
Bezpieczeństwo, przetrwanie i ostateczny sukces 

Ta ostatnia sekcja to sekcja, do której, mam nadzieję, zwrócisz się w trudne dni. Mam nadzieję, że 

przejrzysz tę zawartość, gdy będziesz zdezorientowany, zraniony lub w inny sposób borykający się z 

problemami w swojej karierze (a wszyscy czasami mamy trudności). Zebrałem trzy koncepcje, które 

dana osoba najprawdopodobniej rozważy w trudnej sytuacji: bezpieczeństwo, przetrwanie i twoje 

prawa. Kiedy jesteś zestresowany i pogrążony w przeciążeniu, nie jest to dobry czas na myślenie o 

swojej ścieżce kariery lub o tym, jak zarządzać trudnymi relacjami ze współpracownikami. W trudnych 

czasach najlepiej jest skupić się na leczeniu i budowaniu tolerancji i zdrowia za pomocą sugestii takich 

jak te w tej sekcji. 

Punkt bezpieczeństwa 

Każdy ma zakres zdolności wykonawczych, skalę, w której może się rozwijać lub ponosić porażkę. Jest 

to skala pionowa, która ogólnie działa następująco: 

Prosperująca, w pełni zaangażowana, wnosząca światu najlepsze umiejętności 

↓ 

Zaangażowany w pracę na poziomie pół-udanym, coraz 

↓ 

Kończąc pracę, przeżywając, ale nieszczęśliwy 

↓ 

Nieukończenie wszystkich projektów, które należy ukończyć 

↓ 

PUNKT BEZPIECZEŃSTWA 

↓ 

Trudności w wypełnianiu podstawowych zadań życiowych 

↓ 

Gniew lub oderwanie 

↓ 

Poważna depresja, myśli samobójcze, skrajne wypalenie 

Ta pionowa skala pomaga nam w wielu sytuacjach opisać i określić ilościowo wiele aspektów życia 

Aspiego. Oto jeden przejmujący przykład: z powodu nadmiernego skupienia się Michaela na pracy, 

często pracuje on w nocy, kiedy dzieci i ja poszliśmy spać. Jego skupienie jest tak intensywne, że często 

zapomina, która jest godzina i kładzie się spać dopiero wczesnym rankiem. Niestety rano ma obowiązki. 

Budzi się zaledwie po kilku godzinach snu i jest na autopilocie, po prostu wykonując ruchy, pracując 

poniżej „linii bezpieczeństwa”. Pomocne może być umieszczenie wartości liczbowej na tej skali. Na 

przykład każda godzina po północy, kiedy pracuje, obniża jego zdolność do funkcjonowania następnego 

dnia o -10. Duży, słodki, pełen kofeiny napój gazowany rano może pomóc mu się obudzić, ale jest to -

25 do jego zdolności do funkcjonowania później w ciągu dnia. Dość negatywów i znajduje się w 

niebezpiecznej strefie, gdzie wszystkie komentarze innych są postrzegane jako negatywne i wszystko 



jest obrazą. Każda prośba innej osoby (z wyjątkiem prośby „Proszę się przespać”) jest uważana za 

agresywny akt kontroli. Jedynym sposobem na wydostanie się ze strefy zagrożenia w tym konkretnym 

przykładzie jest spanie, dopóki nie wypocznie i powrót nad „linię bezpieczeństwa”. Dobry trening to 

+10, przespana noc to +25, zdrowe śniadanie to +5. Ma kontrolę nad tym, jak dobrze jest w stanie 

funkcjonować, i istnieje jasny, wizualny, wymierny sposób śledzenia tego. Kiedy czuje się okropnie, 

istnieje sposób, aby spojrzeć wstecz i policzyć liczbę rzeczy (lub intensywność jednej rzeczy), które 

uczyniły życie tak trudnym. Zmniejsza poczucie utraty kontroli. Jednym ze sposobów zidentyfikowania 

punktu bezpieczeństwa we własnym życiu jest próba zidentyfikowania punktu, w którym tracisz 

kontrolę nad sobą. Zauważ, że mówię „…spróbuj…” To może nie być łatwe. Z definicji krach to utrata 

wewnętrznej stabilności, spirala spadkowa. W rozwoju dziecka różnica między załamaniem a napadem 

złości polega na utracie kontroli. W przypadku napadu złości dziecko może rozpocząć lub, co 

ważniejsze, zatrzymać napad złości według własnego uznania. Ale w przypadku załamania dziecko traci 

kontrolę, a załamanie musi przebiegać. Twoim punktem bezpieczeństwa będzie ten moment, w którym 

stracisz kontrolę nad sobą, kiedy chaos otaczającego Cię świata przytłoczy Twoją zdolność radzenia 

sobie z nim. Utrata kontroli, spadek poniżej punktu bezpieczeństwa, może wyglądać następująco: 

• Gniewny nastrój – zły na wszystkich za wszystko, irracjonalny gniew. Jako Aspie, irracjonalne działanie 

powinno być największym znakiem ostrzegawczym ze wszystkich. Jeśli masz wybuch negatywnych 

emocji, zanotuj w pamięci, co się właśnie wydarzyło. Zrób szybkie zestawienie plusów i minusów, 

których ostatnio doświadczyłeś i sprawdź, czy możesz być w niebezpieczeństwie zejścia poniżej punktu 

bezpieczeństwa. Każdy agresywny akt lub nietypowa dla ciebie irytacja może posłużyć jako narzędzie 

do rozszyfrowania stanu własnego ciała i umysłu. 

• Brak przywiązania — możesz się odłączyć, zamknąć emocjonalnie, popaść w wewnętrzne 

odrętwienie. Twój wewnętrzny włącznik światła przestawia się w położenie „wyłączone”. Jest to 

preferowana strategia Michaela. Jest to prawdopodobnie najbezpieczniejsza strategia, ponieważ 

podczas przestoju nie można popełnić żadnego błędu. Jesteś całkowicie bierny. Każde działanie lub 

doświadczenie, które wydarzy się w tym czasie, będzie automatycznie winą kogoś innego, ponieważ 

nie korzystałeś z własnej woli. Ale to wczesna śmierć. 

