Coming Out Asperger: diagnoza, ujawnianie i pewność siebie
Diagnoza nie jest prostym i nieskomplikowanym procesem polegającym na przeniesieniu niektórych
informacji z jednej skrzynki do drugiej. Przeniesienie diagnozy nie odbywa się we własnej izolowanej
przestrzeni; nie występuje natychmiast; ma historię i ma konsekwencje. Różnica wykracza poza
moment przekazania informacji; diagnoza zmienia nasze wspomnienia z przeszłości i nasze
oczekiwania na przyszłość. Diagnoza dostarcza informacji, które czynią ogromną i rozgałęzioną różnicę.
Wszyscy inni ludzie na świecie stanowią społeczny kontekst przekazu informacji. Na przykład diagnoza
sprawia również inną, złożoną różnicę dla tych, którzy mieszkają z biorcą. Diagnoza zmienia społeczne
osadzenie odbiorcy: pochodzenie odbiorcy. Diagnoza robi różnicę również w inny sposób. To zmienia
lub zmieni obraz samego siebie osoby, która go otrzymuje. Wreszcie wszyscy się zmieniają. Zmieniamy
się na krótką metę, ponieważ doświadczamy różnych nastrojów. A my zmieniamy się na dłuższą metę
wraz z ewolucją naszej postaci. Diagnoza jest jak film, a nie schemat pudełek i strzałek. Pudełka
przychodzą i odchodzą, strzałki niosą mniej lub więcej informacji i zmieniają kierunek, w którym są
skierowane, białe tło papieru jest pełnokolorowym trójwymiarowym filmem, podobnie jak zawartość
każdego pudełka. Diagnoza medyczna jest szczególnym rodzajem rozpoznania. Diagnoza zawsze ma
cel; jej przedmiotem jest jakiś stan człowieka, który jest identyfikowany jako niepreferowany,
patologiczny. Przedmiotem diagnozy jest coś, czego należy unikać, leczyć lub wspomagać, w zależności
od przypadku. Na przykład, jeśli u kogoś zdiagnozowano, powiedzmy, odrę, od razu wiadomo, że
chciałby wyzdrowieć. Odra jest dobrze rozumianą chorobą o dobrze znanym przebiegu i dobrze
znanym ryzyku towarzyszącym. Od razu widać jasny program korzystnego działania. Inną
charakterystyczną cechą diagnozy jest to, że jest to forma uznania, która wymaga pieczęci autorytetu.
Jest to sytuacja, w której ktoś o uznanym autorytecie jest w stanie wykorzystać ten status i swoją
szczególną wiedzę w celu zidentyfikowania i zaraportowania specyfiki problemu. Ten problem będzie
miał teraz autorytatywne oznaczenie, które w zasadzie jest rozpoznawane przez wszystkich i przy
odrobinie szczęścia sugeruje pomocne rzeczy do zrobienia. Organem, który stawia diagnozę, jest
zazwyczaj lekarz, który może przepisać leczenie odpowiednie do problemu. Fakt, że rozpoznany obiekt
jest chorobą lub zaburzeniem zdefiniowanym medycznie, kwalifikuje rozpoznanie jako diagnozę.
Spektrum autyzmu jest uznawane za zaburzenie psychiczne, które nie jest podatne na żadne leczenie.
Diagnozują go wyspecjalizowani psychologowie, tacy jak Tony Attwood, a także lekarze. W
przeciwieństwie do większości lekarzy, psychologowie mogą przeznaczyć czas na zastosowanie
zestawu testów dających bardzo szczegółowy profil, który ujawni zarówno mocne, jak i słabe strony.
Toma Berneya pisze z perspektywy psychiatry o niezwykłej wiedzy w tej dziedzinie, który sugeruje, że
główną rolą lekarza jest identyfikacja stanu chorobowego, aby można było uzyskać dostęp do
pozamedycznych źródeł wsparcia. Co oznacza pojęcie zaburzenia? Nieład oznacza pewien kontrast z
porządkiem. Gdzie jest ten porządek? Czy to jest w jednostkach? A co takiego jest w autyzmie, że go
zakłóca? Czy większość z nas ma bardziej uporządkowane umysły niż nasi autystyczni znajomi?
Nieuporządkowane relacje z innymi ludźmi są przedstawiane jako podstawa diagnozy każdego
zaburzenia ze spektrum autyzmu: wadliwa komunikacja i wadliwa socjalizacja są kryteriami
diagnostycznymi. Diagnoza sugeruje, że w każdej sytuacji komunikacyjnej/towarzyskiej z udziałem
osoby z autyzmem w każdym wieku, jeśli nie dochodzi do skutecznej komunikacji/socjalizacji, jest to
spowodowane autyzmem tej osoby. Dlatego identyfikuje jednostkę nie tyle jako osobę, która ma
problemy, ile jako osobę, która jest problemem. Ponieważ upośledzona komunikacja i upośledzona
socjalizacja należą do minimalnych kryteriów diagnostycznych, które muszą być spełnione, wynika z
tego, że poprawa któregokolwiek z nich może oznaczać, że kryteria diagnostyczne przestaną
obowiązywać ściśle, a tym samym technicznie autyzm zostanie wyleczony. Podobnie poszerzający się
zakres zainteresowań i rozwijająca się wyobraźnia społeczna jednostki może oznaczać, że nie będzie
już oceniana jako nadmiernie lub skrajnie „ograniczona” lub „ograniczona” i, technicznie rzecz biorąc,

będzie uważana za wyleczoną. Attwood i Shore , z różnych perspektyw, proponują użyteczną i
wiarygodną koncepcję ruchu w czasie (potencjalnie w obu kierunkach) na kontinuum, które rozciąga
się od ciężkiego autyzmu przez zespół Aspergera do neurotypowości. Jednak autyzm jest często
opisywany jako nieuleczalny lub trwający całe życie. Osoby z diagnozą, które w końcu mogą stać się
wyjątkowo dobrymi komunikatorami, dobrym towarzystwem i dobrymi przyjaciółmi z żywą
wyobraźnią, zwykle zaprzeczają, jakoby nabycie pewnych umiejętności społecznych oznaczało utratę
„autyzmu”. Sytuacja z osobami z zespołem Aspergera jest jeszcze mniej jasna niż w przypadku autyzmu
Kannera. Ponieważ umiejętność mówienia we wczesnym okresie życia jest ceniona społecznie, zespół
Aspergera jest mniej zauważalny niż autyzm. Nie ma wyraźnej granicy między potrzebą a brakiem
wsparcia społecznego, aby funkcjonować – każdy potrzebuje wsparcia społecznego. Klinicyści tacy jak
Gillberg podkreślają, że tylko skrajna prezentacja powinna skutkować diagnozą. Wykrycie przez lekarza
jako „mającego syndrom Aspergera” może wystąpić tylko wtedy, gdy to, co się robi lub mówi, jest
uważane przez rodzinę i rówieśników za bardzo niedopuszczalne lub niewłaściwe. Dla takich ludzi,
którzy zawsze próbują „zrobić to dobrze” i mogą zostać zdruzgotani przez porażkę, takie wydarzenia
społeczne mogą być katastrofalne dla pewności siebie i naprawdę kaleczyć. Jednak w odpowiednich
okolicznościach, jak potwierdzają Liane Holliday Willey, Tony&pime;ego Attwooda i Toma Berneya z
ich różnych punktów widzenia, wielu zdolnych ludzi o usposobieniu Aspie może znaleźć przyjazną niszę,
w której będą się rozwijać. W tych „właściwych okolicznościach” tacy ludzie mogą nigdy nie przyciągnąć
uwagi klinicznej, ponieważ nie spełniają kryteriów diagnostycznych dysfunkcji społecznej. Mogą
spędzić życie po prawej stronie oficjalnej granicy, ponieważ kręgi, w których się mieszają, nie wydają
im się niepokojąco dziwne. Nikt nie postrzega ich jako dysfunkcyjnych i nie doświadczają siebie jako
dysfunkcyjnych: koło sukcesu poprzez pewność siebie i pewność poprzez sukces chroni ich przed
nieszczęściami, które przyciągają diagnozę. Niestety, znajduje się również odwrotny wzór. Depresja i
lęk są dominującymi stanami emocjonalnymi dla dużej części dorosłych z autyzmem wszelkiego
rodzaju. Jakość życia ma bardzo istotny wpływ na te stany emocjonalne, ale prawdopodobnie również
wrodzona dyspozycja. Skrajności są wszystko albo nic – nie są zrównoważone, nie są
konceptualizowane jako stopniowalne przez osobę, która je odczuwa. Jeśli cała twoja uwaga jest
naturalnie skupiona na jednym skupieniu, jak przypuszczamy w przypadku autyzmu, wtedy
alternatywne perspektywy mogą być jeszcze mniej dostępne dla ciebie w depresji niż dla bardziej
typowej osoby. Ta autokatalityczna tendencja do ucieczki może również wystąpić w przypadku
wystąpienia awarii: powrót do zdrowia nastąpi po stromym spadku. Możliwe, że dostęp do dowolnego
innego widoku będzie bardzo opóźniony. Kilku autorów sugeruje, że rozpoznanie i praca z mocnymi
stronami osób z autyzmem w każdym wieku ma kluczowe znaczenie i całkowicie się z tym zgadzamy.
Ale jest problem: ludzie, których należy wspierać w ten pozytywny sposób, zostali wybrani przez zestaw
całkowicie negatywnych kryteriów - a te kryteria odzwierciedlają najgłębsze postawy prawie
wszystkich zainteresowanych. Przesłanie brzmi: „OK, więc ci ludzie nie mogą zrobić tej naprawdę
ważnej rzeczy i nie mogą zrobić tej naprawdę ważnej rzeczy. Ale hej! Nawet jeśli są tak dysfunkcyjne,
mogą być w stanie wykazać się dużą inteligencją i osiągnąć sukces w pewnych ograniczonych
obszarach.” Diagnoza autyzmu lub zespołu Aspergera może uruchomić proces rozpoznawania potrzeb,
może uwolnić zasoby i może mieć sens poprzednio zagadkowego zachowania, ale jednocześnie –
zgodnie z obecnymi definicjami - kategoryzuje daną osobę jako osobę z fundamentalną wadą. Michelle
Dawson zwięźle podsumowuje, podczas gdy Philip Whitaker z wyczuciem porusza kwestie powstałe,
mówiąc młodej osobie, że ma taką diagnozę. Potencjalny brak reakcji sympatycznych w świecie poza
najbliższą rodziną dziecka to także temat Jennifer Overton. Przegląd Dory Georgiou bada kwestie
związane z ujawnianiem informacji społeczności dla dorosłych o wysokich umiejętnościach w zakresie
spektrum. Davida Andrewsa bardzo jasno pokazuje, jak duży negatywny wpływ może mieć reakcja
społeczeństwa na ludzi, którzy po prostu nie pasują. Generalnie nie stwierdził, że ujawnienie jego
autyzmu poprawia tę sytuację; przeciwnie, uważa, że diagnoza jest postrzegana jako unieważniająca

jego autentyczne i z trudem wywalczone kwalifikacje. Ujawnienie diagnozy ze spektrum autyzmu
oznacza ujawnienie fundamentalnie wadliwej osobowości wynikającej z kryteriów diagnostycznych.
Może to spowodować negatywną ocenę zdolności, związaną z trwałą utratą wiarygodności. Dlatego
tak wielu autorów omawia to, co Dennis Debbaudt nazywa „miękkim ujawnieniem”, to znaczy
ujawnieniem pewnych trudności, a nie „twardym ujawnieniem” konkretnej diagnozy; na przykład Liane
Holliday Willey: „Czy wyświadczysz mi przysługę? Mam trudności w nauce, które utrudniają mi
zrozumienie żargonu i abstrakcyjnych pojęć. Czy mógłbyś wyjaśnić [cokolwiek potrzebuję wyjaśnić] w
bardzo konkretny i prosty sposób, abym miał większe szanse, że naprawdę cię zrozumiem? nie jestem
gęsty; Po prostu mam problem z częściami języka i komunikacji niewerbalnej”. Miękkie ujawnianie
zachęca do korekty i korekty tego, co może wydawać się niedociągnięciami i może w inny sposób
powodować kłopoty, jednocześnie nie pogarszając sytuacji przez wprowadzenie stygmatyzującej
etykiety niepełnosprawności. To jest również cecha podejścia, które zarówno Heta Pukki, jak i Penny
Barratt proponują, aby przedstawić problemy z zespołem Aspergera innym dzieciom. Posiadanie
miarodajnej diagnozy i ujawnienie tej diagnozy były zwykle kluczem do odblokowania zasobów, a
zatem twarde ujawnienie jest czasami niezbędne ze względów praktycznych. Jane Meyerding i Wendy
Lawson obie wyrażają bardziej pryncypialne powody wyboru ujawnienia diagnozy tak szeroko, jak to
możliwe; z różnych punktów widzenia obie argumentują, że wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy
śmiało o tym mówić, tak jak zwykliśmy mawiać „Na zewnątrz i z dumą – powiedz to głośno!” o niegdyś
ukrytym homoseksualizmie. Jeśli cały zakres autyzmu, jaki obecnie zdefiniowano, nie był z natury
dysfunkcyjny, to część „ujawnianie” mogła być „potwierdzeniem”, podobnie jak część „diagnoza”
mogłaby być 'uznaniem'. Ujawnienie oznacza negatywną ocenę i odrzucenie. Mimowolne ujawnienie
jako osoba o niedopuszczalnych zachowaniach jest zwykłą drogą do diagnozy każdego schorzenia ze
spektrum autyzmu; jest to niezmienna droga dla autyzmu Kannera. Oznacza to, że problemy zawarte
w słowie „ujawnienie” nie są ukrywane: autyzm polega na tym, że dziecko wywołuje zachowania.
Rozwijające się niemowlę nie uczy się dostosowywać swojego zachowania do życzeń lub oczekiwań
innych. Dobrowolne ujawnienie dla tych dzieci nie stanowi problemu. Nie tylko ich różnice są nie do
ukrycia, ale także nie starają się ich ukryć i prawdopodobnie nie obawiają się ich wpływu społecznego.
Używanie i reagowanie na mowę to ogromna część oczekiwań społecznych. Zespół Aspergera jest
zwykle diagnozowany w późniejszym okresie życia, ponieważ dziecko przyciąga tę diagnozę kiedy
nabywa umiejętność posługiwania się mową w normalnych ramach czasowych. Takie dziecko również
w pewnym stopniu dostosowało się do tych społecznych nadziei i rozwinęło pewien poziom
świadomości innych ludzi, co może sprawić, że dobrowolne ujawnienie stanie się skomplikowaną i
niewygodną sprawą. Dorastanie rodzi zupełnie nowy zestaw problemów. Lynne Moxon czerpie z
wieloletniego doświadczenia w zachęcaniu do realistycznej edukacji seksualnej i zrozumienia
społecznego u młodych ludzi z zespołem Aspergera. Oferuje wgląd i wskazówki przez niespokojne wody
relacji seksualnych, ich potencjał wzajemnych nieporozumień i ich nieuniknione ujawnienia. Potrzeba
zachęcania i rozwijania tolerancji i odmienności to kolejny temat, o którym mowa. Dobrowolne
ujawnianie może mieć kluczowe znaczenie w tym procesie. Jane Meyerding przekonuje, że solidarność
niezbędna do zmiany świadomości, jaka miała miejsce w XX wieku z prawami kobiet, wymaga od ludzi
ujawnienia swojego autyzmu. Michelle Dawson dokonuje silnej analogii z Rosą Parks i jej odmową
siedzenia z tyłu autobusu, co doprowadziło do powstania ruchu na rzecz praw obywatelskich w USA.
Wendy Lawson prosi o akceptację dla siebie i wszystkich innych ludzi. Profesjonaliści tacy jak Dora
Georgiou i Philip Whitaker również podkreślają potrzebę zmiany świadomości społecznej w celu
zwiększenia zrozumienia, a wraz z nim akceptacji. Do niedawna wydaje się, że Liane Holliday Willey
była jednoosobową krucjatą osobistego ujawnienia. Heta Pukki sugeruje, że dzieci powinny być uczone
przez całe dni szkolne, aby rozpoznawały i doceniały, że istnieje wiele różnych sposobów uczenia się i
bycia. Jennifer Overton, pisząc jako rodzic, chwyta smak przerażającego wystawienia swojego cennego
i ukochanego dziecka na potencjalnie surowy świat szkoły poza rodziną.

Penny Barratt prowadzi nas szczegółowo przez tajniki ujawniania diagnozy w szkole średniej, procesu,
który często obserwowała. Na tym etapie zaangażowanie młodej osoby w decyzje dotyczące
ujawnienia staje się kwestią centralną: „Należy poświęcić czas i wysiłek na rozwijanie własnego
zrozumienia swoich trudności i uzyskanie prawdziwej świadomej zgody, zanim przystąpi się do
dzielenia się jakąkolwiek informacją z grupą rówieśniczą Dyskusja Dinah Murray na temat budowania
pewności siebie w równym stopniu podkreśla potrzebę zachęcania ludzi i stwarzania im możliwości
rozwijania zrozumienia oraz spojrzenia na siebie i swoje obawy. Pozytywne odczucia, jakie wiele osób
ma na temat ich własnych różnic w spektrum autyzmu, są również wyrażane przez wielu z tych, którzy
je znają i pracują z nimi. Ale ludzie, którzy otrzymają diagnozę, prawdopodobnie doświadczają różnego
rodzaju trudności, które mają bardzo nieprzyjemny wpływ na ich życie. Można to podsumować jako
utratę lub brak kontroli; utknąć; Gubić się; wybuchowe uczucia; przytłoczenie sensoryczne;
nieartykulacja; pominięte kluczowe informacje; niepokój wywołujący niepewność; i zamieszanie.
Wszystko to prawdopodobnie jest częścią procesu mimowolnego ujawnienia, który doprowadził do
postawienia diagnozy. Odpowiedzią może być zwiększenie kontroli jednostki nad swoim środowiskiem,
a jednak w praktyce postawienie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu prawdopodobnie przyniesie
odwrotny skutek – jak wyraźnie widać u Michelle Dawson z perspektywy autyzmu. Z jego
profesjonalnego punktu widzenia Tony&pime;ego Attwooda dotyczący diagnozy u dorosłych
przedstawia trudny, ale mniej przygnębiający obraz. Oferuje subtelne porady i konstruktywne techniki,
aby pomóc wszystkim zainteresowanym w pogodzeniu się z diagnozą i jej implikacjami – wiele z tego,
co podkreśla, to pozytywne korzyści, potencjalnie zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa.
Rozpoznanie autyzmu może oznaczać, że stracisz kontrolę nad swoim życiem, nie tylko dla lekarzy, ale
dla wszystkich w jakikolwiek sposób zaangażowanych. Ludzie różnego pokroju mogą spotykać się na
Twój temat w biurach. Na niektóre spotkania będziesz uczestniczyć, a na niektóre nie. Będą omawiać
każdy szczegół tego, jak musi wyglądać twoje życie. Ponieważ mowa jest częścią obrazu w zespole
Aspergera, Aspergerzy mogą otrzymać pewien stopień konsultacji w oficjalnych procesach rzadko
oferowanych ich mniej wymownym rówieśnikom. Jednak ta sama artykulacja może generować
fałszywe założenia u osób, z którymi rozmawiasz, którzy będą skłonni zakładać, że twoje umiejętności
przetwarzania są dokładnie takie same jak ich. Na przykład przyjmą równoważną szybkość identyfikacji
fonologii, czyli ustalenia, które dźwięki mają znaczenie. Przyjmą również równą łatwość w
identyfikowaniu istotnych informacji jawnych i niejawnych. W rezultacie w praktyce te rzekomo
konsultacyjne procesy mogą być fikcją. W idealnym świecie uznanie za osobę z zespołem Aspergera
zmieniłoby fałszywe założenia i poprawiłoby sposób interakcji innych ludzi. W prawdziwym świecie
Aspies prawdopodobnie odkryją, że ich życie waha się w nieprzewidywalny sposób między zbyt niskimi
i nadmiernymi oczekiwaniami. Ich mniej elokwentni rówieśnicy są prawie zawsze traktowani jak zwykli
głupi. Jak ujawnia David Andrews, a Stephena Shore omawia szerzej, każda diagnoza ze spektrum
autyzmu ma napiętnowanie. Każdy zdiagnozowany ryzykuje traktowanie jako osoby niewiarygodnej.
Jednak etykieta jest często ogromną ulgą, mającą wreszcie sens w przypadku bolesnych trudności i
mającą potencjał do oferowania drogowskazów. Dylemat rodziców kreśli w przejmujący sposób Jacqui
Jackson, żałując teraz, że wcześniej nie podzieliła się diagnozą ze swoim synem Lukiem. Rozpoznanie
zespołu Aspergera często następuje po innych mniej odpowiednich diagnozach, takich jak schizofrenia,
która może być bardzo przygnębiająca. Ktoś z autorytetem wysuwa fałszywe zarzuty na twój temat, w
które wszyscy uwierzą. Możesz pomyśleć, że powinieneś sam w to wierzyć. Szukałeś odpowiedzi, ale
ich nie znalazłeś. Miałeś bardzo trudny czas. Sprawy nie układają się zgodnie z oczekiwaniami. Chcesz
zrozumieć, co się dzieje, a to, co mówi lekarz, nie ma dla ciebie sensu – a jednak wszyscy w to wierzą.
To może sprawić, że poczujesz się gorzej na wiele sposobów. I może spowodować długotrwałe szkody
duchowe. Uznanie osoby z zespołem Aspergera prawdopodobnie być mile widzianym i może nawet
zainicjować proces zdrowienia z depresji. Niewygodny proces mimowolnego ujawnienia dziwności pomimo wszelkich starań - może być znacznie łatwiejsza dzięki rozpoznaniu jako osoby z Aspergerem.

Jest to etykieta, która przynajmniej daje pocieszenie, że nie jest się obcym, że są inni, którzy mają
podobne problemy w tym zagadkowym świecie. Co więcej, coraz więcej życzliwej literatury na temat
osób z Aspergerem podkreśla prawdopodobieństwo największych ekscentrycznych naukowców,
wynalazców, artystów i muzyków na przestrzeni lat również zasługiwałoby na diagnozę Aspergera.
Uderzającą cechą jest solidarność z bardziej klasycznie autystycznymi osobami, pokazana przez
autorów zespołu Aspergera. Jedynym autorem który podkreśla, że istnieje rzeczywista i znacząca
różnica między osobami z spektrum, które przyciągają lub nie przyciągają diagnozy zespołu Aspergera,
jest ściśle autystyczna współpracowniczka Michelle Dawson. Ze względu na sugerowany dobry język,
normalny zakres IQ i okazjonalną błyskotliwość, niektórzy klinicyści i inni specjaliści mają tendencję do
postrzegania osób z zespołem Aspergera jako należących do innej i wyższej klasy. Michelle Dawson
pragnie zwrócić uwagę na kluczowe podobieństwa między osobami z autyzmem wysoko i nisko
funkcjonujące, w odróżnieniu od Aspies. Martwi się, że w przeciwnym razie osoby z klasycznym
autyzmem zostaną odrzucone i odsunięte na bok jako nieodpowiednie i gorsze, a ich charakterystyczna
inteligencja nie zostanie rozpoznana. Jej własna, mocno skoncentrowana praca jest przykładem tej
inteligencji zastosowanej w wywiadzie diagnostycznym. Wizja autystyczna ma cechy jasności,
dokładności i penetracji, z których wszyscy możemy się nauczyć, jeśli mamy do niej dostęp.
Umiejscowienie danej osoby w przedziale od „skrajnego autyzmu” do „skrajnej normalności” jest
konsekwencją nie tylko jej wrodzonego usposobienia, ale także wpływu tego usposobienia na innych
ludzi i wynikającej z niego informacji zwrotnej. Pejoratywna informacja zwrotna może być radykalnie
unieruchamiająca. Ludzie mogą stracić pewność siebie z powodu powtarzających się niepowodzeń
społecznych i mogą stracić wcześniej motywujące zainteresowania. Mogą w ogóle stracić zdolność do
działania. Dinah Murray pokazuje, że utrata zdolności mówienia i interakcji, z nagłym zawężeniem
zakresu uwagi, może być spowodowana nagłą utratą pewności siebie. Poza sporadycznymi,
obezwładniającymi wybuchami, kiedy dorastała, jej pozycja w tym spektrum była już po stronie normy.
Jej historia sugeruje, że na położenie tej granicy ma wpływ lokalna kultura i może się ona zmieniać w
czasie. Sugerujemy, aby wiadomość dla osób w każdym wieku poza małymi dziećmi, którym
postawiono diagnozę, powinna brzmieć: „Miałeś bardzo trudny okres. Wypracowanie tego, co się
dzieje, jest dla ciebie o wiele trudniejsze niż dla większości ludzi. Kontrolowanie swoich uczuć jest dla
ciebie o wiele trudniejsze niż dla większości ludzi. Naprawdę dobrze sobie radziłeś, dużo wbrew
przeciwnościom losu”. Jakże wspaniale byłoby, gdyby ludzie z diagnozami ze spektrum autyzmu
otrzymali przestrzeń, czas, narzędzia komunikacyjne i delikatne wsparcie, aby pomóc im w radzeniu
sobie z problemami, które osobiście znajdują. problematyczny.

Powiedzieć czy nie powiedzieć: oto pytanie Aspie
Liane Holliday Willey
Zdiagnozowano u mnie zespół Aspergera (AS) pięć lat temu. Kiedy to piszę, mam 44 lata. Wierzę, że
przez 39 lat moje życie było niezliczoną ilością błędnych diagnoz, nieporozumień i straconych okazji,
ponieważ nie miałam prawidłowej diagnozy ZA. Wiedząc to, nie będziesz zaskoczony słysząc, że byłam
bardzo szczęśliwa słysząc, że mam ZA. To było ostateczne, które w końcu nadało sens mojemu życiu,
brakująca część mnie, która raz odnaleziona uczyniła mnie całością. Przez pierwsze cztery lata po
diagnozie mówiłam wszystkim, od taksówkarzy po współpracowników, że mam AS. Stałam się
chodzącym billboardem nowej społeczności, którą z dumą nazwałem własną. Diagnoza stała się szkłem
powiększającym, przez które mogłem zobaczyć świat na nowo, i sensowne było tylko to, że podzieliłem
się tym poglądem ze wszystkimi, których spotkałem. Czułabym się samolubnie, gdybym zachowała ten
widok w tajemnicy! Kilka miesięcy temu wydarzyło się coś, co zmieniło mój pogląd, perspektywę, może
nawet serce. Nie będę omawiać tego wydarzenia publicznie, ale powiem, że dotyczyło to młodego
Aspie, którego serce zostało złamane, a potem kilka, po publicznym ujawnieniu rówieśnikom Aspie. A
teraz zastanawiam się: czy popełniłam błąd? Czy jestem w stanie całkowitej ślepoty, kiedy opowiadam
wszystkim o wszystkim, co Aspie? Czy wszyscy muszą wiedzieć? Czy mam prawo, nie mówiąc już o
odpowiedzialności, powiedzieć wszystkim wszystko? A może powinienem wziąć pod uwagę mamę,
kiedy mówi do mnie: „Prawda może cię wyzwolić, ale niekoniecznie wyzwala wszystkich innych”? Nie
mam jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania. Jednak znam się na tyle dobrze, by wiedzieć, że
nigdy nie będę osobą zbyt prywatną, a przede wszystkim pozostaję wierna przekonaniu, że AS nie jest
ani brudną małą tajemnicą, ani czymś, czego należy się wstydzić. Gdybym była jedynym aktorem w
moim życiu, nadal gnałabym pełną parą ścieżką pełnego ujawnienia. Może byłoby mądrzej i bardziej
wrażliwie z mojej strony zwolnić tempo do miłego, uspokajającego spaceru. Nie, nie porzucę dumy,
która pojawia się, kiedy dokładnie wyrażam innym kim jestem; raczej zastanowię się dwa razy, kiedy i
jak powinnam wyrazić tę dumę. W końcu nie potrafię dokładnie odgadnąć, jak inni przyjmą tę
wiadomość, a inni (podobają się lub nie) mają wpływ na mnie. OK. Więc nie zamierzam wygłaszać
wykładu Aspie byle komu. Będę jednak nadal opowiadał ważnym osobom, czym jest ZA, jak wpływa na
mnie i gdzie mogą uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. Krótko mówiąc, o wiele więcej
zastanowię się nad pytaniem Aspie – powiedzieć czy nie powiedzieć. Komu powiedzieć? Wspomniałam
o ważnych osobach. Kim oni są? To do każdego z was należy decydowanie na własnych warunkach. Dla
mnie „ważny” oznacza każdego, kto ma wpływ na jakość mojego życia. Każdego dnia może to nadal
oznaczać kierowcę taksówki, jeśli znajduję się w sytuacji, w której moje myślenie wariuje z powodu
stresu lub zmęczenia i potrzebuję czyjejś pomocy w bezpiecznym dowiezieniu mnie tam, gdzie muszę.
Albo może to oznaczać agenta biletowego na lotnisku, jeśli czuję, że moje mówienie do siebie i
wiercenie się w tłumie daje władzom wrażenie, że jestem kimś, kogo trzeba zatrzymać na
przesłuchanie. Z drugiej strony, może będzie to moja weterynarz, żebym była pewna, że wie, że powie
mi wszystko w najdrobniejszych szczegółach dotyczących opieki nad moim chorym psem. Oczywiście,
„ważne” określam szerokimi pociągnięciami. Uważam jednak, że łańcuch jest tak silny, jak jego
najsłabsze ogniwo i nie chcę być najsłabszym ogniwem. Myślę, że byłbym najsłabszym ogniwem,
gdybym nie był szczery co do moich trudności i, jak pasują do sytuacji, moich różnic. Jeśli moja siła
zależy od pomocy innych, to muszę uważać ich za wystarczająco ważnych, aby otrzymać mój wykład o
tym, kim jestem. W końcu, jak ktokolwiek mógłby mi pomóc, gdybym nie uświadomił im przynajmniej
ogólnie, jak działa mój umysł? Kiedy potrzebuję ujawnić się codziennej osobie, używam prostych słów
i unikam zbyt wielu szczegółów. Chociaż to, co mówię, jest różne, zawsze brzmi mniej więcej tak: „Czy
wyświadczyłbyś mi przysługę? Mam trudności w nauce, które utrudniają mi zrozumienie żargonu i
abstrakcyjnych pojęć. Czy mógłbyś wyjaśnić [cokolwiek potrzebuję wyjaśnić] w bardzo konkretny i
prosty sposób, aby z większym prawdopodobieństwem naprawdę nas zrozumieć? Po prostu mam

problem z częściami języka i komunikacji niewerbalnej”. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że to
zawsze wystarczająca informacja, ale to dobry początek i często druga osoba zada mi pytania, których
potrzebuje, aby mi pomóc. Typowe pytania to wszystko od „Jak nazywa się Twoja
niepełnosprawność?” na „Czy pomogłoby ci, gdybym coś dla ciebie spisał?” Nigdy nie byłam
rozczarowana odpowiedziami, które otrzymuję, gdy jestem z osobą opiekuńczą, i zawsze jestem
przygotowany na mniej niż życzliwą osobę, która może odpowiedzieć mi głośną i powolną
odpowiedzią, jakbym była głucha lub z sugestią, że znajdę kogoś innego do pomocy. Bez względu na
odpowiedź, uważam, że najlepiej jest zachować krótkie i proste wyjaśnienie ZA, gdy masz do czynienia
z kimś, z kim będziesz się kontaktować tylko przez bardzo krótki czas. Czy ci się to podoba, czy nie,
słowo „niepełnosprawność” zbyt często niesie ze sobą nerwy, więc nie ma sensu, aby sytuacja trwała
dłużej niż to konieczne. Często jestem pytana, czy czuję się zakłopotana, kiedy przyznaję, że jestem
Aspie. Nie, nie. Pytają się też, czy trudno jest powiedzieć ludziom o ZA. Nie dla mnie. Jestem obdarzona
dużą dozą pewności siebie, jeśli nie całkowicie zdrową samooceną. Zgadza się: można mieć jedno bez
drugiego. Poczucie własnej wartości rozwija się, gdy ktoś wierzy we własną wartość i wartość. Pewność
siebie rozwija się, gdy ktoś wierzy, że może osiągnąć swoje cele, kiedy wierzy, że ma to, czego potrzeba,
aby zrobić to, czego potrzebuje lub chce zrobić. Rodzice Aspies: uważajcie! To Ty masz główny wpływ
na pewność siebie swojego dziecka. Na szczęście dla mnie rodzice nauczyli mnie wcześnie wierzyć, że
mam inteligencję i środki, aby zrealizować moje plany. Gdyby nie, nie miałabym kilku stopni
uniwersyteckich, kariery ani rodziny. Złożyłabym się w kok i zostałam tam, dopóki nie było nikogo, kto
mógłby oglądać mnie na żywo. Potrzeba było wiele zachęty i wsparcia, abym się otworzyła i odważyła
iść w świat, by powiedział mi, że nie mam tego, czego potrzeba, aby moje życie było dobrym miejscem
do życia. Mój tata zwykł mawiać: „Szkoda, że nie możemy wybrać naszych krewnych”. Do czego często
dodawał: „I pamiętaj, kiedy wybierasz współmałżonka: twoje dzieci też odziedziczą swoje geny”. To był
jego niezbyt subtelny sposób na powiedzenie mi, że on i ja byliśmy najlepszymi osobami, które byłyby
mądre, aby utrzymać naszą linię w zdrowiu i sile. Myślę o moim tacie jako o darwinowskim pragmatyku.
Dla niego, a później także dla mnie, ludzie z AS są często najlepszym wyborem do wielu niezwykle
ważnych zawodów i karier. Pomyśl o karierach, które wymagają godzin intensywnej nauki i praktyki,
silnego przekonania o opiniach, niesamowitej dbałości o szczegóły, jednomyślnego poświęcenia i
wyjątkowych wspomnień. Pomyśl o inżynierii, chemii, architekturze i programowaniu komputerowym.
Pomyśl o bibliotekoznawstwie, prawie, rzeźbie, aktorstwie i muzyce. Mój tata jest inżynierem. Jestem
psycholingwistą. Oboje czerpiemy radość z najdrobniejszych szczegółów, najbardziej konkretnych
niuansów. Mój tata projektował samoloty. Projektuję zdania. Oboje jesteśmy pasjonatami tego, co
robimy. Mamy szczęście praktykować to, co kochamy. Wielu Aspies nie ma tyle szczęścia, co my.
Zdecydowanie zbyt wielu z AS, którzy są bardziej niż zdolni do projektowania samolotów, zdań i
komputerów, bajecznych utworów muzycznych i pomysłów wartych nagrody oraz wspaniałych dzieł
sztuki, a kto wie, czym innym jest zamiast tego dostarczanie pizzy, zamiatanie podłóg lub stanie w linia
bezrobocia. Chociaż nie ma wstydu w żadnej dobrze wykonanej pracy, jest smutek, gdy praca
wykonana nie jest tą, do której pracownik się uczył, ani pracą, którą pracownik kocha. Zastanawiam
się, jak bardzo moja pewność siebie przyczyniła się do doprowadzenia mnie tam, gdzie jestem. Wydaje
mi się, że odpowiedź brzmi całkiem sporo. Gdyby moi rodzice nie traktowali moich atrybutów jako
drogocennych klejnotów godnych pochwały, gdyby nie bronili mnie jako dziewczyny, która może zrobić
wszystko, na co ma ochotę, czy byłabym w stanie pójść na studia podyplomowe i zarobić na mój
stopień naukowy? Czy miałabym odwagę umówić się na kilka pierwszych randek z moim ówczesnym
przyszłym mężem? Czy uwierzyłabym w siebie na tyle, by pomyśleć, że pomimo moich różnic i
trudności mogłabym wyjść za mąż, mieć karierę, do której dążyłam, założyć rodzinę i żyć życiem pełnym
humoru i optymizmu? Jestem przekonana, że odpowiedź na te pytania to głośne „nie”. Pytania.
Odpowiedzi. Powiedzieć. Nie mówić. Nie jest łatwo być Aspie. Poczucie własnej wartości ulega erozji
przez rówieśników i społeczeństwo, które nie są gotowe lub nie chcą traktować naszych unikalnych

atrybutów jako cennych klejnotów. Szanse pojawiają się i znikają, zanim nawet zorientujemy się, jakie
były. Nieporozumienia na ten temat i praktycznie wszystko inne zaciemniają nasze umysły
wątpliwościami i zamętem. Jedynym naprawdę głębokim sposobem na przetrwanie w neurotypowym
(NT) świecie jako Aspie jest poleganie na bardzo solidnym poczuciu pewności siebie. Przynajmniej dla
mnie jest to ta sama rzecz, która nadal pozwala mi wydobyć ze wszystkiego to, co najlepsze. I to właśnie
moja wiara w to, kim jestem, pozwala mi wyjść poza moją strefę komfortu i przyznać się innym, że
jestem Aspie i mogę potrzebować ich pomocy od czasu do czasu. Pewność siebie człowieka zaczyna
nabierać kształtu, gdy jest bardzo młody. Rodzice, którzy akceptują swoje dzieci, z kolei pomagają
dziecku zaakceptować siebie. Przekazy akceptacji przybierają różne formy, zarówno wypowiedziane,
jak i niewypowiedziane, zarówno oczywiste, jak i subtelne. Dzieci, nawet dzieci Aspie, muszą odkrywać
poprzez wszelkiego rodzaju wiadomości, w które ich rodzice wierzą i ufają, że dziecko może zrobić
wiele wspaniałych rzeczy, godnych pochwały i oklasków. Subtelne zabiegi ze strony rodziców
sugerujące niekompetencję dziecka zostaną na pewnym poziomie zauważone przez dziecko. Gorsze,
nie tak subtelne uwagi, które wyrażają nieszczęście lub żal z powodu uzdolnień dziecka lub różnic, trafią
prosto do serca dziecka i prosto do zamka, który na zawsze zachowa pewność siebie. Nie ma
wątpliwości, że trudniej jest wychować dziecko o wyjątkowych potrzebach, ale nie ma też wątpliwości,
że pewność siebie należy pielęgnować u wszystkich dzieci, bez względu na ich trudności, mocne i słabe
strony. Trzeba nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, czy to Aspie, czy nie. Nie można ich
rozpieszczać i trzymać w ochronnych kokonach przez całe życie. Trzeba im przybliżyć rzeczywistość,
nawet w małych dawkach. Prędzej czy później dzieci Aspie muszą zobaczyć swoje wyzwania takimi,
jakimi są, tak samo jak skłaniają się do ujrzenia swoich mocnych stron takimi, jakimi są. W
rzeczywistości wydaje mi się, że tak powinno być w przypadku wszystkich dzieci, a właściwie wszystkich
ludzi. Niemniej jednak istnieje wyraźna różnica w ilości wyzwań, przed jakimi staną dzieci Aspie w
porównaniu z dziećmi NT, a rodzice z wyjątkowymi dziećmi muszą zrozumieć, jak i kiedy chronić oraz
jak i kiedy odpuścić. Żałuję, że nie miałam kogoś, kto nauczyłby mnie, jak mniej opiekować się moimi
dziećmi, kiedy były małe. Byłam tak zajęta chęcią uchronienia dzieci przed chorobami, że robiłam dla
nich tyle, ile mogłam. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że to mówi im, że są niezdolni. Ale pod wieloma
względami tak było. Ich zdaniem wszechobecność mamy była wskazówką, że beze mnie niewiele mogą
zrobić. Moim zdaniem mówiłam im, że zawsze mogą liczyć na to, że mama będzie ich przewodnikiem i
pomocnikiem. Miałam dobre intencje, ale nie tak dobre nauczanie. Jakiego rodzaju pomocy
udzielałem, naprawdę? , bez mamy zaglądającej im przez ramię i prowadzącą? To, co uważałem za
ochronę, prawdopodobnie zostało im przekazane jako wiadomość, która mówiła: „Mama wcale nie
jest pewna, czy możesz to zrobić samodzielnie. Po prostu nie jesteś tak zdolna jak mama. Ponieważ
pewność siebie jest dość nieprzejrzystą koncepcją, może wydawać się trudna do pielęgnowania, ale
tak naprawdę nie jest. Jak na ironię, moja praca doktorska miała wiele wspólnego z poczuciem własnej
wartości i pewnością siebie, o których zapomniałam, kiedy moje dzieci były małe. Ale nigdy nie jest za
późno, aby zrobić to, co właściwe, więc tutaj opisałem tylko próbkę pomysłów, których teraz używamy,
a niektóre, których chcielibyśmy wykorzystać, aby pomóc Ci w tworzeniu kreatywnych soków
budujących pewność siebie. Dostosuj je tak, aby pasowały do Twojego dziecka, a następnie użyj ich
jako przewodnika przy wymyślaniu własnych.
* Poproś dziecko o zaplanowanie menu obiadowego. Ustaw kilka wskazówek, aby utrzymać dziecko w
zakresie zdrowego odżywiania, ale potem pozwól dziecku wybierać produkty spożywcze.
* Od najmłodszych lat niech dziecko przygotuje część rodzinnego jedzenia. Jak młody? Cóż, nawet
maluch może na przykład nakładać masło orzechowe na słupki selera.
* Zachęć dziecko do wzięcia odpowiedzialności za swoje rzeczy, gdy tylko zrozumie koncepcję
odkładania nawet jednej zabawki. Pozwól im pomóc Ci zdecydować, gdzie powinny iść ich zabawki,

pamiętając, że nawet najmłodsza Aspie lubi rzeczy „tak po prostu”; następnie zachęć dziecko do
umieszczania tam zabawek po każdym użyciu. Kontynuuj tę lekcję, gdy dziecko będzie starsze. Na
przykład pozwól mu wybrać narzuty na łóżko, zdecydować, w jakiej kolejności lubi układać narzuty lub
wybrać kolor swojej sypialni.
* Gdy tylko wydaje się to możliwe, zacznij pomagać młodemu Aspie w nauce oddzielania świata
swojego opiekuna od jego własnego świata, ale idź powoli i na małe sposoby. Jedną z rzeczy, które
robiłem dość skutecznie, było pozwalanie mojemu dziecku bawić się w dziale małych dzieci w naszej
lokalnej bibliotece. Jasne, musiałem przyjść, aby uratować inne dzieci przed moimi, gdy pojawiła się
odrobinę zbyt duża osobowość „dowódcy Aspie”, ale w większości moje dziecko nauczyło się, że może
istnieć w świecie, w którym mama nie trzyma jej dłoni. Oczywiście nadal trzymałam ją za rękę, gdy
czaiło się niebezpieczeństwo, ale zawsze szybko wyjaśniałem, dlaczego czasami trzymam ją za rękę, a
dlaczego nie. Głęboko wierzę, że Aspie często uczą się dobrze z bardzo bezpośrednich instrukcji, a także
wierzę, że trzeba im kierować, aby zobaczyli i zrozumieli tyle o tym świecie, ile możemy im przekazać.
Są szanse, że nie będą widzieć problemów narastających częściej, niż będą widzieć, że nadchodzą. Moje
osobiste doświadczenia z naprawdę złymi rzeczami, które narzucają mi naprawdę źli ludzie, sprawiają,
że czuję się bardzo czujnie, aby moje dzieci były świadome tego, co tam jest bardzo złe. Biblioteka była
bezpiecznym miejscem dla moich dzieci, ponieważ wiedziałam, że pod ręką jest osoba dorosła, która
chroni je przed drapieżnikami. Mogłabym pozwolić im swobodnie eksplorować tam. Ale w dużym
centrum handlowym potrzebowali mnie, abym otworzyła im oczy na miejsca, których powinni unikać,
sytuacje, z których powinni uciekać. Przez cały czas dawałam im do zrozumienia, że pewnego dnia będą
wystarczająco duże, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, ale na razie są za małe, by ryzykować
samotność w niektórych obszarach. A jako mama trzech córek zdarzają się nawet teraz chwile, kiedy
nie pozwalam mojej prawie 18-latce iść sama. W przypadku bezpieczeństwa osobistego kwestia
pewności siebie zajmuje drugie miejsce.
* Udowodnij dziecku, że doceniasz jego mocne strony i zainteresowania. Znajdź wiele okazji, aby
porozmawiać o swojej ulubionej obsesji. Umieść ich najnowszy wynalazek, bez względu na to, jak
dziwny i nieatrakcyjny może być, na kominku obok swoich ulubionych rzeczy. Poproś ich o pomoc w
rozwiązaniu problemu, jeśli jest to rodzaj problemu, o którym wiesz, że prawdopodobnie odniesie
sukces. Pamiętam, że podczas konferencji, którą prezentowałam kilka lat temu, dowiedziałem się, jak
zdolne potrafią być małe dzieci. Mój komputer nie działał prawidłowo i po tym, jak trzy osoby dorosłe
nie mogły go naprawić, zauważyłem młodego nastolatka stojącego tuż po mojej lewej stronie.
Zapytałem go, czy jest Aspie, a on skinął głową tak. Zapytałem go, czy wie coś o komputerach, a on
ponownie skinął głową tak. „Czy naprawiłbyś mój?” Zapytałam. Uśmiechnął się tak szeroko, jak tylko
potrafią usta i przeszedł przez dorosłych jak Mojżesz rozdzielający morza. Rzeczywiście, niecałe pięć
minut później komputer był gotowy do pracy. Nie ma dla mnie niespodzianki. Jedną z najlepszych
rzeczy w byciu Aspie jest nasz intelekt. Zazwyczaj jesteśmy całkiem dobrzy w rzeczach, które
najbardziej nam się podobają, a ten młody człowiek udowodnił to 300-osobowemu tłumowi.
* Zachęcaj dziecko do próbowania rzeczy, na które jego AS może nie pozwolić łatwo. Na przykład mam
bardzo słabą koordynację dwustronną, ale rodzice zawsze zachęcali mnie do pływania, gry w piłkę,
cheerleaderek, brania lekcji tańca - w zasadzie wszystkiego, czego chciałam spróbować. Wiedzieli, że
prawdopodobnie zrezygnuję z tych wydarzeń prędzej niż później, ale nigdy nie powiedzieli ani słowa,
kiedy zrezygnuję. Nie wściekali się nawet, gdy mój nauczyciel baletu zasugerował, że ja – ich ukochany
pięciolatek – nie wracam na balet tylko dlatego, że mam tendencję do bicia innych dzieci, jeśli zbytnio
się do mnie zbliżą. Kiedy zwrócono jej na to uwagę, odpowiedziała mojej mamie: „No cóż, powiedziałeś
dzieciom, że powinny być na wyciągnięcie ręki. Wygląda na to, że moje dziecko było tutaj jedynym

dzieckiem na tyle inteligentnym, by zrozumieć, co oznacza „odstęp na odległość ramienia”. Dobra
droga, mamo!
* Stań za logiką dziecka, gdy jest dźwięk. Podobnie jak moja mama z nauczycielką baletu, właściwe jest
nagradzanie dziecka za mądrość i rozsądek. Nie, nie zostałam nagrodzona za bicie innych dzieci i tak,
zostałam wysłany do mojego pokoju za bicie, ale nie zostałam ukarana za moje uzasadnienie. Raczej
zostałam ponownie nauczona, jak postępować zgodnie z moją logiką. W przykładzie z baletem rodzice
nauczyli mnie po prostu stojąc obok mnie, po jednym z każdej strony mnie, że gdy ktoś podejdzie zbyt
blisko, po prostu się oddalasz. A jeśli to nie zadziała, każesz dziecku trzymać się na odległość ramienia.
A jeśli to nie zadziała, powiedz nauczycielowi, żeby obserwował i upewnił się, że sąsiedzi są na
wyciągnięcie ręki. A jeśli to nie zadziała, poproś o umieszczenie na końcu linii, abyś zawsze mógł odejść
tak daleko, jak chcesz. Ten rodzaj „przemyślania” nie jest niczym innym jak liniowym rozwiązywaniem
problemów, ale jest to rodzaj rozwiązywania problemów, którego Aspies powinni być w stanie się
uczyć, a nawet podążać. Jedno ważne przypomnienie: porozmawiaj z zaangażowanymi dorosłymi, aby
poinformować ich, co robi twoje dziecko, aby mogli zobaczyć, czym jest rozwiązywanie problemów, a
nie przedwczesne rozwinięcie.
Uwaga: Aspies są świetni w decydowaniu nie tylko o tym, co powinni zrobić, ale także o tym, co powinni
zrobić inni. Na początku ustal granice, których Aspie nie mogą przekroczyć. Na przykład nie chcesz, aby
Twój Aspie mówił Ci, co będziesz jadł na kolację każdego wieczoru; ani nie chcesz, aby Twój Aspie
decydował, jakie meble powinien mieć dom i jaki rodzaj odzieży powinieneś nosić. W ich przestrzeni,
czy to w ich pokoju, czy tylko w sekretnym zakątku, mogą mieć carte blanche, ale nigdy nie powinny
być kontrolę nad całym światem, w którym żyją. Przyzwolenie na taki rodzaj kontroli raczej nie zbuduje
pewności siebie, ale zbuduje przekonanie, że ich droga jest drogą, a to przekonanie nie uczyni nikogo
lepszym człowiekiem. OK. Omówiliśmy kilka ciekawostek na temat budowania pewności siebie u dzieci,
ale co, jeśli Aspie (ty?) jest nastolatkiem lub dorosłym? Pewność siebie jest o wiele łatwiejsza do
pielęgnowania, gdy zaczyna być silna jako dziecko. Dla osób, które skończyły wiek dojrzewania,
pewność siebie zazwyczaj będzie znacznie trudniej zmienić. Trudniejsze, ale nie niemożliwe. Teraz
bardzo ważne jest, aby pamiętać, że to, co może wyglądać na słabą pewność siebie u osoby
neurotypowej, może nie być niczym w tym rodzaju, gdy zostanie zauważone u Aspie. Pozwól mi
wyjaśnić. Aspies często używają echolalii, aby się dopasować. Echolalia polega na kopiowaniu innych
ludzi lub innych rzeczy, które widzimy i/lub słyszymy. Wpadam w echolalię prawie za każdym razem,
gdy wychodzę z domu. Kiedy wracam do domu z lekcji lub wywiadu, moje dzieci będą się śmiać i każą
mi przestać zachowywać się jak na scenie. Kiedy rozmawiam z moimi brytyjskimi przyjaciółmi, moje
amerykańskie przemówienie jest pełne brytyjskich zwrotów. Dla niewprawnego oka może się
wydawać, że nie mam pewności siebie, aby być sobą lub myśleć samodzielnie. Ale niekoniecznie tak
jest. Echolalia jest zabawna i, w sposób, którego nie potrafię wyjaśnić, bardzo naturalna. Zazwyczaj to
się po prostu dzieje, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Mam tendencję do myślenia, że jest to
sposób na oszczędzanie energii przez mózg, ponieważ kopiowanie innych wymaga mniej mocy mózgu
niż analizowanie i szybkie przekształcanie i przekształcanie naszych własnych skłonności, abyśmy mogli
dopasować się do społeczeństwa NT. Przyjrzyj się też uważnie działaniom Aspiego, które na pierwszy
rzut oka mogą wydawać się strachem przed porażką lub odrzuceniem. Osobiście wiem, że moja niechęć
do próbowania nowych rzeczy nie wynika ze strachu przed porażką lub strachu przed odrzuceniem;
raczej to zwykle dlatego, że nienawidzę zmian i lubię swoją rutynę. Podejmuję wiele ryzyka, ale nie jest
to ryzyko, które świat NT zwykle postrzega jako osoby kształtujące osobowość. Na przykład, moim
pomysłem na ryzyko jest pójście na imprezę w domu jednego z moich przyjaciół. To jest naprawdę
udręka. I znowu, nie jest to kwestia strachu przed porażką lub odrzuceniem, jaki możemy zobaczyć,
gdy neurotypowa osoba o słabej pewności siebie odmawia ubiegania się o nową pracę, ponieważ jest
przekonana, że pracodawca uzna ich imponujące CV za niewystarczające i nudne. W przypadku Aspie

często jest to raczej strach przed nieznanym i nieprzewidywalnym niż strach przed tym, co inni mogą
o nas pomyśleć lub jak możemy sobie poradzić w konkursie. Dlatego zanim przyjrzymy się opracowaniu
programu budowania pewności siebie dla Aspie, będą musieli dowiedzieć się, co leży u podstaw tych
zachowań. Zastanów się: czy Aspie reaguje ze strachu przed byciem lubianym za to, kim naprawdę jest,
czy też z naturalnej skłonności do naśladowania, jak to było w pierwszym przykładzie? Czy zachowanie
wynika ze strachu przed odrzuceniem, czy ze strachu przed opuszczeniem rutynowego i
przewidywalnego środowiska, jak przedstawiono w drugim scenariuszu? Aby dalej mieszać garnek,
może się zdarzyć, że starsza Aspie rozwinęła niską pewność siebie, tak jak zrobiłaby to osoba
neurotypowa. W końcu wielu z nas czuje się odrzuconych przez grupy rówieśnicze, ponieważ jesteśmy
inni lub odrzucono nas w pracy, ponieważ nasze CV nie do końca rekompensuje nasze dziwactwa.
Pojawia się nowe pytanie: Jakie programy pewności siebie działają zatem dla nas? To jedno z tych
pytań, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Pamiętaj: najpierw ważne jest, aby przeanalizować główny
problem, aby zobaczyć, czy jest to cecha Aspie, czy prawdziwe odbicie słabej pewności siebie. Jeśli jest
to problem związany z Aspie, zwracasz się do ekspertów, którzy mówią nam, jak pomóc Aspies w
radzeniu sobie z takimi rzeczami, jak zbyt duża ilość echolalii lub strach przed nieznanym. Ale jeśli masz
pewność, że problemy wynikają wyłącznie z dużej dawki niskiej pewności siebie, możesz zacząć od
zachęcania do następujących rzeczy:
* Przypomnij Aspie o jej sukcesach. Pokaż jej wszystkie zdobyte nagrody. Zabierz ją do środowisk, w
których się wyróżniała, i poproś ją, aby opowiedziała o dobrych czasach, jakie tam przeżyła. Poproś
ludzi, którzy ją znają, aby pisali listy, które odzwierciedlają sukcesy i dobre rzeczy, które widzą w Aspie.
* Zachęć Aspie do korzystania z wizualizacji, w której wyobraża sobie, że wykonuje dobrą robotę w
rzeczach, które kocha najbardziej. Poproś ją, aby zapisała lub narysowała obrazy, a następnie niech ma
przy sobie te przypomnienia, aby mogła się do nich odnieść w chwilach zwątpienia.
* Naucz Aspie mówienia o sobie w momentach niskiej pewności siebie, zastępując negatywne myśli
optymistycznymi koncepcjami. Przećwicz to na głos, aby upewnić się, że naprawdę rozumieją, co
próbujesz wyjaśnić. Na przykład możesz powiedzieć coś w stylu: „Zaczynam czuć, że nie mogę iść na tę
imprezę. Serce mi wali, głowa mnie boli. O nie! Co jeśli nikt mnie tam nie chce? Co jeśli… przestań! Nie
będę tak mówić. Nie popadam w zwątpienie. Mogę iść na imprezę. Mogę to zrobić. Nie zostałabym
zaproszona na tę imprezę, gdyby ludzie mnie nie lubili. Nic mi nie będzie!"
* Naucz Aspie, jak stosować logikę do swojej samooceny. To będzie trudne, ponieważ Aspies mają
tendencję do trudności z introspekcją. Ale z czasem i praktyką możemy nauczyć się introspekcji i
samooceny. A kiedy połączymy poczucie logiki z naszą rzeczywistością, myśli, które były złe lub
niedocenione, nie zajmą się tak głęboko.
Tak więc następnym razem, gdy twój Aspie powie coś irracjonalnego, na przykład „Jestem najgorszą
osobą na świecie i nigdy nie dostanę pracy, której chcę”, zaoferuj logiczną odpowiedź, która obala ten
pogląd. „Czy naprawdę myślisz, że jesteś najgorszą osobą na świecie? Czy to nie przesadza? W całym
schemacie rzeczy jesteś bardzo daleki od bycia nawet blisko najgorszej osoby na świecie. Możesz nie
dostać pracy, którą chcesz, ale nie jesteś wyjątkowy. Wiele osób nie dostaje pracy, której chce. Zrób
wszystko, co w Twojej mocy, dobrze przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, upewniając się, że
masz kwalifikacje na dane stanowisko i prezentując się profesjonalnie. To wszystko, co każdy może
zrobić!” Pomóż swojemu Aspie dostrzec, że najlepszym sposobem, aby czuć się komfortowo we
własnej skórze, jest za wszelką cenę wierzyć w siebie. Podziel się biografiami znanych i codziennych
ludzi, którzy zmienili swoje życie z porażki w sukces. Przypomnij Aspie, że z porażki pochodzi nowa
wiedza i nowy rozwój. Konkluzja: naucz, że porażka nie jest ani brzydkim słowem, ani potępieniem na
wieczną pustkę. Jest to naturalna faza, przez którą większość ludzi przechodzi w kółko. Szczerze

mówiąc, wszystkie informacje, które przedstawiłem na temat pewności siebie, mogą nie wystarczyć,
aby doprowadzić Aspie do w pełni zrealizowanego celu, jakim jest wysoka pewność siebie. Jeśli tak jest,
gorąco polecam konsultację z wykwalifikowanym doradcą, który specjalizuje się w zaburzeniach ze
spektrum autyzmu (ASD). Laik może zrobić tylko tyle, bez względu na to, jak bardzo jest oddany
sukcesowi Aspie. I nie ma wstydu prosić o pomoc. Proszenie o pomoc to oznaka siły! Teraz złe wieści.
Żadna doza pewności siebie nie jest w stanie powstrzymać wszystkich zagrożeń związanych z
informowaniem innych o ZA. Jasne, silna pewność siebie pomoże nam nie martwić się o to, co
powiedzą inni, gdy powiemy im o naszym AS, i może znacznie ułatwić ogólne ujawnienie, ale nie
powstrzyma innych przed reagowaniem w sposób, który może sprawić, że nasze Życie jest trudniejsze.
My z zespołem Aspergera musimy to zdać sobie sprawę. Chociaż mam bardzo mały problem z
powiedzeniem ludziom o moim zespole Aspergera, zawsze jestem w szoku, gdy odkrywam, że to
słuchacz może mieć problem, gdy usłyszy informacje. Nawet jeśli jestem przepełniony pewnością
siebie i przekonaniem, że jestem solidnie przyzwoitą osobą o dobrych cechach i zdolnościach, ludzie,
którzy słyszą, że jestem Aspie, nadal nie będą patrzeć na mnie inaczej, albo litując się nade mną, albo
martwiąc się, że ostatecznie jestem nie do wykonania zadania. W dzisiejszych czasach nie dziwię się
nawet, gdy dowiaduję się, że ktoś szepnął za moimi plecami, że jestem niepełnosprawna. Czasami
nawet zauważam, że ludzie zmieniają sposób, w jaki do mnie mówią, używając wolniejszej mowy lub
prostych terminów, jakby mój AS oznaczał, że jestem głupi, tępy lub głuchy. Bez względu na to, ile
dobrych faktów podasz ujawniając swój AS, będą inni, którzy nie usłyszą dobrych rzeczy, więc
nienaturalne jest dla nich zrozumienie, że różnice neurologiczne nie oznaczają niezdolności. Wiedz
zatem, że jeśli zdecydujesz się opowiedzieć o swoim AS, narazisz się na to, że inni będą mieć
zastrzeżenia i wątpliwości co do twoich umiejętności, a może nawet całej osobowości. To zastraszające
rzeczy i to wymaga intensywnego namysłu przy podejmowaniu decyzji, czy powiedzieć. Dla mnie
ryzyko jest warte podjęcia, ale mam bardzo dużą grupę zwolenników, którzy uzdrawiają mnie bez
względu na to, jak bardzo społeczeństwo próbuje mnie posiekać. Jeśli nie utrzymam pracy, bo
powiedziałem też moim rówieśnikom wiele o moich różnicach - rzeczywistość, której jestem pewien,
że wielokrotnie doświadczałam - wciąż mogę sobie pozwolić na wyżywienie i utrzymanie mojej rodziny
dzięki mojemu mężowi i jego karierze. Jeśli zostanę usunięty z listy „kto-kto” z listy sąsiedztwa,
ponieważ ujawnię się zbyt szybko z moim AS – kolejna rzeczywistość, w której wielokrotnie cierpiałem
- niech tak będzie. Mam kilku naprawdę dobrych i wiernych przyjaciół, którzy widzą mnie przez każdą
burzę. Po prostu gromadzę w sercu moje córki, męża i rodziców i pozwalam innym odpłynąć z mojego
świata. Obecnie mam ogromne szczęście, ale nie zawsze tak było. Spędziłam dziesięć długich lat w
wirtualnym piekle. W dniach, kiedy moi rodzice nie mogli się mną opiekować z powodu dużej odległości
między nami, zanim miałam męża i zanim nawiązałam kilka bliskich przyjaźni, spędzałam dni
nienawidząc swojego życia, a noce samotne i smutne. I to były dobre czasy. Doświadczyłam
najgorszego z najgorszych rzeczy, których nie lubię drukować, ponieważ daje to wspomnieniom taką
trwałość, która mogłaby mnie udusić. Te dziesięć lat nauczyło mnie mówić tym, którzy w dużej mierze
są zdani na siebie lub tym, którzy mają niewiele, jeśli w ogóle, wsparcia, aby lekko stąpali, gdy myślą o
ujawnieniu. Ktoś, kto ma system wsparcia, jest znacznie łatwiej wystąpić. Nie można temu zaprzeczyć.
Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, które mogą gonić za ujawnieniem, wielu może się zastanawiać
po co w ogóle zawracać sobie głowę opowiadaniem? Opowiadanie może sprawić, że poczujesz się
bezpieczniej, jeśli sprowadzi ludzi do twojego kącika wsparcia. Mówienie może pomóc ci się
zrelaksować, jeśli mówisz, że jesteś wolny, by być sobą i nie musisz już udawać. Dzielenie się pomoże
również edukować innych na temat AS, a ta edukacja doprowadzi do tego rodzaju świadomości, która
może umożliwić identyfikację nowych Aspies i udzielanie im porad. Kto wie? Może podzielenie się
swoją historią AS zadzwoni do innej duszy, która dopiero wtedy rozpozna prawdziwą piosenkę w
swoim sercu… piosenkę Aspie. Nie popełnij tego błędu: czasami naprawdę musisz powiedzieć. Jeśli
chodzi o zdrowie fizyczne lub emocjonalne, kiedy środowisko musi zostać zmienione, aby dostosować

się do problemów sensorycznych, abyś mógł jak najlepiej pracować w pracy, lub kiedy po prostu nie
możesz dłużej znosić udawanie kogoś innego, wtedy naprawdę rozsądnie byłoby podjąć ryzyko i
powiedzieć. Jeśli próbujesz nawiązać trwały związek, jeśli bierzesz udział w nieznanym zajęciu, które
jest zbyt skomplikowane, aby sobie z nim poradzić, lub jeśli próbujesz kontynuować naukę i uważasz,
że zwykłe środowisko edukacyjne jest zbyt trudne do opanowania, to rozsądnie byłoby zmierzyć się z
ryzykiem i powiedzieć. Wiedza o ryzyku pomoże ci przygotować się do ujawnienia, a jeśli wykonałeś
dobrą robotę, budując silną i pewną pewność siebie, możesz znacznie lepiej utrzymać całą sprawę z
właściwej perspektywy. Jak mój tata zawsze mi mówi: „Czy to, co masz zamiar zrobić, cię zabije? Jeśli
nie, zrób to i zrób to najlepiej, jak potrafisz.

