
Czy podoba mi się moja praca? 

Radość ze swojej pracy jest zaraźliwa. Wyobraź sobie dwa poniższe scenariusze jako interesujący 

sposób oceny własnej reakcji na ten efekt społeczny: 

Scenariusz 1: Jesteś na spotkaniu z 14 innymi osobami. Osoba prowadząca spotkanie, Dave, wstaje i 

mówi: „Cieszę się, że wszyscy tu jesteście. Chciałabym pokazać Wam coś na temat zbliżającego się 

terminu. - Jest godzina piętnasta, prawda? Więc wszyscy jesteście prawdopodobnie trochę zmęczeni, 

może trochę głodni, może gotowi na koniec dnia, prawda? Cóż, użyję kilku pomocy wizualnych, aby 

pokazać, jak ważny jest nasz nadchodzący termin. Mam nadzieję, że pomoże ci to zobaczyć, jak bardzo 

wszyscy chcemy, aby ten projekt rozbujał. Jeśli do przyszłego czwartku uda nam się ukończyć tylko 

podstawowe funkcje, będzie to tak, jakby dać naszemu klientowi precla jako przekąskę”. Dave rozdał 

po jednym malutkim patyczku do precla każdej osobie na spotkaniu. Większość ludzi jadła swoje. 

„Jeżeli uda nam się dokończyć listę dodatkowych funkcji, będzie to tak, jakby dać naszemu klientowi 

znacznie ładniejszy prezent, ciastko. Mój przyjaciel zrobił te -  Dave rozdał pysznie wyglądające 

ciasteczka owsiane i rodzynki. Wyglądały dobrze, ale były małe. Większość ludzi jadła je jednym kęsem. 

„Teraz, jeśli możemy zakończyć tę listę funkcji powyżej i poza nią, (Dave włącza wizualną prezentację z 

przodu sali, pokazując krótką listę dodatkowych funkcji, które będą wymagały dodatkowej pracy, ale 

nadal będą całkiem wykonalne przed terminem.) Jeśli uda nam się ukończyć te funkcje, możemy 

pokazać klientowi, że jesteśmy na wagę złota. Albo przynajmniej trochę wagi w czekoladzie. Dave dał 

każdej osobie 5 funtów tabliczki najsmaczniejszej czekolady, jaka była dostępna w ich mieście. Pasek 

był ciężki, ładnie opakowany i bardzo wyraźny symbol tego, co chciał przekazać Dave - że dobre 

doznania kojarzą się z wykonaniem super pracy. Jesteś na tym spotkaniu i przypadkiem kochasz 

czekoladę. Gdy otwierasz bar, zapach opanowuje twoje zmysły i przez pomyłkę wydajesz mały jęk. Nie 

jesteś jedynym, który to robi. Gdy Dave kontynuuje pokaz slajdów, odgryzasz swoją ogromną tabliczkę 

czekolady o wadze 5 funtów. Scenariusz 2: Jest 15:00 innego dnia, inny projekt, inny szef. Szef 

rozpoczyna prezentację od odczytania pierwszego slajdu. Potem drugi, potem trzeci. Nie widać nic 

wizualnego poza słowami na slajdach, które w rzeczywistości nie mają większego sensu bez 

dodatkowych informacji, ale prezenter nie podaje więcej informacji - po prostu czyta slajd. Zaczynasz 

zapadać w drzemkę, a 30 minut później budzisz się, gdy światła są ponownie włączone. Nie masz 

pojęcia, o czym była prezentacja. Na którym spotkaniu czułbyś największą przyjemność? Podczas 

którego dowiedziałbyś się czegoś więcej o swojej pracy i o tym, co musisz zrobić? Zauważ, że w 

przypadku ZA postrzeganie przyjemności może być mniej przewidywalne. Na przykład, opisując te dwa 

scenariusze innym osobom z ZA, jedna kobieta powiedziała: „Chciałabym być na prezentacji, podczas 

której zdrzemnęłam się! Oczywiście drzemka! Co dałbym za możliwość drzemki przez 30 minut o 15:00 

w dzień pracy!” Więc to pytanie nie jest idealne; jego celem jest po prostu pomóc ci zastanowić się, 

czy entuzjazm i podekscytowanie jednej osoby ma na ciebie jakiś wpływ. 