W miejscu pracy pierwsza reakcja, złość, może wpędzić cię w wiele kłopotów. Okazywanie złości w 

pracy to jeden z najszybszych sposobów na zwolnienie. Okazywanie gniewu, molestowanie seksualne 

i kradzież to trzy najważniejsze akty zasługujące na szybkie odrzucenie. Dla kontrastu, oderwanie się 

od pracy prawdopodobnie nie spowoduje zwolnienia. Może nawet pomóc jako ostateczna strategia 

przetrwania, która pomoże ci przetrwać trudne czasy. Ale przedłużający się dystans może poważnie 

zaszkodzić twojemu poczuciu własnej wartości. Ktoś, kto jest konsekwentnie oderwany od pracy, jest 

często nazywany wycieraczką. Co gorsza, kiedy jesteś bierny w pracy, zapraszasz współpracowników 

do dominacji i złego traktowania. Nawet najmilsi współpracownicy, ci, którzy najbardziej chcą widzieć 

cię szczęśliwym i odnoszącym sukcesy, nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko dominować i źle 

traktować. Kiedy jesteś w całkowicie biernym stanie psychicznym, istnieją tylko dwie opcje interakcji z 

tobą: 1. znęcać się nad tobą lub 2. w ogóle nie wchodzić w interakcje. Ludzie w twoim zespole muszą 

wchodzić z tobą w interakcje, więc nadużycia są jedyną opcją. Jakie jest rozwiązanie? Pozostań powyżej 

punktu bezpieczeństwa! Tak długo, jak jesteś w pobliżu punktu bezpieczeństwa, z definicji nadal 

możesz widzieć swój stan umysłu, nawet jeśli jest to mgliste, i mieć – miejmy nadzieję – dość energii, 

aby zrobić wszystko, co trzeba, aby przejść w górę, budując silniejsze bezpieczeństwo. Gdy znajdziesz 

się znacznie poniżej punktu bezpieczeństwa, z definicji nie możesz już sobie pomóc (chociaż nigdy nie 

zaszkodzi spróbować — możesz mieć krótkie chwile jasności, kiedy możesz wprowadzić ulepszenia). W 

tym momencie najbardziej potrzebujesz Notatnika 42 najlepszych praktyk, głównej listy źródeł pomocy 

(zob. Najlepsze praktyki 23). Ta lista będzie liną ratunkową, która pomoże ci wciągnąć się z powrotem 



nad wodę. Albo zapewni komuś innemu sposób na wyciągnięcie cię z ciemnego miejsca kiedy już nie 

możesz. Każda osoba ma swoje specyficzne negatywy, które wpłyną na nią w indywidualnym stopniu. 

Na przykład dla mnie każda godzina snu pominięta po 22:00 to aż -30, ale rozmowa z moimi rodzicami 

to aż +30. Dla wielu osób z ZA rozmowa przez telefon może być negatywna. Typowymi negatywami dla 

osoby z ZA byłyby: pójście na imprezę, wycieczka do sklepu spożywczego, rozmowa z kolegami, udział 

w konferencji, zadawanie pytań w pracy, wygłaszanie prezentacji, telefonowanie, ścisła współpraca z 

kolegą, lub inne przerażające zadanie. Zwróć uwagę na swoje osobiste negatywy, zwłaszcza jeśli nie są 

to te same negatywy, co większość ludzi. Na przykład, niektórzy ludzie są odmładzani przez spotkania, 

co jest pozytywne, podczas gdy niektórzy ludzie są wyczerpani przez spotkania, co jest negatywne. 

Stopień, w jakim to na ciebie wpływa, zależy od twojego wewnętrznego wskaźnika. Kiedy rozpoznajesz 

i szanujesz swoje osobiste wady (i zalety), masz prostszą drogę do zdrowia. Jeden z mężczyzn z ZA, 

Darren, powiedział: „Ale trzymanie się ponad linią bezpieczeństwa to luksus, na który mnie nie stać”. 

Darren ma trudną karierę w trudnej dziedzinie – nieruchomości – praca, która nie jest dobrze 

dopasowana do jego naturalnego sposobu pracy. Potrzebuje przewidywalnego dnia, ale klienci 

dzwonią o każdej porze, prosząc o natychmiastową zmianę harmonogramu. Darren nie lubi kontaktów 

twarzą w twarz, jednak prawie cała jego praca polega na spotkaniach twarzą w twarz. Jego kariera 

dostarcza nieprzerwanych negatywów, które utrzymują Darrena poniżej granicy bezpieczeństwa. W 

przypadku Darrena rozpoznanie granicy bezpieczeństwa może zapewnić wystarczającą motywację, by 

pewnego dnia zmienić zawód. W naszej codziennej pracy niezwykle ważne jest, abyśmy dostrzegali 

przeciążenia i szanowali konsekwencje ignorowanych długotrwałych szkód. Przeciążenie jest 

prawdziwe. To może być brutalne. Może powodować intensywny ból fizyczny, psychiczny, a nawet 

duchowy. W środowisku pracy możesz być zobowiązany do robienia takich rzeczy, jak wygłaszanie 

prezentacji, telefonowanie lub interakcja społeczna w sposób, który jest tak daleko poza twoim 

komfortem, że uruchomią się twoje najgłębsze, najbardziej pierwotne mechanizmy bezpieczeństwa. 

Pracownik (lub szef ) w trybie samoobrony może wykonać niewiele rzeczywistej pracy. W swoim 42 

Notatniku najlepszych praktyk, o którym mowa w Najlepszej praktyce 23, utwórz stronę zatytułowaną 

Zestaw narzędzi przetrwania Top 10. 

Zestaw narzędzi przetrwania Top 10 

Na tej stronie (i mam nadzieję, że na wielu następnych) będziesz wymieniać wiele rzeczy, które możesz 

zrobić, aby wznieść się wystarczająco wysoko ponad linię bezpieczeństwa, aby wieść szczęśliwe i udane 

życie. Szczęśliwy, odnoszący sukcesy człowiek to dobry pracownik lub pracodawca. Ten zestaw 

narzędzi powinien być Twoją platformą startową do budowania własnej listy pozytywów. Poniżej 

przedstawiam potencjalne Top 10 technik przetrwania na początek. Mogą to być rzeczy, które obecnie 

robisz, lub rzeczy, których możesz chcieć spróbować następnym razem, gdy poczujesz, że się zanurzasz. 

To jest standardowa Top 10, która najprawdopodobniej pasuje do każdego Aspie, niezależnie od 

konkretnych różnic. Tak jak aspiryna działa na wiele różnych chorób, istnieje kilka podstawowych 

technik, które działają prawie u każdego. 

Kiedy już skończysz Top 10, proszę, drogi czytelniku, wyjdź poza tę listę. Nie wszyscy jesteśmy podobni. 

Będziesz miał strategie przetrwania, które są inne niż wszystkie. Temple Grandin, znana kobieta z ZA, 

opracowała strategię przetrwania z udziałem maszyn przeznaczonych do karmienia krów (głęboki 

nacisk ciała) (Grandin 2006). Wielu innych Aspies przedstawiło swoje strategie sukcesu, wyjaśniając 

własne unikalne rozwiązania. Niektóre z twoich mogą obejmować: 

• 10 minut w szafie. Spróbuj. To może być całkiem relaksujące. 

• 15 minut pod 15 grubymi kocami lub, jeśli jesteś w pracy, 15 minut w grubym płaszczu. 



• Muzyka heavy metalowa słuchana na słuchawkach z głośnością podkręconą tak głośno, że później 

brzęczy w uszach. Wybierz styl, który Ci odpowiada. Heavy metal to styl, który sprawdza się w 

przypadku pewnej młodej kobiety, Annabelli, z ZA. 

• 10 minut walki na poduszki, strategia, która zadziałała w przypadku mojego męża i synów. 

• Cała sobota czytania, wstawanie z łóżka tylko po to, żeby coś zjeść i skorzystać z toalety. Obowiązki 

domowe mogą poczekać. Jeśli musisz przekroczyć linię bezpieczeństwa, zrób wszystko, aby się tam 

dostać. 

• Wieczór gier komputerowych. Masowo wieloosobowe gry online, MMOG, są często pocieszające dla 

Aspiów (o ile nie uzależniają). 

