
Kim jesteś w pracy 

Chociaż chciałbym powiedzieć: „Ta część kryteriów diagnostycznych wskazuje, że nie wystąpiło istotne 

klinicznie ogólne opóźnienie językowe, a zatem osoba z ZA jest w stanie skutecznie komunikować się 

w pracy”, takie stwierdzenie byłoby błędne. Możesz doświadczyć znacznych trudności w komunikacji, 

które niestety stają się zauważalne w pracy. Trudności te wynikają z plątaniny komunikatów 

społecznych, języka ciała i gestów, które często są częścią zwykłego zatrudnienia. 

Najlepsza Praktyka 38: Przemyślana Pauza, Znak Mądrości 

Jedna z najbardziej błyskotliwych taktyk łagodzących napięcia w stosunkach społecznych to taktyka 

„wydawania się błyskotliwym”. Kiedy ktoś zadaje ci pytanie, nie odpowiadaj od razu, chyba że jest to 

łatwe pytanie. Odczekaj kilka sekund, zanim odpowiesz. Niezależnie od tego, czy przerywasz rozmowę, 

aby coś przemyśleć, czy po prostu dać sobie przestrzeń, przemyślana pauza może przynieść ci kilka 

korzyści. Pierwsza zaleta: mówienie mniej daje wrażenie inteligencji. Słyszałem, jak ludzie mówili: 

„Myślałem, że jest mądry, dopóki nie otworzył ust”. To nie jest nowa koncepcja, ale raczej 

wielowiekowa: 

Nawet głupiec uchodzi za mądrego, jeśli milczy, i roztropnego, jeśli trzyma język za zębami. 

-Biblia, Przysłów 17:28 

Druga zaleta: faktycznie daje ci czas na rozważenie rozsądnej odpowiedzi. Z tymi dodatkowymi dwiema 

lub trzema sekundami możesz rozważyć wiele rzeczy. 

Trzecia zaleta: wiele osób zadaje pytania tylko po to, aby usłyszeć, jak mówią, a nie dlatego, że chcą 

uzyskać od ciebie rzeczywistą odpowiedź. Czasami, gdy się zatrzymasz, osoba mówiąca sama uzupełni 

odpowiedź, uwalniając cię w ten sposób od odpowiedzialności za udzielenie odpowiedzi. Dużo większe 

ryzyko, zwłaszcza w środowisku pracy, wiąże się z nadmiernym mówieniem, gdy komunikacja 

społeczna nie jest czymś naturalnym. W tym obszarze możesz wykorzystać „upośledzenie” oparte na 

AS, aby skierować swoją energię na wysoce korzystną strategię komunikacji w pracy. Jeśli masz 

trudności z zapamiętaniem przemyślanej pauzy, pomocny może być następujący obraz i wierszyk: 

A wise old owl sat in an oak. 

The more he saw, the less he spoke. 

The less he spoke, the more he heard. 

Why can’t we be like that wise old bird? 

- Staroangielska rymowanka 

Warto również pamiętać, że jeśli nauczysz się uważnie słuchać i komunikować w sposób przemyślany, 

twoje interakcje werbalne będą nie tylko częściej udane, ale inni będą chcieli być tacy jak ty, jak „stara 

mądra sowa…” 

Najlepsza praktyka 39: Zmiana oczekiwań w firmie iw pracy Oczekiwania kształtują to, kim się stajemy. 

Jeśli dziecko nie ma „znaczących opóźnień”, będzie traktowane jak dorastające „normalne” dziecko. 

Sposób, w jaki dorośli traktują dziecko w młodości, głęboko wpływa na to, jakim człowiekiem się stanie. 