Diagnoza u dorosłych
Kryteria diagnostyczne zostały napisane przede wszystkim w celu identyfikacji objawów zespołu
Aspergera u dzieci i nie mamy żadnych dostosowań do kryteriów diagnozy osób dorosłych.
Diagnostyczna ocena dorosłych przedstawi klinicyście pewne potencjalne problemy i ryzyko błędnej
diagnozy lub braku diagnozy, gdy cechy są zanegowane lub zakamuflowane. Jeśli to możliwe,
przeprowadzenie oceny diagnostycznej z osobą krewną, partnerem lub przyjacielem osoby dorosłej,
która może przedstawić bardziej obiektywną opinię na temat historii rozwoju danej osoby. Na przykład
młody człowiek powiedział, że kiedy był dzieckiem, miał wielu przyjaciół, którzy przyszli do jego domu;
ale jego matka skomentowała, że to dzieci bawiły się jego zabawkami, a nie jej syn, a kiedy byli w jego
domu, bawił się sam w innej części domu. Możliwe jest, że dorosły celowo wprowadzi klinicystę w błąd,
aby zachować poczucie własnej wartości lub uniknąć diagnozy, która może być postrzegana jako
choroba psychiczna. Niektórzy dorośli mogą zdecydować się na ukrycie swoich trudności w
umiejętnościach interakcji społecznych, podczas gdy inni mogą uznać, że ich zdolności są całkiem
normalne, wykorzystując cechy rodzica jako model normalnych umiejętności interakcji. Jeśli dana
osoba miała dominującego rodzica z cechami zespołu Aspergera, mogło to mieć wpływ na
doświadczenie i postrzeganie normalności przez tę osobę. Niektórzy dorośli z zespołem Aspergera już
od najmłodszych lat wiedzieli, że są inni. Lekarz zwykle pyta osobę: „Czy kiedykolwiek czułeś, że różnisz
się od innych ludzi? Jakie to były różnice? A kiedy po raz pierwszy zauważyłeś, że jesteś inny?”. Ogólna
zgoda tych, którzy uznali, że są inni i różnią się od innych, jest taka, że pierwsze oznaki zostały
zauważone, gdy poszli do szkoły. Musieli odnosić się do osoby dorosłej innej niż matka i dzieci innych
niż ich rodzeństwo. We wczesnym dzieciństwie osoba rozwijała poczucie więzi społecznej z członkami
rodziny, ale rówieśnicy byli zagmatwani i nie zachowywali się tak, jak oczekiwali lub nie byli
zainteresowani tymi samymi rzeczami.
Psychologiczne przystosowanie do bycia innym
Dzieci z zespołem Aspergera postrzegają i doświadczają zupełnie inny świat niż ich rówieśnicy i
stopniowo mogą rozpoznać i zaniepokoić się tym, że różnią się od swoich rówieśników. Dotyczy to nie
tylko różnych zainteresowań, priorytetów i wiedzy społecznej, ale także częstej krytyki ze strony
rówieśników i dorosłych. Ci młodzi ludzie mogą następnie rozwinąć mechanizmy obronne i
kompensujące poczucie wyobcowania, izolacji społecznej i niezrozumienia. Autor zidentyfikował cztery
kompensacyjne lub strategie przystosowawcze opracowane przez dzieci z zespołem Aspergera w
odpowiedzi na uświadomienie sobie, że są różne. Ta stosowana strategia zależy od osobowości,
doświadczeń i okoliczności każdej osoby. Typy osobowości, które mają tendencję do internalizowania
myśli i uczuć, mogą rozwijać oznaki depresji lub wykorzystywać wyobraźnię do tworzenia
alternatywnego świata, w którym odnoszą większe sukcesy. Typy osobowości, które uzewnętrzniają
myśli i uczucia, mogą obwiniać lub naśladować innych. Ci pierwsi mogą mieć problemy z zarządzaniem
gniewem i arogancją; ten ostatni uczy się, jak skutecznie działać w sytuacji społecznej.
Depresja reaktywna
Zdolności społeczne i umiejętności przyjaźni są wysoko cenione przez rówieśników i dorosłych, a brak
sukcesu w tych dziedzinach może prowadzić do tego, że niektóre osoby z zespołem Aspergera
uwewnętrzniają swoje myśli i uczucia, tak że stają się samokrytyczni, nadmiernie przepraszający i coraz
bardziej wycofani społecznie. Osoba ma intelektualną zdolność do postrzegania swojej izolacji
społecznej i braku umiejętności społecznych w porównaniu z innymi, ale nie wie intuicyjnie, co zrobić,
aby poprawić swoje umiejętności. Odważne próby poprawy integracji społecznej mogą spotkać się z
ośmieszeniem; ponieważ nie ma jeszcze diagnozy, osoba ta nie ma niezbędnego poziomu wskazówek,
a zwłaszcza zachęty. Osoba desperacko chce być społecznie akceptowana i mieć przyjaciół, ale nie wie,

co robić i może rozwinąć reaktywną depresję kliniczną w wyniku wglądu w to, że jest inna i nie jest w
stanie osiągnąć wymaganego sukcesu społecznego. Depresja kliniczna może również wpływać na
motywację i energię do innych wcześniej przyjemnych zajęć, a także mogą wystąpić zmiany wzorców
snu i apetytu, negatywne nastawienie, które przenika wszystkie aspekty życia, a w skrajnych
przypadkach mówi się o samobójstwie, a nawet o samobójstwie impulsywnym lub planowanym
próbowanie.
Ucieknij w wyobraźnię
Bardziej konstruktywną internalizacją myśli i poczucia izolacji społecznej może być ucieczka do własnej
wyobraźni. Osoba może rozwinąć żywy i złożony wyimaginowany świat, czasami z wymyślonymi
przyjaciółmi. W tym fantastycznym świecie osoba odnosi sukcesy społeczne i akademickie. Dziecko
może zainteresować się innymi krajami i planetami w młodym wieku, jak opisano w poniższym cytacie:
Kiedy miałem około siedmiu lat, prawdopodobnie zobaczyłem w książce coś, co mnie zafascynowało i
nadal fascynuje. Ponieważ było to coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, całkowicie niezwiązane i
dalekie od naszego świata i naszej kultury. To była Skandynawia i jej mieszkańcy. Ze względu na swoją
obcość była całkowicie obca i przeciwna wszystkim i wszystkim, co było mi znane. To była moja
ucieczka, świat marzeń, w którym nic nie przypominałoby mi codziennego życia i wszystkiego, co
musiało na mnie rzucić. Ludzie z tego cudownego miejsca wyglądają zupełnie inaczej niż ludzie w
„prawdziwym świecie”. Patrząc na te twarze, nie przypominam sobie nikogo, kto mógłby mnie
upokorzyć, przestraszyć lub zganić. Najważniejsze jest to, że odwracałem się od prawdziwego życia i
jego zdolności do zranienia i ucieczki.
Zainteresowanie innymi kulturami i światami może tłumaczyć np. rozwój szczególnego
zainteresowania geografią, które może zaspokoić ciekawość bardzo odmiennej kultury danego
miejsca; lub w astronomii i science fiction, w których fantazja może dotyczyć odkrycia planety, na której
wiedza i umiejętności osoby z zespołem Aspergera są rozumiane i cenione; lub w czasach
prehistorycznych, takich jak czasy dinozaurów, kiedy nie było ludzi, z którymi można by się odnieść; lub
w starożytnym Egipcie, z jego znacznie prostszym stylem życia. Czasami stopień wyobraźni może
prowadzić do rozwoju umiejętności pisania fikcji. Niektóre dzieci - zwłaszcza dziewczynki - i niektóre
kobiety z zespołem Aspergera mogą rozwinąć swoją umiejętność wykorzystywania wyimaginowanych
przyjaciół, postaci i światów do pisania całkiem niezwykłej fikcji. Taka korekta może doprowadzić do
sukcesu jako autor beletrystyki lub jako dziennikarz podróżniczy. Innym wyrazem tej strategii
dostosowawczej jest rozwijanie zainteresowania w okresie dojrzewania w złożonych grach
fabularnych. Ucieczka w wyobraźnię może być psychologicznie konstruktywną adaptacją, ale istnieje
ryzyko, że inni ludzie źle zinterpretują intencje lub stan umysłu danej osoby. Hans Asperger pisał o
jednym z czwórki dzieci, Harro, które stało się podstawą jego tezy o osobowości autystycznej:
Mówiono, że jest zatwardziałym „kłamcą”. Nie kłamał, żeby wydostać się z czegoś, co zrobił - to z
pewnością nie był jego problem, bo zawsze mówił prawdę bardzo bezczelnie - ale opowiadał długie,
fantastyczne historie, jego konfabulacje stawały się coraz dziwniejsze i niespójne. Lubił opowiadać
fantastyczne historie, w których zawsze występował jako bohater. Opowiadał matce, jak wychwalał go
nauczyciel przed klasą, i inne podobne historie.
Kontrast między światem rzeczywistym i wyimaginowanym może stać się dość ostry w okresie
dojrzewania, a pod wpływem skrajnego stresu nastolatek z zespołem Aspergera może stworzyć świat
fantazji, który staje się nie tylko mentalnym azylem i źródłem przyjemności, ale także powodem do
niepokoju dla innych, którzy Zauważ, że rozróżnienie między światem fantazji a rzeczywistością zaciera
się. To wycofanie się w wyobraźnię jako mechanizm kompensacyjny może następnie zostać
zinterpretowane jako urojeniowy stan umysłu

Zaprzeczenie i arogancja
Alternatywą dla internalizacji negatywnych myśli, uczuć oraz przyczyny i rozwiązania problemów
interpersonalnych jest uzewnętrznienie przyczyny i rozwiązania. Osoba może rozwinąć formę
nadmiernej rekompensaty za swoje poczucie niekompetencji w sytuacjach społecznych, zaprzeczając,
że istnieją jakiekolwiek problemy i w arogancki sposób twierdząc, że „wina” leży w innych ludziach.
Takie dzieci i dorośli wchodzą w „tryb Boga”, widząc siebie jako wszechmocnych ludzi, którzy nigdy nie
popełniają błędów i nie mogą się mylić. Mogą zaprzeczać, że mają jakiekolwiek trudności z
nawiązywaniem przyjaźni lub odczytywaniem sytuacji społecznych lub myśli i intencji ludzi. Upierają
się, że nie potrzebują żadnych programów naprawczych i nie powinny być traktowane inaczej niż inni.
Nie chcą być uważani za nieudolnych społecznie lub cierpiących na zaburzenie, które zostało
zdiagnozowane przez psychologa lub psychiatrę. Ich odpowiedź brzmi: „Nie jestem szalona, zła ani
głupia”. Chociaż tacy ludzie wiedzą, że mają ograniczone kompetencje społeczne, desperacko starają
się ukryć swoją niepełnosprawność. Wynikające z tego zaprzeczenie i arogancja mogą bardzo niepokoić
członków rodziny i psychologów. Ich brak kompetencji w rozumieniu społecznym może skutkować
rozwojem zachowań prowadzących do dominacji i kontroli w kontekście społecznym. Takie
zachowania mogą obejmować stosowanie zastraszania i rozwijanie aroganckiej i nieelastycznej
postawy w celu zdobycia władzy i kontroli, ponieważ inni są bardziej skłonni do „poddania się”, aby
uniknąć konfrontacji. Tacy ludzie mogą „odurzyć się” swoją władzą i dominacją; w dzieciństwie może
to prowadzić do problemów z prowadzeniem. Inną strategią, stosowaną czasem przez dziewczęta z
zespołem Aspergera, nie jest dominacja, ale unikanie jakichkolwiek wymagań społecznych. Dziecko
może rozwinąć umiejętność manipulowania i unikania sytuacji za pomocą emocjonalnego szantażu i
zdecydowanej determinacji w celu uzyskania kontroli. Niestety, jedną z konsekwencji w dzieciństwie i
później kompensacyjnego mechanizmu arogancji i zaprzeczania oraz niedojrzałej teorii umysłu i
umiejętności empatii związanych z zespołem Aspergera jest poszukiwanie rozwiązania i zemsty za
społeczne zakłopotanie poprzez fizyczny odwet. Kiedy dziecko jest zdezorientowane co do intencji
innych osób lub co robić w sytuacji społecznej, lub popełniło widoczny błąd, wynikająca z tego
„negatywna” emocja może prowadzić do błędnego przekonania, że działania drugiej osoby były celowo
złośliwe. Odpowiedzią jest zadawanie takiego samego dyskomfortu, czasami poprzez fizyczny odwet:
„On zranił moje uczucia, więc zrobię mu krzywdę”. Mechanizm kompensacyjny arogancji może również
wpływać na inne aspekty interakcji społecznych. Osoba ta może mieć trudności z przyznaniem się do
błędu i być znana z kłótni. Asperger radził:
Istnieje wielkie niebezpieczeństwo angażowania się w niekończące się kłótnie z tymi dziećmi, czy to po
to, by udowodnić, że się mylą, czy też po to, by skłonić je do zrozumienia. Dotyczy to zwłaszcza
rodziców, którzy często znajdują się w pułapce niekończących się dyskusji. Może istnieć niezwykle
dokładne przypomnienie tego, co zostało powiedziane lub zrobione, aby udowodnić rację, będąc
wielkimi historykami własnej przeszłości. Ta cecha może być może prowadzić do udanej kariery
obrońcy w sądzie kontradyktoryjnym.
Arogancka postawa może jeszcze bardziej zrazić osobę do naturalnych przyjaźni, a zaprzeczenie i opór
wobec programów naprawczych może zwiększyć przepaść między zdolnościami społecznymi danej
osoby a zdolnościami innych osób. Chociaż możemy zrozumieć, dlaczego dziecko lub dorosły
rozwinęliby takie strategie kompensacyjne i przystosowawcze, długoterminowe konsekwencje mogą
mieć znaczący wpływ na przyjaźnie i perspektywy na bardziej intymne relacje, a nawet zatrudnienie
jako osoba dorosła.
Imitacja

Inteligentnym i konstruktywnym mechanizmem kompensacyjnym jest obserwowanie i wchłanianie
osób, które odnoszą sukcesy społeczne. Takie dzieci początkowo pozostają na peryferiach zabawy
społecznej, obserwując i zauważając, co robić. Mogą następnie odtworzyć czynności, które
zaobserwowali we własnej samotnej zabawie za pomocą lalek, figurek lub wyimaginowanych przyjaciół
w domu. Ćwiczą, ćwiczą scenariusz i swoją rolę, aby osiągnąć płynność i pewność siebie przed próbą
włączenia się w prawdziwe sytuacje towarzyskie. Niektóre dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mogą
być niezwykle przenikliwi w swoich zdolnościach obserwacyjnych, kopiowaniu gestów, tonie głosu i
manierach. Rozwijają umiejętność opisaną przez Liane HollidayWilley w Udając, że jest normalna.
Może to prowadzić do udanej kariery aktorskiej i być konstruktywnym sposobem nawiązywania
przyjaźni i osiągania integracji społecznej. Stanie się ekspertem naśladownictwa może mieć inne zalety.
Dziecko może stać się popularne za naśladowanie głosu i postaci nauczyciela lub postaci z telewizji.
Nastolatek z zespołem Aspergera może konstruktywnie wykorzystywać zajęcia i techniki dramy w
codziennych sytuacjach, określając, kto odniósłby sukces w tej sytuacji i przyswajając osobowość tej
osoby. Istnieją jednak dwie możliwe wady. Pierwszym z nich jest obserwowanie popularnych, ale
osławionych modeli, na przykład szkolnych „złych facetów”. Ta grupa może zaakceptować nastolatka
z zespołem Aspergera, który nosi „mundur” grupy i mówi w ich języku, zna ich gesty i kodeks moralny,
ale może to zrazić nastolatka od bardziej odpowiednich modeli. Grupa może również rozpoznać, że
dana osoba jest fałszywa lub „wysiłkowa”, a osoba z zespołem Aspergera może nie być świadoma, że
jest potajemnie wyśmiewana i „wrabiana”. Druga wada dotyczy psychologów i psychiatrów, którzy
mogą raczej uznać, że dana osoba ma oznaki wielorakiego zaburzenia osobowości, niż uznać, że jest to
konstruktywna adaptacja do zespołu Aspergera.
Ocena diagnostyczna
Diagnoza wiąże się z wiedzą o dzieciństwie, a przecież może minąć kilkadziesiąt lat, odkąd osoba
dorosła była dzieckiem, a na wspomnienia z dzieciństwa może mieć wpływ dokładność, lub inaczej,
pamięć długotrwała. Pomocą w zapamiętywaniu i dyskusji może być oglądanie fotografii osoby, gdy
była dzieckiem. Zdjęcia rodzinne zrobione podczas spotkań towarzyskich mogą być okazją do
zauważenia, czy dziecko wydaje się uczestniczyć w interakcjach społecznych. Rozmowa podczas oceny
diagnostycznej może dotyczyć zdarzenia oraz kompetencji i zaufania osoby w określonym kontekście
społecznym. Sprawozdania szkolne mogą być przydatne we wskazaniu na wszelkie problemy z
relacjami rówieśniczymi w szkole oraz wszelkie obawy dotyczące zdolności uczenia się i zachowania.
Autorka woli, jeśli to możliwe, przeprowadzać ocenę diagnostyczną z krewnym, partnerem lub
przyjacielem osoby dorosłej, która może nie tylko wyrazić drugą opinię na temat wspomnień o
zdolnościach i doświadczeniach z dzieciństwa, ale także wydać bardziej obiektywną opinię. Istnieją
pewne cechy, które mogą być bardziej widoczne u dorosłych skierowanych na diagnozę zespołu
Aspergera. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety są świadome aktualnych stylów ubioru i wiedzą, że ich dobór
ubioru, dobór kolorów i dodatków zostanie zauważony, zwłaszcza, być może, przez inne kobiety.
Wiedzą też, jaka odzież byłaby odpowiednia do oceny diagnostycznej. Lekarz może zauważyć, że
kobieta z zespołem Aspergera wybiera odzież, która jest wygodna i praktyczna, a nie modna.
Mężczyzna z zespołem Aspergera może mieć niezwykłe wyczucie ubioru, wyglądać na niechlujnego i
szybko rozczochranego. Partner lub krewny może opisać osobę jako perfekcjonistę i nadmiernie
krytyczną wobec innych. Autor zauważył, że niektórzy dorośli z zespołem Aspergera są znani z tego, że
są poruszeni tym, co inni postrzegają jako błahe sprawy, ale podziwia ich spokój i racjonalność w
prawdziwym kryzysie, kiedy typowi rówieśnicy są nadmiernie emocjonalni i podejmują niemądre
decyzje. Na przykład autor zna kilku lekarzy z zespołem Aspergera na oddziałach ratunkowych, którzy
są w stanie spokojnie pracować w nagłych wypadkach medycznych oraz kilku mężczyzn z zespołem
Aspergera, którzy zostali znani z odwagi, determinacji i podejmowania decyzji w ich czynnej służbie
wojskowej. kariery. Obecnie dysponujemy kwestionariuszami przesiewowymi w celu określenia

zdolności i cech osobowości zespołu Aspergera u dorosłych, a analiza odpowiedzi i wyników w tych
kwestionariuszach może być niezwykle przydatna dla klinicysty. Większość obecnych narzędzi oceny
została opracowana przez Simona Barona-Cohena i Sally Wheelwright i opublikowana w Baron-Cohen.
Narzędzia do badań przesiewowych mają na celu wskazanie osoby, która może mieć objawy zespołu
Aspergera; nie są alternatywą dla oceny diagnostycznej przeprowadzonej przez doświadczonego
klinicystę. Ocena diagnostyczna może stanowić okazję do głębszego zbadania odpowiedzi danej osoby
na kwestionariusz, a klinicysta może określić trafność i dokładność samooceny osoby. Osoba dorosła
skierowana na diagnostykę może udzielić odpowiedzi opartej na samoocenie swoich możliwości
społecznych, podczas gdy dobry przyjaciel lub członek rodziny może mieć odmienne zdanie – stąd
wartość obecności krewnego, partnera lub przyjaciela podczas badania. ocena diagnostyczna. Lekarz
będzie musiał określić, która odpowiedź jest dokładniejsza. Możliwe, że dorosły celowo zwiedzie
klinicystę, aby zachować poczucie własnej wartości lub uniknąć diagnozy, która może być postrzegana
jako choroba psychiczna. Na przykład Ben opisał, jak:
Zawsze wstydziłem się tego, kim jestem, więc nigdy nie powiedziałem prawdy o niczym, co by mnie
zawstydziło. Gdybyś zapytał mnie, czy mam problemy ze zrozumieniem innych, odpowiedziałbym nie,
mimo że prawdziwa odpowiedź brzmiała tak. Gdybyś zapytał mnie, czy unikam kontaktów
towarzyskich, odpowiedziałbym, że nie, ponieważ nie chciałbym, żebyś myślał, że jestem dziwny.
Gdybyś zapytał mnie, czy brakuje mi empatii, byłbym obrażony, ponieważ wszyscy wiedzą, że dobrzy
ludzie mają empatię, a źli nie. Zaprzeczałabym, że boję się głośnych dźwięków, że mam wąski zakres
zainteresowań i że denerwują mnie zmiany w rutynie. Jedyne pytania, na które odpowiedziałbym tak,
to te dotyczące niezwykle długotrwałej pamięci zdarzeń i faktów; czytanie książek w celach
informacyjnych; i bycie jak chodząca encyklopedia. To dlatego, że lubiłem te rzeczy we mnie. Myślałem,
że dzięki nim wyglądam mądrze. Gdybym uważał, że to dobrze, powiedziałbym tak, a gdybym myślał,
że to złe, powiedziałbym nie.
Jak wspomniano wcześniej, niektórzy dorośli mogą zdecydować się na ukrycie swoich trudności w
umiejętnościach interakcji społecznych, podczas gdy inni mogą uznać, że ich umiejętności są całkiem
normalne, w oparciu o doświadczenia rodzinne, które, zwłaszcza jeśli rodzic miał również pewne cechy
zespołu Aspergera, mogły mieć wpływ na ich pogląd na normalność. Podczas oceny diagnostycznej
osoba może udzielić odpowiedzi na pytanie, które wydaje się wskazywać na znaczną zdolność
rozumowania społecznego i empatii, ale uważne zbadanie odpowiedzi może wskazywać, że odpowiedź
wydaje się być uzyskana dzięki analizie intelektualnej, a nie intuicji, z ułamkowym opóźnieniem w
odpowiedzi. Odpowiedź mogła wymagać pewnego przetwarzania poznawczego, które również
powoduje wrażenie wymyślonej, a nie naturalnej odpowiedzi. Samopostrzeganie różnicy jest również
wskaźnikiem i zwykle dorośli z zespołem Aspergera wiedzą, że są inni od najmłodszych lat. Ci, którzy
rozpoznają, że byli i są inni od innych ludzi, często zauważali po raz pierwszy, kiedy zaczynali szkołę,
kiedy musieli wchodzić w interakcje z dorosłym innym niż matka i dziećmi innymi niż ich rodzeństwo,
z których żadne nie zachowywało się w sposób, do którego się przyzwyczaili w rodzinie, lub którzy nie
są zainteresowani tymi samymi rzeczami. Ocena diagnostyczna powinna badać nie tylko obszary
trudności, ale także obszary umiejętności, które można przypisać cechom zespołu Aspergera. Na
przykład dana osoba mogła osiągnąć nagrody i certyfikaty za wiedzę o szczególnych zainteresowaniach
lub wykazane umiejętności akademickie, takie jak wygrana w konkursie matematycznym. Osoba może
rysować z realizmem fotograficznym lub wymyślać gry komputerowe. Doświadczonym klinicystom
ocena diagnostyczna trwa od jednej do dwóch godzin, a może dłużej, jeśli potrzebne są dodatkowe
informacje lub przeprowadzane są dalsze badania. Czasami cechy zespołu Aspergera są wyraźnie
widoczne dla lekarza już w pierwszych chwilach spotkania z daną osobą. Pozostała część oceny
diagnostycznej stanowi potwierdzenie pierwszych wrażeń. W przypadku innych dorosłych może minąć
trochę czasu, zanim rozpoznają, w jaki sposób dana osoba kompensuje lub kamufluje swoje cechy

zespołu Aspergera. Wstępna prezentacja nie „rozgłasza” objawów klinicznych, ale doświadczony
klinicysta wie, jakie pytania zadać i jak rozpoznać jakościowe różnice w zdolnościach potwierdzających
diagnozę.
Zamknięcie oceny diagnostycznej
Pod koniec oceny diagnostycznej klinicysta przedstawia podsumowanie i przegląd tych cech w historii
rozwoju danej osoby, profilu zdolności i zachowania zgodnego z rozpoznaniem zespołu Aspergera oraz
tego, czy objawy są wystarczające do postawienia diagnozy. Typowa osoba może mieć do 10 lub 20
kawałków (innymi słowy, niektóre cechy zespołu Aspergera), ale gdy więcej niż 80 kawałków jest
połączonych, zagadka jest rozwiązana i diagnoza zostaje potwierdzona. Czasami osoba skierowana na
ocenę diagnostyczną może mieć więcej elementów niż w typowej populacji, ale za mało cech lub
elementów kluczowych lub narożnych, aby ułożyć układankę i postawić diagnozę. Takie osoby nie mają
diagnozy zespołu Aspergera, ale mogą nadal korzystać ze strategii stosowanych w przypadku tych
„kawałków”, które mają. Niektórzy dorośli skierowani na ocenę diagnostyczną mogą mieć liczbę
objawów, ale nie upośledzenie funkcjonowania niezbędne do postawienia diagnozy zgodnie z
Podręcznikiem diagnostyczno-statystycznym zaburzeń psychicznych, problemów ze zrozumieniem
społecznym może zostać zredukowana do poziomu subklinicznego przez wspierającego partnera, który
zapewnia niezbędne wskazówki, takie jak scenariusz towarzyski przed ważną imprezą towarzyską lub
skuteczna naprawa komentarzy lub działań, które są mylące lub nieodpowiednie dla innych dorosłych.
Okoliczności pracy mogą być pomyślne dzięki zrozumieniu współpracowników i kierowników
liniowych. W takich okolicznościach lekarz może być zmuszony do rozważenia, czy pozornie pomyślne
funkcjonowanie jednostki uzasadnia diagnozę zaburzenia psychicznego. Jeśli jednak dana osoba
doświadcza kryzysu, takiego jak rozwód lub bezrobocie, objawy mogą stać się bardziej widoczne, a
następnie uzasadnić diagnozę. Być może ważna jest nie surowość wypowiedzi, ale okoliczności,
oczekiwania oraz mechanizmy radzenia sobie i wsparcia. Autorka w ostatnim czasie zauważyła rosnącą
liczbę skierowań osób dorosłych, które czytały o zespole Aspergera i nabrały przekonania, że diagnoza
jest wyjaśnieniem ich niezwykłego charakteru i doświadczeń z dzieciństwa. Jednak po obiektywnej
ocenie i biorąc pod uwagę stopień ekspresji niezbędny do postawienia diagnozy, klinicysta nie był w
stanie potwierdzić przekonania klienta, że ma zespół Aspergera. Czasami skierowanie może pochodzić
od partnera, który jest przekonany, że trudności w związku wynikają z posiadania partnera z zespołem
Aspergera. Ocena diagnostyczna musi odróżnić to, co niektórzy mogą uznać za typowe męskie
zachowanie w związku, od zaburzenia psychicznego. Ostateczna decyzja, gdzie postawić granicę, czyli
czy dana osoba ma diagnozę zespołu Aspergera, jest subiektywną decyzją podjętą przez klinicystę na
podstawie wyników oceny konkretnych zdolności, takich jak dojrzałość teorii umiejętności umysłu ,
obserwacje i interakcje z osobą oraz opisy i raporty od rodziców, nauczycieli i innych osób. Jakościowe
upośledzenie interakcji społecznych lub pokrewieństwa społecznego jest centralne i patognomoniczne
dla diagnozy, ale nie ma systemu wag dla innych cech, który pomógłby zdecydować, czy, w sumie,
przypadek z pogranicza powinien mieć diagnozę. Ostateczna decyzja o tym, czy potwierdzić diagnozę,
opiera się na doświadczeniu klinicznym klinicysty, aktualnych kryteriach diagnostycznych oraz wpływie
nietypowego profilu umiejętności na jakość życia pacjenta. W podsumowaniu należy uwzględnić
pozytywne cechy zespołu Aspergera, stopień ekspresji każdej z głównych cech oraz to, które cechy w
profilu zdolności i zachowania nie są związane z zespołem Aspergera. Lekarz może również
skomentować oznaki wszelkich wtórnych lub podwójnych zaburzeń, takich jak depresja, lęk lub
zaburzenie zachowania, oraz czy inne zaburzenie jest obecnie dominującym czynnikiem wpływającym
na jakość życia danej osoby i, ze względów praktycznych, powinien być priorytet leczenia. Kolejnym
etapem jest omówienie znanych przyczyn zespołu Aspergera, zalecanych programów naprawczych,
rządowych usług wsparcia, grup wsparcia rodziców lub małżonków, odpowiednich publikacji,

prawdopodobnych prognoz i monitorowania postępów. Można to jednak osiągnąć na kolejnych
wizytach, po zrozumieniu i uznaniu znaczenia diagnozy.
Lekarz dokonuje nagrania podsumowania na kasecie magnetofonowej, strategie i etap zamykania
oceny diagnostycznej, aby osoba mogła następnie wysłuchać wyjaśnienia diagnozy i implikacji.
Nagranie streszczenia może zmniejszyć prawdopodobieństwo niezrozumienia lub błędnego cytowania,
gdy inni zostaną poinformowani o diagnozie i stopniu wypowiedzi.
Wyjaśnienie diagnozy
Dorośli mogą być niechętni do udziału w badaniu diagnostycznym, które zbada ich historię rozwoju,
zdolności i osobowość, zwłaszcza jeśli ocenę diagnostyczną przeprowadza psycholog lub psychiatra.
Ocena diagnostyczna może być postrzegana jako test poczytalności. Jeśli impuls do wizyty pochodzi od
partnera lub rodzica, może wystąpić większe ryzyko niechęci do stawienia się na wizytę i antagonizmu
wobec klinicysty. Z udziału w badaniu diagnostycznym musi istnieć korzyść osobista, taka jak
zasięgnięcie porady dotyczącej zatrudnienia lub radzenia sobie ze zmianami w obowiązkach
zawodowych, poprawienie pogarszającej się relacji z partnerem lub poszukiwanie bardziej skutecznego
leczenia zaburzeń nastroju. Podejście polega na rozważeniu, w jaki sposób diagnoza może mieć
pozytywny wpływ na życie danej osoby.
Aktywność Atrybutów
Opracowano program o nazwie Aktywność Atrybutów, aby wyjaśnić diagnozę osobie i jej rodzinie.
Prowadzący organizuje spotkanie członków rodziny, w tym osoby, u której niedawno zdiagnozowano
zespół Aspergera. Pierwsza czynność polega na użyciu dużych arkuszy papieru przyczepionych do
ściany lub dużej białej tablicy i kolorowych pisaków. Każdy arkusz jest podzielony na dwie kolumny,
jedną zatytułowaną „Właściwości”, a drugą zatytułowaną „Trudności”. Autorka sugeruje, że pierwszą
osobą wykonującą czynność, która polega na wyliczeniu swoich osobistych cech i trudności, jest inny
członek rodziny. Mogą to być umiejętności praktyczne, wiedza, osobowość i ekspresja oraz zarządzanie
uczuciami. Po tym, jak osoba skupiająca się przedstawi swoje własne sugestie, które lekarz zapisuje na
papierze lub tablicy, członkowie rodziny dodają swoje sugestie. Klinicysta zapewnia, że jest to
pozytywne działanie, komentując różne atrybuty i zauważając, że jest więcej cech niż trudności. Do
powtórzenia procedury wyznaczany jest inny członek rodziny lub wolontariusze. Osoba z zespołem
Aspergera jest wtedy w stanie obserwować i uczestniczyć w ćwiczeniu, aby dowiedzieć się, czego
oczekuje, gdy nadejdzie jej kolej. Czasami osoby z zespołem Aspergera niechętnie sugerują, lub mogą
nie uważać, że mają wiele cech lub atrybutów. Zachęca się członków rodziny do zgłaszania sugestii, a
lekarz może wskazać kilka sugestii na podstawie własnych obserwacji. Należy zachować ostrożność
przy określaniu trudności, aby osoba nie czuła się ofiarą. Poniżej znajduje się reprezentacja Aktywności
Atrybutów dla typowej osoby z zespołem Aspergera:
Cechy
Uczciwy
Określony
Ekspert od owadów i Titanica
Świadomy dźwięków, których inni nie słyszą
Uprzejmy
Szczery

Samotnik (i cieszę się, że jestem)
Perfekcjonista
Zaawansowany w znajomości matematyki
Niezawodny przyjaciel
Dobry w sztuce/śpiewaniu
Wyjątkowy w zapamiętywaniu rzeczy, o których inni zapomnieli
Zabawne w wyjątkowy sposób
Obserwujący szczegóły, których inni nie widzieli
Trudności
Akceptowanie błędów
Zaprzyjaźniać się
Przyjmowanie porady
Radzenie sobie z gniewem
Pismo odręczne
Wiedząc, co ktoś myśli
Unikanie dokuczania
Okazywanie tyle uczucia, ile oczekują inni członkowie rodziny
Lekarz może następnie skomentować każdą jakość i trudność jako pozytywne i konstruktywne
działanie. Następnym etapem jest wyjaśnienie, że naukowcy często szukają wzorców w przyrodzie i
gdy znajdą spójny wzorzec, nadają mu nazwę. Następnie nawiązuje się do dr Hansa Aspergera, który
widział wiele dzieci w swojej klinice w Wiedniu i jako pierwszy opublikował opis kliniczny, który stał się
znany jako zespół Aspergera. Autor zwykle mówi do osoby: „Gratuluję, masz zespół Aspergera” i
wyjaśnia, że oznacza to, że nie jest szalona, zła lub ułomna, ale ma inny sposób myślenia. Dyskusja
zaczyna się od tego, jak niektóre talenty lub cechy danej osoby wynikają z zespołu Aspergera, na
przykład imponowanie ludziom swoją wiedzą o Titanicu, umiejętnością rysowania z realizmem
fotograficznym i dbałością o szczegóły oraz naturalnym talentem matematycznym. Wprowadza to
korzyści płynące z posiadania cech zespołu Aspergera. Kolejnym etapem jest omówienie trudności i
strategii potrzebnych do doskonalenia określonych umiejętności w domu iw pracy. Może to
obejmować korzyści płynące z poradnictwa i poradnictwa w zrozumieniu społecznym, terapii
poznawczo-behawioralnej i/lub leków pomagających w zarządzaniu emocjami oraz pomysłów na
pomoc w nawiązywaniu przyjaźni i poprawie relacji. Następnie klinicysta przedstawia podsumowanie
cech i trudności danej osoby, które są związane z zespołem Aspergera, i wymienia osoby odnoszące
sukcesy w dziedzinie nauki, technologii informacyjnej, polityki i sztuki, które rzeczywiście skorzystały
na cechach zespołu Aspergera we własnym profilu. zdolności lub atrybuty. Hans Asperger (1979)
napisał:
Wydaje się, że aby odnieść sukces w nauce czy sztuce, odrobina autyzmu jest niezbędna. Aby odnieść
sukces, niezbędnym składnikiem może być umiejętność odwrócenia się od codzienności, od po prostu

praktycznego, umiejętność ponownego przemyślenia tematu z oryginalnością, aby tworzyć na nowe,
nieokiełznane sposoby, ze wszystkimi umiejętnościami skanalizowanymi w jedną specjalność .
Aktywność Atrybuty może być również wykorzystywana z osobami dorosłymi samodzielnie lub z ich
partnerami. Jeśli autor wykorzystuje ćwiczenie z parą, w której jeden z partnerów ma zespół Aspergera,
drugi partner może zostać zapytany, co jest atrakcyjne w jego partnerze. Autor zauważył, że atrybutami
może być bycie atrakcyjnym fizycznie (cichy przystojny nieznajomy), lojalność, posiadanie niezwykłego
intelektu i oryginalnych pomysłów, bycie mężczyzną o „kobiecej” stronie, bycie wyzwaniem do
poznania i podczas czas randki, będąc bardzo uważnym. Podobnie jak w przypadku wszystkich
związków, z czasem inne atrybuty stają się bardziej zauważalne, a niektóre słabną, ale niektóre
atrybuty związku można wyjaśnić jako związane z cechami zespołu Aspergera u osoby dorosłej.
Ćwiczenie kończy się wyjaśnieniem niektórych osobistych przemyśleń autora na temat zespołu
Aspergera. Takie osoby mają różne priorytety, postrzeganie świata i sposoby myślenia. Mózg jest
okablowany inaczej, nie wadliwie. Osoba przedkłada dążenie do wiedzy, doskonałości, prawdy i
zrozumienia świata fizycznego ponad uczucia i doświadczenia interpersonalne. Może to prowadzić do
cenionych talentów, ale także słabych punktów w świecie społecznym.
Zasoby wyjaśniające diagnozę
Carol Gray obawiała się, że kiedy osoba dorosła z zespołem Aspergera czyta kryteria diagnostyczne, to
prawie wyłącznie te cechy są jakościowo różne pod względem bycia mniej zdolnymi niż rówieśnicy tej
osoby, z bardzo wyraźnym osądem wartości tego, co jest akceptowalna i klinicznie istotna.
Zauważyliśmy, że osoby z zespołem Aspergera mają pewne cechy, które mogą przewyższać ich
rówieśników. Aby dostarczyć kontrargumentu, w artykule zatytułowanym „Odkrycie Aspie” napisano
kryteria diagnostyczne, które opisują pozytywne i afirmatywne cechy zespołu Aspergera u dorosłych.
W przeciwieństwie do „diagnozy”, termin „odkrycie” odnosi się do identyfikacji mocnych stron lub
talentów danej osoby. Aktorzy zostają odkryci. Artyści i muzycy zostają odkryci. Odkryto wielkiego
przyjaciela. Osoby te są identyfikowane przez nieformalną kombinację oceny i podziwu, która
ostatecznie prowadzi do wniosku, że ta osoba – bardziej niż większość innych – posiada godne podziwu
cechy, zdolności i talenty. W pytaniach Graya i Attwooda znajduje się lista korzyści społecznych, które
mają swoje korzenie w wyzwaniach społecznych osób z zespołem Aspergera. Uznanie kogoś za
społecznie „nowego” lub „wyjątkowego” ma większy potencjał niż negatywne odpowiedniki
„niezgrabnego” lub „nieodpowiedniego”. To wymaga kreatywności społecznej. W takim przypadku dla
typowych ludzi pomocne może być traktowanie interakcji społecznych jako podróży przez imigrację i
urzędy celne. Każdy, kto podróżuje między krajami, zna niepokój związany z kontaktem z agentem
celnym, wyznaczonym przez ten kraj strażnikiem zasad wjazdu i dopuszczalności. Tutaj zasady są
sztywne, pytania proste i trochę niegrzeczne: „Dlaczego tu jesteś i kiedy wyjeżdżasz?”, „Czy jesteś tutaj
w celach osobistych lub biznesowych?” (Innymi słowy: „Czy przyjechałeś, aby odwiedzić Los Angeles
czy kupić?') Proces ten budzi niepokój społeczny: Czy wyglądam na bezpieczną i wystarczająco
uprzejmą dla tych ludzi (którzy wydają mi się beznamiętnie autorytarni i bezmanierowi), aby znaleźć
się wśród nich w ich kraju? A może muszą przeszukiwać moje rzeczy osobiste, aby ocenić, czy mogę
zostać włączony? Dla osób z zespołem Aspergera istnieje codzienna imigracja społeczna i proces celny
– ciągły lęk przed zrobieniem tego „właściwie”, powiedzeniem „właściwie” i posiadaniem niezbędnego
„paszportu” społecznego, którego typowi ludzie nieustannie szukają u innych, zanim się z nimi
zaprzyjaźnią. Liane Holliday Willey ma zespół Aspergera i napisała deklarację autoafirmacji, którą
można włączyć do wyjaśnienia diagnozy dorosłym:
* Nie jestem wadliwy.
* Jestem inny.

* Nie poświęcę własnej wartości dla akceptacji rówieśników.
* Potrafię dogadać się ze społeczeństwem.
* Poproszę o pomoc, kiedy będę jej potrzebować.
* Będę cierpliwy wobec tych, którzy potrzebują czasu, aby mnie zrozumieć.
* Zaakceptuję siebie za to, kim jestem.
Po wyjaśnieniu danej osobie diagnozy ważne jest, aby przedyskutować, kto jeszcze powinien wiedzieć.
Dorośli będą chcieli wiedzieć, czy mądrze jest mówić znajomym, potencjalnym pracodawcom i
współpracownikom. Klinicysta będzie musiał zbadać istotne zalety i wady każdej osoby w oparciu o
okoliczności danej osoby, zalety i wady pewnych osób, które wiedzą i ile informacji należy ujawnić.
Zalety i wady diagnozy
Korzyść dla osoby z diagnozą polega nie tylko na zapobieganiu lub redukowaniu skutków niektórych
aspektów potencjalnych strategii kompensacyjnych lub adaptacyjnych, ale także na usuwaniu obaw
związanych z innymi diagnozami, takimi jak szaleństwo, i pomaganiu w rozpoznaniu, że ma rzeczywiste
trudności w radzeniu sobie z nimi. z doświadczeniami, które inni uważają za łatwe i przyjemne. Osoba
z zespołem Aspergera nie ma cech fizycznych wskazujących na to, że jest inna, a posiadanie zdolności
intelektualnych może prowadzić do tego, że inni mają wysokie oczekiwania w odniesieniu do wiedzy
społecznej. Gdy diagnoza zostanie potwierdzona i zrozumiana, może nastąpić znacząca pozytywna
zmiana w oczekiwaniach, akceptacji i wsparciu innych osób. Powinny być raczej komplementy niż
krytyka w odniesieniu do kompetencji społecznych i uznania zamieszania i wyczerpania osoby w
sytuacjach społecznych. Zaletą uznania i zrozumienia diagnozy dla rodziców jest to, że w końcu mają
wyjaśnienie niezwykłych zachowań i zdolności ich syna lub córki oraz wiedzą, że stan ten nie jest
spowodowany wadliwym rodzicielstwem. Rodzina może wówczas mieć dostęp do informacji na temat
zespołu Aspergera z literatury i Internetu, zasobów agencji rządowych i grup wsparcia, a także dostępu
do programów naprawczych w celu poprawy integracji społecznej i zarządzania emocjami, co
przyniesie ogromne korzyści całej rodzinie. Może również wystąpić większa akceptacja osoby w dalszej
rodzinie i przyjaciołach rodziny. Rodzice mogą teraz udzielić innym osobom uzasadnionych wyjaśnień
dotyczących nietypowego zachowania ich syna lub córki. Rodzeństwo mogło od pewnego czasu
wiedzieć, że ich brat lub siostra są niezwykłe i mogą być albo współczujący, tolerancyjni i zaniepokojeni
swoimi trudnościami, albo zawstydzeni, nietolerancyjni i wrogo nastawieni. Rodzeństwo samodzielnie
dokona akomodacji i rozwinie własne postawy wobec osoby z zespołem Aspergera. Rodzice mogą teraz
wyjaśnić, dlaczego ich brat lub siostra są nietypowi i jak rodzina musiała i będzie musiała dostosować
się i pracować wspólnie i konstruktywnie, aby wdrożyć strategie naprawcze. Rodzeństwo będzie
musiało wiedzieć, jak wytłumaczyć swojemu bratu lub siostrze własnym przyjaciołom, aby nie narażać
swojej sieci społecznościowej i jak pomóc im w domu. Rodzice i profesjonaliści mogą udzielić
rodzeństwu wyjaśnień odpowiednich do wieku dla swoich przyjaciół. Korzyści z diagnozy dla nastolatka
lub osoby dorosłej z zespołem Aspergera mogą dotyczyć wsparcia w zatrudnieniu lub w trakcie studiów
w college'u lub na uniwersytecie. Uznanie diagnozy może umożliwić osobie dorosłej z zespołem
Aspergera skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, które specjalizują się w sprawach dorosłych z
zespołem Aspergera. Osoba z zespołem Aspergera może potrzebować opracowania sposobów
wyjaśniania swoich niezwykłych cech współpracownikom, znajomym i sąsiadom, aby w razie złamania
przewidywanych konwencji społecznych sytuacja mogła zostać naprawiona przez odniesienie do
odpowiednich cech zespołu Aspergera. Terminu diagnostycznego nie trzeba wspominać w rozmowie,
ale należy podać wyjaśnienia, takie jak „Jestem osobą, która mówi i mówi o moim szczególnym
zainteresowaniu. Jeśli Cię znudzisz, powiedz to, a my możemy zmienić temat.” Eric, młody człowiek z

zespołem Aspergera, powiedział, że woli życie w otwartości, a nie w tajemnicy, jeśli chodzi o diagnozę,
aby zapobiec występowaniu jakichkolwiek problemów. z powodu ignorancji kolegów. Potwierdzenie
diagnozy może prowadzić do lepszego zrozumienia siebie i lepszego podejmowania decyzji w
odniesieniu do kariery, przyjaźni i relacji. Dorosły może odnieść korzyści z dołączenia do grupy wsparcia
dla dorosłych, która ma lokalne spotkania lub do internetowej grupy wsparcia lub pokoju rozmów.
Może to zapewnić poczucie przynależności do odrębnej i cenionej kultury oraz możliwość
skonsultowania się z członkami tej kultury w celu uzyskania porady. Rodzina i ludzie w sieci społecznej
osoby dorosłej mogą teraz wyjaśnić aspekty zachowania, które wcześniej były postrzegane jako
agresywne lub niegrzeczne i będące powodem irytacji lub ośmieszenia. Trudności danej osoby są teraz
traktowane poważniej. Osoba ta będzie musiała zdecydować, komu i kiedy powiedzieć oraz ile
szczegółów podać. Doświadczenie kliniczne sugeruje, że otwartość i szczerość w odniesieniu do
diagnozy może mieć korzystny wpływ na doświadczenia interpersonalne danej osoby. Wiemy też, że
akceptacja diagnozy może być ważnym etapem w rozwoju udanych relacji dorosłych z partnerem i jest
nieoceniony podczas szukania porady i terapii u doradców ds. relacji. Rozpoznanie diagnozy może
również umieścić w perspektywie inne potencjalne wyjaśnienia niezwykłego charakteru osoby, na
przykład doświadczenia z wczesnego dzieciństwa, takie jak emocjonalne zaniedbanie lub przemoc.
Autor zauważył, że gdy u osoby dorosłej zostanie zdiagnozowany zespół Aspergera, może wystąpić
szereg reakcji emocjonalnych. Zwykła reakcja to wielkie poczucie ulgi. Pewien dorosły powiedział:
„Zawsze wiedziałem, że jestem inny, ale nie wiedziałem, że ma imię”. Posiadanie tego imienia oraz
świadomość cech i trudności związanych z zespołem Aspergera może prowadzić do lepszego
zrozumienia siebie i lepszego podejmowania decyzji. Większość dorosłych twierdzi, że postawienie
diagnozy było niezwykle pozytywnym doświadczeniem. Może pojawić się intensywna ulga – „nie
zwariuję”, radość z zakończenia koczowniczej wędrówki od specjalisty do specjalisty w celu odkrycia,
dlaczego czują się i myślą inaczej niż inni, oraz podekscytowanie tym, jak ich życie może teraz zmienić
się na lepsze. Mogą też pojawić się chwile złości z powodu opóźnienia w postawieniu diagnozy i
„systemu” za nierozpoznawanie znaków przez tyle lat. Mogą pojawić się uczucia rozpaczy, gdy zdają
sobie sprawę, o ile łatwiejsze byłoby ich życie, gdyby diagnoza została potwierdzona kilkadziesiąt lat
temu. Inne reakcje emocjonalne mogą być poczuciem żalu z powodu całego cierpienia związanego z
próbą odniesienia sukcesu społecznego jak inni, a także z powodu lat poczucia niezrozumienia,
nieadekwatności i odrzucenia. Może pojawić się nowe poczucie osobistej walidacji i optymizmu: nie są
głupie, ułomne ani szalone. Jak Liane Holliday Willey powiedziała żywiołowo, dowiedziawszy się o
swojej diagnozie: „Dlatego jestem inna, a nie dziwaczka czy szalona”. Jednak inną odpowiedzią może
być zaprzeczenie, z przekonaniem, że nie ma w nich nic złego ani innego. Pomimo tego, że takie osoby
przyznają, że opisy kliniczne są zgodne z ich historią rozwoju i profilem zdolności, mogą kwestionować
zasadność diagnozy i odrzucać wszelkie programy lub usługi przeznaczone dla osób dorosłych z
zespołem Aspergera. Doświadczenie kliniczne sugeruje, że odrzucenie diagnozy jest rzadkie, zwłaszcza
gdy klinicysta wyjaśnił cechy osoby z zespołem Aspergera i pozytywne aspekty rokowania, gdy
diagnoza zostanie zrozumiana i potwierdzona przez daną osobę. Wady postawienia diagnozy mogą
dotyczyć tego, jak osoba i inni postrzegają cechy zespołu Aspergera. Jeśli wiadomości diagnostyczne są
szeroko rozpowszechniane, nieuchronnie znajdą się w życiu osoby, które nadużywają wiadomości, by
dręczyć lub gardzić osobą z zespołem Aspergera. Jest to niefortunna część natury niektórych osób, ale
bardziej współczujący ludzie mogą być w stanie naprawić część szkód w poczuciu własnej wartości
osoby z zespołem Aspergera, której odrzucano lub wyśmiewano za bycie innym i cierpienie.
Postawienie diagnozy zespołu Aspergera może ograniczyć oczekiwania innych, którzy mogą zakładać,
że takie osoby nigdy nie będą w stanie osiągnąć sukcesu społecznego i naukowego tak dobrze, jak ich
rówieśnicy. Diagnoza powinna ułatwiać realistyczne oczekiwania, ale nie dyktować górnych granic
możliwości. Jedną z obaw osób dorosłych z zespołem Aspergera jest to, czy zawierać odniesienie do
diagnozy w aplikacji o pracę. Jeśli istnieje duża konkurencja na konkretne stanowisko, kandydat

posiadający diagnozę nieznaną pracodawcy może doprowadzić do odrzucenia wniosku. Potencjalnym
rozwiązaniem dla osoby dorosłej jest napisanie krótkiego – być może jednostronicowego – opisu
zespołu Aspergera oraz cech i trudności, które mogą być istotne w pracy. Ta spersonalizowana broszura
może być również wykorzystana do wyjaśnienia zespołu Aspergera kolegom, młodszym i przełożonym.
Krótszą wersję można sprowadzić do wizytówki, którą można wręczyć każdemu, kto potrzebuje
wiedzieć o diagnozie danej osoby. Diagnoza może przynieść znaczne korzyści osobom, jeśli chodzi o
zrozumienie, kim są i jak myślą inaczej niż inni, oraz umożliwienie podejmowania mądrzejszych decyzji
w ich życiu w oparciu o zrozumienie natury zespołu Aspergera. Programy naprawcze opracowane po
ocenie diagnostycznej powinny być ukierunkowane nie tylko na poprawę społecznego zrozumienia i
sukcesu, ale także na doskonalenie talentów, które mogą być związane z zespołem Aspergera. Jak
powiedziała Temple Grandin: „Gdyby świat został pozostawiony wam, towarzyskim, nadal bylibyśmy
w jaskiniach rozmawiając ze sobą”. Jako społeczeństwo musimy uznać wartość posiadania ludzi z
zespołem Aspergera w naszej wielokulturowej społeczności. I być może powinniśmy rozważyć tę
sugestię osoby dorosłej z zespołem Aspergera, która zapytała autora, czy sądzi, że zespół Aspergera
może być kolejnym etapem ewolucji człowieka.