• Zajmowanie się określonym hobby, na przykład robieniem na drutach w porze lunchu. 

• Wyczyść coś. Byle co. Stwórz porządek z chaosu, jeśli to cię odpręża. 

• Konkretny sport, być może uprawiany przed lub po pracy. Jeden Aspie jeździ na deskorolce przed 

pracą. O dziwo, upadki i „wypadki” pomagają mu najbardziej. Głębokie i często bolesne uderzenie w 

jakiś sposób budzi go dla nas wystarczająco. Nie było jeszcze żadnych trwałych uszkodzeń i wydaje się, 

że to na niego działa. 

• Znajdź sposób, aby położyć się do góry nogami, aby cała krew napłynęła ci do głowy; kręcić się w 

kółko; robić salta. Zrób wszystko, aby przywrócić system sensoryczny do działania. 

Otwórz swój umysł na cudowne rzeczy, nieważne jak dziwaczne, które szczerze i naprawdę cię 

odmładzają. A co, jeśli następnym razem, gdy będziesz miał trudności w pracy, będziesz mieć listę 10 

rzeczy do sprawdzenia, które mogą pomóc ci widzieć rzeczy wyraźniej? Tak jak osoby z cukrzycą często 

mają w torebce lub kieszeni batonik na wypadek nagłej potrzeby, osoba z ZA może mieć następujące 

„narzędzia” na karcie w torebce lub kieszeni. Jeśli nie nosisz ich ze sobą, przynajmniej miej te techniki 

z tyłu głowy na wypadek przeciążenia. 

Technika przetrwania 1: Oddychaj 

Mam nadzieję, że masz w sobie wystarczająco dużo logiki pana Spocka, aby zrozumieć, dlaczego 

„Oddychaj” jest wymienione na pierwszym miejscu. Jest najbardziej pierwotny. Primal oznacza „być 

pierwszym w czasie” (definicja standardowego słownika medycznego). Kiedy pojawia się problem, 

warto najpierw przyjrzeć się najbardziej fundamentalnej przyczynie. Czy dobrze oddychasz? Czy twój 

mózg otrzymuje wystarczającą ilość tlenu do prawidłowego funkcjonowania? Wydawałoby się, że to 

oczywiste, prawda? Bynajmniej! Istnieją niezliczone badania, które pokazują, że funkcje mózgu 

spowalniają, gdy są pozbawione tlenu, oraz kilka innych badań pokazujących, że oddychamy płytko, 

niewystarczająco. Dlaczego osoba świadomie pozbawić się czegoś tak życiodajnego jak tlen? Postępuj 

zgodnie z tą logiką: 

1. Stres może powodować zmniejszone spożycie tlenu. 

2. Sytuacje społeczne mogą powodować stres. 

3. Różne aspekty AS powodują duży potencjał trudności w sytuacjach społecznych. 

Na przykład jedna kobieta z zespołem Aspergera, Stacey, konsekwentnie świadomie spowalnia 

przyjmowanie tlenu. Utrudnia jej to jasne myślenie. Kiedy jest zestresowana, zwykle podczas rozmowy 

z kimś, „zapomina oddychać”. To może być bardziej powszechne, niż większość ludzi zdaje sobie z tego 

sprawę. Stacey zwykle to łapie i może samodzielnie się poprawić, ale kiedy stres jest intensywny, 



faktycznie traci przytomność. Zemdlenie jest sposobem organizmu na nadrobienie błędu układu 

nerwowego. Oto jak to się dzieje: Stacey wyczuwa stres; jej ciało przechodzi w tryb samoobrony i 

przestaje oddychać w prymitywnym wysiłku „ukrycia się” przed drapieżnikiem. (Drapieżnikowi trudniej 

jest zidentyfikować ofiarę, która jest całkowicie nieruchoma). Gdy dopływ powietrza jest odcięty, 

dopływ tlenu do mózgu spowalnia, a organizm reaguje, aby zrekompensować nagłą utratę. Ogólnie 

rzecz biorąc, nadnercza zareagują, zalewając organizm adrenaliną, wywołując uczucie paniki u osoby, 

która zwolniła lub przestała oddychać. U osoby z ZA, która może być przyzwyczajona do ciągłego 

poczucia paniki w sytuacjach towarzyskich, może występować mniej zauważalny wewnętrzny sygnał 

ostrzegawczy z powodu czegoś, co nazywa się zmęczeniem nadnerczy. Jeśli pełne adrenaliny 

ostrzeżenie nie zostanie uwzględnione, organizm weźmie sprawy w swoje ręce i zemdlejesz. To ostatni 

wysiłek twojego organizmu, aby przywrócić przepływ tlenu. Analogią biznesową byłaby duża firma 

zamykająca główny oddział sklepu podczas recesji. Medycznym terminem określającym omdlenie jest 

omdlenie. To niewystarczające tlenu w mózgu jest znany jako stan zdrowia mózgu niedotlenienie 

(Lempert 1996). Utrata przytomności pozwala na wznowienie naturalnego przepływu tlenu w 

organizmie. Tlen przepływa z powrotem przez twoje płuca, rozprowadza się równomiernie i budzisz 

się, gdy twój mózg jest wystarczająco natleniony. Chociaż jest to najcięższa reakcja, istnieje wiele 

bardziej powszechnych objawów spowodowanych wstrzymywaniem oddechu. Być może 

doświadczyłeś wielu z nich na przestrzeni lat. Fizycznym objawem numer jeden jest ból głowy. Jeśli 

zauważysz w południe w pracy, że boli cię głowa, przypomnij sobie swój oddech wcześniej w ciągu dnia. 

Czy byłeś zestresowany? Czy oddychałeś płytko lub nieregularnie, gdy ludzie wchodzili i wychodzili z 

Twojego biura lub obok boksu? Niektóre z objawów, które mogą towarzyszyć bólowi głowy, to zawroty 

głowy, wilgotna skóra, szum w uszach (dzwonienie w uszach), problemy ze wzrokiem lub osłabienie 

rąk i/lub nóg. Możesz pomylić te objawy z paniką i wierzyć, że nie ma lekarstwa. Zanim zaakceptujesz, 

że życie pełne bólów głowy i innych objawów jest „takie, jakie jest”, spróbuj najpierw popracować nad 

oddechem. Możesz być zaskoczony, jak proste jest to rozwiązanie. Konkluzja: Zapamiętywanie 

świadomego oddychania pozwala zachować czujność i pozwala przezwyciężyć reakcję paniki. 