Najlepsza praktyka 14: Spraw, aby przyjemność była oczywista 

Częścią pracy twojego szefa (lub pracy twojego pracownika) jest upewnienie się, że jesteś zadowolony 

ze swojej pracy. Szczęśliwy pracownik to dobry pracownik. Nie ma znaczenia, czy „dobry” mierzy się 

liczbą obsługiwanych klientów na godzinę, wierszami dobrego kodu napisanego w ciągu tygodnia, 

błędami naprawionymi w ciągu tygodnia, czy liczbą telefonów wsparcia technicznego, które udało Ci 

się odbiec w ciągu 30 minut. W każdej pracy radość z wykonywanych zadań musi być oczywista. W 

mojej firmie zdolność osoby do okazywania zadowolenia z rodzaju wykonywanej przez nas pracy jest 

warunkiem wstępnym do tej pracy. Podczas rozmowy pytam: „Jakiego komputera używasz?” i „Jakiego 

rodzaju oprogramowanie jest na nim?” Jeśli rozmówca wyraża znudzenie, odpowiadając na te pytania, 

rozmowa szybko się kończy. Dla kogoś z autyzmem ten punkt może nie być oczywisty. Może to być coś, 

co musisz świadomie zrobić. Na przykład Peter, który ma dobrze płatną pracę jako grafik w Los Angeles 



w Kalifornii, zauważył: „Kocham to, co robię. Mam dobrą pracę, więc nie muszę sprzedawać swojej 

sztuki. Nie muszę przekonywać ludzi, że moja sztuka jest świetna. Po prostu robię to, co mi każą, i 

zarabiam. „Ale mój szef ciągle mnie pyta, czy wszystko w porządku. Ona ustawia spotkania ze mną 

„zameldować się” i pyta o to samo w kółko: „Czy jestem zadowolony ze swojej pracy?”, „Czy podoba 

mi się to, co robię?” Mówi, że wyglądam nieszczęśliwie. Mówię jej, że nic mi nie jest, ale nie wydaje się 

to do mnie docierać. Jeśli przez przypadek jesteś kimś, kto naturalnie wygląda na łagodnego, 

zrzędliwego lub niezadowolonego, zdziałałoby cuda w Twojej karierze zawodowej opanowanie 

umiejętności komunikowania przyjemności. Rozejrzyj się po swoim biurze w poszukiwaniu ludzi, którzy 

podobno lubią swoją pracę. Co oni robią? Jakie wyrazy twarzy pokazują najczęściej? Pewna kobieta, 

Kathy, była w stanie „zmienić swoje nastawienie” w pracy, ćwicząc mimikę twarzy w lustrze w nocy. 

Normalnie jej usta rozluźniły się w lekkim grymasie, który najwyraźniej wyglądał jak dąs. Kiedy myślała, 

jej brwi „zrosły się”, jakby była zła. Ludzie myśleli, że była zła, chociaż w rzeczywistości rzadko bywała 

zła. Dzięki wskazaniu przez swoją siostrę problemu, Kathy była w stanie rozwiązać ten problem przy 

odrobinie pracy. Każdej nocy przez prawie tydzień Kathy spędzała 15 minut obserwując własną twarz. 

Zauważyła, jak wykrzywiły się jej usta. Robiła miny, które normalnie robiła w pracy. Zauważyła, że w 

rzeczywistości były to nieprzyjemne, brzydkie wyrazy twarzy! Przez kilka tygodni był to emocjonalny 

czas dla Kathy, gdy zdała sobie sprawę z konsekwencji jej „nieporozumienia na twarzy”. Kathy zaczęła 

