
Kwestie elastyczności i rutyny 

Istnieją pewne kroki, które możesz podjąć, aby zachować spokój. Na przykład, niektóre osoby z ZA 

mogą mieć stymulacje, które wydają się w pełni normalne, a być może nawet mogą być pocieszające. 

A może stymy powodują tylko frustrację. Niezależnie od przypadku, są rzeczy, które robisz, które są 

powtarzalne i podążają za określonym wzorcem. Niektóre z tych zachowań mogą wyglądać jak 

zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, OCD. W pracy jest wiele zadań, z którymi najlepiej radzi sobie 

osoba z odcieniem OCD. Na przykład w mojej małej firmie podawałem kod bezpieczeństwa tylko 

osobom „nadmiernie sumiennym”. Potrzebuję kilku osób, które mają wewnętrzną, naturalną chęć 

sprawdzenia i sprawdzenia. Pomaga mi lepiej spać w nocy, wiedząc, że mam wysoce niezawodnych 

pracowników, którzy dbają o najbardziej krytyczne aspekty zabezpieczenia biura. Ta cecha podobna do 

OCD może być atutem, ale może też prowadzić do łatwego przeciążenia. Kiedy jesteś bardzo 

skoncentrowany na perfekcyjnym wykonaniu zadania, są pewne zadania, których po prostu nie możesz 

wykonać. Niektóre zadania mają być wykonywane szybko i bez precyzji. Na przykład pracownik, który 

codziennie zamiata liście ze schodów, nie ma ZA. To zadanie na dziesięć minut. Gdyby była zbyt 

dokładna, mogłaby spędzać godziny, upewniając się, że nie został ani jeden listek ani nawet skrawek 

liścia. Liście opadają tak szybko, jak tylko zdoła je uprzątnąć. Jak na ironię, kiedy masz intensywną 

zdolność skupiania się na jednym konkretnym zainteresowaniu, możesz stracić orientację na ścieżce, 

na której musisz pozostać, aby dalej ćwiczyć to konkretne zainteresowanie. Na przykład Rafael chce 

zostać hydraulikiem – jego wielkim zainteresowaniem zawsze były toalety (ku przerażeniu jego 

rodziców) – ale nadal zgłasza się jako wolontariusz, aby pomagać innym ludziom w naprawie toalet i 

nie ma czasu na oficjalne szkolenie, którego potrzebuje. Ponieważ Rafael ma teraz 37 lat i nadal 

mieszka w domu, presja, by znalazł „prawdziwą pracę”, jest dość duża. Jeśli nie ukończy szkolenia w 

bardzo krótkim czasie, będzie musiał znaleźć jakąkolwiek pracę, jaką uda mu się zdobyć. 

Prawdopodobnie nie będzie to jeden z hydraulików. Jeśli Rafael nie będzie mógł uprawiać hydrauliki, 

oficjalnie lub nieoficjalnie, w ciągu dnia, istnieje duża szansa, że zacznie mieć częstsze stopnie i awarie. 

W jego przyszłości czeka wyraźna spirala spadkowa, jeśli nie będzie w stanie wymyślić, jak zbudować 

karierę, która pozwoli mu cieszyć się jednym, wszechogarniającym zajęciem. 

Najlepsza praktyka 28: Stabilność 

Wielu dorosłych z ZA ukrywało lub nauczyło się nie robić wielu rzeczy, które identyfikowałyby ich jako 

osoby z autyzmem. Chodzenie na palcach jest spłaszczone; trzepotanie dłoni jest uspokojone; kontakt 

wzrokowy jest wyszkolony; a czytanie z twarzy jest opanowane. Ale jest kilka cech, które pozostają w 

tle, niezauważone, dopóki nie pojawią się podczas interakcji. W biurze brak elastyczności może być 

częścią Twojego zwykłego dnia pracy. Można mieć nadzieję, że twój szef, koledzy i pracownicy 

dostrzegą drugą stronę medalu. Jak powiedział mi niedawno jeden z menedżerów wysokiego szczebla: 