Pewność , pewność siebie i zaufanie społeczne
W moim słowniku pewność siebie definiuje się jako „zaufanie firmowe”. Jeśli jesteś pewien czegoś, nie
martwisz się o wynik, po prostu przyjmujesz za pewnik, że wszystko pójdzie dobrze. Komentatorzy
sportowi mają tendencję do mówienia rzeczy typu: „Jest bardzo pewna siebie, nic nie wydaje się jej
wprawiać w zakłopotanie” lub „John gra dziś z taką pewnością siebie, że każda piłka idzie dokładnie
tam, gdzie chce – czyste mistrzostwo!” Pewność siebie to po części umiejętności, wiedza o tym, co
robić i jak to zrobić. Zapominamy, że nawet stanie w pozycji pionowej jest wyuczoną umiejętnością, że
kiedyś wszyscy nie byliśmy w stanie tego zrobić. Budujemy pokłady pewności w poruszaniu się po
świecie, pokonywaniu i pokonywaniu kolejnych wyzwań. Zaufanie to także motywacja. Niska pewność
siebie może stać się wysoką pewnością tylko wtedy, gdy silna motywacja napędza powtarzające się
doświadczenia. Wraz ze wzrostem pewności siebie w dowolnym obszarze zrozumienia, mniej energii
uwagi zostanie zmarnowane na niepokój i niepewność, a do jej kierowania będzie wymagany niższy
poziom motywacji. Z drugiej strony, jeśli zaufanie jest niesłuszne, a zrobiony krok prowadzi do krachu,
wtedy nastąpi odwrotny proces i może być potrzebny proces ponownej motywacji, zanim
doświadczenie się powtórzy. Nadmierna pewność siebie prawdopodobnie w końcu się potknie i może
zaszkodzić ogólnej pewności siebie - więc pewność siebie dotyczy również dobrego osądu. Pewność
siebie, którą proponuję, wynika z poczucia, że nabyte umiejętności są cenne i nie należy ich lekceważyć.
Wiąże się to z potrzebą dopasowania się i rozkwitu w swoim środowisku, które musi być uniwersalne
dla wszystkich zwierząt, ale dla zwierząt społecznych, takich jak ludzie, oznacza akceptację w danym
społeczeństwie. Musimy czuć, że należymy, że nie znajdujemy się w złym lub niebezpiecznym miejscu,
w którym odrzucane są nasze wysiłki, aby postępować właściwie. Nie tylko trzeba walczyć o nauczenie
się danej umiejętności, tj. stać się na tyle pewnym siebie, aby ją wypróbować, ale także znosić
społeczny osąd jej wykonania. W związku z tym ludzie, którzy dostroili się do kwestii społecznych,
wymagają dwóch warstw zaufania. Jeśli to, co mamy do zaoferowania, zostanie odrzucone, motywacja
może bardzo mocno ucierpieć - u osób z niepewną pewnością siebie może się ona spłaszczyć, nie
pozostawiając w ogóle apetytu na działanie. Ale najbardziej pewni siebie ludzie są tak pewni wartości
tego, co robią, że będą kontynuować to poprzez powtarzające się odrzucenie, z niewielkim wsparciem
społecznym lub bez niego. Zaufanie jest tym, co pozwala nam z determinacją realizować nasze interesy.
Wszystkie te punkty dotyczące zaufania dotyczą wszystkich. Jednak, skupiona uwaga (monotropowa)
dyspozycja osób ze spektrum autyzmu ma szczególny wpływ, czyniąc wielu z nich szczególnie
podatnymi na brak pewności siebie i odrzucenie społeczne, podczas gdy inni wydają się być zdolni do
realizowania własnych interesów z godna pozazdroszczenia obojętność na osąd innych. Niektóre osoby
monotropowe mogą być nieświadome negatywnego wpływu społecznego, dopóki nie są w życiu,
ponieważ nie były wystarczająco „głośne”, aby odwrócić ich uwagę od tak zadowalającego skupienia
na własnych obawach. Inni mogli nabyć wystarczająco szybko świadomości społecznej, aby dość
wcześnie spotkać się z bardzo zniechęcającymi doświadczeniami społecznymi. Każdy, kto otrzyma
diagnozę autyzmu, będzie ipso facto rozpoznawalnym odmieńcem społecznym, na każdym etapie
swojego życia. Ale prawdopodobnie będą mieli również wielki wkład w wybrane przez siebie obszary
zainteresowań i potrzebę równą każdemu poczuciu, że należą. My też ich potrzebujemy. Musimy
wykorzystać cały ten ludzki potencjał. Potrzebujemy ludzi, którzy nie podążają za stadem. Oznacza to,
że muszą mieć zaufanie zarówno do procesu społecznego, jak i do siebie - i wypada nam zdobyć to
zaufanie. Monotropizm - bycie niezwykle skupionym na uwadze - oznacza, że obiekty zainteresowania
są zwykle izolowane i pozbawione kontekstu lub skali . To tworzy niepokojący i nieprzewidywalny
wszechświat, w którym nie można zgadywać, co wydarzy się dalej. Co gorsza, monotropizm ma również
tendencję do przyspieszania reakcji i oceny czarno-białych/wszystko albo nic i pobudzenia
emocjonalnego, które mogą być ekstremalne, szybkie i nie pasować do innych ludzi. Podsumowując,
jest to zaskakujący i dezorientujący świat, w którym niepowodzenia są często zarówno częste, jak i

subiektywnie katastrofalne, przynajmniej na krótką metę. Strach przed porażką może pochłaniać
wszystko. Tacy ludzie czują się bardzo nieswojo, robiąc coś źle, a zatem są całkowicie oddani
„naprawieniu tego” – jakkolwiek nieprawdopodobne, co czasami może się wydawać reszcie
społeczeństwa. W tym rozdziale omówiono, jak budować pewność siebie i odporność u osoby z
predyspozycjami monotropowymi - które będą miały tendencję do bycia w stanie niemal nieustannego
niepokoju - a tym samym tworzą korzystną pętlę:
1. Zmniejszony strach/zwiększona pewność siebie.
2. Zwiększona eksploracja.
3. Większe zrozumienie.
4. Zwiększona umiejętność dokonywania trafnych prognoz.
5. Zwiększone zachowania adaptacyjne.
6. Mniej awarii.
7. Zmniejszony strach/zwiększona pewność siebie.
Ilość dostępnej uwagi wpływa na jakość doświadczenia monotropowego. Różni się zarówno między
poszczególnymi osobami, jak i w obrębie poszczególnych osób w czasie - zaufanie ma na to wpływ
zarówno w danym momencie, jak i na przestrzeni czasu. Pewność siebie maksymalizuje dostępną
uwagę na dwa sposoby: jest przepełniona pozytywnym afektem, a zatem wewnętrznie motywująca, i
może pobudzać wzbudzone zainteresowania powyżej progu działania. Wydarzenia, które niszczą
pewność siebie, skutkują skierowaniem całej uwagi do bolesnego skupienia, co nasila tendencję do nie
wyciągania ręki i nie łączenia się. Niezdolność do postępowania z ufnością zawęża horyzonty
możliwości. Udane doświadczenia, w szczególności udane przedsięwzięcia, budują zaufanie.
Subiektywnie udane wydarzenie to takie, które spełniło nadzieje, choćby małe. Ogólnie rzecz biorąc,
istnieją trzy możliwe kierunki podejścia do zwiększania pewności siebie i zmniejszania strachu, które
wpływają na siebie nawzajem, maksymalizując możliwości osiągnięcia tego dobrze; zminimalizować
okazje do popełnienia błędu; i rozwijać świadomość pojęć skalarnych - na przykład „odcieni szarości”,
bardzo ważnych, raczej ważnych i wcale nieważnych. Maksymalizacja możliwości „zrobienia tego
dobrze”. Daj jednostce jak najwięcej kontroli. Zaangażowanie się w decyzje dotyczące własnego życia
są czymś, co większość z nas przyjmuje za pewnik i mają fundamentalne znaczenie dla naszego poczucia
osobistej autonomii i skuteczności. Jeśli ludzie kontrolują zarówno tematy, jak i czas tego, co robią, z
ich punktu widzenia jest znacznie mniej prawdopodobne, że coś pójdzie nie tak, a bardziej
prawdopodobne, że będzie to osobista satysfakcja. Jest to szczególnie ważne dla osób z najbardziej
stromymi monotropami, które będą miały głębokie zainteresowanie ogniskowe skorelowane z
dyskomfortem podczas zmiany ostrości, gdy zostanie zaprezentowany konkurencyjny bodziec
alternatywny. Ci młodzi ludzie prawdopodobnie będą boleśnie i często przerywani, chyba że mają
całkowitą kontrolę nad swoim światem. To nie jest dobry sposób na budowanie zaufania do procesu
społecznego. W przypadku tych bardzo monotropowych ludzi życie ma tendencję do wahania się
między niezwykle satysfakcjonującymi chwilami wysokiej jakości i katastrofami. Są to również osoby,
którym najdłużej zajmie rozwinięcie powiązań między swoimi fragmentarycznymi doświadczeniami i
które w konsekwencji mogą potrzebować największej pomocy w rozwijaniu ogólnego rozumienia życia.
Kiedy tylko jest to możliwe, powinniśmy unikać odwracania uwagi takich mocno skupionych ludzi – a
zwłaszcza unikać robienia tego nagle – ponieważ może to przynieść efekt przeciwny do zamierzonego,
pozostawiając ich zdezorientowanych i zdezorientowanych. Choć być może złagodzone u dorosłych
przez wiek i doświadczenie, stare przysłowie autyzmu mówiące „Zacznij od tego, gdzie jest dziecko”

jest niezawodną strategią budowania pewności siebie i zrozumienia. Kiedy osoba o stromym tunelu
uwagi ma tendencję do skupiania się raczej na wąskim niż szerokim skupieniu, może mieć znaczne
trudności z integracją sensoryczną i nie być w stanie przyjmować informacji jednocześnie przez więcej
niż jeden kanał sensoryczny. Mogą być szczególnie narażone na przeciążenie sensoryczne, a także
szczególnie prawdopodobne, że nie będą nawiązywać połączeń między obszarami zainteresowania.
Nawiązywanie kontaktów ma fundamentalne znaczenie dla lepszego zrozumienia, a zwiększenie
zrozumienia w celu zwiększenia zakresu ich zaufania może być powolnym i fragmentarycznym
procesem. Ale musimy budować na tych ograniczonych obszarach - obszarach ich szczególnego
zainteresowania - w których jednostka czuje się kompetentna, pewna siebie i zmotywowana. Zmarnuje
zarówno ich, jak i twój czas, próbując zwiększyć ich zrozumienie obszarów, w których nic z tego nie
czują. Nawet najmniej obiecujące obszary zainteresowań można budować i rozwijać, ponieważ
poczucie osobistej skuteczności związane z realizowaniem tych zainteresowań i motywacja, aby to
robić, prawdopodobnie pozostaną wysokie. Wendy Lawson opowiada wspaniałą historię o chłopcu,
którego społecznie nie akceptowano, gdyż jego obsesją było psie łajno. Kilka lat później został
protopalaeontologiem z ogromną wiedzą na temat procesów trawiennych i tego, czego można się
dowiedzieć o diecie -w tym dietach dinozaurów - z odchodów. Większość innych zainteresowań ma
bardziej oczywistą obietnicę budowania szerszego zrozumienia i łatwiej będzie dostosować własny
sposób myślenia, aby je docenić zgodnie z wymaganiami. Musimy tylko robić to krok po kroku i być
pewni naszych monotropowych dzieci i partnerów. Przez całe życie niewiele osób nie poszerza swoich
horyzontów zainteresowań, niezależnie od tego, czy bezpośrednio staramy się aktywnie wspierać ten
proces. Spontaniczne zmiany perspektywy nastąpią po prostu przez życie. Jednostki monotropowe
czasami zaczynają wydawać się zagubione dla reszty ludzkości w ich intensywnym zaabsorbowaniu
obiektami zainteresowania, które mijają resztę świata, ale później z pewnością zauważą znacznie
więcej i mogą rozwinąć zainteresowania o uniwersalnym zakresie. Silna pewność siebie, z jaką ludzie
skupieni na skupieniu uwagi realizują swoje zainteresowania, może dać im szczęśliwą obojętność na
osąd innych ludzi. Nawet jeśli wydaje nam się to stratą, może to być dla nich korzyść. Pewnego razu
poskładali świat później, mogą być równie zdecydowani we wspólnej sprawie. Albert Einstein, Ludwig
Wittgenstein i Alan Turing wszyscy z determinacją dążyli do implikacji szczegółowej obserwacji do
ogólnych wniosków sprzecznych z otrzymanymi opiniami i dalej wpływali na światopogląd. Szeroko
sugerowano, że osoby te kwalifikują się jako należące do spektrum autyzmu. Wygląda na to, że
rozwijały się bez swoich monotropowych predyspozycji, co sprawiało im poważne problemy przez
większość ich życia. Może kiedyś łatwiej było znaleźć możliwości swobodnego realizowania własnych
zainteresowań, a mimo to być ubogim w pracę zespołową lub wielozadaniowość, będąc ogólnie
cenionym społecznie, a nawet zatrudnionym do tego? Jeśli zdecydujemy się zachęcać do realizacji
szerszych lub bardziej społecznie cenionych interesów, zazwyczaj najlepiej nie robić tego na zasadzie
dyrektywy. Może to raczej wywołać sprzeciw lub bierność u jej monotropowych odbiorców, niż
wzbudzić autentyczne zainteresowanie odkrywaniem więcej. Ale każdy może iść naprzód, może
poruszać się bez polecenia, jeśli czuje się do tego zmotywowany. Jeden chłopiec przez ponad dwa lata
obserwował resztę swojej rodziny, która korzystała z komputerów, zanim sam odważył się je zbadać.
Być może będziemy musieli wielokrotnie i wytrwale zapewniać możliwości obserwowania i
przyłączania się do działań, które wiążą się z odkrywaniem nowego w stosunkowo bezpieczny sposób
(nowe zawsze ryzykowne). Może to zainspirować nowe zainteresowanie i motywację. Oznacza to bycie
dobrym obserwatorem -nie próbowanie przewodzenia ale zauważanie i ciągłe dostosowywanie się do
nowych osiągnięć i rozwijających się zainteresowań. Może to być bardzo przyjemny proces i zbuduje
wzajemne zaufanie dla was obojga. Ponieważ proces ten zwiększy również zrozumienie i opanowanie,
zbuduje również pewność siebie u dzieci lub dorosłych, którzy się nim dzielą. Praca nad
„rusztowaniem” w procesie uczenia się zgodnie z tradycją Wygotskiego (1962) i Brunera (1985)
sprawia, że jasno pokazuje, jak bardzo inne osoby funkcjonujące jako wrażliwie dostosowane zasoby

zewnętrzne mogą ułatwić naukę. Aktywną rolą, jaką możemy w tym najbardziej pożytecznie odegrać,
może być ułatwienie sukcesu - ale nie za łatwe - pomoc w zmotywowaniu i inżynierskie wykonalne i
atrakcyjne wyzwania. Każde pomyślnie sprostane wyzwanie dodaje pewności siebie i przyczynia się do
pełniejszego życia. Jeśli te wyzwania przyciągną autentyczną aprobatę społeczną, takie jak sukcesy
biegowe Alexa Baina w Kanadzie (PEI Road Runners Club 2004) i Dane Waitesa w Australii, to trwałe
ogólne zaufanie społeczne może być dodatkową korzyścią. Nauka podejmowania ryzyka fizycznego i
radzenia sobie z fizycznymi wyzwaniami to świetny sposób na poprawę pewności siebie. Poczucie
osobistych osiągnięć i satysfakcja, że sprostało się wyzwaniu, jest z natury satysfakcjonujące i
motywujące. Może również zdobyć szacunek szerszego grona ludzi niż mniej oczywiste osiągnięcia, na
które czują się bardziej intymne związki. Traktowanie z poważnym szacunkiem jako odpowiedzialnej i
zdolnej osoby, a nie lekceważenie jako społecznie bezwartościowe, może zmienić w poczuciu
przynależności i wnoszenia wkładu. Jeśli zignorujemy zainteresowania jednostki we wczesnych latach
i nie ujawnimy naszych przyjaznych interesów, wówczas świadomość lub zrozumienie możliwości
społecznych może pojawić się dopiero w problematycznym późnym okresie życia. Jeśli nieustannie
próbujemy narzucać własny program i odrzucać program jednostki, gwarantujemy wyobcowanie.
Jednostka może nabrać głębokiego poczucia braku przynależności - syndromu „niewłaściwej planety”,
który zidentyfikowało tak wielu Aspiesów. Małe, starannie osądzone opinie pozytywnych opinii mogą
mieć w tym ogromne znaczenie, chociaż należy zachować najwyższą ostrożność, aby nie oferować
nieszczerości, ponieważ nie zwiększy to ani pewności siebie danej osoby, ani jej zaufania do ciebie.
Budowanie społeczności przyjaznych ludzi wokół osób z autyzmem jest ogólnie niezawodną strategią
długoterminową. Ale przyjazna społeczność, na którą możemy wpływać, jest zwykle ograniczona, a
pewien stopień społecznego odrzucenia pozostaje nieunikniony, biorąc pod uwagę oczekiwania, które
wyróżniają osoby ze spektrum autyzmu jako dysfunkcjonalne. Dlatego musimy znaleźć dalsze sposoby
pomagania ludziom w przetrwaniu społecznego braku szacunku, który z pewnością zostanie
napotkany. Bycie członkiem dumnej, ekscentrycznej rodziny, która traktuje negatywne osądy
społeczne jako nieistotne, może mieć prawdziwą wartość - więc wykop tych dziwnych kuzynów i
przodków, aby dać solidne podstawy poczucia przynależności. Jednak tendencja „czarna lub biała”
myślenie monotropowe może przesunąć osobę na drugą skrajność i może postrzegać siebie i rodzinę
jako fundamentalnie lepszych: fałszywe przekonanie, które niesie ze sobą własny ciężar kłopotów.
Rozgrywaj więc tę rękę ostrożnie. Dobrym pomysłem jest również podkreślenie faktu, że ludzie w ogóle
są bardzo zróżnicowani i że ta różnorodność jest niezbędna do rozwoju i inspiracji człowieka. Wtedy
bycie innym może nie wydawać się powodem do utraty pewności siebie, nawet jeśli pojawiają się
wrogie głosy i ujawniają się krytyczne postawy. Ogólną wadą polegania na wspierającym,
samodzielnym kręgu przyjaciół i rodziny jest to, że jest to tylko mały fragment społeczeństwa. Chcemy,
aby ci, których kochamy, byli częścią szerszego świata. Ale wiemy, jak surowy może być ten świat. Jest
granica tego, ile może zdziałać cała nasza miłość i wsparcie, a każdy potrzebuje środków, aby się bronić.
Jednak nawet w małym, wspierającym kręgu naszej miłości, nadzieje, które żywimy i przesłania
rozczarowania, które przekazujemy - w których odbijamy się echem i reprezentujemy poglądy całego
społeczeństwa – mogą być tak rażące, że wcale nie zwiększają zaufania. Albo nasz wyrażony entuzjazm
może nie brzmieć prawdziwie, a ważną lekcją wyciągniętą przez dziecko będzie to, jak fałszywa i jak
nierzetelna może być mowa – i ludzie. A czasami zapominamy, że jakkolwiek irytujący i niesforny jest
ktoś, że nie wystawia spektaklu na naszą korzyść. Potrzebujemy naszych monotropowych dzieci i
partnerów, aby przynajmniej byli pewni siebie i ich zdolności do skutecznego współdziałania z nami.
Czasami trudno jest dać ludziom wystarczająco dużo czasu na zmianę uwagi. Głęboko skoncentrowani
ludzie mają trudności ze zmianą i ryzykujemy zamknięcie ich, jeśli uderzymy w nich zamiast dawać im
trochę łaski. Monotropizm jest również często związany z bardzo szybkimi wskaźnikami pobudzenia
emocjonalnego, które może wpędzić ludzi w wiele kłopotów, zarówno w domu, jak i poza nim. Czasem,
gdy zapanowały skrajne uczucia i doprowadziły do skrajnych zachowań, paradujemy z naszymi

oczekiwaniami przed osobą zdenerwowaną jako pierwsza, która jest już całkowicie zdekomponowana
przez ich przytłaczające złe uczucia, których nie są w stanie wyrazić w akceptowalnej formie. Te
dodatkowe, nie do spełnienia oczekiwania – „Porozmawiaj ze mną!” „Wyjaśnij się!” „Weź się w garść!”
- tylko pogarszają sprawę. W tym miejscu być może będziemy musieli wycofać się tak długo, jak długo
nie będzie to konieczne, aby nie robić założeń, a tym bardziej wyrażać założenia w jakikolwiek sposób,
ale osoba, która jest zdenerwowana, była i robi wszystko, aby być osobą OK. Przywrócenie równowagi,
której potrzebuje osoba w trudnej sytuacji, może zająć wiele godzin. Jak długo to zajmie, staraj się nie
wtrącać - a przede wszystkim unikaj mówienia (szeptem lub nie) o osobie przygnębionej i jej
zachowaniu na jej oczach. Nie zachowywanie się w żaden z opisanych wyżej sposobów może być czymś
więcej, niż większość typowych ludzi może sobie z tym poradzić, kiedy chcą, aby dana osoba
zachowywała się w sposób, który pozwoli jej się dopasować. Ale jeśli chcemy budować zaufanie
społeczne, to nie jest to moment, by spotęgować poczucie porażki. To nie jest moment, by spieszyć się
z obwinianiem i obwinianiem – o wiele lepiej jest milczeć i próbować zrozumieć, w jaki sposób
mogliśmy przyczynić się do krachu. Musimy w jakiś sposób zmusić się do zaakceptowania „nie do
zaakceptowania” (chyba że jest to poważnie krzywdzące zachowanie), przestać postrzegać je jako
niedopuszczalne i postrzegać je jako akceptowalną strategię radzenia sobie, może to być
powierzchownie dziwaczne lub nieprzystosowane, chyba że i dopóki nie będziemy w stanie zachęcić
do alternatywnej, równie skutecznej strategii radzenia sobie bez negatywnych konsekwencji
społecznych. Z biegiem czasu mogą istnieć sposoby rozwijania takich alternatyw i zastępowania
zachowań powodujących stres społeczny zachowaniami mniej zakłócającymi ogólną równowagę. Inne
ważne kwestie dla pewności siebie związane są z momentami wysokiego pobudzenia emocjonalnego.
Osoba mająca intensywne i niepokojące doświadczenie musi wiedzieć, że doświadczane uczucia nie są
dyskwalifikacją dla pełnego człowieczeństwa, ale wręcz przeciwnie. Wszyscy na świecie muszą widzieć,
że ich uczucia mają sens. Uczucia większości ludzi są typowymi reakcjami na pewnego rodzaju
wydarzenia i jako takie są łatwo potwierdzane przez wspólne stany uczuciowe lub wyrażanie ich przez
innych typowych ludzi. Być może będziemy musieli użyć naszej wyobraźni i pracować nieco ciężej niż
zwykle, aby dostroić się do emocji stany osób nietypowych - ale ma to być typowy człowiek, który mimo
wszystko jest dobry w tej pracy. Więc kiedy te eksplozje się zdarzają i następuje utrata kontroli,
najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to dostroić się do tego, dlaczego i ze współczuciem (i po cichu)
wyrazić jakieś uczucia. Wyrażanie wspólnych uczuć w sprawach radości lub strachu, a także frustracji
jest zasadniczo tym samym doskonałym sposobem na budowanie zaufania społecznego. Jest to część
walidacji, której wszyscy potrzebujemy, aby czuć, że należymy. Inną ważną kwestią, która wynika z
gwałtownego, skrajnego pobudzenia emocjonalnego, często związanego z monotropizmem i mającego
wpływ na pewność siebie, jest kontrola. Jednym z powodów, dla których tak źle się denerwuje, jest
prawie na pewno sama utrata kontroli. Ludzie z wysokim poziomem niepewności i lęku naprawdę lubią
mieć kontrolę. Osoba w stanie ostrego przygnębienia jest najbardziej autystyczna w tym sensie, że w
ogóle nie jest w stanie funkcjonować w sferze społecznej, a także jest przynajmniej w stanie iść dalej.
Niemożność kontrolowania własnych uczuć, a nawet zachowań jest przygnębiająca i zniechęcająca i
prawdopodobnie zmniejsza zaufanie społeczne, nawet gdy gwałtowne uczucia są potwierdzane. Tak
więc jednym z możliwych sposobów przezwyciężenia zagrożenia dla pewności siebie, jakie stwarzają
skrajne emocje, które wymykają się spod kontroli, byłoby opracowanie sposobów na ich rozpoznanie
na czas, aby poradzić sobie z nimi w sposób, który powoduje jak najmniej stresu. To prawdopodobnie
tylko częściowo zakończy się sukcesem, o ile uczucia będą pojawiać się z taką siłą. Jeszcze lepszym
sposobem radzenia sobie z nimi na dłuższą metę będzie zmniejszenie częstotliwości i intensywności
tych doświadczeń poprzez lepsze zrozumienie kontekstu i skali . Problemy z identyfikacją kontekstu lub
skali są konsekwencją posiadania monotropowej uwagi, a tym samym braku spontanicznego dostępu
do równoczesnych, odmiennych szablonów poznawczych. Jednak nie musi to być kwestia „wszystko
albo nic”; im więcej zrozumienia wzrośnie i im więcej zostanie nawiązanych połączeń, tym bardziej

możliwe stanie się identyfikacja tego, co jest istotne w szerszym zakresie. W miarę mnożenia się
powiązań uzyskuje się mniej idiosynkratyczną perspektywę, a wraz z nią środek do oceny kontekstu i
skali oraz być może dostrzegania własnych problemów w łatwiejszych do opanowania proporcjach.
Niestety, żyjemy w tak złożonym wieku, że prawie nigdy nie istnieje coś takiego jak „kontekst”, a
biegłość w przenoszeniu się z jego ciągle zmieniającą się formą i nieustanne dostosowywanie się do
niego nie są umiejętnościami, które może nabyć każda monotropowa jednostka . Ale jest całe mnóstwo
sposobów, w jakie możemy pomóc ludziom, którzy mają tendencję do oglądania rzeczy w czerni i bieli,
w poznaniu pomiędzy bitami – podkreślaj zmienność, gradację i niedoskonałość przy każdej okazji.
Retrospektywna refleksja i dyskusja na temat wydarzeń, które miały miejsce, mogą być użytecznymi
dodatkowymi sposobami zwiększenia zrozumienia i poprawy perspektywy. Omawianie emocji w
kontekście filmów wideo, które można odtwarzać i odwiedzać tak często, jak tylko chcesz, może być
również cennym sposobem na rozwijanie społecznego i emocjonalnego zrozumienia. Historie
społeczne Carol Gray mogą również pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym
rozumienia emocji, poprzez wyjaśnianie znaczeń i ujawnianie uczuć ludzi. Niektórzy ludzie mogą po
prostu siedzieć w kawiarni lub centrum handlowym i oglądać ludzi jako dobry sposób na naukę.
Wszystkie powyższe sposoby poznawania kontekstu społecznego prawdopodobnie poprawią
zrozumienie i pomogą spojrzeć na osobiste poglądy z innej perspektywy, tak że na przykład pominięcia
w zachowaniu innych osób mogą być rozumiane jako przypadkowe, a nie jako skierowane „na mnie”.
W ten sposób okazje do katastrofy społecznej mogą być znacznie ograniczone. Ale nawet przy
naprawdę wysokim poziomie zrozumienia społecznego niespodzianki mogą i nadal będą się zdarzać.
To tutaj docieramy do granic możliwości rodziny i przyjaciół. Kontrolowanie tych niestabilnych emocji,
aby uniknąć kryzysu temperamentu, o którym mówiliśmy, jest jednym ze znaczących sposobów
poprawy funkcji społecznych i potencjalnej ucieczki przed niektórymi kryzysami, które w przeciwnym
razie mogłyby podważyć lub zniszczyć czyjeś społeczne zaufanie. Ale jak już wspomniałem, nie jest to
łatwe do osiągnięcia. W jaki sposób osoba o wysokim tunelu uwagi, która może mieć trudności z
rozpoznaniem pełnego pęcherza, napierającego na uwagę, może zebrać w czasie informacje o
gwałtownie zmieniającym się stanie umysłu, aby przerwać niezwykle szybki łańcuch wydarzeń? kryzysy
pojawiają się poprzez poprawę zrozumienia, o czym rozmawialiśmy. Ale bez tego emocjonalnego
mistrzostwa sporadyczne kryzysy z pewnością będą się powtarzać i mogą powodować wystarczająco
dużo problemów, aby zagrozić nie tylko pewności siebie jednostki, ale nawet jej wolności. Terapie
poznawcze mogą być skuteczne w promowaniu rozpoznawania i kontroli emocji u bardziej
wymownych osób, które są silnie zmotywowane do osiągnięcia tych celów . Ogólnie rzecz biorąc, nauka
rozpoznawania pewnych fizycznych objawów, takich jak przyspieszone tętno, spocone dłonie lub
zgrzytanie zębami, może być pomocna, ale będzie wymagać uważnej i wytrwałej obserwacji i jest mało
prawdopodobne bez wsparcia. Możliwym, choć niedokładnym narzędziem zachęcania do takiej
samoświadomości jest „pierścień nastroju” – niedrogi pierścień na palec, który zmienia kolor, gdy
wystąpią pewne zmiany nastroju. Niektórzy ludzie mogą uznać, że noszenie jednego z tych
pierścionków podnosi ich świadomość własnego nastroju w potencjalnie użyteczny sposób.
Osiągnięcie mistrzostwa nad własnymi emocjami to długa droga w kierunku ograniczenia
katastrofalnych wydarzeń społecznych w społeczeństwie. Jeśli uda nam się ich uniknąć, mamy znacznie
większą szansę na utrzymanie zaufania na dłuższą metę. Dla większości osób ze spektrum autyzmu
wyrozumiała grupa przyjaciół i rodziny, której wszyscy możemy mieć nadzieję, jest znacznie mniejsza
niż w przypadku innych osób i może składać się wyłącznie z członków rodziny. Skuteczne
funkcjonowanie w szerszym społeczeństwie niż ta grupa to coś więcej niż tylko posiadanie wskazówek,
jak uniknąć kłopotów. Oznacza to możliwość wnoszenia wkładu, który jest mile widziany,
rozpoznawany i doceniany. Osoby ze spektrum autyzmu, które nauczyły się mówić i które ostatecznie
zostały przyciągnięte do społecznie zatwierdzonych obszarów zainteresowań, są w najlepszym
położeniu, aby osiągnąć ugruntowaną pozycję społeczną, a wraz z nią „rusztowanie zaufania”, jakie

może zapewnić. Są także beneficjentami i ofiarami ludzkich oczekiwań, że każdy, kto mówi normalnie,
będzie miał równie normalne intencje, percepcje i zrozumienie. To może dobrze zwiększyć pewność
siebie, o ile dyskurs nie pójdzie źle i nieporozumienia się pojawią. Ale nawet jeśli pójdzie dobrze 100
razy, jeden raz źle może być druzgocący, przynajmniej na krótką metę. Po raz kolejny uzyskanie
ogólnego spojrzenia na siebie i swoje uczucia oraz świadomość, że masz inne obawy, które mają
większe znaczenie, może być najlepszym sposobem na przyspieszenie powrotu do zdrowia po takim
zapaści. Czasami dobrym pomysłem może być posiadanie listy naprawczej tego, co jest najważniejsze,
aby przypomnieć jedną z tych względnych wartości. Wyspecjalizowane zainteresowania osób
monotropowych często nie są ze sobą powiązane jakąkolwiek oczywistą drogę do bieżących
problemów w środowiskach społecznych, w których fizycznie zamieszkują. Istnieją dwa uzupełniające
się podejścia do tego. Jednym z omówionych wcześniej jest stopniowe łączenie podstawowego
entuzjazmu z coraz bardziej użytecznymi kulturowo informacjami, tak jak w przypadku psiej kupy z
trajektorią paleontologiczną. Interesy danej osoby będą miały tendencję do stawania się zarówno
bardziej akceptowalne społecznie, jak i bardziej społecznie satysfakcjonujące, im bardziej będą one
dotyczyć spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Jednak obecne obawy w lokalnej
społeczności mogą być błahe i próżne, a niedzielenie się nimi może nie być wadą ani powodem do żalu.
Osoby w spektrum, które nie podzielają tych obaw, mogą mieć poważniejsze i wartościowe interesy
do realizacji. Innym przydatnym sposobem podejścia do budowania pewności siebie i pewności
społecznej dla osoby monotropowej jest połączenie entuzjasty z innymi entuzjastami; po to tradycyjnie
były kluby i stowarzyszenia. Niewiele rzeczy może być bardziej zachęcające i bardziej odpowiednie jako
podstawa przyjaźni niż odkrywanie innej osoby, która podziela Twoją pasję. Społeczeństwo jako całość
może nie doceniać przedmiotu entuzjazmu, ale obejmuje wiele mniejszych grup interesu oddanych
każdemu możliwemu interesowi. Może nie ma takich ludzi na szkolnym boisku, może nie być takich
ludzi w twojej wiosce - ale na pewno będą tacy ludzie w Internecie. To nie tylko kwestia znalezienia
ludzi, z którymi można się komunikować, to kwestia znalezienia ludzi, którzy szanują i doceniają to, co
masz do zaoferowania. Co więcej, zrobią to bez poczucia, że to dlatego, że są „mili” – szacunek będzie
okazywany, gdy szacunek jest należny. Sama możliwość swobodnego dostępu do informacji jest wielką
zaletą Internetu. Może to być bardzo satysfakcjonujące dla ludzi, którzy są skłonni mieć większe
zaufanie do informacji niż dla ludzi, którzy lubią zajmować się sprawami dla siebie i którzy lubią być w
pełni uzbrojeni w istotne informacje w swoich kontaktach z życiem. „Na początku nie umiałem
posługiwać się komputerami, więc robiłem mikrofilmy w bibliotekach. Potem nauczyłem się baz
danych. Potem w końcu (niecałe dwa lata temu) zacząłem powoli korzystać z internetu” (Dawson
2005). Wymiana i odkrywanie informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania może być
radosnym doświadczeniem, niezależnie od tematu. Łączenie się z członkami swojej grupy
zainteresowań przez Internet zwiększa ogólne korzyści z przynależności do klubu. W Internecie dziwne
maniery, płaska intonacja czy problemy z nadążaniem za tempem społecznego dyskursu będą
nieistotne. Może nie być wezwania do ujawnienia diagnozy ani okazji do mimowolnego ujawnienia
różnic w dyskursie internetowym. Taka diagnoza może wydawać się w tym kontekście bez znaczenia.
Jednak w rzeczywistości diagnoza i to, co do niej doprowadziło, ma znaczenie i może okazać się, że
znalezienie kontekstu, w którym zostanie to rozpoznane i zaakceptowane, będzie wartościowe dla
wielu osób. Istnieje granica tego, w jakim stopniu osoby, które nie są monotropowe i nie doświadczają
trudności, z którymi większość osób ze spektrum autyzmu ma do czynienia na co dzień, mogą
zrozumieć, jak się to czuje. Tak więc kochająca grupa wsparcia, bez względu na to, jak rozległa lub
opiekuńcza, raczej nie będzie dobrze przygotowana do potwierdzania tych szczególnych uczuć, tak
samo jak nie jest w stanie potwierdzić szerszej akceptacji jednostki poza jej ochronnym zasięgiem. Oba
te aspekty przynależności można znaleźć w grupach wsparcia prowadzonych przez osoby z autyzmem,
takich jak Autism Network International (ANI) i witryny, do których prowadzą linki, z których wiele jest

tworzonych i prowadzonych przez ludzi na widmie, którzy zgromadzili mnóstwo przydatnych informacji
i często komunikują się ze sobą w sposób konstruktywny i wzajemnie wspierający.
Jak to ujmuje Martijn Dekker (Dekker nd):
Prowadzę też internetową grupę wsparcia dla ludzi takich jak ja, czyli tych ze spektrum autystycznym i
to mnie niezwykle cieszy , że grupa pomaga ludziom i umożliwia ludziom, którzy sami sobie pomagają.
To także najlepsza samopomoc, o jakiej mogłem sobie wymarzyć; Kontakt i przyjaźń, jaką mam z moimi
autystycznymi rówieśnikami, są dla mnie niezmiernie cenne.

Jest też niezmiernie cenny dla tysięcy innych ludzi. Oprócz dawania im poczucia przynależności, ważną
częścią wartości internetowej społeczności autyzmu dla innych osób z diagnozą ze spektrum autyzmu
są możliwości, jakie oferuje, aby lepiej zrozumieć siebie w pozytywnym świetle. Zrozumienie siebie to
ostatnia część równania pewności siebie, zrozumienie, w jaki sposób różnimy się od innych ludzi,
zrozumienie, że przetwarzamy i uzyskujemy dostęp do świata inaczej niż większość ludzi, rozpoznanie,
o ile ciężej musi pracować, aby zrozumieć sens wspólny świat niż inni ludzie. Te spostrzeżenia mogą
znieść ciężar odczuwanej nieadekwatności i mogą dostarczyć sposobów na wyjaśnienie własnych
trudności, które nie oznaczają, że jest się głupim lub wadliwym, i nie spowodują automatycznie, że inne
osoby zareagują podejrzliwie lub brakiem szacunku. Każdy, zwłaszcza ludzie niezwykli lub inni, musi
wiedzieć, że bycie tym, kim jest, nie oznacza bycia chorym, głupim lub szalonym, i muszą wiedzieć, że
inni też o tym wiedzą.

Psychiatria i zespół Aspergera
Diagnoza i ocena
Co to jest zespół Aspergera?
Każda koncepcja musi mieć nazwę, etykietę. Rozwój pojęcia zaburzeń ze spektrum autyzmu (w USA
wszechobecnych zaburzeń rozwojowych) naznaczony jest różnymi nazwami używanymi do
identyfikacji różnych zaburzeń i relacji między nimi. . Zaburzenie jest definiowane według kryteriów, z
których najbardziej miarodajne są 10 edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) (ICD-10) oraz Podręcznika Diagnostycznych i Statystycznych Zaburzeń
Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wydanie 4 (DSM-IV). . Reprezentują one
konsensus komitetu i chociaż testowane są szeroko przed publikacją, są z czasem aktualizowane, co
wpływa na spójność badań, które zależą od różnych wersji. Ta sformalizowana konstrukcja jest
dopasowana z objawami i oznakami jednostki, zebranymi za pomocą instrumentów, tj. procesu
diagnozy. Często surowy proces utrzymuje klinicystów na stałym poziomie i może być udoskonalony
za pomocą algorytmu, chociaż taka mechaniczna prostota może być myląca, szczególnie w przypadku
współistniejącej nakładki. Diagnoza narzuca kategoryczne spojrzenie na zaburzenie wymiarowe i jest
tylko jednym z elementów wielodyscyplinarnej oceny, która daje bardziej indywidualny opis. Asperger
ukuł termin „psychopatia autystyczna” w 1944 r., aby odróżnić jej wrodzony dystans społeczny od
dystansu społecznego, który rozwinął się później jako objaw schizofrenii. Jego koncepcja została
opracowana przez van Krevelena ,Winga i Gillberga, z których wszyscy starali się zidentyfikować
zaburzenie podobne do autyzmu, ale różniące się od niego. Gillberg, wskazując, że wątpliwe jest, czy
wiele przypadków opisanych przez Aspergera spełniałoby kryteria ICD/DSM, opracował alternatywny
zestaw kryteriów na podstawie oryginalnych opisów klinicznych. Powstały model obejmuje zarówno
zespół Aspergera, jak i autyzm w grupie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Chociaż istnieje
rozsądna zgodność co do kryteriów definiujących autyzm, zespół Aspergera był i nadal jest
identyfikowany na różne sposoby. Podobnie jak autyzm, wszystkie kryteria zespołu Aspergera
obejmują upośledzenie wzajemnej interakcji społecznej oraz ograniczone, powtarzające się lub
stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i czynności. To właśnie obecność prawidłowej mowy
syntaktycznej wyróżnia zespół Aspergera. Jednakże, podczas gdy zarówno Wing, jak i Gillberg
podkreślają obecną prezentację, ICD-10 i DSM-IV, chcąc zidentyfikować zaburzenie, które byłoby
alternatywą dla autyzmu, a nie tylko jego wariantem lub podtypem, wymagają normalnego rozwoju
języka od wczesnego życia. Kwestią sporną są ludzie, którzy mieli wczesne opóźnienie językowe, ale
nadrobili zaległości, znacznie przewyższając liczebnie tych, których język od początku był normalny;
zostałyby zdefiniowane jako mające zespół Aspergera według wszystkich definicji z wyjątkiem definicji
ICD-10 i DSM-IV. Inne symptomy zostały zaproponowane jako charakterystyczne, w tym
samoświadomość, zainteresowanie (i świadomość) innych oraz słaba koordynacja ruchów
(niezdarność). Badania utrudniały nie tylko zróżnicowane definicje syndromu, ale także niezauważona
cykliczność zastosowanej metodologii, wiele badań znalazło różnice, które po prostu odzwierciedlały
ich własne kryteria wyboru. Obecnie dominuje pogląd, że po uwzględnieniu zdolności wydaje się, że
różnica między tymi dwoma zaburzeniami jest niewielka, z wyjątkiem nasilenia.
Czym nie jest zespół Aspergera?
Kilka zaburzeń psychicznych można pomylić z zespołem Aspergera, w tym schizofrenię, zaburzenie
obsesyjno-kompulsywne, zaburzenie osobowości dyssocjalnej, zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), padaczkę i zaburzenia rozwojowe.
SCHIZOFRENIA

Do lat 70. autyzm i schizofrenia były uważane za różne oblicza tej samej psychozy jednostkowej, wieku,
w którym pojawiły się, modulując objawy. Chociaż te dwa zaburzenia są obecnie wyraźnie różne, ich
różnorodne obrazy kliniczne doprowadziły do debaty, czy autyzm predysponuje osobę do schizofrenii.
Badania wyników sugerują, że tak nie jest, ale też nie chroni, tak że czasami te dwa zaburzenia będą
współistnieć przypadkowo jako schorzenia współistniejące. Schizofrenia charakteryzuje się zmianami
w myśleniu (z poczuciem utraty kontroli i koherencji oraz rozwojem urojeń), percepcji (omamy są
powszechne, ale nie niezmienne) i tonie emocjonalnym (z przytępieniem lub niewłaściwymi
uczuciami). Mogą również wystąpić zmiany woli (umiejętność przekładania myśli na działanie), z
bezwładnością, negatywizmem, mutyzmem i dziwną postawą. Schizofrenia może występować jako
epizod, pojedynczy lub nawracający, lub jako długotrwałe, ciągłe zaburzenie o zmiennym nasileniu.
Występuje w tak wielu postaciach, że trudno je uogólniać, ale gdy w obrazie dominują jego bardziej
negatywne objawy (apatia, wycofanie społeczne, zmniejszenie ilości mowy, stępienie reakcji
emocjonalnych) może być nie do odróżnienia od autyzmu, chyba że lekarz będzie przez całe życie
postrzegał sposób, w jaki choroba rozwinęła się. Ogólnie rzecz biorąc, autyzm jest najbardziej widoczny
we wczesnym dzieciństwie, a schizofrenia w późnym okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości.
Autyzm ma tendencję do poprawy z wiekiem; schizofrenia może się powoli pogarszać z wiekiem,
kończąc na schizofrenii resztkowej, z zanikiem objawów pozytywnych (np. urojeń, halucynacji), aby
pozostawić objawy negatywne skutkujące powolnym, biernym, „wypaleniem”, które łatwo można
pomylić na zespół Aspergera. Rozróżnienie nie jest jednoznaczne w przypadku nieokreślonych
zaburzeń, takich jak schizofrenia prosta (gdzie nie ma objawów pozytywnych, ale stopniowy rozwój
osoby wycofanej, zaabsorbowanej sobą, bezcelowej i nieaktywnej) i schizofrenii katatonicznej (w
której dominuje nieprawidłowy ruch). I odwrotnie, objawy zespołu Aspergera mogą czasami wydawać
się mylnie psychotyczne:
* Ktoś, kto ma trudności z opisaniem objawów wewnętrznych, takich jak myśli, może opisywać je jako
halucynacje.
* Niepełne odpowiedzi mogą, na pierwszy rzut oka, brzmieć jak symptomatologia psychotyczna. Tak
więc łysa umowa, pomijając okoliczności, może sprawić, że codzienne dokuczanie lub prześladowanie
(kogoś, kto jest oczywiście inny) brzmi jak urojenia prześladowcze.
* Czasami dana osoba może mieć trudności z odróżnieniem tego, co zrobiła, od tego, co
zaobserwowała. Materiał wideo może być szczególnie wszechobecny, pozostawiając słuchaczom
poczucie, że dana osoba żyje w świecie wideo, który jest wykrywalny i zrozumiały tylko wtedy, gdy oni
również obejrzeli wideo.
* Wysokie pobudzenie w zaburzeniu rozwojowym może wywołać ostry i przejściowy stan psychotyczny
(F23) z halucynacjami i zaburzeniami myślenia.
* Pragmatyczna trudność, utrudniająca docenienie zakresu lub ograniczeń cudzej wiedzy na dany
temat, w połączeniu z tendencją do obsesji, może skutkować zbyt inkluzywną, nieistotną mową,
podobną do schizofrenicznego zaburzenia myślenia.
* Beznamiętność, niewrażliwość i brak świadomości klimatu emocjonalnego może naśladować
niewłaściwy lub stępiony afekt. Jednak nie chodzi o to, że ekspresja emocjonalna osoby jest
zmniejszona, ale o to, że nie wychwytuje ona tego, co czują inni.
* Symptomatologia katatoniczna, w tym dziwne maniery i postawy, zamrożenie lub trudności w
inicjowaniu ruchu, występuje w ASD, podobnie jak w wielu innych stanach neurologicznych i
schizofrenii.

* Powolna i pozbawiona motywacji reakcja na prośbę o wykonanie zadania, które nie ma dla danej
osoby znaczenia, może wyglądać jak utrata motywacji.
* Niektóre objawy obu zaburzeń mogą ulec poprawie po zastosowaniu neuroleptyków.
Część zamieszania pojęciowego wynika z wczesnych badań w Edynburgu, w których wykorzystano
kryteria osobowości schizoidalnej, aby zidentyfikować grupę dzieci, które następnie zostały zrównane
z zespołem Aspergera. Znaczna część później rozwinęła schizofrenię, ale prawdopodobnie była to
grupa mieszana, która przetoczyła się zarówno u dzieci z preschizofreniczną osobowością schizoidalną
(tj. były w spektrum schizofrenii), jak i u dzieci z ASD
NERWICA NATRĘCTW
Naturalną reakcją na zdezorganizowany bałagan, jakim jest codzienność, jest zaprowadzenie porządku.
Im większy sukces w osiągnięciu ustalonego, przewidywalnego świata, tym większy niepokój w obliczu
nowości i zmian. U kogoś z zespołem Aspergera może to osiągnąć patologiczny wzrost, na przykład
tam, gdzie zwykły zbiór przedmiotów i informacji zaczyna dominować w jego życiu, jak również w życiu
tych, z którymi mieszka. Niektórzy ludzie tracą poczucie proporcji, a obsesja prowadzi do obrażania.
Zarządzanie kliniczne obejmuje stosowanie standardowych narzędzi do radzenia sobie z obsesjami i
rutyną – odwrócenie uwagi, zmiany środowiskowe, przygotowanie obrazkowe lub pisemne do zmian
oraz wprowadzenie alternatywnych zasad, procedur i ograniczeń. Chociaż leki serotoninergiczne mogą
zmniejszyć poziom obsesji, mogą przeprowadź szereg prób, aby znaleźć odpowiedni lek dla konkretnej
osoby, a po odnalezieniu jego działanie może być tylko częściowe i tymczasowe. Mimo to leki mogą
pomóc jednostce zmienić wystarczająco swoje życie i zachowanie, aby zmniejszyć
prawdopodobieństwo nawrotu. Jednak cechy obsesyjne są powszechne, przewijając się przez
większość psychiatrii biologicznej, a także stanowiąc nakładającą się cechę rodzinną w zaburzeniach
autystycznych. Wobec braku wewnętrznego oporu i lęku kwestionowano, czy rzeczywiście jest to
zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, tym bardziej, że treść ich myśli i forma zachowań kompulsywnych
może, ale nie musi różnić się od myśli osoby neurotypowej. Niemniej jednak każde rozróżnienie może
mieć charakter akademicki, ponieważ zarządzanie jest podobne.
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI DYSOCJALNEJ
Brak empatii i skupiona obojętność na konsekwencje, które częściowo wynikają z trudności w
przewidywaniu potencjalnych skutków, mogą sprawić, że osoba z zespołem Aspergera będzie wyglądać
na egocentryczną i bezwzględnie obojętną zarówno na potrzeby innych, jak i zasady społeczne. Do tego
dochodzi widoczny brak motywacji, słaba funkcja wykonawcza i/lub inne priorytety w stosunku do
oczekiwanych od niego. Chociaż bardzo różni się od psychopatologii leżącej u podstaw dyssocjalnego
zaburzenia osobowości, powierzchowny efekt może być tak podobny, że trudno jest powiedzieć, gdzie
kończy się autystyczna psychopatia Aspergera, a zaczyna zaburzenie osobowości. Rozróżnienie to staje
się jeszcze mniej wyraźne, w miarę jak psychiatria zmierza w kierunku bardziej biologicznego,
rozwojowego postrzegania wielu stanów, a ostatecznie trudno jest określić, dlaczego zaburzenia
osobowości powinny być kategoryzowane i traktowane tak odmiennie od wszechobecnych zaburzeń
rozwojowych. Wyróżnienie jest ważne, ponieważ wpływa na troskę zawodową, oczekiwania,
finansowanie i zasoby.
ZABURZENIE BRAKU UWAGI/NADPOBUDZENIA (ADHD)
Wydaje się, że istnieje związek między ASD i ADHD, a to może wykraczać poza współistniejące choroby,
ponieważ możliwe jest, że nieleczone ADHD może symulować lub w każdym razie wzmacniać zespół
Aspergera. W związku z tym to drugie najlepiej oceniać po leczeniu objawowym tego pierwszego.

