
Unikalne zaabsorbowania Aspie w pracy 

Jako dziecko mogłeś rozbierać różne rzeczy w domu, aby zobaczyć, jak działają. Jeśli nie było to 

dozwolone, być może majstrowałeś przy rzeczach, które były już w „częściach”. Ten typ preferencji, 

choć pozornie nieszkodliwy, dość wiele mówi o tym, w jakim rodzaju kariery osoba z ZA będzie najlepiej 

pasować. Na przykład, wyszczególnijmy moją pracę jako dyrektora generalnego i pracę mojego męża. 

Jako dyrektor generalny spoza Aspie muszę spojrzeć na całą firmę. Muszę ocenić, jak firma radzi sobie 

wewnętrznie (Czy zadania są wykonywane? Czy pracownicy są zadowoleni?), a także pozycję firmy na 

świecie (Czy konkurenci nie zbliżają się zbytnio? Jak wyróżnić naszą firmę na dłużej? zaciąg?). Muszę 

spojrzeć na to, jak graliśmy w przeszłości i jak możemy grać lepiej w przyszłości. Ten rodzaj pracy jest 

przeciwieństwem „skupienia”. Mój mąż z ZA koncentruje się intensywnie na jednym projekcie na raz, 

zastanawiając się nad nim tak głęboko, że często nie śpi do wczesnych godzin porannych, kończąc jeden 

proces, który jest tak głęboki i złożony, że większość ludzi nie byłaby w stanie nawet zbliżyć się do 

rozwiązać to. W niedawnym przykładzie ciężko pracował, aby rozwiązać problem, aw końcu, gdy go 

rozwiązał, powiedział: „Nawet producenci tego produktu nie byliby w stanie rozwiązać tego problemu. 

Oczywiście. Nie rozwiązali tego problemu!” Kiedy mój mąż i ja rozmawiamy o pracy, zbyt łatwo jest 

dostrzec złą stronę medalu z talentami i umiejętnościami drugiej strony. Kusi mnie, by postrzegać go 

jako osobę „niezdolną do zobaczenia całości”. Może pokusić się o stwierdzenie, że „nie jestem tak 

inteligentny” jak on z powodu mojej niezdolności do zagłębiania się w trudniejsze, głębsze koncepcje. 

Bardzo się cieszę, że nie wyraża tego uczucia. W środowisku pracy różnica ta będzie się pogłębiać. 

Najlepsza praktyka 35: Menedżer i budowniczy 

Aby dobrze pracować w wybranej karierze, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że do zbudowania firmy 

potrzeba wielu różnych talentów. W każdej pracy, czy to jako sprzedawca detaliczny, prawnik, 

programista czy inżynier, potrzebujesz talentów innych, a oni również potrzebują twoich talentów. 

Ścisłe pamiętanie o tym znacznie pomoże ci jako członkowi zespołu. Czemu? Możesz myśleć, że twoje 

osobiste, prywatne myśli o kimś są dokładnie takie – osobiste i prywatne. Jednak tak nie jest. Niestety 

nieświadomie dajemy wskazówki co do tego, co szczerze myślimy o ludziach, zwykle w wyrazie twarzy 

(najlepiej w mikroekspresjach — takich, które trwają tylko milisekundę i mogą być jawnie wykryte tylko 

przez niewielką liczbę osób). Nieświadomie komunikujemy również nasze prawdziwe uczucia do kogoś 

poprzez mowę ciała, słowa, których używamy i założenia, które przyjmujemy. Na przykład, jeśli 

programista komputerowy uważa, że jego szef jest idiotą, będzie wahał się przed szczegółowym 

wyjaśnieniem sprawy i zamiast tego będzie podejmował ważne decyzje bez konsultacji z szefem. Jeśli 

ten szef uważa, że jego programiści to idioci, będzie bardziej skłonny do podejmowania jednostronnych 

decyzji bez ich wkładu. Jeśli wasze myśli o sobie nawzajem są pozytywne, istnieje większe 

prawdopodobieństwo, że z powodzeniem będziecie ze sobą współpracować. Aby to zilustrować, 

spójrzmy na Mike'a i Aarona. Aaron ma ZA, a Mike nie. Mike jest popularnym menadżerem, który w 

weekendy często organizuje imprezy w swoim domu. Ponieważ Aaron nie przychodzi na przyjęcia, 

Mike postrzega go jako osobę mniej „fajną”, ogólnie mniej wartościową. Aaron jest jedynym 

inżynierem w zespole, który wykonuje pracę. Podczas spotkań dla wszystkich jest oczywiste, że Aaron 

wie, co dzieje się z rozwojem produktu, podczas gdy Mike wie tylko, kto jest kim z hierarchicznego 

personelu firmy. Aaron postrzega Mike'a jako najmniej inteligentną osobę w zespole i uważa za 

niefortunne, że ktoś tak niezdolny zarządza zespołem. Z powodu tych podstawowych przekonań i 

wzajemnego odrzucania najlepszych talentów każdej osoby, Mike i Aaron napotykają niekończące się 

problemy. Mike nie może skutecznie kierować Aaronem, a projekty nie będą spełniać standardów, 

których spełnienia wymaga kierownictwo wyższego szczebla. Aaron nie może zdobyć potrzebnych mu 

zasobów, ponieważ nie ma wsparcia Mike'a. Mike jest jedyną osobą, która może dotrzeć do wyższego 

kierownictwa w celu lobbowania za potrzebnymi zasobami. W tej wzajemnie destrukcyjnej relacji 



rozwiązanie problemu jest proste — zacznijcie wzajemnie doceniać sposób prowadzenia interesów. 

