
Funkcja wykonawcza 

Według Encyklopedii Zaburzeń Psychicznych: 

Termin funkcja wykonawcza opisuje zestaw zdolności poznawczych, które kontrolują i regulują inne 

zdolności i zachowania. Funkcje wykonawcze są niezbędne do zachowania ukierunkowanego na cel. 

Obejmują one zdolność do inicjowania i zatrzymywania działań, monitorowania i zmiany zachowania 

w razie potrzeby oraz planowania przyszłych zachowań w obliczu nowych zadań i sytuacji. Funkcje 

wykonawcze pozwalają nam przewidywać wyniki i dostosowywać się do zmieniających się sytuacji. 

Zdolność do formułowania pojęć i abstrakcyjnego myślenia są często uważane za składniki funkcji 

wykonawczych.  

Powszechnie wiadomo, że funkcja wykonawcza nie jest mocną stroną osób z ZA. Możesz mieć 

trudności z realizacją projektu, planowaniem, zapamiętywaniem różnego rodzaju informacji, 

organizacją i niektórymi zadaniami, które mogą wydawać się podstawowe według ogólnych zasad 

„normalnego” rozwoju. To dobrze. Kilka przykładów dających kontekst: szef Roya jest często 

sfrustrowany, gdy Roy „udaje głupka”. Roy szuka akt w szafce na akta i nie może ich znaleźć. Roy musi 

poprosić o pomoc i wygląda na to, że marnuje czas innych ludzi. Gdyby Roy mógł rozpoznać, że pewne 

zadania organizacyjne mogą nigdy nie być dla niego wystarczająco łatwe, mógłby obejść frustrację. W 

sytuacji trudnej szafy na akta mógł pracować nad znalezieniem rozwiązań. W zależności od opisu 

stanowiska Roya, istnieje szansa, że zadanie „dokumentacji” może zostać powierzone komuś innemu. 

To także szansa, że mógłby zachować swoją osobną, małą szufladę na akta, z zaledwie kilkoma aktami. 

Istnieją rozwiązania i są one najbardziej widoczne, gdy w pierwszej kolejności masz jasność, na czym 

polega problem. Jeśli Roy wyjaśni sytuację swojemu szefowi, jest szansa, że szef Roya zacznie 

dostrzegać, że Royowi zależy na utrzymywaniu porządku w szafce na akta, ale umiejętności Roya są 

silniejsze w innych zadaniach. Zamiast pracownika „udającego głupka”, Roy jest teraz postrzegany jako 

pracownik, który „świadom swoich obowiązków służbowych i proaktywnie dba o sprawne 

funkcjonowanie biura”. 

Sprawy organizacyjne - Twoje biurko, Twój mózg 

O ile nie jesteś faktycznie niewidzący, niewidomy, to środowisko pracy będzie miało na ciebie wpływ 

wizualnie. To albo ci pomoże, albo zrani. (Jeśli blokujesz to całkowicie, to cię to boli - czytaj dalej). W 

środowisku pracy prawdopodobnie będziesz mieć umiarkowaną lub prawie całkowitą kontrolę nad 

wyglądem swojego biurka lub obszaru roboczego. Chociaż istnieje duża różnorodność w tym, co działa 

najlepiej dla ludzi, oto dwa przykłady osób z ZA i tego, jak radzili sobie z organizacją z powodzeniem 

lub nie. Rachel nienawidzi sprzątania i nienawidzi organizowania. W młodości „żyła jak świnia”, ale 

pewnego dnia jej matka weszła do jej pokoju i całkowicie posprzątała. Rachel odnalazła tak wielką 

radość w sprzątaniu swojego pokoju, że nigdy więcej nie pozwoliła, by zrobił się w nim bałagan. Gdy 

nie wiedziała, dokąd coś poszło, albo wyrzucała to, albo wkładała do małego pudełka, które matka 

zostawiła przy drzwiach wejściowych. Jej matka regularnie sprzątała pudełko, a Rachel mogła mieszkać 

w znacznie spokojniejszym wizualnie pokoju. Jako dorosła Rachel wie, że sprzątanie swojego biurka to 

