
Twój system sensoryczny w pracy 

Raz po raz byłem zadowolony z tego, że dziwactwa, które mogą odstręczać podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej (jeśli w ogóle odbywa się rozmowa twarzą w twarz), stają się nieistotne, gdy zaczyna 

się praca. Obecnie zatrudniam niewielką grupę osób, ale na szczęście nie tylko ja rozumiem, jak 

budować solidne zespoły. Wielu rekruterów i pracowników HR zdaje sobie sprawę, że warto 

zmodyfikować proces rozmowy kwalifikacyjnej, aby znaleźć pracowników, którzy naprawdę wykonają 

swoją pracę. W książce Joela Spolsky'ego (2007) Smart and Gets Things Done autor, guru zasobów 

ludzkich, któremu udało się zatrudnić Microsoft i własną firmę programistyczną, wskazuje, że najlepsi 

programiści są dziesięć, dziesięć razy bardziej produktywni niż przeciętni programiści. Spolsky ma dwa 

bardzo trafne uwagi dla osób z ZA: 

1. Aby przyciągnąć najbardziej błyskotliwych (ciebie!), firmy powinny i muszą oferować staże, które 

pomogą ci w wejściu. Staże zapewniają idealną mieszankę doświadczenia i swobody popełniania 

błędów. Stażyści mają reputację naiwnych. Twoje społeczne martwe punkty będą znacznie mniej 

zauważalne jako stażysta. Zanim będziesz gotowy do podjęcia stałej, płatnej pracy, poznasz biuro na 

tyle dobrze, aby nie popełniać już błędów. Pamiętaj, że w każdym nowym środowisku pracy wszyscy 

nowi pracownicy popełniają błędy. Jest to część procesu szkoleniowego, gdy przechodzisz od 

pracownika podstawowego do doświadczonego pracownika wyższego szczebla. Jako osoba z zespołem 

Aspergera, która nie zauważa tak wielu sygnałów społecznych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

będziesz podążać ścieżką usianą większą liczbą błędów. Na stażu oczekuje się od ciebie mniejszej 

wiedzy (stąd niskie wynagrodzenie lub całkowity brak wynagrodzenia). Przez jakiś czas może to być 

trudne finansowo, ale punkt wejścia do wielu świetnych firm może być bardzo wąski. Staż może być 

jedynym sposobem na przejście do kariery, która trwa długie, szczęśliwe życie. 

2. Spolsky wyjaśnia, czego rekruterzy powinni szukać u nowych talentów. To moja ulubiona część 

podejścia Spolsky'ego. Twierdzi, że są tylko dwa wymagania. Tylko dwa! Opowiada się, że firmy 

powinny szukać ludzi, którzy są. Inteligentny i b. Załatwiać sprawy. 

Pierwszą już masz. Częścią diagnozy AS jest ponadprzeciętna inteligencja. Jeśli jesteś w stanie tak 

kształtować swoje otoczenie, aby powodowało jak najmniejsze obciążenie dla twojego systemu 

sensorycznego (na przykład, jeśli możesz się zrelaksować, załamać lub zrelaksować w nocy po pracy), 

jest bardziej prawdopodobne, że będziesz w stanie wyrazić tę wyższą niż przeciętna inteligencję w 

Twojej pracy. Opanowałeś również drugie wymaganie. Jaka jest często najkrótsza droga do załatwienia 

spraw? Ignoruj zakłócenia. Ignoruj osoby rozmawiające. Ignoruj emocjonalne komunikaty, które 

zniechęcają. A jeśli jesteś zaangażowany w szczególnie głębokie zadanie z terminem, zignoruj wszystko 

inne – jedzenie, odpoczynek, sen – dopóki projekt nie zostanie ukończony. Czy jako osoba z ZA byłeś 

kiedyś tak zainteresowany jakimś zadaniem, że zapomniałeś, która jest godzina? A może zapomniałeś 

zjeść, dopóki nie byłeś zbyt głodny? Najprawdopodobniej masz umiejętności i temperament, aby robić 

rzeczy lepiej niż większość ludzi. Czytając to, możesz pomyśleć: „To wszystko brzmi wspaniale, ale kiedy 

przeprowadzam wywiad, myślą, że jestem idiotą, a nie mądrą osobą. Kiedy w końcu dostaję pracę, to 

nie ja kończę projekt. To ja rozpraszają mnie styczne”. Gdybym usłyszał, jak to mówisz, westchnąłbym. 