Konsekwencje zaniechania tego są ogromne. Mike nie będzie w stanie przywrócić kierownictwu 

produktu wysokiej jakości, aby udowodnić swoje umiejętności jako menedżera. Aaron nie będzie w 

stanie stworzyć produktu wysokiej jakości, ponieważ nie był w stanie uzyskać odpowiednich zasobów 

za pośrednictwem Mike'a. Podajmy pozytywny przykład dwóch pracowników, którzy współpracują ze 

sobą w symbiozie: Laury i Matta. Matt ma ZA; Laura nie. Matt jest programistą, a Laura jest 

kierownikiem projektu, co czyni ją szefem Matta. Kiedy ich zespół otrzymuje projekt „Ukończ projekt 

oprogramowania X do 3 marca”, Laura patrzy na całą oś czasu, dzieląc ją na wiele kroków, procesów i 

procedur, których zwykle przestrzegają kierownicy projektów. Natomiast Matt skupia się tylko na 

głównym zadaniu, czyli programowaniu silnika fizycznego, który umożliwi działanie tego konkretnego 

oprogramowania. Silnik fizyczny jest tylko „częścią [większego] obiektu”. Jego zdolność do 

nadmiernego skupienia się tylko na jednej części nie jest niepełnosprawnością. To jest powód, dla 

którego może robić to, co robi. Praca Matta przy pisaniu silnika fizyki jest całkowicie i całkowicie 

konieczna. Praca Laury w zakresie planowania, budżetowania i nadzoru jest również całkowicie 

niezbędna. Na początku projektu Matt zdaje sobie sprawę, że harmonogram jest zbyt napięty i nie 

będzie w stanie dotrzymać zaplanowanego terminu. Mówi Laurze, ufając, że pomoże. Laura jest w pełni 

przekonana, że Matt potrafi dokładnie przewidzieć oś czasu. Laura wie, że głęboko w cechach Aspiego 

Matta leży nieumiejętność kłamania, przedłużania terminu dla własnej korzyści, aby mógł pracować 

mniej godzin lub mieć mniej intensywne obciążenie, niż jest w stanie udźwignąć. Dzięki temu zaufaniu 

do uczciwości Matta Laura jest w stanie przedstawić kierownictwu nowy harmonogram, prosząc o 

zmianę, która znacznie poprawi jakość życia Matta na przestrzeni całego roku. Matt może teraz 

pracować w normalnych godzinach i wykonywać pracę o wyższej jakości, co również poprawia jakość 

jego życia. Co się stanie, jeśli nie będzie wzajemnego doceniania swoich umiejętności? 

Matt może sobie powiedzieć: „Laura nie rozumie, ile to kosztuje pracy. Ona nie ma pojęcia. Po prostu 

będzie musiała patrzeć, jak ten termin się przeciąga i dłuży…” Jeśli Matt wspomni, że termin jest zbyt 

napięty, Laura może powiedzieć sobie: „Matt po prostu próbuje nadmuchać budżet. Będę miał kłopoty, 

jeśli spróbuję znaleźć więcej czasu na ten projekt. Lepiej będę go pilnować, żeby się upewnić, że nie 

marnuje czasu celowo. Relacja staje się wroga, a projekt cierpi. Najgorsze jest to, że obaj przegrywają. 

Matt prawdopodobnie będzie pracował w ogromnych nadgodzinach, spożywając więcej kofeiny niż 

jest to zdrowe, aby ukończyć pracę blisko terminu. Będzie też odczuwał dyskomfort menedżera, który 

oddycha mu po karku, aby to zrobić. Laura na pewno ucierpi, gdy projekt nie zostanie ukończony na 

czas. Będzie źle wyglądać przed szefami, gdy tydzień po tygodniu będzie prezentować niechlujny, 

niedokończony projekt. Premia Laury staje się coraz mniejsza z każdym dniem opóźnienia w realizacji 

projektu. Implikacje dla kariery danej osoby są uderzająco oczywiste. Każdy dobry dział kadr zatrudni 

osoby z odpowiednimi umiejętnościami na każde stanowisko. Aby zilustrować, co może pójść nie tak, 

gdy niewłaściwi ludzie zostaną umieszczeni na niewłaściwych stanowiskach, spójrzmy, co się dzieje, 

gdy którekolwiek z tych stanowisk nie zostanie obsadzone przez osobę o odpowiednich 

umiejętnościach. Jeśli stanowisko Laury nie zostanie obsadzone przez kogoś z dużym nadzorem, 

projekt trwa i trwa, ponieważ pokusa dodania „jeszcze tylko jednej funkcji” jest zbyt wielka, by wszyscy 

w drużynie. Jeśli stanowisko Matta nie zostanie obsadzone przez kogoś z odpowiednimi 

umiejętnościami, jakość ukończonego projektu poważnie ucierpi, ponieważ wszyscy inni planują, a nikt 

nie wykonuje faktycznej pracy. Jeśli stanowisko Matta zostanie obsadzone przez kogoś, kto nie jest w 

stanie skupić się wyłącznie na tej konkretnej części większego projektu, silnik fizyczny może zostać 

ukończony, ale nie na poziomie jakości kogoś tak oddanego umysłowo jak Matt. Pozycja Matta jest 

najbardziej prawdopodobna być dobrze wypełnionym przez kogoś z ZA. Praca Matta jest 

szczegółowym, zbliżyć się do szczególnie trudnego zadania. Zauważ, że nawet jeśli nie masz 

szczególnych zainteresowań, możesz odczuwać satysfakcję, angażując się w pracę, w której możesz 



zagłębić się w studiowany temat lub realizowany projekt, w której możesz intensywnie skupić się na 

„części obiektu”. Ta struktura mentalna może być aktywna w twoim mózgu, ale obecnie nie jest 

powiązana z jakimś konkretnym zajęciem. Jeśli podejrzewasz, że możesz nie mieć cechy AS polegającej 

na „uporczywym zaabsorbowaniu częściami przedmiotów”, rozważ poniższy komentarz kobiety, która 

nie jest autystyczna na żadnym poziomie: 

Tiffany: „Kiedy muszę o czymś zbyt długo myśleć, zaczynam się nudzić. To znaczy, kto chce tak długo 

myśleć tylko o jednej rzeczy? Żeby nie być seksistą, szukałem też cytatu od mężczyzny, który również 

nie jest autystyczny na żadnym poziomie. 

Zeke: „Nienawidzę tego, kiedy wdają się w te rozmowy, które trwają i trwają o jednej małej rzeczy. 

Mam na myśli, chodźcie chłopaki, zróbmy to!” (W konkretnej dziedzinie Zeke'a jakość nie jest 

problemem, ale jest to bardzo niezwykłe.) 

