
Ludzie, z którymi pracujesz 

Czym są „relacje z rówieśnikami” w środowisku pracy? Na początek standardowe definicje relacji 

rówieśniczych odnoszą się zwykle do dzieci. Istnieje ogromna różnica między odpowiednimi relacjami 

z rówieśnikami na placu zabaw a odpowiednimi relacjami z rówieśnikami w pracy. Masz wyraźną 

korzyść, jeśli nie opanowałeś w pełni odpowiednich relacji z rówieśnikami na placu zabaw. Przyjaźnie 

na placu zabaw nie będą dla ciebie domyślną strategią. Nie przyjdą naturalnie i będziesz lepiej 

przygotowany do robienia tego, co musisz robić w pracy. Jeśli pracujesz w środowisku biurowym, 

prawdopodobnie zaobserwujesz wiele osób, które stosują zasady placu zabaw w środowisku 

zawodowym i nie jest to dla nich dobre. Wartość przyjaznych rozmów staje się mniej ważna, gdy 

porównasz ją z umiejętnością komunikowania swojej potrzeby podwyżki, potrzeby zmiany stanowiska 

w firmie lub wielu innych sposobów komunikacji, które wpływają na Twoje szczęście w pracy. Te 

rozmowy, gdyby przybrały formę zabawową, byłyby całkowicie nieskuteczne. 

Najlepsza praktyka nr 11: Cios w plecy, Królowa Dramatu i Wieprz Chwały 

W większości środowisk pracy istnieje mieszanka ludzi, z którymi trudno się radzić, bez względu na to, 

jak bardzo jesteś doświadczony społecznie. W pracy Stana często czuł się otoczony dziwakami. Uznał 

to za zabawne, odkąd dorastał z dziećmi, które mówiły mu, że jest dziwakiem. Jednak teraz jako 

dorosły, mający stabilną karierę naukową, Stan czuł się bardziej „normalny” niż kiedykolwiek. Dziwne 

wydawały się wybryki otaczających go ludzi. Pewnego roku zatrudniono nowego badacza Zacha, który 

często twierdził, że wykonał ciężką pracę nad projektami, które faktycznie zostały ukończone przez 

innych ludzi. Podczas spotkań Zach przedstawiał wyniki, jakby tylko on nad nimi pracował. Podczas gdy 

wszyscy doświadczali napięcia emocjonalnego z powodu wybryków Zacha Glory Hog, Stan czuł tylko 

rozbawienie. W wewnętrznym mierniku „co ważne” Stana te relacje z rówieśnikami i kolegami 

plasowały się bardzo nisko. W rezultacie Stan był w stanie skupić się na swojej pracy, podczas gdy inni 

się martwili, powodując spadek wydajności. Podczas jednego spotkania Zach wziął kredyt na projekt, 

nad którym Stan pracował przez dwa lata. Podczas krótkiej pauzy w prezentacji Zacha, Stan powiedział 

spokojnym, lekko rozbawionym głosem: - Jest szalony. To był mój projekt. Nie miał z tym nic 

wspólnego. Stan powiedział to tak logicznym, czystym i pozbawionym emocji głosem, że brzmiało to 

jak prawda, mimo że było to tak mocne twierdzenie. Zapytany, Stan był w stanie podać szczegóły, 

wyjaśniając, że Zach twierdził, że zasługuje na projekty innych, odkąd został zatrudniony. Stan wymienił 

inne projekty, które zostały niewłaściwie przypisane Zachowi. Słysząc to, Zach, jak typowy Glory Hog, 

stał się defensywny i wściekły, doświadczając silnej emocjonalnej reakcji. Zarząd zauważył, że Glory 

Hog wymknął się spod kontroli i odwołał go ze spotkania. Po otrzymaniu informacji od reszty zespołu 

kierownictwo podjęło działania naprawcze. Glory Hog został doraźnie zwolniony, a reszta zespołu była 

tak wdzięczna za zdolność Stana do mówienia prawdy, gdy reszta była tak zdenerwowana. Pozostali 

się nie odzywali, ponieważ kiedy Zach został zatrudniony po raz pierwszy, jeden z członków zespołu 

próbował powiadomić kierownictwo o tym, co robi Zach, ale natychmiast została przeniesiona do 

innego zespołu. Kierownictwo nie uwierzyło w jej „historię”, ponieważ wydawało się to tak 

niewiarygodne i ponieważ okazywała zbyt wiele emocji, gdy ją opowiadała. Pozostali członkowie 

zespołu wiedzieli, że ich poziom gniewu, frustracji, a nawet nienawiści do Zacha podważy to, co 

próbowali powiedzieć, więc żaden z nich się nie odezwał. Gdyby jeden z nich wstał i z drżącym głosem, 

czerwonymi policzkami i wyraźnym napięciem powiedział to, co Stan był w stanie powiedzieć, szczere, 

rzeczowe przesłanie członka zespołu zostałoby podważone przez emocjonalny chaos, który Glory Hog 

zniszczyła na reszta zespołu. Emocje (inne niż entuzjazm) rzadko są odpowiednie w pracy. 