„Odwrotna strona irytująco trudnej jakości może być mocną stroną konkretnego projektu. Na przykład 

pracownik, który wykazuje brak elastyczności, może być osobą bardzo skoncentrowaną, metodyczną i 

zorientowaną na szczegóły, której potrzebujesz do następnego dużego przedsięwzięcia”. Drugą stroną 

braku elastyczności jest stabilność. Dlaczego stabilność jest tak ważna dla firm? Ponieważ zatrudnianie 

nowych ludzi kosztuje dużo pieniędzy, więcej niż prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę. W ciągu 

krótkiego czasu prowadzenia firmy nauczyłem się, że zatrudnianie pracownika oznacza: 

1. Złożenie DE-34 w rządzie federalnym. (Prawdopodobnie wszystkie kraje uprzemysłowione mają 

jakieś dokumenty, które należy złożyć, gdy pracownik jest zatrudniany.) Papierkowa robota wymaga 

czasu, zwykle czasu księgowego lub księgowego. Ich czas jest drogi. 



2. Nowy zestaw wszystkiego dla tego nowego pracownika: być może nowe biurko (przynajmniej 

wyczyszczone po poprzednim pracowniku), nowe materiały eksploatacyjne, nowy podręcznik dla 

pracownika, nowy lub wyczyszczony/wyczyszczony komputer itp. 

3. Szkolenie: Prawdopodobnie najdroższą częścią zatrudniania nowego pracownika jest długi i żmudny 

proces szkolenia. Niektórzy pracownicy uczą się szybko, ale najczęściej szkolenie trwa dłużej i jest mniej 

skuteczne niż oczekiwano. 

4. Pracodawca chce przede wszystkim pracownika, którego można zatrudnić, wyszkolić, dobrze 

wykonywać i zostać. Inny powód, charakterystyczny dla USA, ale być może powszechny w innych 

krajach: za każdym razem, gdy zwalniam kogoś z mojej firmy, podnosi to stawkę podatkową mojej 

firmy. W chwili pisania tego tekstu nowi pracodawcy mają ustaloną stawkę 3,4% na pierwszy rok. 

Oznacza to, że na każde 100 000 dolarów, które płacą swoim pracownikom, 3400 dolarów 

dodatkowych pieniędzy musi trafić do rządu. Następnie rząd kieruje te pieniądze na bezrobocie, aby 

po zwolnieniu ludzi rząd mógł im pomóc w podstawowych wydatkach na życie, dopóki nie znajdą nowej 

pracy. 

Jeśli uda mi się zatrzymać pracowników i uniknąć zbyt wielu zwolnień, moja stawka podatkowa będzie 

powoli spadać, a moja firma będzie mogła zatrzymać więcej ciężko zarobionych pieniędzy. Istnieje 

bardzo bezpośrednia rekompensata fiskalna za długoterminowe utrzymanie pracowników. 

Zatrudnianie osób, które są stabilne, jest bardzo korzystne dla wyników firmy. Najbardziej stabilnymi 

ludźmi, jakich znam, są osoby z autyzmem. Jeden przykład: Ned, mój przyjaciel, jest pracownikiem 

naukowym na lokalnym uniwersytecie. Kiedy zaczął studia, wiedział, że chce zostać na studiach tak 

długo, jak to możliwe. W końcu zrobił doktorat. Zamiast dostać pracę w przemyśle, znalazł pracę na 

uczelni, którą właśnie ukończył. Nigdy nie odejdzie od pracy, chyba że zostanie do tego zmuszony. 

Nadal będzie pracownikiem naukowym tej uczelni do dnia przejścia na emeryturę. Po przejściu na 

emeryturę prawdopodobnie nadal będzie codziennie odwiedzał kampus uniwersytecki, 

prawdopodobnie jako wolontariusz. W jego słowach „nie chce się nigdy ruszać” i chce „robić to, co 

robi” przez resztę swojego życia. Ned jest jednym z najbardziej stabilnych pracowników, jakich 

kiedykolwiek spotkałem. Jest wymarzonym pracownikiem każdego szefa, ponieważ wykonuje 

znakomitą pracę, wiedząc, że musi być najlepszy i najzdolniejszy, aby pozostać istotnym na swoim 

stanowisku. Nigdy nie będzie rozpraszany przez inne możliwości pracy; jego oddanie i lojalność nigdy 

nie zostaną podzielone. Moim celem jako pracodawcy jest znalezienie jak największej liczby Nedów i 

jak najszybsze zatrudnienie ich. 