Mówienie sobie „pamiętaj, aby oddychać” jest nieco uproszczone. Może to nie mieć większego sensu, 

dopóki nie zrozumiesz szczegółów. Ucz się oddechu. Idealnym sposobem na wbudowanie dobrego 

oddechu w regularny, silny nawyk jest faktyczne przestudiowanie specyfiki oddechu. Poszukaj w 

Internecie. Zbadaj, jak powietrze przepływa w twoim ciele. I moja ulubiona: Ćwicz różne techniki 

oddychania. Niektóre z najbardziej skutecznych, sprawdzonych technik oddychania można znaleźć w 

różnych praktykach jogi. „Joga” obejmuje cały zakres starożytnych dyscyplin fizycznych i umysłowych, 

głównie ukierunkowanych na zdrowie i świadomość. Zauważ, że istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że szukając odpowiedniego dla siebie rodzaju jogi, możesz wyrobić sobie opinię, że joga nie ma 

podstaw we współczesnej nauce. Prawdę mówiąc, wygląda to trochę dziwnie, jeśli pochodzisz ze 

świata zachodniej opieki zdrowotnej i nie masz ochoty, jak to powiedział jeden z mężczyzn z ZA, „być 

puszystym mumbo-jumbo”. Optymalne rozwiązanie: użyj logicznego mózgu, aby wyszukać informacje 

medyczne dotyczące oddechu, a następnie użyj jogi jako narzędzia, które pomoże ci ćwiczyć ten 

oddech. Odpowiednim rodzajem jogi jest Joga Kundalini, ponieważ obejmuje intensywną pracę z 

oddechem. Na przykład jeden rodzaj praktykowanego oddechu nazywa się „oddechem ognia”. Zamiast 

wyjaśniać to tutaj i ryzykować, że zemdlejesz, próbując tego bez nauczyciela, po prostu zachęcę cię do 

wyszukania w Internecie nauczyciela w pobliżu lub do filmu, który pokaże ci, jak robi się oddech ognia. 

Pewien mężczyzna z ZA na moich zajęciach Kundalini powiedział: „Pierwszy raz spróbowałem oddechu 

ognia… nie mogłem złapać odpowiedniego rytmu i byłem bardzo zdezorientowany. Na drugich 

zajęciach złapałem rytm i stało się coś najbardziej zdumiewającego – poczułem, jak krew pulsuje w 

moich żyłach. To było jedno z najbardziej ożywiających doznań”. Osobiście, po kilku latach praktyki Jogi 

Kundalini, mogę teraz powiedzieć, że długoterminowe korzyści są warte wysiłku znalezienia dobrego 

nauczyciela. Waham się, czy dołączyć następną część tekstu. Zawiera informacje, które niektórzy mogą 



uznać za zbyt osobiste lub nieodpowiednie. Zdecydowałem się go zamieścić, ponieważ jest duża 

szansa, że znajdą się osoby czytające ten tekst, które poważniej rozważą poprzednią sugestię i będą ją 

bardziej nieugięcie realizować, jeśli zrozumieją płynące z niej korzyści. Więc, tutaj idzie. Odkryłem 

jedną „ukrytą” zaletę jogi. Nie zdawałem sobie sprawy z tej korzyści, dopóki nie ćwiczyłem przez około 

rok. W rozmowie z przyjacielem, który nie widział mnie odkąd zacząłem ćwiczyć jogę, stwierdził, że 

wyglądam „lepiej niż kiedykolwiek” i zapytał, co się zmieniło. Wymieniłem niektóre z nowszych 

aspektów mojego życia, jak przestałem pić słodkie napoje gazowane i jak jadłem więcej świeżej 

żywności. Wymieniłem kilka czynności, które zajmowały mnie w ciągu tygodnia. Kiedy wspomniałem o 

Jodze Kundalini, zapytał: „Czy to nie jest joga erotyczna?” Zarumieniłam się i spojrzałam na swoje 

ubrania, które były o kilka numerów mniejsze z powodu zdrowej utraty wagi, ale także bardziej 

dopasowane i bardziej seksowne niż wcześniej. Zauważywszy moje zakłopotanie, użył swojej komórki 

do wyszukania informacji o Jodze Kundalini w Internecie. Definicja, którą znalazł, opisywała to jako 

sposób na „obudzenie czystego pragnienia”. Nie zdawałem sobie sprawy, że Kundalini Joga ma 

zmysłowy efekt uboczny, ale nie mogłem zaprzeczyć, że doświadczyłem wyraźnej poprawy mojej 

zdolności do odczuwania satysfakcji zmysłowej. Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany, że praca z 

oddechem jest dla Ciebie ważną praktyką, być może ten ostatni powód przekona Cię, że warto. 

Technika przetrwania 2: Pij wodę 

Co może być bardziej oczywistego niż pozostawanie nawodnionym? To może być oczywiste, ale tak 

łatwo to przeoczyć. Chociaż nie istnieją żadne wiarygodne statystyki określające odsetek osób 

odwodnionych w danym momencie, niektóre szacunki sięgają nawet „75 procent Amerykanów jest 

chronicznie odwodnionych”. Zaledwie 2-procentowy spadek nawodnienia organizmu może 

powodować zamęt psychiczny. Spowalnia pracę mózgu. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie 

przeciążenia sensorycznego. Przestrzeń mózgowa się kurczy. Umiejętności wyłączone. To po prostu nie 

jest warte swojej ceny. Przeciętny człowiek potrzebuje ośmiu szklanek wody dziennie. Rozważ swój 

osobisty harmonogram i ustal regularny plan uzyskania odpowiedniego nawilżenia. Dla kogoś, kto na 

ogół kieruje się rutyną, to zadanie może być dla ciebie łatwiejsze niż dla innych bez ZA. Poświęć chwilę 

na zapisanie swojego regularnego harmonogramu dnia. Dodać w czasach, gdy napełniałbyś swój 

kubek, butelkę, dzbanek lub inny pojemnik na wodę. Oto jak wygląda mój dzień: 

• 6 rano: pobudka — szklanka 1 

• 7 rano: dzieci w górę — szklanka 2 

• 8 rano: dzieci do szkoły 

• 9 rano: rozpoczęcie pracy — szklanka 3 

• 10:00: Spotkanie 

• 11:00: zwykła praca — szklanka 4 

• 12 w południe: obiad 

• 13:00: Praca 

• 14:00: praca — szklanka 5 

• 15:00: 30 minut przerwy/praca 

• 16:00: praca — szklanka 6 

• 17:00: Odbiór dzieci/trening – szklanka 7 



• 18:00: Kolacja 

• 19:00: Sprzątanie domu 

• 20:00: dzieci do łóżek — szklanka 8 

• 21:00: Praca 

• 22:00: Łóżko 

Oczywiście istnieje różnorodność z dnia na dzień. Są dodatkowe spotkania, nocne obowiązki i 

wycieczki, ale regularny harmonogram pomaga mi wiedzieć, kiedy powinienem dostać ten kubek 

wody. To ważna podstawa. Tworząc własną rutynę, należy przestrzegać kilku ogólnych zasad: 

• Napełniaj ujęcie wody od przodu. Wypicie dwóch szklanek tuż przed snem zwiększa 

prawdopodobieństwo, że obudzisz się w nocy, aby skorzystać z toalety, co zakłóci Twój sen. 

• Pij wodę przed posiłkiem, a nie w trakcie posiłku. Dzięki temu zjesz mniej podczas posiłku. 

• Pij łyki wody podczas treningu. Podczas treningu spinningowego (jazda na rowerze) instruktor 

podpowiada nam, żebyśmy co 4-5 minut wypili łyk wody. Dzięki temu trening jest całkiem przyjemny. 

Podczas intensywnego treningu aerobowego ważne jest, aby pić powoli, ponieważ organizm ma 

trudności z wchłonięciem dużych ilości wody na raz. 