Niektóre umiejętności są podkreślane i akceptowane, podczas gdy niektóre działania będą karane lub 

ignorowane. Jeden prosty przykład: pilne dziecko dorastające w domu, w którym najbardziej ceni się 

zdolności sportowe, będzie miało znacznie mniejsze szanse na uznanie jego osiągnięć akademickich. W 

kontekście diagnozy ZA, jeśli dziecko wydaje się normalne – potrafi się odpowiednio ubrać 



(umiejętności samopomocy), dobrze radzi sobie z matematyką i czytaniem (rozwój poznawczy) oraz 

jest wystarczająco ciekawe świata, jak inne dzieci są - wtedy dziecko będzie również wymagać dobrego 

spojrzenia oko w oko, dobrych umiejętności komunikacyjnych i tak dalej. Porównaj to z tym, jak 

postrzegane i traktowane jest dziecko z oczywistą niepełnosprawnością. Niezależnie od tego, czy 

chodzi o anomalię genetyczną widoczną w fizjologii dziecka, czy też o rodzaj pomocy fizycznej, której 

dziecko potrzebuje, na przykład o wózek inwalidzki, kiedy dziecko jest postrzegane jako 

„niepełnosprawne”, dorośli spodziewają się innych „problemów”. Kiedy troszczą się o dziecko, są o 

wiele bardziej otwarci i tolerancyjni dla błędów, które dziecko może popełnić. Istnieje jasne i oczywiste 

wyjaśnienie. Co się dzieje, gdy dziecko z ZA wydaje się normalne i jest traktowane jako „normalne”? 

Można przyjąć wiele błędnych założeń, które kształtują dziecko na wiele sposobów. To, jak zostaniesz 

ukształtowany jako dziecko, częściowo determinuje zmagania, z którymi będziesz musiał się zmierzyć 

jako zatrudniony dorosły. Moje oryginalne szkolenie jest jako nauczyciel w szkole. W USA rodzaj 

szkolenia, który przeszedłem, obejmował certyfikację od przedszkola (5 lat) do 12 klasy (18 lat). 

Uwielbiałam uczyć, zwłaszcza dzieci w młodszym wieku, a moim stosem książek do czytania dla 

przyjemności były wszystkie książki non-fiction o rozwoju dziecka. W tych książkach znalazłem badania 

po studiach, które dowodzą, że oczekiwania zmieniają wydajność. Klasyczne badanie obejmuje dwie 

grupy fokusowe: w jednej grupie nauczycielka dowiaduje się, że w jej przyszłorocznej klasie przeważają 

„problemy z nauką”, a pod koniec tego roku dzieci będą czytać na niskim poziomie, czytając na 

poziomie oczekiwań . Kiedy nauczyciel otrzymuje zajęcia i mówi, że uczniowie są utalentowani, dobrze 

wyszkoleni i mają wysoką inteligencję, pod koniec roku uczniowie będą znacznie przekraczać poziom 

klasy. Co więcej, uczniowie będą mieli znacznie lepszy obraz siebie, zgadzając się z takimi zwrotami, jak 

„Jestem mądry” i „Potrafię rozwiązywać trudne problemy”. Uwaga: zacznijmy od tego, że obie klasy 

uczniów na początku roku szkolnego były właściwie równe pod względem swoich możliwości. Jedno z 

badań, do którego można się odnieść, to „Dwie dekady badań nad oczekiwaniami nauczycieli: ustalenia 

i przyszłe kierunki” autorstwa Thomasa L. Gooda (1987). Oczekiwania to niezwykle potężne siły, które 

kształtują nasz rozwój. Jeśli oczekuje się, że dziecko z ZA będzie normalne, aw dzieciństwie występują 

niewytłumaczalne anomalie społeczne, dorośli założą, że dziecko źle się zachowuje. Być może dziecko 

jest „niegrzeczne” lub „niewrażliwe”, podczas gdy tak naprawdę po prostu nie widzi, jakie zachowanie 

byłoby najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Jak to przekłada się na miejsce pracy?  

1. O ile nie przeszedłeś przez intensywną przemianę wewnętrzną, podczas której rozpoznajesz iw pełni 

wykorzystujesz swoje talenty, możesz nadal podążać za tymi samymi starymi wzorcami zachowań z 

dzieciństwa. Ale teraz będziesz tym, który spodziewa się, że będziesz „niegrzeczny” i „niewrażliwy”. 

(Rozwiązanie poniżej.) 