„koło ratunkowe”. Jeśli ktoś rzuca papiery na jej biurko, czasami może wpaść w załamanie, po prostu 

siedząc przy biurku i wpatrując się w papiery przez kilka minut. Kiedy „budzi się”, potrafi przesuwać 

papiery, ale nie patrzy na nie. Rachel umieszcza wszystkie papiery w teczce i wyciąga je jeden po 

drugim, aby je obejrzeć, robiąc wszystko, co trzeba zrobić z tym konkretnym kawałkiem papieru. Ma 

świadomość, że nie może i nie powinna wykonywać żadnej pracy, która wiąże się z posiadaniem wielu 

rzeczy na raz. Była tak uważna na potrzeby swoich funkcji wykonawczych, że szukając pracy, upewniła 

się, że może mieć całkowicie zamkniętą kabinę tylko dla siebie, zanim przyjęła tę pracę. To pozwoliło 

jej mieć prawie całkowitą kontrolę nad swoim miejscem pracy, nie dzieląc się swoim polem widzenia z 



innymi, którzy z pewnością mieliby różne rzeczy na swoich biurkach i w oczach Rachel. Rachel nie stara 

się upodobnić do swoich kolegów z ich brudnymi biurkami i wieloma projektami jednocześnie. Zamiast 

tego Rachel skupia się na swojej wyjątkowej zdolności do utrzymywania szczególnie czystego biurka. 

Rachel zmieniła niepełnosprawność w umiejętność pracy, a zapłata była tego warta. Kiedy szef Rachel 

przyprowadza klientów do biura, często przechodzi obok boksu Rachel i mówi coś w stylu: „Lubimy 

zatrudniać pracowników, którzy naprawdę działają razem, którzy mogą pozostać na szczycie 

projektów”. Rachel zdołała stać się wartościowym pracownikiem, szanując jednocześnie jej wyjątkowo 

silne potrzeby wizualne i niebezpiecznie słabą funkcję wykonawczą. Inna osoba z AS, nazwijmy go Tom, 

ma na biurku taki bałagan, że kiedy odwiedziłem jego biuro, przejrzałem stos i znalazłem 

czteromiesięczną gazetę i plan spotkania, którego nigdy nie potrzebował zachować na pierwszym 

miejscu. Zapytałem Toma: „Czy nie przeszkadza ci mieć takie brudne biurko?” Tom odpowiedział 

nonszalancko: „Nie, wcale”. Zauważyłem jednak, że jego policzki trochę się zaróżowiły, jego oddech 

przyspieszył, jego oczy wyglądały na spanikowane, a jego pięści były na wpół zaciśnięte. Wyglądał na 

dość zdenerwowanego. Rozmawialiśmy o innych rzeczach, a on się rozluźnił. Wychodząc, chciałem 

zobaczyć, czy zrozumiałem, co się dzieje. Zapytałem ponownie o biurko: „Czy na pewno podoba ci się 

ten bałagan?” Szybki błysk desperacji przemknął przez jego oczy, przebłysk bólu i nudny komentarz: 

„Jasne, to nic wielkiego”. W przypadku Toma widział bałagan, ale ponieważ nie miał pojęcia, jak się go 

pozbyć, udawał, że mu to nie przeszkadza. Ta konkretna strategia radzenia sobie jest pomocna, ale 

tylko wtedy, gdy nie masz dostępnych innych lepszych opcji. W tym momencie miał lepsze opcje - miał 

szefa, który chciał, aby był naprawdę szczęśliwy i produktywny. Bałagan stał się zbyt duży, a jego 

umiejętności organizacyjne były zbyt słabe, aby sam coś z tym zrobić. Przez kilka tygodni regularnie 

przechodziłem obok biurka Toma, za każdym razem, gdy wpadałem do jego biura, czyściłem kilka 

papierów. Po kilku tygodniach jego biurko było prawie czyste i zauważyłam, że wyglądał na znacznie 

bardziej szczęśliwego i optymistycznego. Tom nie mógł otwarcie przyznać, że potrzebuje czystego 

biurka. Nie mógł przyznać, że miał problem ze złożeniem dokumentów, ale zareagował pozytywnie i 

dowiedział się, czego musi się nauczyć - że lubi porządek na biurku. Kiedy dana osoba ma deficyt, 

zwykle dobrym pomysłem jest ułatwienie zadań w tym obszarze. Utrzymując stale biurko Toma w 

czystości, był w stanie rozpoznać swoją potrzebę i szanować ją. Kiedy już wyszedł spod wstydu 

niemożności, był w stanie powiedzieć: „Tak, nienawidziłem tak bałaganu na biurku”. Możesz się 

zastanawiać, jak udało nam się posprzątać jego biurko, nie przyznając, że najpierw trzeba je posprzątać. 

