowy punkt wyjścia do budowania kariery 

”Najpierw powiedz sobie, kim byś był; a potem rób to, co masz do zrobienia.” -Epiktet 

Wiele nieodkrytych talentów 

Osoby z zespołem Aspergera często posiadają umiejętności, które nie są odpowiednio uznawane za 

wartościowe, czasem bardzo wartościowe umiejętności w pracy zawodowej. Dlaczego ten temat 

wymaga poważnej, globalnej, publicznej uwagi? Wsłuchaj się w następującą krótką dyskusję, aby 

uzyskać odpowiedź. Niedawno zapytałem programistę komputerowego 47-letniego mężczyznę z 

zespołem Aspergera: „Co zrobiłeś, aby odnieść sukces w pracy?” Usiadł wygodnie i pomyślał. 

I myśli.  



I myśli.  

Ucieszyłem się słysząc ciszę, ponieważ prawdopodobnie oznaczało to, że aktywnie rozważał moje 

pytanie.  

W końcu nadeszła jego odpowiedź: „Codziennie prysznic”.  

Zachichotałem.  

Jego największym sekretem sukcesu było codzienne branie prysznica? Osiągnął hojną pensję i wygodny 

styl życia dzięki jednemu podstawowemu aktowi higieny osobistej? Wiedziałem, że zrobił wiele, wiele 

innych rzeczy, aby osiągnąć sukces zawodowy, jaki odniósł w tamtym momencie swojego życia. Ale po 

tej jednej odpowiedzi zamilkł. Żadnych innych sugestii. Zadałem więc pytanie uzupełniające: „Czy 

zrobiłeś coś jeszcze? Odniosłeś spory sukces. Myślał i myślał z tą samą zbyt długą przerwą. Potem, z 

ostatecznością, powiedział: „Nie mam pojęcia”. W tym momencie rozmowy (lub jej braku) zdałem 

sobie sprawę, że może być wiele osób z AS dobrze prosperujących w świecie pracy, ale ich strategie na 

sukces pozostają dobrze skrywaną tajemnicą. Czemu? Ponieważ introspekcja może nie przychodzić 

łatwo komuś, kto ma mózg skłonny do ślepoty umysłowej. Samoanaliza jest czymś, co przychodzi do 

kilku wysoko wykwalifikowanych pisarzy w społeczności AS, ale nie do społeczności jako całości. W 

swojej karierze zatrudniałem i zwalniałem wiele osób. Z wielu powodów mam głęboki szacunek dla 

umiejętności i talentów osób z AS. Miałem przywilej kontaktować się z jednymi z najbardziej 

wykwalifikowanych profesjonalistów z autyzmem. Większość mojej pracy dotyczy sektora technologii, 

uniwersytetów, organizacji non-profit i różnych dziedzin, które wymagają szczególnie intensywnego 

zainteresowania jednym przedmiotem. Moja jedyna lekcja na wynos z tych lat pracy jest następująca: 

w tych, którzy wydają się być mniej społecznie uzdolnieni, kryje się wiele bardzo cennych, nieodkrytych 

talentów 

Niedocenianie Aspies Ashley Stanford 

Podzielę się jednym wyjątkowym doświadczeniem, które bez wątpienia pokazało mi, jak łatwo jest nie 

docenić kogoś z zespołem Aspergera. Ta historia dotyczy mojego męża Michaela, który jest 

programistą komputerowym z AS. Jest skupionym człowiekiem. Nienawidzi rozmawiać z ludźmi. 

Rozmowa z ludźmi, których nie zna, przypomina tortury fizyczne. W sytuacji społecznej często wykazuje 

fizjologiczne oznaki paniki i strachu. Dla samozachowawczy zwykle wyłącza się, milknie, staje się 

emocjonalnie odrętwiały i fizycznie ślepy. Nie zdaje sobie sprawy, że jego działania są niegrzeczne i 

zimne dla tych, którzy starają się być dla niego mili lub przyjaźni. Biorąc pod uwagę to tło, kiedy oboje 

poproszono nas o udział w spotkaniu, które wymagało profesjonalnej, towarzyskiej rozmowy, nie 

miałem pojęcia, jak sobie z tym poradzimy. Razem założyliśmy firmę techniczną. Talenty Michaela 

zostały dobrze wykorzystane w firmie, ale po przepracowaniu całego roku nie mogliśmy już dłużej 

unikać tradycyjnych spotkań biznesowych. Z kadrą kierowniczą. Kto chciał usiąść przy stole i 

porozmawiać. Przerażenie było prawdziwe. Strach był namacalny. Kiedy jechaliśmy na spotkanie do 