„Niepowodzenie w rozwijaniu relacji rówieśniczych” często może być dobrą rzeczą. W najnowszym 

przykładzie, gdyby Stan był w pełni świadomy intensywnych chwytów emocjonalnych, których używa 

Glory Hog, Stan prawdopodobnie zostałby wciągnięty w „grę” emocjonalnego nadużycia, którą 



stworzył Glory Hog. Stan był nieświadomy - rozkosznie i na szczęście nieświadomy. Innym typem 

osobowości biurowej jest „dźganie w plecy”, ktoś, kto zachowuje się dla ciebie miły, a następnie robi 

coś okrutnego. W jednym z przykładów Justin powiedziałby okropne rzeczy o swoich kolegach, 

plotkując i poniżając swoich współpracowników szefowi i każdemu, kto by go słuchał. Justin dzielił 

biuro z Gregiem. Na szczęście Greg uważał się za „łagodnego Aspiego” i był w stanie całkowicie 

zignorować Justina. Kiedy Justin zaczął mówić, Greg po prostu „zaciął [swoje] uszy” i zignorował próby 

dźgnięcia w plecy, by zwrócić na siebie uwagę. Justin i Greg pracowali nad tym samym projektem, obaj 

projektowali drapacz chmur do zbudowania w śródmieściu, w pobliżu ich biura. Kiedy projekt się 

skończył, Justin został zwolniony, ponieważ wszyscy, zwłaszcza szef, byli zmęczeni słuchaniem, jak 

Justin krytykuje innych. Greg był znany jako „miły facet” i został zatrudniony jako pracownik do 

następnego projektu. Chociaż istnieje wiele rodzajów agentów biurowych, podam jeszcze jeden 

przykład: „królową dramatu”, kogoś, kto jest bardzo emocjonalny. Klasycznym tego przykładem była 

Caryn, kobieta z zespołem Aspergera, gdy obserwowała, jak jej kolega, Jan, regularnie podchodzi do 

emocji w sposób, który był destrukcyjny dla wszystkich, którzy z nią pracowali. Pracownicy zostali 

poinstruowani, aby sprawdzali pocztę w weekendy, a jeśli ktoś odważył się wysłać e-mail do stycznia 

w weekend, całe biuro usłyszało o tym w poniedziałek rano. Typowa tyrada brzmiałaby: „Nie wierzę, 

że musiałem zająć się [problemem omówionym w e-mailu] przez weekend! Nawet mi za to nie płacą! 

Powinniśmy coś z tym zrobić. Oni [dyrekcja] zapracują nas na śmierć, jeśli im na to pozwolimy!” Często 

współpracownicy wczuwali się w trudną sytuację Jana i przyłączali się lub przynajmniej jej słuchali. To 

zmarnowało czas wszystkich, wszystkich oprócz Caryn. Caryn na szczęście nigdy nie została wciągnięta 

w dramaty, ponieważ jej AS ją chronił. Pomogło jej to dostrzec przesadzone problemy takimi, jakimi 

były - śmieszną stratą czasu. Analityczny umysł Caryn rozpoznał, że Jan spędził tylko kilka minut 

„pracując” w weekendy, ale zmarnował godzinę w poniedziałek na zmniejszoną produktywność. 

Ponieważ Jan marnowała również czas swoich współpracowników, strata czasu była znaczna. Caryn 

zachowała spokój, a jej szef rozpoznał i bardzo docenił zdolność Caryn do powstrzymywania się od 

wszelkich biurowych dramatów. Podczas gdy Caryn nie została bezpośrednio awansowana ze względu 

na jej zdolność do opierania się królowej dramatu, Caryn mogła zachować pracę, którą kochała. Nie 

chciała awansować. W ogóle nie chciała żadnej zmiany. Chciała zachować wspierającego szefa i 

konsekwentną rutynę, którą zbudowała. Caryn była w stanie utrzymać idealne środowisko pracy. Dla 

niej to był szczyt sukcesu. 