ćwiczyć przed lustrem przez 15 minut dziennie, nie tylko obserwując, ale teraz ćwicząc „właściwe 

ruchy”. Użyła palców, by zacisnąć kąciki ust. Zauważyła, że jeśli napięła mięśnie brwi, jej oczy otworzyły 

się nieco bardziej. W pracy wypróbowywała te nowe ruchy podczas rozmów z kolegami. Zauważyła, że 

za każdym razem, gdy napinała mięśnie czoła, otwierając w ten sposób nieco szerzej oczy, osoba, z 

którą rozmawiała, wydawała się bardziej zaangażowana w rozmowę, jakby Kathy w jakiś sposób 

sygnalizowała: „Aktywnie z tobą pracuję, więc Zwróć uwagę." Kathy zauważyła również, że jej uśmiech 

był zaraźliwy. Utrzymywanie kącików ust w górze było trudne i nieprzyjemne, więc robiła to tylko 

wtedy, gdy rzeczywiście na kogoś patrzyła lub była blisko kogoś z kim musiała pracować. Podczas 

spotkań od czasu do czasu uśmiechała się lekko, pozwalając ustom odpocząć pomiędzy. To była prosta 

zmiana, ale wydawała się poprawiać sytuację Kathy. Niedawno przeczytała dobrze znaną książkę 

„Udając, że jest normalna” Liane Holliday Willey  i kiedy czuła się zmęczona tym wysiłkiem, 

przypominała sobie, że było wiele, wiele innych kobiet i mężczyzn bardzo podobnych do niej. Była 

częścią społeczności ludzi, którzy mieli doskonale odpowiedni sposób funkcjonowania, ale dokonali 

pewnych zmian, aby ich życie działało w nieautystycznym świecie. 

Najlepsza praktyka 15: Test sprawdzania szczęścia w pracy 

Mam nadzieję, że nie odejdziesz od tego tekstu bez uprzedniego przyswojenia tej wiadomości:  

Masz prawo do szczęścia w wybranej przez siebie karierze.  

Prawdopodobnie będziesz musiał ciężko pracować nad rozwijaniem umiejętności potrzebnych do 

bycia dobrym pracownikiem lub szefem. Prawdopodobnie będziesz musiał robić rzeczy, które są 

bardzo nieprzyjemne. Będą trudne czasy. Będą prześladowcy biurowi, szefowie o zamkniętych 

umysłach i agresywni współpracownicy. Ale nie są one unikalne dla zespołu Aspergera. To tylko część 

bycia człowiekiem. Pomimo trudności masz prawo do szczęścia w wybranej przez siebie karierze. Jak 

definiujesz szczęście? Pięć najczęściej przypisywanych cech to zadowolenie, miłość, satysfakcja, 

przyjemność i radość. To pięć potężnych „stanów umysłu”. Pytając uznanego profesjonalistę z AS, czy 

tak zdefiniował szczęście, powiedział: „No cóż, spójrz na to po kolei: zadowolenie. Tak, zawsze byłem 

zadowolony z nauczania (jako profesor). Miłość? Czy mają na myśli miłość z partnerem? Wyjaśniłem, 

że nie, w tym kontekście patrzymy tylko na szczęście człowieka w związku z jego karierą. Kontynuował: 

„Tak, oczywiście uwielbiam tematy, których nauczam. Odkąd byłem małym dzieckiem, rozbierałem 

komputer mojego taty. Dalej: satysfakcja. Oczywiście. Przyjemność. TAk. Radość. Nie jestem pewien, 



co przez to rozumieją. W porządku, jeśli którykolwiek z tych pięciu deskryptorów nie ma sensu. 

„Miłość” i „radość” wydają się trudne. Tak długo, jak rozpoznajesz większość stanów emocjonalnych, 

które odczuwasz w swojej codziennej pracy, prawdopodobnie masz dobrą pozycję w swojej karierze. 

Jeśli nigdy nie czułeś szczęścia w ciągu dnia pracy, przeczytaj niektóre z zasobów wymienionych w 

części „Dalsze czytanie” na końcu książki. Książki takie jak A Self-Determined Future with Asperger 

Syndrome autorstwa E. Veronic Bliss i Genevieve Edmonds pomogą ci zbudować życie, które zawiera 

dużo szczęścia. Jeśli nie masz pewności co do swojego poziomu szczęścia i satysfakcji z pracy, oto mój 

sugerowany sposób sprawdzenia, czy nie masz szczęścia:  

1. Pod koniec dnia wracasz do domu:  

a. czujesz, że wykonałeś dużo dobrej pracy?  

b. czujesz się jak porażka?  

c. czujesz, że nie robisz żadnej różnicy w świecie?  