PADACZKA
Padaczka może nasilać ASD i toczy się aktywna debata na temat stopnia, w jakim może naśladować
ASD lub, w każdym razie, nadawać spinowi Aspergera to, co w przeciwnym razie przedstawiałoby się
jako towarzyska niepełnosprawność rozwojowa. W tym przypadku nie tylko skutki samych napadów,
ale także efekty leków przeciwpadaczkowych mogą wywołać osobliwą zmianę osobowości.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ROZWOJOWE
Zaburzenia społeczne i komunikacyjne są częste, a trudność polega na zdefiniowaniu punktu, w którym
są one wystarczająco wyraźne, aby zasługiwały na zaliczenie do zespołu Aspergera. Gillberg
zasugerował, że jest to tylko jedno z szeregu „zaburzeń empatii”, podczas gdy inne oddzieliły
syndromy, takie jak patologiczne zaburzenie semantyczno-pragmatyczne unikania nakazów oraz
wielorakie zaburzenia rozwojowe. Skomplikowane przez synonimy, takie jak zaburzenie prawej półkuli
i zaburzenie uczenia się niewerbalnego, rezultatem jest firmament specyficznych upośledzeń
rozwojowych, na które nakładamy rozpoznawalne konstelacje zaburzeń klinicznych. Niestety,
ograniczona wiedza rodzi pokusę, by wciągnąć wszystkich w prokrustejskie kategorie ASD lub
wszechobecne zaburzenia rozwojowe (nieokreślone inaczej).
Proces diagnozy i oceny
Sama diagnoza ma ograniczoną wartość, ale jest bramą do wielu informacji, grup specjalistów i
zasobów, w tym korzyści finansowych. Często nie uznaje się, że diagnoza jest po prostu hipotezą
roboczą, osądem klinicznym, który musi zachować równowagę między zbyt szerokim i zbyt wąskim, a
procesem, który może ewoluować wraz z upływem czasu i zmieniającymi się okolicznościami. Dlatego
ważne jest, aby był kategoryczny i aby wszyscy zaangażowani docenili jego cel, ponieważ punkty
odcięcia będą się różnić w zależności od tego, czy jest:
* do badań - z wyłączeniem przypadków wątpliwych
* kliniczne – najlepsze przypuszczenie do dalszego leczenia
* administracyjne - dające dostęp do usług lub zasobów.
Rozpoznanie zaburzenia oznacza, że dana osoba osiąga pewien próg dyskomfortu, zarówno dla siebie,
jak i dla otaczających go osób. Zespół Aspergera oznacza, że dana osoba ma charakterystyczną reakcję
na otoczenie. Jeśli to środowisko jest wystarczająco przychylne, np. jest uzupełniany przez
wspierającego partnera i ma odpowiednią pracę, wtedy jego życie może toczyć się w miarę normalnym
torem - normalność jest pojęciem bardzo szerokim, ale sugeruje, że osoba i jej otoczenie czują się w
miarę komfortowo. W takich okolicznościach wątpliwe jest, czy jakakolwiek diagnoza jest uzasadniona.
Zespół Aspergera może ujawnić się dopiero wtedy, gdy zmienią się okoliczności, m.in. osoba zmaga się
z nieprzewidywalną, zatłoczoną, złożoną pracą związaną z trudnymi i niespokojnymi ludźmi. W związku
z tym każde ćwiczenie diagnostyczne musi uwzględniać nie tylko cechy jednostki, ale także sposób jej
funkcjonowania w różnych środowiskach. Diagnoza oznacza dyskomfort lub ograniczenie tego, co dana
osoba może przyjąć. Problem polega więc na tym, że każdy jest do pewnego stopnia ograniczony i
jednostka musi dojść do porozumienia z klinicystą, że jej stopień upośledzenia jest wystarczający, aby
osiągnąć ten próg diagnostyczny. Większości ludzi trudno jest obiektywnie ocenić sposób
funkcjonowania w związkach; dotyczy to zwłaszcza osób z zespołem Aspergera. Kompleksowy obraz
niezbędny do diagnozy musi zatem opierać się na relacjach innych osób, takich jak rodzice, przyjaciele,
nauczyciele i pracodawcy. Gdy zespół jest podejrzewany, diagnoza wymaga klinicysty, który jest dość
zaznajomiony z zespołem, a także z potencjalnymi alternatywami, niezależnie od tego, czy naśladują,
czy tylko wzmacniają ASD, aby dokonać oceny klinicznej. Powinno to łączyć całożyciową perspektywę

historii rozwoju z klinicznym badaniem obecnego stanu osoby, które ma na celu wydobycie cech
zespołu Aspergera. Chociaż opracowano szereg narzędzi do identyfikacji autyzmu, nieliczne, które
zostały zaprojektowane specjalnie dla zespołu Aspergera, to głównie kwestionariusze przesiewowe.
Różnią się one stopniem, w jakim są skonstruowane, od bardzo specyficznego samooceny
australijskiego kwestionariusza do wywiadu diagnostycznego zespołu Aspergera (ASDI), prostego
schematu, który ma dobrą wiarygodność między oceniającymi. Bardziej formalne, ustrukturyzowane
wywiady, takie jak Wywiad Diagnostyczny Autyzmu (ADI), zostały początkowo opracowane jako
narzędzia badawcze do identyfikacji dzieci z wyraźnym autyzmem, ale rozwinęły się szersze narzędzia,
takie jak Harmonogram Diagnostyczny dla Zaburzeń Mowy i Komunikacji (DISCO). Autism Diagnostic
Observation Schedule (ADOS), tematyczny wywiad mający na celu wykrycie objawów autyzmu,
zawiera moduł dla zdolnych i płynnych nastolatków i dorosłych. Międzynarodowe Konsorcjum Badań
Genetycznych Molekularnych opracowało wywiad dotyczący historii rodziny (FHI) w celu
zidentyfikowania symptomatologii autyzmu na skraju spektrum, szerszego fenotypu. Narzędzie to
wykorzystuje zestaw harmonogramów, który obejmuje dopasowane wywiady z badanym i
informatorem, a także skalę do rejestrowania zaobserwowanego zachowania. Niezależnie od użytego
narzędzia, klinicysta musi wziąć pod uwagę dzieciństwo oraz aktualną symptomatologię, aby było jasne
jak rozwinęły się objawy, punkt wart powtórzenia, ponieważ jest tak często zaniedbywany. Wiele osób
diagnozuje się na podstawie opisów, list objawów i skal samooceny i po prostu szuka formalnego
potwierdzenia. Każde ćwiczenie diagnostyczne musi jasno określać jego cel. Ocena przesiewowa,
skupiająca się wyłącznie na aktualnej symptomatologii, może być stosunkowo krótka, zwłaszcza jeśli
uzupełnia wywiad psychiatryczny. Dokładniejszy, diagnostyczny wywiad może trwać kilka godzin i nie
jest czymś, co należy podejmować bez uzasadnionego powodu. Pełną ocenę najlepiej przeprowadzić
we współpracy z agencjami, które pomogą zapewnić indywidualnie dostosowany plan. Wyniki najlepiej
przekazać w formie pisemnej, aby uniknąć nieporozumień, które pojawiają się w komunikacji głosowej,
z wystarczającą ilością przykładów i opisów, aby wyjaśnić wnioski. Wyniki liczbowe, które są bardziej
istotne w badaniach naukowych niż w codziennej praktyce klinicznej, nie są pomocne i, podobnie jak
referencje dotyczące zatrudnienia, raporty muszą być skierowane do określonej grupy odbiorców w
określonym celu. Ocena następuje po postawieniu diagnozy i powinna być szeroka i
wielodyscyplinarna, biorąc pod uwagę:
* poziom zdolności poznawczych - identyfikowanie rozbieżności między komunikacją receptywną i
ekspresyjną, werbalną i niewerbalną
* sprawność funkcjonalna - dostrzeganie stopnia, w jakim subtelne upośledzenia psychiczne, m.in. w
zakresie funkcji wykonawczych lub teorii umysłu, może utrudnić komuś, kto poza tym jest bardzo
sprawny
* inne współistniejące zaburzenia rozwojowe, w szczególności zespół deficytu uwagi, tiki i dyspraksja
* obszary, które są specyficzne dla bezpośrednich trudności jednostki.
Nie dotyczą one wszystkich osób z zespołem Aspergera i mogą wystąpić tylko u niektórych osób przez
pewien okres ich życia. Przykładami tych konkretnych ocen są zdolność do podjęcia decyzji, ryzyko
popełnienia określonego przestępstwa oraz wiarygodność osoby jako świadka.
ZDOLNOŚĆ DO PODEJMOWANIA DECYZJI
Należy to oceniać w odniesieniu do konkretnej decyzji i wyjść z założenia, że dana osoba jest zdolna do
podjęcia tej decyzji. Stamtąd będzie to zależeć od zdolności danej osoby do zrozumienia i
wykorzystania odpowiednich informacji. Tak długo, jak dana osoba jest w stanie wziąć pod uwagę
konsekwencje decyzji, nie ma znaczenia, że wydaje się to rozsądne lub nawet w jej najlepszym interesie

- wszyscy możemy palić, pić lub popełniać samobójstwo, pod warunkiem, że bardzo doceniamy
konsekwencje podobnie jak „zwykły człowiek”. Niektóre osoby z zespołem Aspergera mają trudności
ze zrozumieniem konsekwencji małżeństwa, zatrudnienia, sprzedaży ratalnej i innych codziennych
umów, a także ze zrozumieniem konsekwencji swoich decyzji. Do kwestionowania zdolności danej
osoby do zawarcia tych umów należy podchodzić ostrożnie, ponieważ może to mieć dalekosiężne
skutki, m.in. wykorzystanie zmniejszonej zdolności do ucieczki od zadłużenia karty kredytowej może
na stałe wykluczyć osobę z uzyskania jakiejkolwiek formy kredytu. Ponadto ocena zdolności może być
bardzo zawodna i na przykład często tylko próba i błąd ujawniają, czy para jest w stanie zawrzeć udane
małżeństwo.
RYZYKO OBRAŻENIA
Na predyspozycje osoby z zespołem Aspergera składa się szereg czynników - syndromów do obrażania,
często nieumyślnie, choć możliwe, że równoważy je większa skłonność do przestrzegania zasad. Jednak
wszelkie skojarzenia mogą być maskowane przez niechęć do łączenia jakiegokolwiek zespołu z
przestępczością, tolerancję na niepokojenie osób z niepełnosprawnością oraz niechęć do ścigania
karnego tam, gdzie skazanie jest niepewne. Chociaż osoby z zespołem Aspergera charakteryzują się
przestrzeganiem prawa przez praworządne przestrzeganie zasad, kiedy stają się one zapisane w
prawie, ważne jest, aby docenić wkład zespołu.
* Wrodzony brak troski o wynik może skutkować na przykład atakiem, który jest nieproporcjonalnie
intensywny i niszczycielski. Nierzadko jednostka, nie będąc w stanie zrozumieć, co zrobiła źle, wyrzeka
się odpowiedzialności i przypisuje winę innym – wszystkie objawy swojej niezdolności do postrzegania
swojego niewłaściwego zachowania tak, jak widzą to inni.
* Wrodzony brak świadomości wyniku prowadzi jednostkę do podejmowania działań o
nieprzewidzianych konsekwencjach, np. podpalenie może spowodować zniszczenie budynku i napaść
na śmierć.
* Impulsywność, czasami gwałtowna, może odzwierciedlać stan lęku przechodzący w panikę lub może
być częścią współistniejącego ADHD.
* Błędna interpretacja relacji i naiwność społeczna może pozostawić indywidualną błędną przyjaźń lub
powierzchowny pociąg do miłości. To również pozostawia je otwarte na wyzysk jako marionetkę.
* Błędna interpretacja zasad, w szczególności przepisów społecznych i sygnałów społecznych, może
prowadzić nieświadomą jednostkę do wykroczeń, takich jak gwałt na randce.
* Trudności w ocenie wieku innych osób mogą doprowadzić osobę do nielegalnych związków, np.
robienie zalotów seksualnych osobie niepełnoletniej.
* Nadrzędne obsesje mogą prowadzić do przestępstw, takich jak prześladowanie lub kompulsywna
kradzież. W tym przypadku upomnienie może zwiększyć niepokój, prowadząc do ruminacyjnego
myślenia nie do pomyślenia, co zwiększa prawdopodobieństwo działania.
* Błędna ocena relacji w oficjalnych rozmowach i konsekwencje mogą pozwolić na nieostrożną
szczerość i ujawnienie prywatnych fantazji, które, choć nie bardziej ponure niż u nastolatków, mogą
być interpretowane jako niebezpieczne.
* Brak motywacji do zmiany może pozostawić jednostkę w ryzykownym wzorcu zachowań.
Czynniki te należy wziąć pod uwagę przy ocenie poziomu ryzyka, jakie stanowi dana osoba.
RZETELNOŚĆ JAKO ŚWIADEK

Relacja o wydarzeniu będzie zależeć od tego, co obserwator rzeczywiście zobaczył, od jego interpretacji
sceny i jego pamięci. Z zespołem Aspergera pochodzi:
* ryzyko błędnej interpretacji tego, co dana osoba widziała lub słyszała
* trudność z wymiarem czasu. Chociaż dana osoba może prawidłowo przypomnieć sobie sekwencję
wydarzeń, jej postrzeganie względnych okresów czasu może być tak niepewne, że nie jest jasne, czy
opowiada o czymś, co wydarzyło się poprzedniego dnia, tygodnia lub roku. Jego czasowe zamieszanie
może pojawić się tylko wtedy, gdy jego relacja zawiera wystarczające materiały potwierdzające, takie
jak szczegóły sceny, np. zużyta odzież oraz kolor i wzór tapety, a także sekwencyjne szczegóły wydarzeń
poprzedzających i następujących po odcinku.
* trudność w odróżnieniu własnych działań od działań innych, tak aby stało się niejasne, kto właściwie
co zrobił i może dojść do tego, że jednostka myli rzeczywistość z zaobserwowaną fikcją.
* trudności z normalną strukturą oficjalnych przesłuchań, czy to na komisariacie policji, czy na
stanowisku świadka. Wywiad może być zniekształcony przez błędną interpretację zasad i relacji, z
nadmierną zgodnością komplikowaną przez sztywną tendencję do trzymania się (i wierzenia) historii,
gdy już jest w jego głowie. Ze względu na jego zdolności w innych dziedzinach, aw szczególności dobrą
akademicką świadomość dobra od zła, istnieje ryzyko, że nie zostanie uznany za osobę dorosłą
bezbronną. Sposób, w jaki się prezentuje, nabiera szczególnego znaczenia w przypadku braku prawa
do milczenia, do tego stopnia, że nie nadaje się on do wstawiennictwa. Należy uwzględnić problemy z
komunikacją; przykładami są słowa bez zrozumienia ich znaczenia; charakterystyczne, bardzo
dosłowne rozumienie; oraz niemożność przyjęcia elementów niewerbalnych. Komunikację można
wspomóc za pomocą pomocy wizualnych, takich jak komputer.
Zaburzenia psychiczne (choroba współistniejąca)
Zaburzenia afektywne: lęk, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa Zaburzenia te występują
częściej u osób z zespołem Aspergera niż w populacji neurotypowej, ale mogą nie być od razu
rozpoznawalne ze względu na charakterystyczną trudność w identyfikacji, nie mówiąc już o
etykietowaniu, uczuć wewnętrznych. W konsekwencji te uczucia mogą być wyrażane w zagmatwany,
a nawet dziwaczny sposób. Przewlekła dysforia może łączyć się z bardziej wyraźną depresją, lękiem ze
stanami fobii, a przebudzeniem z paniką. Wszyscy mogą zareagować na leki serotoninergiczne, które
obejmują nie tylko wiele antydepresantów, ale także leki takie jak risperidon i lorazepam, co podnosi
kwestię tego, jak łatwo i jak wcześnie należy je wypróbować, a jeśli się powiedzie, jak długo należy je
kontynuować. Ta debata została zaostrzona przez ostatnie zastrzeżenia dotyczące stosowania
serotoninergicznych. Chociaż dostępne jest jedno potwierdzające randomizowane kontrolowane
badanie kliniczne (RCT), większość dowodów na skuteczność tych leków w ASD pochodzi z otwartych
niekontrolowanych badań i ogranicza się do leków o dłuższym czasie działania, takich jak fluoksetyna.
Doświadczenie podpowiada jednak, że jak wskazuje różnorodność preparatów na rynku, jeśli uważa
się, że warto spróbować jednego serotoninergicznego, to warto spróbować sukcesji.
Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD)
Zaburzenie obsesyjno-kopulsywne zostało omówione powyżej jako jeden z warunków, które można
pomylić z zespołem Aspergera. Może współistnieć i, jeśli dana osoba ma motywację do zmiany, być
podatna na standardowe leczenie, w tym terapię poznawczo-behawioralną (CBT).
Inne zaburzenia rozwojowe

Zespół Aspergera powiązano z ADHD, zaburzeniami tikowymi (w tym zespołem Tourette&pime;a) i
różnymi innymi specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi, zwłaszcza zaburzeniami funkcji
wykonawczych i motywacji, co utrudnia podejmowanie skutecznych działań przez jednostkę.
Alkoholizm
Alkohol jest skutecznym środkiem uspokajającym, szczególnie u osób, które czują się niekomfortowo
w grupach społecznych. Oprócz lęku społecznego, zespół Aspergera może wnieść kompulsywny
charakter i zachęcać do odosobnionego picia, wbrew normalnym konwencjom społecznym. Jeśli chodzi
o wiele z tych powiązań, dowody są bardziej anegdotyczne niż określone ilościowo przez
systematyczne badania. Nie wiadomo, czy istnieje jakiś szczególny związek, ale te czynniki należy
uwzględnić w leczeniu.
Agresja
Wyrażone słowem, gestem lub atakiem fizycznym, wymierzonym w mienie lub ludzi, czy to wobec
innych, czy też samej osoby, istnieje niejako założenie jednolitego mechanizmu, który pozwala omówić
zarządzanie agresją w sposób ogólny. Jest to termin określający ostatnią wspólną ścieżkę behawioralną
wielu czynników. Relacje kliniczne, zacierając szczegóły, łączą różne funkcje, którym może służyć, z
różnymi czynnikami, które ją przyczyniają. Codzienne uczucia agresji mogą być bardziej niebezpieczne
przez ułomne tabu emocjonalne lub poczucie winy, wraz z niedocenieniem konsekwencji i
niemożnością zrozumienia uczuć i percepcji ofiary. Innym przykładem jest dorastająca dziewczyna z
zespołem Aspergera, która nie rozumiejąc śmiertelności (lub trwałości) dźgania nożem, wykorzystała
to, aby zniechęcić chłopaka do intymności. Inny nastolatek podpalił swój dom, aby potwierdzić, że jego
matka nie powinna ograniczać mu korzystania z faksu. Zwykle jest to oczywiste, kiedy popęd
kompulsywny zostaje udaremniony. Inne emocje mogą leżeć u podstaw epizodu i niezależnie od tego,
czy jest to gniew, strach, lęk czy depresja, są one zależne od kontekstu i są tak przejmujące jak
przeziębienie: ich obecność tworzy coraz szerszy klimat, który promuje agresję i agresywną reakcję. W
związku z tym ważne są postawy i reakcje otoczenia. Niepewność co do władzy i kontroli może również
zachęcać do zachowań, które testują system, aby dowiedzieć się, jak leży ziemia. Bez względu na jej
podstawę, agresja z użyciem przemocy jest stosunkowo częsta, a reakcja musi być świadoma i
dostosowana do danej osoby, niezależnie od tego, czy chodzi o powstrzymywanie, zarządzanie
gniewem, przyjmowanie leków czy ściganie.
Leczenie psychiatryczne
Leczenie zaburzeń współistniejących jest takie samo jak w innych dziedzinach psychiatrii, ale może być
ubarwione przez szereg elementów charakterystycznych dla zespołu Aspergera:
* Uznanie, że zespół Aspergera jest rodzinny, więc inni członkowie mogą mieć subtelne trudności w
komunikacji.
* Kontekst, w którym dana osoba żyje – nie jest niczym niezwykłym, że osoba przebywa z rodziną i
przyjaciółmi, którzy, jeśli nie mają samego zespołu Aspergera, mają szereg jego cech i zakładają, że
terapeuta rozumie kulturę.
* Sieć wyspecjalizowanych agencji. Nawet jeśli żadna z tych rzeczy nie jest obecnie zaangażowana,
pomocne jest zrozumienie otoczenia, z którego dana osoba przybyła, np. szkoła specjalna, w której
lepiej przystosowane środowisko mogłoby zapobiec zakłóceniom. Istnieje również potencjał
przyszłego zaangażowania specjalistycznych zasobów, od sieci internetowej Aspergera do
specjalistycznego stacjonarnego college'u dalszego kształcenia.

* Trudności w tle związane z dorastaniem z zespołem Aspergera.
* Zmieniona symptomatologia, szczególnie trudności w komunikacji – pytanie „Jak się czujesz?” może
być bardzo trudne do odpowiedzi dla osoby, a postęp może być lepiej mierzony na podstawie jej
zachowania.
* Znajomość kultury terapeutycznej – diet, suplementów i ortodoksyjnych leków, które zostały
zaproponowane jako pomocne.
Terapie psychologiczne
Psychoterapia psychodynamiczna została zdyskredytowana przez brak sukcesu Bruno Bettelheima, a
w Wielkiej Brytanii nacisk położono na pracę psychoedukacyjną, poradnictwo i rozwój zdolności
relacyjnych. Osoby z zespołem Aspergera są często wykluczane z terapii eksploracyjnych i poznawczych
na podstawie wstępnej oceny, która koncentruje się na obszarach obejmujących zdolność do
werbalizacji i symbolizacji, zdolność dostępu do myśli i emocji oraz umiejętność nawiązania relacji z
terapeutą, która będzie charakteryzują się wzajemnym rozważeniem doświadczeń pacjenta. Jednak
Frances Tustin pisała obszernie o swojej pracy w Klinice Tavistock i zainteresowanie odradza się,
chociaż wiedza i doświadczenie związane z tą pracą są ograniczone i niejednolite. Istnieją pojedyncze
doniesienia o skutecznym stosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu lęku społecznego i
depresji i, podobnie jak w innych obszarach psychiatrii, wydaje się, że stanie się to bardziej
rozpowszechnione w miarę zdobywania przez terapeutów doświadczenia i pewności w jej stosowaniu.
Leki
W psychiatrii leki stosuje się raczej do leczenia objawów niż zaburzeń. Raporty o zaburzeniach ze
spektrum autyzmu, a nie o zespole Aspergera, miały na celu:
* Objawy podstawowe autyzmu -wykazano, że neuroleptyki, z których najdokładniej zbadano
haloperidol, łagodzą zarówno objawy podstawowe, jak i towarzyszące. To nie wyjaśnia mechanizmu i
może być po prostu wynikiem zmniejszenia lęku lub aktywności, czyniąc dziecko bardziej dostępnym.
Niestety, neuroleptyki mogą również powodować dyskinezy. W przeszłości neuroleptyki były
nadużywane, często w nadmiernych dawkach, jako odruchowe panaceum na wszelkie zaburzenia.
Tiorydazyna była szczególnie popularna, ponieważ uważano, że jest mniej podatna na wywołanie
dyskinezy, ale niewiele było badań potwierdzających jej reputację, a ponieważ może powodować
zatrzymanie akcji serca, jej zastosowanie jest obecnie ograniczone do nieuleczalnej schizofrenii. Jego
miejsce zajęły nowsze atypowe leki przeciwpsychotyczne, z których największą bazę publikacyjną ma
risperidon, choć wraz z szerszym stosowaniem rośnie uznanie jego działań niepożądanych.
* Objawy związane z autyzmem – agresja, ADHD, objawy obsesyjno-kompulsyjne, katatonia i
zaburzenia nawyków, m.in. ze snem, karmieniem i eliminacją.
* Inne zaburzenia, które mogą nasilać, a nawet naśladować symptomatologię autyzmu. Chociaż
przytaczano padaczkę i depresję, w rzeczywistości każde zaburzenie powodujące złe samopoczucie,
czy to ból zęba, katar sienny czy współistniejąca infekcja, pogorszy objawy autyzmu.
Sprawozdania o skuteczności leków nie są łatwe do zinterpretowania, są mylące z następujących
powodów:
* Nieswoiste cele kliniczne - często brakuje jasności co do celu, a leki zmieniają różne objawy u różnych
osób.
* Brak prostej krzywej dawka-odpowiedź, psychofarmakologia charakteryzuje się:

* okno terapeutyczne - leki mogą działać tylko w określonym zakresie dawek, który często jest niższy
lub wyższy niż oczekiwany u osoby z autyzmem
* efekt paradoksalny - leki, m.in. alkohol, odwrócić ich działanie w większej dawce
* niespójność odpowiedzi, z częstszymi reakcjami idiosynkratycznymi, tak aby każdy nowy lek był próbą
terapeutyczną pod hasłem „zacznij powoli, idź powoli”
* grupa podmiotów nie jest jednorodna, zwykle obejmująca przedział wiekowy i umiejętności.
Trudności w pomiarze wyniku, na przykład:
* większość narzędzi oceny ASD, które są używane do opisywania reakcji osoby, została
zaprojektowana do diagnozy, a nie do pomiaru zmiany objawów. Wyjątkiem jest Behawioralna
Sumaryczna Skala Oceny
* większość badań nie uwzględnia zmian wynikających z innych czynników. Obejmują one zmianę
środowiska – zaskakującą skuteczność efektu placebo wykazano w badaniach z sekretyną; rozwój
naturalny – zwłaszcza skoki rozwojowe, które pojawiają się pod koniec wczesnego dzieciństwa i
dorastania; lub tymczasowe impulsy, które reprezentują spontaniczną fluktuację; ponieważ
kontrolowanie tych efektów zwykle wymaga zastosowania podwójnie ślepej, randomizowanej,
kontrolowanej próby, która jest trudna do przeprowadzenia.
W końcu leki są tylko jednym z elementów całego arsenału leczenia i niemożliwe jest podanie leku w
odosobnieniu. Recepta zmieni oczekiwania i postawy osób wokół danej osoby, a to z kolei wpłynie na
reakcję. Leki działają najlepiej na ludzi, którzy w nie wierzą, a dobry terapeuta wykorzysta efekt
placebo, aby wzmocnić działanie leku. Leczenie powinno poprawić relację osoby z jej otoczeniem
(często po prostu poprzez zmniejszenie lęku), aby umożliwić nauczanie i szkolenie, a tym samym
umożliwić trwalszą zmianę relacji z otoczeniem, raz zostanie osiągnięty, zmieni zapotrzebowanie na
dalsze leki i umożliwi ich odstawienie. W każdym razie to jest aspiracja. Bardzo często jednak niektóre
leki są zawsze konieczne, aczkolwiek w zmniejszonych dawkach. Jest to obszar, w którym debata na
temat tego, czy fluoksetyna, czy jakikolwiek inny serotoninergiczny, jest wskazana dla subtelnej
dystymii. Debata jest zaostrzona przez niepewność, czy głębsze zaburzenie jest maskowane przez słabą
komunikację i czy istnieje powód do bardziej rutynowego przepisywania serotoninergii. Jeśli lek działa,
wynikiem będzie:
* niespójne, lek działa z pewnymi objawami u niektórych osób
* przejściowa, tolerancja ostatecznie rozwijająca się, gdy układ nerwowy przystosowuje się do leku
(chociaż miejmy nadzieję, że może to zająć lata, a nie dni)
* w bardzo określonej dawce
* niechlujny, pożądany efekt to tylko jeden z wielu i, przy odrobinie szczęścia, dominujący;
niepożądane skutki są tak niewielkie, że można je tolerować. Jednak żaden lek nie jest całkowicie wolny
od działań niepożądanych.
Usługi psychiatryczne
Rosnące uznanie doprowadziło do wzrostu zapotrzebowania na usługi, zarówno w zakresie diagnozy,
jak i zarządzania. Chociaż toczy się debata na temat występowania zespołu Aspergera i częstości
chorób współistniejących, istnieje pewna zgoda co do zaspokajania potrzeb w dzieciństwie,
sformalizowana w Narodowym Planie Autyzmu dla Dzieci (NAPC). Nie ma takiej konwencji dla starszych
nastolatków i dorosłych, stan niezdecydowania, który pozostawia dorosłych z zespołem Aspergera w

zawieszeniu między różnymi specjalizacjami psychiatrycznymi. Wiek i zdolności mogą utrudniać dostęp
do specjalności psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii niepełnosprawności w nauce. Ponieważ w
psychiatrii ogólnej kładzie się mniejszy nacisk na ten zespół, istnieje duże zróżnicowanie poziomu
wiedzy. Biorąc pod uwagę zakres wymagań stawianych psychiatrii dorosłych, być może najlepszym, co
można osiągnąć, jest zwiększona świadomość konsekwencji autyzmu i łatwy dostęp do porad
specjalistycznych. Podobnie, chociaż utworzenie sieci specjalistycznych oddziałów szpitalnych jest
niewykonalne, istniejące placówki psychiatryczne mogą stać się bardziej przyjazne dla autyzmu,
zarówno poprzez adaptację do środowiska, jak i szkolenie personelu. Rozwój specjalistycznej opieki
stacjonarnej na danym obszarze może oznaczać przybycie grupy osób, których stopień niepokoju
przyniósł im finansowanie i eksport poza obszar. Osoby te wymagają specjalistycznego wsparcia ze
strony służby zdrowia, która w przypadku braku planowania i finansowania staje się przeciążona i
niezdolna lub niechętna do udzielenia odpowiedzi. Rozwój takich usług wymaga formalnego
mechanizmu, aby zapewnić koordynację między sektorem prywatnym a służbą zdrowia. Usługi
psychiatryczne to tylko jeden ząb w układance opieki, która jest wieloagencyjna i multidyscyplinarna,
obejmująca rodziny, opiekunów oraz osoby z różnych kultur io różnych przekonaniach. Usługi muszą
łączyć zarówno miejsca pracy w domu, jak i poza domem. Efektywna kosztowo usługa będzie zatem
wymagała zaangażowania wszystkich stron w planowanie i zlecanie różnych elementów usług
wieloagencyjnych. Chociaż istnieje aktywne planowanie w całej Wielkiej Brytanii, istnieje wiele
obszarów niedoboru (Powell 2002), wcześniejsze raporty zostały zignorowane (Holland et al. 2000), a
nowsze wytyczne pozostawiły sprawy bez rozstrzygnięcia. Jest to obszar, który jest aktywnie
dyskutowany i wydaje się prawdopodobne, że zainteresowanie nim potrwa na tyle długo, aby w ciągu
najbliższych kilku lat wywołać realną zmianę.

Bycie pouczanym lub pouczać?
Wzajemność podczas wywiadu diagnostycznego
Przezorność na temat rozróżnienia
Rozróżnienie autyzm/Asperger jest wynikiem najlepszych dostępnych obecnie dowodów naukowych.
To rozróżnienie jest widoczne w różnicach w szczytach umiejętności. Różnice te mierzą się
konsekwentnie dopóty, dopóki diagnosta, jak niektórzy, arbitralnie nie przyjął priorytetów
diagnostycznych – takich jak wzajemność społeczna czy „empatyzowanie” – odpowiednio do siebie.
Inne obserwacje związane z rozwojem i to, co naukowcy niegrzecznie nazywają chorobami
współistniejącymi, zdają się potwierdzać różnicę, krzycząc ze szczytów, że tak powiem. Oczywiście ten
temat to grzęzawisko, w którym pozostawanie w pozycji pionowej jest praktycznie niemożliwe.
Przyznanie tego rozróżnienia nie lekceważy znaczenia podobieństw, ale oto mała próbka naukowych
skutków wymienności autyzmu i Aspergera:
1. Spójność w przebiegu rozwoju i zdolności autystycznych na wszystkich poziomach mierzonej
inteligencji są wymazane.
2. Szczyty umiejętności i ich rola jako prekursorów zdolności odłamowych i savantowych przestają być
cechami konkretnej diagnozy i stają się bezwzględnie przypadkowymi i przypadkowymi dziwactwami
jednostek.
3. „Słabo funkcjonujące” osoby z autyzmem są klasyfikowane według poziomu, a nie rodzaju
inteligencji; są następnie segregowane i odrzucane do behawiorystów, podczas gdy kognitywiści
beztrosko realizują swoje teorie deficytu społecznego (jeśli o tym pomyśleć, ta istnieje już od ponad
dekady).
4. Inteligencja w autyzmie/Aspergera, teraz pozbawiona wszystkich uderzających spójności i
rozróżnień, pozostaje zawsze i tylko dopasowaną zmienną, której nikt nie ma powodu do badania.
Wywiad
Muszę Ci powiedzieć, jaka jest moja diagnoza i dlaczego ta diagnoza. Gdybym nie dbał o to, by mnie tu
nie było. Jeśli zdiagnozujesz mnie jako niezróżnicowanego Aspergera/autystę, tym bardziej muszę Ci
powiedzieć dlaczego. Jeśli nie zdaję sobie sprawy, że naukowcy opowiedzieli się po jednej ze stron w
tej kwestii, muszę zostać poinformowany o tym i ponownie, dlaczego. W czym problem? Dlaczego nie
potraficie tego rozgryźć? A jeśli zdecydowanie należysz do frakcji nieistotnych różnic, mogę zapytać nie
tylko o twoją naukę, ale także o twoją etykę i priorytety. Zauważyłem, że kiedy łączy się zespół
Aspergera z autyzmem, „słabo funkcjonujący” autyści zostają odrzuceni w niepamięć wzruszeniem
ramion. Ponieważ całkowicie identyfikuję się z porzuconymi, muszę powiedzieć, dlaczego je ustawiasz
- czy to my? - na bok. Jeśli rozróżniasz – być może zauważyłeś, że podobieństwa na wszystkich
„poziomach” autyzmu są znaczące i że odrzucanie ich w celu wrzucenia w jedno z obelg Aspergera,
zarówno skąpstwa, jak i etyki – musisz o tym wszystkim powiedzieć. Poinformujesz mnie, że jestem
warty tej informacji. Jeśli zacznę od dokładnych informacji, mniej prawdopodobne jest, że będę
popychany. Jest mniej prawdopodobne, że mój umysł i moja diagnoza zostaną zrekrutowane przez
setki głodnych i chciwych programów autyzmu. Muszę mi powiedzieć, że autyzm kontra Aspergera nie
jest oceną wartości ani konkursem. Nie jest lepiej/gorzej ani my/oni. A jeśli moja diagnoza to zespół
Aspergera lub nie, muszę powiedzieć, że zespół Aspergera nie jest i nigdy nie był „łagodną” formą
autyzmu. Pomocna może być dla mnie świadomość, że chociaż wskaźniki chorobowości dla całego
spektrum są zgodne w ostatnich badaniach, to wskaźniki chorobowości dla każdej diagnozy - autyzm,
zespół Aspergera i to żadne z powyższych zjawisk PDD-NOS (powszechne zaburzenia rozwojowe -

niesprecyzowane inaczej) - są niczym innym. Chociaż nigdy nie oskarżyłbym cię o improwizację, muszę
powiedzieć, że wielu diagnostów to robi.
Muszę Ci powiedzieć, że moja diagnoza to wspaniała wiadomość. Niezależnie od tego, czy mam
autyzm, czy zespół Aspergera, należę do jednych z najlepszych i najbardziej fascynujących ludzi, jakie
kiedykolwiek istniały. Mam wiele do zrobienia i muszę o tym powiedzieć. I trzeba mi powiedzieć, że
moja diagnoza to straszna wiadomość. Mogę zaryzykować pracę lub wolność, uczciwie stwierdzając,
kim jestem. Oczywiście zostanę wykluczony z całego publicznego, prawnego, politycznego i naukowego
dyskursu o sobie. Jeśli się temu sprzeciwię, mój charakter i zdrowie psychiczne zostaną
zakwestionowane. W końcu mam autyzm. Moja rola ogranicza się do opowiedzenia mojej historii, a
następnie opuszczenia pokoju, podczas gdy prawdziwi ludzie zabierają się do pracy. Muszę Ci
powiedzieć, że moja diagnoza zawsze będzie całkowicie zagrożona pracą, którą wykonuję. Moja praca
zostanie wykorzystana tylko do weryfikacji moich objawów. Wtedy zostanie odrzucony. Jeśli miałbym
mieć jakieś pomysły w ważnych dziedzinach, takich jak badania naukowe i prawo, będę musiał je
promować osoby, które nie są tak bezwzględnie upośledzone przez uprzedzenia, nietolerancję i
ostracyzm. Trzeba mi powiedzieć, dlaczego te uprzedzenia, nietolerancja i ostracyzm nie są
cenzurowane, ścigane i karane tak, jak byłyby stosowane wobec osób nieautystycznych. Muszę to
powiedzieć. Muszę też powiedzieć, że badania i leczenie autyzmu zostały opracowane i
zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby szerokiego kręgu osób nieautystycznych. Jeśli będę miał
te dokładne informacje, lepiej będę mógł zapoznać się z badaniami i ocenić leczenie. W rzeczywistości
muszę mi powiedzieć, że mam pozytywny obowiązek sumiennie krytykować badania i leczenie
autyzmu, które są tandetne w swojej koncepcji, wykonaniu i/lub etyce. Na tych terenach nie brakuje
tandety. Muszę Ci powiedzieć, że recenzowanie czasami kończy się niepowodzeniem i że te
niepowodzenia były najbardziej rażące w badaniach i leczeniu osób nietypowych, które zostały uznane
przez społeczeństwo i naukowców za pozbawione praw lub wartości. Zatem badania nad autyzmem
powiedzą mi więcej o badaczach autyzmu niż o osobach z autyzmem i jest mało prawdopodobne, aby
miało się to zmienić w najbliższym czasie. Co do towarzystw autystycznych, należy mi powiedzieć z
naciskiem, że pomimo ich nazw, nie będą mnie ani reprezentować, ani powitać. W przeciwieństwie do
innych organizacji osób niepełnosprawnych, towarzystwa autyzmu praktykują i promują nietolerancję
i wykluczenie osób, którym mają służyć. Sytuacja różni się w zależności od kraju, ale nie istnieje
społeczeństwo autystyczne, które skupiałoby się na osobach z autyzmem. Nie mów mi o grupach FEAT,
CAN i DAN i Safe Minds i tak dalej, będę emocjonował się i wiem, że to niedozwolone. Istnieją również
specyficzne grupy dla Aspergera. Jeśli spojrzę, nie znajdę ani jednej osoby z zespołem Aspergera w
bardzo fantazyjnym zarządzie jedynej organizacji, która twierdzi, że ją reprezentuje. W związku z tym
bardzo trzeba mi powiedzieć, co dzieje się z grupą ludzi, którzy są całkowicie zdani na procesy
decyzyjne, które ich wykluczają. Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera pokazują między sobą
wyraźnie wzorzec daremności przeżywany przez osoby, które nie mogą wpłynąć na własne życie w
jakiejkolwiek znaczącej dziedzinie. Jesteśmy traktowani jak małe, głupie, niesforne dzieci,
niewystarczająco bystre i odpowiedzialne wiedzieć kim jesteśmy i czego potrzebujemy. Żadna grupa
osób traktowanych w ten sposób nigdy nie osiągnęła dobrych wyników społecznych ani
ekonomicznych. Robimy sobie lepiej niż powinniśmy, biorąc pod uwagę nasze pasujące kaftany
bezpieczeństwa oczerniania i ostracyzmu. I musisz mi przypomnieć, że niezależnie od niezwykłych
osiągnięć ludzi z zespołem Aspergera i osób autystycznych wbrew wszystkiemu, wciąż jesteśmy
uważani za niszczące obciążenie dla społeczeństwa. Muszę powiedzieć, że nie jestem ciężarem. Nie
jestem kolejną smutną i tragiczną statystyką wymagającą niekończących się kosztownych usług. Będę
jednak w ten sposób wykorzystany przez nieuczciwych nieautystów, którzy, szczerze mówiąc, powinni
zostać potępieni za swoją nieodpowiedzialność, a następnie leczeni za swoje problemy emocjonalne.
Muszę Ci powiedzieć, że każda wiadomość skierowana do mnie jako osoby autystycznej poinformuje

mnie, że moją jedyną nadzieją jest wytrenowanie siebie - moich myśli, moich działań, mojego życia i
mojej duszy - aby odpowiednio dostosować się do potrzeb i oczekiwań osób nie- autystyka. I muszę
być poinformowany, że powinienem odrzucać wszystkie takie wiadomości, uśmiechając się do
bigotów, którzy je emitują. Muszę mi powiedzieć, że jeśli uważam, że jest mi ciężko, zamiast marudzić,
powinnam zastanowić się, z czym borykają się autystyczne dzieci. Ich rodzice nazywają je pustymi
muszlami. Mówi się, że nie mają osobowości ani duszy. Ich rodzice idą do sądu, aby uzyskać
odszkodowanie pieniężne za brak odpowiedniego „konsorcjum” z ich dziećmi, ponieważ ich dzieci,
będąc autyzmem, są złym rodzajem dzieci. Tak, zdaję sobie sprawę, że dzieci autystyczne byłyby
wyczulone na poglądy rodziców, nie musisz mi tego mówić. W takim razie muszę mi powiedzieć, że nie
mogę tak po prostu czekać, aż Rosa Parks… się zmaterializuje. W końcu była przygotowana do swojej
roli i miała za sobą organizację. To się nie stanie w przypadku autyzmu, więc to zależy wyłącznie ode
mnie. Muszę myśleć w ten sposób i tak, to na pewno nie fair. Każdego dnia będę musiał wsiadać do
tego przeklętego autobusu, siadać i nie wstawać. Chociaż nie nadaję się do wiązania butów pani Park i
wydaje się, że nikt nie uczy się z tego, co robię, muszę każdego dnia wsiadać do tego przeklętego
autobusu, odmawiać ustąpienia miejsca i dać się odciągnąć, upokorzony. Nie mogę się doczekać, aż
zrobi to ktoś inny. To nie jest dozwolone. I nie chcesz być zobowiązany do mówienia całemu drugiemu
pokoleniu tego, co teraz musisz mi powiedzieć. Wtedy mógłbym zapytać, dlaczego sam nic nie robisz.
Myślałem, że zignorujesz to pytanie. Muszę Ci powiedzieć, dlaczego ludzie z zespołem Aspergera i
osoby z autyzmem są oceniane tak, jak wyglądałyby baletnice, gdyby patrzeć tylko na ich stopy.
Zobaczysz deformację, ból, brzydotę. Odmówiłbyś rozważenia siły, determinacji i piękna, które
zaowocowały tymi stopami. Stopy muszą być jak stopy nie-baleriny! I tak zaczyna się leczenie. Każdy
przyrost poprawy stóp jest rejestrowany i chwalony. Siła, determinacja i piękno baleriny, zawsze
uważane za bezużyteczne i bezwartościowe, nie są ani pomijane, ani opłakiwane, ponieważ są
korygowane do wyginięcia. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego my, którzy jesteśmy autystami lub zespołem
Aspergera, jesteśmy tak oceniani? Bo trzeba mi powiedzieć. Ale przede wszystkim i zawsze muszę mi
mówić, dlaczego bycie autyzmem jest złe. I nie unikaj pytania. Bo gdyby nie było nic złego w byciu
autyzmem, cała ta sprawa – diagnoza, ujawnienie, cokolwiek – byłaby bułka z masłem.
Refleksja nad pytaniem
Brak oficjalnej diagnozy może być ryzykowny, w wyniku czego osoba z niezdiagnozowanym zespołem
Aspergera lub osoba z autyzmem zostanie odurzona i uwięziona. Zarówno próba uzyskania oficjalnej
diagnozy, jak i jej w końcu, również stwarzają ryzyko. Moje doświadczenia w tych dziedzinach były
ekstremalne. I zdiagnozowano u mnie siedem i pół razy - nie pytaj. Jedna z moich diagnoz zaowocowała
w końcu zburzeniem mojej kariery i skutecznym ściganiem destrukcyjnej diagnozy „profesjonalnej”, w
tej kolejności – czyli z zastrzeżeniem autyzmu. Zostałem również zdiagnozowany przez najbardziej
rozważnego i sumiennego diagnostę na świecie. Nie dostrzegając tego w czasie wywiadu,
skrytykowałem naukę tego naukowca, a jeśli dobrze pamiętam, również jego etykę. Następnie, chcąc
być śledzonym w ośrodku dla mnie geograficznie dostępnym, przeszedłem jeszcze jeden wywiad
diagnostyczny, tym razem ze znanym w swojej dziedzinie naukowcem.
- Zajmujesz się danymi demograficznymi — powiedziałem radośnie.
„Nie, nie”, powiedział, „zajmuję się epidemiologią”.
I wyjaśnił różnicę jasnymi i prostymi słowami. Więc wtedy zadałem moje pytanie.
„Dlaczego bycie autystą jest złe?”
Odpowiedział, że nie, nie postrzega tego w ten sposób, jako że autyzm jest czymś złym.

Powiedziałem: „Gdyby to była prawda, zajmowałbyś się demografią, a nie epidemiologią”.

Problemy zdrowia psychicznego związane z diagnozą, ujawnieniem i pewnością siebie w kontekście
zespołu Aspergera. - David Andrews
Wstęp
Moje szkolenia dotyczą procesu oceny i diagnozy: wykorzystania psychologicznych materiałów
testowych i innych metod śledczych w celu identyfikacji behawioralnych, afektywnych i poznawczych
cech u klienta, który spełniałby kryteria dowolnego z etykiety diagnostyczne przeanalizowane w
jakimkolwiek rozsądnym tekście na nierozsądnie nazwany temat „nienormalnej” psychologii.
Oczywiście są konsekwencje dla klienta, który otrzymuje taką diagnozę: nie jest to proces bez
implikacji, przebiegający w odosobnieniu. Z tego powodu każdy agent diagnostyczny musi w pełni
rozważyć, co diagnoza może oznaczać w kontekście życia klienta. Mam nadzieję, że ten rozdział rzuci
trochę światła na niektóre z tych zagadnień. Większość z nas, którzy mają diagnozę ze spektrum
autyzmu, woli myśleć o sobie jako „autystycznych” w przeciwieństwie do „z autyzmem”, przy czym
niewypowiedziane przesłanie w tej drugiej terminologii jest takie, że - gdyby nie autyzm - bylibyśmy
kompletnymi ludźmi. Ale i tak jesteśmy kompletnymi ludźmi, z „naszym autyzmem” jako integralną
częścią tego, kim jesteśmy. Zaimka osobowego nieokreślonego rodzaju męskiego używam również dla
przypadków ogólnych, które tutaj uważa się za obejmujące żeński. Ta część podejmuje wątki, skupiając
się na przyczynach lęku i depresji, które występują najczęściej. Główną ideą jest to, że obecne
paradygmaty kliniczne wydają się być niewłaściwymi sposobami rozumienia i pracy z osobą z
autyzmem Aspergera. Lepsze zrozumienie takiej osoby można by osiągnąć, gdyby przeprowadzono
analizę psychologiczno-społeczną. Klinicyści zazwyczaj polegają na medycznym modelu zespołu
Aspergera: „cierpiący” ma „niedobór” lub „nieprawidłowość”, które po „leczeniu” można „wyleczyć”.
W medycynie nie znaleziono działającego leczenia. Zamiast tego istnieją tak zwane „terapie”, które nie
uwzględniają stanów umysłu, które zwróciły uwagę służby zdrowia psychicznego na nieszczęsną Aspie.
Lęk i depresja są długotrwałymi problemami dla wielu Asperów, zanim w końcu postawią diagnozę.
Niepokój i depresja są odpowiedziami na dwa główne problemy w społeczeństwie: społeczną presję
na dostosowanie się i społeczną wrogość wobec tych, którzy są „inni”. Zasugerowano wtedy, że
oczekiwania społeczne i żądania konformizmu są istotną częścią tego, co może powodować przewlekłe
stany depresyjne. Niedostosowanie się w przekonujący sposób do wymagań społeczeństwa
dotyczących grupy jednorodnej pod względem behawioralnym, afektywnym i poznawczym,
wynikające z tego przegrupowanie Aspie skutkuje obniżeniem jego samooceny. Zasadniczo problemy
ze zdrowiem psychicznym są (przynajmniej w dużej części) wytworem społeczeństwa, w którym żyje
Aspie. Dalej sugeruję, że społeczeństwo - dalekie od bycia „ogólnie występującą grupą”, za jaką się
rzekomo ma - ma bardzo subtelne sposoby na wykluczanie pewnych jednostek ze swojego grona.
Wyrażane w społeczeństwie emocje wpływają na samoocenę i ostatecznie utrwalają (a nawet
powodują) problemy ze zdrowiem psychicznym. Wiele z tego, co jest postrzegane jako autyzm, może
równie dobrze być autystyczną reakcją na zmniejszenie samoświadomości (o niepowodzeniu
kompetencji w kontekstach społecznych), co z kolei zmniejszyłoby prawdopodobieństwo uszkodzenia
poczucia własnej skuteczności – podzbiór samo- zaufanie. Uzasadnienie terapii ukierunkowanych na
„normalizację” Aspie - rzeczy takie jak terapia behawioralna itd. – wydaje się być bardziej nastawione
na zmniejszenie dyskomfortu społeczeństwa (o „zachowaniach autystycznych”) niż dyskomfortu
klienta (o jego trudnościach w „ukształtowaniu się” do oczekiwania społeczeństwa). Perspektywa
kliniczna jest niewłaściwa, ponieważ zasadniczo patologizuje, a następnie grupuje osobę; stosują
terapie „normalizujące” w celu wymuszenia konformizmu, a tym samym zwiększają ryzyko problemów
ze zdrowiem psychicznym. Takie przypadki niepowodzeń terapeutycznych często wydają się pojawiać
bez wiedzy zaangażowanych praktyków. Sugeruję, że powinno nastąpić „radykalne wstrząsy
systemem... szanowanie jednostek za to, kim są i co mogą zrobić, z mniejszym naciskiem na kliniczną
obsesję na punkcie norm statystycznych”. Moja dość silna pogarda dla klinicznego sposobu widzenia

rzeczy wynika w dużej mierze z wpływu, jaki klinicyści wywarli na moje wczesne życie. Wygląda na to,
że byłem ciekawym chłopcem. W wieku trzech lat „nie mówiłem dobrze”, „łatwo się bałem” i „nie
bawiłem się z innymi dziećmi z sąsiedztwa”. Odwiedził mnie psychiatra i jeśli o mnie chodzi, wszystko
poszło nie tak. Byłem odwiedzany przez tego człowieka z przerwami przez osiem lat. W tym czasie nie
zrobiono nic konkretnego, aby pomóc. Zrobiono kilka testów i między psychiatrą, psychologiem i
niektórymi dyrektorami wysłano wiele listów, ale niewiele więcej. Testy ograniczały się do skal
inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC, WISC-R) oraz kilku testów pisowni i czytania; żaden z wyników
nie był powiązany z wydarzeniami z mojego szkolnego życia. Jednak po przeglądzie jako praktykujący
obecnie widzę te wyniki w kontekście mojego życia - bardziej niż ówcześni profesjonaliści - a moje
szkolenie daje mi możliwość zobaczenia wyraźnych dowodów wspierających diagnozę autyzmu. Ale
czy diagnoza autyzmu byłaby w tym momencie przydatna? Cóż, chociaż wiedza na temat autyzmu w
tamtym czasie nie była zbyt obszerna, to jednak w dziedzinie edukacji pracowało kilka osób ,których
praca była na tyle dobra, że została zauważona i uznana za przełomową, i była szkoła, do której
mogłem się udać. Dalsze badania nad tą możliwością sugerują, że szkoła, o której mowa, mogła być
pierwszą szkołą założoną specjalnie dla dzieci autystycznych – co sugeruje, że myśl o moim autyzmie
była w rzeczywistości rozpatrywana, zanim zostałam porzucona. na rzecz oszczędzania pieniędzy
(ostatecznie na mój koszt). Rezultaty nauczania prowadzonego w tej szkole zostały uwidocznione wiele
lat później w programie telewizyjnym dotyczącym autyzmu i nie rozumiem, jak to byłoby szkodliwe dla
mojego rozwoju. Nawet gdybym tam nie poszedł (a skończyło się na tym, że nie dostałem szansy na
wyjazd. Nawet przy niewielkich wydatkach, wiele można było zrobić, aby moje życie w szkole nie
wyglądało jak piekło. W tym miejscu powinienem wspomnieć, że diagnoza zaburzeń ze spektrum
autyzmu może być darem niebios, a także przekleństwem. Omówię to później. Moje trudności były na
tyle poważne, że moje szkoły zaniepokoiły się nimi na tyle, by wezwać psychologów edukacyjnych. Ale
nie uznano ich za wystarczająco surowe, aby uzasadnić zrobienie w ich sprawie czegokolwiek istotnego,
poza tym, że mnie odurzyli, jak to również miało miejsce w przypadku Wendy Lawson. Na moich
konferencjach (takich jak były) moi rodzice byli postrzegani jako niewykształceni i nieobecni (o ile
wiem). Wiem, że nigdy nie byłem obecny. Podsumowując, wyniki testu zostały wykorzystane
bezkrytycznie, aby zasadniczo stwierdzić, że jestem neurotyczny i leniwy. Kiedy mówię, że byłem
„odurzony”, mam na myśli to, że zostałem przepisany i leczony neuroleptykami. Najpierw
chlorpromazyna (Largactil), a później trifluoperazyna (Stelazine). Mój lekarz pierwszego kontaktu
odnotował dwa przypadki, kiedy byłem na tym konkretnym leku: raz, kiedy miałem około dziewięciu
lat, a drugi w wieku 13 lat. W ciągu jednego roku. Przepisano mi dużą dawkę - 25 mg trzy razy dziennie
- dawkę podtrzymującą dla dorosłych na schizofrenię. Jako 13-latek uważano, że „...rozwija się
zaburzenie schizofreniczne”. Podobne błędy są powszechne. Na przykład Wendy Lawson (która
również została błędnie zdiagnozowana jako schizofreniczka) i wiele innych mniej znanych osób zostało
niewłaściwie zdiagnozowanych i poddawanych narkotykom, a niektóre (ale nie wszystkie) są ponownie
diagnozowane. Psychiatra, z którym się spotykałem – po otrzymaniu skierowania, w którym mówiono,
że mam „historię agresji”, „drganie twarzy” i „sporadyczne wycofanie się w świat fantazji”, a moja
matka była „bardzo niespokojna” o mnie (list od lekarza szkolnego, 1968) - próbował wcześniej
psychoanalizować moją matkę przeze mnie! Kiedy zaczął obserwować mnie jako mnie, a nie jako
przedłużenie mojej matki, udało się zebrać pewne informacje. Do 1975 roku, poza wspomnieniem
„wybuchu”, zebrał, że:
* … jego problemem jest brak świadomości innych ludzi wokół niego…
* „...jego dziwactwa...”
* „...nikt nie może się do niego dodzwonić, a on nie może się odpowiednio poddawać...”
* „...jest postrzegany jako ekscentryk...”