Jest wielu ludzi, którzy nie są pochłonięci żadną jedną rzeczą, ale woleliby mieć ogólny zasięg w wielu 

obszarach. Jest wielu ludzi, którzy nie przejmują się częściami przedmiotów. Chcą, aby przedmioty w 

ich życiu działały bez konieczności myślenia o wielu częściach, które sprawiają, że działają. Jeśli masz 

zdolność bycia „zaabsorbowanym”, rozważ karierę, w której intensywne skupienie jest jedyną 

umiejętnością, która czyni cię dobrze opłacanym pracownikiem. Być może poszukaj kariery w 

elektrotechnice, inżynierii mechanicznej, wzornictwie przemysłowym lub jednej z wielu karier, w 

których Twoje umiejętności zostaną docenione. Spójrzmy na jedną karierę jako przykład: w przemyśle 

elektronicznym często informacje potrzebne do opracowania sprzętu są niedostępne. Kodowanie 

niskiego poziomu to powolny proces. Sposób, w jaki Michael wyjaśnia to w następujący sposób: 

Pisanie sterownika jest podobne do tego, jakbyś musiał zrobić papier do książki, którą piszesz… przez 

zmielenie drewna i miazgi. Następnie zrobiłeś własny atrament z barwników, żywic, pigmentów, 

rozpuszczalników i innych substancji. Następnie wkładasz ten atrament do pióra, które zrobiłeś i 

zaczynasz pisać swoją książkę. Stworzenie sterownika do urządzenia elektronicznego to niezwykle 

wymagająca nauka. Nie możesz popełniać błędów. Nic. Wyobraź sobie, że zrobiłeś papier, atrament i 

pióro i napisałeś swoją książkę, ale na 50 stronach książki zauważyłeś, że popełniłeś błąd i trzeba było 

zacząć od nowa, zaczynając od strony 2. 

Rodzaj umysłowego poświęcenia potrzebny do niektórych zadań znacznie wykracza poza możliwości 

większości neurotypów. Ostatnia uwaga dotycząca łagodzenia potencjalnego napięcia między 

kierownikiem a budowniczym: znajdź sposoby na współpracę. 

1. Poproś swojego kierownika, aby dał ci jeden blok czasu, w którym możesz być wolny od przerw. 

Wyjaśnij, że jest to z korzyścią dla projektu, a nie dla korzyści osobistych. Być może daj mu drukowaną 

kopię następującego artykułu: www.paulgraham.com/makersschedule.html Autor, znany ekspert w 

branży technologicznej, wyjaśnia, w jaki sposób menedżerowie dzielą swoje dni na krótkie odcinki 

czasu, wciskając rozmowy telefoniczne, wizyty osobiste i wiele innych spotkań. Z kolei twórcy 

(najprawdopodobniej osoby z ZA) wykonują swoją pracę intensywnie skupiając się na projekcie przez 

długi czas. Menedżerowie mają tendencję do przeszkadzania twórcom. Pomóż swojemu kierownikowi 

zobaczyć, że Twój sposób działania jest słuszny i że przerwy nie tylko obniżają jakość pracy, ale mogą 

być wręcz bolesne. 

2. W zamian szanuj sposób działania swojego przełożonego, starając się być dostępnym i przerywanym, 

jeśli to możliwe. Aby poprzeć tę drugą tezę, poniższe doświadczenie ukazuje sposób, w jaki pewien 

człowiek sprawia, że przerwy są o wiele mniej nieprzyjemne. 



Pewien człowiek z ZA, Billy, od lat zmaga się z pamiętaniem o wyrwaniu się ze swoich trosk na 

wystarczająco długo i wystarczająco często, aby zająć się sobą. Wiele osób z ZA ma takie same 

doświadczenia jak Billy — zapomina o jedzeniu, piciu, a nawet pójściu do łazienki, gdy jest pochłonięty 

swoim szczególnie ukochanym zainteresowaniem. Jego ciało tłumi sygnały głodu, zmęczenia, 

pragnienia i inne podstawowe potrzeby przetrwania. Rada Billy'ego: „Otaczam się przeszkodami”. Woli 

pracować blisko innych niż w cichym miejscu. Najwięcej problemów ma w ciągu dnia, kiedy jego żona 

i dzieci idą spać. Gdy czynniki rozpraszające są zminimalizowane, tak bardzo zatraca się w swojej pracy, 

że często zapomina o pójściu do łóżka aż do wczesnego ranka. To rozpoczyna cykl, w którym pracuje w 

nocy i śpi w ciągu dnia. Spanie w pracy to pewny sposób na utratę pracy. Na domiar złego jego żona 

uważa, że robi to celowo: „… unikasz mnie. Ty mnie nie kochasz…”, a dzieci widzą, że ojciec woli spać 

niż się z nimi bawić: „Tato, ty lubisz spać bardziej niż ja”. Teraz, gdy Billy zdaje sobie sprawę z reperkusji, 

jakie niesie ze sobą jego tendencja do pełnego zanurzenia się w nocy, prosi żonę, by „nakłoniła go” do 

pójścia do łóżka o odpowiedniej porze, i nic dziwnego, że to działa! Chociaż jest to tylko jedno 

konkretne rozwiązanie dla jednej konkretnej osoby, ogólna zasada jest następująca: jeśli ponownie 

zajmujesz się czymś, co powoduje z twojej strony szkodliwy akt znikania, być może wprowadzenie kilku 

prostych rozrywek będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeszcze jedna korzyść: jeśli rozproszenia w twoim 

biurze, domu i ogólnie w twoim życiu wydają się zbyt niechciane, zbyt pilne i zbyt okropne, być może 

możesz znaleźć ukojenie w prostej myśli, że te rozproszenia mogą służyć pożytecznym celom w 

pewnych sytuacjach. sytuacje. 

Najlepsza praktyka 36: Spotkania neurotypowe i przetrwanie Aspie 

W 2004 roku Patrick Lencioni napisał książkę zatytułowaną Death by Meeting: A Leadership Fable… 

About Solving the Most Painful Problem in Business, w której Lencioni opisał, w jaki sposób spotkania 

w pracy (wysoce towarzyskie spotkania) mogą zniszczyć produktywność i morale pracowników. 