Najlepsza praktyka 29: Lojalność 

Nauczyłam się osobistej lekcji o lojalności od mojego męża. Pewnego razu, kiedy strasznie się 

kłóciliśmy, zrzuciłam obrączkę i powiedziałam: „To koniec!”. Nie chciał zdjąć swojego, a ja zapytałem 

dlaczego. Nie mógł odpowiedzieć, ale później dowiedziałem się, że trzyma obrączkę na pół z miłości do 

mnie, a na wpół z miłości do stabilizacji. Porównaj jego zdolność do pozostania w związku małżeńskim 

z osobą bez tej szczególnej cechy „nieelastyczności”. Jeśli użyłeś punktów do oceny lojalności, 

porównanie mogłoby wyglądać tak: Steve: 80 punktów za miłość do żony Kiedy czasy są trudne, te 80 

punktów szybko się wyczerpuje, a saldo punktów lojalnościowych spada. Dochodzi do separacji i 

rozwodów. Tymoteusz: 80 punktów za kochanie swojej żony + 80 punktów za brak chęci zmiany 

dotychczasowej struktury swojego życia.  

Kiedy czasy są trudne, Timothy może stracić całą miłość do swojej żony, a wciąż jest 80 solidnych, 

trudnych do stracenia punktów, które utrzymują jego obrączkę na palcu. Zauważ, że jest mnóstwo osób 

bez ZA, które pozostają w związku małżeńskim z powodu apatii, ale nie mówię tu o lenistwie. W 

przypadku osoby z ZA, kiedy zawierała związek małżeński, dokonała wyboru partnerstwa z konkretną 



osobą i ten związek był w jej umyśle trwały. Można to postrzegać jako oddanie, lojalność, stabilność i 

wszelkiego rodzaju inne wspaniałe cechy, których często bardzo brakuje innym. Ta miłość do 

stabilności jest powszechna we wszystkich dziedzinach życia. W biurze praca Timothy'ego pozostanie 

stabilna, podczas gdy praca Steve'a staje się nieobliczalna, gdy zajmuje się rozwodem. Tymoteusz jest 

również bardziej skłonny do pozostania oddanym firmie, ponieważ ma +80 przyjemności ze swojej 

pracy plus +80 radości ze stabilności pracy. 

Najlepsza praktyka 30: Zaufanie 

Szkoda, że nie było sposobu, by wykrzyczeć to ze szczytów gór innym pracodawcom: „Chcesz 

pracownika, któremu możesz zaufać? Zatrudnij Aspiego!!” Często mówi się, że aspie są przeklęte 

uczciwością. Co za wspaniała, cenna cecha dla osoby, która ma w swoim zespole. Sprytny pracodawca 

doceni ogromną wartość posiadania kogoś z ZA w dowolnym zespole. Ten członek zespołu, zwłaszcza 

jeśli jest znany ze swojej uczciwości, może pomóc utrzymać zespół na właściwej drodze. Jeden 

przykład: w małym magazynie Howard pracował przy montażu różnych konsumenckich urządzeń 

elektronicznych. Pewnego sezonu, podczas przedświątecznego pośpiechu, Howard podsłuchał, jak 

jeden z pracowników obok niego rozmawiał o tym, jak mogliby zabrać kilka pozycji z inwentarza, a 

następnie zmienić całkowitą liczbę zapisaną w systemie inwentaryzacji komputera, aby nikt nie 

zauważył, że zostały zabrane. Howard nauczył się na podstawie wcześniejszych trudnych doświadczeń, 

że zawsze lepiej jest porozmawiać z nauczycielem lub szefem, zanim pojawi się problem, niż po nim, 

nawet jeśli może to być odebrane jako gadanie. Następnego ranka Howard zapukał do drzwi swojego 

szefa. Szef Howarda, James, uważnie słuchał, jak Howard opisywał, co usłyszał poprzedniego wieczoru. 