2. Jeśli nie rozpoznałeś siły oczekiwań i nie zmieniłeś swoich osobistych oczekiwań, możesz mieć 

uporczywe poczucie, że „nie spełniasz wymagań”, że nie jesteś „wystarczająco dobry”. Są to 

destrukcyjne emocje, szczególnie w miejscu pracy. Aby zrozumieć więcej, przeczytaj Destructive 

Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalajlama (Goleman 2004). Poczucie bycia „niewystarczająco 

dobrym” osłabia zaufanie między tobą a twoimi współpracownikami. Będą wiedzieć, że 

prawdopodobnie nie dotrzymasz terminów, ponieważ wiesz z góry, że nie jesteś wystarczająco dobry, 

aby dotrzymać terminów. (Rozwiązanie poniżej.) 

3. Albo pomóż innym zmienić ich oczekiwania wobec ciebie, albo wchodź w interakcje głównie z ludźmi, 

którzy mają pozytywne oczekiwania wobec ciebie. Jeśli zdarzy ci się pracować w środowisku, w którym 

twój szef, podobnie jak twój tata lub mama, zawsze piętnuje cię za „niejasne komunikowanie się”, 

musisz znaleźć sposób na naprawienie tego negatywnego wpływu, który odczuwasz każdego dnia. 

(Rozwiązanie poniżej.) 

Rozwiązanie 1 



Jeśli twój własny negatywny obraz siebie cię spowalnia, znajdź kogoś, na przykład członka rodziny, 

nauczyciela lub zaufanego przyjaciela, i najpierw poproś go o pomoc. Na przykład możesz powiedzieć: 

„Hej, potrzebuję twojej pomocy. Myślałem ostatnio i myślę, że mogę mieć negatywny obraz siebie, 

który naprawdę utrudnia mi pracę. Czy możesz mi pomóc z odrobiną opinii?” Gdy dana osoba zrozumie 

cel twoich pytań, możesz zapytać: 

„Czy widzisz we mnie coś szczególnie cennego?” 

„Jakie są najbardziej oczywiste pozytywne cechy, które widziałeś we mnie?" 

„Jakie dobre cechy, Twoim zdaniem, powinienem pielęgnować, aby lepiej radzić sobie w pracy?” 

Ludzie uwielbiają dawać rady. Słuchaj, ale rozważ także robienie notatek. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że dopiero później będziesz w stanie przyswoić sobie to, co mówi ta osoba. 

Przeglądanie notatek w zaciszu własnego domu, własnej sypialni, pozwoli twojemu ciału i umysłowi 

otworzyć się na wiele twoich talentów, które można łatwo wyrazić, gdy zobaczysz, że stać cię na więcej. 

Pamiętaj też, że ludzie mogą się mylić. Ich komentarze niekoniecznie są zgodne z prawdą. Zamiast tego 

istnieją narzędzia, których możesz użyć do zbudowania lepszej przyszłości. 

Rozwiązanie 2 

Jeśli twoje własne negatywne oczekiwania osłabiają twoją zdolność do wykonywania pracy, rozważ 

zrobienie tego, co robi wiele innych osób – wywieszenie przypomnień o twoich osiągnięciach w swoim 

boksie, przy biurku lub w dowolnym miejscu w miejscu pracy, gdzie będzie przypominać ci o twoich 

talentach. Wiele osób robi to, mając zdjęcia swojej żony lub dzieci, kopię dyplomu na ścianie lub inne 

fizyczne, oczywiste przypomnienia o dobrych rzeczach w ich życiu. Celem jest zmiana twoich oczekiwań 

z „normalnie wyglądającego dzieciaka, który zawsze mówi złe rzeczy” na „wspaniałego dorosłego, który 

ma najlepsze intencje i świetnie wykonuje swoją pracę”. 

W przypadku jednej kobiety z ZA jej biurko zawierało zdjęcia, które były charakterystyczne dla jej 

osobistych doświadczeń: 

• Jako dziecko przeżyła tsunami i miała na ścianie wycinek z wiadomości „Natura się odnawia: 20 lat 

później”, pokazujący, jak jej ojczyzna podniosła się z katastrofy. Przypomina jej, że przeżyła. Jest silną 

kobietą. 