Najlepsza praktyka 12: Twój związek z szefem 

Większość środowisk pracy to wir interakcji społecznych między pracownikami i szefami oraz klientami 

i klientami. Ponieważ interakcja społeczna jest najważniejszym czynnikiem definiującym zespół 

Aspergera, osoby o strukturze umysłowej lepiej przystosowanej do zadań niespołecznych mogą być 

niedoceniane lub niedostatecznie wykorzystywane w pracy. Twoja relacja z szefem jest – 

najprawdopodobniej – najważniejszą relacją, jaką masz w swoim miejscu pracy. Najważniejszym 

aspektem tej relacji jest: szacunek. Zanim szef będzie mógł cię szanować, musisz sam siebie szanować. 

Oto historia człowieka, który nie był w stanie osiągnąć swojego potencjału, dopóki nie zaczął szanować 

siebie: Aaron zawsze był antyspołeczny. Uważał to za część swojej osobowości i nie planował tego 

zmienić, dopóki nie dostał pierwszej pracy. Udało mu się zdobyć wymarzoną pracę programisty w 

firmie zajmującej się grami. Aaron chciał się dopasować, więc szedł z chłopakami na lunch, nawet gdy 

socjalizacja była nieprzyjemna. Chodził na imprezy firmowe, mimo że był to tak zmysłowy koszmar, że 

musiał skorzystać z toalety, aby zwymiotować, gdy światła i dźwięki stały się zbyt silne. Aaron próbował 

uczestniczyć w rozmowach, ale zawsze był na zewnątrz, starając się nadążyć za rozmową. Przez prawie 

rok Aaron przekraczał swoje granice. Aaron nie miał żadnych wskazówek, jak wykonać te nowe zadania 

społeczne - po prostu zrobił to, co uważał za słuszne. Czuł się, jakby przeżywał intensywny szok 

kulturowy i często miał mdłości i mdłości. Często „odchodził”, budził się tylko wtedy, gdy 



współpracownik machał ręką przed twarzą Aarona, mówiąc: „Cześć? Jest tam ktoś? Współpracownicy 

Aarona byli miłymi ludźmi, ale nie rozumieli, co jest „nie tak” z Aaronem. Kiedy Aaron pojechał do 

domu, aby odwiedzić rodzinę podczas wakacji, mama i tata Aarona wyrazili zaniepokojenie. Pierwszą 

rzeczą, jaką mama Aarona powiedziała, witając go w drzwiach, było: „Och! Wyglądasz okropnie!" 

Aaron nie poczuł się urażony, tylko ciekaw, dlaczego to powiedziała. Aaron nie zauważył zmiany. Kiedy 

jego rodzina zwróciła na to uwagę, Aaron zauważył, że przybrał na wadze, a jego skóra wyglądała blado. 

Miał nowe zmarszczki na twarzy, a jego ogólny wygląd był przemęczony. Aaron rozmawiał z rodzicami 

o swojej pracy. Podczas rozmowy z nimi Aaron zdał sobie sprawę, że musi coś zmienić w pracy. Ostatnią 

rzeczą, jaką powiedział tata Aarona, gdy Aaron wychodził, było: „Synu, dbaj o siebie”. Kiedy Aaron 

wrócił do pracy, zaczął „troszczyć się” o siebie. Zrobił to, co było dla niego najwygodniejsze. Aaron 

skupił się na swojej pracy, chodząc rano prosto do swojego biurka, nie zatrzymując się na pogawędkę 

z kolegami. Aaron powiedział „Dzięki, ale jestem zajęty” na wszystkie zaproszenia. Koledzy Aarona nie 

sprzeciwiali się. Wyczuli dyskomfort Aarona i poczuli ulgę, że nie mają Aarona w swojej grupie. Po kilku 

miesiącach Aaron znów poczuł się jak dawniej. Był teraz bardziej wartościową częścią zespołu i osiągał 

poziom, na jaki jego szef miał nadzieję, że zrobi to Aaron, kiedy po raz pierwszy zatrudniał Aarona. 