2. Ile razy w ciągu dnia pracy czujesz się przygnieciony?  

a. Często 

b. Rzadko 

c. Nigdy 

3. Czy doświadczasz załamań przed kolegami, pracownikami lub szefami?  

a. Często 

b. Rzadko 

c. Nigdy 

4. Czy myślisz o swojej pracy w godzinach wolnych od pracy?  

a. Często 

b. Rzadko 

c. Nigdy 

5. Czy Twoja kariera obejmuje coś, co Cię intensywnie interesuje? (Na przykład, jeśli interesują Cię 

samoloty, kariera inżyniera lotnictwa to „tak”. Kariera kasjera to „nie”).  

a. Tak 

b. Nie 

6. Kiedy myślisz o swojej pracy, jakiego rodzaju emocji doświadczasz?  

a. Nie wiem, która emocja, ale jest pozytywna 

b. Niepokój lub negatywna emocja  

c. Panika 

7. Czy przygotowując się do pracy:  

a. skupiony na przygotowaniu (nawet jeśli przygotowywanie nie przychodzi ci łatwo)?  



b. czujesz się na tyle przerażony, że przygotowanie się jest dość trudne?  

c. tak nieskoncentrowany, że nie jesteś w pełni świadomy tego, co robisz?  

Jeśli masz pięć lub więcej odpowiedzi A, prawdopodobnie prowadzisz karierę, która jest dla Ciebie 

zdrowa i dobra. Jeśli odpowiedziałeś na dwa lub mniej .  

Zwróć uwagę, że kwestionariusz nie pyta:  

• Czy musisz ciężko pracować, aby „udawać, że jesteś normalny”? (Termin ukuty przez Liane Holliday 

Willey.)  

-> dzić w interakcje w 

świecie z ludźmi, którzy nie mają podobnie autystycznych mózgów. Możesz mieć szczęście, że robisz 

karierę, w której często występują osoby z zespołem Aspergera, ale najprawdopodobniej będziesz w 

środowisku, w którym będziesz musiał dokonać wielu zmian, aby skutecznie komunikować się i 

pracować z innymi.  

• Czy pod koniec dnia masz załamanie?  

->

wszystkich typów ludzi (chociaż załamanie dla innych jest prawdopodobnie znacznie mniej dotkliwe). 

Wiele osób w karierze pod presją „rozbija się” pod koniec dnia. Dlatego tak popularna jest telewizja 

nocna i inne zajęcia relaksacyjne. Tak długo, jak strategie leczenia nie są autodestrukcyjne, a 

uwalnianie stresu nie krzywdzi innych ludzi, z którymi mieszkasz, załamanie może być naturalną częścią 

radzenia sobie z życiem.  

• Jak często przekraczasz swój limit?  

-> Prawdopodobnie zawsze przekraczasz swój limit. Jest to bardzo godny pożałowania stan bycia, ale 

nie mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że osoba z zespołem Aspergera może i powinna znaleźć 

karierę tak idealną, że można zachować równowagę przez cały dzień. Świat nie jest taki. 

Najlepsza praktyka 16: Unikanie największego – rezygnacja z wolnej woli 

Być może największym potencjałem błędu w wyborze kariery dla osoby z zespołem Aspergera jest 

łatwe założenie, że ktoś inny kieruje twoją karierą. Oto jak dzieje się ten błąd:  

1. Przeciążenie. Osoba z ZA, bez względu na wiek i etap kariery, jest całkowicie przeciążona bodźcami 

sensorycznymi, chaosem psychicznym i wynikającą z tego wewnętrzną paniką.  

2. Samozachowawczość. W całkowitym chaosie mentalnym w naturalny i podświadomy sposób 

przestawia swoje wysiłki na samozachowawczą.  

3. Abdykacja. Kiedy cała jego energia jest skupiona na przetrwaniu przeciążenia, nie ma już mentalnej 

przestrzeni na rozważenie opcji, które normalnie miałby do zrobienia. Abdykuje je każdemu, kto jest w 

pobliżu i może podjąć decyzję za niego.  