• Ma zdjęcie swoich pięciu kotów. Nie ma męża, współlokatora, dzieci. Jej koty są jej towarzyszami. 

• Posiada świadectwo osiągnięć, które otrzymała w pracy wiele lat temu za bycie „Najbardziej 

Dokładną”. Każda osoba będzie miała własne pamiątki. To nie jest ćwiczenie ASspecyficzne – wiele 

osób ma pamiątki w swojej przestrzeni wzrokowej podczas pracy. Wspominam o tym z mocną 

rekomendacją, aby postępować zgodnie z tą najlepszą praktyką, ponieważ z powodu problemów ze 

ślepotą umysłową i niską samoświadomością możesz jeszcze nie w pełni docenić pozytywny wpływ, 

jaki te pamiątki mogą mieć na twoje postrzeganie siebie jako osoby sukcesu . 

Rozwiązanie 3 

Jeśli twój szef, podobnie jak twoi rodzice w dzieciństwie, zwraca uwagę, że powinieneś „starać się 

bardziej być towarzyski” lub „przestać robić takie niegrzeczne uwagi”, może być dla ciebie korzystne 

wyjaśnienie szefowi (lub współpracownikowi, lub pracownik): 

„Wykonuję świetną robotę, ale mam kilka słabości, tak jak każdy. Czasami nie rozumiem, co ludzie 

mówią, zwłaszcza w ważnych sytuacjach towarzyskich, takich jak spotkanie lub konferencja. To nie tak, 

że nie chcę zrozumieć. Po prostu moje mocne strony polegają głównie na ______ (twoja główna 



umiejętność, stanowisko, na które można mieć nadzieję)”. Dyskusja powinna rozładować napięcie, 

prowadząc szefa z pozycji obwiniania (obwiniania cię za słabe umiejętności społeczne) do pozycji 

uznania dla twoich wspaniałych umiejętności, które posiadasz. Twój szef jest mniej skłonny do karania 

cię, gdy widzi pełny zakres tego, co oferujesz firmie. Twój szef będzie wtedy bardziej skłonny dać ci 

trochę luzu, gdy znajdziesz się w sytuacjach, które są dla ciebie szczególnie trudne. 

Najlepsza praktyka 40: Tworzenie osoby godnej zaufania w pracy 

Ponieważ osoba z ZA często musi udawać, że jest normalna, udając działania społeczne, które należy 

wykonać, aby przeżyć, poczucie własnego ja jest często wstrząśnięte. Na przykład Tasha skomentowała 

w wieku 38 lat: „Czuję, że nie wiem, kim naprawdę jestem. Mogę być tak wieloma rzeczami, w 

zależności od tego, czego potrzebują mnie inni. Mam tak mało czasu dla siebie, żeby się skupić, że znam 

tylko fałszywą Tashę. Mam fałszywą Tashę do pracy, fałszywą Tashę dla mojej rodziny, fałszywą Tashę 

do kościoła. To naprawdę wyczerpuje. Przyglądając się umiejętnościom radzenia sobie osoby dorosłej, 

łatwiej dostrzec, jak można pomylić ZA ze schizofrenią, zwłaszcza u osoby dorosłej o wysokiej 

inteligencji, która nauczyła się wymagań różnych środowisk społecznych. Wydaje się, że podstawowa 

osobowość tej osoby zmienia się w każdym środowisku, podczas gdy w rzeczywistości jest to po prostu 

mechanizm radzenia sobie z kimś, kto stara się robić to, co najlepsze. Ta zdolność do zmiany 

osobowości jest umiejętnością i nie powinna być postrzegana jako kolejna niepełnosprawność. Aby 

zachować silną i witalną cechę AS przy zachowaniu poczucia siebie, pomocne może być umocnienie 

podstawowego poczucia siebie. Jak? Zbierz zestaw dobrych zdjęć siebie. Upewnij się, że te zdjęcia 

pokazują najlepsze aspekty tego, kim jesteś. Zdjęcia Michaela na przestrzeni lat to: 

• Jazda na rowerze z dziećmi nad pięknym jeziorem. 