Szanuj siebie, a z większym prawdopodobieństwem znajdziesz szefa, który cię szanuje. Ten szacunek 

przyniesie wiele korzyści, przede wszystkim swobodę pracy w sposób, w jaki naturalnie pracujesz 

najlepiej. Istnieje kilka uogólnień na temat tego, jak skutecznie radzić sobie z osobą, która tobą 

zarządza. Reguły, które działają w jednej pracy, nie nadają się do użycia w innej. Jedyne uogólnienie, 

które działa w całym zatrudnieniu i we wszystkich kulturach, to powyższa rada – szanuj siebie, traktuj 

swojego szefa z szacunkiem i masz nadzieję, że zostaniesz potraktowany podobnie z szacunkiem, 

którego potrzebujesz, aby dobrze prosperować w pracy. 

Najlepsza praktyka 13: „Zdobądź życie!” 

Wybierając karierę, wybierasz również określony styl życia. Pomaga cofnąć się o krok i spojrzeć 

analitycznie na to, kim jesteś i czego chcesz od swojego życia, a następnie dopasować karierę do tego, 

czego najbardziej pragniesz. Następuje jasny przypadek w punkcie. Shawn w San Francisco został 

partnerem w prestiżowej kancelarii prawnej. Udało jej się osiągnąć ten sukces zawodowy, ignorując 

swój brak „relacji z rówieśnikami”. Nie wyszła za mąż. Nie miała dzieci. Jej jedynymi przyjaciółmi byli 

ci, którzy rozwijali jej karierę. Chociaż niektórzy mogą postrzegać jej życie jako „wcale nie życie”, pasuje 

do niej idealnie. Shawn mówi: „Każdego dnia mówię sobie: „To jest to, czego zawsze chciałem i kocham 

to”. Shawn nie byłaby w stanie osiągnąć tego, czego chciała, gdyby nie utrzymała skupienia 

potrzebnego przez pozornie niekończące się dni pracy . Może nie byłaby w stanie utrzymać pełnego 

oddania swojej karierze, gdyby była obciążona myślą, że musi mieć przyjaciół, aby być normalną. 

Sukces zawodowy Shawn jest niepodważalny. Pobiera 480 USD za godzinę i ma prawie całkowitą 

kontrolę nad tym, co robi ze swoim czasem. Ma asystentkę, która teraz wykonuje pracę, której nie lubi 

(wychodzenie na lunch z budynku, załatwianie sprawunków, odbieranie telefonów). Chociaż osobiście 

mam inne cele życiowe niż Shawn, jej autystyczna zdolność koncentracji pomogła jej przebić się przez 

przeszkody, z którymi boryka się wiele kobiet w tak czasochłonnych dziedzinach. Kiedy ludzie mówią 

do Shawn „Oczywiście, że jesteś partnerem, ale nie masz życia”, Shawn po prostu się śmieje i milczy. 

Wie, że większość ludzi nie może zrozumieć, jak mało za tym kryje się atrakcyjność „życie”, do którego 

się odnoszą. Istnieje wiele dodatkowych korzyści wynikających z „porażki” Shawn w tworzeniu 

odpowiednich relacji z rówieśnikami. Ponieważ Shawn była „tak zajęta próbą znalezienia partnera”, 

była w stanie uniknąć wielu, wielu spotkań towarzyskich na przestrzeni lat. Była w stanie pominąć 

zjazdy rodzinne, które były dla niej „czystym piekłem”. Rodzina Shawn z łatwością to zaakceptowała i 

chwaliła się krewnym, że „Shawn pracuje w ___ firmie prawniczej w centrum San Francisco”. Ponadto 

Shawn była w stanie ominąć przerażającą perspektywę posiadania dziecka. Choć prawdopodobnie 

miałaby piękne dziecko, gdyby spróbowała, wiedziała, że niemowlę niebezpiecznie zepchnie ją z 



całkowitego przeciążenia sensorycznego. Nieraz słysząc płacz dziecka w sklepie spożywczym, Shawn 

wybiegł ze sklepu bez artykułów spożywczych. (Teraz, jak widzieliśmy, Shawn ma asystenta, który robi 

to za nią.) Shawn była również w stanie uniknąć zamieszania i trudności związanych z koniecznością 

życia z kimś, poślubienia kogoś. Jej komentarz brzmiał: „Ledwo mogę znieść życie ze sobą. Jak 

pogodziłbym się z drugą osobą?” Pracuje z wystarczającą liczbą osób w ciągu dnia, że zanim wraca do 

domu, relaks i cisza są „pyszne”. Jeśli tworzysz karierę, która sprawia, że ludzie mówią, że stanie się to 

kosztem „prawdziwego życia”, poświęć chwilę na rozważenie szczegółów, do których się odnoszą. 