• Zaplanuj spożycie wody w godzinach, w których łatwo będzie pamiętać o piciu. Kiedy rano po raz 

pierwszy usiądziesz przy biurku, upewnij się, że masz na biurku świeżą filiżankę wody. 

Należy pamiętać, że kawa, herbata zawierająca kofeinę i napoje energetyczne mają działanie 

moczopędne. Odwadniają Twój organizm. Efekt może być oczywisty, jeśli zwrócisz uwagę. Spróbuj 

obejść się bez kawy przez tydzień, a następnie wypij kawę pewnego ranka wraz z nienaruszoną zwykłą 

wodą. Prawdopodobnie będziesz korzystać z toalety nieprzyjemnie wiele razy, ponieważ twoje ciało 

pozbawia się dostępnego zaopatrzenia w wodę. Chociaż ważne jest, aby pozostać nawodnionym, 

należy pamiętać, że istnieje stan zwany nadmiernym nawodnieniem, zatruciem wodnym lub zatruciem 

wodnym, gdy organizm przetwarza tak dużą ilość płynów, że normalna równowaga elektrolitów jest 

wypychana poza bezpieczne granice . Może być na tyle poważny, że może spowodować śmierć. Zwykle 

dzieje się tak tylko podczas zawodów w piciu lub długotrwałych ćwiczeń, takich jak maratony, podczas 

których spożywana jest woda, ale niewystarczająca ilość elektrolitów. Zostało szeroko 

udokumentowane, że prawidłowe spożycie wody poprawia funkcje umysłowe. Kiedy pracujesz z 

mózgiem bardzo podatnym na przeciążenia i znajdujesz się w środowisku, które powoduje 

przeciążenie, możesz zastosować ten prosty i łatwy środek, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. 

Technika przetrwania 3: Ćwiczenia 

Żałuję, że nie było książki zatytułowanej Ćwiczenia i autystyczny mózg napisanej przez terapeutę 

zajęciowego lub lekarza medycyny. Na potrzeby tej książki przeprowadziłem wystarczająco dużo 

badań, aby podać podstawy. Byłoby wspaniale zobaczyć szczegóły i specyfikę nakreślone przez dobrze 

wyszkolonego profesjonalistę. Dlaczego regularne ćwiczenia są powiązane z sukcesem zawodowym 

osoby z zespołem Aspergera? 

1. Regularne ćwiczenia uspokajają układ nerwowy. 

2. Zarówno ćwiczenia aerobowe (jogging, jazda na rowerze, taniec), jak i beztlenowe (joga, spacery) 

zwiększają przepływ krwi. Przepływ krwi do mózgu zwiększa zdolność mózgu do efektywnego 

funkcjonowania. Pomaga to w każdym obszarze wydajności pracy. 



3. Ćwiczenia, zwłaszcza w połączeniu ze zdrową dietą, budują zdrowe, atrakcyjne ciało. W każdej 

kulturze, w każdym środowisku, ludzi pociągają piękni ludzie i generalnie darzą ich większym 

szacunkiem. 

To nieprzyjemny i niefortunny fakt – świat byłby milszy, gdybyśmy byli oceniani po treści naszego 

charakteru, a nie po kształcie naszych ciał. Ale jest to jeden obszar, w którym możesz zrobić niewielką 

różnicę dla siebie osobiście. Jest dobrze udokumentowane, że osoby sprawne zarabiają więcej 

pieniędzy. Nie oznacza to, że wysportowani ludzie są bardziej szczęśliwi lub lepsi, po prostu łatwiej jest 

zbudować karierę, gdy twoje ciało jest w dobrej formie. 

Technika przetrwania 4: Dobrze się odżywiaj 

Istnieje wiele schorzeń, które według aktualnych badań wydają się współwystępować z autyzmem i ZA. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że masz ukrytą alergię, nadwrażliwość lub potrzebę dietetyczną, która 

jest obecnie nierozpoznana. Naprawienie tego może dać ci niezwykle pomocny impuls w pracy. Stan 

był administratorem systemów w laboratorium badawczym. Często był zmęczony, ale sądził, że to z 

powodu długich godzin pracy. Matka Stana często powtarzała, że kiedy dorastał, wydawał się „mętny”. 

Nauczyciele Stana często go karcili za zapominanie o oddaniu zadań. Koledzy Stana często byli na niego 

źli za to, że „nie zwracał uwagi”. Pewnego dnia mama Stana zadzwoniła do niego i powiedziała: „Stan, 

właśnie dowiedziałam się, że nie toleruję glutenu. Czy możesz spróbować przez jakiś czas unikać 

glutenu?” Matka Stana wiedziała, że był zbyt zamroczony, by spełnić tak niejasną prośbę, więc dała mu 

szybkie i łatwe podsumowanie tego, co musi zrobić: „Jeśli to nie jest warzywo, owoc, mięso lub nabiał, 

nie jedz tego. ” Następnego ranka Stan spojrzał na wielką muffinkę z jagodami, którą zamierzał zjeść. 

W większości był to duży, biały, puszysty tort z małymi borówkami. Zamiast zjeść muffinkę, wyjął z 

lodówki dwa jajka i usmażył je. Położył na wierzchu kawałek sera i zjadł śniadanie. Podczas lunchu 

zrezygnował z pizzy, ponieważ była na spodzie pizzy i zamiast tego zjadł tacos z kukurydzianymi 

tortillami. Na kolację zatrzymał się na lokalnym targu i kupił torbę pełną warzyw, które znał. W domu 

pokroił kilka z nich, włożył do miski, polał sosem ranczo i zjadł, pracując przy komputerze. Tego 

wieczoru Stan czuł się lepiej niż kiedykolwiek. Zwykle kładł się spać zmęczony, ale tego wieczoru był w 

stanie czytać książkę science fiction przez godzinę przed zaśnięciem. On kupił tę konkretną książkę 

science fiction wiele lat temu, ale zawsze był zbyt zmęczony w nocy, żeby ją podnieść. Następnego 

ranka Stan obudził się dobrze wypoczęty, co zdarzało mu się rzadko. Kiedy Stan trzymał się zasady 

„owoce, warzywa, mięso lub nabiał”, jego mentalna mgła się rozwiała. Pod koniec czwartego dnia 

różnica była na tyle znacząca, że skłoniła jego kolegów do skomentowania. Oczyszczenie organizmu 

większości osób z nietolerancją glutenu zajmuje tygodnie, miesiące, a czasem lata, ale u niektórych 

zmiana jest niemal natychmiastowa. Pamiętaj, że jeśli nie tolerujesz glutenu i stosujesz dietę 

bezglutenową wystarczająco długo, aby zmienić chemię swojego ciała, twoje ciało zrzuca swoją obronę 

na gluten. Jeśli zdarzy ci się popełnić błąd i spożyć gluten, możesz doznać poważnej reakcji. Osobiście 

nie toleruję glutenu i już po pierwszym tygodniu zauważyłam poprawę. Po pierwszym miesiącu czułam 

się lepiej niż kiedykolwiek. Ale pewnego dnia miałem trudne spotkanie w mieście oddalonym o ponad 

godzinę jazdy od mojego biura. Niedawno kupiłem przekąski do pokoju socjalnego dla personelu, w 