Zrobiłem to metodą, którą lubię nazywać „podstępnym czyszczeniem”. Zatrzymywałem się przy jego 

biurku i prosiłem go o papier, którego tak naprawdę nie potrzebowałem, ale o którym wiedziałem, że 

prawdopodobnie jest zakopany w stosach. Gdy szukał gazety, podniosłem jedną i powiedziałem: „Och, 

to spotkanie się skończyło. Czy mogę to wyrzucić? lub „Och, ten projekt jest skończony. Czy mogę to 

wyrzucić? Po rzuceniu 10-15 kartek był zwykle na swoim limicie i ruszałem dalej, czy znalazł kartkę, czy 

nie. Jednym z powszechnych sposobów pomagania osobom z autyzmem w rozwijaniu mocnych stron 

jest doprowadzenie określonej zdolności do granic jej możliwości, ale nie przekraczanie ich. Pracując z 

Tomem uważnie obserwowałem, czy jest on rzucany wyzwanie, ale nie ogłuszany. Może kiedyś Tom 

będzie w stanie uogólnić tę potrzebę i powiedzieć: „Naprawdę wolę, gdy mój dom (moja kuchnia, 

samochód, moja szafa) jest czysty”, ale na razie każda poprawa, która zwiększa wydajność pracy, jest 

dobra rzecz. 

Kiedy rozwiązaniem jest uniknięcie problemu 

Gdybyś był małym dzieckiem z zespołem Aspergera z wciąż bardzo plastycznym, papkowatym mózgiem 

i bardzo małym doświadczeniem w swoim małym życiu, być może byłby to poważny trening, aby 

przezwyciężyć niektóre z trudniejszych aspektów zespołu Aspergera. Ale jesteś dorosły i równie ważne 

jest znalezienie obejścia istniejących deficytów, jak przezwyciężenie tych deficytów. Na przykład, jeśli 

twoje umiejętności wykonawcze są takie, że trudno ci zarządzać pieniędzmi, utrzymując wystarczająco 



dużo na koncie bankowym, aby przetrwać do następnego okresu rozliczeniowego, wtedy naucz się żyć 

znacznie poniżej swojego poziomu dochodów. To właśnie robi Michael. Wie, że nie potrafi dobrze 

śledzić pieniędzy, więc po prostu nie kupuje rzeczy. Jeśli wkłada pieniądze i rzadko je wyciąga, 

zarządzanie pieniędzmi nigdy nie będzie problemem. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest przede 

wszystkim uniknięcie problemu. Jeśli funkcja wykonawcza utrudnia ci organizowanie otaczającego cię 

świata, miej mniej rzeczy. Poniżej znajdują się dwa przykłady. 

Tony często powtarza: „Potrzebuję tylko komputera i łóżka”. Ma bardzo niewiele rzeczy, a to pomaga 

mu utrzymać porządek na tyle, że może rano znaleźć ubrania i mieć czyste naczynie na obiad i w nocy. 

W przeciwieństwie do tego Rita zbiera rzeczy jak juczne szczury. W swoim biurze jest pochowana pod 

stosami rzeczy, które musiała zdobyć, ponieważ nie mogła znaleźć tego, czego potrzebowała, a już 

posiadała. Na przykład ma prawdopodobnie 20 pudełek spinaczy do papieru. Po prostu nigdy nie może 

go znaleźć, kiedy tego potrzebuje. Gdy tylko papier, teczka, pudełko lub inny przedmiot zasłania go, 

przedmiot znika. Ta niemożność odnalezienia przedmiotu, gdy zostanie on przykryty czymś innym, ma 

swoją podstawę w „trwałości obiektu”. Trwałość obiektu to zdolność, zwykle rozwijana w dzieciństwie, 

by wiedzieć, że rzeczy nadal istnieją, nawet jeśli nie możesz ich zobaczyć. U osób o niskich funkcjach 

wykonawczych i trudnościach sensorycznych trwałość obiektu jest również słaba. Jeśli ważny 

dokument jest zakopany głęboko w teczce, komuś ze słabą trwałością przedmiotu trudniej jest go 

znaleźć. Może to stanowić problem w pracy, ale istnieją rozwiązania. Czytaj! 