* „...wycofał się trochę z rodziny i to wszystko uspokaja...”
* „...przyznaje, że źle sobie radzi w szkole...”
* „...jest odsunięty od innych w domu i w szkole...”
* „...kontakt go denerwuje... zaburza to, o czym myśli...”
* „...on bardzo sztywno wciąż myśli o samolotach...”
* „...jego rodzice są bardzo zaniepokojeni jego rosnącym wycofaniem i sztywnością w jego podejściu
do życia...”
W tym momencie, w czerwcu 1975 roku, ten psychiatra napisał do mojego ówczesnego lekarza
ogólnego, mówiąc: „...może warto ponownie podać mu Largactil”. „Wybuch”, do którego się odniósł,
jest powszechnie znanym załamaniem nerwowym - czasem podstępnym, a czasem nagłym zjawiskiem,
które jest bardzo przerażającym doświadczeniem. Człowiek czuje się coraz bardziej niepewny swojego
uścisku rzeczywistości, traci kontrolę nad swoimi emocjonalnymi reakcjami na wydarzenia. W moim
przypadku pamiętam, jak bardzo się hiperwentylowałem. Płakałem i nic nie mogłem na to poradzić.
Spust: moja mama zapytała mnie, widząc mój powrót z gimnazjum jako bardzo stonowane wydarzenie,
czy wszystko w porządku. Nie mogę uczciwie powiedzieć, czy udzieliłem sensownej odpowiedzi. Można
sobie wyobrazić, że wyzwalacz i przyczyna są powiązane, ale tutaj byłoby to błędne założenie. Dość
nieprzyjemne zachowanie moich rówieśników w szkolnym autobusie, choć zdecydowanie
nieprzyjemne, nie spowodowało awarii. Wiszące przed szkołą, w której dwóch chłopców podciągnęło
mnie do szkolnej bramy tak, że moje stopy oderwały się od ziemi, choć zdecydowanie okropne
przeżycie, również nie było przyczyną. W 1973 roku zdałem egzamin 11 plus i zostałem wybrany do
gimnazjum w Normanton w West Yorkshire. Od momentu wstąpienia do tej szkoły zauważono, że moje
pisanie nie jest zbyt dobre, że jest bardzo nieporządne i czasami prawie nieczytelne. Umieszczono mnie
w najniższym zestawie, ale zawsze mówiono mi, że to nie ma znaczenia: dostałem się do dobrej szkoły.
To w tej „dobrej szkole” moje życie stało się piekłem. Byłam poddawana temu, co dyrektor gimnazjum
nazwał „stosunkowo łagodnym dokuczaniem”. Może jej się to wydaje, ale wiesz, co dzieje się z
betonem, gdy jest poddawany powtarzającym się małym wstrząsom wiele razy dziennie przez setki
dni. To się kruszy. Dzień po dniu „stosunkowo łagodne drażnienie” zbierało swoje żniwo i, podobnie
jak beton, rozpadałem się. Doprowadziło to do dwóch rzeczy. Pierwszą było to, że ta „dobra szkoła”
zażądała, aby moi rodzice nie mówili nic o incydencie z powieszeniem, aby nie ucierpiało dobre imię
szkoły. Ostatecznie Normanton Grammar School stała się szkołą ogólnokształcącą (podobno łamiąc
serce dyrektorowi; służyła mu naprawdę dobrze i była to dla mnie jakaś poetycka sprawiedliwość w
końcu... dobrze, bo angielski system prawny nigdy nie dał mi w tym żadnej sprawiedliwości). Inną
rzeczą, która się wydarzyła, było to, że przepisano mi ten okropny i całkowicie nieodpowiedni lek,
chlorpromazynę. Z pewnością efekt tego leku był imponujący dla psychiatry; ale moja matka zaczęła
się martwić o dziecko, które miała, które było gorliwie zainteresowanym młodym chłopcem (muzyka i
samoloty były głównymi dwoma głównymi zainteresowaniami), i obawiała się, że zniknął i został
zastąpiony przez zombie na rok. Podczas mojej próby uzyskania jakiegoś prawnego środka zaradczego,
znacznie później w moim życiu, psychiatra, z którym skonsultował się mój prawnik, wspomniał w
swoim raporcie o tej fazie leczenia i stwierdził, że byłem na chlorpromazynie przez nieokreślony czas,
zasadniczo bez widocznej choroby. efekty. Wśród tych „bez złych skutków” była utrata
zainteresowania czymkolwiek, w tym moimi głównymi zainteresowaniami - muzyką i samolotami;
utrata zdolności odczuwania jakichkolwiek emocji; utrata zdolności do skoncentrowania się na
rzeczach, zwłaszcza na pracy w szkole (co dziwne, moja praca w szkole w tym czasie była najgorsza,
jaka kiedykolwiek była i nikt nie połączył dwóch i dwóch i nie sugerował, że może to być spowodowane
lekami); i dalej, mam teraz wyraźny problem z tarczycą, prawdopodobnie z powodu leku. Więc co zrobił

dla mnie ten cudowny lek? Czy to rozwiązało moje problemy? Czy to powstrzymało dokuczanie i
zastraszanie? Nie. To trwało zarówno w gimnazjum, jak i w następnej szkole, do której chodziłem. To z
pewnością nie powstrzymało jednego z moich nowych kolegów z klasy - i to było przed całą klasą wytrysku na moje spodnie, trzymając moją szyję w zamku lewym ramieniem. Cudowny lek,
chlorpromazyna, nie sądzisz? A więc jestem ja jako 13-letni chłopiec, na lekach, które skutecznie go
lobotomii. Jego były dyrektor gimnazjum opisał go w następujący sposób: „...chłopiec o znacznych
zdolnościach, [który] ma niezmiernie trudno wyrażać się na piśmie, co uniemożliwia mu osiągnięcie
pełnego potencjału... cichy introwertyk... coraz bardziej nieszczęśliwy częściowo przez jego porażka w
swojej pracy, a częściowo z powodu postawy jego współczesnych... różniącej się od przeciętnego
trzynastolatka i... poddanego pewnej dozie stosunkowo łagodnego dokuczania... wydaje się... całkiem
niezdolny do nauczenia się żyć z tym... teraz... niechęć do przyjść do szkoły... ostatnio zachorował
fizycznie ze strachu.
Bycie obwinianym za moje trudności, jak bardzo wyraźnie byłem (przez prawie wszystkich moich
nauczycieli i przez psychologa edukacyjnego), nie pomaga w zaszczepieniu poczucia własnej
skuteczności. Nie nadchodziło żadne konstruktywne wsparcie. Nic nie zostało zrobione (żadnej
diagnozy, żadnej pomocy) i powiedziałbym, że nie było prawdziwego zamiaru zrobienia czegokolwiek.
Mój rozwój został skutecznie poświęcony, aby zaoszczędzić pieniądze. I nie tylko ja. Spójrzmy prawdzie
w oczy: dziecko autystyczne kosztuje dużo, aby edukować i sfinansować plany opieki, a finansowanie
diety zawierającej chloropromazynę przez rok jest bardzo tanie. Szczerze wierzę, że to, co mi się
przydarzyło, było nieuniknionym przypadkiem umyślnego zaniedbania ze strony lokalnej rady.
Zobaczmy, co powiedziała moja była dyrektorka gimnazjum.
* „...znaczna zdolność”. Tak, nawet jako dziewięciolatka moje IQ wynosiło 129. Mój iloraz czytania
wynosił aż 153. A mimo to miałem trudności z czytaniem i pisaniem oraz uogólnianiem na podstawie
konkretów. Wyniki testu zostały wykorzystane bezkrytycznie do stwierdzenia, że jestem neurotyczny i
leniwy. Psycholog edukacyjny ani razu nie zapytał mnie, jak wyglądało moje doświadczenie związane z
pracą szkolną lub uczęszczaniem do szkoły.
* „...trudności w wypowiadaniu się na piśmie”. Moje pismo nie jest i nigdy nie było łatwe do odczytania.
Przez lata, odkąd chodziłem do szkoły, i dzięki znacznej praktyce, moje pismo ręczne nigdy się nie
poprawiło. Na poziomie czysto fizycznym czynność trzymania pióra i powodowania jego przesuwania
po papierze, utrzymywania równego nacisku i tworzenia wyraźnych liter, może być dla niektórych
bardzo trudna i nie ułatwia tego praktyka. W miarę upływu czasu koordynacja tych działań w celu
wytworzenia długich tomów prozy staje się bolesna i wyczerpująca. Twoja ręka skurczy się i poruszanie
się boli, i oczekuje się, że będziesz szedł dalej z taką samą jasnością, jaką potrafisz na początku tego
wszystkiego. Ale próbujesz, ale nie możesz, a potem nauczyciel skarci cię za słabą prezentację. Bycie
obwinianym za tę trudność, tak jak ja byłem bardzo wyraźnie (przez prawie wszystkich moich
nauczycieli i przez psychologa edukacyjnego), nie pomaga w zaszczepieniu poczucia własnej
skuteczności. Na poziomie poznawczym, próbując utrzymać fizyczny akt pisania zgodnie z
upodobaniami nauczyciela, starasz się również uporządkować swoje myśli. Ale są szybkie, ponieważ
myślisz bardzo obrazowo, a obrazy, które widzisz w swoim umyśle, trudno przekształcić w słowa, które
możesz zobaczyć na papierze. Jeśli próbujesz nadążyć za myślami, tracisz jasność pisanej prozy; jeśli
starasz się zachować jasność, tracisz kontrolę nad myślami w swoim umyśle. Efektem tego jest
oczywiście to, że ogólna jakość twojej pracy spada po pewnym czasie, gdy jesteś coraz bardziej
wyczerpany (i tak, psycholog edukacyjny, który oceniał moją pracę, rzeczywiście zauważył utratę
jakości w moja praca w miarę pisania zbliżała się do końca eseju, a on postrzegał to jako „postępujące
rozluźnienie standardów” bez pytania o moje doświadczenie). To, co ten psycholog nazwał „nerwicową
reakcją na pisanie”, w rzeczywistości ma dokładniejszą nazwę: dyspraksja grafomotoryczna. Jest to

składnik wielu specyficznych klastrów trudności w uczeniu się, które w realnym świecie określamy jako
zespół dysleksji-dyspraksji, do którego może należeć także dyspraksja konstrukcyjna, rodzaj dyspraksji
poznawczej, w której występują trudności w konstruowaniu zdań i innych struktur komunikacyjnych –
dość powszechne w autyzmie, tak słyszę. Obwiniam za to Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne: ich
zakaz używania terminu „dysleksja” w ich dziale edukacyjnym i klinicznym w latach 60. i 70. był
podstawą masowych umyślnych zaniedbań przeciwko wielu tysiącom dzieci z dysleksją w całej Wielkiej
Brytanii i powinienem wiedzieć - Byłem jednym. Skutkiem tego wszystkiego było to, że zostałam
pozbawiona jakiejkolwiek samooceny, jaką mogłam mieć, i miałam poczucie winy za własne trudności
w pracy w szkole. Dobra robota, BPS! Nawiasem mówiąc, obecna robocza definicja dysleksji
przedstawiona przez tę organizację jest mniej niż zadowalająca pod względem użyteczności i
wykonalności
* „...cichy introwertyk”. Tak. Przyznałem się psychiatrze, że z nikim się nie bawię, a on wiedział, że moja
„powstrzymanie” i „brak reakcji” to kwestia od dawna. Kilka lat wcześniej postawił diagnozę autyzmu
w sąsiednim mieście i nigdy nie przyszło mu do głowy, że moja wieloletnia „powściągliwość i brak
reakcji” mogą sugerować, że ja też mogę być autystyczną. W przeciwieństwie do, powiedzmy,
schizofrenika.
* „...porażka w swojej pracy”. Cóż, czy nie jest to zawiły sposób na powiedzenie, że nie szło mi dobrze?
W czasie, gdy ten list został napisany, przez kilka tygodni byłem na kursie dość ciężkich leków
uspokajających dla nie całkiem nastolatka... i to doświadczenie przyniosło efekty, z którymi nadal żyję,
jeśli chodzi o moją zdolność do poczucia kompetencji we wszystkim. Moje poczucie własnej
skuteczności jest bardzo zniszczone i naprawdę nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będzie tak silne,
jak powinno być u mężczyzny w moim wieku i przy moim wyszkoleniu. Nawet kiedy oddaję bardzo
dobrą pracę jako doktorant, nadal się o to martwię. Szkolne doświadczenie, w którym zasadniczo
zostałam sama, pozbawiło mnie możliwości rozwojowych i nie dało mi tego, co mogłoby to nadrobić.
A wkład psychologa edukacyjnego zdecydowanie nie pomógł.
* „...postawy jemu współczesnych”. Tak, byli do bani. Nienawidzili mnie. Chciałem się nauczyć. Nie.
Skończyło się na tym, że zapłaciłem za ich lenistwo. A moje własne trudności psycholog przypisywał
lenistwu, nie pytając mnie bezpośrednio.
* „...różni się od przeciętnego trzynastolatka”. O tak! Widzieliśmy długotrwały dystans/brak reakcji,
wycofanie społeczne i sztywność podejścia do życia, trudności komunikacyjne (choć specyficznego
typu) i... och, chwila... czy to nie wygląda na coś znajomego? Kiedy robiłem moje moduły
specjalistyczne, widziałem tę właśnie grupę specyficznych trudności. Jak powiedziałem mojemu
lekarzowi, szukając dowodów na dysleksję: „To jest zespół Aspergera!”
I miałem rację. Diagnoza ta została potwierdzona przez psychiatrę w dniu 7 stycznia 1997 r. Mimo to,
w wyniku moich doświadczeń z dni szkolnych i dni pracy, bez diagnozy, która pomogłaby mi zrozumieć
siebie, mam silne poczucie własnej -skuteczność. Powstrzymuje mnie, by nie stać się zbyt dużym na
moje buty, oczywiście, ale jakim kosztem dla mojego zdrowia psychicznego? Na podstawie mojego
wykształcenia w psychologii mogę zacząć sugerować, co poszło nie tak i jak wpłynęło to na lepsze życie,
nawet w tych „ciemnych wiekach”. Pierwszą rzeczą, jaką zauważam, jest to, że psychologowie
właściwie o nic nie pytali: nie pamiętam żadnych pytań dotyczących szkoły czy życia domowego. Nie
ma nic, co łączyłoby testy psychologiczne z moimi warunkami szkolnymi i zawodowymi lub
trudnościami i właśnie po to należy przeprowadzać testy. W przeciwnym razie robienie ich było
całkowitą stratą czasu. IQ wynoszące 129 nie jest zbyt dobre dla osoby, która ma trudności z jej
używaniem, i nigdy nie wystarczy przytoczyć tego rodzaju liczby bez wskazania, skąd pochodzi lub co
tak naprawdę oznacza. Psychiatra, który wykorzystał wyniki tych testy i raporty sporządzone przez

psychologów, w swoich rozważaniach faktycznie miał dyplom z psychologii, magister psychologii
dziecka, a więc są rzeczy, które sam powinien wiedzieć o tym, jak korzystać z wyników testów i jak
rozumieć raport psychologiczny . Jednak jego zachowanie wobec mnie nie uwzględniało dokładnie
tego, co oznaczały testy: założył, że moja fundamentalna trudność w życiu była „w dużej mierze
emocjonalna”, po prostu dlatego, że moje IQ było zbyt wysokie i zbyt dobrze ortografowałam. Trzecią
rzeczą, którą zauważam, jest to, że zamiast polecić cokolwiek do rozwiązania problemu z pisaniem,
zalecono mi „...poddanie się długoterminowej psychoterapii w celu rozwinięcia bardziej realistycznych
postaw”. Nigdy nie wspomniano o jakichkolwiek mocnych stronach, specjalnych zainteresowaniach ani
o niczym pozytywnym; to wszystko było negatywne i zasadniczo obwiniało mnie za moje własne
trudności. Biorąc pod uwagę, że jeśli dziecko w szkole zawodzi, to samo dzieje się ze szkołą (Meredith
1972, s.26), dlaczego szkoły nie były krytykowane tak bardzo jak ja? Jako czwarty punkt krytyczny
otrzymałem silnie uspokajające leki neuroleptyczne. Całe to nadużycie i/lub zaniedbanie (które to jest)
postawiło mnie w okropnej sytuacji, z której nigdy tak naprawdę nie udało mi się uciec: pozycja „nigdy
z siebie nie zrobisz niczego”. Nawet teraz, jako mężczyzna w wieku 43 lat, mieszkający w Finlandii naprzeciwko mojej byłej żony i naszej córki, poparty wspaniałymi komentarzami mojego przełożonego
(dr Glenys Jones, jednego z czołowych brytyjskich psychologów zajmujących się autyzmem) - Nadal
czuję się mniej niż kompetentny, mimo że pokazałem, że jestem bardziej niż zdolny do wykonywania
pracy, do której szkoliłem się: psychologa edukacji stosowanej. Odkąd się tu przeprowadziłem, system
powoli wyczerpywał się z poczuciem zdolności i kompetencji, które miałem, aż przygnębiło mnie na
tyle, by ponownie rozważyć samobójstwo. Wiadomość, jaką otrzymuje się tutaj, wraz z diagnozą
zespołu Aspergera, jest taka, że w rzeczywistości przeszło się obustronną hemisferektomię, tj. nie ma
mózgu, o którym można by mówić. Nikt tutaj nie traktuje mnie poważnie, jeśli powiem coś na temat
mojej specjalizacji. Walka jest nadal bardzo pod górę. Kiedy złożyłem podanie na fiński uniwersytet i
wspomniano o mojej diagnozie, oficer uniwersytecki, o którym mowa, powiedział do mojej byłej żony:
„Jak on myśli, że będzie mógł studiować – zostać psychologiem – z tym wszystkim?”. ja, Glenys Jones i
Rita Jordan z Uniwersytetu Birmingham w Wielkiej Brytanii wydawało mi się, że poradzę sobie dobrze.
W tym roku (2005) skończę stamtąd z wymaganym tytułem magistra i prawdopodobnie znacznie
większą wiedzą, kompetencjami i zrozumieniem mojej specjalizacji niż jakikolwiek inny fiński
psycholog. W ponurej przyszłości dla psychologa Aspie to wszystko, co mam dla mnie. Wielu uważa
mnie za osobę odnoszącą sukcesy: podyplomowy psycholog na bardzo dobrym uniwersytecie
(właściwie najlepszym w Europie ze względu na oferowane szkolenia); była żona (nadal ceniony kolega
i przyjaciel); dziecko (cenniejsze dla mnie niż ktokolwiek na świecie); prawie savantumiejętności
muzyczne; współredaktor w Finlandii czasopisma Good Autism Practice; przewodniczący związanej z
autyzmem politycznej grupy nacisku, Autistic People Against Neuroleptic Abuse (APANA)
(www.apana.org.uk). Mówię w dwóch językach, z których jeden znam od około pięciu lat. A ja jestem
piosenkarzem i autorem tekstów - muzykiem o poważnych zdolnościach. Jednak nadal muszę czuć się
kompletnie niekompetentny, ponieważ moje umiejętności i wiedza nie są rozpoznawane w Finlandii,
gdzie mieszkam. Pisząc ten rozdział, uderzyło mnie, dlaczego przez ostatnie pięć lat byłam tak
przygnębiona i zła: tak jak wtedy, gdy byłam dzieckiem w szkole, nie wolno mi czuć się kompetentna.
Cały system mówi mi, że nic nie wiem, a wszystko dlatego, że jestem autystyczny. Jak mówię, przyszłość
jest bardzo ponura. Teza, którą napisałem w 1999 roku, zakończyła się kilkoma linijkami, którymi
zakończę ten rozdział: po pół dekadzie braku zmian w postawach społecznych wobec osób z autyzmem,
myślę, że nabrali oni pewnej siły:
Należy w większym stopniu polegać na praktykach i ustaleniach psychologów społecznych i mniejszy
nacisk na kliniczną obsesję norm statystycznych. Musi nastąpić zmiana wartości w psychologii klinicznej
i edukacyjnej, aby uwzględnić prawo osoby z autyzmem do bycia sobą i decydowania o własnym życiu.
Zasady humanistyczne mogą, obok społeczno-psychologicznego rozumienia różnic indywidualnych,

ułatwić taką zmianę. Problem polega na tym, że chociaż zawsze jest to system prowadzony przez tak
zwaną „normalną” jednostkę (i dla tego rodzaju jednostki), ta zmiana nigdy nie nadejdzie.
Epilog
Smutnym faktem jest to, że powyższe nie jest zbiorem doświadczeń, których doświadczam tylko ja: w
tym zbiorze wydarzeń życiowych są rzeczy, które są wspólne dla życia wielu ludzi, którzy są (lub byliby,
gdyby klinicyści byli wystarczająco bystrzy) zdiagnozowani jako osoby autystyczne, zwłaszcza na końcu
spektrum Aspergera, i nie trzeba geniuszu, aby zrozumieć te wspólne czynniki empiryczne. Wymaga to
jednak uczciwości ze strony psychiatrów (coś ze zbiorowych doświadczeń wielu osób, z którymi miałem
kontakt w taki czy inny sposób, czego niestety brakuje, gdy „my” jesteśmy pacjentem/klientami). takich
specjalistów). Uczciwość jest wymagana, aby praktykujący pogodził się ze stopniem, w jakim zawiodła
nas jego dyscyplina. Zbyt często słyszę od innych autystów o tym, jak praktykujący grali na społecznych
naiwnych aspektach swojego autyzmu, aby „Delphi” swoich klientów (np. zobacz
www.iror.org/control_guide.asp). Jako praktykujący często czuję się tak, jakbym też był na miejscu.
Ostatecznie jednak nie mogę i nie identyfikuję się z wieloma praktykującymi, ponieważ większość nie
akceptuje moich zdolności i/lub kompetencji. A przynajmniej zostałem wyszkolony na wyjeździe, co
oznacza branie odpowiedzialności za swoje czyny. Nie mam więc skóry z nosa, aby przyłączyć się do
potępienia praktyków, którzy wielokrotnie nie stawiają potrzeb zdrowia psychicznego swoich klientów
na pierwszym miejscu. Wspomniałem w artykule opublikowanym w czasopiśmie Good Autism Practice,
że problemy ze zdrowiem psychicznym osoby z zespołem Aspergera nie wynikają z biochemii autyzmu,
ale raczej wynikają z tego, jak doświadcza ona społeczeństwa. Społeczeństwo jak dotąd nie jest
organizacją integracyjną. Na przykład, sprzeciw wobec artykułu Michelle Dawson na temat złego
zachowania behawiorystów nie był skierowany do gazety, ale przeciwko niej osobiście. Jeden z
najwybitniejszych psychologów zajmujących się intensywną interwencją behawioralną w USA
osobiście zaatakował diagnozę postawioną Michelle przez kompetentnego lekarza w jej własnym kraju,
a nawet zasugerował alternatywę dla tak zwanych zaburzeń osobowości. Gdyby społeczeństwo było
tak inkluzywne, jak lubi się udawać, to nigdy by się to nie wydarzyło. Nie mogło się to wydarzyć,
ponieważ interesy tak zwanych mniejszości neuroróżnorodnych byłyby chronione lub nawet cenione,
nienaruszone przez tych mniej charytatywnych czy humanitarnych. To, co wydarzyło się w sytuacji
Dawsona, było wyraźnym przykładem tego, jak większość próbuje uciszyć mniejszość: zakwestionować
jakość informacji przedstawianych przez osobę z mniejszości wyłącznie na podstawie posiadanej przez
nią diagnozy oraz w niektórych przypadkach kwestionuje się nawet diagnozę tej osoby. Jak
społeczeństwo, które pozwala na tego rodzaju „społeczne” zachowanie (które w rzeczywistości jest
antyspołecznym zachowaniem) może być postrzegane jako włączające? I jak osoby z autyzmem mogą
nie paść ofiarą problemów ze zdrowiem psychicznym, gdy stale spotykają się z tego rodzaju
„zachowaniem społecznym”?

Ten, który odszedł … Dinah Murray
Od kilku lat wstępnie sprawdzam/ujawniam mojej rosnącej liczbie autystycznych przyjaciół możliwość,
że mogę należeć do jakiegoś spektrum autyzmu i zostałam zaszczycona niemal powszechną akceptacją.
Są jednak powody, dla których nie do końca czuję, że zasługuję na to wyróżnienie: jestem elastyczna,
a nawet śliski; Postępuję niefrasobliwie, z ogólnie uzasadnioną pewnością siebie; Jestem do przyjęcia.
Kilka lat temu Jane Meyerding znalazła z internetowej grupy ANI-L (Autism Network International,
www.ani.ac) przydatną dla mnie kategorię „kuzynka z autyzmem”. Opowiedziała mi też historię o tym,
jak William Penn, stając się kwakirem, a tym samym pacyfistą, szukał porady, jak dalej nosić miecz, co
jako męski arystokrata zawsze robił. Powiedziano mu, że powinien nosić miecz tak długo, jak tylko
może, tj. tak długo, jak pozwala mu na to sumienie. Ujawniłem więc mój wysoki wynik „ilorazu
autyzmu” na moim głównym forum zawodowym; Użyłem go, aby wskazać moim znajomym, że mogę
być nieco dziwniejszy, niż im się wydawało. Mój mąż i synowie mieli wcześniejsze zawiadomienia i
wydają się niewzruszeni. Teraz po raz pierwszy idę do druku, teraz zdjęłam miecz, czy będę
jednocześnie bardziej bezbronna i nie będę już osobą ze statusem? Następuje narracja, którą
stworzyłam z mojego życia. Zrobiłem to w taki sposób, aby zilustrować argument. Mogła to być
zupełnie inna historia, a jednak równie prawdziwa. Jeśli czytając to, drogi czytelniku, ciągle myślisz:
„Trzymaj się! To mogę być ja&hellip;”, a potem pomyśl. Może i twoje życie można by opowiedzieć w
ten sposób? Opowieść opowiada o osobie dorastającej wkrótce po publikacji Kannera (1943) i
Aspergera (1944), osobie, która prawie nigdy nie miała problemów z przekazaniem swoich znaczeń,
której prezentacja umiejętności prawie zawsze wystarczała do dnia dzisiejszego , która zawsze miała
wszelkie potrzebne wsparcie. To opowieść o tym, jak łatwo jest uniknąć kłopotów, jeśli jesteś dobry w
tym, co lubi społeczeństwo, oraz o tym, jak ma to efekt domina budowania pewności siebie, czyli
pozytywnych oczekiwań co do własnej skuteczności, bez których potencjał do eksploracji i odkrywania
może być kaleką. Pokazuje również, jak nawet ktoś, kto ma ogromną pewność siebie w niektórych
sferach, może całkowicie ją stracić w stanach emocjonalnego załamania z niewielkimi pozornymi
wyzwalaczami. W tych rzadkich przypadkach, gdy jej znaczenia są błędnie lub niezrozumiane, a
zakładane gładkie spotkanie jest pochłonięte przez niedopasowane oczekiwania i negatywne
założenia, może stać się osobą niezdolną do komunikowania się, nawiązywania kontaktów
towarzyskich, myślenia - i może być mocno pociągnięta. narażać się ponownie na takie ryzyko.
Większość znanych Dinah osób ze spektrum autyzmu mówi jej, że uważają ją za „jedną z nich”; to samo
dotyczy jej „normalnych” przyjaciół. Przez większość czasu przechodzi zbiórkę w obu obozie. Ta
niepewność znajduje odzwierciedlenie w jej wynikach gier towarzyskich Barona-Cohena w celu
określenia swojego stanowiska w odniesieniu do różnych istotnych cech, jak sugerują jego odkrycia,
zarówno dla „męsko-mózgowia”, jak i diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu . W teście ilorazu
autyzmu (AQ ), ilorazu systematyzującego (SQ ) i teście ilorazu empatii (EQ ) ocenia ona między
typowym mężczyzną a osobą, która może mieć diagnozę ze spektrum autyzmu. W krótkim
kwestionariuszu Tony’ego Attwooda w jego książce na temat zespołu Aspergera osiąga ona również
wyniki na poziomie subklinicznym retrospektywnie. Na wszelki wypadek ma też dłuższe palce
serdeczne niż wskazujące, co najwyraźniej jest kolejną oznaką zarówno męskości, jak i autystycznego
usposobienia. Wbrew tym wskazaniom, w pozostałym teście Barona-Cohena, „czytanie myśli oczami”
osiąga wyniki na szczycie normy. Równie dobrze radzi sobie z odczytywaniem emocji głosami. Te
umiejętności mogły przyczynić się do uratowania jej od wszystkich poza niewielką garstką społecznych
katastrof, których w przeciwnym razie doświadczyła. Jednak te umiejętności prawdopodobnie nie
zostały rozwinięte, dopóki nie skończyła dwudziestu lat, więc musimy szukać gdzie indziej, dlaczego
Dinah uniknęła diagnozy, a właściwie dlaczego powinna. Kolejne sekcje tego rozdziału podsumują
dowody na to, że należy ona do tego, co czasami nazywa się szerszym fenotypem autyzmu. Następnie

przyjrzymy się przyczynom, dla których mimo to nigdy nie przyciągnęła żadnej formalnej dysfunkcyjnej
etykiety.
Bycie raczej dziwnym
Dinah była na plaży z rodziną, gdy miała 15 miesięcy. Jej rodzina spotykała się z inną młodą rodziną.
Rodzice rozmawiali ze sobą, dzieci się bawiły. Nagle zdali sobie sprawę, że zaginęła Dinah. Zamiast
bawić się z rówieśnikami, wspinała się po urwistych skałach. Przywrócona do okrzyków ulgi, wróciła
prosto z powrotem na skały. Zamiłowanie do wspinaczki często prowadziło ją do drzwi, ścian, klifów,
drzew, a nawet dachów, dopóki nie skończyła dwudziestki. Chociaż generalnie jest wyluzowana i
dobroduszna, od czasu do czasu bardzo szybko wpadała w skrajną wściekłość, nieszczęście lub panikę.
Rzeczy, które wydały jej się groteskowe, były głównym źródłem paniki. Pamięta panikę z powodu
zagubionego oka misia, przerażenie przed karnawałowymi postaciami z gigantycznymi głowami z
papieru mache, strach, gdy matka powiedziała jej, że ma wężowe biodra. Lalki przerażały ją i odpychały
zniekształconymi różowymi głowami i kończynami oraz przewracającymi oczami. Jej ulubionym
obiektem od lat był pasek futra, którego nazwała wężem Scilly. Przypuszczalnie to wściekłość lub jakaś
desperacka potrzeba wolności sprawiły, że tak zaciekle walczyła z chłopcami na placach zabaw między
płciami w szkole podstawowej. Potrzeba było czterech chłopców, żeby ją złapać i zatrzymać, bo tak
ciężko walczyła. Oprócz waletów i jojo była to jedyna gra na placu zabaw, do której kiedykolwiek
dołączyła. Pamięta, jak inne dzieci robiły „jeden ziemniak, dwa ziemniaki, trzy ziemniaki, cztery”
pięściami i czuły się kompletnie nieświadome znaczenia tego wszystkiego, a mimo to nie miały ochoty
się tego dowiedzieć. Jako nastolatka czytała kolekcje pieśni z zabaw Opie, które kiedyś tak mało dla
niej znaczyły i do których tak mało ją pociągała jako dziecko. Sama nie inicjowała udawanych gier.
Pamięta, jak była na przyjęciu dla pięcio- i sześciolatków, na którym wszyscy mieli przejść przez
udawaną gilotynę dzieci trzymających ręce, aby zrobić łuk, podczas gdy zażarcie skandowali o
odcinaniu głów: nie ma mowy, żeby mała Dinah szła aby to zrobić, jednak mocno naciskany. Miała
swoich zabawkowych rycerzy ze względu na ich piękno i uwielbiała ustawiać ich w szeregu według ich
kolorów i podziwiać ich wspaniały połysk; nigdy nie były używane w pozorowanych walkach. Uwielbiała
bawić się bąbelkami w wannie. Uwielbiała przeszukiwać szufladę matki, w której znajdowały się
monety i szpilki. Uwielbiała wirować monety, ale prawdopodobnie nigdy nie dłużej niż przez kilka minut
za jednym razem, często starając się kręcić jak najwięcej na raz. Uwielbiała ślizgać się po kamieniach,
co mogła robić przez godzinę lub dłużej, w towarzystwie lub bez. Wspinanie się po drzewach było
nieodłącznie zabawne i miało pożądany skutek w postaci ukrycia jej. Nauczyła się wielu gier
cierpliwości, w tym bardzo wymagających, gdy była nastolatką, i wymyśliła różne gry karciane, aby grać
z wyimaginowanym przeciwnikiem. Podejrzewa, że znaczącą motywacją w wielu z tych zachowań było
unikanie konkurencyjnych sytuacji, w których mogłaby przegrać. W wieku około dziesięciu lat ktoś,
kogo właśnie poznała, powiedział jej, że „wyróżnia cię to, że śmiertelnie boisz się porażki”. Była wtedy
zaskoczona, ale zdała sobie sprawę, że to stwierdzenie jest dla niej bliskie prawdy i wielkie znaczenie.
Wierzy, że strach bierze się z ohydnej daremności straconego czasu i wysiłku. Jednym z wyrażeń, które
zawsze ją intrygowały, było „mogła się bardziej starać”: jak mogła? Albo próbowała z całych sił, albo
wcale się nie starała. Później nabrała odwagi i nauczyła się kilku gier karcianych o średnim stopniu
trudności, w które z przyjemnością grała z innymi ludźmi. Budowanie domków z kart było również
szczególną ulubioną czynnością: Dinah była bardzo dobra w tym balansowaniu. Mniej więcej w wieku
dziewięciu lat Dinah odkryła, że podobało jej się coś, co inne dzieci uważały za torturę – „chińskie
oparzenie”: mocno trzymaj nadgarstek i obracaj ręce w przeciwnych kierunkach, ciągnąc za sobą skórę.
Chodziła po placu zabaw, zapraszając ludzi do zaangażowania się w jej chińskie oparzenia. Do dziś czuje,
że lekki dotyk jest bardzo niewygodny i prawdopodobnie gwałtownie się na niego zaskoczy, jeśli się go
nie spodziewa - to spowodowało nieodpowiednie przypisanie sensu jej życiu. Dwukrotnie podczas

oglądania tenisa w telewizji doznała kontuzji - raz skaleczona stopa, raz złamany palec – nie zdając
sobie z tego sprawy, aż do końca meczu.
Jako dziecko Dinah zaznaczała problemy sensoryczne związane z dotykiem. Musiała być mocno
wsunięta do łóżka, z nałożoną na nią ciężką kołdrą, w przeciwnym razie czuła się unosząca i
niebezpieczna. Nie tolerowałaby ciasnych ubrań na szyi, ale nalegała, aby rzeczy były zapinane ciasno
wokół talii, w przeciwnym razie czuła się luźna. I nic kłującego! Nadal ma tendencję do wycinania metek
z ubrań, ponieważ ją denerwują. Nienawidziła nosić butów i chodziła boso, kiedy tylko było to możliwe,
w tym chodzenie boso na londyński West End w wieku 18 lat: dlaczego nie? W nocy dźwięk i dotyk jej
krwi pulsującej i pulsującej w uszach był nie do zniesienia, więc miała głośno tykający zegar, aby go
zagłuszyć. We śnie. Jej ubrania są wybierane albo dlatego, że są wygodne, tanie, łatwe w pielęgnacji i
akceptowalne wizualnie, albo dlatego, że uważa je z natury za piękne – nie są wybierane ze względu
na to, jak w nich wygląda. Raz próbowała ogolić pachy (fuj!) i dwa razy próbowała szminki (fej znowu!).
W dorosłym życiu była u fryzjera tylko dwa lub trzy razy, a jej matka zawsze obcinała włosy jako dziecko.
Teraz obcina własne włosy, głównie „na ślepo”, na dotyk. Wyniki zwykle nie wpędzają jej w kłopoty.
Dotykowe właściwości różnych potraw, takich jak figi, tapioka i skórka brzoskwini, wywoływały odruch
wymiotny. Dla Dinah ważne są również zapachy. Ponieważ w dzieciństwie zwymiotowała za każdym
razem, gdy podawano jej olej z wątroby dorsza z dodatkiem witamin, przed krzywicą rozwinęła się w
wieku trzech lat (złapana w samą porę). Nadal często wymiotuje, gdy ma do czynienia z karmą dla
kotów lub, co gorsza, z karmą dla psów - zarówno zapach, jak i konsystencja źle na nią wpływają.
Ołówki, papier i biała pasta klejąca w małych wanienkach w szkole podstawowej były ulubionymi
przekąskami; odkryła również, że młode liście limonki, nektar z fuksji i wiciokrzewów oraz łodygi
kwiatów czosnku niedźwiedziego są pyszne. W gimnazjum przestała mniej więcej jeść papeterii, ale
nadal bez przeszkód zrywała i jadła dzikie smakołyki. Dinah dużo patrzyła na świat palcami, co
omawiała z nią jej matka, jako dające bardzo interesujące spojrzenie na rzeczy. Zaciekle ściskała,
naciskała i pracowała swoimi gałkami ocznymi, kochając doznanie i stworzone wzory; to nadal robi.
Ssie podniebienie. Ma trwałe zmarszczki wokół podstawy każdego z jej palców wskazujących, od życia,
kiedy mocno odginała je od dłoni i cieszyła się intensywnym doznaniem w knykciach. Na wewnętrznej
stronie pierwszego stawu jej palca wskazującego prawej ręki jest również twarda skóra, spowodowana
nawykiem silnego pocierania nim palca obok. Lubi łamać szyję najpierw w prawo, a potem w lewo,
czując połączenie głowy z ciałem. Większość z nich można łatwo ukryć: świat nie musi o nich wiedzieć.
Uwielbiała robić bąbelki śliny na dłoniach, ale wcześnie nauczyła się, że wzbudza to obrzydzenie u
innych ludzi, więc zachowała ten nawyk w tajemnicy. Pomimo opisanych drobnych osobliwości
większość zachowań Dinah, zarówno w szkole, jak i w domu, była społecznie akceptowalna. Jej
przyjemność z własnego towarzystwa i jej skłonność do długich słów i trudnych pytań były postrzegane
jako dowód filozoficznego usposobienia. Jej bardzo wczesna lektura została przyjęta z radością i nie
była postrzegana jako dysfunkcyjna, jej pamięć o urodzinach i numerach telefonów była postrzegana
jako pożądany atut; jej doskonała pisownia dała jej szkolną pisownię. Tylko relacje z rodzeństwem dały
jej wczesny trening w oczekiwaniu, że czasami coś pójdzie nie tak. Kiedy w szkole średniej wszystko
zaczęło się psuć, Dinah stopniowo przestała próbować odnosić sukcesy w nauce, skupiając się wciąż na
sztuce (w tej szkole każdy mógł odnieść sukces w sztuce) i dużo wysiłku na unikaniu kłopotów i nie
zwracaniu uwagi na się. Bycie zidentyfikowanym jako „Problem” liczyłoby się jako najgorszy rodzaj
kłopotów, porażka całkowicie. Po latach nieustannych prób „zrobienia tego dobrze” i odnoszenia
sukcesów, nagle w szkole średniej nie było to już łatwe. To mogło ją zmiażdżyć. Zamiast tego, jako że
zawsze była dobra w ukrywaniu odrzuconych cech, Dinah dodała teraz unikanie wyzwań i
odzwierciedlanie jej dość ograniczonego repertuaru umiejętności społecznych. Napisała ten wiersz po
dwudziestce:
Cut a flower, it does not bleed

The sap withdraws
So from your blade – your love –
Does my self turn
I build myself a house of glass
You look, and thinking you see me
You see yourself
You smile, murmur love
And call it union
That I would call
The coldest separation.
Jej próby ukrywania się w ten sposób poprzez odbicie lustrzane są obalane, gdy przebija się ciepło jej
emocji, czasami z katastrofalnymi skutkami. Przeważnie takie skrajnie intensywne emocje zdarzały się
nie w szkole, ale w domu, aż do połowy szkoły średniej. Podczas tych faz Dinah staje się całkowicie
nieartykułowana (pozostaje to prawdą), czasami nawet na godzinę, podczas której nie chce kontaktu
z ludźmi, dopóki jej równowaga nie dokona pewnej samoodnowy. Doświadcza bardzo krótkich, bardzo
gwałtownych impulsów, kiedy traci panowanie nad sobą, które zazwyczaj szybko rozpuszczają się we
łzach opisanych powyżej. Po takim wydarzeniu może minąć kilka tygodni, zanim zorientuje się, co tak
naprawdę działo się w sytuacji, która je wywołała. Odsunięcie się od innych ludzi w takich momentach
może mieć kluczowe znaczenie dla Dinah, ponieważ jej niezdolność do wyjaśnienia czegokolwiek
otrzymuje od nich bogatą interpretację i ma tendencję do generowania odpowiedzi, które mogą
doprowadzić ją dalej do niewypowiedzianej żałosnej bezradności i wściekłości. Kiedy miała 18 lat,
wychowawczyni Dinah, która znała ją od siedmiu lat, była niezadowolona, ponieważ zapomniała
poprosić o wcześniejsze pozwolenie na jakiś czas wolny. Następnego dnia nauczycielka powiedziała jej
przed klasą, że „powiedziała klasie, problem z Dinah polega na tym, że jej świat to tylko Dinah i Inni”.
Reakcją Dinah na to w tamtym czasie był charakterystyczny krach, powodzie niepowstrzymanych łez i
gwałtowna ucieczka przed obecnością innych ludzi. Ale z perspektywy czasu widzi punkt widzenia
nauczyciela. Oto kilka innych przykładów tego, co, jak przypuszcza Dinah, miała na myśli:
* Nie zdawanie sobie sprawy, że ludzie zazwyczaj identyfikują się z postaciami z książek, które czytają.
Dowiedziała się tego pod koniec dwudziestego roku życia od kogoś, kto wyraził zdziwienie, gdy Dinah
powiedziała, że nigdy tego nie zrobiła.
* Zakładając, że jej dość niezachwiana troska o konstruktywny wkład w bieżące wspólne interesy jest
oczywista, przynajmniej dla jej przyjaciół, bez konieczności utrzymywania jej za pomocą wskazówek
słownych i ogólnej „komunii fatycznej”, tj. bez treści gadek, które pomagają ludziom czuć się
przyjemnie połączonym. Przypomina to historie partnerów z zespołem Aspergera, którzy uważali, że
powiedzenie „kocham cię” powinno wystarczyć na zawsze. Naprawienie tego wymaga czujności z jej
strony, nie dzieje się to bez wysiłku.
* Wypowiadanie swoich poglądów, nie pamiętając, by w jakiś sposób przypominać słuchaczom, że są
to tylko jej poglądy i że wierzy, że inni ludzie mają równe prawo do swoich opinii (te propozycje wydają
się jej oczywiste).

* Nie zdając sobie sprawy, że wyrażone pragnienia jednej osoby mogą sprawić, że inna osoba poczuje
się zobowiązana do ich realizacji, niezależnie od tego, czy była do tego osobiście skłonna, czy też nie, i
bez żadnego związku z władzą (to szokujące odkrycie dotarło do Dinah pod koniec trzydziestki).
Zapamiętanie i przyzwolenie na to wymaga z jej strony czujności – nie dzieje się to bez wysiłku.
* Nie zdając sobie sprawy, że typowi ludzie „strategicznie okazują emocje, aby wpłynąć na zachowanie
innych” — Dinah do niedawna uważała, że robienie tego jest rzadkością, a nie normą. Nawet jeśli
rozumiała, że ma rozwinąć tę zdolność, jej uczucia często wybuchają szybciej, niż jest w stanie je
opanować i uniemożliwić ich ukrycie lub zamaskowanie. Jest to kluczowe źródło wielu trudności
społecznych, które napotkała lub stworzyła.
Dinah obojętnie wobec wszystkich zastosowała (jak nadal ma tendencję) szorstkie uniwersalne
modelowanie innych. Obejmowało to założenie, że wszyscy jesteśmy równi, co oznaczało na przykład,
że traktowała nauczycieli tak samo – nie lepszych od – wszystkich innych. Oto, co Asperger powiedział
o swoich studiach przypadków:
Kierują się tylko własnymi życzeniami, zainteresowaniami i spontanicznymi impulsami, nie biorąc pod
uwagę ograniczeń czy nakazów narzuconych z zewnątrz…. Traktują wszystkich jak równych sobie jako
rzecz oczywistą i mówią z naturalną pewnością siebie. Również w ich nieposłuszeństwie widoczny jest
ich brak szacunku. Nie wykazują rozmyślnych aktów policzków, ale mają autentyczną wadę w
zrozumieniu drugiej osoby.
W tym fragmencie mocno rozpoznała siebie. Jeśli zasady uznają ją za arbitralne, to o ile nie jest
zobowiązana umową do ich przestrzegania, będzie miała tendencję do ich ignorowania. Dochodzi do
własnych wniosków. Pod koniec lat dwudziestych, prawdopodobnie dzięki posiadaniu dzieci, Dinah
zaczęła bezpośrednio dostrajać się do emocji innych ludzi, zaczęła odczuwać to, co oni odczuwali.
Wcześniej na jej uczucia wpływał tylko rozum innych ludzi, a jej sympatia była uniwersalna i
uniwersalna, jak wyżej. Teraz „przełącznik” został rzucony, jej empatia jest niestety równie
powszechna, a co za tym idzie nie radzi sobie np. z takim narażeniem na ludzki ból, jakie wiąże się z
oglądaniem większości wiadomości telewizyjnych. Dinah urodziła się, zanim statystyczne metody
dwudziestowiecznej psychologii ustaliły harmonogramy rozwoju, stworzyły absurdalny pomysł, że
„normalność” jest pożądana i patologizowała nietypowość. W żadnym momencie jej życia żadna
katastrofa nie uczyniła z niej odpowiedzialności psychiatrów lub psychologów. Zawsze była elastyczna,
jeśli chodzi o akceptowanie zmian i niespodzianek – po prostu nie jest dobra, jeśli nie „zrobiła tego
dobrze”. Chociaż jako dziecko zrobiła wiele rzeczy, które są typowe dla dzieci, które w dzisiejszych
czasach przyciągają diagnozę zespołu Aspergera, tak samo większość dzieci do pewnego stopnia. Jak
zaobserwował Hutt w latach 60. i potwierdzają to kryteria diagnostyczne, dziwne zachowania w
autyzmie są dziwne pod względem ilości, a nie jakości. Prawdopodobnie robiła mniej innych rzeczy,
które robią dzieci, ale nie robiła niczego obsesyjnie. Nie robiła ciągle dziwnych rzeczy, które przyciągały
nieprzychylną uwagę: przestała skakać, ale nadal się uśmiechała. Czy Dinah naprawdę jest normalną?
A może jest po prostu dobra w unikaniu kłopotów? A może to to samo? Dinah wielokrotnie
przekonywała się, że jej monotropowe usposobienie można dobrze wykorzystać. Jeśli wie, jakie jest
zadanie i wierzy, że jest to jej zadanie, to z chęcią przystępuje do tego. Jest w stanie zrobić znacznie
więcej niż większość ludzi, jeśli widzi przyczynę. Mimo że namalowaliśmy obraz unikania
powodowanego strachem, który według niej jest całkowicie słuszny, zwykle jest tak skuteczny w
trzymaniu jej z dala od brutalnie przerażających uczuć, że bardzo rzadko ich doświadcza. Stąd w
praktyce jej ogólne podejście do życia to skoczna pewność siebie i gotowość do pracy. Wynika z tego
jednak, że jednym z czynników, które trzymały ją z dala od diagnozy, było ukrywanie, przeciwieństwo
ujawnienia zawartego w tym rozdziale i omówionego w innym miejscu tej książki. Technika lustrzanego
odbicia wyraźnie wywołała u niej pewien niepokój, gdy prowadziła z nim swoje życie towarzyskie. Miała

jednak ważne zalety: utrzymywała otwarte kanały komunikacji z innymi ludźmi; był to dobry sposób na
poznanie ludzi i ich uczuć; zachowało jej akceptację. W końcu lustro roztopiło się, a inni ludzie weszli
prosto do jej głowy i serca i tam zostali - tak jak powinni. Czy więc mówię „Jestem Aspie”? lub nawet
„jestem kimś z zespołem Aspergera” – czy nie? Jeśli jest to proste rozróżnienie kategorialne, odpowiedź
nie może brzmieć tak i nie – ale tak jest. Tony Attwood mówi: „Uznaje się, że stan jest płynnym
kontinuum, które rozpuszcza się w skrajnym krańcu normalnego zakresu. Nieuchronnie niektóre dzieci
znajdą się w „szarej strefie”. Jestem w tej szarej strefie. Jak zauważa Tom Berney w swoim uczonym
rozdziale, diagnoza jest próbą narzucenia kategorycznego rozróżnienia na wielowymiarową
rzeczywistość. Tak więc każdy wymiar oferuje inny punkt, w którym można narysować granicę, a natura
kryteriów diagnostycznych polega na tym, że każde rozgraniczenie będzie miało „dopuszczalne” lub
„normalne” po jednej stronie linii i „niedopuszczalne” lub „nienormalne”. ' na inne. We wstępie do tej
książki Mike Lesser i ja przedstawiliśmy proponowaną analizę tych wymiarów: zamierzam zastosować
tę analizę do siebie.
Głębokość zainteresowania
Bycie stromym tunelem uwagi z całą swoją wąsko skupioną świadomością może być świetnym
sposobem na poznanie tych obiektów, które przyciągają twoje zainteresowanie. Bardzo rzadko
zwracałem na to uwagę z całym sercem, o ile mi wiadomo. Oczywiście zawsze byłam w stanie
przełączyć uwagę zgodnie z potrzebami, choć czasami z dyskomfortem. Bycie stromym tunelem uwagi
oznacza, że inni ludzie mogą cię ominąć, a jeśli inni ludzie wejdą w konflikt, prawdopodobnie będzie to
głośne, natarczywe i potencjalnie szokujące. Moje własne dzieciństwo nie było prześladowane przez
ludzi, którzy na próżno próbowali zwrócić moją uwagę. Uważałem, że ludzie są interesujący i nie byłem
zdemotywowany tym, jak mnie traktowali. Tak więc, chociaż moja zdolność skupienia się jest
prawdopodobnie większa niż większości ludzi, nie jest ona ani tak wspaniała, by zachowywać się w
sposób nieakceptowalny, ani tak wspaniała, by dać mi jakieś bardzo niezwykłe zdolności.
Szerokie skupienie
Czasem potrafię zwolnić na tyle, by skupić się na szczegółach, dostrzec światło załamujące się przez
kroplę rosy, dostrzec riff przebiegający przez utwór muzyczny, dostrzec maleńkie grzybki wśród źdźbeł
trawy. Małe intensywne przyjemności, takie jak te, są wewnętrznie i natychmiastowo
satysfakcjonujące, ale dla mnie są rzadkie i krótkotrwałe. Ludzie, których zainteresowania zawsze
skupiają się na szczegółach, będą mieli tendencję do pomijania szerszego obrazu i będą zachowywać
się w sposób, który inni uznają za zagadkowy i nie do zaakceptowania. Dwa główne zainteresowania,
które zdominowały moje życie - po pierwsze język, a następnie związek między nim a myśleniem - miały
ogromny zakres. A te szerokie zainteresowania nie sprowokowały zachowań, które inni uznali za
zagadkowe lub nie do zaakceptowania.
Próg działania
Poziom progu działania wpływa na tempo przechodzenia na rowerze z jednego ogniska do drugiego.
Kiedy nie kieruję się tematem, który mnie interesuje, mam tendencję do szybkiego poruszania się.
Nawet gdy jestem osobiście zaangażowany, mam tendencję do przełączania się między głównym
zainteresowaniem a innym, mniej wymagającym. Kiedy nie jestem tak zaangażowany, ale muszę
pozostać w zadaniu, stabilizuję się na różne niepozorne sposoby, które można uznać za „ukryte stymu”,
np. próbując podzielić pole widzenia na kilka prostokątnych odcinków, które są wielokrotnością pięciu.
Chociaż bardzo nieuważny na zajęciach, był to tak dobrze zamaskowany, że posiadanie tego, co moja
matka nazywała „umysłem pasikonika” – i może dostać w dzisiejszych czasach etykietkę zespołu
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – nigdy nie wpędzało mnie w kłopoty.
Przyczynia się do tego, że nawiązuję wiele połączeń i nie przegapiam zbyt wiele tego, co się dzieje.

Szybkość pobudzenia
Pobudzenie dystresu jest tak szybkie i wymyka się spod kontroli, że szokuje innych ludzi, uniemożliwia
prezentację społeczną i wymusza ujawnienie mojej nieakceptowalnej twarzy. Chęć uniknięcia tego
motywowała techniki lustrzane i ograniczała kontakty społeczne. W szczególnych przypadkach krachu
czas na odzyskanie spokoju jest jedyną skuteczną strategią; bez tego sytuacja się pogarsza.
Ogólna dostępna ilość uwagi
Rzadko wydaje mi się to problematyczne w godzinach czuwania. W okresach topnienia zdolności
przetwórcze są przeciążone, a użyteczna uwaga wysycha. Ogólnie rzecz biorąc, utrata zaufania
obejmuje wycofanie się w to, co wydaje się bezpieczne, a tym samym zmniejszenie rozproszonej uwagi.
Przez większość czasu utrzymywany jest wysoki poziom pewności siebie, a wraz z nim mnóstwo uwagi,
w tym uwagi pozaogniskowej.
Zdolność do utrzymania funkcjonalnego pobudzenia poza głównym zainteresowaniem
W chwilach załamania przestaje być automatyczna i subiektywnie bezwysiłkowa świadomość tego, co
dzieje się poza moim głównym zainteresowaniem, w tym monitorowanie i dostosowywanie się do
zachowań i reakcji innych ludzi. Niedobór uwagi również zmniejsza tę zdolność i może wynikać albo z
ekstremalnych wymagań w zakresie przetwarzania, albo z utraty woli w następstwie depresji lub utraty
pewności siebie. Jednak przez większość czasu mój wysoki poziom pewności siebie skutkuje wysoką
zdolnością do utrzymywania pobudzenia poza bieżącym zainteresowaniem, co z kolei ma wpływ na
moją zdolność do adaptacji i dostosowania się.
Stopień, w jakim interesy są akceptowane społecznie
Środowisko, w którym dorastałem, przyjęło i szanowało mój intelektualny sposób myślenia,
uniwersalizując egalitaryzm i akceptując ujawnione przeze mnie dziwactwa: to z pewnością
minimalizowało katastrofę i wzmacniało pewność siebie. Moje szczególne zainteresowanie językiem i
jego związkiem z myśleniem pozwoliło mi przejść trzy stopnie uniwersyteckie. Egalitaryzm wpasował
się w tradycje rodzinne i przełożył się na aktywizm polityczny, który przez lata znalazł mi wielu
towarzyszy. Nawet moje zainteresowanie wszelkiego rodzaju grzybami jest społecznie akceptowalne!
Czy zainteresowania obejmowały język na wczesnym etapie rozwoju?
Jest to kluczem do bycia społecznie akceptowalnym w latach formacji, ponieważ nauka mówienia do
pewnego wieku jest postrzegana jako warunek sine qua non prawidłowego rozwoju. Bardzo wcześnie
nauczyłem się mówić i wydaje mi się, że szybko przyswoiłem sobie obszerne słownictwo, pewnie i
kompetentnie wykorzystywałem. Dopiero w wieku około 30 lat zdałem sobie sprawę, że w moim
myśleniu było coś więcej niż tylko przyciągające uwagę słowa, którymi posiekałem logikę; do tego czasu
całkowicie przegapiłem potencjał wizualnego myślenia, a ten pozostaje we mnie słabo rozwinięty.
Jakość emocjonalna
Gniew i nędza uniemożliwiają. Z wyjątkiem stanów załamania, mój temperament jest zwykle pogodny
i swobodny. Generalnie mam pewną siebie i pozytywną orientację, na co prawdopodobnie znaczący
wpływ ma fakt, że robię tylko to, w czym oczekuję, że będę dobry; Prawie nigdy nie próbuję ponownie
czegoś, co poszło nie tak; Mam minimalne, konkretne oczekiwania na daną okazję; Wielokrotnie
odnotowuję rzeczy i wydarzenia, które mnie uszczęśliwiają, szukając takich w każdej sytuacji. W
stosunku do innych ludzi uśmiecham się dużo i ludzie mają tendencję do odwzajemniania uśmiechu.
W każdym z tych wymiarów niewielka różnica temperamentu lub okoliczności mogła spowodować
poważną zmianę zachowań. A ta zmiana z kolei oznaczałaby, że otrzymałem tego rodzaju negatywne

przesłanie, które zwykle wywołuje we mnie całkowite zamknięcie społeczne. Deklarując swój status
jako autystycznego kuzyna, potwierdzam pokrewieństwo nie tylko z tym, co Ralph Smith nazywa
„błyszczącymi Aspies”, ale równie dobrze z tymi, których ocenia się jako „słabo funkcjonujące”. Jako
dziecko nigdy nie byłem na tyle problemem, by zostać zidentyfikowanym jako potrzebujący specjalnej
pomocy lub leczenia. Nienawidziłam zwracać na siebie uwagi, chyba że byłam całkowicie pewna, jak
postępować bez „rozbicia”. Bycie zauważonym jako problematyczne było ostatnią rzeczą na świecie,
której chciałem - lub oczekiwałem - i bardzo rzadko tego doświadczałem lub doświadczałem. Wolałbym
po prostu móc bez przeszkód realizować własne projekty. Mój główny, zwykle udany projekt przez co
najmniej dekadę nie wpadał w tarapaty. Doświadczyłbym, że byłbym postrzegany jako problem lub, co
gorsza, otrzymałem etykietę dysfunkcji jako katastrofy. Ludzie zaczęli się o mnie martwić dopiero, gdy
miałam 16 lat i na szczęście tylko lekko. Oczywiście jest wiele rzeczy, w których potrzebuję pomocy,
jakkolwiek niechętnie to akceptuję. Ale tak się złożyło, że te luki nigdy nie wywołały takiego kryzysu,
który oznaczałby, że uznano by mnie za problem. Kiedy dorastałem, nie miałem żadnej świadomości,
że jestem osobiście wyraźnie inny w przeciwieństwie do innych ludzi, którzy byli bardziej „tacy” niż ja.
Wiedziałem, że to niezwykłe móc wszystko przeliterować i zapamiętać całe wiersze, urodziny, numery
telefonów. Inni ludzie byli niezwykle dobrzy w różnych rzeczach. W środowisku społecznym, w którym
dorastałam, bycie „inną” osobą, jaką była Dinah, nigdy nie oznaczało pominięcia, nigdy nie oznaczało
traktowania jako obcego. W takim otoczeniu nikt nie postrzegałby celu uczynienia dzieci
„nieodróżnialnymi” jako akceptowalnym, a co dopiero pożądanym. Później, w szerszym otoczeniu
społecznym, pojawiły się potencjalnie alienujące różnice od otaczających mnie osób. Nagle jak nie
zawsze witam. Musiałem wymyślić, jak pozostać niezauważonym i nadal być włączonym; Musiałem
wypracować nowe sposoby, aby uniknąć kłopotów. Kiedy dorastałem, każda różnica, której byłem
świadom, przyczyniła się raczej do podważenia mojej pewności siebie. Wiedziałem, że jestem typowym
członkiem dystyngowanej rodziny (Huxley) w intelektualnej elicie, która może być ekscentryczna do
syta. Wiedziałem, że najdziwniejsi ludzie mogą mieć najlepsze myśli. Dorastałem w społeczeństwie
ludzi o podobnych postawach i wartościach i prawie nigdy nie spotkałem się z odrzuceniem, gdy
zbliżałem się do dorosłości. Moje zachowanie było postrzegane jako typowe dla protofilozofa, a nie
jako dewiacyjne. Nawet poza tą wąską sferą moje zainteresowania zostały docenione społecznie.
Podejrzewam, że większość „kuzynów z autyzmem”, a także osoby wyraźniejsze w spektrum, będą
miały podobne poczucie dorastania jako członkowie interesującej i niezwykłej rodziny. Przy odrobinie
szczęścia i trosce może to dać im poczucie bycia wyjątkowym na dobre, a także poczucie
przynależności. Docenienie moich zainteresowań i poczucie, że należę, wydaje mi się najważniejszymi
dobroczynnymi cechami mojego życia, które można powielić. Jeśli zainteresowania i umiejętności ludzi
obejmują te, które zdobywają szacunek społeczny poza rodziną, wtedy ich pewność siebie i motywacja
mogą zostać uzupełnione, a nie wyczerpane przez spotkania z oczekiwaniami społecznymi. Dzięki tym
atutom mogą mieć wystarczająco dużo odbicia, aby przetrwać wiele kolejnych ciosów życia bez
katastrofy. Jako osoba dorosła nie uważam się za zdolnej do poruszania się między dwoma światami,
światem neurotypowym (NT) i światem nie-NT. Z miejsca, w którym jestem, nie widać żadnego
marginesu w płynącej fali ludzkości. Generalnie czuję się tak samo szczęśliwy i komfortowy z moimi
wyraźnie NT przyjaciółmi, jak z moimi wyraźnie autystycznymi. To powiedziawszy, brak społecznego
zapotrzebowania, który jest normalny w związkach autystycznych, jest dla mnie bardzo relaksujący i
przyjemny. Są różne sytuacje, w których czuję się raczej oderwany od tego, co się dzieje, ale to nie
sprawia, że czuję się smutny lub nieswojo. Często dobrze jest być trochę zdystansowanym. Takie
sytuacje prawdopodobnie najczęściej dotyczą typowych ludzi robiących rzeczy, które uważają za
bardziej społecznie satysfakcjonujące niż ja. W miarę starzenia się i zmęczenia trud utrzymania stale
odpowiedniej fasady społecznej wydaje się coraz mniej opłacalny. Czy mogę więc usprawiedliwić mój
być może rosnący brak łask społecznych, odwołując się do mojej autystycznej kuzynki? Kiedy zdaję
sobie sprawę, że ktoś był zdenerwowany lub zniechęcony czymś, co zrobiłem, czy powinienem

„ujawnić”, że to „ponieważ jestem trochę Aspie'? To byłoby jak roszczenie sobie prawa do korzystania
z wózka inwalidzkiego, ponieważ od czasu do czasu ktoś skręcił kostkę. Nie zasługuję na żadną
specjalną uwagę. Jednak w świecie badań nad autyzmem chciałabym, aby więcej praktykujących
przyznało, że są tak dalecy od normalności jak ja i rozpoznało własne pokrewieństwo z „podmiotami”,
wobec których mają tendencję do przyjmowania tak wyższości. W tym kontekście wyrzeczenie się
jakiegokolwiek wyższego statusu jest kluczem do rozwijania szacunku i uznania równej osoby. Jak ujął
to SimoneWeil: „Nasza osobowość społeczna, od której prawie zależy nasze poczucie istnienia, jest
zawsze i całkowicie wystawiona na wszelkie zagrożenia… wszystko, co umniejsza lub niszczy nasz
prestiż społeczny, nasze prawo do rozważań, wydaje się osłabiać lub znosić samą naszą istotę. ' Gdyby
bohaterka naszej opowieści zniszczyła swój prestiż społeczny, jakże inna mogłaby być jej historia.
Zamiast być beztroskim członkiem elity, mogła być jedną z tych zawstydzających ludzi, którzy chrząkają
lub niewłaściwie witają nieznajomych; być może całkowicie zrezygnowała z „prób, aby to naprawić”
poza jej wąską sferą doskonałej kontroli; mogła być wyrzutkiem bez władzy ani wpływu. Granica, która
odróżnia to, co normalne od nienormalnego, gdziekolwiek ma zastosowanie, jest zawsze wyznaczana
przez bezpośrednie poprzednie historie idei normalności. Każdy akt diagnozy i ujawnienia przenosi
jednostkę na oficjalnie niedopuszczalną/nienormalną stronę podziału. Staje się to częścią
bezpośredniej historii idei normalności, a zatem ma potencjalny wpływ na tę granicę. Każdy przypadek
diagnozy, w którym wyryty jest profil osoby autystycznej, nieco mniej ostro przesuwa granicę
niezauważalnie w kierunku centrum; teraz mniej osób uważa się za normalne, chociaż mogą jeszcze o
tym nie wiedzieć. Mój obraz to wielki kształt melonika krzywej dzwonowej o normalnym rozkładzie
statystycznym. Wokół niego diagnostycy posługują się swoją wiedzą, wycinając nietypową obręcz. Ale
spójrz! Gdy to robią, typowy środek kurczy się i pojawia się nowa obręcz. To nie jest proces, do którego
chciałbym się przyczynić. Ale jest jeszcze inny sposób, w jaki granica może się zmienić: zamiast wciskać
się w coraz ściślej zakreśloną normę, może to być inny rodzaj krawędzi. Może to być rozróżnienie
między zestawami wartości. Droga do społecznej akceptacji według obecnych standardów jest drogą
do przebierania się, ukrywania i prezentowania: to droga do bzdur. Przywiązuje największą wagę do
umiejętności prezentacji; dewaluuje wszystko inne w tym procesie. Nie musimy zgadzać się, że są to
najbardziej akceptowalne wartości. Możemy zauważyć, że bycie osobą, która przyciąga diagnozę ze
spektrum autyzmu, oznacza prawdopodobnie honorowe i skrupulatne usposobienie oraz troskę za
„dojście do porządku”, co obejmuje troskę o prawdę i może dać ogromną zdolność do pracy. Jeśli ludzie
deklarują, że nie są w stanie zaakceptować wartości handlowców, które stanowią podstawę obecnych
norm, proces ten różni się od autoryzowanej diagnozy. Może to być proces akceptacji, a nie odrzucenia,
proces, w którym może nastąpić kulturowa zmiana w tym, co uważa się za akceptowalne, jeśli
wystarczająco dużo społecznie akceptowalnych osób dokona takiego wyboru.