Opowiada się za znacznie wydajniejszą strukturą spotkań firmowych. Prawie każda osoba z sektora 

technicznego, z którą rozmawiałem na temat tej książki, zachwycała się teoriami i nowymi najlepszymi 

praktykami. Być może trafnie, ludzie, z którymi rozmawiałem, zajmujący mniej techniczne, bardziej 

kierownicze i bardziej zorientowane społecznie kariery, byli mniej podekscytowani koncepcjami Death 

by Meeting. Czułem, że pokazuje to interesujący ukryty motyw odbywania spotkań — niektórzy ludzie 

lubili spotkania po prostu po to, by się spotkać i wchodzić w interakcje społeczne, a nie po to, by 

wspierać końcowe cele zespołu, projektu lub firmy. 

Rozmowa nie gotuje ryżu — starożytne chińskie przysłowie 

W miarę jak świat staje się coraz bardziej wydajny i mniej tolerancyjny wobec marnotrawstwa, 

spotkania towarzyskie staną się mniej akceptowalne przez wyższe kierownictwo, zwłaszcza 

menedżerów finansowych, którzy przyglądają się ogólnej wydajności swoich działów. Kiedy zobaczą, 

jak nieefektywność menedżerów dusi produktywność spotkaniami pod pozorem oficjalnych spotkań, 

to właśnie one będą cięte jako pierwsze w trudnych finansowo czasach. Najprostsza rada dotyczy tego, 

jak przetrwać spotkanie — zachowaj względnie ciszę. Trudniej jest wpaść w kłopoty z powodu 

milczenia niż z powodu powiedzenia czegoś niewłaściwego. Kolejna przydatna zasada: Chwal 

publicznie; krytykować prywatnie. Kiedy krytykujesz kogoś, z kim pracujesz, zwłaszcza jeśli jest to twój 

szef, nie wyrażaj tej krytyki podczas spotkania. Jeśli musisz zakomunikować coś negatywnego, zrób to 

na osobności, tylko między tobą a osobą, która otrzymuje krytykę. Podczas spotkania, jeśli zaoferujesz 

wkład, przekaż pozytywne sugestie. Jeśli nie możesz znaleźć sposobu, aby dać pozytywną sugestię, 

spróbuj wykonać szybki rzut monetą w głowie. Na przykład: 

Przykład 1: 

„Myślę, że propozycja projektu to zgniły pomysł” można odwrócić do: 



„Wygląda na to, że robimy postępy. Rozważmy więcej pomysłów”. 

Przykład 2: 

„To najgorszy pomysł, jaki kiedykolwiek słyszałem” można zmienić na: „W przeszłości mieliśmy tak 

wiele świetnych pomysłów”. (Twoim zdaniem ma to sens - jeśli jest to najgorszy pomysł, to poprzednie 

pomysły były lepsze). 

Przykład 3: 

„Mylisz się” można zmienić na: „Nie jestem pewien, czy rozumiem, co mówisz. Możesz to jeszcze raz 

wyjaśnić? Często ludzie uświadamiają sobie własne błędy, gdy mają szansę pomyśleć o tym, co 

powiedzieli trochę więcej. Może nie zawsze tak jest, ale warto spróbować. 

Przykład 4: 

"Czy mogę już iść? To było najnudniejsze spotkanie w moim życiu i wolałbym nie marnować na to 

więcej czasu” można odwrócić do: „Och, chłopaki, przepraszam, ale właśnie przypomniałem sobie, że 

muszę skończyć ___ (nazwa projektu) przed piątą wieczorem …” 

Przykład 5: 

„Termin realizacji tego projektu jest szalony” można zamienić na: „Czy możemy przyjrzeć się bliżej 

zadaniom, które należy wykonać? Wygląda na to, że nie doceniamy wysiłku potrzebnego do 

ukończenia tego projektu na wymaganym poziomie jakości”. 

Przykład 6: 

„Nie mogę uwierzyć, że popełniłeś tak głupi błąd” można odwrócić do: 

„Nasz zespół jest zwykle bardzo ostrożny… Czy możemy przyjrzeć się, jak doszło do tego błędu, aby 

upewnić się, że to się więcej nie powtórzy?” 

Przykład 7: 

„Nie dałeś mi wystarczających instrukcji/zasobów/wstępu, aby wykonać tę pracę” można zmienić na: 

„Dziękuję za tak dobrą opinię o mnie! Ale tak naprawdę potrzebuję więcej informacji, aby zakończyć 

ten projekt. Dzięki." 

Przykład 8: 

„Naprawdę nie powinniście zmuszać mnie do wykonywania całej pracy za was” można odwrócić do: 

„Cieszę się, że wszyscy ufacie mi, że wykonam świetną robotę, aby ukończyć dużą część tego projektu, 

ale pracuję tak dużo nadgodziny, że jakość mojej pracy ulegnie pogorszeniu, jeśli nie znajdziemy 

sposobu, by trochę lepiej zrównoważyć pracę”. 

Przykład 9: 

„Tutaj jest za głośno! Proszę, zamknij się!" można odwrócić do: „Doceniam, że wszyscy jesteście tak 

entuzjastycznie nastawieni do tego projektu, ale potrzebujemy pewnego poziomu spokoju, jeśli mamy 

coś zrobić”. 

Przykład 10: 



„Dlaczego podjąłeś tę decyzję beze mnie? To było głupie, ponieważ to ja zrealizuję ten projekt” można 

zmienić na: „Wygląda na to, że ta decyzja została już podjęta. Ale czy mógłbyś rozważyć jakiś wkład 

ode mnie? Mam informacje, których być może jeszcze nie wziąłeś pod uwagę. 

Kiedy mówisz coś negatywnego, upominasz lub w inny sposób krytykujesz, zwróć uwagę tylko na 

szczegóły. Nie rób żadnych ogólnych uogólnień. Nie wspominaj o niczym nieistotnym (poza 

potencjalnymi pozytywnymi aspektami). Osoba, z którą rozmawiasz, może znajdować się na końcu 

długiej listy problemów, ale omawiaj tylko te, które dotyczą wykonania pracy. Reszta jest nieważna. 