• Ze mną w Hongkongu. 

• Jego dzieci przytulające go. 

• Ze mną w Paryżu. 

• Przy własnym biurku w pracy. 

• Relaks podczas jazdy ładnym samochodem. 

Te zdjęcia przedstawiają te aspekty jego osoby, które chce, aby były najbardziej widoczne w jego 

umyśle. Te obrazy samego siebie są pozytywne, dobre i mocne. Jeśli nie możesz samodzielnie zebrać 

zdjęć, poproś o pomoc przyjaciela lub członka rodziny. Opublikuj zdjęcia w miejscu, które naturalnie 

widzisz na co dzień, zarówno w domu, jak iw pracy. Uwaga: jeśli masz swoje zdjęcia w pracy, miej tylko 

jedno lub dwa przedstawiające Ciebie. Przyklejenie dziesięciu swoich zdjęć do ściany boksu może 

sprawić, że będziesz wyglądać na egocentrycznego. Nagranie jednego lub dwóch zdjęć, na których 

jesteś, a także jednego lub dwóch zdjęć, na których jesteś w domu, ze znajomym lub z kimkolwiek 

innym, może dać ludziom pozytywne wrażenie o Tobie, ponieważ od czasu do czasu oglądają Twoje 

zdjęcia. Rób to niezależnie od tego, czy masz pozytywny obraz siebie, negatywny obraz, czy też nie 

masz go wcale. Rób to niezależnie od tego, czy obecnie odnosisz sukcesy w pracy, czy też chcesz 

odnieść sukces tylko pewnego dnia. Czemu? Ponieważ dobre części nas samych powinny być 

największymi częściami nas samych. Rozważ alternatywę – czy wolałbyś raczej skupić się na 

trudnościach, zmaganiach, bólu serca, palącym bólu odrzucenia społecznego, upokorzeniu z powodu 

„nieosiągnięcia tego”, agonii związanej z niemożnością odgadnięcia, czego ktoś od ciebie chce? 

Skoncentruj się na pozytywach, a negatywy znikną. 

 



Najlepsza praktyka 41: Kiedy w pracy zdarza się „inne”. 

Ostatnie ostrzeżenie Najlepsza praktyka przed przejściem do ostatniej i zamknięcia książki: ludzie robią 

paskudną rzecz, kiedy chcą udawać, że są lepsi od kogoś innego. Mów o sobie tak, jakbyś był „innym”. 

W psychologii koncepcja ta jest wyjaśniana jako koncepcja „ja/ty” kontra „ja/to”. Kiedy widzisz inną 

osobę jako istotę ludzką taką jak ty, kogoś godnego szacunku i miłości, postrzegasz ją jako „Ty”. Kiedy 

dewaluujesz drugą osobę, pozbawiając ją cech identyfikujących, które czynią ją ludzką, 

uprzedmiotowiłeś ją i teraz jest „tym”. Możesz mieć trudności z określeniem, co tak naprawdę się 

dzieje, gdy kolega mówi do ciebie jako „to”. Wartości niematerialne w sytuacjach społecznych mogą 

być czasami trudne do zidentyfikowania. Posłużę się więc skrajnym przykładem, aby pokazać: 

1. jak występuje inny 

2. jak dehumanizacja jest tylko kwestią punktu widzenia, a nie rzeczywistości, i 

3. jak się z tego wyleczyć. 

Oto przykład: Kilka lat temu, podczas trzytygodniowej przerwy świątecznej od szkoły, zabrałem dwóch 

najstarszych synów do Izraela. Celem było pomóc im lepiej zrozumieć konflikt izraelsko- palestyński, o 

którym rozmawiali na lekcjach w szkole średniej. Chcieliśmy również zobaczyć krainę, w której miało 

miejsce tak wiele wydarzeń historycznych. Ostatniego dnia w Jerozolimie mieliśmy czas wolny na 

spacer do Muzeum Holokaustu. To wcale nie było to, czego się spodziewałem. Było artystycznie 

zbudowane, ale sposób prezentacji informacji był kliniczny, historyczny, bez typowych wizualnych 