Dlaczego to wszystko jest takie trudne?”. Dzielenie się diagnozą z młodą osobą
Wstęp
Dla wielu rodziców proces prowadzący do diagnozy ich dziecka jest długotrwały i stresujący.
Postawienie diagnozy może przynieść ulgę i poczucie końca trudnej podróży. Ale oczywiście jest to
także początek innej podróży. Oprócz radzenia sobie z własnymi reakcjami na wiadomości i
kontynuowania wypełniania wszystkich obowiązków rodzicielskich, wielu rodziców stanie przed
wyzwaniem pomocy swoim dzieciom w zrozumieniu siebie i ich diagnozy. Istnieje coraz więcej badań
nad doświadczeniami rodziców i postrzeganiem procesu diagnozy. Jednak, jak podkreśla Glenys Jones,
literatura akademicka dotycząca zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) zawiera zaskakująco niewiele
na temat dzielenia się diagnozą z młodą osobą z ASD. Obszerne przeszukiwanie baz danych, z
wykorzystaniem Medline oraz Applied Social Sciences Index and Abstracts, pozwoliło zidentyfikować
istotne badania dotyczące procesu informowania młodych ludzi o poważnych chorobach fizycznych o
ich diagnozach. Nie zidentyfikowano ani jednego badania dotyczącego autyzmu. Nie znamy
odpowiedzi na nawet stosunkowo proste pytania opisowe, takie jak odsetek młodych ludzi, którym
dowiaduje się o diagnozie, wiek, w którym to się dzieje, czy względy, które skłaniają dorosłych do
dzielenia się tymi informacjami. Nie ma obiektywnych dowodów, które mogłyby poprowadzić rodzica
lub specjalistę w podejmowaniu decyzji, jak najlepiej podjąć się zadania poinformowania dziecka z ASD
o jego diagnozie i o możliwym wpływie. Chociaż może brakować dowodów naukowych, w ciągu
ostatnich kilku lat zasoby wspierające osoby rozpoczynające ten proces stały się coraz bardziej
dostępne. W oparciu o doświadczenia kliniczne z dziećmi i rodzicami, wielu autorów opracowało
zeszyty ćwiczeń i szczegółowe wytyczne . Rosnąca liczba relacji autobiograficznych spisanych przez
osoby z ASD dostarcza istotnego wglądu w potencjalne korzyści płynące z dzielenia się tymi
informacjami. W tym rozdziale przeanalizujemy argumenty przemawiające za podzieleniem się
diagnozą i przejdziemy do rozważenia, jak można to zrobić. Chociaż nie jest to przeznaczone jako
przewodnik, omawiamy i podsumowujemy niektóre kluczowe zasady i strategie wspólne dla wielu
publikacji w tej dziedzinie. Opieramy się również na relacjach wybranej przez siebie grupy około 30
rodziców, którzy spotkali się, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z procesu i naszymi
doświadczeniami w zespole pomocy na temat autyzmu w Leicestershire.
Wyzwanie wyjaśnienia autyzmu
Literatura na temat dzielenia się diagnozami choroby fizycznej z młodymi ludźmi wyraźnie pokazuje,
że może to być złożony proces o dużym potencjale długoterminowych konsekwencji psychologicznych.
Zapewne zadanie dzielenia się diagnozą autyzmu może być jeszcze bardziej złożone i trudne. Chociaż
ASD nie zagrażają życiu, świadomość, że ktoś cierpi na wszechobecną chorobę przez całe życie, z
pewnością może być postrzegana (i doświadczana) jako zmieniająca życie. Jeszcze przed rozważeniem
możliwych reakcji emocjonalnych i psychologicznych, istnieje wiele poważnych wyzwań związanych z
pomaganiem jednostkom w zrozumieniu znaczenia ich diagnozy:
* Nasze rozumienie ASD radykalnie się rozwinęło w ostatnich latach, ale niepewność i debata trwają w
odniesieniu do kilku bardzo podstawowych pytań. Kiedy nawet nazwa schorzenia pozostaje
kontrowersyjna, co można powiedzieć dziecku o przyczynie albo co przyniesie przyszłość?
* Samo pojęcie autyzmu – rzecz, którą należy wyjaśnić – jest samo w sobie zarówno złożone, jak i
kontrowersyjne. Powszechnie przyjmuje się, że nie jest właściwe myślenie o tym jako o chorobie, ale
nie ma zgody co do tego, czy należy ją uznać za niepełnosprawność, różnicę - czy nawet kulturę.
Osobiste doświadczenia i popularne obrazy choroby stanowią stosunkowo przystępną i konkretną
podstawę pomagającą młodym zrozumieć warunki fizyczne. Tak naprawdę nie torują one drogi do
zrozumienia czegoś zidentyfikowanego pod względem cech behawioralnych i psychologicznych.

* Zrozumienie idei diagnozy i jej osobistego znaczenia wymaga stosunkowo wyrafinowanego stopnia
świadomości siebie i innych, a także odpowiedniego zrozumienia werbalnego i pojęciowego. Młodzież
musi rozwinąć poczucie własnej odrębności i zacząć myśleć o sobie i innych w kategoriach
psychologicznych cech i cech, które odróżniają ich od innych. Ten poziom rozwoju społecznego nie jest
powszechnie uważany za pojawiający się co najmniej przed czwartym lub piątym rokiem życia
* „Autystyczny” sposób myślenia i rozumienia świata również stwarza wyzwania. Jordan i Powell
twierdzą, że osoby z autyzmem mogą mieć bardzo specyficzną trudność w rozwijaniu zdolności do
autorefleksji, ponieważ wyrasta ona ze świadomości tego, jak widzą cię inni. Ta ograniczona
samoświadomość może bardzo utrudnić im powiązanie teoretycznych opisów natury autyzmu z
własnymi doświadczeniami. Na bardziej podstawowym poziomie może być trudno zapewnić poziom
pewności i braku dwuznaczności, którego często pragną osoby z ASD. Informacje mogą być
interpretowane bardzo konkretnie, prowadząc do błędnych wniosków, m.in. „Ludzie z autyzmem lubią
kolekcjonować rzeczy. Nie kolekcjonuję rzeczy, więc nie mogę być autystyczny”.
Trudności te nie są argumentem przeciwko dzieleniu się diagnozą. Podkreślają jednak złożoność
przedsięwzięcia i wagę postrzegania go jako ciągłego procesu, a nie jednorazowego wydarzenia, w
którym dorosły stopniowo dostarcza informacje i pomysły oraz pomaga połączyć je z wyłaniającym się
poczuciem siebie jednostki.
Dzielenie się diagnozą: jak może pomóc?
Pierwotnie zamierzaliśmy przedstawić argumenty za i przeciw dzieleniu się diagnozą, bez promowania
konkretnego stanowiska. Po dalszych przemyśleniach i dyskusji doszliśmy do przekonania, że we
wszystkich sytuacjach poza wyjątkowymi diagnoza powinna być podzielona. Na wstępie należy
zauważyć, że istnieją złożone argumenty etyczne przemawiające za prawem młodzieży do tych
informacji, a zasada ta została przyjęta przez Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne w odniesieniu do
chorób fizycznych. Należy jednak podkreślić, że nasz pogląd opiera się również w dużej mierze na
względach praktycznych – na korzyściach, jakie mogą z tego wyniknąć, oraz na ryzyku nieudostępniania
tych informacji. Nie oznacza to, że proces będzie koniecznie wolny od problemów. Niektóre osoby
reagują znacznymi poziomami emocjonalnego niepokoju. Pokusa ochrony i tak już wrażliwej osoby
przed tym, co może być bolesną świadomością, jest zrozumiała. Niemniej jednak w dłuższej
perspektywie uważamy, że w większości przypadków praktyczne korzyści wynikające z podzielenia się
diagnozą znacznie przewyższają kontrargumenty. Zrozumieć siebie i swoje doświadczenie Jeśli wszyscy
tak się czują, dlaczego tylko ja nie mogę sobie z tym poradzić? Większość młodych ludzi z ASD, których
leczy się w szkołach ogólnodostępnych, staje się coraz bardziej świadoma swoich trudności w miarę
przechodzenia przez klasę podstawową. Wyzwania, porażki i frustracje, z którymi się borykają, mogą
być spotęgowane stopniowym uświadomieniem sobie, że ich rówieśnicy, najwyraźniej bez wysiłku,
radzą sobie z tymi samymi wymaganiami, które powodują taki problem u dzieci z ASD. Niektórzy dojdą
do wniosku, że muszą być głupi lub szaleni, podczas gdy inni mogą założyć, że potrzeba więcej wysiłku,
często powtarzając uczucia dorosłych wokół nich. Kiedy ten dodatkowy wysiłek nie przyniesie żadnej
różnicy, mogą dojść do bardziej skrajnych wniosków na swój temat, takich jak wniosek Clare Sainsbury,
że musi być na skraju schizofrenii. Te doświadczenia i reakcje rówieśników (którzy mogą łatwo
stosować takie określenia, jak „dziwak” lub „dziwak”), mogą skłaniać niektóre osoby do podejrzeń, że
zasadniczo różnią się od swoich rówieśników. Luke Jackson pisze o „czuciu się dziwnym w środku”.
Clare Sainsbury pisze o poczuciu się jak obca i o swoim dziecięcym marzeniu ,że pewnego dnia statek
kosmiczny spadnie z nieba na asfalt przede mną, a ludzie wyjdą i powiedzą mi: „To wszystko było
strasznym błędem. Nigdy nie miałeś tu być. Jesteśmy Twoimi ludźmi, a teraz przybyliśmy, aby zabrać
Cię do domu.

Bez żadnego sposobu na zrozumienie tego poczucia odmienności, ludzie mogą podwoić swoje wysiłki,
aby się dopasować. Dla niektórych może to wyglądać jak „próba być kimś innym” - poczucie, że nie
jesteś wierny temu, kim naprawdę jesteś. Kiedy to poczucie dyskomfortu zostanie w końcu ujęte w
słowa (i tylko niewielka mniejszość może kiedykolwiek wyrazić swoje doświadczenie), pełne dobrych
intencji próby uspokojenia sytuacji mogą pogorszyć sytuację. Clare Sainsbury pisze, że zastanawia się,
dlaczego tylko ona nie była w stanie sobie z tym poradzić. Gunilla Gerland opisuje uczucie
„pogwałcenia”. Odnosi się do tego, że jej terapeuta nie usłyszał, co mówiła o swoim doświadczeniu, i
nalegał na reinterpretację tego, co zostało powiedziane w kategoriach jej szczególnego spojrzenia
terapeutycznego. Dla wielu rodziców, z którymi rozmawialiśmy na ten temat, jedynym najbardziej
przekonującym argumentem za podzieleniem się diagnozą była pomoc, jaką zapewniła ich dzieciom w
zrozumieniu siebie i swoich doświadczeń. Młody mężczyzna, zdiagnozowany dopiero w wieku 24 lat,
powiedział ojcu, że czuł się „jakby wyszedł z tunelu”, kiedy dowiedział się o swojej diagnozie. Inna
młoda osoba mówiła o tym, że do tej pory czuł się, jakby był „w szklanej bańce”. Poznanie diagnozy
może pomóc w zrozumieniu bardzo szczególnego i zagadkowego schematu trudności (i mocnych
stron), które są podstawowymi cechami ASD. Pewien siedmiolatek, który prawie dorósł ze swoją
diagnozą, wyraził bardzo rzeczowy pogląd, że warto o tym wiedzieć, ponieważ pomogło to wyjaśnić,
dlaczego był rozproszony i przygnębiony zbyt dużym hałasem. Ci, którzy doświadczali trudności przez
dłuższy czas, mogą odczuwać ulgę – nie czują się już całkowicie winni problemów, których doświadczyli
lub przedstawili. To poczucie ulgi może być jeszcze głębsze. Gunilla Gerland pisze o ostatecznym
„rozpoznaniu siebie” i uświadomieniu sobie, że jej subiektywne doświadczenia miały podstawę w
obiektywnej rzeczywistości. Chociaż mogą nastąpić inne, mniej pozytywne reakcje, znajomość
diagnozy oferuje sposób na uporządkowanie tego, co może wydawać się zagadkową i niepokojącą
mieszaniną doświadczeń. Gerland napisał: „Jedną z moich najsilniejszych obrony… jest świadomość
tego, gdzie dokładnie leżą moje problemy: strategie, wsparcie i samoobrona”.
Uznanie, że istnieje pewien wzorzec i przyczyna własnych doświadczeń i trudności, stanowi podstawę
długiego procesu uczenia się brania odpowiedzialności za przezwyciężenie lub „obejście” tych słabości.
Chociaż samozarządzanie może być ambitnym i odległym celem, znajomość diagnozy może pomóc w
przesunięciu roli młodego człowieka na bardziej aktywną i (potencjalnie) chętną do współpracy –
zrozumienie, dlaczego pewne rzeczy robi się w określony sposób, a nie bycie biernym odbiorca
„pomocy”. Wspomniany wcześniej siedmiolatek zdaje sobie teraz sprawę, że ma kłopoty w szkole,
ponieważ nie rozpoznaje określonego tonu w głosie nauczyciela – tonu, który jego koledzy z klasy
intuicyjnie wyczuwają jako ostrzeżenie. Rozumie, dlaczego teraz jego matka pracuje z nim, aby pomóc
rozwinąć tę umiejętność. Świadomość diagnozy jest skrótem do rosnącego arsenału
udokumentowanych strategii interwencyjnych i samopomocy. Może również pomóc jednostce
zidentyfikować swoje mocne strony i wykorzystać je do opracowania strategii kompensacyjnych.
Oferuje zrozumienie, dlaczego niektóre sytuacje są trudne i może pozwolić na przewidzenie pewnych
trudności w omówienie tego, co nazywa „edukacją afektywną” dla nastolatków z Zespołem Aspergera,
Tony Attwood opisuje pomaganie nastolatkom w opracowaniu „przybornika emocjonalnego” strategii, które mogą wykorzystać do radzenia sobie z poziomem stresu. Dennis Debbaudt pisze o
znaczeniu nauczania wyraźnych strategii zmniejszania podatności na zagrożenia i zwiększania
bezpieczeństwa osobistego. Centralnym elementem tego nauczania jest świadomość młodego
człowieka o naturze i źródle własnej bezbronności. Wraz z wiekiem świadomość diagnozy może w
znacznym stopniu przyczynić się do zdolności jednostki do samoobrony. Tony Attwood proponuje
nauczenie osoby, aby oferowała „przewodnictwo” tym, z którymi wchodzi w interakcję. Stosowanie
„wyjaśnień”, takich jak „Uważam, że łatwiej jest mi słuchać, kiedy nie patrzę bezpośrednio na ciebie”,
jest sugerowane jako pomocny sposób na uniknięcie potencjalnych nieporozumień. W ciągu ostatnich
kilku lat zaobserwowano również wzrost bardziej asertywnych i zorganizowanych form autoadwokacji

oraz wzajemne wsparcie, podejmowane przez jednostki i grupy osób z zespołem Aspergera, często z
wykorzystaniem forów internetowych. Chociaż składają się one z bardzo różnych jednostek, wspólne
doświadczenia i postrzeganie, które wynikają z ich szczególnego sposobu doświadczania świata,
stanowią organizujący i jednoczący wątek w tych sieciach.
Poczucie przynależności i tożsamości
Grupy te ilustrują również inną psychologiczną korzyść, jaką może zaoferować świadomość diagnozy –
poczucie, że nie jest się już „jedynym”. Uświadomienie sobie, że są inni, którzy podzielają czyjeś
doświadczenie, może przynieść ogromną ulgę, a dostęp do rzeczywistej lub wirtualnej społeczności
takich osób może być ważnym źródłem wsparcia. Nawet bez udziału w takich sieciach, istnienie tej
społeczności i aktywne samo-adwokacje niektórych jej członków w coraz większym stopniu dostarczają
zasobów, które mogą pomóc jednostkom w budowaniu pozytywnej tożsamości. Zamiast myśleć w
kategoriach „niepełnosprawność” lub „zaburzenie”, coraz częściej argumentuje się, że zespół
Aspergera powinien być postrzegany jako „różnica” i że równą uwagę należy zwrócić na cechy i mocne
strony, które często charakteryzują osoby z diagnozą . Ten sposób myślenia został doprowadzony do
logicznego wniosku w przeformułowaniu przez Attwooda i Graya typowych diagnostycznych list
kontrolnych pod kątem jakości i mocne strony. Autobiograficzne pisarstwo osób z autyzmem, wkład
ludzi, którzy wymownie wypowiadają się o swoich doświadczeniach oraz (często pośmiertna) diagnoza
tego, co wielkie i dobre, dają potencjał do budowania poczucia własnej wartości i poczucia tożsamości,
które nie jest zdominowane przez pojęcie niepełnosprawności.
Trudności w odmowie diagnozy
Większość rodziców, z którymi się konsultowaliśmy, miała pozytywne powody do podzielenia się
diagnozą. Pewna liczba zidentyfikowała również praktyczne i etyczne przeszkody w zatajaniu tych
informacji. Pierwszym z nich był fakt, że dzieci często były świadome procesu oceniania i ciekawi jego
zakończenia. Kiedy rodzeństwo i członkowie dalszej rodziny mogli zostać poinformowani o wnioskach,
niektórzy rodzice czuli się bardzo nieswojo, ukrywając te informacje przed dzieckiem i martwili się
wpływem tej „wspólnej tajemnicy” na relacje rodzinne. Perspektywa „przypadkowego ujawnienia”
była również uzasadnioną obawą. Obecny nacisk na zwiększony udział uczniów w specjalnych
procesach edukacyjnych w Anglii i Walii sprawia, że jest to realna możliwość. Rozwój usług dla dzieci i
młodzieży związanych z ASD stwarza również oczywiste ryzyko, że młody człowiek zapyta (lub odkryje),
dlaczego otrzymuje określoną formę wsparcia. Staje się to jeszcze ważniejszą kwestią wraz z przejściem
w dorosłość. Zmieniony kontekst prawny i dominujący etos oznaczają, że uczestnictwo na zasadzie
dobrowolności i wiedzy będzie uprzywilejowane, a prawa rodziców do konsultacji w sprawie
ujawnienia będą prawdopodobnie bardzo ograniczone. Dowody anegdotyczne wskazują na możliwość
silnych reakcji nastolatków i młodych dorosłych, którzy przypadkowo dowiadują się o swojej diagnozie,
zwłaszcza jeśli okaże się, że informacje te zostały utajnione. Z definicji jest mało prawdopodobne, aby
czas był idealny i nie został ustalony żaden proces wspierający. Wszelkie reakcje emocjonalne na
diagnozę mogą być spotęgowane reakcjami na fakt, że informacje zostały zatajone przez osoby, od
których dana osoba jest najbardziej zależna.
Dzielenie się diagnozą: Jak
Jak wspomniano wcześniej, przekazanie młodemu człowiekowi informacji o diagnozie może być
procesem rozbudowanym. Intelektualne i emocjonalne wymagania związane z przyswajaniem tak
złożonych i znaczących informacji oznaczają, że selektywne przechowywanie, błędna interpretacja i
niezrozumienie są nieuniknione. Chociaż osąd jest niezwykle trudny do wykonania, osoby będą musiały
otrzymać rodzaj i ilość informacji, które są w stanie przetworzyć. Punktem wyjścia jest ich obecne
rozumienie samych siebie i zrozumienie różnic indywidualnych. Natychmiastowe pytania i reakcje

mogą stanowić wskazówkę dotyczącą tempa procesu i wskazywać na kwestie, które należy bardziej
szczegółowo omówić. Trudno jest napisać szczegółową receptę, jak się do tego zabrać i nie ma
twardych dowodów uzasadniających jedno podejście nad drugim, ale pojawia się konsensus co do
ogólnych zarysów tego procesu.
Tworzenie kontekstu
Wielu rodziców stwierdziło, że dyskusja była wspomagana przez stworzenie kontekstu, w którym
dziecko mogło o nim myśleć . Kilkoro rodziców młodszych dzieci opisało proces, który nazwali
„karmieniem kroplowym”. Wydawało się, że wiąże się to z niemal przypadkowym odniesieniem do
obszarów trudności i różnic. Często było to osadzone w szerszym kontekście świadomego pomagania
dziecku w przemyśleniu jego osobistych doświadczeń i dokonywaniu uogólnień na temat jego własnych
cech, mocnych stron i trudności. Tam, gdzie ten proces był możliwy, etykieta diagnostyczna wydaje się
być traktowany jako ostatni element układanki, spajający ze sobą wzór, którego dziecko było już
świadome. W I Am Special Vermeulen podaje wskazówki i arkusze ćwiczeń, które mają pomóc w
rozwijaniu rozumienia pojęciowego, które uważa za niezbędny kontekst do zrozumienia diagnozy.
Obejmuje to świadomość różnic między sobą a innymi (pod względem cech i cech osobistych, a także
cech fizycznych), pewne podstawowe informacje biologiczne oraz idee niepełnosprawności i
odmienności. Być może nie jest zaskoczeniem, że sugeruje, że do radzenia sobie z tym materiałem
wymagany jest wiek rozwojowy werbalny od dziewięciu do dziesięciu lat. Z naszego doświadczenia
wynika, że przydatne poziomy zrozumienia można ustalić z młodzieżą, której umiejętności werbalne są
znacznie poniżej tego poziomu, zazwyczaj stosując podejście nakreślone przez Carol Gray w Pictures of
Me.
Mówienie o mocnych stronach i trudnościach: postawienie diagnozy na swoim miejscu
Poza próbą zapewnienia młodym zrozumienia i koncepcji do myślenia o sobie, Vermeulen , podążając
za Grayem , kładzie duży nacisk na początkowe odkrywanie talentów i osobowości jednostki. Lowe
rozszerza to podejście, włączając zdjęcia dziecka w różnym wieku i na różnych etapach jego życia, tak
aby wspierać także poczucie osobistej historii. Proces ten, angażujący innych członków rodziny i
personel szkoły, ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że młodzież określi się wyłącznie na
podstawie diagnozy. Celem jest pomoc dziecku w zrozumieniu, że zaburzenie ze spektrum autyzmu
jest tylko częścią tego, kim jest. W szczególności Vermeulen wykorzystuje dyskusję o talentach i
mocnych stronach jako platformę, na której zaczyna myśleć o obszarach trudności. W zależności od
zdolności dziecka do autorefleksji, mogą one również wymagać odniesienia lub zidentyfikowania w
wypowiedziach innych osób, mocno osadzonych w kontekście cech pozytywnych. Od tego momentu
w literaturze zarysowane są dwa podejścia. Rozpoczynając od konkretnych szczegółów doświadczenia
dziecka, możliwe jest narysowanie nici triady i wyjaśnienie, że jest to bardzo szczególny wzór
występujący u osób z ASD. Ewentualnie, zwłaszcza jeśli dziecko ma już pewną świadomość, że ma
„stan”, najpierw otrzymuje podstawowe informacje na temat diagnozy i triady. Następnie odbywa się
dyskusja na temat światła, które rzuca to na trudności jednostki. Dyskusja nad diagnozą otwiera
również drogę do podkreślenia powiązanych z nią mocnych stron i cech. W zależności od poziomu
zrozumienia i zainteresowania, istnieje coraz więcej zasobów, z których można korzystać bezpośrednio
z młodzieżą. Niektóre z nich dostarczają podstawowych informacji na temat ASD, a inne umożliwiają
eksplorację określonych trudności. Zeszyt ćwiczeń Catherine Faherty łączy każdy obszar trudności z
szeregiem praktycznych strategii radzenia sobie. Dla niektórych osobiste relacje, wskazówki i opisy
napisane przez inne osoby z ASD mogą być niezwykle przydatnym źródłem dalszych informacji i
sprzyjać bardziej pozytywnemu wizerunkowi tych, którzy podzielają diagnozę. Młodzi ludzie, którzy
wykażą się ograniczoną początkową reakcją lub ciekawością, nadal będą potrzebować możliwości
powrotu do tematu. Spontaniczne pytania i wyrazy zaniepokojenia mogą stwarzać okazję do dalszej

dyskusji, ale osoby z ASD mogą być mniej skłonne do inicjowania tego rodzaju dialogu. Rodzice będą
zatem musieli być wyczuleni na niepokój lub nieporozumienia i aktywnie inicjować dalszą wymianę
informacji i dyskusję. Nawet jeśli dzielenie się zostało zainicjowane przez profesjonalistę, rodzice będą
odgrywać kluczową i nieuniknioną rolę w procesie, który jedna matka opisała jako „wspólne
odkrywanie”.
Dzielenie się diagnozą: kiedy i kto
Rozważając trudne pytanie, kiedy rozpocząć proces dzielenia się diagnozą, najpierw należy zwrócić
uwagę na gotowość rodziców. Nawet jeśli profesjonalista przejmuje przewodnictwo w tym procesie (i
nigdy nie powinno się tego robić bez konsultacji i zgody rodziców), zaangażowanie rodziców w
dostarczanie dodatkowych informacji i wsparcia jest niezbędne. Aby poradzić sobie z tymi
wymaganiami, rodzice muszą pogodzić się z własną reakcją na diagnozę i zdobyć podstawowe
informacje na temat schorzenia. Nie ma prostej formuły, która mogłaby kierować osądami, kiedy
rozpocząć diagnozę. proces, ale możliwe jest zidentyfikowanie kilku wskaźników:
* Jeśli młodzieniec rzeczywiście osiągnął etap zadawania pytań na swój temat lub wyraża obawy
dotyczące „bycia innym”, należy to uznać za bardzo wyraźny wskaźnik potrzeby rozpoczęcia dyskusji
na temat diagnozy.
* Niestety, braku takich pytań nie można uznać za znak, że dziecko nie jest gotowe lub nie potrzebuje
tych informacji. Niektórzy młodzi ludzie mogą niechętnie wyrażać swoje obawy lub, co bardziej
typowe, mogą nie doceniać potrzeby dzielenia się swoim cierpieniem lub pytaniami. Inni mogą po
prostu nie być w stanie wyrazić swoich obaw lub doświadczeń. Jak pisze Gerland (2003): „Jak trudno
jest zapytać o coś, na co nie ma słów?” Z tych powodów ważne jest, aby uważnie monitorować wszelkie
oznaki, że młodzieniec ma poczucie bycia innym od innych lub doświadcza stresu i nieszczęścia, które
mogą wynikać z podstawowych trudności. Tam, gdzie jest to oczywiste, konieczne może być
rozpoczęcie procesu poprzez pomoc dziecku w rozpoczęciu rozmowy i myślenia o swoim
doświadczeniu oraz wzorcach i wątkach, które mogą przez nie przebiegać.
* Na podstawie czysto anegdotycznych dowodów wydaje się, że łatwiej jest rozpocząć ten proces na
długo przed okresem dojrzewania. Zmniejsza to ryzyko niektórych bardziej ekstremalnych reakcji,
kiedy reakcja dziecka może być wzmocniona przez inne powikłania okresu dojrzewania.
* Vermeulen również podkreśla potrzebę podzielenia się diagnozą w ramach przygotowania jednostki
do radzenia sobie w sytuacjach bez nadzoru, w których może być podatna lub doświadczenia, w
których mogą spotkać się z odmową lub odrzuceniem. Można argumentować, że osoby, do których się
odnosi (zdolne do znacznego stopnia niezależności) mają absolutną potrzebę i prawo do poznania
swojej diagnozy i prawdopodobnie skorzystałyby z tej wiedzy na długo przed momentem, w którym
mogą zostać narażeni do takich wyzwań.
* Jeszcze trudniej odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje coś takiego jak „za wcześnie”. Wcześniej
odnieśliśmy się do poziomów zrozumienia, które mogą być wymagane, aby w pełni zrozumieć, co
oznacza diagnoza. Młodzież bez tego poziomu świadomości i zrozumienia może po prostu ignorować
informacje i koncepcje, które są poza ich zasięgiem lub nie mają osobistego znaczenia. Potencjał
problemów jest prawie na pewno mniejszy niż w przypadku zbyt późnego ujawnienia. Tam, gdzie
pojawiają się problemy, zwykle wynikają one z częściowej lub nadmiernie konkretnej interpretacji
złożonych pomysłów, m.in. zakładając, że stan jest chorobą, którą można złapać i wyleczyć.
Prawie wszyscy rodzice, z którymi rozmawialiśmy, sami poinformowali swoje dziecko. Niektórzy
uważali, że jest to nieodłączna część ich odpowiedzialności rodzicielskiej; dla innych była to naturalna

kulminacja procesu omawiania z nimi doświadczeń ich dzieci. Niektórzy rodzice uważali, że nie mają
wyboru. Albo zaistniały okoliczności, które sprawiły, że było to pilne, albo dostęp do profesjonalnego
wsparcia nie był możliwy. Nie da się powiedzieć, na ile reprezentatywne są ich doświadczenia. Jednak
w kontekście Wielkiej Brytanii, gdzie brakuje odpowiednio doświadczonych specjalistów, jest
praktycznie pewne, że bardzo wielu rodziców bierze odpowiedzialność za ten proces. Vermeulen
zaleca, aby rodzice nie podejmowali się tego zadania, opisując je jako „proces przewodnictwa”,
porównując rolę osoby dorosłej do roli terapeuty i argumentując, że jest to zawodowa
odpowiedzialność. Twierdzi, że gdy rodzice inicjują ten proces, istnieje niebezpieczeństwo pomylenia
ról i tego, że osoba z autyzmem będzie unikać swoich rodziców, jako nosicieli złych wieści. Ograniczone
i oczywiście selektywne doświadczenie naszych grup nie wydaje się potwierdzać tych najgorszych
obaw, a Vermeulen z pewnością uznaje potrzebę aktywnego, świadomego zaangażowania rodziców w
zapewnianie stałego wsparcia ich dziecku. Argumenty przemawiające za odgrywaniem wiodącej roli
przez profesjonalistów wydają się znacznie silniejsze w przypadku młodzieży, gdzie reakcje
emocjonalne mogą być znacznie intensywniejsze i gdzie mogą pojawić się problemy związane z
wcześniejszymi decyzjami o nieujawnianiu. Specjaliści będą również musieli przejąć przewodnictwo w
sytuacji, gdy z jakichkolwiek powodów rodzice czują się niezdolni do podjęcia tej odpowiedzialności.
Kwestią sporną jest oczywiście to, czy lokalne usługi są odpowiednio wyposażone i zorganizowane w
celu zapewnienia tego typu danych wejściowych. Profesjonaliści i rodzice w Wielkiej Brytanii mogą z
zazdrością patrzeć na niektóre rozwiązania dostępne w Szwecji, gdzie Svanfeldt (cytowany w Jones
2001) opisuje psychologów prowadzących grupy specjalnie przeznaczone do pomocy nastolatkom z
zespołem Aspergera w pogodzeniu się z diagnozą.
„Czy jest jeszcze ser?”: radzenie sobie z następstwami
Rodzice i profesjonaliści często podchodzą do sprawy dzielenia się diagnozą ze zrozumiałym
niepokojem. Może pojawić się chęć ochrony już zestresowanej osoby przed dalszym obciążeniem,
niepokój o to, jak dana osoba zareaguje, i zwątpienie w to, czy jest w stanie zapewnić niezbędne
wsparcie. Zakres reakcji na wiadomość o diagnozie jest, jak można było przewidzieć, jest szeroki, a
poszczególne osoby różnią się znacznie pod względem zakresu i charakteru potrzebnego im wsparcia.
Należy pamiętać, że proces ten nie polega jedynie na faktycznym wyjaśnieniu. Jak podkreśla
Vermeulen , „ta informacja wzbudzi myśli, pragnienia i uczucia”, a osoby podejmujące się tego zadania
mają również obowiązek pomóc młodemu człowiekowi w radzeniu sobie z tymi emocjonalnymi
reperkusjami. W naszych dyskusjach na temat doświadczenia rodzicielskiego pojawiło się kilka
wzorców:
* Tam, gdzie rodzice stopniowo karmili swoje dziecko informacjami i zachęcali je do mówienia i
myślenia o typowych trudnościach, wiadomość o diagnozie była czasami przyjmowana w stosunkowo
rzeczowy sposób. Słowa zacytowane w tytule tej części były natychmiastową reakcją pewnego
młodego człowieka na starannie przygotowane wyjaśnienie jego matki.
* Częsty wydaje się również okres zaprzeczenia, czasami trwający dłużej niż rok. Rodzice, którzy
pomyślnie poradzili sobie z tą sytuacją, opisali przyjęcie dyskretnego podejścia. Może to oznaczać
sporadyczne, niejasne odniesienia do trudności (bez nalegania na używanie tego terminu) oraz
dostarczanie odpowiednich materiałów pisemnych do przeczytania lub zignorowania, według uznania
dziecka. Gdy dzieci dorastały, czasami pojawiała się chęć przyznania, że diagnoza była stosowana
„wtedy”, jednocześnie podkreślając, że teraz jest znacznie lepiej i nie zaprzeczając istotności etykiety.
* Niepokój, złość i poczucie winy nie są rzadkimi reakcjami, nawet jeśli towarzyszy im poczucie ulgi, i
mogą się nasilić, jeśli młoda osoba uważa, że informacje o diagnozie zostały bezpodstawnie zatajone.
Zapewnienie czasu, przestrzeni i słów, aby wyrażanie tego, co jest odczuwane i doświadczane, przy

jednoczesnym unikaniu komunikatów o tym, co powinno, a czego nie powinno być odczuwane, jest
podstawą udzielania wsparcia. Może to być niemożliwie wymagającym wyzwaniem dla rodziców, na
których skupiają się te silne uczucia.
* Wiadomość o diagnozie może zostać odebrana jako niszczący cios dla osoby, która może już mieć
chwiejne poczucie własnej wartości. Stworzenie pozytywnego kontekstu dla informacji o diagnozie w
sposób opisany wcześniej w rozdziale może pomóc w ograniczeniu tego negatywnego wpływu. Jednak,
jak opisuje Chris Slater-Walker , należy mieć świadomość, że diagnoza może wywołać depresję i może
być potrzebna profesjonalna pomoc.
Wielu rodziców i specjalistów obawia się, że gdy dana osoba dowie się o swojej diagnozie, może ona
zostać wykorzystana jako wymówka do unikania odpowiedzialności lub żądań lub może przyczynić się
do obniżenia oczekiwań. Rzeczywiście, jest to czasami przedstawiane jako argument przeciwko
dzieleniu się diagnozą. Wielu rodziców, z którymi rozmawialiśmy, z pewnością miało tego typu
doświadczenia, czasami w wzruszająco naiwnej formie, jak na przykład młodzieniec, który twierdził, że
jego zespół Aspergera uniemożliwia mu zmywanie naczyń. Rodzice często opracowali mały repertuar
gotowych odpowiedzi, które zwykli kwestionować tego rodzaju myślenie, i większość wydawała się
postrzegać to niebezpieczeństwo jako niewielkie zagrożenie zawodowe, a nie podstawowy powód, dla
którego nie podzielali diagnozy.
Kto jeszcze musi wiedzieć?
Popularna świadomość ASD znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich kilku lat. Chociaż doświadczenie
wielu rodziców sugeruje, że wiedza i zrozumienie w szkołach są nadal bardzo niejednolite, znacznie
więcej nauczycieli jest przynajmniej świadomych istnienia tego stanu. Z naszego doświadczenia
wynika, że dzielenie się diagnozą ze szkołą jest zawsze pomocne, pod warunkiem, że pracownicy szkoły
również mają dostęp do informacji, porad i wsparcia w zakresie zaspokojenia szczególnych potrzeb
danego dziecka. Nic dziwnego, że korzyści dla personelu szkolnego ze znajomości diagnozy są podobne
do tych, których doświadczają rodzice:
* Ogólna wiedza na temat ASD oraz szczególny profil mocnych stron i trudności konkretnego dziecka
dostarcza kluczowych wskazówek przy opracowywaniu strategii nauczania i zarządzania.
* Znajomość diagnozy umożliwia szkołom dostęp do coraz większej literatury na temat interwencji
edukacyjnych i świadczeń związanych z autyzmem. Może również pomóc szkole uzyskać dostęp do
odpowiednich lokalnych usług wsparcia, a w niektórych rejonach może to być warunkiem wstępnym.
* Kiedy pracownicy szkoły wiedzą, że dziecko ma ASD i gdy towarzyszy temu pewne zrozumienie tego
stanu, często może to pomóc im zrozumieć zachowanie, które może być zarówno niepokojące, jak i
trudne. Umiejętność zrozumienia doświadczeń i trudności dziecka może w ogromnym stopniu
przyczynić się do skutecznego leczenia. Co równie ważne, może zmniejszyć pokusę obwiniania i
postrzegania dziecka jako wyboru zachowania w sposób wyzywający lub wymagający.
Młodzi ludzie z ASD często potrzebują podejścia do zarządzania, świadczenia i zasobów, które wyraźnie
różnią się od tych, których wymaga większość ich rówieśników. Może to mieć zastosowanie szczególnie
wtedy, gdy wiąże się z zarządzaniem zachowaniem i może być poważnym problemem dla personelu
głównego nurtu. Niepokój o to, jak większość klasy będzie postrzegać jakąkolwiek formę „specjalnego
traktowania”, zwłaszcza jeśli jest to sformułowane jako „tolerowanie” niższych standardów
zachowania, często leży u źródła oporu przed wdrożeniem wymaganych strategii zarządzania. Te
obawy nie są bezpodstawne. Jednak nasze doświadczenie w tworzeniu „kręgów przyjaciół” dla
młodzieży z ASD sugeruje, że nauczyciele mogą przeceniać zakres tego potencjalnego problemu i że

ryzyko można zminimalizować. Dyskusja z całą klasą (wczesny krok w tworzeniu „kręgu przyjaciół”)
zwykle pokazuje, że koledzy z klasy są bardzo świadomi tego, w jaki sposób młodzież z ASD różni się od
siebie. Inni młodzi mogą uznać osobę z ASD za trudną i czasami wyrażają urazę z powodu jej wpływu
na zajęcia w klasie. Szczególnie w przypadku starszych uczniów, często istnieje wysoki poziom
świadomości, że młodzież z ASD może być bardzo nieszczęśliwa i bardzo zestresowana. Z naszego
doświadczenia wynika, że osoby te potrzebują różnych form zarządzania i muszą stosować różne
standardy. Tam, gdzie rodzice wyrazili zgodę na otwartą rozmowę o ASD lub trudnościach społecznych
i komunikacyjnych, pomogło to znacznie w omówieniu i zrozumieniu wspólnych wątków, które leżą u
podstaw trudności i potrzeb konkretnego dziecka. Nie trzeba dodawać, że dyskusje te są bardziej
produktywne (i niosą ze sobą mniejsze ryzyko) w szkołach, w których istnieje etos, który promuje
świadomość i szacunek dla różnicy i niepełnosprawności. Takie dyskusje są również ogromnie
pomocne, jeśli istnieje kultura otwartej komunikacji między kadrą a uczniami. Uczniowie z ASD mogą
bezpośrednio i pośrednio stawiać wysokie wymagania swoim kolegom z klasy. Zrozumienie, dlaczego
ich kolega z klasy jest taki, jaki jest, w połączeniu z doświadczeniem bycia wysłuchanym i dostrzeżeniem
obaw, może mieć bardzo znaczący wpływ na poziom akceptacji i wsparcia oferowanego przez resztę
klasy.
Wniosek
Niektórzy rodzice, z którymi rozmawialiśmy, których dzieci zareagowały negatywnie na wiadomość o
ich diagnozie, doświadczyli okresów poważnych wątpliwości co do słuszności ich decyzji o podzieleniu
się tą informacją. W końcu jednak wszyscy uznali, że zalety przeważają nad wadami. W naszych
dyskusjach i rozważaniach na ten temat wielokrotnie uderzały nas podobieństwa między
doświadczeniami rodziców i ich dzieci. Kiedy rodzice mówią o tym, co skłania ich do poszukiwania
diagnozy lub jakie korzyści niosą ze sobą te informacje, zazwyczaj odnoszą się do pomoc, jaką oferuje
w nadawaniu dziecku sensu i wskazywaniu drogi do interwencji, zarządzania i wsparcia. Bardzo
cenionym produktem ubocznym diagnozy jest również możliwość nawiązania kontaktów z innymi
rodzicami w podobnych okolicznościach. Istnieją uderzające podobieństwa między tymi korzyściami a
korzyściami, które osoby cierpiące na tę chorobę mogą wywnioskować z poznania swojej diagnozy.
Podobieństwa mogą również dotyczyć reakcji na wiadomość o diagnozie. Wielu rodziców doświadcza
lawiny uczuć, które często przypominają te, które następują po żałobie lub stracie. Gniew, potrzebę
obwiniania i depresję, których doświadczają niektóre osoby po zapoznaniu się ze swoją diagnozą,
można postrzegać jako równoważną i całkowicie normalną część procesu dostosowywania się do
zmieniającego życie doświadczenia. Z wielkim zadowoleniem należy przyjąć rozwój praktycznych
wskazówek i zasobów oraz stopniową akumulację i dzielenie się doświadczeniem klinicznym. Obecnie
potrzebne są badania w celu oceny różnych podejść do dzielenia się diagnozą, informowania o rozwoju
nowych strategii oraz udzielania wskazówek, jak i kiedy rozpocząć ten proces w danym przypadku.
Wśród profesjonalistów zaistniała konieczna i zrozumiała koncentracja na procesie podejmowania
decyzji diagnostycznych. Specjaliści muszą teraz być bardziej świadomi potrzeby informacji i wsparcia
dla osób z diagnozą. Twierdzilibyśmy, że często właściwe jest, aby taka wymiana informacji była
podejmowana przez rodziców. Jednak ważne jest, aby profesjonaliści byli dostępni, aby oferować
wskazówki i wsparcie oraz byli w stanie bardziej bezpośrednio zaangażować się, gdy rodzice o to proszą
lub gdy dyktują indywidualne okoliczności.

Opowiadanie rówieśnikom w szkole o zespole Aspergera: przemyślenia, jak i dlaczego
Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich szkół i wszystkich dzieci, jeśli chodzi o informowanie
rówieśników o zespole Aspergera (AS) lub jakiejkolwiek innej diagnozie ze spektrum autyzmu. Po
pierwsze, musisz zaakceptować fakt, że istnieją bardzo chore środowiska i że niewiele możesz zrobić,
jeśli ty i twoje dziecko macie z nimi do czynienia. Zawsze wydaje mi się, że w materiałach kursowych i
książkach ludzie mówią o idealnym świecie; że wystarczy powiedzieć nauczycielom i innym dzieciom,
a automatycznie staną się mili i rozsądni. Sugerowałbym eksperyment myślowy: wyobraź sobie siebie
w tym miejscu, niezależnie od tego, czy rzeczywiście jesteś na spektrum autystycznym, czy nie.
Wyobraź sobie najgorszego łobuza, jakiego znałeś w szkole, najbardziej nadętego, samolubnego
dzieciaka, jakiego kiedykolwiek spotkałeś, takiego, z którym nigdy nie możesz się dogadać. Wyobraź
sobie kogoś w swoim dorosłym życiu – trudnego szefa, zazdrosnego kolegi, podejrzanego sąsiada.
Wyobraź sobie sytuację, w której zrobiłeś coś wstydliwego i musisz to jakoś wyjaśnić. Stań twarzą w
twarz z jedną lub kilkoma z tych osób i zacznij im o tym mówić. Próbować patrzeć w oczy zupełnie
nierozsądnej osobie i zaczynanie od: „Mam schorzenie neurologiczne”. Jaka jest ich reakcja? Czy
możesz łatwo wymyślić słowa do dalszego wyjaśnienia, w taki sposób, aby osoba słuchała i rozumiała,
nie myślała, że zwariowałeś, nie pomyśli, że prosisz o współczucie? Jeśli zastanowisz się nad tym,
prawdopodobnie wymyślisz różne słowa do użycia z każdą osobą, w zależności od tego, jak postrzegasz
jej nastawienie i poziom zrozumienia. Studiując edukację specjalną związaną z autyzmem,
przeczytałem o jednym podejściu, w którym cała klasa otrzymuje lekcję na temat różnych stylów
uczenia się. To jedyna sugestia, jaką do tej pory widziałam, którą mogę polecić z całego serca, bez
zastrzeżeń. Wszyscy uczniowie w klasie zastanawiają się nad własnymi preferencjami, mocnymi i
słabymi stronami, a ich rozkłady są wizualizowane. Dziecko autystyczne będzie być może postrzegane
jako dość skrajny przypadek, ale wciąż jako kolejne dziecko, które można opisać tymi samymi
terminami, co wszyscy inni. Nie trzeba używać słów „autyzm” lub „AS”. Myślę, że takie podejście nie
wyrządziłoby szkody w większości sytuacji i grup, ponieważ dziecko autystyczne nie jest celem przez
poddawanie go rzeczom, przez które inni nie muszą przechodzić. Wszyscy są obserwowani. Nie oznacza
to, że uważam, że diagnoza spektrum autyzmu jest czymś, czego należy się wstydzić, czymś, co
powinniśmy ukrywać przed światem. Jestem całkowicie za prawem dorosłych osób z autyzmem do
diagnozy – niezależnie od jakichkolwiek obecnie postrzeganych lub zakładanych „znaczących
klinicznie” cierpień lub dysfunkcji – oraz za noszeniem etykiety z dumą, aby oprzeć się negatywnym
stereotypom. Po prostu nie sądzę, że można coś zyskać, zmuszając osobę do zajęcia podobnego
stanowiska. Małe dziecko nie może podjąć świadomej decyzji w tej sprawie i uważam, że podanie
terminu diagnostycznego rówieśnikom na samym początku faktycznie odbiera ważną szansę na
dokonanie wyboru i późniejsze nauczenie się asertywności. Używanie etykiet jako takich z
rówieśnikami może tylko doprowadzić do tego, że staną się nieprzyjemnymi nazwami, aby do kogoś
zadzwonić. Nie mają one żadnej wartości informacyjnej dla dzieci. Jednak to, co dzieci wychwytują, to
subtelne implikacje i skojarzenia niższości, utraty statusu i choroby, które zwykle łączą się ze wszystkim,
co jest zdefiniowane medycznie. Wskazywanie konkretnych różnic - że ten dzieciak rysuje lepiej od
Ciebie, ale nie radzi sobie tak dobrze z łapaniem piłki, że woli ciche zabawy, a Ty - hałaśliwe zajęcia - to
coś, co dzieci zrozumieją intuicyjnie. Takie podejście komunikuje coś z prawdziwego znaczenia różnicy,
zamiast niejasnych i błędnych skojarzeń. Mógłbym dodać jedną rzecz do lekcji na temat stylów uczenia
się i preferencji, jeśli dziecko z AS jest wyraźnie inne i już skupia uwagę w klasie: zwróć uwagę, że to
dziecko jest nieco niezwykłe, ale są inne takie jak ono i nie ma się czym martwić - to po prostu
stosunkowo rzadkie połączenie talentów i preferencji. Przeprowadziłam systematyczną obserwację
dwójki dzieci w wieku szkolnym z ASD w środowiskach szkolnych, oprócz mojej własnej córki
(pięciolatka, sytuacja w przedszkolu/przedszkolu, co jest powszechne w Finlandii w tym wieku). Jedno
uświadomienie, jakie zdobyłem dzięki tym doświadczeniom, coś, o czym nigdy nie wspominałem w

specjalnych materiałach edukacyjnych, to fakt, że musimy wziąć pod uwagę prawa innych dzieci. Na
dłuższą metę jest to w najlepszym interesie wszystkich. Dzieci, które spotykają się z autystycznym
rówieśnikiem, są zdezorientowane. Widziałem rodzaj zamieszania, jakie musiałem wywołać jako
dziecko, i czułem, że nie jest to coś, co dzieci autystyczne świadomie wybrałyby zrobić swoim
rówieśnikom. Obie strony muszą mieć możliwość przetworzenia różnic, które widzą i odczuwają, ale
nie mogą nazwać. Napisałem kilka historii społecznych i próbowałem je wykorzystać, ale w trakcie tego
procesu myślałem, że naprawdę należy to zrobić również z całą klasą. Problem tkwi w grupie, a nie w
jednostce, więc wszyscy powinni mieć możliwość wniesienia wkładu w historię, co może stać się
rozwiązaniem. Czułem się, jakbym próbował zadawać pytania i rozwiązywać problemy, które tak
naprawdę należały do nich do zadania i rozwiązania. Zazwyczaj dzieci poznają rówieśnika i określają go
jako bezpiecznego poprzez zabawę towarzyską. Jeśli nie mogą znaleźć innych sposobów, aby to zrobić,
będą drażnić się z autystycznym rówieśnikiem, dopóki nie otrzymają odpowiedzi, którą rozumieją,
dopóki nie zostanie opracowany opis lub definicja, która uczyni to dziecko integralną częścią ich
kultury. Mam tendencję do myślenia w kategoriach teorii socjologicznej, zwłaszcza Corsaro , który
opisuje zabawę jako sposób na przekształcenie i odtworzenie kulturowych znaczeń i praktyk. Jak widzę,
ważną implikacją tej teorii jest to, że korzystne może być oferowanie dzieciom opisów, które mogą
wykorzystać do przetworzenia rzeczy, które są trudne do uchwycenia. Powinno to być subtelnym,
ciągłym procesem nazywania sytuacji, uczuć i działań wynikających i wspierających własne próby
zrobienia tego samego przez dzieci; nie powinno to być jednorazowe przekazanie informacji od tych,
którzy znają, czyli autorytetów, do tych, którzy nie znają, czyli rówieśników dziecka autystycznego.
Informacje, które właśnie zostały przekazane, będą źle zrozumiane, zapomniane lub opór. W
rzeczywistości rówieśnicy dziecka, bardziej niż ktokolwiek inny, posiadają ważne informacje poufne na
temat tego, jak to konkretne dziecko z autyzmem pasuje do tej wyjątkowej grupy dzieci. Najlepiej
byłoby, gdyby były obserwowane, a na podstawie obserwacji – być może zebranych w formie notatek
przez długi czas – dorośli powinni zdobyć wiedzę o tym, co dokładnie dzieciom należy powiedzieć i
kiedy. Jedna książka z podejściem w stylu TEACCH (Leczenie i edukacja dzieci z autyzmem i pokrewną
komunikacją z niepełnosprawnością komunikacyjną) nakreśla jeden ze sposobów skutecznego robienia
tego dla dziecka z autyzmem. Przedstawiono kwestię informowania znajomych, ale ogranicza się ona
do tego, czy znajomi powinni wiedzieć, lub zastanawiania się, którzy znajomi powinni wiedzieć, a nie
jak przekazać im wiedzę w indywidualny i znaczący sposób. Skąd wiesz, kiedy zwrócić się do
rówieśników w szkole? Czuję, że kluczowy może być czas. Zrobiłem stosunkowo niewiele obserwacji,
ale miałem tę zaletę, że nie miałem żadnych innych obowiązków do załatwienia. Mogłam zwrócić
szczególną uwagę na interakcję między dziećmi autystycznymi a ich rówieśnikami. W takich sytuacjach
odniosłem wrażenie, że zasadniczo trzeba mieć otwarte oczy i uszy. Czasami dzieci po prostu pytają;
czasami wyglądają na zdezorientowanych i milkną; czasami zachowują się, gdy czują się
zdezorientowani. Wtedy wyjaśnienie może działać najlepiej, a abstrakcyjne informacje stają się
rozwiązaniem praktycznego problemu. Czy możesz zareagować, jeśli autystyczne dziecko liże rzeczy
podczas lunchu i uważasz, że to obrzydliwe? Czy możesz łaskotać autystyczne dziecko, jeśli daje to
naprawdę zabawne rezultaty? W końcu łaskotanie to zabawa. Czy można zbesztać autystycznego
przyjaciela za wtrącanie się do twojego prywatnego czatu z twoim nowym najlepszym kumplem, kiedy
wszyscy nauczyli się już słuchać subtelnych niewypowiedzianych sygnałów? Tego rodzaju pytania były
oczywiście w powietrzu, ale nie zostały wypowiedziane. Dzieci nie były pewne, czy są to dopuszczalne
pytania, nie potrafiły wskazać przyczyny własnego zamieszania lub nie potrafiły ubrać pytania w słowa.
To właśnie tych szczegółów dzieci muszą się nauczyć. Te małe sytuacje nadają terminom treść i
znaczenie. Określają, czy autyzm, AS lub inne terminy kliniczne, kiedy się ich nauczy, stają się
synonimem przerażającego, niezrozumiałego, denerwującego, idioty, na ogół kogoś, kogo należy
unikać - lub po prostu kogoś interesującego, wymagającego innego sposobu komunikacji. Uważam, że
wszystkie informacje przekazywane rówieśnikom powinny być przekazywane również dziecku

autystycznemu. Jeśli wydaje się, że jest to nad głową dziecka lub może zostać odebrane jako zniewaga,
powiedziałbym, że przepiszę to. Dzieci wspólnie konstruują swoje znaczenia. Bez względu na to, jak
wycofane może się wydawać dziecko autystyczne, zawsze istnieje interakcja. Nie pomaga, jeśli mają
różne słownictwo lub rówieśnicy czują się lepsi w zmowie z dorosłymi, aby kontrolować „trudnego”
rówieśnika. Prowadzi to tylko do tego, że przyjmują role autorytetów, co raczej nie pasuje do
inteligentnych dzieci z autyzmem. Z tego powodu mam pewne zastrzeżenia do podejść takich jak „krąg
przyjaciół”, chociaż widzę, że mogą one również przynieść ogromne korzyści, jeśli są używane w sposób
wrażliwy. Czytanie o doświadczeniach innych osób w szkołach specjalnych oraz widząc, że moja
wiarygodność prawie wyraźnie spada w oczach niektórych osób, gdy dowiadują się o mojej diagnozie
jako osoby dorosłej, jestem głęboko wdzięczny, że nie zdiagnozowano mnie jako dziecka. Walka z
protekcjonalnymi postawami, świadomymi lub nieświadomymi, wymagała tyle energii. Nie narażam
na to mojej córki, jeśli uda mi się tego uniknąć. Pouczam personel żłobka najlepiej, jak potrafię, ale
mówię im, żeby nawet nie próbowali tłumaczyć innym dzieciom autyzmu bez mojej obecności i
doradzam im, jak to zrobić. W naszym przypadku jeszcze nie podjęto takiej próby. Nie zawsze jest łatwo
zakomunikować, co chcę zrobić. Nie zawsze spotykałem się oko w oko ze specjalistami od edukacji
specjalnej lub pracownikami socjalnymi o dobrych intencjach. Myślę, że dla niektórych z nich jestem
na zawsze podejrzanym. Być może poszli na kilka krótkich kursów na temat ASD i nauczyli się, że
brakuje mi zdrowego rozsądku, że mam trudności z rozpoznawaniem emocji (może zakładają, że
dotyczy to mojej relacji z córką) i, co najważniejsze, że dzieci z ASD potrzebuje regularności i struktury.
Więc martwią się, że nie przyprowadzam córki każdego ranka o tej samej porze. Rano bawią się
towarzysko. Czy nie widzę, że to ważne? Oczywiście, ale śpi nieregularnie, często bardzo wolno ubiera
się rano i wpada w napady złości, gdy zmusza się ją do poruszania się szybciej, niż czuje się komfortowo.
Czy nie widzą, że muszę zrównoważyć kilka rzeczy, a nie tylko trzymać się jednej zasady? Czy nie
rozumieją, że dziecko, które kopie i krzyczy, nie jest w odpowiednim stanie umysłu, by uczyć się
umiejętności społecznych? Takie pytania nie zawsze do nich docierają lub nie wydają się być na tyle
ważne, aby wymagały odpowiedzi. To znajome uczucie, które pojawia się również w wielu innych
sytuacjach, na przykład mówię w obcym języku. Czuję, że robię coś sensownego, ale po prostu
niesamowicie wolno dociera do celuaw poprzek. Powtarzają, jak bardzo ważna jest struktura. W planie,
który został napisany w celu zdefiniowania potrzeb mojej córki w zakresie wsparcia w przedszkolu,
stwierdza się, że „zostanie przywieziona do żłobka o uzgodnionej godzinie”. Trudno nie utknąć w
pozycji obronnej, postawie ciągłego sprzeciwu, kiedy czujesz, że twoje słowa nie są słyszane, ponieważ
ludzie mają powierzchowne stereotypowe wyobrażenie o tym, kim jesteś. To długa praca dyplomacji.
Muszę jakoś zakomunikować, kim jestem, zanim zaufam im, że będą ze mną pracować, uczyć inne
dzieci, kim jest moja córka. W przypadku dzieci myślę, że cała sprawa opowiadania nie powinna być
jedną wielką rewelacją, wyjściem z szafy i tyle – nagle wszystko się zmieniło. Dorośli mogą to zrobić,
jeśli chcą. Niektórym może nawet podobać się taki dramat lub może on służyć jakiemuś praktycznemu
celowi. Można oczekiwać, że dorośli w miejscu pracy wezmą na siebie pewną odpowiedzialność i będą
aktywnie uczyć się o spektrum autystycznym, pracując nad swoimi błędnymi wyobrażeniami. W
przypadku dzieci jednak uważam, że powinno to być kilka równoległych procesów. Czekasz i
obserwujesz. Trenujesz i przygotowujesz dziecko do zrozumienia różnic, silnego poczucia siebie,
rozpoznawania i obrony przed dokuczaniem, protekcjonalnością i uprzedzeniami, bez uciekania się do
agresywnych środków. Szukasz sytuacji, w których personel i koledzy mogą być otwarci na
otrzymywanie nowych informacji. Przygotowujesz się do powtarzania się w nieskończoność;
redefiniujesz, wyjaśniasz, podajesz konkretne przykłady, przełamujesz stereotyp. Nie ma sensu
nadawać nazwy błędnemu wyobrażeniu i tak to zostawiać. Nie pomaga po prostu powiedzieć, że jest
to niepełnosprawność lub różnica neurologiczna, jeśli osoba otrzymująca te informacje nie ma
prawdziwego pojęcia, co one właściwie oznaczają. Najlepiej być przygotowanym na dużo gadania, jeśli
w ogóle masz zamiar to robić. Dla mnie sojusznicy byli bezcenni. Nauczyłem się pozwalać ludziom,

którzy są wiarygodni zawodowo, popierać to, co mówię, zamiast uparcie oczekiwać, że wszyscy nauczą
się traktować mnie poważnie, pomimo moich osobliwości. Zaoszczędziło to trochę czasu i wysiłku z
profesjonalistami, którzy bardzo wierzą w autorytety i oczekują istotnych informacji tylko od ludzi,
których postrzegają jako znajdujących się ponad nimi. Nie jest to idealna sytuacja, ale radzę rodzicom,
aby zawsze, gdy to możliwe, korzystali z pomocy życzliwych ekspertów, zamiast niepotrzebnie się
stresować.