Podsumowując, 42 najlepsze porady dotyczące przetrwania spotkań to: 

1. Zachowuj się względnie cicho, aby uniknąć jak największej liczby problemów. 

2. W każdym komentarzu upewnij się, że jest pozytywny i oparty na rozwiązaniach. Jeśli jest to 

negatywny komentarz, odwróć go, zanim go powiesz. 

3. Później detoks. Znajdź sposób na wyciszenie się po spotkaniu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że spotkanie, ponieważ wiąże się z szybką siatką interakcji społecznych, będzie stresujące. 

Ten ostatni krok jest ważny, ponieważ pomaga lepiej przetrwać przyszłe spotkania. Jeśli nie zrobisz 

tego ostatniego kroku, twoje ciało zacznie rejestrować wiadomość: 

Spotkanie -> przeciążenie sensoryczne -> ból, który trwa bardzo, bardzo długo, łącząc się z kolejną 

trudną sytuacją, z którą spotkasz się tego dnia. Następnym razem, gdy będziesz musiał uczestniczyć w 

spotkaniu, niepokój będzie bardziej oczywisty. Niepokój narasta, gdy twoje ciało obawia się następstw, 

tworząc cykliczny, nasilający się wzorzec. Jeśli wykonasz ostatni krok opisany powyżej, możesz 

zakodować następujące reakcje organizmu na spotkania: 

Spotkanie -> przeciążenie sensoryczne -> detoks, w którym to momencie organizm zdaje sobie sprawę, 

że przeciążenie trwa tylko chwilę. Nie oczekuj, że spotkania będą zabawne, ale oczekuj, że da się je 

przeżyć. 

Najlepsza praktyka 37: Dobrze zaokrąglone nie jest celem — niech powiewa twoja dziwaczna flaga 

Jest to prawdopodobnie moja ulubiona część kryteriów diagnostycznych do zbadania, ponieważ 

odwrócenie jej do góry nogami może być ożywcze dla tych, którzy są przyzwyczajeni do życia w 

odrzuceniu i negatywnych etykietach. Patrząc z punktu widzenia choroby, w jaki sposób trudności w 

tak rozległych obszarach twojego życia mogą prowadzić do skutecznej strategii dla twojego środowiska 

pracy? W jaki sposób „klinicznie istotne upośledzenie” może być dobre dla twojej kariery? 

1. Diagnoza AS została napisana z punktu widzenia choroby. 

2. Niektóre zawody wymagają choroby! 

W książce Lucky or Smart: Fifty Pages for the First-Time Entrepreneur Bo Peabody (2008) stwierdza, że 

wiele osób zakładających firmy jest niezrównoważonych psychicznie; oni muszą być! Aby pracować w 

szalonych godzinach, doświadczać ciągłych problemów i radzić sobie z niezliczonymi ilościami stresu, 

trzeba być trochę upośledzonym umysłowo. Gdybyś miał zrównoważone poczucie pracy przez osiem 

godzin dziennie i dobrego snu, nigdy nie przetrwałbyś pierwszego tygodnia start-upu. Aby start-up 

odniósł sukces, musisz być na wpół szalony, aby celowo narażać się na niepokój, przepracowanie i ból 

serca związany z długoterminowym harmonogramem. Jednak początkujący przedsiębiorcy są 

postrzegani przez świat życzliwie. Dlaczego osoby z ZA, również upośledzone umysłowo, nie mogą być 

postrzegane jako osoby o podobnych umiejętnościach i talentach? Być może następujące zdanie 

pomoże rozwiązać jeden lub dwa problemy: Wykorzystaj swoje upośledzenia, aby wzmocnić swoją 



pracę. To takie proste, a przynajmniej może być. Niedawno słyszałem, jak mężczyzna z autyzmem 

wysokofunkcjonującym (stosunkowo podobnym do ZA) powiedział: „Chciałbym być administratorem 

systemów, ale jestem autystyczny [AS]”. Chociaż z pewnością istnieją ograniczenia zintegrowane z 

mózgiem AS, ograniczenia te niekoniecznie uniemożliwiają ci wyrażanie swoich talentów w znaczący 

sposób. Odejdź na chwilę od kryteriów diagnostycznych i spójrz na ludzkość w ogóle. Jakie są nazwiska 

kilku sławnych osób? Czy są to szczególnie wszechstronni ludzie? Najprawdopodobniej sławni ludzie, 

których pamiętasz, byli w rzeczywistości dość niezrównoważeni w swoim życiu. Byli o wiele bardziej 

interesujący i godni uwagi niż „zrównoważeni” ludzie z płynnymi umiejętnościami społecznymi. Możesz 

odczuwać pokusę podziwiania, a nawet pożądania cech, które wydają się posiadać wszechstronni 

ludzie. Wiele razy wpadłam w tę pułapkę, patrząc na kobiety sukcesu, które wydają się „mieć 

wszystko”. Raz po raz, gdy dowiaduję się więcej o życiu tej osoby, uświadamiam sobie, że nie 

zamieniłbym się z nią miejscami. Moja struktura życia i kształt mojego charakteru są moje własne. 

Wiele firm zaczyna dostrzegać, jak ważne jest szanowanie i pielęgnowanie wyjątkowych talentów. Aby 

przedstawić nieco anegdotyczny kontekst tego punktu, spójrzmy, czego bardziej prestiżowe 

amerykańskie uniwersytety szukają dla tegorocznej populacji studentów przyjeżdżających (którzy za 

cztery do ośmiu lat będą pracownikami i pracodawcami). Ostatnio odbyło się kilka spotkań w kampusie 

liceum mojego najstarszego syna, podczas których rekruterzy z college'u odwiedzali liceum, aby 

zachęcić uczniów do aplikowania na ich uniwersytet. Liceum mojego syna, Berkeley High, jest dużą, 

zróżnicowaną i rygorystyczną szkołą średnią. Z 3400 studentami jest to duża liczba studentów, a 

uniwersytety z przyjemnością zachęcą najlepszych i najzdolniejszych do ubiegania się o przyjęcie na ich 

uniwersytet. W głównym wydarzeniu przygotowującym do college'u wzięło udział pięciu różnych 

rekruterów z pięciu różnych prestiżowych uniwersytetów, którzy wszyscy starali się zachęcić 

studentów do aplikowania. Każdy rekruter miał dziesięć minut na zaprezentowanie swojej szkoły. 