Fremont w Kalifornii, martwiłem się, że być może Michael nie będzie mógł wysiąść z samochodu, nie 

mówiąc już o wejściu do budynku. Kiedy strach się nasila, ciało zamarza. To nie jest aspekt zespołu 

Aspergera - to pierwotna reakcja na przeżycie. Jeśli drapieżnik znajduje się w pobliżu, adrenalina 

wzrasta i powoduje, że ciało albo ucieka poza jego zasięg, albo zamarza w bezruchu, który pozwala mu 

nie być widzianym przez drapieżnika. Chodzi o przetrwanie. Częścią zmarzniętej reakcji (którą również 

widziałam u naszej małej córeczki) było ustanie oddechu. Jest to część pełnego zamrożenia. 

Zauważyłam, że Michael nie oddychał, gdy siedział na miejscu pasażera. Rozważałem odwołanie 

spotkania, zawrócenie samochodu i powrót do domu. Ale wahałam się wystarczająco długo, aby 

rozważyć jeszcze jedną opcję. Próbowałam sprawdzić, czy jest coś, co mogę zrobić, aby złagodzić 

strach. Powiedziałam tonem, który, jak miałem nadzieję, Michael mógł usłyszeć (głośno, przesadnie 



wypowiadany): „Proszę, nie rozmawiaj na spotkaniu”. (Michael wziął oddech.) „Proszę nie traktuj mnie 

jak żonę. Udawaj, że jesteś kolegą. Możesz być odległy. W porządku. Nie trzymaj mnie za rękę. Nie 

patrz na mnie." Zatrzymałam się między każdym stwierdzeniem: „Nie martw się. Nie będę zła. Nie patrz 

na mnie. Nie mów. Mogę mówić. Jeśli zadadzą ci pytanie, po prostu kiwnij głową i spójrz w moją stronę. 

To przekieruje pytanie do mnie i mogę na nie odpowiedzieć. Udawaj, że jesteś lustrem, w którym odbija 

się słońce. Nie mów. W porządku." Ciało Michaela rozluźniło się na tyle, że mógł wejść do budynku, 

uścisnąć dłoń i usiąść przy stole, ale nadal wyglądał na chorego. Podczas powitania i uścisku dłoni 

kierownictwo próbowało small talk. Zaangażowałam się w rozmowę, podczas gdy Michael zachowywał 

się jak głuchy. Jego zachowanie było dziwne, ale nadal w granicach akceptowalnego. Usiedliśmy przy 

stole i dyrektorzy przedstawili się. Wyglądali na techników o zainteresowaniach podobnych do 

zainteresowań mojego męża. Byli bardzo towarzyskimi biznesmenami, biegłymi w sztuce negocjacji. 

Nie byli autystyczni - żaden nie wykazywał cech ZA – ale dzielili z moim mężem miłość do komputerów. 

Kilka minut po spotkaniu wydarzyła się najdziwniejsza rzecz. Po wysłuchaniu wystarczającej ilości 

informacji technicznych, by zwrócić jego uwagę, mój mąż Michael spojrzał na dyrektorów, jakby byli 

prawdziwymi ludźmi. Widział ich. Był na nich otwarty. Jego klapki odpadły. Michael milczał, ale 

widziałam, jak strach się rozpływa. Kiedy rozmawiałam z dyrektorami, poczułam, że jakaś część mojego 

umysłu próbuje sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz Michael patrzył na kogoś tak otwarcie, kiedy 

pierwszy raz się z nim spotkał. Może robił to już wcześniej, a ja nie byłem tego świadkiem? Wiedziałam 

tylko, że nie mogłem sobie przypomnieć ani razu, kiedy Michael był w stanie nawiązać normalny 

kontakt wzrokowy, kiedy spotykałam się z kimś po raz pierwszy. Zauważyłam, że dyrektorzy za bardzo 

zwracali się do mojego męża, aby uzyskać informacje zwrotne. Wyczuwali, że to on jest technicznym. 