Teraz to widzisz; Teraz nie 

Moim ulubionym rozwiązaniem na życie z ludźmi, którzy mają mocne strony w obszarach innych niż 

funkcje wykonawcze, jest zorganizowanie środowiska życia w taki sposób, aby wszystko, czego 

potrzebują, było widoczne, a wszystko, czego nie potrzebują, jest ukryte. Na przykład w domu pilot do 

telewizora, klawiatura bezprzewodowa i mysz (które pasują do telewizora) są ustawione przed 

telewizorem. Nie ma ich w szufladzie. Naczynia na obiad, które mam nadzieję umyją i użyją, stoją na 

ładnej półce bez drzwi. (Nawet drzwi ze szklanym frontem były barierą.) Kiedy przeprowadzamy się do 

nowego domu, jedną z pierwszych rzeczy, które robię, jest zdejmowanie drzwi z szaf, aby 1. mój mąż i 

dzieci regularnie się przebierali, oraz 2 ubrania są przechowywane w szafie, a nie na podłodze poza 

szafą. Istnieją rozwiązania, rozwiązania, które można zastosować, a jeśli są zrobione z dobrymi 

intencjami, mogą przynieść satysfakcję, sprawiając, że twoje środowisko jest przyjemniejsze lub gdy 

widzisz, jak ktoś z AS dobrze się rozwija, znajdując to, czego potrzebuje, łatwo i szybko. W środowisku 

pracy możesz zrobić to samo: 

• Przechowuj teczki w otwartym pojemniku, a nie w szafce na dokumenty.  

• Przechowuj skrzynkę odbiorczą/skrzynkę nadawczą na dokumenty w najbardziej odsłoniętym 

sortowniku papieru z cienką ramką, jaki tylko możesz.  

• Trzymaj pojemnik na długopis i ołówek na biurku, a nie w szufladzie.  

Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby utrudniać sobie życie, niż jest to konieczne. Droga do 

osobistego sukcesu często przebiega według tej standardowej procedury:  

1. Zidentyfikuj problem.  

2. Rozwiąż problem.  

3. Zapomnij o problemie (pozostawiając rozwiązanie nienaruszone).  

Wiele osób pomija ten ostatni krok. Identyfikują problem, rozwiązują go, a następnie pamiętają o 

problemie, narzekając na niego, pamiętając go jako problem, który mieli kiedyś. Ale po rozwiązaniu 



problemu nie ma sensu poświęcać mu więcej uwagi. Ogólnie rzecz biorąc, celem jest ograniczenie 

przedmiotów w twoim biurze do absolutnego minimum. Ponieważ będziesz musiał trzymać rzeczy z 

dala, gdy inni będą mogli ukryć swoje rzeczy w szufladach i szafkach, będziesz po prostu musiał mieć 

mniej rzeczy. Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale jeśli rozwiąże problem i będziesz w stanie 

pracować wydajnie, to gratulacje.  

Organizacja Imprez 

Chociaż nie zawsze tak jest, osoby o niskich funkcjach wykonawczych mają trudności z organizowaniem 

wydarzeń swojego życia. Nadchodzące spotkania mogą zostać zapomniane, a ważne wydarzenia często 

mogą być niespodzianką, mimo że zostały zaplanowane z wyprzedzeniem. Przewidywanie wydarzeń, 

planowanie ich i organizowanie wokół nich harmonogramu może nie być dla Ciebie naturalną 

umiejętnością. Istnieje wiele, wiele narzędzi organizacyjnych, z których możesz skorzystać, ale 

większość z nich została zaprojektowana przez ludzi o tak silnych funkcjach wykonawczych, że mogliby 

spędzić całe życie na planowaniu, planowaniu, planowaniu i byli zachwyceni widząc plany. W związku 

z tym narzędzia te są najlepiej wykorzystywane przez osoby, które również lubią samo planowanie. 