Wielkie, głębokie westchnienie pracodawcy, który jest smutny, gdy talent wymyka się 

niewykorzystany, niezauważony, źle skierowany lub w inny sposób zmarnowany. Kiedy ciało AS jest 

przeciążone, nie wydaje się inteligentne. Kiedy system nerwowy AS jest smażony, przerażony, 

osłabiony lub w inny sposób zdezorientowany, wszystko może rozpraszać. Jak wspomniano w 

Najlepszej praktyce 16, gdy jesteś przeciążony, nie możesz załatwić sprawy! 

Najlepsza praktyka 32: KAŻDY potrzebuje czegoś innego 



Chciałbym załączyć do tej książki krótki film pokazujący wielu różnych odnoszących sukcesy ludzi w 

branży technologicznej, którzy mają „dziwne” ruchy ciała. Dodałbym również krótki film spacerujący 

po kampusie w Stanford, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Politechnice Kalifornijskiej lub wielu 

innych uniwersytetach w stanie. Chodzenie na palcach, dziwne dziwactwa i unikalne ruchy ciała byłyby 

oczywiste. Zespół Aspergera nie skazuje na nisko płatną karierę. Starszy programista komputerowy w 

Północnej Kalifornii zarabia średnio 119 000 USD rocznie plus świadczenia, premie i często opcje na 

akcje. Starszy biostatystyk w Connecticut zarabia średnio 158 000 USD rocznie plus świadczenia, 

premie i często opcje na akcje. Te dodatki często mogą podwoić wartość tego, co zarabiasz. (Z punktu 

widzenia pracodawcy pensja podstawowa to często tylko połowa tego, co firma płaci za zatrudnienie 

osoby.) Moje ulubione stanowisko dla osoby z ZA: anestezjolog to ktoś, kto musi śledzić zawiłą ilość 

informacji z doskonałą dokładnością, doskonała dokładność. Według jednej z moich dobrych 

koleżanek, nazwijmy ją dr Mariann, jej wieloletnia praca w anestezjologii nauczyła ją jednego: 

„Anestezjologia to sztuka. Musisz spojrzeć na ciało osoby i dokonać wielu domysłów, a następnie 

dostosować je w razie potrzeby. Istnieją setki czynników i wiele, wiele różnych rodzajów dostępnych 

leków. Typowe leczenie anestezjologiczne obejmuje mieszankę leków. Typowe wynagrodzenie na 

wschodnim wybrzeżu wynosi 364 000 USD rocznie. (Wszystkie stawki wynagrodzeń oparte na 

stawkach www.monster.com i http://salary.com z czerwca 2010 r.) 

Jedna dziedzina, w której wielu Aspiów jest całkiem szczęśliwych — uniwersytety. Na uniwersytecie 

Stanford niedaleko miejsca, w którym mieszkam, profesorowie zarabiają od 150 000 do 275 000 USD 

rocznie w zależności od wydziału, który wybrali jako swoją specjalizację. (Stawki wynagrodzeń oparte 

na arkuszu informacyjnym „Informacje o personelu Wydziału Stanforda” opublikowanym przez Biuro 

Rektora.) Te pensje są dość hojne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że średnia pensja w USA wynosi około 

40 000 USD rocznie. (Na podstawie www.worldsalaries.org.) „Stereotypowe i powtarzające się maniery 

ruchowe” niekoniecznie przekreślają możliwość pracy w zawodzie, który może zapewnić komfort 

finansowy. Ale zanim przejdziemy dalej do tej sekcji, zauważmy, że niektóre ruchy ciała są tak 

ekstremalne, że sprawiają, że współpracownicy czują się niekomfortowo. Byłoby naiwnością twierdzić, 

że możesz dostać świetną pracę bez względu na to, jaki zestaw ruchów ciała pociąga za sobą. 