Michael w tym momencie tylko kiwał głową, ale widziałem, jak w podejściu kierownictwa narastają 

oczekiwania. Wiedziałam, że mój mąż jest w stanie nawiązać kontakt wzrokowy w niektórych 

sytuacjach, ale wątpiłam, czy potrafi go utrzymać i wątpiłam, czy potrafi pojąć zawiłości w pełni 

wzajemnej mimiki twarzy, gestów ciała i naprawczych „sztuczek” językowych stosowanych w 

skomplikowanych sprawach negocjacje. Zaczęłam się martwić, że może rzeczywiście spróbować wziąć 

udział w rozmowie. Potem zrobiło się jak śnieżka. Mój mąż zaczął odpowiadać na pytania, wszystkie 

techniczne, wymagające więcej niż odpowiedzi tak lub nie. Był zręczny, w pełni zaangażowany. Przez 

większą część spotkania siedziałam w oszołomionym milczeniu. Było kilka pytań związanych z 

biznesem, które Michael przesłał mi, ale spotkanie było najwyraźniej prowadzone przez Michaela. 

Prowadził ludzi! Był w pozycji kształtowania rozmowy i wykonał mistrzowską robotę. Przekierował; dał 

przemyślaną informację zwrotną; odwzajemnił się odpowiednio. Uśmiechnął się, skinął głową, wyraził 

zgodę. Były to umiejętności konwersacyjne, których myślałem, że nigdy nie zrozumie, nie mówiąc już 

o umiejętnościach bez przećwiczonych skryptów. W tym otoczeniu wyglądał i zachowywał się jak moi 

przyjaciele, którzy mieli dyplomy biznesowe, MBA z poważnym wykształceniem biznesowym i byciem 

społecznym. Kiedy opuściliśmy spotkanie, to ja się trzęsłam, nie on. Byłem taka szczęśliwa. Właśnie 

byłam świadkiem potężnej zdolności mojego męża. Znam mojego męża, odkąd skończył 21 lat, a on 

miał 41 lat, z powodzeniem pokonując bardzo złożoną interakcję społeczną i zawodową. Co się stało? 

Po pierwsze, nie doceniłem jego umiejętności - dostrzegłam jego niezdolność do komunikacji i 

założyłem, że obejmuje to wszystkie scenariusze. Po drugie, oboje nie zauważyliśmy, że w pewnym 

środowisku czynniki fizyczne i społeczne mogą się łączyć, tworząc dla niego zdrową, przyjemną 

interakcję społeczną. Po trzecie, był wystarczająco fizycznie przygotowany na spotkanie. To były proste 

rozwiązania. Dlaczego nie rozpoznaliśmy ich wcześniej? Natknięcie się na tę konkretną umiejętność 

wydawało się tak przypadkowe. Co by było, gdybyśmy nigdy nie odkryli tej zdolności? A gdyby nigdy 

nie wiedział, jak niesamowity może być? Stopień, w jakim nie doceniłem jego umiejętności, był 

szokujący. Przyjrzałam się innym obszarom mojego życia i innym osobom, z którymi pracuję, którzy 

doświadczają różnych odcieni autyzmu, i stwierdziłem, że było wiele, wiele skoków w zdolnościach. Ku 

mojemu przerażeniu stwierdziłem również, że regularnie nie doceniam umiejętności osób 



niezorientowanych społecznie. Ludzie mają tendencję do generalizowania i osądzania, włącznie ze 

mną. To był sukces tego dnia, który Michael wykorzystał jako fundamentalne doświadczenie podczas 

kolejnych spotkań, gdy budowaliśmy biznes. To doświadczenie zapoczątkowało mu karierę zawodową, 

w której teraz kontroluje to, co robi ze swoimi dniami. Michael obrócił się o 180 stopni w jego opinii o 

sobie jako osobie społecznie kompetentnej. Nie było już „nie mogę”, ale „wolałbym nie”. Interakcja 

społeczna stała się wyborem, a nie ograniczeniem. Zidentyfikowaliśmy konkretnie elementy spotkania, 

które pozwoliły na taki sukces i wykorzystaliśmy to, odtwarzając je w innych sytuacjach, aby sukces 

mógł budować na sobie. Przestaliśmy pracować nad tym, aby Michael stał się osobą wszechstronną i 

skupiliśmy się na jego wyjątkowych umiejętnościach. W trakcie tego procesu, wbrew temu, czego 

można by się spodziewać, stał się bardziej wszechstronną osobą, polegającą mniej na innych, a bardziej 

na własnych umiejętnościach, nawet w zadaniach, które z natury były dla niego niezwykle trudne. 