Pierwszy rekruter, który się stawił, pochodził z Uniwersytetu Stanforda, jednego z najbardziej 

prestiżowych uniwersytetów na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Był potężnym 

mężczyzną o wzroście 6 stóp i 11 cali, Afroamerykaninem z muskulaturą i uśmiechem tak szerokim, jak 

to tylko możliwe. Nie był stereotypowym „człowiekiem świata akademickiego”. Wstał, krótko się 

przedstawił, po czym szerokim gestem rozłożył ramiona i zagrzmiał: „Szukamy uczniów 

niezrównoważonych”. Wywołało to małą falę elektryzowania przez publiczność, a rekruter wyjaśnił, że 

uczniowie, którzy byli dobrze zrównoważeni, z niemal doskonałymi wynikami w prawie każdej 

dziedzinie, którzy byli w ten sposób utalentowani w prawie każdej dziedzinie, byli jednymi z najbardziej 

nudnych uczniów mógłby mieć uniwersytet. Tak, ci, którzy osiągnęli sukces, najprawdopodobniej 

mieliby udane, dobrze płatne kariery, ale Stanford szukał „spadających gwiazd”.  

Niektórzy z poprzednich studentów Stanforda to Sergey Brin i Lawrence Page, założyciele Google; Doris 

Fisher, współzałożycielka Gap; Reed Hastings, prezes i dyrektor generalny Netflix; William Hewlett i 

David Packard, założyciele HP; Philip Knight, prezes i dyrektor generalny Nike; Scott McNealy, prezes 

firmy Sun Microsystems; Steve Ballmer, dyrektor generalny Microsoftu; Jeff Bewkes, dyrektor 

generalny Time Warner; Peter Thiel, założyciel PayPala; oraz Jerry Yang i David Filo, założyciele Yahoo! 

By wymienić tylko kilka… Stanford chce mieć szalenie błyskotliwych studentów, których pasje są tak 

intensywne i tak skoncentrowane, że mogą ignorować rozproszenie wielu zajęć, na które spędzają czas 

wszechstronni studenci. Podejście Stanforda jest zgodne z obecnymi badaniami. Najszybszym 

sposobem na zapoznanie się z tym obszarem badań jest przeczytanie książki Outliers: The Story of 

Success autorstwa Malcolma Gladwella (2009). Książka Gladwell opiera się na wielu różnych 

naukowych podejściach do ustalenia, dlaczego niektórym ludziom się udaje, a innym nie. Przyswoiłem 

koncepcję wartości odstających, słuchając audiobooka. Ilekroć jechaliśmy gdzieś z mężem, włączałam 

audiobooka w samochodzie. Dla mojego męża z ZA jest to najlepszy sposób na przeczytanie książki. Od 

lat nie przeczytał całej książki z powodu pewnych problemów sensorycznych, ale słuchanie podczas 



jazdy – to dla niego klucz. Każdy jest inny. To dobrze. Dobrze zaokrąglone nie jest celem. Ta konkretna 

Najlepsza Praktyka zrodziła się z przyjaźni z kobietą, której częściowo zadedykowałem tę książkę. 

Rebeka ma cudownie pocieszający pogląd, że anomalie są po to, by je akceptować. Wszyscy mamy 

możliwe do zdiagnozowania części nas samych. Mimo wszystko bądź piękna: „Niech twoja dziwaczna 

flaga powiewa!” Należy zauważyć, że Rebekah osiągnęła sukces w kilku dziedzinach, jako komik, 

artystka, a teraz jako matka. Kiedy spojrzysz na jej twarz (jeśli możesz ją zobaczyć) jest w niej piękno, 

żywiołowość i głębia, których większość ludzi po prostu nie rozwija. Rebekah jest boleśnie żywa i, 

według wszystkich standardowych miar, odnosi sukcesy. Nie dąży też do równowagi. Istnieje wiele, 

wiele zawodów, w których wymagany jest brak równowagi. Osobiście nie znam artystów odnoszących 

sukcesy, którzy odnoszą sukcesy i są wszechstronni. Zauważ, że dla artysty sukces jest zwykle 

definiowany przez społeczeństwo, które akceptuje i docenia jego pracę, wysoko ją ceniąc. Artyści 

rzeczywiście potrzebują (co jest przez większość postrzegane jako) braku równowagi. Potrzebują 

obezwładniającej obsesji, która pozwoli im całkowicie zanurzyć się w swojej pracy tak intensywnie, że 

zapominają wszystkie inne zakłócenia. W zanurzeniu rozwijają mistrzostwo.  Innym przykładem jest 

stanowisko w dziedzinie prawa. Adwokaci, sędziowie i wielu innych pracowników zajmujących się 

sprawami mającymi wpływ na sposób, w jaki działa nasz świat, musi niezwykle głęboko zagłębić się w 

wybraną przez siebie dziedzinę. Bez tego skupienia, przechowywania ogromnej ilości danych w swoich 

mózgach jednocześnie, mają mniejsze szanse na wygranie sprawy. Dziedzina prawa często wymaga 

również, aby prawnik miał niewielką lub żadną troskę o ludzi, przeciwko którym występuje. Ta linia w 

diagnozie stwierdza, że upośledzenie musi dotyczyć istotnego obszaru funkcjonowania. Oto trzy 

najważniejsze, które moim zdaniem jako pracodawcy mogą być postrzegane jako utrata wartości lub 

aktywa, w zależności od tego, którą stronę medalu chcesz zobaczyć: 

1. umiejętności samopomocy 

2. funkcja wykonawcza 

3. funkcjonowanie społeczne. 

Drugi i trzeci zostały omówione wcześniej, ale pierwszy, umiejętności samopomocy, nie został jeszcze 

omówiony. Umiejętności samopomocy obejmują ubieranie się, higienę osobistą, odpowiednie 

odżywianie i ogólnie dbanie o siebie w sposób, w jaki prawdopodobnie robili to twoi rodzice, gdy byłeś 

młodszy. Uwielbiam drugą stronę tego medalu. Zacznijmy od najśmieszniejszego przykładu. W biurach, 

które zatrudniają wielu programistów, ładnie się ubierać jest wręcz wadą. Jak mówi Joy, kierownik 

projektu w firmie programistycznej: „Ubierz garnitur na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko 

programisty, a nie ma mowy, żebym cię zatrudnił. To pokazuje, że nigdy wcześniej nie miałeś 

prawdziwej pracy jako programista”. W sektorze technologicznym, kierowanym przez ludzi podobnych 

do Billa Gatesa, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, biura były obsadzone przez ludzi, którzy byli 

bardziej zainteresowani tworzeniem świetnego oprogramowania niż ładnym ubieraniem się do pracy. 