Przyjrzyjmy się temu w prawdziwym życiu, osobistym przykładzie i niestety taki, który zdarzał się 

prawie codziennie przez wiele lat. Na wstępie tego przykładu zauważ, że jako dorośli mój mąż i ja 

mieliśmy w danym czasie dwie prace: pracę zarobkową i pracę rodzica. Praca pracownika najemnego 

polegała głównie na wspieraniu pracy wychowania naszych dzieci. Ponieważ odnoszę się do życia 

domowego, proszę wiedz, że odnoszę się do niego tak samo, jak do płatnej pracy.   



Michael był w stanie zbudować karierę programisty, która pozwalała mu na codzienny spokój i 

spełnienie w pracy, ale kiedy wrócił do domu, powitały go dzieci, prace domowe i więcej danych 

wejściowych niż jego system sensoryczny był w stanie obsłużyć. Krok pierwszy.  

Wystarczyło kilka sekund od wejścia do drzwi, aby przejść od równowagi do obolałego. Spędzał czas w 

domu w trybie samozachowawczym. Chaos psychiczny był sposobem bycia w domu. Kiedy wchodził w 

interakcje z dziećmi, przygotowywał obiad lub zmywał naczynia, nie mógł skupić się na byciu „dobrym 

tatą” – jego jedynym celem była instynkt samozachowawczy. Krok drugi.  

Kiedy trzeba było podjąć nierutynową decyzję, np. „Co chcesz na obiad?” unikał pytania lub po prostu 

go nie słyszał. Nie był w stanie rozwiązać problemu w taki sam sposób, w jaki mógł rozwiązywać 

problemy w programowaniu, gdzie był odosobniony przy biurku za zamkniętymi drzwiami swojego 

biura. Krok trzeci.  

Więc ten przykład nie kończy się na minusie; Z radością mogę powiedzieć, że znaleźliśmy wiele strategii, 

aby uniknąć przeciążenia czasu domowego. Jest to ważne dla Ciebie i Twojej własnej kariery, ponieważ 

być może będziesz musiał również rozważyć nowe strategie radzenia sobie z czasem w domu. Czas, 

który spędzasz po pracy, a nawet przed pracą rano, powinien być ważnym momentem odmłodzenia, 

przygotowującym Cię do pracy następnego dnia. Poniżej znajdują się niektóre z udanych strategii.  

Równoważenie układu sensorycznego 

Kiedy Michael wchodził w nocy do drzwi, dzieci chciały kontaktu! Musiałam znaleźć sposób na 

zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, nie lekceważąc przeciążenia, którego doświadczał mój 

mąż. Rozwiązanie było tak proste i tak w pełni korzystne dla obu stron. Najpierw nauczyłem dzieci, aby 

nie krzyczały „Atak!” i zaroją się od ich ojca, gdy usłyszeli, jak wraca do domu, ale raczej poczekaj, aż 

do nich przyjdzie. Nie byli z tego zadowoleni, ale ostatecznie docenili zmianę. Kiedy Michael wszedł do 

domu, odłożył torbę na laptopa i opróżnił kieszenie. Potem Michael podążał za dźwiękami, aż znalazł 

nas gdziekolwiek byliśmy w domu, a dzieciom pozwolono na krótkie, chaotyczne powitanie. Następnie 

biegli do salonu i chwytali poduszki z kanap, by rozegrać masową walkę na poduszki. Wszystkim 

chłopcom zapewniało to przyjemne doznania zmysłowe. Co więcej, walka na poduszki często stawała 

się „Pies kupą na tatusiu! Aby wyjaśnić: w naszej części świata „kupa psa” to miejsce, w którym jedna 

osoba leży na drugiej, a potem inna na nich i tak dalej. Daje osobie na dole głęboki nacisk na ciało, aw 

naszym przypadku uspokaja i relaksuje cudowną osobę z ZA na dole. Termin prawdopodobnie pochodzi 

od tego, jak szczenięta leżą jeden na drugim podczas snu.  