Wprowadzenie Michaela zbiegło się z gwałtownym wzrostem w mojej karierze zawodowej, gdy 

przeszłam od pracownika do pracodawcy. Im więcej czytałam o zarządzaniu w miejscu pracy, tym 

bardziej byłam w stanie odnieść te umiejętności do mojego męża. Mogłem być jego „trenerem pracy”, 

przekazując mu profesjonalne porady, które pomogły ukształtować jego karierę w sposób, który 

szanował jego najgłębiej zakorzenione nieumiejętności i zwiększył jego liczne umiejętności i naturalne 

talenty oparte na kryteriach diagnostycznych ZA. Bez wątpienia osoby z ZA borykają się z różnymi 

stopniami trudności społecznych i sensorycznych, ale są też możliwości, obejścia i rozwiązania. 

Patrzenie na ograniczenia osoby, bez równoważenia ich oceną jej unikalnych umiejętności, jest 

rzeczywiście niefortunne. Firmy odnoszące sukcesy buduje się patrząc na to, co już działa w innych 

biznesach i po prostu robiąc to lepiej. Udane kariery można budować, patrząc na to, co już działa na 

osobę z AS i podkreślając te umiejętności.  

Czy zespół Aspergera Cię ogranicza? 

Ostatecznym celem tego tekstu jest odejście od czytania w stanie gotowości i możliwości wdrożenia 

ulepszeń, które budują zdrowsza, szczęśliwsza kariera. Jest takie popularne powiedzenie: „Jeśli chcesz 

być bogaty, spójrz, jak żyją bogaci ludzie”. Ludzie często są zaskoczeni, że naprawdę bogaci ludzie są w 

rzeczywistości oszczędni w stosunku do swoich pieniędzy. Podobne odkrycie można znaleźć w świecie 

autyzmu. Jak powiedział mi jeden z nieautystycznych sprzedawców: „Cóż, oczywiście, jeśli jesteś 

niepełnosprawny, nie będziesz w stanie odnieść takiego sukcesu”. Ten komentarz sprawił, że się 

wzdrygnąłem, ponieważ niedawno przeczytałem stos książek biznesowych opisujących osiągnięcia 

niektórych z najważniejszych „kształtowników naszego świata”. Kiedy spojrzysz na 1000 najlepszych 

ludzi tego pokolenia, którzy odnieśli największe sukcesy, znajdziesz zaskakującą ich liczbę z cechami 

AS. Wielu pierwotnych architektów Google (i ludzi, którzy nadal pracują w wielu biurach Google), wielu 

naukowców, którzy dokonali przełomowych przełomów w medycynie i innych odkryciach, muzycy, 

artyści i wielu innych. Prawie we wszystkich dziedzinach można znaleźć przynajmniej jedną, często 

wiele osób, które ukształtowały historię i mają pewne dziwactwa, które utożsamiają ich z diagnozą ZA, 

jeśli postanowią jej szukać. Możesz mieć cechy AS i nadal osiągać najwyższe szczeble sukcesu 

zawodowego. Każdy inaczej definiuje sukces zawodowy, ale pod jednym względem, definiując go 

samym bogactwem, jednym z najbogatszych ludzi na świecie był Bill Gates, człowiek znany z posiadania 

wielu oczywistych cech AS. Dorastałam w pobliżu Redmond, gdzie Bill Gates założył „imperium” 

Microsoftu. Wielu moich przyjaciół i znajomych pracowało dla Gatesa na początku rozwoju Microsoftu. 

Historie jego ataków, wściekłości, kołysania się, obsesji, stimmingu, trzepotania i irracjonalnego 

trzymania się struktur logicznych były częścią wielu rozmów z przyjaciółmi. Jak więc Bill Gates zbudował 

swoje osobiste bogactwo w tak szybkim i masowym tempie, wznosząc się ponad bankierów, 

potentatów naftowych i ludzi, którzy mieli znacznie więcej umiejętności społecznych w naszym wysoce 

społecznym świecie? Skupił się na swoich umiejętnościach. Niewiele uwagi, jeśli w ogóle, poświęcał 

swoim słabościom. Nie pozwolił, by trudności go spowolniły. Będzie miał atak i skończy z tym, 



przechodząc do następnego zadania. Jeśli chcesz być bogaty, spójrz, jak żyją bogaci ludzie. Jeśli chcesz 

odnieść sukces jako profesjonalista, spójrz, jak inne osoby z AS osiągnęły swój zawodowy sukces. 