obrazów masowej śmierci (chociaż te obrazy były w późniejszej części muzeum). Przez pierwsze dwie 

godziny byliśmy w muzeum, widzieliśmy i dowiadywaliśmy się o tym, jak naród żydowski został 

odczłowieczony w prasie. Jak odczłowieczyć całą populację do takiego poziomu? Głównym powodem, 

dla którego niemieccy strażnicy, żołnierze i różni przywódcy byli w stanie zabijać ludzi, którzy, prawdę 

mówiąc, nie wyglądali tak bardzo od nich samych, jest to, że naród żydowski został całkowicie 

odczłowieczony. Nie byli już ludźmi. Przynajmniej taka była percepcja, która pozwoliła na wystąpienie 

okrucieństw. Po pierwsze, media zaczęły rysować w gazetach karykatury przedstawiające znanych 

żydowskich przywódców z ogromnymi nosami i innymi groteskowymi, nieludzkimi cechami. Ilustracje 

i artykuły stawały się coraz gorsze, aż sąsiad zwrócił się przeciwko sąsiadowi. Czy Żydzi byli mniej ludzcy 

niż ich porywacze? Nie. Czy były mniej wartościowe? Nie. To była kwestia postrzegania i władzy. Jest 

to skrajny przykład i powinien być używany tylko po to, aby zobaczyć najbardziej ekstremalny wynik 

ogromnej części świata angażującej się w obcowanie w przerażającym stopniu. Każdy jest zdolny i 

często angażuje się w mniejsze akty bycia innym. Inność to prosta dynamika, która pojawia się na 

mniejszą skalę na całym świecie prawdopodobnie każdego dnia. Zdarza się to nawet w miejscu pracy. 

Zaczyna się od otwartego kpiny z osoby, a kończy na postrzeganiu jej jako kogoś gorszego od człowieka. 

Chociaż dobrze jest ignorować większość sytuacji, w których zostaje się pominiętym, zapomnianym lub 

w inny sposób odciętym od grupy, jeśli staną się one poważne, pomocne może być rozpoznanie tego, 

czym jest i podjęcie pracy nad rozwiązaniem problemu. Ważne jest, aby odwrócić tę dynamikę i 

upewnić się, że ludzie, z którymi pracujesz, traktują cię z szacunkiem i ogólną ludzką życzliwością. 

Podczas gdy większość ludzi, AS lub nie, jest często traktowana jako „jego”, ważne jest, aby uważać, 

aby nie stało się to normą w twoim środowisku pracy.  

W przypadku AS, zwłaszcza jeśli masz pełną ślepotę umysłową, jesteś szczególnie narażony na ryzyko 

zastraszania innych współpracowników. Ponieważ osoba ze ślepotą umysłową nie rozpoznaje, że ludzie 

w ogóle mają umysły, automatycznie i naturalnie stają się inni. Jeśli kogoś leczysz jak To, jest bardzo 

prawdopodobne, że w zamian zaczną cię traktować jak To. Jeśli widzisz, że w twoim środowisku pracy 

występują inne zjawiska, najpierw sprawdź, czy to ty je spowodowałeś i napraw ten problem. Po 

ustabilizowaniu się tego, jak ich postrzegasz (nawet jeśli myślenie o innych jako o niezależnych, 



inteligentnych ludziach takich jak ty nie jest naturalne), możesz popracować nad uzyskaniem w zamian 

szacunku. Jeśli upewniłeś się, że to nie ty jesteś przyczyną inności, jak zamierzasz rozwiązać problem 

inicjacji, który pochodzi od współpracowników? Pomocna może być rozmowa z kimś o tym, czy Twoje 

postrzeganie problemu jest prawidłowe. Przygotuj się na pomyłkę. Poczuj ulgę i radość, jeśli jest to po 

prostu nieporozumienie. Zanim porozmawiasz z szefem, współpracownikiem, pracownikiem działu 

kadr lub kimkolwiek, kto Twoim zdaniem najprawdopodobniej pomoże ci ustalić, co dalej, usiądź i 

sporządź listę dostrzeganych zniewag. Zawsze ważne jest, aby wszelkie istotne trudności w pracy były 

dobrze udokumentowane. Zauważ, że problemy takie jak „Chłopaki nigdy nie proszą mnie, żebym 

poszedł z nimi na lunch” lub „Szef wydaje się lubić ___ lepiej” nie są warte twojej energii ani czasu. 