Ujawnienie w szkole średniej: dzielenie się wiadomością o zespole Aspergera z grupą rówieśniczą
młodej osoby
Czasami sugeruje się, że życie w szkole, a zwłaszcza w szkole średniej, musi być najtrudniejszym
okresem w życiu osoby z zespołem Aspergera lub zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Dlaczego?
Jeśli zastanowimy się, jak może wyglądać osoba z zespołem Aspergera w środowisku teoretycznej
szkoły średniej, możemy otrzymać niektóre odpowiedzi. W pobliżu znajduje się bardzo duża liczba
osób, które przypadkowo pchają lub dotykają się na korytarzach. Robią dużo hałasu. Stykasz się z
wieloma różnymi ludźmi - dorosłymi, którzy mają różne standardy i każdy z nich traktuje Cię inaczej
(to, co jeden uważa za zabawne, a inny cię zbeształ) i rówieśnikami, którzy często zmieniają swój
stosunek do Ciebie w zależności od nastroju. Nawet jeśli są konsekwentni we własnym zachowaniu, to
różni się to w zależności od rówieśników - jeden może być konsekwentnie miły, inny konsekwentnie
niemiły (i nie jest to związane tylko z płcią, co ułatwiłoby zrozumienie). Na ścianach jest kilka naprawdę
stymulujących pokazów, ale są one tak interesujące i atrakcyjne, że trudno nie skupić się na nich i
zamiast tego skupić się na tym, co mówi nauczyciel. Przez większość czasu istniejesz w ogólnym
poczuciu chaosu. Ten profil jest dostarczany jako sugestia, jak może wyglądać sytuacja osoby z
zespołem Aspergera, na podstawie osobistych dyskusji z młodymi ludźmi z zespołem Aspergera i
autobiografii, takich jak te autorstwa Grandina i Scarieno, Williamsa, Sainsbury, Gerlanda i Jacksona.
To właśnie w tym siedlisku doświadczeń i uczuć możemy podzielić się wiadomościami o zespole
Aspergera u młodych osób. Czy jesteśmy mądrzy? Czy to właściwa rzecz? Jak możemy zapewnić
pozytywną reakcję na informacje? W tym rozdziale przyjrzymy się kwestiom związanym z terminem
informowania grupy rówieśniczej, jakie informacje powinny być udostępniane iw jaki sposób.
Literatury na ten temat jest zaskakująco mało. W ostatnich latach ukazały się prace na temat
omawiania diagnozy z młodym człowiekiem i tego, jak najlepiej wspierać rodziny. Wydaje się, że w
literaturze ogólnej na temat wspierania młodzieży w szkołach kryje się założenie, że omawianie ich
potrzeb z grupą rówieśniczą może być korzystne, ale nie ma prawdziwej dyskusji na temat tego, kiedy
i jak należy to zrobić. W praktyce odkryłem, że dzielenie się wiadomościami z rówieśnikami zwykle
odbywa się w szkole średniej. Jednym z powodów jest to, że etykieta zespołu Aspergera często nie jest
nadawana, dopóki młoda osoba nie jest w wieku kilkunastu lat. Nie spieram się o to, czy grupa
rówieśnicza powinna być informowana, ponieważ przedstawię przypadek, że we wszystkich sytuacjach
należy podejmować pracę z grupą rówieśniczą nad lepszym zrozumieniem się nawzajem. To początek
dzielenia się informacjami, ale na jego „najmiększej” krawędzi. Ta metafora została zapożyczona od
Dennisa Debbaudta, współautora tej książki. Punkty do rozważenia przed udostępnieniem wiadomości
Omawiany temat dotyczy dzielenia się informacjami z grupą rówieśniczą młodej osoby. Jeśli używamy
terminów o negatywnych implikacjach, takich jak „ujawnienie” i „diagnoza” w stosunku do młodych
ludzi, możemy nastawiać sobie przeszkody do pokonania w ich zrozumieniu, którego nie byłoby,
gdybyśmy unikali tych terminów. Dlatego wolę używać terminu „dzielenie się wiadomościami”. Istnieje
szeroki zakres strategii, które można wykorzystać do dzielenia się wiadomościami, a wiadomości mogą
być udostępniane wielu różnym osobom. Istnieją jednak etapy tego procesu. Pierwszym z nich jest
zastanowienie się, ile należy się podzielić. Po podjęciu decyzji o podzieleniu się pewnymi informacjami
z grupą rówieśniczą, należy wziąć pod uwagę dalsze czynniki, aby wybrać najbardziej odpowiednią
strategię do zastosowania i kto powinien to zrobić.
Opinie rodziców/opiekunów
Zgadzam się z Jordanem i Jonesem, gdy sugerują, że termin udostępnienia tych informacji grupie
rówieśniczej musi być określony przez młodą osobę z zespołem Aspergera i jej rodzice/opiekunowie.
Mogą być informowani przez dyskusje z personelem szkoły lub innymi profesjonalistami
zaangażowanymi w kontakt z młodą osobą, ale decyzja o udostępnieniu informacji i o tym, kiedy to

nastąpi, musi ostatecznie należeć do nich. Należy wziąć pod uwagę kilka kwestii z punktu widzenia
rodziców/opiekunów. Jeśli sami nie znają terminologii, mogą rozwijać własne rozumienie i będą
potrzebować czasu, aby to zrobić, zanim przekażą informacje innym. Gdy rodzice/opiekunowie się
dowiedzą, mogą poczuć potrzebę podzielenia się informacjami z otaczającymi ich osobami, które mogą
ich wesprzeć w pierwszej kolejności. Może to być rodzina i/lub bliscy przyjaciele.
Młoda osoba
Szczególnie ważne jest, aby młody człowiek z zespołem Aspergera otrzymał czas i odpowiednie
wsparcie, aby zrozumieć, czym jest zespół Aspergera i co dla niego oznacza, zanim ta informacja
zostanie przekazana grupie rówieśniczej. Nie należy zakładać, że rozumieją jego implikacje tylko
dlatego, że powiedziano im o tym terminie. Przekonałem się, że gdy młodzi ludzie dowiadują się o
nałożonej na nich etykiecie, często oczekuje się od nich, że zajmą się nią i bardzo szybko ją przyjmą. W
rzeczywistości jednak, biorąc pod uwagę trudności związane z zespołem Aspergera, prawdopodobnie
będą mieli większe trudności ze zrozumieniem terminologii i będą potrzebować dłuższego czasu na
dostosowanie się i rozwinięcie wglądu w to, co ona oznacza. Mogą potrzebować w tym wsparcia ze
strony rodziców lub specjalistów, lub obu. Jeśli u ciebie lub u mnie zdiagnozowano by raka,
spodziewalibyśmy się, że to my będziemy decydować, komu powiedzieć, jak i kiedy. Prawdopodobnie
włączymy w ten proces decyzyjny osoby nam najbliższe, na przykład naszych rodziców, ale wspólnie z
nami. Wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdyby twoi rodzice lub lekarz powiedzieli innym o twoim raku,
zanim tobie powiedziano lub dano ci czas na pogodzenie się z tym, co oznacza dla ciebie życie z rakiem.
W ten sam sposób widzę decyzję o udostępnieniu informacji o zespole Aspergera. Wymaga świadomej
zgody zarówno rodziców młodej osoby z zespołem Aspergera, jak i samej młodej osoby.
Niektórzy twierdzą, że uzyskanie świadomej zgody od niektórych młodych osób z zespołem Aspergera
może być trudne. Zgadzam się, że może to być trudne, ale należy poświęcić czas i wysiłek na rozwijanie
własnego zrozumienia ich trudności, a przed przystąpieniem do dzielenia się jakimikolwiek
informacjami z grupą rówieśniczą należy uzyskać prawdziwą świadomą zgodę.
Społeczność
Szkoły to duże instytucje społeczne działające w społecznościach, którym służą. Informacje
udostępniane w szkole będą automatycznie informacjami udostępnianymi społeczności. Byłoby
nielogiczne zakładać, że informacje mogą być udostępniane w szkole i pozostawać tylko dla personelu
zaangażowanego w szkołę. Informacje, takie jak stosowanie terminu zespół Aspergera, udostępnione
w szkole stają się wiedzą publiczną, dzieloną w obrębie społeczności. Młoda osoba z zespołem
Aspergera i jej rodzice/opiekunowie muszą być tego świadomi i podjąć świadomą decyzję o
upublicznieniu tych informacji. Muszą wziąć pod uwagę konsekwencje upublicznienia informacji,
ponieważ po ich udostępnieniu nie można wycofać. Nie można wrócić do tego, jak było przed
udostępnieniem wiadomości. Świadoma zgoda zarówno rodziców, jak i młodej osoby oznacza, że
zastanowią się i przedyskutują prawdopodobne skutki podzielenia się tą wiadomością z rówieśnikami
oraz skutki, jakie może to mieć dla społeczności. Muszą zastanowić się, co może się wydarzyć i jak
poradzą sobie z potencjalnymi wynikami. Oznacza to zastanowienie się, jak radzić sobie z
odpowiedziami od rodzica innego ucznia, który podchodzi do niego na ulicy i mówi „Słyszałem,
przepraszam”, po potencjalne drwiny innych. Społeczność może zdziałać wiele dobrego. Mogą
zapewnić duże wsparcie. Mogą również wyrządzić duże szkody. Dzieląc się informacjami z grupą
rówieśniczą, musimy upewnić się, że wykorzystujemy dobrą wolę publiczną i nie zrażamy członków
społeczności.
Perspektywa szkoły

Jest prawdopodobne, że personel szkoły będzie miał własne spojrzenie na to, czy informacje o zespole
Aspergera powinny być udostępniane uczniom. Niektórzy mogą uważać, że wszystkie dzieci powinny
być szanowane za to, kim są i mogą nie popierać dzielenia się etykietami. Inni mogą postrzegać proces
identyfikacji jako odpowiedź na niektóre problemy pojawiające się w szkole. W praktyce samo
dzielenie się informacjami nie prowadzi do długoterminowej zmiany w sposobie, w jaki inni młodzi
ludzie widzą lub interpretują zachowania młodej osoby z zespołem Aspergera. Po tym muszą nastąpić
inne procesy, które są zintegrowane z życiem zawodowym w szkole, a zatem wymaga zaangażowania
ze strony personelu szkoły, które powinno być wyraźne i zrozumiałe przed udostępnieniem informacji.
Historia młodego człowieka w szkole i empatyczna reakcja grupy rówieśniczej
W tym momencie zakładam, że podjęto decyzję o podzieleniu się pewnymi wiadomościami z grupą
rówieśniczą. Teraz bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę historię, jaką młody człowiek ma w grupie
rówieśniczej. Czy osoba jest bardzo wycofana i czy unika kontaktów towarzyskich? Czy mają skłonność
do samookaleczeń, takich jak uderzanie głową w biurko na oczach innych? Czy prezentują trudne
zachowania? Jeśli tak, to czy są one skierowane do przedmiotów nieożywionych, dorosłych czy grupy
rówieśniczej? Czy ktoś zostaje zraniony podczas tych epizodów? Czy dziwne lub trudne zachowania
mogą być łatwo zrozumiane przez innych, czy też wydają się wyjątkowo dziwaczne? Czy młoda osoba
ma szczególne zainteresowania, o których mówi? Czy robią gafy społeczne? Nie chcę przedstawiać
negatywnego obrazu młodzieży z zespołem Aspergera zadając powyższe pytania, ale można zauważyć,
że istnieje wiele różnych prezentacji (z których tylko niektóre zostały sugerowane powyżej) i sposób,
w jaki informacje są przekazywane, muszą być część opierać się na przedstawieniu zespołu Aspergera,
w którym uczestniczą inni uczniowie w tej konkretnej sytuacji. Jest mało prawdopodobne, aby
wiadomość o zespole Aspergera była przekazywana w ciemno. Zdarza się to w rzadkich przypadkach,
na przykład gdy uczeń przenosi się do nowej szkoły i grupa rówieśnicza dowiaduje się o swoim zespole
Aspergera przed przybyciem danej osoby do szkoły, ale jest to raczej wyjątek niż reguła. Jest o wiele
bardziej prawdopodobne, że młody człowiek ma już historię w szkole. Grupa rówieśnicza
prawdopodobnie będzie miała pewne oczekiwania co do zachowania młodej osoby i rozwinęła w
stosunku do niej określone postawy. To, czym jest ta historia i jak reaguje grupa rówieśnicza, jest
bardzo ważne przy rozważaniu, jak podzielić się wiadomościami. Reakcje grup rówieśniczych na te
same zachowania prezentacyjne są ogromnie różne, dlatego planowanie sposobu dzielenia się
wiadomościami musi również uwzględniać naturalną reakcję grupy rówieśniczej przed usłyszeniem
wiadomości, a także prezentację zespołu Aspergera w tym przypadku. Niektóre grupy rówieśnicze są
bardzo wyrozumiałe i empatyczne. Interpretują zachowania jako odzwierciedlenie trudności, jakie ma
młoda osoba z zespołem Aspergera i w pewnych okolicznościach starają się wesprzeć ich w
trudnościach. W innych sytuacjach, ponieważ zachowania wydają się dziwne i różne, młoda osoba z
zespołem Aspergera jest wyśmiewana, wyśmiewana lub ignorowana. Strategie stosowane w celu
dzielenia się informacjami muszą uwzględniać naturalną empatyczną reakcję grupy rówieśniczej.
Niektóre strategie zachęcają do empatii i ustanawiają systemy, aby dalej to rozwijać. Mogą być
potrzebne w sytuacjach, w których obecnie brakuje empatii. Inne strategie po prostu dzielą się
informacjami i opierają się na naturalnej empatii, aby zwyciężyć. Moim zdaniem, zachęcanie do
empatycznej reakcji grupy rówieśniczej nigdy nie zaszkodzi.
Systemy szkolne i kultura
Czytelnicy, którzy odwiedzili wiele różnych szkół, docenią nie tylko to, że wszyscy są różni fizycznie, ale
także to, że wszyscy czują się inaczej. Niektórzy są bardzo skoncentrowane na programie nauczania,
podczas gdy inni kładą naprawdę duży nacisk na wsparcie duszpasterskie i dobro uczniów. W
niektórych szkołach ma się wrażenie, że nauczyciele są bardzo odpowiedzialni i jest w nich silny
wydźwięk dyscypliny; w innych, wydaje się, że panuje atmosfera wzajemnego szacunku między

personelem a uczniami i istnieją wyraźne dowody, być może poprzez pokazy, że uczniowie uczestniczą
w niektórych procesach decyzyjnych w szkole. Są to cechy kultury szkolnej i znajdą odzwierciedlenie w
systemach funkcjonujących w szkole. Szkoły, które kładą duży nacisk na wsparcie duszpasterskie i
dobro uczniów, często posiadają systemy, które to wspierają. Może to obejmować bardzo silny system
opiekunów z możliwością osobistej dyskusji i wyznaczania celów oraz silny program nauczania w
zakresie edukacji osobistej, społecznej i zdrowotnej (PSHE), z naciskiem na zrozumienie różnych stylów
uczenia się i prawdziwe świętowanie różnorodności i zrozumienia obywatelstwo, które przenika
wszystkie obszary programu nauczania i jest wpisane we wszystkie schematy pracy. Niektóre szkoły
stosują metody nauczania, które zachęcają do tego rodzaju pracy, m.in. „czas w kręgu”. Ważne jest,
aby wiedzieć, czy szkoły stosują takie strategie, ponieważ są to przydatne mechanizmy, dzięki którym
można dzielić się wiadomościami. Łatwiej jest zastosować strategię, która zachęca do empatycznej
reakcji w szkołach, w których poprzez dominującą kulturę szkolną uczniowie są zachęcani do empatii i
tolerancji. Strategie te można również zastosować w szkołach, w których uczniowie są mniej
przyzwyczajeni do otwartego omawiania emocji i empatii, ale tutaj może być konieczne przedstawienie
ich w inny sposób. Jest to ważne dla osoby, która zamierza podzielić się wiadomością z grupą
rówieśniczą, która kilkakrotnie odwiedziła szkołę i zastanowiła się, jaką strategię zastosować do
dzielenia się wiadomościami i jak zastosować tę strategię w oparciu o te wizyty. Jeśli uczniowie są
przyzwyczajeni do zakreślania czasu lub dyskusji grupowej, rozsądnie jest ich użyć. Jeśli nie są
przyzwyczajeni do tych strategii, ale raczej są przyzwyczajeni do otrzymywania informacji z przodu
klasy, może być konieczne dostosowanie tego podejścia do nauczania. Ważne jest, aby młodzi ludzie
odebrali wiadomość i usłyszeli wiadomości, dlatego strategia przekazywania informacji powinna być
im dość dobrze znana, w przeciwnym razie skupią się na mechanizmie przekazywania wiadomości, a
nie na samej wiadomości.
Strategie udostępniania wiadomości
Dennis Debbaudt odnosi się do „miękkiego ujawnienia” i „twardego ujawnienia”. Wykorzystując tę
frazeologię, sugerowane tu strategie różnią się pod względem miękkości i twardości. Ze względu na
wiele kwestii związanych z szerszą społecznością, o których mówiłem wcześniej, preferuję bardziej
miękkie ujawnianie tam, gdzie jest to wykonalne. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a w niektórych
sytuacjach konieczne jest twarde ujawnienie. Stosowana strategia i jej stopień miękkości lub twardości
powinny być określone przez uwzględnienie wszystkich omówionych wcześniej czynników.
Łagodniejsze strategie powinny obejmować te, które nie wymagają ujawnienia etykiety, a jedynie
niektóre cechy zespołu Aspergera. Istnieje szereg strategii, które spełniają to wymaganie, w tym:
* systemy partnerskie
* krąg przyjaciół
* łączenie na różnicę
* lączenie na trudności społeczne i komunikacyjne
* lekcje stylów uczenia się
* sesje koło-czas na temat różnic
Inną kwestią do rozważenia powinno być to, jak często uczniowie powinni słuchać wiadomości. Czy
powinno to być częścią trwającego programu, czy jednorazowego wydarzenia? Powinno to być
ponownie poinformowane przez powyższą dyskusję, szczególnie z uwzględnieniem systemów i kultury
szkolnej oraz tego, ile wsparcia personel szkoły prawdopodobnie udzieli temu dzieleniu się

wiadomościami. Strategie, które poświęcają więcej niż jedną sesję na kwestię dzielenia się
wiadomościami, to:
* krąg przyjaciół
* lekcje stylów uczenia się
* sesje koło-czas na temat różnicy
* sesje tutorskie nawiązujące do broszury na temat trudności społecznych.
Jeśli prawdopodobne jest przeprowadzenie tylko jednej sesji, należy dokładnie przemyśleć, w jaki
sposób może nastąpić kontynuacja za pomocą systemów już działających w szkole - pytania i
odpowiedzi w czasie zajęć z nauczycielem i kontynuacja lekcji PSHE są przykładami tego, jak to mogło
się zdarzyć. W sytuacjach, w których konieczne jest twarde ujawnienie, można zastosować następujące
strategie:
* apel na temat zespołu Aspergera (z ogromnym powodzeniem widziałem tę pracę, gdzie apel
prowadził brat młodego człowieka)
* rozmowa o tym, czym jest zespół Aspergera, opisując pełen zakres potencjalnych
mocnych/trudności/zachowań i wykorzystując osobę młodą osobę do zilustrowania punktów
* prelekcja wygłoszona przez młodą osobę z zespołem Aspergera.
W zakresie tego rozdziału nie leży dostarczanie planów lekcji i skryptów dla każdej z tych strategii, ale
aby zilustrować punkty, o których wspomniałem wcześniej, pokrótce opiszę kilka studiów przypadku i
strategie, które zostały użyte do dzielenia się wiadomościami w każdej z tych strategii. tych
przypadków.
Maria
Maria uczęszczała do miejscowej szkoły średniej, która regularnie wykorzystywała czas w kręgu
podczas zajęć instruktażowych. Po rozmowie z nią, jej rodzicami i personelem szkoły uzgodniono, że
popracujemy z jej grupą nauczycieli w nadziei, że będą bardziej empatyczni, gdy pojawią się sytuacje.
W tym czasie Maria miała kilka „incydentów”, ale największym problemem był brak przyjaciół. Chciała
mieć przyjaciół, ale nie wiedziała, jak się do nich zabrać. Przeprowadzono trzy sesje w czasie kręgu z
całą grupą nauczycieli. Pierwsza skupiała się na naszych własnych mocnych stronach i trudnościach;
druga dotyczy trudności i niepełnosprawności, wymieniając osoby niepełnosprawne, które uczniowie
znali, jakie to były niepełnosprawności i zadając pytania w celu wyjaśnienia obaw; a trzeci na temat
tego, co możesz zrobić, aby wesprzeć kogoś z trudnościami lub niepełnosprawnością. Maria była
częścią grupy. Zdecydowała się nie deklarować swojego zespołu Aspergera. Mimo to, kiedy uczniowie
zastanawiali się, co mogą zrobić, aby wesprzeć kogoś z trudnościami, dwie z grup zdecydowały się
porozmawiać o trudnościach, jakie miała Maria i jak mogą ją wesprzeć. Było to niezwykle „miękkie” i
subtelne podejście, ale w tamtym czasie działało i nie wymagało twardego ujawnienia. Krótko po tych
sesjach miał miejsce incydent, w którym Maria źle zinterpretowała sytuację społeczną, co
zdenerwowało niektórych członków grupy tutorów. W następnej sesji samouczka nauczycielka
zrezygnowała z tego, co zamierzała zrobić i odbyła się sesja w kręgu, podczas której każdy członek
grupy, w tym Maria, miał szansę powiedzieć, co ich niepokoi - ci, którzy chcieli, mogli następnie
zasugeruj rozwiązania. Działało to bardzo skutecznie i zostało zaakceptowane przez wszystkich, łącznie
z Marią, jako rozwiązanie problemu. W okresie dojrzewania trudności Marii stały się bardziej wyraźne,

trudne i inne w środowisku szkoły średniej. Grupa dziewcząt, które były częścią grupy korepetytorów
podczas wcześniejszych sesji, zatrzymała się przy niej i nadal próbowała ją wspierać, nawet gdy jej
zachowanie stało się niezwykle trudne. Wszystkie zainteresowane strony zgodziły się, że aby utrzymać
ich poparcie, nadszedł czas na twarde ujawnienie. Dokonano tego poprzez prezentację na temat tego,
w jaki sposób zespół Aspergera wykorzystuje niektóre zachowania Marii do zilustrowania punktów.
Dziewczyny były niezwykle empatyczne, doceniały fakt, że podzielono się z nimi wiadomością i
cudownie wspierały po tej sesji. To studium przypadku stanowi przykład tego, jak stopień miękkości
lub twardości udostępnianych informacji jest zróżnicowany w zależności od potrzeb, nawet w
przypadku tej samej młodej osoby, i że nie zawsze istnieje potrzeba rozpoczęcia trudnej sytuacji.
Nataniel
Nataniel uczęszczał do szkoły, w której działał już system kumpli. Starsi uczniowie w szkole zgłosili się
na ochotnika, aby zostać kumplami, aby wspierać niektórych młodszych uczniów w szkole. Uczniowie
na kumpli mogli sami nominować lub mogli być nominowani przez swojego opiekuna. Koledzy przeszli
sześciogodzinne szkolenie i musieli przejść przez odgrywanie ról, zanim otrzymali certyfikat
potwierdzający ich kompetencje jako kumpel. Szkolenie to miało charakter ogólny i nie było w żaden
sposób powiązane z niepełnosprawnością. Koledzy nauczyli się umiejętności słuchania, jak podejść do
młodych ludzi, którzy mogą być przygnębieni i jak zachęcić uczniów do rozmowy z nimi. Dowiedzieli się
również o poufności, kwestiach ochrony dzieci i kiedy muszą zwracać się do dorosłych. Kumplom
zapewniano sesje superwizji grupowej raz w tygodniu. Natanielowi przydzielono kumpla. Pracownicy
byli świadomi, że Nataniel został opisany jako cierpiący na zespół Aspergera. Jednak ta informacja nie
została udostępniona rówieśnikom Nathaniela. Sam Nataniel dopiero zaczynał rozumieć ten termin.
Zachowanie Nataniela było bardzo wycofane. Nie zdecydował się na rozmowę ze swoją grupą
rówieśniczą, a jedynie inicjował rozmowy z dorosłymi lub znacznie starszymi rówieśnikami. Poza tym
nie wydawał się szczególnie różnić od swoich rówieśników. Nataniel spotykał się ze swoim kumplem o
ustalonej porze dwa razy w tygodniu. Trochę czasu zajęło Natanielowi omówienie ze swoim kumplem
czegokolwiek innego niż fakty dotyczące szkoły lub jego szczególnych zainteresowań (strefy czasowe
na całym świecie). To było frustrujące dla jego kumpla, który mówił o tym na spotkaniach
superwizyjnych. Wydawało się, że Nataniel coś zyskał na tym „specjalnym związku”, mimo że nie było
to wtedy oczywiste. Później mówił o byciu innym, a jeszcze później rozmawiał o zespole Aspergera ze
swoim kumplem. Jego kumpel był świadomy, że nie było to o czym dyskutować podczas superwizji
grupowej i udał się do dorosłego facylitatora kumpli po wsparcie. Nataniel i jego kumpel mogli razem
uczyć się o zespole Aspergera. W przypadku Nataniela dalsze dzielenie się wiadomościami nie było
konieczne. Potrzebował wsparcia, aby zrozumieć swoją niepełnosprawność. Ale kiedy już to zostało
zapewnione, chociaż nie mógł przezwyciężyć swoich trudności, nauczył się opracowywać strategie,
które maskowały wiele trudności przed swoją grupą rówieśniczą. Wątpliwe jest, czy system kumpli
można w ogóle zaliczyć do mechanizmu dzielenia się wiadomościami. Jeśli tak, to jest na najbardziej
miękkim końcu kontinuum. Podałam go jednak jako przykład, ponieważ często może być punktem
wyjścia, zwłaszcza jeśli młoda osoba lub jej rodzice nie są gotowi na przekazanie wiadomości o zespole
Aspergera. System kumpli może zapewnić wsparcie w międzyczasie. Krótka uwaga dla tych, którzy
czytają ten rozdział, którzy chcą zainicjować systemy partnerskie w swoich szkołach lub szkołach, o
których wiedzą: szkolenie wstępne i cotygodniowe spotkania superwizyjne są niezbędne. To system
wsparcia, który wymaga wsparcia. To nie to samo, co dopasowanie jednego rówieśnika do wsparcia
młodzieńca z zespołem Aspergera. Z mojego doświadczenia wynika, że to nie działa – kibic ma dość
wspierania i nie dostaje wiele w zamian. Potrzebują również wsparcia.
Usman

Usman zdawał sobie sprawę z tego, że ma zespół Aspergera, ale nie chciał, aby inni w tym momencie
o tym dowiedzieli się. Wciąż uczył się rozumieć to dla siebie. Jego zachowanie w szkole było dziwne.
Często popełniał gafy towarzyskie, ale mimo to był lubiany przez innych uczniów, którzy chcieli mu
pomóc, ale nie umieli. Usman lubił rozmawiać z innymi. Postanowiono założyć „krąg przyjaciół”.
Wymagało to świadomej zgody zarówno Usmana, jak i jego rodziców, ale nie wymagało użycia terminu
„zespół Aspergera”. Osoba dorosła prowadząca rozmowę wstępną nie deklaruje cech
niepełnosprawności młodego człowieka: są one wymieniane przez kolegów. Młodzi ludzie zostali
poproszeni o określenie mocnych stron i obszarów trudności Usmana. Byli niezwykle pozytywnie
nastawieni do jego mocnych stron, wymyślając najbardziej niejasne mocne strony. Byli też niezwykle
spostrzegawczy w jego obszarach trudności. Wymienili wiele trudności związanych z zespołem
Aspergera, ale nie potrzebowali etykiety, aby je przypiąć. W ramach sesji cała grupa wymyśliła kilka
strategii i pomysłów, które mogłyby pomóc w obszarach trudności Usmana. Personel szkoły
przewidział, że uczniowie zasugerują Usmanowi zmianę niektórych rzeczy, które zrobił; jednak
uczniowie wydawali się intuicyjnie rozumieć, że nie zawsze było to możliwe i przedstawiali sugestie
dotyczące rzeczy, które mogliby zrobić, aby ułatwić Usmanowi. Niektórzy uczniowie zgłosili się
następnie na ochotnika, aby stać się częścią „kręgu przyjaciół” Usmana, który spotykał się co tydzień w
porze lunchu. Sześciu uczniów spotkało się z Usmanem i dorosłym facylitatorem ze szkoły, aby omówić,
co się dzieje i zaproponować, jak można poprawić sytuację. Grupa rówieśnicza przedstawiała sugestie,
które tylko oni mogliby wdrożyć – nie były to rzeczy, które osoba dorosła mogłaby łatwo zrobić, np.
grać w piłkę nożną w przerwie i nie były to rzeczy, o które dorosły mógłby łatwo poprosić grupę
rówieśniczą. Ponieważ pomysły pochodziły od grupy rówieśniczej, trzymali się ich i wdrażali. Zrobili
niesamowite zmiany dla Usmana w szkole. W tym przypadku potwierdzenie trudności Usmana i
przygotowanie wsparcia rówieśniczego było wszystkim, co było konieczne, jeśli chodzi o dzielenie się
wiadomościami. Nie potrzebowali etykiety, aby wyjaśnić zachowanie Usmana w tym momencie. Jeśli
chcesz zaimplementować kręgi przyjaciół, zobacz Whitaker et al. (1998) oraz Newton i Wilson (2003).
Nie sugerowałbym stosowania tej strategii w przypadku młodej osoby, która nie wydaje się już nieco
inna niż grupa rówieśnicza, ponieważ proces zakładania kręgu identyfikuje ich jako innych.
Deon
Deon przechodził ze szkoły podstawowej do gimnazjum i przewidywano znaczne trudności. Miał
historię trudnych zachowań i skarg od innych rodziców w swojej szkole podstawowej. Rodzice Deona
nie powiedzieli mu jeszcze o etykiecie, jaka została na niego nałożona, więc nie uznano za stosowne
dzielić się całą wiadomością z nową grupą rówieśniczą. W tej sytuacji napisano broszurę, aby zapewnić
punkt odniesienia dla grupy rówieśniczej. Nie była to broszura o zespole Aspergera; nie była to też
broszura opisująca trudności Deona. W szkole byli inni uczniowie z zespołem Aspergera, a broszura
była używana również z ich grupami nauczycieli. To była ogólna broszura. Został napisany luźno na
podstawie Daviesa, napisany w celu wyjaśnienia diagnozy rodzeństwu. Davies pisze językiem
odpowiednim dla słuchaczy oraz z odpowiednimi i zabawnymi ilustracjami. Ten model został przyjęty.
Broszura została napisana w odniesieniu do uczniów z trudnościami społecznymi i komunikacyjnymi,
wyjaśniając ich trudności i sugerując sposoby, w jakie rówieśnicy mogą pomóc. Z rodzicami Deona i
innymi uczniami z zespołem Aspergera skonsultowano użycie terminu „trudności społeczne i
komunikacyjne” i wszyscy się zgodzili. Zaproponowano również zajęcia, które miały pomóc grupie
rówieśniczej w zrozumieniu trudności i zaproponowaniu wsparcia. Zostały one umieszczone w
broszurze w szczególności w celu wsparcia nauczycieli. Broszury te były używane początkowo jako
część lekcji PSHE (osobistych, społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych), podczas realizacji modułu
dotyczącego zrozumienia różnic i niepełnosprawności. Uczniowie sami stwierdzili, że Deon miał
trudności społeczne i komunikacyjne. Ponieważ jednak informacje zostały przekazane w delikatny
sposób, nie zostały one wykorzystane przeciwko niemu. Kiedy dochodziło do incydentów, młodzi byli

zachęcani do ponownego przejrzenia broszur i zadawania wszelkich pytań, jakie mieli w czasie zajęć
korepetytora. Pomogło im to lepiej zrozumieć trudności, jakie miał Deon, a także wymyślić strategie
wspierania go w przyszłości. Prośbę o sesję korepetytora przy przeglądaniu broszur może złożyć
korepetytor lub uczniowie. Broszury były przechowywane przez korepetytora w pokoju
korepetytorskim i były zawsze dostępne. Ta strategia dobrze wspierała Deona podczas jego przejścia i
pierwszego roku w szkole średniej. Później wdrożono inne, „twardsze” strategie.
Końcowe przemyślenia
Można by zapytać, dlaczego mówimy cokolwiek grupie rówieśniczej? Dlaczego mieliby odpowiadać
pozytywnie? Dlaczego powinni wspierać swojego rówieśnika? Co w tym jest dla nich? Mam kilka
odpowiedzi na te pytania. Jeden jest mocno osadzony w sporze wokół celu nauki szkolnej. Jeśli
uważamy, że celem nauki w szkole jest wytwarzanie siły roboczej przyszłości i tylko to, to
prawdopodobnie nie będziemy bardzo sympatyzować z pomysłami dzielenia się wiadomościami takimi
jak ta, ponieważ nie ma oczywistej korzyści. Jeśli jednak uważamy, że „edukacja powinna pomagać
poszczególnym uczniom w rozwijaniu ich osobistego potencjału, tak aby byli przygotowani do bycia
kreatywnymi, zmotywowanymi uczniami przez całe życie, którzy skutecznie rozwiązują problemy,
potrafią komunikować się i współpracować z innymi oraz sprostać różnorodnym wyzwania, jakie
napotkają w dorosłym życiu”, wtedy widać wyraźnie, że wspieranie młodych ludzi z zespołem
Aspergera poprzez różne strategie sugerowane i omówione wcześniej może być korzystne dla
wszystkich uczniów. Moja druga odpowiedź opiera się na sposobie, w jaki postrzegamy
niepełnosprawność. Jeśli utożsamiamy się z medycznym poglądem na niepełnosprawność, to
umiejscawiamy problem u młodej osoby z niepełnosprawnością, w tym przypadku z zespołem
Aspergera. To jest ich problem. Jeśli jednak utożsamiamy się ze społecznym modelem
niepełnosprawności, to uznajemy, że osoby niepełnosprawne, w tym zespół Aspergera, są częścią
naszego społeczeństwa i każdy jest odpowiedzialny za przyjrzenie się wszelkim trudnościom, z jakimi
się borykają, i rozwiązywanie ich.

Rozmowa
J: Nic, skończyłeś już śniadanie?
N: Tak, skończyłem. Nie chcę reszty moich Cheeriosów.
J: OK, weź swoje pigułki, a potem porozmawiajmy w salonie.
N: O czym z?
J: Cóż, um, o tobie.
N: Tak. Wezmę moje pigułki.
J: OK. Usiądę tutaj. Gdzie chcesz usiąść?
N: Tutaj, w tym zielonym miejscu. Ta zielona poduszka.
J: OK. Ile masz lat?
N: Jestem wielką dziewiątką. Położę głowę za tobą. Przechylić się do tyłu. Mocniej. Mocniej.
(Mija trzydzieści sekund. Mikołaj siada)
J: OK. Czy teraz możemy porozmawiać?
N: Tak.
J: Więc chcę z tobą porozmawiać o...
N: O czym?
J: Cóż, o tobie.
N: OK. W porządku.
J: OK? Wiesz, że czasami chodzimy do doktora Hawkinsa.
N: OK.
J: Tak. Jak myślisz, dlaczego to robimy?
N: Nie jestem pewien.
J: Czy myślisz… Czy znasz inne dzieciaki, które chodzą do doktora Hawkinsa?
N: Myślę, że jesteśmy jedynymi ludźmi.
J: Tak?
N: Bo skoro nie widuję innych dzieci u doktora Hawkinsa, a może tak, ale nie widzę, żeby to robiły?
(kichnięcie)
J: Na zdowie! Może jesteś uczulony na 9 lat!
N: Nie, to głupie. (kichnięcie)
J: Znowu Na zdrowie! Dziś rano jesteś panem Sneezy. Więc myślisz, że może inne dzieci chodzą do
doktora Hawkinsa, ale po prostu ich tam nie widujemy?
(Mikołaj kiwa głową)

J: Tak? Być może. Więc jakim rodzajem lekarza jest dr Hawkins?
N: Zwykły lekarz. A może jest normalnym lekarzem?
J: Cóż…
N: To oznacza to samo.
J: Tak. Jest… jest lekarzem dla wyjątkowych dzieci. Ummm, a co z… porozmawiajmy przez chwilę o
szkole. Co ze szkołą? A co z panią Williams? Czy pomaga tylko tobie w klasie, czy wszystkim dzieciom
w klasie?
N: Wierzę wszystkim dzieciom.
J: Tak, to prawda, ale ona przede wszystkim ci pomaga, prawda? Siedzi obok ciebie w klasie, prawda?
N: Bo to jej zajmuje najwięcej czasu.
J: A jakie rzeczy ona dla ciebie robi? W jakich rzeczach ci pomaga?
N: Pisownia i matematyka.
J: Tak? Myślałem, że jesteś świetny w ortografii i matematyce. Może jest jeszcze kilka innych rzeczy, w
których ci pomaga.
(Mikołaj kiwa głową)
J: Jak co?
N: Ummm, nie jestem pewien.
J: Na przykład, kiedy pani Ferguson czyta w klasie historyjkę. Czy masz problem ze słuchaniem tego?
N: Tak.
J: Tak.
N: Myślisz, że to dlatego, że nie myślę intensywnie?
J: No nie… myślę, myślę, że…
N: Czy to trudne?
J: Tak, to dla ciebie trudne. Słuchać rzeczy, prawda?
(Mikołaj kiwa głową)
J: Ponieważ…
N: Bo mam założone słuchawki, bo mam wrażliwe uszy?
J: Masz wrażliwe uszy – dokładnie tak.
N: To prawda.
J: Czy myślisz, że wszystkie dzieci w twojej klasie mają wrażliwe uszy, czy tylko ty?
N: Nie, myślę, że jestem jedyny.

J: Jesteś jedyny. Jest więc powód, dla którego masz wrażliwe uszy. I jest powód, dla którego nie lubisz
być dotykana.
N: „Bo mogą mnie powalić.
J: Tak, a ci się to nie podoba, prawda?
N: Bo to boli.
J: Tak. A co jeśli po prostu cię tak dotykam - czy to boli?
N: Nie.
J: Nie. Cóż. Pani Williams jest w klasie, aby pomóc ci z niektórymi rzeczami, z którymi masz problemy,
i idziemy do doktora Hawkinsa, a czasem z doktorem Orlikiem.
N: Tak.
J: Ponieważ… jesteś bardzo wyjątkowym chłopcem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, jak twój mózg
różni się trochę od mózgów innych ludzi? Pamiętasz, że rozmawialiśmy o tym, ponieważ czasami jesteś
sfrustrowany, gdy nie pamiętam rzeczy tak dobrze, jak ty, prawda? Powiedziałem ci, że to, co jest w
moim mózgu, może się różnić od tego, co jest w twoim mózgu, prawda?
N: Dobrze.
J: Masz doskonałą pamięć. Pamiętasz wszystko, prawda? Nie każdy potrafi zapamiętać rzeczy tak
dobrze, jak Ty. W jakich jeszcze rzeczach jesteś dobry?
N: Nie jestem pewien.
J: Świetnie radzisz sobie z ortografią. Zawsze byłaś świetna w pisowni.
N: Jestem świetny z matematyki.
J: I tak, jesteś świetny z matematyki.
N: Czy jestem świetny w sztuce językowej?
J: Tak.
N: A czy byłem świetny w odpisywaniu mojej pracy domowej z tablicy?
J: Tak, nadal jesteś.
N: Tak!
J: Ale chcę ci powiedzieć, dlaczego w niektórych rzeczach jesteś taki świetny, a z innymi masz pewne
trudności.
N: Na przykład… co powiesz na jesienne buty i wiosenne buty? Mam z nimi trudności.
J: Masz z tym trudności?
N: Związanie ich.
J: O tak, to prawda. I masz pewne trudności z jazdą na rowerze.
N: Tak.

J: Tak. Dlatego musimy to ćwiczyć. Myślisz więc, że może trochę różnisz się od niektórych innych dzieci
w szkole?
N: (długa pauza) Tak.
J: Ponieważ twój mózg działa trochę inaczej niż inne dzieci”. To świetny mózg. Masz bardzo szczególny
mózg. Ale ty masz… hmm… a twój przyjaciel Tommy ma… autyzm. (pauza) Czy słyszałeś już to słowo?
N: Jak to przeliterujesz?
J: A-U-T-Y-Z-M.
N: Co to znaczy?
J: Cóż, to znaczy… to słowo, które opisuje…
N: Miejsce, balkon.
J: Nie, to słowo, które opisuje, czym twój mózg różni się od mózgu mojego i taty oraz mózgów dzieci w
szkole. Opisuje, co sprawia, że jesteś wyjątkowy. Masz autyzm.
N: Tak.
J: A to oznacza, że w niektórych rzeczach jesteś naprawdę sprytny, ale w innych masz pewne trudności.
N: Tak.
J: I dlatego pani Williams jest po to, żeby ci pomóc w szkole - (Nicholas wstaje i zaczyna wychodzić z
pokoju)
J: Nic, jeszcze nie skończyliśmy, kolego. Dlaczego wychodzisz?
N: Ponieważ mam na to ochotę.
J: Cóż, jeszcze nie skończyliśmy naszej rozmowy. Wróć i usiądź na kanapie obok mnie.
N: Nie. Chcę tu zostać.
J: Stamtąd mnie nie usłyszysz.
N: Tak, usłyszę.
J: Cóż, obawiam się, że nie będę mógł cię stąd usłyszeć.
N: Tak, możesz. Powiem głośniej.
J: OK.
N: Będę udawał, że stoję w tym niebieskim miejscu.
J: OK. Więc. Autyzm. Uh, więc dlatego tata i ja pomagamy ci ćwiczyć pewne rzeczy N: Skończyliśmy?
J: Nie i dlatego jesteśmy z ciebie tak dumni N: Masz na myśli zakłopotanie! Być zawstydzonym!
J: - przepraszam, zapomniałem, że nie lubiłeś słowa D – U – M – A - cieszymy się, że tak świetnie sobie
radzisz w pływaniu -

N: (niepokoi się) Czy już skończyliśmy? Ile minut - ile jeszcze rzeczy mamy do powiedzenia?
J: Około siedmiu.
N: Tak. Czy możemy zrobić dziesięć, czy to za dużo? Czy możemy zrobić dziesięć, czy to za dużo?!!!
J: W porządku. Możemy zrobić dziesięć, jeśli chcesz. Więc…
N: Zróbmy jeszcze trzy.
J: Tak, w porządku. Więc. Autyzm.
(Mikołaj kuli się)
J: Czy jesteś sfrustrowany?
N: Tak, mam już dość.
J: Masz? Czy to cię denerwuje, że o tym rozmawiamy?
N: Tak, naprawdę chcę zagrać w Super Mario.
J: Cóż, za trzy minuty możesz zagrać w Super Mario, OK?
N: Już dwie minuty! Proszę o dwie minuty! OK, dwie minuty! Powiedz dwie minuty!!!
J: OK.
N: Albo cztery minuty! Czy mogę mieć cztery minuty?!!!
J: Tak.
N: Nieważne, mój wybór?
J: Nieważne, twój wybór. Jaki jest Twój wybór?
N: Zero minut.
(Jennifer kręci głową)
N: OK, mam nadzieję, że rozmowa nie potrwa długo!
J: Nie, to nie potrwa długo.
N: Nie na długo!!!! Nie na długo!!!!
J: Czy mogę wyjaśnić trochę więcej na temat autyzmu?
N: Tak.
J: OK. Autyzm oznacza… Posiadanie autyzmu lub bycie autyzmem oznacza, że masz trudności z
nauczeniem się właściwej rozmowy, tak?
N: Tak.
J: I że masz bardzo wrażliwe uszy.
N: Tak.
J: A to oznacza, że nie lubisz być dotykana.

N: Dobrze.
J: Prawda? Nie lubisz być przytulana ani całowana.
N: Dobrze.
J: A to też oznacza, że jesteś bardzo mądry i… hmmmm, czasami musisz nauczyć się właściwego
zachowania.
N: Co to znaczy?
J: Cóż N: Przerwy?
J: Tak, cóż, to znaczy, że używamy przerw, aby nauczyć cię, jak się zachowywać i dowiedzieć się, co jest
dobrym, a co złym zachowaniem. Abyś mógł nauczyć się, jak prawidłowo się zachowywać. Czym jest
właściwe zachowanie, a co nie jest właściwe. Musisz się nauczyć, jak prowadzić świetne rozmowy i
bawić się ze znajomymi. Tak?
(Mikołaj kiwa głową)
J: Więc jeśli ktoś cię zapyta: „Mikołaj, dlaczego nie lubisz być dotykany?” Co możesz powiedzieć?
N: Nie wiem!!
J: Cóż, możesz powiedzieć: „Bo mam autyzm”.
N: Mamo, czy mogę zagrać w Super Mario na dole?! Naprawdę muszę! Teraz skończyłem!
J: OK, kolego. Nasza rozmowa się skończyła. Chcesz się najpierw ubrać?
N: Nie! Czy muszę?
J: Nie, możesz się ubrać po zagraniu w Super Mario.
N: Nie zamierzam grać w Super Mario!
J: Och. W porządku.
N: Mamo, czy tata będzie w łazience przez krótki czy długi czas? Jak myślisz? Co zwykle robi?
J: Będziemy musieli poczekać i zobaczyć. Ma tendencję do bycia w łazience przez krótki czas.
N: A co z wczoraj?
J: Och, był tam wczoraj przez długi czas?
N: Tak myślisz?
J: Tak, chyba tak.
N: Jak to możliwe? Bo to było co?
J: Myślę, że to, co dzieje się w łazience, jest prywatne, więc nie pytałem.
N: Ponieważ to były jego urodziny, czy dlatego?
J: Tak, pewnie dlatego.

N: Myślisz, że odpoczywał tam?
J: Tak, jestem pewien, że tak.
N: Tak. Do zobaczenia. Schodzę na dół.
J: OK, kochanie. Kocham Cię.
(pauza)
J: Co mówisz?
N: Też cię kocham.
J: I pamiętaj, Mikołaju, jesteś wyjątkowy. A jeśli masz jakieś pytania dotyczące autyzmu lub bycia
autyzmem, przyjdź i zapytaj mnie lub tatę. OK?
N: Do zobaczenia.
(Mikołaj schodzi na dół)
J: (szeptem) A może powinniśmy z tatą zadać ci pytania o autyzm i bycie autystycznym.