Jeśli wypróbujesz kilka narzędzi i nie działają one dla Ciebie, nie martw się. Istnieje duża szansa, że 

narzędzie zostało opracowane dla kogoś o innym sposobie myślenia niż Twój. To nie jest złe. Po prostu 

jest inaczej. Kilka lat temu autor David Allen opublikował metodologię zatytułowaną Getting Things 

Done. Kiedy książka Allena została opublikowana po raz pierwszy, sektor technologiczny przyjął ją i 

zaczął używać strategii jako standardowego protokołu. Być może dlatego, że strategie są wyraźnie 

nakreślone. Być może było to czysto logiczne, praktyczne podejście, które przemawiało do populacji o 

wysokiej częstości występowania ZA. Być może były to mocne obrazy wizualne, których użył David 

Allen, opisując swoje koncepcje. Z wielu powodów metody organizacyjne stały się popularne w 

sektorze technologicznym, w którym przeważają osoby z AS. Getting Things Done, GTD, to stosunkowo 

złożony system zarządzania, który pozwala zająć się wieloma zadaniami, które musisz śledzić i 

wykonywać w swoim miejscu pracy. GTD opiera się na dwóch głównych koncepcjach:  

1. Twój mózg jest bardziej wydajny, otwarty i kreatywny, gdy nie próbujesz zapamiętać miliona i jednej 

drobiazgów, które musisz zrobić. Przeniesienie tych zadań do wykonania w bezpieczne, zaufane 

miejsce uwalnia umysł do ważnej pracy twórczej.  

2. Każde zadanie, temat, myśl lub element w twoim umyśle można wrzucić do zaufanego „wiadra”. 

Ustawiasz wystarczającą liczbę wiader, a następnie zrzucasz zadania do odpowiednich wiaderek, dzięki 

czemu nie musisz już wysilać się, aby je zapamiętać.  

Allen sugeruje kilka sposobów, aby to zrobić. Aspekt GTD, który Ted, statystyk w dużej firmie, uznał za 

najbardziej skuteczny, to stworzenie małego pudełka na akta z numerami 1-31 dla każdego dnia 

miesiąca. Każdy dzień zawierał dokumenty, z którymi musiał się tego dnia uporać. Pojedyncza 

codzienna teczka pomogła rozwiązać ogromnie dużą część jego codziennej pracy. Każdego dnia Ted 

sprawdza folder danego dnia i kończy zadania lub wyrzuca papier, jeśli zadanie nie musi już być 

wykonane. GTD jest w rzeczywistości bardziej szczegółowy i pomocny niż ten krótki opis, ale ogólną 

koncepcją jest organizowanie zadań w sposób godny zaufania i pomocny.  

Organizacja zadań 

Jak decydujesz, co dalej? Czy Twoja praca pozwala Ci podjąć jedno duże zadanie i po prostu iść? A może 

masz pracę, taką jak kasjer, gdzie zadania dnia są Ci przedstawiane po kolei i po prostu je wykonujesz? 

Wiele osób ma „swobodę” decydowania o tym, co dalej robić przy swoim biurku. Sprawdzasz pocztę? 

Złożyć dokumenty? Pracujesz nad jednym ze swoich bieżących zadań? Jeśli tak, to jaki? Jak stwierdził 

pewien mężczyzna z zespołem Aspergera: „Robię to, co przede mną”. Niestety ta metoda wyboru 



pozostawia go łatwym łupem dla współpracowników, którzy wiedzą, że łatwo go wykorzystać. Często 

oddają mu swoją pracę i robią sobie przerwę, podczas gdy on pracuje, kończąc zadania swoich 

współpracowników, a następnie pracując w nadgodzinach, aby wykonać własne. Najskuteczniejszą 

strategią, jaką znalazłem dla moich pracowników, jest umieszczenie przy biurku każdej osoby listy 

zawierającej: 

• Codzienne zadania: rutynowe elementy, takie jak „sprawdzanie poczty e-mail”, które należy 

wykonywać codziennie, oraz 

• Słonie: Duże projekty, które trzeba robić po trochu, być może przez godzinę dziennie.  