Niektórym bardziej podobają się inne osoby. Nie jest to coś, co musisz koniecznie naprawić, chyba że 

naprawdę chcesz, aby szef cię lubił lub naprawdę chcesz wyjść na lunch z chłopakami. Sytuacja, która 

uzasadnia działanie, ma miejsce, gdy współpracownicy obrażają cię na podstawie twoich szczególnych 

cech autystycznych. Sposobem na odróżnienie tego, co jest ważne, od tego, co nie jest, jest zadanie 

sobie pytania: „Czy potrzebuję tego, aby dobrze wykonywać swoją pracę?” Jeśli odpowiedź brzmi 

„nie”, nie pozwól, aby problem spowodował więcej stresu lub czasu. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, 

poszukaj rozwiązania. Kiedy zbliżasz się do osoby, która mogłaby ewentualnie pomóc ci rozwiązać 

problem drugiego człowieka, zapytaj: 

„Zauważyłem coś i chciałbym poznać twoją opinię na ten temat. Mam nadzieję, że się mylę, ale wygląda 

na to, że jestem wykluczony z ___ i muszę być tego częścią, aby właściwie wykonywać swoją pracę. Czy 

masz jakieś pomysły, jak mogę to naprawić?” 

Inne odmiany mogą obejmować: 

„…wygląda na to, że nie jestem jednym z cenionych członków zespołu, ale wnoszę taki sam wkład jak 

inni… Muszę być postrzegany jako część zespołu, aby właściwie wykonywać swoją pracę. Czy masz 

jakieś pomysły, jak mogę to naprawić?” 

lub 

„…wydaje mi się, że zespół postrzega mnie jako osobę z zewnątrz… Muszę brać udział w ważnych 

dyskusjach, aby też móc przyczynić się do projektu. Czy masz jakieś pomysły, jak mogę to osiągnąć?” 

Słuchaj uważnie. Jeśli odpowiedź zostanie udzielona, świetnie. Jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona, 

zanotuj ją i spróbuj ponownie później lub zapytaj innego współpracownika. W większości firm dział 

kadr pomoże ci, jeśli nikt inny nie może. Zauważ, że prawie każdy w pewnym momencie czuje się jak 

„inny” w pracy, w domu i w społeczeństwie. Inności nie należy mylić z samotnością, czymś, co wszyscy 

odczuwamy przez znaczną część naszego życia. Poczucie pominięcia nie jest niepokojącą sytuacją — 

jest częścią tego, czego wszyscy doświadczamy w pracy, w domu i we wszystkich miejscach, do których 

podróżujemy. Samotność… jest i zawsze była centralnym i nieuniknionym doświadczeniem każdego 

człowieka. —Thomas Wolfe Samotność jest normalna. Inność jest bardziej powszechna niż powinna. 

Niech większość innych prześlizgnie się bez martwienia się o to. Ale kiedy bycie innym utrudnia 

wykonanie pracy, zastanów się, jak powstrzymać jego skutki. 

Najlepsza praktyka 42: Wyrażanie swojej opinii w sposób pewny, bez bycia postrzeganym jako 

narcystyczny lub w inny sposób nieprzyjemny 

Kryteria diagnostyczne AS nie wspominają w szczególności o narcyzmie, ale w środowisku pracy 

współpracownikom zbyt łatwo jest przykleić ci etykietę narcyza. Jest to szkodliwa, bolesna etykieta, 

jeśli tak jest niewłaściwie umieszczone jako opis twojej motywacji i zachowanie. AS można łatwo 

pomylić z narcyzmem z powodu ślepoty umysłowej i różnych problemów, które dają ludziom złe 



wrażenie. Aby to lepiej zrozumieć, przyjrzyjmy się kryteriom diagnostycznym narcyzmu według 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disprders DSM-IV. Narcyzm: aby osoba została 

zdiagnozowana z narcystycznym zaburzeniem osobowości (NPD), musi spełniać pięć lub więcej z 

następujących objawów: 