Najlepsza praktyka 33: Budowanie wsparcia 

Jeśli masz duże ruchy ciała, które współpracownicy i szefowie uznaliby za niewygodne (a następnie 

utrudniają ci pracę), istnieje kilka opcji. Zakłada się, że wypróbowałeś już wszystkie potencjalne metody 

leczenia, terapię zajęciową, oraz inne metody ograniczania negatywnego wpływu ubytków. Po 

pierwsze, rozważ otwartą i szczerą rozmowę ze współpracownikami. Potencjalna rozmowa mogłaby 

wyglądać tak: 

„______ (imię szefa lub współpracownika), czy mogę cię o coś zapytać? Wiem, że czasami wykonuję 

dziwne ruchy. 

Naprawdę mi przykro z tego powodu. Już próbowałem go uspokoić. Najgorzej jest, kiedy się stresuję. 

W rzeczywistości jest to sposób mojego organizmu na naturalne uspokojenie się. Pomaga mi zachować 

spokój i koncentrację. Czy można to jakoś przeoczyć?” 

To jest tylko przykładowy skrypt. Zawiera wszystkie elementy potrzebne do zdobycia wsparcia 

współpracownika. Podzielmy to na części, aby wyraźnie zobaczyć niezbędne elementy. 

1. „______ (imię szefa lub współpracownika)” Zadzwoń do osoby po imieniu, aby zwrócić na siebie jej 

uwagę. Jeśli jest to grupa ludzi, zastąp spersonalizowane powitanie swobodnym „Cześć…” lub „Cześć 

chłopaki…” 



2. „…Czy mogę cię o coś zapytać?…” Ludzie często rozpoczynają rozmowę, prosząc o pozwolenie na 

rozmowę. Ten krok wydaje się być często pomijany i nie jestem pewien, dlaczego. Być może opiera się 

to na „braku wzajemności społecznej” lub ślepocie umysłowej AS, ale w większości rozmów najlepiej 

jest mieć wprowadzenie, które pomaga osobie, z którą rozmawiasz, czuć się bardziej komfortowo, 

odpowiadając na ciebie. Rozważ to 

łopata do śniegu rozmowy. Jeśli rozmowa polega na spacerze po zaśnieżonej ulicy, przedni zderzak, 

„…Czy mogę cię o coś zapytać?…” to łopata do śniegu, która początkowo odpycha śnieg z drogi, 

umożliwiając Tobie i Twojemu współpracownikowi iść tą drogą. 

3. „…Wiem, że czasami wykonuję dziwne ruchy…” Odnieś się bezpośrednio do problemu. Możesz 

powiedzieć konkretny ruch, na przykład „Wydaje mi się, że odrzucam rękę do tyłu bez wyraźnego 

powodu”. W rzeczywistości nie wykonuj ruchu, opisując to! Jeśli ruch jest wystarczająco znaczący, aby 

o nim wspomnieć, prawdopodobnie jest to ruch, który sprawia, że ludzie czują się niekomfortowo. 

Celem tej rozmowy jest sprawienie, by współpracownik poczuł się komfortowo, a nie podkreślanie 

problemu. Jeśli możesz, unikaj ruchu. Współpracownik prawdopodobnie już wie, o czym mówisz. 

4. „…Naprawdę mi przykro z tego powodu…” Jest to potwierdzenie, że wiesz, że ruch sprawia, że ludzie 

czują się niekomfortowo i że chciałbyś, aby było to łatwiejsze. Ludzie są zwykle dużo bardziej otwarci, 

gdy otwarcie przyznajesz się do winy. Proszę, nie zrozum mnie źle — nie chcesz być osobą, na którą 

ludzie regularnie obwiniają, ale w tej sytuacji przyznanie się, że źle się czujesz z powodu niezręczności, 

pomaga uspokoić ludzi. 

5. „…Próbowałem już to uspokoić…” To ważna i pomocna część rozmowy. Pokazuje, że dbasz o swoje 

środowisko pracy na tyle, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, aby Twoi współpracownicy czuli się 

komfortowo. W razie potrzeby wyjaśnij krótko, że pracowałeś z terapeutą zajęciowym (zakładając, że 

tak) lub lekarzem (jeśli tak). Ten krok jest środkiem zapobiegawczym, zmniejszającym 

prawdopodobieństwo, że współpracownik zapyta: „Cóż, czy próbowałeś ___ (nazwa leku na receptę)” 

lub, co gorsza, „Czy próbowałeś po prostu tego nie robić?” Uważaj, aby nie zwerbować 

współpracownika jako doradcy – to przyniesie odwrotny skutek. Skoncentruj się na pozyskaniu 

zrozumienia i wsparcia współpracownika. 