Mam przyjaciółkę, nazwijmy ją Sophie, która odniosła ogromny sukces zawodowy. W przeciwieństwie 

do Gatesa, jej celem nigdy nie było zbudowanie imperium, ale zbudowanie życia, w którym miała 

swobodę wyboru tego, co będzie robić każdego dnia. Aby to zrobić, zbudowała małą firmę w wieku 20 

lat, sprzedała ją w wieku 30 lat i już nigdy nie musi pracować. Sztuczka polega na tym, że żyje skromnie. 

Mieszka w małym kalifornijskim domu typu bungalow, jeździ trzyletnim samochodem (nie najnowszym 

modelem) i ma pełną kontrolę nad swoim życiem. Ten rodzaj kontroli najwyraźniej jest dla niej bardzo 

pocieszający. Jestem przekonany, że większość ludzi czytających tę książkę, jeśli nie osiągnąłeś jeszcze 

pewnego poziomu wygodnego sukcesu, prawdopodobnie zechce pewnego dnia prowadzić styl życia, 

który zapewni ci komfort i będzie dobrze odpowiadał twoim potrzebom. Pewnego dnia zapytałem 

Sophie o jej sekret sukcesu: 

Ja: „Sophie, kocham życie, które zbudowałaś… Było tyle przeszkód… Jak to zrobiłeś?” 

Sophie: „Ignorowałam wszystkich, którzy mówili mi, że nie mogę tego zrobić. (duży uśmiech.) Jestem 

silną dziewczyną. Jest wiele rzeczy, które mogę zrobić”.  

Niech więc w następnym trudnym dniu słowa Zofii rozbrzmiewają w twoich uszach, tak jak w moich: 

„Jest wiele rzeczy, które mogę zrobić”.  

Odwrotna strona monety 

Kluczem do znalezienia pracodawcy, który potrafi docenić Twoje wyjątkowo potężne umiejętności, jest 

najpierw samemu je rozpoznać. Kiedy już wiesz, w czym jesteś dobry, możesz uznać to za korzyść, 

zamiast pozwolić, by zniszczyło twoją karierę jako deficyt. Rozważ następujące dwie kobiety, które 

znam od wielu lat. Zarówno Karly, jak i Chrissy dorastały nieśmiało, introwertycznie i naukowo w 

małym miasteczku w Idaho. Matka Karly powiedziała jej, że jest mądra i że „dorośnie, by robić 

wspaniałe rzeczy”. Kiedy Karly rozebrała blender swojej matki, aby zobaczyć jego mechaniczne 

wnętrzności, jej matka nie była zła, ale zamiast tego zachęciła ją, by „rozgryzła to przed piątą, ponieważ 

potrzebuję go do przygotowania obiadu”. W przeciwieństwie do Chrissy nigdy nie powiedziano jej, że 

jest mądra (z wyjątkiem Karly). Rodzice i bracia Chrissy często się śmiali, gdy popełniała głupie błędy. 

Rodzina Chrissy wzmocniła przesłanie, że była głupia, niezdarna i prawdopodobnie miałaby trudności 

z przetrwaniem jako dorosła. Kiedy Karly i Chrissy chodziły razem do liceum, chodziły razem na te same 

zajęcia. Nie miały innych przyjaciół, a trzymanie się razem pomogło im przetrwać ten trudny okres w 

szkole. Chrissy była w rzeczywistości lepsza z matematyki i nauk ścisłych niż Karly, ale kiedy nadszedł 

czas, aby złożyć podanie o studia, Karly złożyła podanie do MIT i innych podobnych szkół, podczas gdy 

Chrissy złożyła podanie tylko do szkoły państwowej. Wiedziała, jak powiedziała jej rodzina, że jako 

dorosła będzie jej ciężko. Chrissy ukryła się za wymówką, że „nie stać jej na” szkołę taką jak MIT, mimo 