tym duże wiadro czerwonej lukrecji. Złapałem całą garść i powiedziałem sobie, że jeśli spotkanie 

pójdzie dobrze, będę je miał w nagrodę w drodze do domu. Było to dla mnie bardzo motywujące, 

ponieważ jako dziecko uwielbiałem czerwoną lukrecję. W drodze do domu zacząłem radośnie chrupać 

lukrecję. Smakowało wspaniale, ale zauważyłem, że robię się senny, bliski bycia zbyt śpiącym, by 

prowadzić. Kiedy byłem blisko domu, rozważałem nazwanie tego dnia chorobą. Mimo to poszedłem 

do pracy i wyjaśniłem asystentowi, że źle się czuję. Widziała, jak chwytam garść lukrecji i zapytała, czy 

to może być problem. Powiedziałem jej, że nie, to śmieszne. Lukrecja nie zawiera pszenicy. Po kilku 

godzinach poczułam się, jakbym dostała grypy. Bolało mnie gardło, nogi były słabe. Byłem oszołomiony 



i tak senny, że ledwo mogłem utrzymać otwarte oczy. Znalazłem się w kuchni, napiłem się i szukałem 

czegoś z kofeiną, co pomogłoby mi nie zasnąć na tyle długo, by dokończyć dzień pracy. Słoik z lukrecją 

stał na blacie, więc w zamgleniu przeczytałam listę składników. Pszenica była składnikiem numer jeden! 

Odzyskanie sił zajęło mi trzy dni. Od tego czasu popełniono inne błędy, ale ogólnie staram się być tak 

ostrożny, jak to tylko możliwe, aby uniknąć tej toksyny w moim ciele. Zwróć uwagę na to, jak Twój 

organizm reaguje na spożywane pokarmy. Wpływa na wydajność Twojej pracy. 

Technika przetrwania 5: Sen 

Sen jest najlepszym uzdrowicielem. W szczególności dla osób z ZA  sen może: 

• uspokoić układ sensoryczny 

• odmłodzić zdolność umysłu do radzenia sobie z zakłóceniami 

• zwiększyć elastyczność i wiele więcej. 

Nawet jeśli oznacza to popołudniową drzemkę w porze lunchu, zapewnienie odpowiedniego snu jest 

niezbędnym narzędziem przetrwania. Pewien mężczyzna z ZA, który pracuje w firmie projektującej 

urządzenia medyczne, wykorzystuje swoją porę obiadową na drzemkę. Siedzi w samochodzie na 

parkingu, odchyla oparcie siedzenia i drzemie. Ustawia budzik w zegarku, aby obudzić go po 25 

minutach i wraca do biura odmłodzony. W dni, w których brakuje mu tej drzemki, jest na tyle 

przeciążony, że często musi wcześniej wracać do domu. Co jeśli sen jest dla Ciebie trudny? Co się stanie, 

jeśli obudzisz się w nocy lub z innego powodu nie będziesz mógł się wyspać? Spróbuj wykonać 

następujące czynności: 

• Rumiankowa herbata. 

• Kolacja ukierunkowana na usypianie: ziemniaki, mleko i inne pokarmy o właściwościach 

uspokajających. 

• Leki nasenne, takie jak melatonina do żucia lub leki na receptę. 

• Płyty CD do medytacji. Były one bardzo skuteczne dla każdej osoby, której je poleciłem i z którą 

kontynuowałem. Medytacja jest szczególnie przydatna dla osób, które „myślą obrazami” (termin ukuty 

przez Temple Grandin). Wiele medytacji obejmuje wizualizację środowiska, które może być całkiem 

przyjemne dla kogoś, kto lubi twórczy akt wizualizacji. 

• Oczyszczanie sypialni ze wszystkich rozpraszaczy. 

• Rutyna snu. Na przykład: Połóż się. Wyprostuj ciało 

Dostosuj poduszkę. Ponownie wyprostuj ciało. Oddychaj głęboko 20 razy. Brak snu brzmi dość 

niewinnie. Brak kilku dodatkowych godzin każdej nocy nie może boleć fizycznie; po prostu sprawia, że 

jesteś zmęczony następnego dnia, prawda? Bynajmniej. Brak snu jest tak samo szkodliwy jak brak 

jedzenia czy wody. Wszystkie one mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Jeszcze kilka 

skutków ubocznych braku snu: 

• bolące mięśnie 

• zawroty głowy i nudności 

• suchość w ustach 

• halucynacje 



• drżenie rąk 

• bóle głowy 

• podwyższone ciśnienie krwi 

• zwiększone ryzyko cukrzycy 

• zwiększone ryzyko fibromialgii 

• drażliwość 

• zaniki pamięci lub utrata 

• oczopląs (szybkie, mimowolne, rytmiczne ruchy gałek ocznych) 

• otyłość 

• spowolnione przypominanie słów 

• napady złości u dzieci 

• ziewanie 

• objawy podobne do: 

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 

- psychozy. 

Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Nieraz wysyłałem pracownika do domu na odpoczynek, 

zwłaszcza tych, którym płaci się za godzinę. Kiedy jesteś pozbawiony snu, nie tylko trudno jest ukończyć 

pracę, ale trudno jest wykonać pracę wysokiej jakości. Poziom błędu wzrasta drastycznie w zależności 

od poziomu braku snu. Dobrym sposobem na utrzymanie pracy i poprawę kariery jest dobry sen. Jeśli 

potrzebujesz pomocy w uzyskaniu lepszego snu w nocy, skontaktuj się z lekarzem, który może 

pracować z Twoimi fizycznymi reakcjami na sen. 

Technika przetrwania 6: Zrób gniazdo 

Każdy potrzebuje miejsca, w którym może się ukryć, miejsca, w którym może się rozluźnić i odpocząć. 

Jest to szczególnie ważne, gdy twoja struktura neurologiczna wymaga dodatkowej opieki. Idealnie 

znajdziesz pracę z biurem. I drzwi. I żaluzje, żeby nikt nie mógł zajrzeć do środka. Idealnie byłoby, 

gdybyś mógł zamknąć i zablokować drzwi, wyłączyć światła i w razie potrzeby odchylić się w wygodnym 

fotelu. Krótka drzemka lub zaledwie kilka minut odpoczynku może bardzo skutecznie pomóc w 

utrzymaniu optymalnej funkcji w pracy. W ciągu ośmiu lat kariery mojego męża miał właśnie taki 

gabinet. Miało to duży wpływ na jakość jego pracy. Przechodząc z jednej pracy do drugiej, doświadczał 

kilku różnych środowisk. Jednym z nich było miejsce, w którym przebywał w dużym pokoju wielkości 

sali kinowej z 50 innymi pracownikami i bez ścian między biurkami. Akustyka stworzyła ogromne, stałe 

przeciążenie słuchowe. W innym środowisku pracy dzielił biurko z innym kolegą. Jego terytorium nie 

było dobrze określone, więc zmniejszał swoją przestrzeń, aż miał bardzo mało miejsca do pracy. W 

innym jego biurko było zwrócone w stronę dużej ściany okiennej o wysokości 22 pięter. Przez te okna 

wpadało ciepło popołudniowego słońca, a blask w jego oczach był oślepiający. Nigdy nie prosił o 

przeniesienie do innego biurka. Dzień po dniu cierpiał na migreny i obrzydliwy ból oczu. Jego wzrok 

został prawdopodobnie trwale uszkodzony. Większość ludzi pracuje w środowiskach, w których hałas, 

kontakt społeczny i pole widzenia są dalekie od optymalnych. Eksploruj i modyfikuj swoje środowisko 

tak bardzo, jak to możliwe, aby zmniejszyć wiele obciążeń dla twojego systemu sensorycznego. Jeśli 



możesz sprawić, by Twoja przestrzeń biurowa była opiekuńczym, zdrowym miejscem, to fantastycznie. 