• bycie pochłoniętym fantazjami o nieograniczonym sukcesie, władzy, błyskotliwości, pięknie lub 

idealnej miłości 

• przekonanie, że on lub ona jest „wyjątkowy” i wyjątkowy i może być zrozumiany tylko przez inne 

osoby (lub instytucje) o wyjątkowym lub wysokim statusie lub powinien z nimi przebywać 

• wymagające nadmiernego podziwu 

• poczucie przynależności, tj. nieuzasadnione oczekiwania szczególnie korzystnego traktowania lub 

automatycznego spełniania jego oczekiwań 

• jest wyzyskiem interpersonalnym, tj. wykorzystuje innych do osiągnięcia własnych celów 

• brak empatii: niechęć do rozpoznawania lub identyfikowania się z uczuciami i potrzebami innych 

• często zazdrości innym lub wierzy, że inni są o niego zazdrośni 

• okazywanie aroganckich, wyniosłych zachowań lub postaw. 

Ślepota umysłowa to cecha polegająca na tym, że nie widzisz, że inni ludzie mają umysły odmienne od 

twojego. Jest to oczywiste, gdy ktoś próbuje przekazać punkt widzenia, który różni się od twojego. 

Naturalnie odrzucisz to, ponieważ nie widzisz innego ważnego punktu widzenia poza własnym. 

Porównajmy dwóch mężczyzn, aby odróżnić ZA od narcyzmu. George jest uparty. Kiedy inni próbują 

wyrazić swoją opinię w zwykłych codziennych rozmowach, George odrzuca to jako nieistotne. George 

rozumie, że inni mają odmienne punkty widzenia — on słucha radia i za każdym razem, gdy jego 

ulubiony prezenter przedstawia nowy pomysł, George dopasowuje swoje przekonania do poglądów 

gospodarza. George uważa, że większość ludzi jest głupia, ponieważ wydaje się, że nie rozumieją 

„rzeczywistości”. Rzeczywistość jest tym, co George definiuje jako rzeczywistość, ponieważ odrzuca 

wszystkie inne opinie jako błędne. George był wielokrotnie zwalniany za odrzucenie opinii swojego 

szefa jako nieistotnej, jeśli nie zgadzała się z tym, co George już uważa za prawdę. George jest w stanie 

uchwycić punkt widzenia innych ludzi, ale nie chce tego robić, ponieważ jego osobiste przekonania są 

takie, że on ma rację, a reszta świata się myli. George nie ma autyzmu. Jest po prostu podłym 

człowiekiem, który czyni ludzi nieszczęśliwymi. Ma wiele problemów, które mógłby rozwiązać 

interwencja terapeuty, ale George jest zbyt zajęty udowadnianiem wszystkim, że się mylą. Dla 

kontrastu, Joe również uważa swoją opinię za jedyną słuszną, ale kiedy był młodszy, jego ojciec 

powiedział mu bardzo wyraźnie: „Joe, ludzie próbują ci pomóc. Bądź miły. To dobrzy ludzie”. Zdaniem 

Joe, ponieważ nie widzi innej prawdy poza własnym postrzeganiem świata, widzi wybory dokonywane 

przez ludzi i wydają się one głupimi wyborami. Ale Joe nie przeszkadza. Dzięki kochającemu i 

wytrwałemu ojcu wie, że ludzie są dobrzy. Głupie, ale dobre. Joe ogólnie szanuje ludzi, chociaż trochę 

im współczuje, zwłaszcza gdy dokonują tak ewidentnie nielogicznych wyborów. Jako dorosły Joe 

zdiagnozowano u niego zespół Aspergera. Jego ślepota umysłowa opiera się na tym, jak ukształtowana 

jest jego neurologia. Chociaż ta ślepota umysłowa może być paraliżująca, tak nie jest. Joe zazwyczaj 

milczy, gdy widzi, że ludzie popełniają głupie błędy. 

 

 