Eliminacja bodźców sensorycznych 

Przyjętą kulturowo tradycją jest spotkanie z pracowitą osobą u drzwi i powitanie jej. To było 

natychmiastowe przeciążenie Michaela. Zamiast tego obiecał nas znaleźć gdziekolwiek jesteśmy w 

domu. Robi to, kiedy jest gotowy. To znacznie więcej skuteczne niż zalanie go przy drzwiach 

wejściowych. Mamy zaspokojone nasze potrzeby, ponieważ utrzymuje to zaufanie, zawsze nas 

szukając, nawet gdy jest zmęczony. Jego potrzeby zostały zaspokojone: powoli przechodził do mniej 

przewidywalnego środowiska domowego.  

Całkowita eliminacja 

Wychowując dzieci, przechodzisz przez pewne fazy rozwoju, które są bardziej chaotyczne niż inne. 

Sposób, w jaki Michael opisuje to uczucie przeciążenia: „Czuję się, jakbym był ciągnięty i ćwiartowany”. 

Aby nadać kontekst, bycie narysowanym i poćwiartowanym oznacza, że twoje ręce i nogi są ciągnięte 

na cztery różne sposoby, aż stawy, mięśnie, więzadła i inne części ciała trzymają cię razem, dosłownie 

wyrywając stawy z ich oczodołów, twoje mięśnie i więzadła pękną , twoje ciało jest dosłownie 



podzielone na ćwiartki. Efektem końcowym jest oczywiście śmierć. Przeciążenie nie jest czymś, czego 

nie można lekceważyć.  Były sezony, w których planowałam to, więc dzieci i mnie nie było w domu, 

kiedy Michael wrócił do domu. Jeśli życie domowe było po prostu zbyt chaotyczne, jeśli dzieci 

znajdowały się w szczególnie trudnej fazie rozwoju, musieliśmy wyeliminować ten pierwotny wpływ. 

Były wakacje, właściwie wiele świąt, kiedy pracował przez większość wakacji, to jak tylko zaczęły się 

wakacje, wyjeżdżałam na wakacje z dwójką dzieci, zostawiając dwoje z nim. Były lata, kiedy dosłownie 

na chwilę znikałam z dziećmi. Spędziłam jedno lato w Nowej Zelandii podróżując w górę iw dół 

wybrzeża, podczas gdy mój mąż przeżył ostatnie lato pracując dla dużej firmy. To lato przekonało go, 

że praca w mniejszym biurze jest koniecznym rozwiązaniem bez względu na obniżkę płac. Mógłby nie 

być w stanie tego w pełni zrozumieć, gdyby poświęcał swoją ograniczoną energię po pracy na interakcję 

ze swoimi dziećmi.Lato po narodzinach naszego trzeciego dziecka, przez większość lata podróżowałam 

z moim noworodkiem i dwoma starszymi synami - po prostu roaming bez określonego punktu 

końcowego. Latem po narodzinach naszego czwartego i ostatniego dziecka, mój mąż ogłosił termin, 

który będzie dla nas jako pary piekłem. Więc wrzuciłem namiot do samochodu, pięć śpiworów i 

pojechałem naszym małym minivanem na 32 dni biwakowania przez zachodnie Stany Zjednoczone. 

Przejechaliśmy przez 14 różnych stanów i prawie na każdym postoju zmienialiśmy pieluchy. Jako grupa 

rodzeństwa dzieci związały się na poziomie, który był głębszy, niż kiedykolwiek śmiałem mieć nadzieję. 

To była kolejna odwrotna strona medalu. Gdyby mój mąż był neurotypistą, to być może nie zostałabym 

zmuszona do tak pozornie desperackiego rozwiązania. Gdyby był jak nasi sąsiedzi, pracowałby trochę 

po godzinach, ale wracał do domu i wieczorami bawił się z naszymi dziećmi. Żylibyśmy typowym 

życiem, z dziećmi osobno w nocy we własnych pokojach, bez interakcji ze sobą. Utrwaliłaby się 

tendencja dzieci do nieprzywiązywania się do siebie. Zamiast tego musiałem prowadzić coś w rodzaju 

Boot Camp dla rodzeństwa w Spectrum. W ciasnym minivanie, mój mały Stephen, który zmagał się z 

nauką języka z powodu hiperleksji, miał jednego starszego brata siedzącego po obu stronach. Kiedy 

jechaliśmy przez lasy północno-zachodniego Pacyfiku, powiedzieli – w stereo – „Drzewo. Drzewo. 