Każdy pracownik ma listę około trzech do pięciu dziennie i od trzech do pięciu słoni. To proste i działa. 

Będziesz wiedział, że masz odpowiednią organizację wydarzeń i zadań, gdy będziesz czuł się 

komfortowo i bezpiecznie wiedząc, że pamiętasz o uczestnictwie w najważniejszych wydarzeniach i 

wypełnianiu najważniejszych zadań w pracy.  

Poza organizacją - piramida Maslowa dla Aspiesów 

W 1943 roku psycholog Abraham Maslow napisał artykuł zatytułowany „Teoria ludzkiej motywacji”. 

Opisał w nim koncepcje, które są niezbędne dla naszej zdolności do szczęśliwego, satysfakcjonującego 

życia. Piramida ilustruje wiele rzeczy, których potrzebujemy, aby zmaksymalizować nasz potencjał. 

Począwszy od najwyższego poziomu, powiązane ze sobą potrzeby to: 

Szczytowe doświadczenia - To jest nasz szczytowy poziom doświadczenia, tak dobry, jak to tylko 

możliwe. Czasami określa się to mianem samorealizacji. Na tym poziomie czujemy witalność, 

kreatywność, samowystarczalność, autentyczność i sens. Aby osiągnąć ten poziom, musisz najpierw 

mieć: 

Ego / Esteem - Jest to umiejętność bycia użytecznymi, osiągnięcia czegoś, wniesienia wkładu w świat. 

Ale najpierw musisz mieć: 

Miłość / Przynależność - to nasza potrzeba akceptacji społecznej, bycia częścią grupy kulturowej i 

społecznej. Mamy pierwotną potrzebę bycia kochanymi. Ale najpierw musimy mieć: 

Bezpieczeństwo / Ochrona - To poczucie bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Kiedy 

ten poziom nie jest spełniony, osoba doświadcza paniki i wzburzenia. Jeśli brakuje ci tego, czego 

potrzebujesz na tym poziomie, masz poczucie zagrożenia, ekspozycji i wrażliwości. Ale zanim osiągniesz 

ten podstawowy poziom, powinieneś mieć: 

Podstawowe potrzeby – woda, jedzenie, sen, ciepło, ćwiczenia, powietrze i tak dalej. To jest najbardziej 

podstawowy poziom. Bez tego górne poziomy są zagrożone rozpadem. 

W środowisku pracy możesz być najbardziej efektywny, gdy zaspokojone zostaną Twoje podstawowe 

potrzeby. Na przykład, jeśli jesteś głodny i zmarznięty, trudno będzie pomyśleć o pracy, którą musisz 

wykonać. Każda zaspokojona potrzeba sprawia, że kolejny poziom jest bezpieczniejszy. Chociaż 

poziomy te są pokazane w sposób liniowy, od góry do dołu, niekoniecznie muszą być uporządkowane. 

Na przykład możesz być w pracy, w której wszystkie potrzeby są zaspokojone, a obecnie znajdujesz się 

na szczycie piramidy, osiągając nowe wynalazki. Ale sytuacja się zmienia, gdy zostaje zatrudniony nowy 

szef, który zagraża Twojemu poczuciu bezpieczeństwa w zespole współpracowników. Być może 

otwarcie kpi z ciebie i innych podczas spotkań, a może nie chce robić specjalnych udogodnień, które 

miał poprzedni szef, a ty nie masz już otoczenia, które ci odpowiada. Kiedy poziom podstawowy nie 

jest silny, wyższe poziomy są znacznie słabsze. Na przykład, być może kolega rozpuścił na Twój temat 

nieprzyjemną i nieprawdziwą plotkę. Zmniejsza średnią potrzebę na liście — nie czujesz się już, jakbyś 



miał bezpieczną pozycję w przyjaznej grupie społecznej. Wpływa na twoją pracę, zdolność koncentracji 

i nie działasz już z najwyższą wydajnością. Jak wyglądałaby piramida Maslowa interpretowana przez 

kryteria diagnostyczne AS? Zacznijmy od podstaw, aby pokazać wiele kroków, które podejmujesz, aby 

stworzyć szczęśliwą, satysfakcjonującą karierę dla dorosłych: 