Pracowali po 16 godzin, 18 godzin dziennie w terminie, śpiąc w biurze. Kto miał czas na higienę, gdy 

projekt był opóźniony? 

Oto moja ulubiona część: Być może jest to powszechne, a może nie, ale w wielu znanych mi biurach w 

rejonie Doliny Krzemowej, Redmond, Austin i innych centrach technologicznych w USA panuje 

odrobina konkurencyjności o tym, kto pracuje najciężej, aby dotrzymać terminu. O tej rywalizacji o 

pracę najciężej świadczy to, jak mało czasu poświęcasz na higienę osobistą. Kiedy ciężko pracujesz, nie 

masz czasu na przebieranie się, golenie czy prysznic. Widzieliśmy wielu mężczyzn – w tym mojego męża 

– zapuszczających brody w szczególnie długich terminach po prostu dlatego nie mieli czasu się ogolić. 

Podczas jednego szczególnie długiego terminu, ponad rok, włosy mojego męża urosły tak długo, że 



zaczął używać gumki do kucyka, aby trzymać je z dala od oczu. Kiedy termin się skończył i wreszcie 

wyszedł z mgły terminu, zauważył, jak długie są jego włosy. Przycinam mu go w domu, aby: 

1. mógł uniknąć stresu związanego z wizytą u fryzjera oraz 

2. aby dzieci mogły patrzeć, jak ich tata obcina włosy. Martwiłem się, że dzieci nie rozpoznają Michaela, 

gdy przekształcił się z samca alfa z poprzedniego terminu w gładko ostrzyżonego, gładko ogolonego 

profesjonalistę. 

Należy zauważyć, że jego włosy były najdłuższe w zespole i tak, otrzymał największą premię po 

ukończeniu projektu. Warto zadać sobie pytanie: czy higiena w ogóle ma znaczenie? To jedno pytanie, 

które powinieneś sobie zadać, zanim podejmiesz wysiłek robienia wielu rzeczy, których wolałbyś nie 

robić każdego dnia. Czy to naprawdę ma znaczenie, że nosisz wyprasowaną koszulę do pracy? Czy to 

naprawdę ma znaczenie, że twoje włosy są profesjonalnie obcinane co sześć tygodni? Czy to naprawdę 

ważne, że nosisz najnowszy styl? Jeśli odpowiedzi na te pytania brzmią „tak” w Twoim miejscu pracy, 

proszę, dołóż wszelkich starań, aby zadbać o siebie odpowiednio do swojej pracy. Jeśli lubisz ładnie się 

ubierać, nawet jeśli jest to dla ciebie więcej pracy niż dla innych, śmiało, zrób to. Celem jest, abyś czuł 

się komfortowo w pracy i odnosił sukcesy w oparciu o to, co jest ogólnie akceptowalne w twoim 

konkretnym środowisku pracy. Oto kilka ogólnych zasad stosowanych przez odnoszących sukcesy 

Aspies na całym świecie: 

1. Noś tylko jednokolorowe koszule: bez pasków, kratek i kraciastych koszul. 

2. Wybierz kolory, które widziałeś razem w reklamach w czasopismach. Na przykład w oknie sklepu 

odzieżowego mój mąż zobaczył manekina w czarnym t-shircie i ciemnych dżinsach. Wszedł i kupił 

czarną koszulkę i ciemne dżinsy. To jeden z jego ulubionych strojów. 

3. Kiedy już znajdziesz koszulę, która dobrze na tobie leży, kup pięć z nich, ale nie wszystkie w tym 

samym kolorze. Jeśli codziennie nosisz koszulę tego samego koloru, w tym samym stylu, nawet jeśli nie 

jest to ta sama koszula co dzień wcześniej, ludzie pomyślą, że nie zmieniłeś ubrania. W niektórych 

częściach świata jest to w porządku, ale w większości centrów technicznych, które odwiedziłem, w 

twoim najlepszym interesie byłoby noszenie nowych ubrań każdego dnia. 

4. Gdy już znajdziesz pasujące spodnie, kup pięć par. Ludzie są znacznie bardziej tolerancyjni wobec 

noszenia tych samych spodni w kółko. Na przykład Bill Gates przez większość swojego dorosłego życia 

nosił brązowe spodnie. Może nosić tę samą parę kilka dni z rzędu – nie wiem – ale ludzie na ogół nie 

zwracają uwagi na to, czy spodnie wyglądają tak samo jak poprzedniego dnia. 

5. Po co starać się wyglądać ładnie? Ponieważ łatwiej jest dostać to, czego chcesz, gdy ładnie się 

ubierzesz. Z własnego doświadczenia wiem, że za każdym razem, gdy lecąc samolotem zakładam białą 

koszulę zapinaną na guziki, otrzymuję znacznie lepszą obsługę. Moje miejsce zostało ulepszone; 

czasem nawet dostaję wcześniejszy lot; ludzie robią wszystko, aby mi pomóc; i niejeden raz 

organizowano lot tylko dla mnie… bo ładna koszula i ładna spódnica sprawiały, że ludzie wierzyli, że 

„jestem tego warta”. Niezależnie od tego, czy te oceny są trafne, czy nie, przesłanie leżące u ich 

podstaw jest niezaprzeczalne — ludzie oceniają na podstawie wyglądu. 