6. „…najgorzej jest, gdy jestem zestresowany…” To uczy twojego współpracownika „odczytywania” 

twojego poziomu niepokoju. Jeśli uda ci się zdobyć wsparcie współpracownika, będzie on twoim 

sprzymierzeńcem, gdy następnym razem będziesz potrzebować współpracownika, który wstawi się za 

tobą, zainterweniuje lub w inny sposób będzie przyjacielem lub pomocnikiem. 

7. „…Właściwie to sposób mojego organizmu na naturalne uspokojenie się…” To normalizuje ruch. To 

jest główny punkt rozmowy. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie nie czują się komfortowo z rzeczami, których 

nie rozumieją. Gdy ruch jest zrozumiały, staje się mniej przerażający i bardziej normalny. Pomóż 

swojemu współpracownikowi dostrzec, że ruch jest wysiłkiem twojego ciała, aby się uspokoić. 

Być może porównaj swój ruch do wzięcia dużego, głębokiego oddechu lub wypicia filiżanki kawy — 

każdy ma strategie samopomocy i tak się składa, że to jest twoje. 

8. „…Pomaga mi zachować spokój i koncentrację…” To dwie cechy charakteru, które każdy dobry 

współpracownik chciałby mieć, a każdy dobry szef chciałby widzieć w swoich pracownikach. Wyliczanie 

dobrych cech bierze negatyw (ruchy) i kojarzy je z pozytywną, pożądaną korzyścią („…spokojny i 

skupiony…”). To zwiększa twoją wartość. Teraz udało ci się to odwrócić, rzucając monetą, przyjmując 

niepełnosprawność i pokazując, w jaki sposób jest to korzyść. 



9. „… Czy można to jakoś przeoczyć?” Ostatnim krokiem jest zdobycie wsparcia współpracownika. 

Prośba o coś tak prostego prowadzi do (mam nadzieję) łatwego „tak” dla współpracownika lub szefa. 

Za każdym razem, gdy zyskujesz wsparcie współpracownika lub szefa, zwiększasz swoją wartość jako 

pracownika. Dobrze powiązany i dobrze wspierany pracownik jest rzadko zwalniany. 

Należy pamiętać, że takie podejście, nawet doskonale wykonane, może nie przynieść pożądanego 

efektu. Dobry, życzliwy człowiek zareagowałby z empatią, ale na świecie jest mnóstwo okrutnych ludzi. 

Jeśli współpracownik lub szef zareaguje negatywnie, nie zakładaj, że to twoja wina. Zanotuj w pamięci, 

że ta osoba jest kimś, kogo należy unikać lub przynajmniej być bardzo ostrożnym. Ale w większości 

powinieneś dobrze zareagować na tę rozmowę. Współpracownik lub szef powinien zareagować troską, 

akceptacją i nowym spojrzeniem na twoje „stereotypowe i powtarzające się zachowania ruchowe” jako 

dziwaczny, ale w rzeczywistości korzystny aspekt bycia skutecznym i dobrym współpracownikiem. 

Proszenie o pomoc to często dobry pomysł. Pokazuje, że jesteś 

angażowanie się w pracę zespołową. Jeśli zrobisz to poprawnie (i jeśli współpracownik lub szef jest 

otwarty), twoja „niepełnosprawność” może w rzeczywistości być małą częścią twojego życia 

zawodowego, która pomaga budować relacje, zdobywać zaufanie i wsparcie, a nawet poczucie 

wzajemnej troski. Istnieje podstawowa potrzeba pomagania innym. Uzyskanie wsparcia innych 

zaspokaja trochę tę pierwotną potrzebę i po raz kolejny Twój wspaniały mózg Aspie znalazł sposób na 

zbudowanie korzyści dla siebie. 