że jej status finansowy był taki sam jak Karly. Ścieżki kariery, które obrały Chrissy i Karly, nie mogły być 

bardziej różne. Karly zanurkowała w akademię, nigdy nie imprezowała, nigdy nie odchodziła od 

studiów. W końcu otoczona przez równie geekowych ludzi, uczyła się 18 godzin dziennie, poświęcając 

czas tylko na szybkie jedzenie i szybkie spanie. W końcu trafiła do NASA. Chrissy zmagała się z lokalnym 

college'em. Otoczona bardzo towarzyskimi, „kochającymi zabawę” młodymi dorosłymi, Chrissy 

przebywała w swoim pokoju w akademiku tak często, jak to możliwe. Poszła na zajęcia i wróciła do 

swojego pokoju. Nie spędzała nawet dużo czasu w bibliotece, ponieważ uczniowie w bibliotece czasami 

byli głośni i to przerażało Chrissy. Zaczęła cierpieć na ataki paniki, a jej zachowanie było na granicy 

agorafobii.  W drugim roku studiów rodzice Chrissy przestali wspierać ją finansowo i Chrissy dostała 

pracę kelnerki. Nieprzerwana interakcja społeczna polegająca na służeniu ludziom sześć godzin 

dziennie była torturą dla Chrissy, ale wiedziała, że życie jest ciężkie i miała bardzo niewiele 



umiejętności, aby pomóc jej przez nie przejść. Jej szef krzyczał na nią codziennie: „Uśmiechnij się, gdy 

będziesz tam, obsługując klienta!”, „Jeśli jeszcze raz upuścisz talerz…!”, „Chrissy, jesteś najbardziej 

niegrzeczną kelnerką, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Jeśli nie możesz zacząć być przyjazny, jesteś 

zwolniony!” Tak więc, kiedy Karly była przez kilka pierwszych lat w NASA, Chrissy przeszła do pracy 

sekretarki, witając ludzi przy frontowych drzwiach ruchliwego biura. Chrissy rzuciła szkołę. Kiedy dwoje 

przyjaciół spotkało się na lunchu w tym momencie ich życia, różnica była tak ogromna, że nigdy więcej 

się nie spotkali. Dlaczego różnica? Patrząc na ich ścieżki życiowe z dystansu, można dostrzec dwa 

czynniki różnicujące: 

1. Wsparcie/postawa/opinia rodzicielska dziecka → opinia dziecka o sobie. 

2. Wsparcie środowiskowe/bezpieczeństwo/dopasowanie środowiska do potrzeb AS. 

Rodzice Karly zaakceptowali i zachęcili ją do rozwoju jako geekowej dziewczynki zainteresowanej 

mechanicznymi przekładniami i sprzętem elektronicznym wewnątrz blendera (oraz zegarem, światłami 

w jadalni, komputerem, starym silnikiem samochodowym i wieloma innymi rzeczami). Ludzie w życiu 

Karly skupili się na pozytywach, na mocnych stronach. Ponadto środowisko, w którym Karly rozpoczęła 

swoją dorosłą karierę, pielęgnowało, uprawomocniało i, co najważniejsze, było bezpieczne dla jej 

potrzeb sensorycznych, potrzeb intelektualnych i innych wyjątkowych potrzeb, które uczyniły ją tym, 

kim była. Stała się silna. W przeciwieństwie do tego, środowisko domowe Chrissy skupiało się na 

negatywach. Chrissy była tak świadoma swoich wad, że jej mocne strony zniknęły w tle. Chrissy była 

ciekawa, jak wszystko działa, ale nie rozkładała rzeczy na części, ponieważ „mama byłaby zła, gdybym 

nie mogła tego złożyć z powrotem”. Miłość Chrissy do wszystkiego, co techniczne, powoli umierała, 

mimo że miała wyraźne zdolności do nauki i matematyki. Głównym przesłaniem, którego nauczyła się 

jako dziecko, było to, że ma niewielki potencjał i niewielką wartość.  

Jako dorosła Chrissy miała niski instynkt samoobrony. Kiedy szkoła i praca stały się przytłaczające, 

zamiast mówić „Hej, to nie działa dla mnie!” (co prowadzi do szukania rozwiązań), stłumiła strach i ból. 