Próbowałem latać w koszulce i dżinsach i nie warto, wcale. Ludzie traktują cię inaczej w zależności od 

twojego wyglądu fizycznego. Kiedy pracujesz z ludźmi tak istotnymi dla jakości Twojego życia jak szef i 

współpracownicy, opłaca się ubierać odpowiednio. Jeśli nie wiesz, co jest dopuszczalne, a co nie, 

zapytaj! Jeśli zapytasz właściwą osobę we właściwy sposób, możesz uzyskać dokładną, pomocną 

odpowiedź. Ale najpierw sprawdź podręcznik pracownika, jeśli otrzymałeś go, gdy zostałeś 

zatrudniony. Jeśli otrzymałeś podręcznik pracownika, kiedy zostałeś zatrudniony, może on powiedzieć, 



co kierownictwo wyższego szczebla chce, abyś nosił na co dzień. Pamiętaj, że Twoja konkretna grupa 

może mieć różne standardy z różnych powodów. Może to być mylące i powodować niepotrzebne 

problemy. Jeden przykład: Stephanie pracuje w kancelarii prawnej w centrum Oakland. Ma tylko jedną 

współpracownicę, a reszta jej współpracowników to mężczyźni. Ta współpracownica, Lucy, nosi krótkie 

spódniczki i bluzki z głębokim dekoltem, a jej ubrania są zawsze ciasne. Lucy jest w dobrej formie 

fizycznej, a pracownicy biurowi płci męskiej lubią ją widzieć, gdy spaceruje po biurze. Ten rodzaj ubioru 

jest w rzeczywistości sprzeczny z polityką firmy. Zgodnie z polityką firmy spódnice muszą sięgać poniżej 

kolan, a ubrania nie mogą być obcisłe. Stwierdza również, że żaden dekolt nie powinien być widoczny. 

Ale Stephanie nigdy nie czytała instrukcji dla pracowników, więc widzi Lucy jako przykład, jak się 

ubierać. Przez pierwsze kilka tygodni w pracy Stephanie nosiła najciaśniejsze, najkrótsze i najbardziej 

odsłaniające ubrania w swojej szafie, a nawet kupiła nową garderobę, żeby móc ubierać się jak Lucy. 

Stephanie chciała odnieść sukces i wiedziała, że Lucy odniosła sukces, więc… W ciągu typowego dnia 

Stephanie otrzymała cztery lub pięć komentarzy od mężczyzn w biurze, których Stephanie nie do końca 

rozumiała. Mężczyźni zdawali się prawić jej komplementy, ale patrzyli na nią w seksualny sposób, co 

sprawiało, że czuła się nieswojo. Stephanie zadała sobie trud, by podsłuchać, jak Lucy radzi sobie z 

komentarzami mężczyzn w biurze. Lucy odpowiedziała żartobliwie, angażując się w przekomarzanie się 

z mężczyznami, które Stephanie wydawało się jak werbalny ping-pong. Lucy chodziła tam iz powrotem 

ze złośliwością, chichocząc i dokuczając. Stephanie nie miała pojęcia, jak to zrobić, ponieważ większość 

rozmów, które prowadziła z ludźmi, była dość krótka. Pewnego dnia na szczęście w biurze był 

przełożony Stephanie i zauważył, że Stephanie jest bardzo nie na miejscu. Kierownik był na tyle sprytny, 

że dostrzegł proste rozwiązanie. Wiedział, że Lucy pracowała w firmie od kilku lat, więc krótko z nią 

porozmawiał, przypominając jej, że nie przestrzega polityki firmy w doborze odzieży. Kierownik jasno 

dał do zrozumienia, że Lucy zostanie zwolniona, jeśli nie będzie w stanie dopasować swojej garderoby 

do zasad określonych w podręczniku dla pracowników. Potem odesłał Lucy do domu na cały dzień. 

Następnego dnia Lucy przyszła ubrana skromnie. Następnego dnia Stephanie przyszła do pracy również 

ubrana skromnie. Stephanie nie miała już żadnych problemów. To była drobna zmiana, ale 

powstrzymała trudności, których doświadczała Stephanie. Kiedy Stephanie dojrzała jeszcze o kilka lat i 

lepiej zrozumiała środowisko pracy, była w stanie zidentyfikować własny błąd. Zauważ, że 

molestowanie seksualne, którego doświadczała Stephanie, jest w żadnych okolicznościach nie do 

przyjęcia. W tej konkretnej sytuacji rzeczywiście istniała szansa, że sama Stephanie mogła zostać 

wezwana do odpowiedzialności i zwolniona za niewłaściwy ubiór w pracy. Byłoby to niesprawiedliwe, 

ale mogłoby się zdarzyć. Wiele osób z autyzmem pada ofiarą podobnych nieporozumień. Stephanie 

miała to szczęście, że miała kierownika wyższego szczebla, który wiedział, że prosta zmiana może 

powstrzymać „wzajemne nękanie”, w które zaangażowana była Lucy i pracownicy biura. Gdyby 

Stephanie najpierw przeczytała podręcznik dla pracowników, być może byłaby w stanie zidentyfikować 

zachowanie Lucy jako niewłaściwe i oszczędziłaby sobie kilku tygodni nieprzyjemnych doświadczeń z 

męskim personelem w biurze. Dlatego najpierw przeczytaj instrukcję dla pracownika, aby sprawdzić, 

czy są tam jakieś informacje dotyczące ubioru. Jeśli go nie ma lub masz pytania dotyczące ubioru, 

zapytaj. Oto skrypt, jak zapytać, który prawdopodobnie wywoła pomocną odpowiedź: 

„___ (imię kolegi), pracuję tu od ___ (długość czasu) i po prostu nie jestem pewien, jaki jest odpowiedni 

strój. Jaki jest tutaj ogólny dress code? 

Następnie, po zwróceniu uwagi na odpowiedź, możesz zadać dodatkowe pytania odpowiednie dla 

Twojej kultury/kraju. W przypadku USA pytania mogą brzmieć: 

„Czy w piątki obowiązuje inny dress code?” 

„Jak ludzie zwykle ubierają się na ważne spotkania/spotkania firmowe?” 



„Kiedy ludzie przychodzą na nadgodziny w weekendy, czy nadal ubierają się tak, jak w ciągu tygodnia?” 

To ostatnie pytanie zadawaj tylko wtedy, gdy ludzie normalnie ubierają się ładnie w pracy. Jeśli dress 

code to t-shirt i dżinsy, jedynym bardziej swobodnym strojem jest piżama. Prawdopodobnie nigdy nie 

jest dobrze nosić piżamę do pracy. 

 

 

 