Drzewo. Drzewo. Drzewo. Drzewo. Drzewo. Drzewo. Drzewo…” co wydawało się tysiące razy. Nauczyli 

go „samochód”, świetne słowo na podróż autostradą, „niebo” i „ocean”. Wykonując ten bardzo 

potrzebny akt służby dla swojego młodszego brata (styl bombardowania mowy i języka), nawiązali 

bardzo silną więź z rodzeństwem. Dwaj starsi bracia nauczyli się kluczowych umiejętności społecznych 

i rodzinnych, które bardzo im pomogą, gdy będą mieli własne dzieci. Dla małego Stephena była to 

codzienna sesja umiejętności społecznych, SLP, OT, BT, ABA, która trwała całe lato. Dla mojej małej 

Suzetta miała zaledwie trzy miesiące, więc przespała większość podróży, ale nic dziwnego, że teraz, w 

wieku ośmiu lat, jest doświadczoną podróżniczką po kilku kontynentach. Celem tej małej stycznej w tej 

książce o pracy jest pokazanie, jak ogromne bezpośrednie korzyści z ZA mogą spływać na innych ludzi 

w twoim życiu. Ograniczenia AS zapewniły początkowy impuls do niezwykle korzystnego 

doświadczenia. Tego lata nabrałem pewności siebie, której nigdy wcześniej nie miałem. Zdałem sobie 

sprawę, że gdybym mógł wybrać się na kemping z niemowlęciem, niemowlakiem i dwoma starszymi 

braćmi, mógłbym poradzić sobie ze wszystkim, co mi się przytrafiło. Michael miał swobodę 

przebywania w pustym domu przez 32 dni, wystarczająco długo, aby po około 25 dniach zdał sobie 

sprawę, że bardziej lubi swoją rodzinę w domu niż poza nim. Z biegiem lat stwierdziliśmy, że zadziałało 

zarówno rozwiązanie ekstremalne, jak i rozwiązania tymczasowe. Były lata, kiedy Michael „musiał 

pracować do późna” prawie każdej nocy w tygodniu. Pracował także w weekendy. Nie było to wcale 

idealne, ale była to strategia przetrwania, która pozwoliła doskonale wspaniałemu mężczyźnie z 

zespołem Aspergera doświadczyć głębokiej, pierwotnej satysfakcji z posiadania dzieci. W miarę jak 

dorastali i kiedy system sensoryczny Michaela stał się bardziej zrównoważony, Michael był w stanie 

poradzić sobie z większą ilością danych wejściowych, a dzieci stawały się coraz większą częścią jego 

życia. Jeśli to daje nadzieję: Michael jest teraz w stanie zabrać dwójkę dzieci rano do szkoły, robiąc im 

zdrowe śniadanie, rozmawiając z nimi i dając im poczucie, że ich ojciec je kocha i dba o ich sukces 



akademicki . Często odbiera ze szkoły dwójkę pozostałych dzieci pod koniec dnia. Michael pracuje do 

późna tylko raz lub dwa razy w miesiącu. W weekendy jest w domu. Przeciążenie jest zawsze możliwe, 

ale występuje rzadko, około raz w tygodniu i często można je łatwo uniknąć lub w inny sposób 

zmiękczyć. Teraz przenieś tę koncepcję do środowiska pracy. Rezygnacja z wolnej woli może przytrafić 

się tobie częściej, niż chcesz przyznać. Przypomnij sobie ostatnie spotkanie firmowe, w którym 

uczestniczyłeś. Czy byłeś w stanie swobodnie wyrazić swoją opinię? Czy udało Ci się zdobyć zasoby 

potrzebne do dobrego wykonania pracy? Przeciążenie powoduje tendencję do rezygnacji z wolnej woli 

lub przynajmniej ogranicza dostępne możliwości wyboru. Poniżej znajduje się kilka strategii radzenia 

sobie, które pomogą ci zachować twoje wybory, jednocześnie pozwalając na nieuniknione 

przeciążenie. Gdy pojawi się wybór, zamiast ignorować go lub pozwolić komuś zdecydować, powiedz:  

1. „Czy mogę oddzwonić do ciebie później dzisiaj?”  