Szła dalej, w trybie przetrwania, ponieważ zarabiała na życie. Czasami, gdy spojrzysz na długość życia 

danej osoby skondensowaną w kilku krótkich akapitach, możesz wyraźniej zobaczyć, jak życie tej osoby 

mogłoby potoczyć się inną ścieżką, gdyby w różnych momentach jej życia były pewne realizacje. Co by 

się stało, gdyby Chrissy w przedostatniej klasie liceum, w roku, w którym aplikowała do college'u, zdała 

sobie sprawę, że jest równie mądra, jeśli nie mądrzejsza od Karly? Co by było, gdyby natknęła się na 

książkę, film, osobę lub inne źródło informacji, które pomogło jej odrzucić przesłanie z dzieciństwa i 

objąć cudownie inteligentną i maniakalną jaźń? W dowolnym momencie życie Chrissy można było 

poprawić, zmienić, aby lepiej odpowiadało potrzebom Chrissy i wyrwać ją z piekła, w którym była na 

co dzień. Nawet z okropnymi wiadomościami, które otrzymywała jako dziecko, mogła ubiegać się o 

program nauki pracy w najbardziej geekowym miejscu, jakie mogła znaleźć. Mogła dostać samotną 

pracę niskiego szczebla w dużej firmie komputerowej, takiej jak Dell lub HP, lub w dowolnej innej 

organizacji, w której firma płaci za kształcenie ustawiczne pracownika. Mogła pracować i uczyć się przez 

wiele lat, powoli nabierając pewności siebie i wewnętrznej motywacji, które zostały z niej wyparte jako 

dziecko. Chrissy miała opcje. Po prostu nie miała tego zapału, którego potrzebowała, by skupić się na 

swoich mocnych stronach. Jeśli czujesz się mniej niż w pełni usatysfakcjonowany swoją karierą, mam 

nadzieję, że ta książka będzie kopa w spodnie, których potrzebujesz. Masz mocne strony. Cechy, które 

niektórzy, a nawet wielu, mogą uważać za negatywy, można dobrze wykorzystać w odpowiednim 

środowisku. Proszę, nie pozwól, aby twoje cenne i potężne siły pozostały uśpione. Masz wyjątkowo 

zbudowany mózg, który pozwala Ci skupić się na pewnych rzeczach z intensywnością, której inni ludzie 

nie mogą. Twoje talenty są cenne. Nawet jeśli te talenty są pochowane w nerwowym, niestabilnym, 

niezręcznym i społecznie nieudolnym ciele, warto podzielić się wartością z pracodawcą, który, miejmy 

nadzieję, zobaczy Twój wkład i pomoże Ci się rozwijać w dłuższej perspektywie. Nigdy nie jest za późno. 



Nawet jeśli masz 101 lat i jest to ostatnia rzecz, którą przeczytałeś przed śmiercią, nie jest za późno, 

aby zmienić swoje postrzeganie. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteś w późniejszych latach swojego 

życia. Poświęć jak najwięcej czasu, aby rozkoszować się wartością swoich umiejętności Aspie. 

Zatrudnienie jest tak naprawdę tylko symbolem doceniania przez świat Twoich talentów. To uznanie z 

wypłatą. Ale nawet jeśli świat nie nagradza cię pieniężnie, bardzo pomocne jest, jeśli potrafisz we 

własnym umyśle objąć całą swoją jaźń, drgania i wszystko inne, i rozpoznać, że jesteś wartościowy. 

Czytając to, zobaczysz wiele sposobów, w jakie możesz zamienić swoje deficyty w korzyści. Diagnoza 

medyczna każdego schorzenia pokazuje jedną stronę medalu - upośledzenie, niepełnosprawność, 

trudności. Przyjrzyjmy się drugiej stronie medalu - mocnym stronom, talentom i niezrównanym 

wynikom, które osoba z zespołem Aspergera może osiągnąć w odpowiednim środowisku i twierdząc, 

że swoją osobowość, swój zespół Aspergera, jest swoją własną. Aby poprzeć moją tezę, zacytuję 

ostatnią książkę biznesową zatytułowaną Clever: Leading Your Smartest, Most Creative People: 

Liderzy zdali sobie sprawę, że niektórzy z ich zwolenników generowali ogromną wartość dla ich 

organizacji. Ich najcenniejsi ludzie byli kluczowi dla sukcesu organizacji – a jednocześnie najtrudniej 

było nimi kierować… To osoby, które wnoszą nieproporcjonalny wkład w to, co robi organizacja. Zwykle 

uderzają powyżej swojej wagi. …sprytni ludzie, o których mówimy, są zdolni do wielkich rzeczy, ale 

tylko wtedy, gdy kontekst organizacyjny i przywódczy umożliwia im realizację ich potencjału. 

Świat był zmieniany raz za razem przez ludzi takich jak ty, którzy wykraczają poza normalną ścieżkę 

życia. Pielęgnuj swoje mocne strony. 