Jeśli nie możesz, skoncentruj swoje wysiłki na tym, aby uczynić swój dom miejscem, w którym możesz 

się zrelaksować i zawieść po długich, ciężkich dniach. Pewien mężczyzna z ZA zrobił to, umieszczając 

kolorowe żarówki w swoich lampach w domu. Kiedy jest w złym humorze, włącza lampę z czerwonym 

światłem. Światło jest słabsze niż dawałaby biała lub przezroczysta żarówka. Kiedy jest w smutnym 

nastroju, włącza lampę z niebieską żarówką. Ma również fioletowe żarówki i żółte żarówki. Za 2,95 USD 

za żarówkę udało mu się stworzyć efekt wizualny w domu, który uważa za kojący. Jedna kobieta z ZA 

kupiła dziesiątki poduszek i wyjątkowo głęboką kanapę. W nocy układa poduszki we właściwy sposób 

wokół swojego ciała i na ciele, przestawiając je i przestawiając przez 15–20 minut, a potem ogląda 

telewizję do snu. Ostatni przykład, jak zrobić z domu dobre gniazdo: Pewien mężczyzna z ZA 

mieszkający w Teksasie stwierdził, że większość domów i mieszkań jest duża i przestronna. Wiele z nich 

miało sklepione sufity, świetliki i mnóstwo okien. Uznał to za niepokojące, ale znosił to, dopóki nie 

otrzymał oferty pracy na zachodnim wybrzeżu. Okazało się, że stać go było tylko na małe mieszkanie. 

Stwierdził, że mieszkanie jest szczególnie relaksujące. Rok później, kiedy był gotowy do kupna domu, 

miał pełną świadomość, że podobają mu się niskie sufity, ciasne korytarze i małe pokoje. Dzięki temu 

czuł się bezpiecznie w bardziej przytulnej przestrzeni. Podczas opisywania swojego idealnego domu 

pośrednikowi w obrocie nieruchomościami było wiele nieporozumień, ale w końcu zorientował się, że 

terminem, którego należy użyć, jest „bungalow”. Zaczął szukać tylko bungalowów na sprzedaż. 

Bungalow oznacza po prostu „mały dom”. W końcu znalazł idealny mały domek. Był na rynku od 

miesięcy, ponieważ miał dodatkowe wąskie chodniki i sale handlowe. Większość ludzi uważała, że 

układ domu był niewygodny i źle wykorzystywał przestrzeń, ale ten jeden mężczyzna z ZA uważał, że 

jest idealny. Kupił go za świetną cenę i teraz uważa, że wieczory dają mu relaks, którego potrzebuje, 

aby przygotować się na kolejny dzień pracy. Znajdź to, co działa na ciebie, czy to wzrokowo, słuchowo 

(świetna muzyka w tle), węchowo (świece, które pachną słodko i smakowicie), czy dotykowo (podłoga 

z twardego drewna lub bardzo gruby kudłaty dywan). Dowiedz się, czego najbardziej pragną Twoje 

zmysły, a następnie zbuduj gniazdo, które najbardziej Ci odpowiada. 

Technika przetrwania 7: Przeczytaj 

Czytanie może być twoją ostateczną strategią przetrwania. Dla jednego nastolatka Aspie, Rona, 

czytanie było sposobem, w jaki nauczył się wszystkich swoich umiejętności społecznych. Przez lata Ron 

chciał wiedzieć, dlaczego tak rzadko potrafił dobrze rozmawiać z ludźmi. Rodzice Rona nie byli 

pomocni. Jego nauczyciele nie byli pomocni. Tak więc, kiedy Ron jako młody dorosły wstąpił do 

college'u, nie przeszedł szkolenia w zakresie umiejętności społecznych i wciąż miał dużo chęci do nauki. 

Ron uważał studia za łatwe, więc miał dużo czasu na czytanie. Im więcej książek beletrystycznych czytał, 

tym bardziej był w stanie zrozumieć otaczające go relacje społeczne. W rzeczywistości miał obsesję na 

punkcie relacji społecznych, nawiązując przyjaźnie po prostu dla zabawy, widząc ścieżkę, jaką podąży 

ten związek. Ron często popełniał błędy. Czasami cytował bezpośrednie fragmenty, ale nie zawsze z tej 

samej książki, żeby w jednej rozmowie mógł używać gramatyki z XIX wieku, jak i gramatyki z 

futurystycznej książki science fiction. Ale Ron szybko się uczył i wkrótce był w stanie tworzyć zdania, 

które tworzyły spójną podstawę konwersacji w większości sytuacji. Pod koniec trzeciego roku studiów 

Ron, wychodząc pewnego dnia z biblioteki, przeglądał rząd książek, których normalnie nie przeglądał. 

Zobaczył sekcję z lat pięćdziesiątych, książki psychologiczne posortowane według systemu dziesiętnego 

Deweya. Ron znalazł tak wiele książek, które chciał przeczytać, że nie mógł ich wszystkich unieść. 

Siedział na stosie książek przez resztę dnia, pochłaniając to, co mógł. Ron został odnoszącym sukcesy 

profesorem socjologii. Czytanie może być nie tylko uspokajającym, relaksującym zajęciem, ale jako 

strategia przetrwania ma kluczowe znaczenie – czytanie może zapewnić wgląd, którego nie można 

uzyskać w żaden inny sposób. Ucząc się umiejętności zawodowych, możesz nauczyć się ich od osoby, 



na przykład podczas szkolenia, lub za pośrednictwem nieożywionego źródła, takiego jak książka. 

Przechodzenie od razu do książki pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu i energii. 

Technika przetrwania 8: Zanurz się w swoim hobby 

O ile twoje hobby nie jest szkodliwe, zbyt drogie lub w inny sposób zbytnio nie szkodzi twojemu 

samopoczuciu, znajdź sposób, aby się nim zająć – można mieć nadzieję, że będzie to część twojej 

kariery, a jeśli nie, to jako zajęcie w czasie wolnym. Będziesz wiedział, że wybrałeś właściwe hobby, 

kiedy poczujesz się zrelaksowany i odmłodzony. Jeśli stwierdzisz, że nie jesteś przez to zrelaksowany, 

ale zamiast tego hobby pozostawia cię trochę zestresowanym i mniej funkcjonalnym, wiedz, że hobby 

jest w rzeczywistości nałogiem. Różnica między hobby a uzależnieniem polega na tym, że hobby jest 

dla ciebie dobre, a uzależnienie nie. Wikipedia definiuje uzależnienie jako stan, w którym „jednostka 

angażuje się w określoną aktywność, pomimo szkodliwych konsekwencji, jakie sam użytkownik uważa 

za swoje indywidualne zdrowie, stan psychiczny lub życie społeczne”. Natomiast podczas hobby 

jednostka angażuje się w określoną czynność, która stwarza poczucie komfortu, przyjemności i relaksu. 