2. „To ważne pytanie. Muszę zastanowić się nad kilkoma rzeczami, zanim odpowiem.  

3. „Jestem teraz w trakcie innego projektu i muszę się skupić. Czy mogę ci odpowiedzieć później?  

Trzymaj w pogotowiu kilka odpowiednich gotowych odpowiedzi, aby następnym razem, gdy poczujesz, 

że wtapiasz się w tryb przetrwania, jesteś gotowy do ochrony swoich wyborów, aby móc wynurzyć się 

na powierzchnię bez poświęcania niczego zbyt ważnego. 

Najlepsza praktyka 17: Trajektoria kariery 

Najlepszą praktyką, która pomoże dostosować twoją karierę do twoich pragnień, jest faktyczne 

przygotowanie swojej kariery. Wykorzystaj swoje umiejętności wizualizacji, aby stworzyć trajektorię 

kariery. Wiele osób planuje swoją karierę poprzez wyznaczanie celów i robienie wszystkiego, aby je 

osiągnąć. Na przykład, kiedy byłam mała, wiedziałam, że chcę być pisarką, sportowcem, nauczycielką 

podstawówki, przedsiębiorcą, menedżerką, matką, profesorem i projektantką. Do tej pory udało mi się 

sześć razy z ośmiu. (Zauważ, że moja trajektoria nie była liniowa. Wiele osób z ZA, które kochają rutynę, 

może preferować bardziej liniową ścieżkę kariery.) Jeśli „myślisz obrazami”, tak jak robi to wiele osób 

z autyzmem, może to pomóc w nadawaniu formy Twojej karierze, jeśli ją zaplanujesz. Jeśli intensywnie 

koncentrujesz się na jednej karierze i tylko jednej karierze, być może ta mapa może wyglądać na 

bezpośrednią i niezachwianą. W przypadku jednego mężczyzny z AS naszkicował swoje życie w 

następujący sposób: 

• Wiek 25 lat: licencjat z UC Berkeley 

• Wiek 32: doktorat ze Stanford 

• 42 lata: profesor na MIT 

• Wiek 62: przejście na emeryturę. 

Ta linia czasu mu wystarczyła. Swoje cele osiągnął z kilkoma zmianami. (Jeden uniwersytet go odrzucił, 

więc poszedł ze swoim drugim  wyborem.) Wiele osób, które znam, używa znacznie bardziej 

szczegółowej ścieżki, wymieniając plan dożywotni, dziesięcioletni, pięcioletni i roczny. Im krótszy plan, 

tym wyższy poziom szczegółowości. Każdego sylwestra weź ołówek do ręki i zapisz swoją nową, 

poprawioną trajektorię kariery. Przejrzyj trajektorię z poprzedniego roku i zobacz, jak blisko jesteś. To 

ćwiczenie pomoże ci nie tylko określić cele zawodowe, ale także zobaczyć, że często dostajesz to, czego 

chcesz w tym szalonym, przytłaczającym świecie. Uwaga: jeśli odczuwasz frustrację, gdy cel jest 

nieosiągalny lub wymaga zmiany, możesz zrobić kilka rzeczy, aby złagodzić frustrację. 

1. Możesz zastąpić nieosiągnięty cel nowym. 



2. Możesz mieć zapasową strategię, gdy presja staje się trudna do zniesienia - wykonaj szczególnie 

uspokajające czynności, takie jak bieganie, spanie lub cokolwiek, co twoje ciało uzna za uspokajające. 

3. W pierwszej kolejności nie rób tej konkretnej czynności. Jeśli frustracja z powodu niezrealizowanego 

celu jest zbyt frustrująca, traci się cel tego ćwiczenia. 

To ćwiczenie ma na celu dać ci mentalną ramę, która poprowadzi cię podczas dokonywania 

codziennych wyborów. Nie ma na celu zwiększania trudności twojego życia. 