James działał szybko i natychmiast wezwał wszystkich pracowników na spotkanie. Podczas spotkania 

James szczegółowo opisał, że zapasy firmy i ich zabezpieczenia zostały ostatnio przetestowane (białe 

kłamstwo, ale skuteczne w swoim celu) i że szczególnie ważne jest, aby pamiętać o dokładnym liczeniu 

zapasów w tym roku, ponieważ „wszystkie błędy zostaną wyłapane i potrącony z twojej wypłaty, jeśli 

to ty byłeś na służbie, kiedy to się stało. James był w stanie szybko powstrzymać każdą potencjalną 

kradzież dzięki otwartej szczerości, którą podzielił się Howard. Howard był teraz najcenniejszym 

pracownikiem swojego szefa. Po świątecznej gorączce zwolniono pracownika, który rozważał kradzież. 

James poprosił Howarda, aby siedział podczas rozmów kwalifikacyjnych podczas zatrudniania nowego 

personelu. Było to idealne rozwiązanie dla Howarda, ponieważ mógł on wybrać nowego 

współpracownika, który z największym prawdopodobieństwem będzie szczególnie dobrym 

współpracownikiem dla niego. 

Najlepsza praktyka 31: Utrzymanie działania maszyny 

Osoba z zwykle silnym przestrzeganiem rutyny może być jednym z najcenniejszych pracowników, 

jakich może mieć menedżer. Może być również jednym z najlepszych menedżerów, jakich firma może 

mieć. W każdej firmie są menedżerowie i pracownicy, którzy muszą wykonywać zadania przyziemne, 

rutynowe i ogólnie nudne. Osoby bez autyzmu mogą mieć bardzo trudności z wykonywaniem zadań, 

które są zbyt rutynowe. Przyjrzyjmy się jednemu przykładowi tej cechy w praktyce. To tylko jeden mały, 

konkretny przykład. Istnieje wiele sposobów, w jakie ta cecha może być atutem w pracy. Może sprawić, 

że będziesz bardzo cenny, bardzo niezawodna osoba. W większości firm, które opracowują 

oprogramowanie, jest wielu programistów pracujących z całym kodem w danym momencie. Aby 

pracować nad kodem bez bałaganu, „wyewidencjonowują” kod w taki sam sposób, w jaki pobierałbyś 

książkę z biblioteki. Kiedy skończą z kodem, zaewidencjonują go z powrotem. Prawidłowe 

zaewidencjonowanie i wyewidencjonowanie kodu jest często żmudne. Ludzie z mniejszym szacunkiem 

dla rutyny mogą czasem zaburzyć ten proces lub przynajmniej narzekać, że jest uciążliwy. W szerszej 

skali osoba szanująca rutynę może być osobą, która najprawdopodobniej wdroży protokół 

bezpieczeństwa w pracy. Wiele procedur bezpieczeństwa jest uciążliwych. Jako pracodawca, jednym z 



wymagań stawianych każdemu, kogo zatrudniam, jest umiejętność wykonywania żmudnych zadań. 

Zwolniłem kilku, którzy skarżyli się na rutynowe procesy. Dlaczego miałbym podjąć tak ekstremalne 

środki, jak zwolnienie kogoś, kto nie ma tej cechy (która jest naturalnie częścią autystycznego mózgu)? 

Ponieważ kiedy nikt aktywnie nie obserwuje tej osoby, ta osoba stanowi ryzyko. Osoby o niskiej 

motywacji do wykonania określonego zadania łatwo „zapomną” je wykonać. Osoba, która nie rozumie 

znaczenia rutyny, ma większe trudności z wykonywaniem ważnych rutynowych zadań. W mojej 

obecnej firmie każdy, kto ma klucz do biura, musi mieć tę cechę charakteru „nieugięte trzymanie się 

rutyny” w pikach. Muszą, w każdych warunkach, pamiętać o tym, co należy zrobić, aby zamknąć i 

zabezpieczyć biuro na koniec dnia. Muszą, w każdych warunkach, być w stanie wykonać pewne zadania 

o znaczeniu krytycznym, które z zewnątrz mogą wydawać się bez znaczenia, ale wewnętrznie, jeśli 

zostaną zapomniane, mogą kosztować firmę więcej strat, niż moglibyśmy odzyskać. Gdyby ci 

pracownicy nie mieli tych cech, które często określa się jako autystyczne, nie dałbym im pracy, którą 

obecnie wykonują. Zależy mi na nich. Śpię dobrze, wiedząc, że ich lojalność, oddanie i struktura 

mentalna czynią z nich najlepszych obrońców, jakich mogłaby mieć moja firma. 