Podstawowe potrzeby — problemy z umiejętnościami samopomocy mogą nieco utrudnić utrwalenie 

tego podstawowego poziomu. Na przykład pójście do pokoju socjalnego dla pracowników na lunch 

może być wystarczającym przeciążeniem sensorycznym, które może utrudnić ci jedzenie. Znowu jesteś 

głodny o 14.00, ale nie możesz zrobić kolejnej przerwy do 16.00. W międzyczasie cierpi na tym jakość 

Twojej pracy. Sen może być nieco mniej komfortowy, jeśli masz trudności z utrzymaniem sypialni w 

czystości (umiejętności organizacyjne funkcji wykonawczych). Ćwiczenia, które w rzeczywistości są na 

tym podstawowym poziomie, mogą być trudniejsze dla kogoś z problemami sensorycznymi. Chociaż 

elementy na tym poziomie mogą być trudniejsze dla kogoś z mózgiem i ciałem z zespołem Aspergera, 

te potrzeby są najważniejsze, najbardziej podstawowe i najistotniejsze dla Twojego sukcesu jako osoby 

dorosłej. 

Bezpieczeństwo / Ochrona - Jeśli możesz osiągnąć podstawowy poziom potrzeb, możesz skupić się na 

poziomie bezpieczeństwa. Dla kogoś, kto może nie być w stanie zinterpretować mowy ciała i różnych 

komunikatów od innych, bezpieczeństwo osobiste może nie być łatwe. Na przykład, jeśli przechodzisz 

przez ulicę przed biurem i nie możesz stwierdzić, czy ktoś się zatrzyma, aby cię przepuścić, czy też 

przejedzie cię (być może kierowca cię nie widzi), to z całą pewnością twoje bezpieczeństwo osobiste 

będzie być zagrożone w wielu sytuacjach. Prosta podstawa jest taka, że Twoje bezpieczeństwo nie jest 

gwarantowane i nie jest to coś, co koniecznie możesz poprawić. Kluczem do sukcesu jest zrobienie 

wszystkiego, co możesz, aby zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa w jak największej liczbie obszarów 

i tak długo, jak to możliwe (kilka pomysłów znajdziesz w następnej Najlepszej praktyce). 

Miłość/przynależność — ten poziom może być albo najtrudniejszy, albo najłatwiejszy dla kogoś z AS. 

Jeśli chcesz być akceptowaną, włączoną częścią zespołu, będziesz musiał pracować ciężej niż większość, 

aby osiągnąć ten krok. Jeśli nie zależy Ci zbytnio na tym, co myślą o Tobie inni, ten obszar może być dla 

Ciebie nieco łatwiejszy. W rzeczywistości może to być nawet łatwiejsze niż gdybyś był NT; jeśli nie 

potrzebujesz ani nie pragniesz interakcji społecznych, które wydają się być normą w życiu wszystkich 

innych, masz mniej powodów do zmartwień. 

Ego / szacunek — ten poziom odnosi się do twojego poczucia siebie, czegoś, co z czasem może być 

nieco zniekształcone. Mając swój „unikalny” zestaw umiejętności społecznych, być może musiałeś to 

publicznie udawać. Im częściej musisz „udawać, że jesteś normalny” (termin spopularyzowany przez 

genialną Aspie, Liane Holliday Willey), tym słabsze staje się twoje poczucie siebie. Podczas poruszania 

się po nieuniknionych społecznych doświadczeniach związanych z pracą może być trudno wypracować 

silne poczucie siebie. 

Szczytowe doświadczenia - Jeśli udało ci się zabezpieczyć poprzednie cztery podstawowe poziomy, 

zasługujesz na ogromne gratulacje. Szczytowe doświadczenie jest właściwie jedynym poziomem, który 

nie koliduje bezpośrednio z cechami osobowości, które definiują ZA. Wręcz przeciwnie, skupienie i 

intensywność pasji Aspie może być dokładnym szczytowym doświadczeniem, którego wielu ludzi 

pragnie. 