Poświęcenie czasu na hobby sprawi, że będziesz bardziej zrelaksowanym i produktywnym 

pracownikiem. 

Technika przetrwania 9: Bezpieczeństwo finansowe 

Wszyscy chcielibyśmy mieć „wystarczająco dużo” pieniędzy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo 

finansowe. Ale pieniądze nie działają w ten sposób. Osoba zarabiająca najmniejszą sumę pieniędzy 

może często tak zorganizować swoje życie, aby mieć to wspaniałe poczucie bezpieczeństwa 

finansowego, podczas gdy milioner, zwłaszcza taki, który nagle przyszedł do pieniędzy, niekoniecznie 

ma to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest przeciwieństwem ryzyka. Ryzyko definiuje się jako coś, co 

wiąże się z nieznanymi skutkami. Tak więc bezpieczeństwo musi być pełną lub przynajmniej tak 

kompletną, jak to tylko możliwe, wiedzą o sytuacji. Bezpieczeństwo finansowe, jak je w tym celu 

nazywam, to świadomość swojej sytuacji finansowej. Gdy jesteś świadomy swojej sytuacji finansowej, 

możesz zrobić to, co należy zrobić, aby dostosować wydatki do dochodów. Istnieje ogromna różnica 

między tymi, którzy są zabezpieczeni finansowo, a tymi, którzy nie są. Ci, którzy są bezpieczni – wiedzą, 

ile pieniędzy jest teraz w banku, a ile będzie ich jeszcze pod koniec miesiąca – to ci, którzy mają większy 

poziom wewnętrznego odprężenia i wyciszenia. Pieniądze znajdują się na najbardziej 

fundamentalnym, pierwotnym poziomie naszej potrzeby. Potrzebujemy go do jedzenia, schronienia i 

odzieży. Świadomość, że będziesz miał wystarczająco dużo, zapewni ci poczucie satysfakcji, którego po 

prostu nie możesz uzyskać gdzie indziej. Posiadanie mózgu AS zapewnia znacznie lepsze 

bezpieczeństwo finansowe niż większość innych osób. Prawdopodobnie masz już: 

• umiejętność skrupulatnego przeglądania liczb 

• pragnienie porządku i logiki 

• umiejętność wystarczającego skupienia się na wynikach finansowych. 

Jeśli obecnie nie śledzisz swoich finansów na tyle, aby zapewnić sobie to potrzebne poczucie 

bezpieczeństwa finansowego, zacznij teraz. Kilka przydatnych narzędzi to: 

• www.mint.com 

• www.ster.com 

• www.justthrive.com 



Lub, jeśli chcesz bardzo jasnej, ścisłej kontroli finansów (które nie są zbyt skomplikowane), zdobądź 

rejestr papierowy i prowadź rejestry ręcznie. Niewiele jest rzeczy bardziej konkretnych i zdolnych do 

stworzenia tego poczucia bezpieczeństwa finansowego niż system zarządzania pieniędzmi na papierze 

i ołówku. Cokolwiek robisz, przyjrzyj się swoim finansom osobistym wystarczająco uważnie, aby 

wyeliminować niewiadome, wyeliminować ryzyko. To zabezpieczenie finansowe pomoże zwiększyć 

pewność siebie, ułatwiając w ten sposób wiele interakcji. 

Technika przetrwania 10: Zamelduj się z przyjaciółmi 

To może być najmniej ulubione narzędzie do przetrwania, ale może być również najważniejsze. Nawet 

jeśli nie lubisz nawiązywać ani utrzymywać przyjaźni, ważne jest, aby przynajmniej kilka osób na ziemi 

wiedziało, że żyjesz. Jeden przykład: mój mąż Michael często grał w gry online, Everquest, City of 

Heroes i wiele innych. Znalazł grono przyjaciół, którzy od lat są dla niego ogromnym wsparciem. 

Chociaż wszyscy są wirtualni, są tak blisko, jak tylko mogą być przyjaciele - i znacznie łatwiej sobie z 

nimi poradzić niż z przyjaciółmi twarzą w twarz. Grupa dokładnie przekonała się, jak ważne są ich 

przyjaźnie, gdy jeden z członków gildii (grupy) nagle ucichł. Członek gildii, Jonathan, był na wycieczce i 

grał ze swojego pokoju hotelowego, kiedy zamilkł, a jego postać online najwyraźniej „milczała”. 

Członkowie zespołu czekali tyle czasu, ile zwykle potrzebuje osoba na zresetowanie połączenia 

internetowego, ale nadal nie ma odpowiedzi od Jonathana. Rozpoznali ciszę jako czerwoną flagę. 

Jonathan miał kilka problemów zdrowotnych i ze względu na bliską przyjaźń członkowie zespołu 

wiedzieli, że jeśli zamilknie bez powiedzenia „zaraz wracam” lub „idzie po coś do jedzenia” (ale w 

typowym internetowym skrócie), nie było chyba coś nie tak. Kilku członków zespołu wyśledziło hotel, 

w którym przebywał Jonathan, i zadzwoniło do recepcji, prosząc o sprawdzenie, co z nim. Znaleziono 

go na podłodze, stracił przytomność i zapadł w śpiączkę cukrzycową. Chociaż jego grupa przyjaciół była 

tylko wirtualna, nadal byli przyjaciółmi, którzy byli w stanie robić to, co przyjaciele — pomagać w 

potrzebie. Nawiązuj i utrzymuj kilka przyjaźni, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także z tych 

bardziej przyziemnych. Możesz potrzebować kogoś, kto nakarmi twoje koty, jeśli z jakiegoś powodu 

musisz opuścić miasto. Jeśli zachorujesz, jest ktoś, do kogo możesz zadzwonić, nawet jeśli jest to zwykły 

e-mail i kilka sugestii, jak szybko wyzdrowieć. 

Przyjaźnie są trudne do nawiązania jako dorośli, więc może to nie być najłatwiejsze zadanie. Oto kilka 

sposobów na ułatwienie nawiązywania przyjaźni. Spróbuj dołączyć: 

• grupa społeczna związana z twoim hobby 

• lista mailingowa, którą lubisz, lub wiele list mailingowych 

• Kościół 

• siłownia — YMCA ma siłownie przez cały czas pracy, a Y wydaje się być szczególnie przyjazna Aspie 

• zajęcia w college'u, kontynuacja nauki online lub na lokalnym uniwersytecie, w college'u lub w innej 

szkole 

• grupy gier online, które tworzą gildie, korporacje i klany oraz inne formy grup przyjaźni 

• kluby skupiające się na jednym wspólnym zainteresowaniu, na przykład klub dla osób 

zainteresowanych krótkofalówką, symulatorami lotu lub klubem szachowym. 

Uczestnictwo w interakcjach społecznych może być dla ciebie mniej atrakcyjne niż inne, bardziej 

samotne zadania, ale długoterminowa korzyść z posiadania kilku kontaktów społecznych jest warta 

wysiłku. 