 

Najlepsza praktyka 34: Kierowanie potrzeb sensorycznych na potrzeby zawodowe 

Jeśli masz „powtarzające się manieryzmy motoryczne”, ta sekcja przyniesie korzyści . Kilka przykładów 

tego, jak mogą wyglądać te manieryzmy motoryczne z mojego zestawu znajomych: 

• dziwne gesty rąk, które wyglądają jak wskazywanie przypadkowych rzeczy 

• drżenie ramion 

• pękanie szyi 

• drżenie nóg 

• ogólna sprężystość ruchów osoby 

• głowa porusza się tam iz powrotem, tak jak głowa kurczaka porusza się podczas chodzenia 

• głowa przechylona pod ostrym kątem na bok, gdy ktoś rozmawia w pobliżu 

• uderzanie w nogę dłońmi w pięści 

• i klasyczny — machanie ręką. 

Jest ich dużo, dużo więcej. Te maniery są tak różnorodne, jak sama rasa ludzka. Czynnikiem 

definiującym jest to, że są powtarzalne i dziwne. Cokolwiek definiuje „dziwne”, nigdy się nie dowiem, 

poza tym, że jest to ocena społeczna. Istnieje szansa, że możesz skierować potrzebę sensoryczną na 

część wybranego zawodu. Poniżej podam przykłady jednej dziwnej cechy. Pewien mężczyzna z 

autyzmem, Sam, jako dziecko machał rękami. Został za to surowo upomniany przez ojca. Nauczył się 

ukrywać trzepotanie, ale potrzeba sensoryczna przekształciła się w dziwne wskazanie palcem, któremu 

nie mógł się oprzeć podczas mówienia. Sposób, w jaki Sam uniknął surowszej nagany ze strony ojca, 

polegał po prostu na tym, że nie rozmawiał z ojcem. Jako dorosły Sam nie mógł być tak cichy w pracy 

iw miejscach publicznych. Na ogół pozwalał na wskazywanie i nie wkładał zbyt wiele wysiłku, aby to 



zatrzymać. Często myślał: „To nie jest takie dziwne. Kogo to w ogóle obchodzi? Wskazywanie pojawia 

się tylko wtedy, gdy mówi o czymś, co go bardzo interesuje. Nie jest to całkowicie normalne, ale nie 

jest też zbyt dziwne. Nikt nie zwraca na to zbytniej uwagi. Ale oto, jak udało mu się kontrolować 

potrzebę sensoryczną: nauczył się pisać na klawiaturze i jako nastolatek spędzał dużo czasu przy 

klawiaturze. Jako dorosły często ma w plecaku kilka laptopów. (Ciężar plecaka mu odpowiada.) W pracy 

często spędza od 10 do 12 godzin dziennie na klawiaturze, otrzymując sensoryczne informacje zwrotne, 

których jego dłonie wydają się potrzebować. Sam był w stanie przekształcić niedopuszczalny ruch w 

ruch, który był bardziej częścią jego osobowości niż osobliwością. Innym przykładem jest mężczyzna z 

ZA, który jako dziecko doświadczył podobnego machania rękami. Jako nastolatek bardzo się starał 

zapanować nad trzepotaniem, ale było to trudne. Kiedy Ted miał 12 lat, miał nauczyciela, który zawsze 

pisał na tablicy podczas wykładów. Nauczyciel ciągle używał rąk: wskazywał, machał, pisał w sposób 

przypominający machanie, ale był to użyteczny sposób, ponieważ profesor wyjaśniał różne równania 

na tablicy. Ted stwierdził, że jeśli zostanie nauczycielem matematyki, gdy dorośnie, będzie mógł 

machać rękami, a ludzie pomyślą, że jest mądrym, błyskotliwym, energicznym nauczycielem, podczas 

gdy on będzie dostawał tyle klapsów, ile chciał. Ted poświęcił się osiągnięciu celu, jakim jest bycie 

kiedyś nauczycielem. Dziś, chociaż Ted nie jest nauczycielem matematyki, jest profesorem inżynierii na 

prestiżowym uniwersytecie. Jego wykłady są pełne energii i entuzjazmu, ponieważ używa swojego 

laptopa do wyświetlania notatek z wykładów, wykresów i schematów na dużym ekranie projekcyjnym 

z przodu klasy. Ted jest całkiem szczęśliwy w życiu osobistym i zawodowym, a prywatnie dużą część 

swojego osobistego sukcesu przypisuje znalezieniu sposobu na włączenie „powtarzalnego ruchu ręki”, 

który uspokaja go w swoim codziennym życiu. „Syndrom” diagnostyczny Teda czyni go niezwykle 

energicznym nauczycielem, jakim jest. 

 

 