Ujawnienie: mówienie o tym, co czyni nas ludźmi
Na pamiątkę: Eileen Torchio.
Proces ujawniania często zaczyna się od uświadomienia sobie naszej fizycznej i/lub psychicznej
(bardziej umysłowej, a nie pozazmysłowej) istoty, ze wszystkimi jej zaletami i ograniczeniami.
Wyczuwanie różnic w oczekiwaniach i nieporozumień z innymi często skutkuje poszukiwaniem źródła
dysonansu relacyjnego. Reorganizacja jaźni pojawia się, gdy postrzegamy siebie bardziej realistycznie,
gdy wpływamy na innych. Potrzeba poinformowania drugiej osoby wypływa z wnętrza i nadszedł czas
na rozmowę. Akt ujawnienia polega na przekazaniu innej osobie potencjalnie szkodliwych informacji o
sobie w celu zbudowania lepszego wzajemnego zrozumienia i spełnienia. Wraz z ujawnieniem pojawia
się niepewność. Nie wiemy na pewno, jak ta druga osoba zareaguje na te informacje. A może nawet
ważniejsze jest to, jak zinterpretujemy i zareagujemy na ich reakcję? Jakie wyzwania stwarza to dla
osób ze spektrum autyzmu, które mają trudności z odczytywaniem niewerbalnych i innych subtelnych
komunikatów ze świata poza spektrum? Ujawnienie jest wspólne dla ludzkości. Każdy kiedyś musiał
opowiedzieć komuś coś o sobie, co mogłoby mieć negatywne konsekwencje w relacji z tą osobą. Jednak
tej drugiej osobie mówi się o naszej ludzkiej różnicy, którą często uważa się za słabość, w celu
wytworzenia lepszego wzajemnego zrozumienia, zaufania i dzielenia się ludzkością. Podsumowując, w
tego typu dzieleniu się, trzy oddzielne, a jednocześnie jednoczesne światy składające się z bytu
fizycznego, konsolidacji jaźni i relacji ty-ja z inną osobą odgrywają istotną rolę w procesie ujawniania.
Zbadamy rolę ujawniania jako sposobu dzielenia się człowieczeństwem i wzmacniania relacji dla osób
ze spektrum autyzmu. Niektóre z badanych relacji będą obejmować rodzinę, inne osoby znaczące,
przyjaźń, zatrudnienie i wykształcenie. Ujawnienie to wybór, którego dokonujemy na dwóch
poziomach. Pierwsza dotyczy tego, czy ujawnimy. Drugi poziom dotyczy tego, ile, kiedy, komu i
dlaczego. Celem tego rozdziału jest umożliwienie wglądu w proces ujawniania informacji, aby pomóc
Ci dokonać jak najbardziej świadomego zestawu wyborów dotyczących ujawniania. Właściwe i
staranne przemyślenie kwestii ujawnienia jest tak ważne, ponieważ każdy w pewnym momencie
musiał powiedzieć innej osobie coś o sobie, co mogłoby zaszkodzić jego reputacji w stosunku do tej
osoby. Motorem napędowym aktu ujawnienia jest potrzeba rozwijania lepszego wzajemnego
zrozumienia z drugą osobą. Ujawnienie może być szczególnie trudne dla osób z autyzmem, ponieważ
autyzm jest uważany za niewidoczną niepełnosprawność lub stan. Widoczne niepełnosprawności
skutecznie ujawniają się w kontakcie, podczas gdy niewidoczne stany wymagają aktywnego
ujawnienia. Załóżmy, że twoja siostrzenica Suzanne spotyka dalekiego kuzyna ze stwardnieniem
zanikowym bocznym (ALS). Choć techniczna nazwa zaburzenia może jej umknąć, od razu wie, że kuzyn,
który porusza się tylko swoim wózkiem inwalidzkim i porozumiewa się tylko popijając i dmuchając w
słomkę, nie pójdzie z nią pobiegać przed obiadem. W rzeczywistości wygląda raczej na rozczochranego,
ślini się i nie jest ładnym widokiem. Często tworzy się ogólne poczucie ograniczenia i negatywne
założenia dotyczące możliwości tego kuzyna, zmniejszając szanse życiowe osoby z tą widoczną
niepełnosprawnością - nazywa się to piętnem. Te negatywne założenia szybko ustają, gdy Suzanne
dowiaduje się, że jej śliniący się kuzyn ma na imię Stephen Hawking, prawdopodobnie jeden z
najbardziej błyskotliwych naukowców, którzy kiedykolwiek zaszczycili ziemię. A co z osobą z
niewidoczną różnicą lub niepełnosprawnością? Na tym samym spotkaniu rodzinnym inny krewny
przyprowadza przystojne małe dziecko, Lawrence, który nie chce nawiązać kontaktu wzrokowego,
trzyma śmiertelne uściski na starym kocie-zabawce i napady złości w pozornie przypadkowych
odstępach czasu. Starszy krewny próbuje zabrać kota, a dziecko krzyczy. "Ojej! Jest taki przystojny…
ale co za okropne zachowanie! Pewna ręka i pewna dyscyplina o to zadbają- zauważa ktoś. Nie tylko
dziecko jest zamieszane w złe zachowanie, ale także rodzice są oskarżani o rozpieszczanie syna. Oprócz
niewidocznej niepełnosprawności Lawrence'a, która tworzy jeszcze większe piętno niż widoczne ALS
kuzyna, Lawrence ma dodatkową wagę. Dla tych, którzy znają Lawrence'a, ale nie są wystarczająco

dobrze, aby dostrzec jego stan, uchodzi za „normalną” lub typową osobę. Ujawnienie w tym momencie
może zostać powitane przez „Dlaczego tak długo zwlekałeś, aby mi powiedzieć?”, powodując
uszkodzenie związku. Ten rodzaj szkody miał miejsce, gdy ujawniłem się mojej żonie po sześciu latach
małżeństwa. Kiedy spotykaliśmy się, moja mama i ja pokazaliśmy jej zdjęcia przedstawiające mnie jako
bardzo autystycznego malucha wraz z opisami mojego zachowania. Jednak przeniosła się do USA z
Chińskiej Republiki Ludowej dopiero około dwa lata wcześniej i istniała bariera językowa. Jej podejście
do sprawy w tamtym czasie było takie, że miałem „choroba zamykająca”, co z perspektywy czasu jest
bardzo dobrą diagnozą laika, biorąc pod uwagę, że bezpośrednie chińskie tłumaczenie autyzmu to
„zamknięcie siebie”. Podobnie jak ja, w tamtym czasie uważała tę różnicę za bardzo dawną i
zasługującą na większą uwagę niż doniesienie o złamaniu kości w dzieciństwie. Moja druga próba
ujawnienia się, sześć lat po naszym małżeństwie, miała miejsce po tym, jak zdałem sobie sprawę, że
autyzm nie był „wszystko zrobione” i nadal był w dużej mierze częścią mojego życia. Tym razem
wydrukowałem kilka stron wstępnych informacji na temat autyzmu, które zostały przetłumaczone na
chiński ze strony internetowej. Zostawiłem go na jej poduszce, aby rano obudzić się bardzo
zdezorientowany, zaniepokojony i wściekły małżonek. Mając nazwę mojego stanu, była zdumiona, jak
daleko zaszedłem. Była jednak zła, że do tego momentu nie powiedziałam jej o moim umieszczeniu w
spektrum autyzmu i była przerażona, że inni się dowiedzą, powodując utratę twarzy w społeczności.
Obie reakcje są zrozumiałe. W pierwszym przypadku powinienem był zrobić dodatkowy krok, aby
znaleźć lekarza lub innego wykwalifikowanego specjalistę, który przetłumaczy to, co powiedzieliśmy
jej z mamą. W drugim przypadku dorastanie w Chińskiej Republice Ludowej podczas Rewolucji
Kulturalnej spowodowałoby, że dana osoba byłaby nieufna w udostępnianiu społeczności informacji o
stanie takim jak autyzm. Na szczęście te czasy minęły, a teraz moja żona całkowicie wspiera moje
działania w środowisku autystycznym.
Sam
Twój brat Sam, czarna owca rodziny, w końcu przybywa. Zarabia na życie jako inżynier
oprogramowania komputerowego, ale jest kompletną klapą, jeśli chodzi o łaski społeczne. Niedawno
Sam przeniósł się do nowej kabiny w swoim miejscu pracy, z lampami fluorescencyjnymi, które
utrudniały mu koncentrację i patrzenie na ekran komputera. Co więcej, nadzorca prasowy Sama
zbeształ go za to, że nie dołączył do kolegów z pracy na kufel piwa w barze w piątkowe wieczory. Przed
upływem godziny na tym rodzinnym spotkaniu Sam został przesłuchany w związku z brakiem
dziewczyny, miał nieszczęśliwy czas i odszedł, trzaskając drzwiami… znowu. Sam wzdycha, tracąc
nadzieję na „normalne” spotkanie rodzinne, podczas którego tym razem mógłby poruszyć wiadomość
o swoim dziewięciomiesięcznym związku z Alice. Po długim namyśle Sam wspomniał o swoich
kłopotach z lekarzem, czego wynikiem było badanie neuropsychologiczne cztery miesiące temu. Po
otrzymaniu wyników Sam poczuł jednocześnie ulgę i był zdruzgotany. Diagnoza wspomniała coś o
syndromie Aspergera, który, jak wyjaśnił egzaminator, był rodzajem wysokofunkcjonującego autyzmu.
Autyzm? Czy to nie było dla małych dzieci, które kołysały się, krzyczały i machały głowami przez cały
dzień? Nie… och… Rainman? Ten facet z filmu, który mówił płaskim tonem i potrafił mnożyć w głowie
duże liczby, ale nie mógł przemówić kobiecie do rozsądku? Sam nie był żadną z tych osób. Jasne, miał
pewne problemy z dogadywaniem się z innymi ludźmi, dzieciaki dokuczały mu w szkole, a otoczenie
wydawało się czasami go przytłaczać. Poza tym Sam był całkiem normalnym facetem, który po prostu
miał pewne problemy ze zrozumieniem, jak ludzie „pracują” i często miał wrażenie, że oni też go nie
rozumieją. W tej chwili Sam znajduje się na rozdrożu i musi podjąć ryzyko poinformowania swojego
pracodawcy, członków rodziny i być może innych o swoim umieszczeniu w spektrum autyzmu w
poszukiwaniu lepszego wzajemnego zrozumienia. Zanim to się stanie, Sam musi zrozumieć, jak autyzm
wpływa na jego interakcje z otoczeniem i postrzeganie samego siebie. Spektrum autyzmu jest
wymienione w Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych Amerykańskiego

Towarzystwa Psychiatrycznego jako niepełnosprawność, wymieniając wszystkie rzeczy, których osoba
ze spektrum nie może zrobić i przedstawiając bardzo negatywny punkt widzenia. Negatywne konotacje
słowa „niepełnosprawność” sprawiają, że uważam, że lepiej jest traktować spektrum autyzmu jako
inny, a nie nieuporządkowany sposób bycia. To powiedziawszy, zamiast przyjmować bardziej
eugeniczny punkt widzenia na wykorzenienie autyzmu, powinniśmy skupić się na złagodzeniu
niektórych sensorycznych i innych problemów, które bardzo utrudniają lub uniemożliwiają osobom z
autyzmem prowadzenie w spełnianiu i produktywności. W następnej części przyjrzymy się ramom
trzech jednocześnie funkcjonujących domen, które wpływają na podjęcie decyzji o ujawnieniu i,
ostatecznie, wykonanie aktu ujawnienia.
Trzy światy bycia Rollo Maya związane z ujawnianiem
Co by było, gdyby miało nastąpić ujawnienie? W jaki sposób wchodzą w grę „trzy światy bytu”? Jakie
są prawdopodobne reakcje matki, ojca, rodzeństwa i innych członków rodziny Sama? Jego przyjaciele?
Bank, w którym pracuje? Czy byłoby inaczej, gdyby Sam był wykładowcą w collegu pedagogiki
specjalnej? A co z kobietą, z którą spotyka się przez ostatnie dziewięć miesięcy? Nie wspomniał o tym
nowym związku rodzinie, ponieważ nie chce poddać się rodzinnemu przesłuchaniu. Co najważniejsze,
w jaki sposób Sam pogodzi swoje umiejscowienie w spektrum autyzmu z samym sobą, kiedy po raz
pierwszy się o tym dowiaduje? Załóżmy, że Sam rozważa ujawnienie informacji swojej rodzinie, a
później swojemu przełożonemu. Jakie implikacje mają „trzy światy bytu” Rollo Maya? Praca Maya
opisuje trzy równoczesne światy bytu - biologiczne ja, bycie ze sobą i z innymi - w których zachodzą
myślenie, działanie i reakcje ze sobą i innymi. Świat „ja biologicznego” odnosi się do fizycznej istoty
Sama. Sam zawsze był średnio przeciętny, jeśli chodzi o fizyczne kamienie milowe, ale zawsze był raczej
niezdarny, jeśli chodzi o łapanie piłki. W rzeczywistości, grając w łapanie z tatą, Sam uciekał, ponieważ
zawsze wyglądało na to, że piłka uderzy go w twarz. Po prostu nigdy nie był dobry w sportach
zespołowych. Sam nie mógł tolerować lamp fluorescencyjnych jako młodzieniec i nadal uważa je za
bardzo rozpraszające w pracy i poza nią. Sam był zawsze zdumiony, dlaczego mógł wizualizować,
rozbierać i naprawiać prawie każdy mechaniczny przedmiot, nieważne jak delikatny, ale jednocześnie
nie było tam drobnych ruchów potrzebnych do dobrego pisma. Krótko mówiąc, „ja biologiczne” odnosi
się do fizycznej/mechanicznej istoty Sama. Gdy Sam dowiaduje się, jak jego fizyczne ja wpływa na jego
interakcje z otoczeniem, czerpie ze świata „bycia ze sobą”. Bycie ze sobą wiąże się z tym, jak dobrze
Sam zna siebie na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej i poznawczej. Sam musi zastanowić się, jak bycie
na spektrum autyzmu wpływa na jego relacje z innymi, a także z nim samym. Musi rozważyć swoje
mocne strony i wyzwania jako „skuteczny model pracy samego siebie”. Rozwijanie tej intrapersonalnej
inteligencji wymaga samoanalizy i refleksji, zwykle polegającej na rozmowie z innymi zaufanymi
osobami i ewentualnie doradcą zaznajomionym ze spektrum autyzmu. W nauce o sobie, Sam może
zrozumieć, że jest znacznie lepszy w programowaniu niż większość ludzi. W rzeczywistości jest lepszy
w kodowaniu i debugowaniu programów niż ktokolwiek inny w pracy. Sam nigdy nie myślał o tej sile
jako o darze i jest z siebie całkiem zadowolony. Inne realizacje mogą być trudniejsze. Sam unika pubów,
ponieważ uważa je za zbyt głośne, co powoduje, że ma w głowie to zabawne, niewyraźne uczucie
oddalenia. To wszystko, co może zrobić, aby poradzić sobie z tymi światłami w miejscu pracy. Poza tym
Sam prawie nigdy nie łapie żartów, które opowiadają jego współpracownicy, gdy są w barze. Częścią
tej konsolidacji jaźni jest przegląd przez Sama jego własnego raportu diagnostycznego oraz zespół
Aspergera, ponieważ cechy wymienione w dokumencie pokrywają się z doświadczeniami życiowymi.
Początkowo niechętny pomysłowi bycia na spektrum autyzmu, Sam szybko uświadamia sobie, że ta
diagnoza w końcu pomaga mu nabrać sensu w jego życiu. Zrozumienie, w jaki sposób fizyczne ja Sama
wpływa na jego interakcje ze środowiskiem i innymi ludźmi, zawarte jest w świecie bycia ze sobą.
Interpretacja Sama tego, jak inni reagują na niego, to trzeci świat „bycia z innymi”. Przebywanie z
innymi jest często najtrudniejszym z trzech sfer, ponieważ wymaga od Sama zinterpretowania reakcji

drugiej osoby. W szczególności Sam musi dowiedzieć się, co myśli i czuje ta druga osoba, gdy dokonuje
ujawnienia. Określane jako „teoria umysłu”, udokumentowane wyzwania osób ze spektrum autyzmu,
które rozumieją umysły osób spoza spektrum (Cohen 1997), sprawiają, że ta dziedzina jest szczególnie
trudna. Irving Goffman (1963) pisze, jak jeden z jego badanych, Ray, musiał bardzo szybko przetwarzać
przychodzące dane, aby dokładnie ocenić, co myśli drugi. Osoba, rasy kaukaskiej, spędzała dużo czasu
na łowieniu ryb z grupą czarnoskórych dzieci. Zauważył, że nazywali się „Murzynem”, a potem
„czarnuchem”, gdy poczuli się bardziej komfortowo w jego obecności. Pewnego dnia, podczas zabawy,
z ust badanego wyskoczyły słowa „Nie mów mi tego czarnuchu”. Natychmiastowa odpowiedź brzmiała
„Ty draniu!” z wielkim uśmiechem.
W sytuacji opisanej powyżej Ray musiał przetworzyć napływające informacje o reakcji swojego
towarzysza zabaw na to, co zwykle jest rasistowskim oszczerstwem. Czy Ray musiał przygotować się na
pobicie lub, co gorsza, na te słowa? Alternatywnie, czy członkowie tej czarnej grupy dzieci
zignorowaliby lub zlekceważyli potencjalne faux pas? W mniej niż sekundę wszystkie te informacje i
więcej musiały zostać przetworzone - miejmy nadzieję, że dokładnie. W rzeczywistości, używając tych
samych słów, których ta grupa dzieci używała do siebie, Ray nagle pogłębił swoją akceptację w grupie
jako „mądrej” osoby, gdzie chociaż był z rasy różnej, został zaakceptowany jako jeden z nich. Sam
postanawia teraz, że omówienie jednego aspektu jego obecności w spektrum autyzmu jest dobrym
sposobem na otwarcie ujawnienia z matką. Zdając sobie sprawę, że jego okablowanie neurologiczne
pozwala mu postrzegać i być przytłoczonym cyklicznymi lampami fluorescencyjnymi, co powoduje
przeciążenie sensoryczne prowadzące do napadów złości jako dziecko, omówił zarówno biologiczne ja
i bycie ze sobą światami. Największym wyzwaniem będzie przebywanie z innymi, gdzie musi dokładnie
określić reakcje swojej matki i to, jak się czuje. Sam rozpoczyna proces ujawniania informacji, mówiąc
do swojej matki: „Pamiętasz, jak kiedyś kręciłem się w kółko i uciekałem z krzykiem, gdy włączyłeś
światło fluorescencyjne w kuchni”? Jego matka odpowiada: „Tak, pamiętam tamte czasy. Teraz, po tylu
latach i tysiącach spędzonych na psychoterapii, w końcu mówisz mi, co działo się w twojej głowie?”
Niezbyt zachęcająca odpowiedź i, jak wiele razy wcześniej, próbując się wytłumaczyć, Sam prawie
postanawia porzucić całą sprawę, ponieważ czuje, że jego próba jest pomijana przez matkę. Jednak
tym razem, uzbrojony w diagnozę dorosłego zespołu Aspergera, która pomaga potwierdzić jego
doświadczenia, Sam kontynuuje. „Prawdopodobnie nie będzie mi się pogorszyć w wyniku tego
ujawnienia i myślę, że dzięki tym informacjom mogę wnieść więcej zrozumienia i wzajemnego zaufania
do tej relacji”. „Jesteś autystyczny?” jego matka kontynuuje. „Miałeś wiele trudności jako dziecko. Jeśli
jednak uważasz, że masz autyzm, naprawdę musisz udać się do psychiatry i rozwiązać ten problem”.
Odpychając chmury wątpliwości, Sam opisuje, w jaki sposób wyniki i sugestie jego ostatniej oceny
diagnostycznej wyjaśniają wiele jego trudności. Sam również „kontaktuje się” z matką, aby upewnić
się, że interpretuje jej oznaki, że zaczyna rozumieć jego sytuację, pytając ją, czy jego wyjaśnienia są
jasne. Nie chcąc przytłaczać swojej matki w tym emocjonalnie stresującym czasie, Sam podjął
świadomą decyzję, by nie pokazywać od razu całego 18-stronicowego raportu neuropsychologicznego
i przeciążenia informacjami o ryzyku. Matka niechętnie zgadza się przejrzeć kilka stron dokumentu,
który ma przy sobie Sam, i oboje fascynują się różnymi interpretacjami wydarzeń i cech Sama z
dzieciństwa. Sam i jego matka powoli dochodzą do miejsca lepszego wzajemnego zrozumienia i
zaufania, ponieważ trafnie interpretuje emocje matki związane z jego ujawnieniem się i nim jako
osobą. To sprawia, że Sam czuje się dobrze.
Ujawnienie, kiedy powiedzieć, zaprzeczyć i zaakceptować
Dużo niepokoju poświęca się na odpowiedni czas, aby poinformować osobę o swoich różnicach.
Wcześniej jest lepiej niż później, gdzie rozważanie ujawnienia najlepiej zaczyna się, gdy tylko wiesz, że
ta osoba ma różnicę. Gdyby Sam miał świadomość swojego autyzmu jako małe dziecko, łatwiej byłoby

mu pogodzić się ze swoim stanem jako różnicą, a nie z nieuporządkowanym sposobem bycia, gdy
dowiedział się o tym w późniejszym życiu. Wreszcie, akt ujawnienia musi być starannie zaplanowany,
gdy tylko osoba uświadomi sobie, że różni się od większego społeczeństwa. Krótko mówiąc,
„ujawnienie należy brać pod uwagę, gdy skutki autyzmu znacząco wpływają na relacje z drugą osobą i
istnieje potrzeba większego wzajemnego zrozumienia”. Miałem szczęście, jeśli chodzi o ujawnienie,
ponieważ moi rodzice swobodnie używali słowa „autyzm” w domu, odkąd tylko pamiętam. Zamiast
być czymś wstydliwym, „autyzm” wyjaśniał, dlaczego w szkole było mi ciężko i dlaczego raz w tygodniu
spotykałem się ze specjalnymi lekarzami (aby wykorzenić demona autyzmu). Podczas podejmowania
decyzji, kiedy ujawnić dziecku swój autyzm, należy brać pod uwagę poziom rozwoju, a nie wiek.
Dopiero gdy dziecko uświadamia sobie swoją różnicę, musi zostać poinformowane. Na przykład, jeśli
dziecko wraca do domu ze szkoły, pytając, dlaczego kilka razy w tygodniu jest wycofywane z klasy na
terapię mowy lub inną lub dlaczego tak trudno jest nawiązać przyjaźnie, nadszedł czas na ujawnienie.
Rozmowa o mocnych stronach i potrzebach lub wyzwaniach, a także o upodobaniach i niechęciach to
dobry sposób na rozpoczęcie. Zwykle mocne strony i upodobania dostosowują się do potrzeb i niechęci
tworząc własną grupę. Te rozmowy z dzieckiem uwrażliwiają je na to, jak najlepiej wykorzystać własne
możliwości i są początkiem budowania umiejętności samostanowienia. Innymi słowy, biorąc pod
uwagę moje mocne strony, potrzeby i preferencje, gdzie mogę być najbardziej spełniony i
produktywny? Następnym krokiem jest dalsza dyskusja na temat tego, jak te mocne strony można
wykorzystać do zaspokojenia potrzeb. W tej chwili pomocne może być wprowadzenie pozytywnych
wzorów do naśladowania innych osób z zespołem Aspergera lub podejrzanych o to, którzy mają
podobne mocne strony jak dziecko. Zespół Aspergera i samoocena: Wgląd i nadzieja dzięki słynnym
wzorom do naśladowania autorstwa Normana Ledgina jest doskonałym źródłem do znalezienia osób
o profilu podobnym do osób ze spektrum autyzmu. Dopiero po tym, jak dziecko mocno zrozumie swoją
tożsamość jako cenionej osoby z wyjątkowymi mocnymi stronami i wyzwaniami, przydatne jest ujęcie
jego stanu w słowach „zespół Aspergera” lub „spektrum autyzmu”. W ten sposób termin diagnostyczny
staje się sposobem podsumowania stanu osoby, a nie zestawem ograniczeń, które należy
przezwyciężyć.
Większe wyzwanie pojawia się, gdy osoba osiąga wiek dojrzewania bez ujawnienia swojej różnicy z
powodu ignorancji lub strachu przed piętnem społecznym. Oderwanie się od rzeczywistości następuje,
gdy osoba postrzega siebie inaczej niż faktycznie prezentuje światu. W rzeczywistości każdy ma tę
różnicę, jak omówił to Goffman . Po prostu różnica jest znacznie większa w przypadku osób żyjących z
nieujawnionym spektrum autyzmu lub innym schorzeniem. Diagnoza osoby dorosłej może być
szczególnie trudna: w miarę starzenia się osoby i dalszego budowania poczucia siebie istnieje większa
szansa na zaprzeczenie, ponieważ sposób życia ma większą szansę na utrwalenie. Dwie typowe reakcje
na ujawnienie osobie dorosłej, osobie z chorobą lub innej osobie innej, to zaprzeczenie i akceptacja.
Ponownie, podobnie jak w przypadku wszystkich ujawnień, ważne jest, aby skupić się na tym, jak lepsza
wiedza o mocnych stronach i potrzebach danej osoby znacząco wpływa na jej interakcje z otaczającym
środowiskiem, kierując ją w kierunku prowadzenia bardziej satysfakcjonującego i produktywnego
życia.
Ile ujawnić?
W większości przypadków ujawnianie powinno odbywać się na zasadzie „potrzeby wiedzy”, tak aby
ujawniać jak najmniej informacji. Sam zrobił to mądrze, kiedy zdecydował się początkowo pokazać
matce tylko kilka ostatnich stron swojego raportu zawierającego wyniki i zalecenia. Ujawnienie
powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy skutki autyzmu znacząco wpływają na związek lub
jednostkę na spektrum. Na przykład, gdy młodsze dziecko interesuje się przyczynami swoich różnic,
możesz chcieć ograniczyć rozmowę do potrzeb ludzi i tego, jak czasami te potrzeby wymagają

dostosowania, jednocześnie powstrzymując się od używania etykietki diagnostycznej „autyzm” lub
„zespół Asperger". W sytuacji w miejscu pracy właściwe ujawnienie jest szczególnie ważne, ponieważ
pracodawcy często niechętnie zatrzymują pracowników, którzy ich zdaniem będą wymagali
dodatkowej uwagi, niedogodności i dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem. Jednak
wiele dostosowań można przeprowadzić przy niewielkim lub żadnym dodatkowym wydatku środków.
Na przykład światła fluorescencyjne utrudniają Samowi wydajną pracę w jego boksie do tego stopnia,
że jego przełożony stanowczo zasugerował, że znacznie większa wydajność jest konieczna do
utrzymania pracy jako programista. Sam musi teraz opowiedzieć się za swoimi potrzebami, ujawnić
powody podawania tych informacji i ocenić reakcję przełożonego, gdy Sam stara się budować lepsze
wzajemne zrozumienie i zaufanie. Aby zmaksymalizować szanse na udane ujawnienie, Sam może
zaproponować wprowadzenie własnego oświetlenia żarowego lub innego niefluorescencyjnego po
omówieniu potrzeby innego oświetlenia. Ujawnienie może być szczególnie niepokojące dla osób ze
spektrum autyzmu ze względu na niepewność, jak inni będą interpretować informacje. Wiąże się to z
pewnym ryzykiem, ponieważ w przeciwieństwie do tego, czego pragną ludzie w spektrum, istnieje
pewien stopień niepewności wyniku podczas ujawniania, co wymaga przetwarzania niewerbalnych
wskazówek i, być może, złożonych emocji od drugiej osoby w czasie rzeczywistym. Dostosowanie się
do tego wyzwania wymaga, aby Sam „skontaktował się” z przełożonym, zadając pytania wyjaśniające,
gdy opowiada się za innym oświetleniem i ujawnia swoje informacje. Możliwe pytanie mogłoby
brzmieć: „Czy jasno wyjaśniłem, w jaki sposób rodzaj oświetlenia ma znaczący wpływ na jakość mojej
pracy?” Można również powiedzieć: „Najlepiej pracuję, jeśli ludzie są wobec mnie bardzo bezpośredni,
zamiast próbować przebierać w słowach na temat, który może mnie denerwować”. Krótko mówiąc,
podobnie jak w przypadku wszystkich innych, jasna i bezpośrednia komunikacja zapewnia lepsze
zrozumienie wszystkich wokół.
Wniosek
Zajmowaliśmy się, w jaki sposób niektóre elementy dynamiki związane z ujawnianiem informacji mogą
pomóc w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących mówienia innym o własnym lub ich
umiejscowieniu w spektrum autyzmu. Pojmowanie autyzmu jako profilu cech, które należy zebrać w
sposób, który maksymalizuje szanse osoby na kierowanie własnym spełnieniem i produktywnym
życiem, jest o wiele bardziej pozytywne niż uznawanie tego stanu za straszną niepełnosprawność.
Zrozumienie, w jaki sposób autyzm wpływa na nas pod względem biologicznego „ja”, przebywania ze
sobą i przebywania z innymi, może pomóc w ujawnieniu się sobie i innym, gdy pracujemy nad
budowaniem większego zrozumienia i akceptacji siebie, innych i społeczeństwa jako całości w tym, co
jest znaczy być człowiekiem.

Ujawnienie: perspektywa rodzica: Jacqui Jackson
Mówienie naszemu dziecku
Kiedy mój syn Luke napisał swoją książkę Freaks, Geeks and Asperger Syndrome, bardzo dbał o to, bym
pozwolić mi ją edytować. Chociaż pomogłam ustrukturyzować jego pismo i nadać sens ryzach słów,
które gorączkowo wymyślił, o ile zmieniałem jakiekolwiek rzeczywiste sformułowania lub
wprowadzałem jakiekolwiek poprawki, a nawet sugestie, Luke był wyjątkowo nieprzychylny. Uważa,
że gdybym miał przyczynić się do jego pracy inaczej niż redagować, to nie byłby uprawniony do miana
autora książki. Chociaż jest to cecha bardzo godna pochwały i być może typowa dla osób z zespołem
Aspergera (AS), nie była pozbawiona wad - główna trudność polegała na tym, że w szczególności w
jednym rozdziale wiele z tego, co napisał, nie było odpowiednie dla małych dzieci. Używał dość
mocnego języka i zajęło mu sporo dyskusji, zanim Luke zgodził się zachować ogólny sens rozdziału, ale
może trochę go złagodzić. Rozdział, który dla mnie, jako jego mamy, był najbardziej przejmujący, to ten
zatytułowany „Mówić albo nie mówić”. Czytanie tego rozdziału tak, jak go pisał, było dla mnie z
pewnością rewelacją. Kiedy czytałam dalej, węzeł w moim brzuchu zacieśniał się coraz mocniej. Luke
pisał ze złością, zdenerwowaniem i urazą, jak przez swoje pierwsze lata pogrążył się w przekonaniu, że
jest „dziwakiem”. Jako rodzice dokładamy wszelkich starań, aby wychowywać nasze dzieci w sposób,
który uważamy za odpowiedni, dyscyplinując, nauczając i chroniąc zgodnie z naszymi własnymi
szczególnymi wartościami i systemami przekonań. Większość rodziców robi to, co robi w najlepszych
intencjach. Jak pisałam w Multicolored Mayhem, moje powody, dla których nie powiedziałam
Luke'owi, że ma AS były głęboko zakorzenione i udało mi się przekonać samego siebie, że słowa, które
wypowiedziałem, były rzeczywiście prawdziwe. Powiedziałem kilku osobom, które wiedziały, że Luke
ma AS, że powodem, dla którego jeszcze go nie poinformowałem, było to, że martwiłem się, że będąc
zapalonym czytelnikiem, może przeczytać o tym i zacząć wykazywać „objawy”, które normalnie nie
miałyby był problemem. Twierdziłam, że czekam, aż dorośnie na tyle, by zrozumieć i we właściwym
czasie. Jeśli mam być brutalnie szczery, prawdziwym powodem było to, że się bałem. Nie wiedziałam,
jak zareaguje, nie chciałam, żeby poczuł się inaczej (chłopak, niewiele wiedziałam!), nie wiedziałam, co
powiedzieć. Może miałam nadzieję, że kiedyś to minie - łudzona, wiem, ale… martwiłam się, że mój
mąż, członkowie mojej rodziny i niektórzy z moich znajomych, którzy nie wierzyli w „metki” i uważali,
że jest tylko trochę ekscentryczny krytykować i odrzucać. W tamtym czasie nie miałam siły charakteru
ani wiary we własne umiejętności rodzicielskie, by je ignorować i puszczać do myślenia, co im się
podoba. Kwestia powiedzenia mojemu najstarszemu synowi Matthew, że ma dysleksję, nie wydawała
się aż tak niepokojąca, ponieważ było dla niego jasne, że miał duże trudności z czytaniem i ortografią
oraz miał dodatkowe wsparcie w szkole. Regularnie spotykał się również z terapeutą zajęciowym (to
były czasy!), który dawał mu ćwiczenia i przychodził do szkoły, więc dość łatwo było wyjaśnić, że ma
również dyspraksję, ponieważ dyspraksja była terminem odnoszącym się do jego trudności w
zdolnościach motorycznych . Luke był jednak inny. Niezależnie od licznych ocen, jakie miał Luke i
niezależnie od tego, że różnicował pracę, terapię zajęciową w czasie szkolnym i liczne badania w
szpitalu, nigdy nie pytał dlaczego i nigdy nie wydawał się myśleć, że jest w tym coś niezwykłego.
Szczęśliwy, że został sam w swoim własnym małym świecie dinozaurów, technologii, baterii i stukania
ołówkiem, Luke wydawał się nieświadomy faktu, że było w nim coś innego (zauważ, że powiedziałam
„wydawało się”), więc pozostawiłem rzeczy bez zmian . Kiedy regularnie jeździłam do szkoły, aby
powstrzymać niekończące się zastraszanie, i kiedy uczęszczałam na spotkania zindywidualizowanego
planu edukacji (IEP) i rozmawiałam z lokalnym zespołem ds. autyzmu, zacząłam przekonywać siebie,
że może się mylili. Może byłem w błędzie. Zdecydowałam, że gdy zbliżał się do wieku liceum, mógłby
ewentualnie zostawić za sobą wszystkie autyzmy. Dla wszystkich rodziców, którzy zastanawiacie się,
czy powiedzieć dziecku, że ma AS i co powiedzieć, oto, co Luke ma do powiedzenia w tej sprawie: w
końcu znalazłem powód, dla którego inni uznali mnie za dziwaka. Nie tylko dlatego, że byłem niezdarny

czy głupi. Moje serce natychmiast się rozjaśniło, a ciągłe zrzędzenie, które towarzyszyło mi przez całe
życie (nie mojej mamie) natychmiast ustało. W końcu zrozumiałem, dlaczego czułem się inaczej,
dlaczego czułem się jak dziwak, dlaczego nie pasowałem. Co więcej, to nie była moja wina!… Więc moje
ostatnie słowo na ten temat to powiedz im! .
Takie jest podejście Luke'a do kwestii ujawniania i z pewnością wydaje się, że dzieci z AS lub innymi
różnicami zaczynają zdawać sobie sprawę, że różnią się od innych. Luke mówi, że myślał, że wszyscy
inni są dziwni i czasami ich obserwował, zaintrygowany, dlaczego zachowywali się w ten sposób.
Dopiero gdy osiągnął wiek dziewięciu lub dziesięciu lat, zaczął zdawać sobie sprawę, że te inne dzieci
zachowujące się na swój „dziwny” sposób wydawały się rozumieć się nawzajem, uśmiechać się razem,
przyciągać do siebie niezgłębione twarze i mieć swój szczególny sposób mówienia. Mówi mi, że
uświadomienie sobie, że to on był inny i że wszyscy są tacy sami, było prawdziwym szokiem i długo
zastanawiał się, czy jest kosmitą, przybyszem z innej planety, czy może odgrywa jakąś dziwaczną rolę
w sztuce , podobnie jak Truman Show. Opowie o tym, jak myśli o tym, czy był prawdziwy, a czy inni nie
byli – a może to on był tym, który był nierealny – odbijały się w czasie jego czuwania i snu. Chociaż
nadal tak jest i nadal myśli takie myśli, może teraz zastosować logikę i zdać sobie sprawę, że jest to
część posiadania AS i jest to coś, z czym musi sobie poradzić. „Dlaczego miałbyś chcieć nadać mu
etykietkę?” „Jestem pewien, że z tego wyrośnie”. „Jest po prostu trochę ekscentryczny”. Ilu z was
słyszało takie rzeczy o swoim dziecku? Wiem, że na pewno. W idealnym świecie nie byłoby potrzeby
etykiet, a każdy byłby akceptowany za to, kim i czym jest bez wątpienia. W idealnym świecie
odpowiednia opieka i wsparcie byłyby zapewnione tym, którzy jej potrzebują, niezależnie od
niepełnosprawności lub obszaru potrzeb. Jednak nie jesteśmy w idealnym świecie, a społeczeństwo
rządzi się czynnikami ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi i społecznymi, a „etykiety” są
potrzebne, aby działać jako drogowskazy, aby wskazywać ludziom właściwy kierunek usług i zapewniać
wgląd oraz nazwę zbioru zachowań, które przejawiają ludzie ze spektrum. Nigdy nie ma dobrego lub
złego czasu, aby powiedzieć dziecku, że ma AS lub jakąś różnicę, o której nie ma pojęcia. Każdy rodzic
może iść tylko na własną wiedzę o dziecku. Myślę, że wiemy, jak rozumieją nasze dzieci i do czego są
zdolne. Jednak każde dziecko jest zupełnie inne, a kiedy powiedzieć dziecku, że ma AS lub inną różnicę
spektrum, nie jest pytaniem z ostatecznymi odpowiedziami. Jako rodzice, wszystko, co możemy zrobić,
to obserwować nasze dziecko, uczyć się na błędach innych (takich jak moje) i mieć nadzieję, że
rozpoznamy fakt, że są wystarczająco świadomi i zdolni do zrozumienia. Jedną rzeczą do zapamiętania
jest to, że nie ma potrzeby podawania pełnych szczegółów triady upośledzeń i tego, jak wpływa ona na
twoje dziecko, chyba że jest to zdesperowane, aby wiedzieć. Wystarczy zacząć od tego, że ich mózg
działa inaczej niż mózg innych ludzi i chociaż ich mózg jest równie dobry, mogą potrzebować pomocy
w niektórych obszarach. Często łatwe książki na ten temat można wspólnie przeglądać, a dziecko ma
możliwość zadawania pytań.
Mówienie innym
Wiele lat temu, kiedy robiłam dyplom, musiaam napisać esej, w którym argumentowałem za i przeciw
projektowi ludzkiego genomu. To było dawno temu i jestem raczej socjologiem niż biologiem, więc nie
będę zagłębiać się w tajniki projektu ludzkiego genomu (głównie dlatego, że niewiele wiem). Sednem
argumentu było jednak to, że wszyscy chcielibyśmy pobrać nasze DNA po urodzeniu i przechowywać
je w aktach, aby informacje mogły być wykorzystane z różnych powodów. Oczywiście można
zapobiegać zaburzeniom genetycznym, takim jak mukowiscydoza, i być może wiele istnień można
uratować lub ułatwić w wyniku przewidywania chorób genetycznych. Z drugiej jednak strony, kto
miałby je zachować zapisy i jak dostępne byłyby w rzeczywistości? Czy towarzystwa ubezpieczeniowe
byłyby w stanie sprawdzić dokumentację i odmówić ubezpieczenia, wiedząc, że ktoś ma genetyczne
predyspozycje do choroby, która charakterystycznie zaatakowała w średnim wieku? nie manifestują

się przez wiele lat? Jak powiedziałam wcześniej, biologia i medycyna nie są moimi dziedzinami, ale te
pytania naprawdę poruszyły mnie. Powodem, dla którego takie kwestie wydawały mi się tak
przejmujące, było to, że wydawało mi się, że istnieją wyraźne podobieństwa między kwestiami
ujawnienia informacji dla moich synów a sprawami, o których pisałem. W tym czasie mój syn Joe
urodził się bardzo wcześnie i był bardzo chory, u Matthew zdiagnozowano dyspraksję i dysleksję, a u
Luke'a zdiagnozowano AS. Nie powiedziałam Luke'owi o jego AS ani nie byłam szczególnie otwarta na
informacje o różnicach moich synów w porównaniu z innymi. Pisząc o tym, czy lekarz powinien ujawnić
informacje pacjentowi, skłoniło mnie do rozważenia własnej sytuacji. Kiedy powiedziałem dzieciom, że
mają swoje szczególne cechy różnic? Czy istnieje określony wiek? Czy to ode mnie zależy, czy od
„profesjonalisty”? Nawet po tym, jak powiedziałem im o ich własnych różnicach, nadal istniałyby
problemy z ujawnieniem. Gdyby wypełnili formularz zgłoszeniowy i natychmiast ujawnili, że mają
dyspraksję, dysleksję, AS lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), to
czy automatycznie oznaczałoby to odrzucenie wniosku? Jak Mateusz wypełniłby formularz
zgłoszeniowy? Czy robię to za niego i mam nadzieję, że nie zostanie poproszony o późniejszy test
pisemny, czy też zostawiam go, aby sam go wypełnił, wiedząc, że jest mało prawdopodobne, że
przejdzie pierwszą przeszkodę? Gdyby ujawnili informacje o swoich różnicach i zostali przyjęci na
rozmowę kwalifikacyjną, a nawet otrzymali pracę, czy czuliby, że wypełniają normę
niepełnosprawności pracodawcy i nie zasłużyli na to z własnych zasług, i czy byliby traktowani inaczej
za ujawnienie swoich różnic? ? Jeśli nie ujawnią swoich różnic, co będzie dalej? Udaj się na rozmowę
kwalifikacyjną, masz słaby kontakt wzrokowy, wierci się w fotelu, błędnie interpretuje pytania i zajmuje
dużo czasu na przetworzenie odpowiedzi? Nieidealny!
Po latach właśnie dostaliśmy przejmujący przykład potrzeby ujawnienia się w pewnych sytuacjach.
Matthew niedawno złożył podanie o wstąpienie do policji. Otrzymał swoje wyniki i uzyskał wyjątkowe
stopnie we wszystkich kategoriach z wyjątkiem komunikacji pisemnej. Okazuje się, że postanowił nie
ujawniać, że jest dyslektykiem, przypuszczając, że będzie dyskryminowany, i miał nadzieję, że nie
będzie dużej ilości pisarstwa. Ale tam był. Po przedyskutowaniu tego argumentował, że chociaż
wiedział, że zgodnie z prawem nie wolno im dyskryminować, przypuszczał, że całkiem łatwo byłoby
odrzucić jego podanie, gdyby nie chcieli kandydata z dysleksją, i dlatego postanowił nie ogłaszać swoich
różnic. Ta sytuacja wzmocniła fakt, że ujawnienie w sytuacjach formalnych, takich jak rozmowy
kwalifikacyjne czy oceny, jest ważne i przypuszczam, że możemy jedynie przyjąć postawę, że jeśli
potencjalny pracownik jest dyskryminujący, to jest to jego strata. Od tamtej pory odkrył, że jeśli
ponownie złoży wniosek i ogłosi swoją dysleksję i dyspraksję, to zrobią ustępstwa. Ukryta
„niepełnosprawność” często nie jest tak ukryta dla innych, jak dla rodziców, którzy w naturalny sposób
dostosowują swój język i środowisko, aby ich dziecko czuło się bezpiecznie we własnym otoczeniu. Jako
rodzice budujemy sieci bezpieczeństwa wokół naszych dzieci, dostosowujemy nasze domy do ich
fizycznych trudności i zmieniamy język, aby dostosować się do ich własnego, unikalnego sposobu
interpretacji. W ten sposób z kolei sprawy przebiegają sprawniej niż diagnoza wstępna i czasami
możemy nawet wątpić, czy pierwotna diagnoza była w ogóle trafna. Niemniej jednak często zdarza się,
że inni rodzice podstępnie wyrywają naszemu dziecku spojrzenie z ukosa lub ukradkiem odsuwają
własne dziecko od naszego, i staje się oczywiste, że inni, zwłaszcza inni rodzice, są tego świadomi, a
czasem nawet boją się tego. - różnice naszego dziecka. Moim osobistym podejściem do ujawniania
innym różnic moich młodszych dzieci jest to, że jeśli zamierzam spędzić trochę czasu razem, na przykład
na placu zabaw, po cichu porozmawiam z rodzicem lub opiekunem i powiem, że chłopcy mają
autyzm/ADHD i starają się jak najlepiej. Jestem z natury altruistą, więc chciałbym myśleć, że chociaż
większość ludzi nie rozumie zaburzeń ze spektrum autyzmu, są bardziej niż chętni, aby spróbować
dostosować się do naszych dzieci i ich sposobów. Oczywiście zawsze są zrzędliwe wyjątki od tej reguły,
ale wolę skupić się na większości i widzieć rasę ludzką w lepszym świetle. Widzenie tych oczywistych

różnic między naszym dzieckiem a typowo rozwijającymi się dziećmi może często wywołać ten znajomy
węzeł w żołądku i staram się za wszelką cenę unikać porównań. Stojąc na placu zabaw, matki przytulają
się do siebie, rozmawiając o swoim ukochanym potomstwie. Z dumą opowiadają o swoich
osiągnięciach i wymieniają ujmujące anegdoty o swoich codziennych wybrykach. Słuchanie takich
rozmów często może okazać się bolesne; aby odeprzeć przerażającą falę samozadawanych bólów, gdy
zaczynają się porównania, często uśmiecham się do siebie w duchu, gdy zastanawiam się, jak włączyć
się do takich rozmów. Kiedy Luke był młodszy, może mogłem powiedzieć: „Cóż, naprawdę jestem taki
dumny. Luke spędził wczoraj cały dzień, nie bijąc nikogo”. A może „Właśnie wydarzyło się coś naprawdę
niesamowitego. Luke właśnie wyszedł ze szkoły z jedną lekko zwiniętą skarpetką". Chciało się krzyczeć
z dachów, bo twoje dziecko zjadło jeden groszek, było w toalecie bez rozbierania się do naga lub
rozmawiało z innym dzieckiem o czymś innym niż własne. Przedmiotem specjalistycznym jest poczucie,
które rodzice dzieci autystycznych znają aż nazbyt dobrze. Jednak takie rzeczy mogą przerwać rozmowę
i jakoś podejrzewam, że inni rodzice mogą nie rozumieć znaczenia takich osiągnięć i uważają, że jestem
nieco osobliwy, że uważam je za warte wzmianki! Czy rzeczywiście rodzice typowo rozwijających się
dzieci naprawdę chcą słyszeć o takich osiągnięciach, a nawet o tym, że u naszych dzieci zdiagnozowano
autyzm, ADHD lub AS? Sądząc po zawstydzonych spojrzeniach i szybkich zmianach tematu, czasami się
zastanawiam. Kiedy więc jest odpowiedni czas, aby powiedzieć innym o różnicach między naszym
dzieckiem? Muszę przyznać, że zdarzało się, że miałam do czynienia z mniej tolerancyjnym członkiem
społeczeństwa i perwersyjnie rozkoszowałam się ujawnianiem autyzmu chłopców (mój najmłodszy syn
Ben ma autyzm). W dni, w których nie spałam od 4 nad ranem, byłam odurzona i kopana, trzaskano mi
drzwiami przed twarzą i sędziowałam kilka nastoletnich kłótni, dezaprobujące spojrzenie
przypadkowego obserwatora lub niewłaściwie umieszczony komentarz na temat moich umiejętności
rodzicielskich jest często przysłowiowy. Wiadomo, że wrzucenie karty z napisem „Moje dziecko ma
autyzm!” w machanie palcem i obserwowanie, jak jest zakłopotane, daje mi pewną satysfakcję.
Osobiście uważam, że ujawnianie innym różnic naszego dziecka zależy od wielu czynników, a jednym z
nich jest wiek dziecka. Bardziej prawdopodobne jest, że chętnie wyjaśnię innemu rodzicowi, że Ben ma
autyzm lub że Joe ma ADHD, niż wyjaśniam innym o Luke'u i jego różnicach. Często, ze względu na
książkę Luke’a i kręgi, w których się poruszamy, ludzie już wiedzą, że Łukasz ma AS, ale w czasach, gdy
nie mają, wierzę, że o ile Łukasz nie ma poważnych problemów z komunikacją i prawdopodobnie się
wyobcuje, gdy nie „chcę to zrobić, najlepiej usiąść z tyłu i pozwolić mu znaleźć własną drogę.
Ile informacji?
Jako rodzic więcej niż jednego dziecka z innym sposobem myślenia i zachowania, zawsze konieczne
było, aby każde z nich wiedziało, że jest cenione za to, kim i czym są jako jednostki, niezależnie od tego,
czy mają „etykietę” albo nie. Nauczanie dzieci, że różnica jest czymś, co należy celebrować, a
różnorodność w społeczeństwie wzbogaca całe nasze życie, jest czymś fundamentalnym dla naszego
gospodarstwa domowego. Ma jednak swoje wady. Przez te wszystkie lata namawiania, zachęcania i
uczenia mojego najmłodszego syna Bena, jak mówić, teraz wstydzę się przyznać, że wzdrygam się przez
większość czasu, kiedy jesteśmy poza domem – chociaż daje mi to też trochę perwersyjnej rozrywki.
Komentarze typu „Twoje zęby wymagają czyszczenia!” lub „Fuj, on ma okropną twarz!” zdarzają się
codziennie. Ben nie ma jeszcze dla mnie zrozumienia, abym mógł wyjaśnić uprzejmość poza
podstawowymi potrzebami powiedzenia „proszę” i „dziękuję”, więc mówi dokładnie to, co myśli. Ta
umiejętność mówienia wyraźniej teraz również sprawia pewne problemy jego biednemu bratu.
Będziemy swobodnie rozmawiać z kimś w parku lub w centrum sportowym, kiedy Ben nagle odezwie
się: „Luke ma zespół Aspergera”. Potem następuje histeryczny śmiech i dużo trzepotania. Powodem,
dla którego Ben lubi powtarzać to jak największej liczbie osób, jest to, że daje mu to możliwość
powiedzenia słowa „Dupa” – coś, co on i Joe uważają za bardzo zabawne. Na szczęście, jak na razie,
przemówienie Bena nie jest wystarczająco jasne, aby większość ludzi zrozumiała wiele jego słów, więc

zwykle odpędzam go, zanim zostanie poproszony o wyjaśnienie. Trudną do wyjaśnienia lekcją jest to,
że chociaż całkiem słusznie są dumni z tego, kim i czym są, niekoniecznie oznacza to, że już po kilku
minutach spotkania z kimś muszą ujawnić swoją „niepełnosprawność” wszystkim. i różne.
Rzeczywiście, jeśli Mat przewraca filiżankę kawy podczas rozmowy z kimś, nie ma potrzeby wyjaśniać,
że ma dyspraksję i to wszystko. Jednak w miejscu pracy, gdzie stale popada w kłopoty z powodu swojej
niezdarności lub trudności z ortografią i pisaniem, mądrze i sprawiedliwie jest wyjaśnić, że ma
dyspraksję i dysleksję, jeśli nie wystąpiły one jeszcze przed otrzymaniem stanowisko. Problemy, takie
jak kiedy i komu powiedzieć, nie są łatwo udzielane. Złotą zasadą ujawniania informacji, którą staram
się wpajać Lukowi jest to, że jeśli na dłuższą metę sprawi to, że poczuje się pewniej i lepiej o sobie, to
śmiało wyjaśnij, że ma pewne różnice i krótko opisz, czym one są. Jeśli może czuć się wyobcowany i
znajduje się w sytuacji, w której nie musi mieć głębokiego kontaktu osobistego i może przez chwilę
uruchomić skuteczny emulator, to naprawdę nie ma takiej potrzeby. Prosta rada, która na pewno ma
swoje wady. Prawda jest taka, że nie ma złotej formuły, jeśli chodzi o interakcje międzyludzkie. Ludzie
są skomplikowani; dlatego próba przewidzenia, jak ktoś zachowa się i zareaguje w danej sytuacji, jest
prawie niemożliwa, a jedyne, co możemy zrobić, to doradzić najlepiej jak potrafimy i zebrać wiedzę i
doświadczenie w nadziei, że niektóre z nich przydadzą się w każdym momencie. Jedno, co mówię moim
dzieciom i innym rodzicom, to to, że nie ma potrzeby podawania wszystkich informacji w dowolnym
momencie. Często wystarczy, aby rodzeństwo, potencjalny przyjaciel lub inny rodzic wiedział, że
dziecko ma inny sposób myślenia i zachowania, a w przyszłości, aby rozwijać to w miarę pojawiania się
sytuacji. Jeśli dana osoba będzie miała znaczenie w życiu dziecka, pozostanie jej całe życie na naukę.
Czasami jednak, jak niedawno odkryliśmy, istnieje wyraźna potrzeba ujawnienia faktu, że Ty, Twoje
dziecko lub Twój partner macie „ukrytą niepełnosprawność”. Zaistniała dla nas sytuacja, która mogła
potoczyć się zupełnie inaczej – sytuacja, która sprawiła mi wdzięczność za to, że Luke jest tak
nieprzewidywalny w swoich reakcjach i zrozumieniu innych. Pełen radości wiosny i euforii, gdy w końcu
został wypisany ze szkoły, Lke zdecydował, że kwestię „socjalizacji” należy potraktować bardzo
poważnie. Kiedy usłyszał, że jego siostra i jej koleżanka wybierają się do Heaventeen, nastoletniej
dyskoteki, zdecydował, że zamierza stroić sobie włosy (a raczej pozwolić siostrom to zrobić), ogolić się
i wyjść na pięcie „. Muszę mu przyznać, że idealnym scenariuszem Luke'a jest nie dołączanie do 200
nastolatków w hałaśliwym, przepełnionym i źle oświetlonym otoczeniu.
Był zdeterminowany, więc musiałam zadowolić się stłumieniem mojej naturalnej opiekuńczości i
zachęcić go do działania, gdy był pełen podekscytowania robieniem „normalnych” rzeczy. W końcu z
pewnością AS był tylko problemem w środowisku szkolnym, więc teraz to nie był problem, prawda?
Godzinę później niezwykle modnie wyglądający Luke eskortował na dyskotekę dwie bardzo ładne
młode dziewczyny. Kłopot polegał na tym, że w dniu przyjazdu kolejka była długa na pół mili. Co
najmniej 300 nastolatków popychało się i popychało, próbując dostać się do klubu. Luke, który w
najlepszym razie nie znosi stania w kolejkach, wciąż upierał się, że chce dołączyć, i rzeczywiście
wydawał się bardzo chętny, by to zrobić. Okazało się, że Luke'owi kolejka wyglądała jak fala przypływu;
nie uważał tego za składanie się z pojedynczych ludzi, ale raczej jako okazję do zabawy przez pochylanie
się do tyłu i pchanie do przodu i robienie „fal” z ludzi. W końcu weszli do środka i Luke wkrótce odkrył,
że jego niechęć do tłumów i grup nastolatków nie była w końcu zarezerwowana wyłącznie dla szkoły.
Walcząc z zaistniałą sytuacją, zdecydował, że najlepiej będzie przeanalizować maszynę do popcornu.
Kilka minut później przyszedł ochroniarz i zapytał go, co robi, i oczywiście Luke zaczął mu opowiadać,
jak działa maszyna do popcornu. Nie będąc pod wrażeniem, ochroniarz rozejrzał się i zauważył wózek
inwalidzki, ustawiony obok dużej dziury w ścianie. Decydując, że Luke wygląda podejrzanie – brak
kontaktu wzrokowego, wierci się i przestępuje z nogi na nogę – doszedł do wniosku, że Luke był
wandalem, a analiza maszyny do popcornu była próbą odwrócenia uwagi strażnika, więc
zdezorientowany Luke został wywieziony do biura i wezwano policję. Dziesięć minut później dwóch

niezadowolonych funkcjonariuszy policji zaczęło być sfrustrowanych niejasnymi odpowiedziami Luke'a
i jego uporem w wyjaśnianiu każdego szczegółu maszyny do popcornu. Sam Luke był jeszcze bardziej
zdezorientowany, że ciągle pytano go, czy „zrobił to” bez szczegółowego wyjaśnienia, co to „to”. Całe
to doświadczenie rozbawiło Luke’a. Powiedział, że czuł się, jakby był częścią filmu detektywistycznego
i wszystko było raczej surrealistyczne. Mogło być zupełnie inaczej. Zwykle całe doświadczenie bycia
przesłuchiwanym przez policję i niezrozumienia mogło wystarczyć, by wywołać u każdego uraz, a cała
seria wydarzeń mogłaby całkiem łatwo wymknąć się spod kontroli, gdyby nie fakt, że siostra Luke'a,
Anna, zdała sobie z tego sprawę ,że Luke zniknął. Znając trudności Luke'a, Anna wyruszyła, by go
znaleźć. Odkrywszy, gdzie Luke był „przesłuchiwany” (jego słowa), rozmawiała z funkcjonariuszami
policji i powiedziała im, że Luke ma AS i często źle rozumie sposób, w jaki ludzie mówią, chyba że są
bardzo klarowni i że rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy, więc zawsze wygląda na podejrzanego.
Następnie powiedziała Luke'owi wyraźnie, co policja myślała, że zrobił, i poprosiła go, aby udowodnił,
że tego nie zrobił. Luke oczywiście bez problemu zabrał policję do dziury w ścianie i długo omawiał
kształt dziury, wielkość wózka i sposób, w jaki spada tynk, i całkiem jasno dał do zrozumienia, że nie
może zostać uszkodzony w sposób, o który został oskarżony. Więc co powinien był zrobić w tej sytuacji?
Powiedzieć im, że ma AS, zanim wszedł na dyskotekę? Powiedzieć im, że ma AS, gdy tylko podszedł do
niego strażnik? Powiedzieć policji, że ma AS? To wiązałoby się z wyjaśnieniem AS i tym wszystkim, gdy
był w sytuacji, która była już bardzo stresująca. Wydaje mi się, że ważne jest, aby osoby z zespołem
Aspergera nosiły przy sobie jakąś kartę, która pokrótce wyjaśnia zespół Aspergera i być może podaje
numer kontaktowy w razie trudności. Chociaż takie karty są dostępne w Narodowym Towarzystwie
Autystycznym (NAS) i innych miejscach, uważam, że spersonalizowana karta, wydawana na diagnozę
(choć oczywiście stwarza to problem dla tych, którzy nie mogą uzyskać formalnej diagnozy) byłaby
korzystna dla wiele powodów.
Poczucie siebie
Luke często mówi mi, że chciałby być w czymś wyjątkowo dobry, tak jak niektórzy ludzie z autyzmem
lub zespołem Aspergera. Mówię mu kilka razy dziennie, jak genialny jest w fotografii i sztuce cyfrowej,
jak pomocne i wnikliwe były jego książki oraz jak elokwentny jest, gdy mówi. Nic z tego nie robi żadnej
różnicy. Dla niego, jeśli jest więcej do nauczenia się o jego specjalistycznym przedmiocie, to nie jest w
tym dobry. Pisanie jego książek było jedynie sposobem na poznanie siebie i pomaganie innym, a
według Łukasza było „po prostu czymś, co robiłem w tym okresie mojego życia; w końcu to nie jest
fikcja”. Jednak pomimo tego widocznego braku poczucia własnej wartości, Luke i wielu innych ludzi, z
którymi spotkałem się z ZA, mają cichą, często niepokojącą wrodzoną wiedzę o tym, kim są. Myślę, że
kwestia poczucia własnej wartości ma ogromne znaczenie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla dzieci.
Coś, co zauważyłam mieszkając przez prawie 16 lat z Lukiemi spędzając dużo czasu z wieloma innymi
dziećmi i dorosłymi z zespołem Aspergera, jest to, że chociaż ich poczucie własnej wartości jest
niezwykle kruche i często ich pewność siebie została zachwiana ciosami W życiu często występuje
cichy, pewny siebie, prawie arogancki podtekst postaci AS, co może być dość niepokojące. Wiele razy
widać, że Luke jest zdezorientowany i poruszony faktem, że jest niezrozumiany i nie rozumie innych,
ale jest też jasne, że dokładnie wie, kim jest i że chociaż wie, że jest inny, ma spokojną wiarę w siebie
jako osoba. Rzeczywiście, opisany wcześniej scenariusz klubu nocnego mógł być dla nas wyjątkowo
traumatyczny, ale Luke tłumaczy całe doświadczenie z niesamowitym dystansem, tak jakby
obserwował sytuację z zewnątrz. Ponieważ wiedział, kim jest i nie zrobił tego, o co go zarzucano, nie
wpłynęło to na niego negatywnie.
Dla żartu

Dla każdego z was, ludzi z zespołem Aspergera, którzy zastanawiają się, jak dobrze radzicie sobie z
całym problemem, kiedy, kto i jak powiedzieć ludziom o swoim AS, oto krótki quiz. Pamiętaj, że to tylko
zabawa, chociaż może sprawić, że zastanowisz się trochę nad swoimi działaniami i reakcjami.
1. Dumni z tego, że poruszacie się po supermarkecie mimo migotania jarzeniówek i nieprzyjemnego
szumu chłodziarek, idziecie do kasy, by przekonać się, że kolejka jest niesamowicie długa. Czy ty:
(a) Porzucasz wózek, wybiegasz ze sklepu i pędzisz do domu, tylko po to, by usiąść i zastanowić się, co
dziś wieczorem zjesz.
(b) Przepychasz się na początek kolejki, krzycząc, że jesteś niepełnosprawny i musisz iść pierwszy.
(c) Idziesz i znajdujesz asystenta i po cichu powiesz mu, że jesteś niepełnosprawny, co oznacza, że nie
możesz poradzić sobie z kolejkami, więc otworzy kolejną kasę.
(d) Stoisz w kolejce i zaczynasz się pocić, wiercić i panikować. Wrzucając pieniądze, kiedy przychodzisz
zapłacić, wrzucasz, co się da, do torby z zakupami, a resztę wieczoru spędzasz na drżącym wraku, który
i tak nie jest w stanie jeść.
2. Nie możesz uwierzyć w swoje szczęście. Dziewczyna/chłopak, którego marzyłeś od wieków, właśnie
przyszedł i zapytał, czy chcesz się z nimi umówić. Nie chcesz zmarnować swoich szans, ale martwisz się,
że mogą chcieć iść w miejsce, które wydaje ci się trudne. Czy ty:
(a) Rozważasz opcje i zdecydowałeśj, że wszystko pójdzie nie tak, więc podziękuj im, ale nie, dziękuję,
a potem spędź wieczór, zastanawiając się, co mogło by być.
(b) Mówisz mu/jej, że tak, chciałbyś iść, ale muszą zdać sobie sprawę, że jesteś niepełnosprawny, a
następnie dać im stos książek o AS oraz listę nakazów i zakazów, które należy wziąć pod uwagę w tym
przypadku.
(c) Zgadzasz się na wyjazd, sam sugerując miejsce, które jest Ci znajome i zdecyduj, że jeśli pojawi się
temat lub on/ona zada jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego zachowania, być może ten temat
zostanie omówiony.
(d) Zgadzasz się odejść, wzdrygasz się, gdy sugerujesz najjaśniejsze, najgłośniejsze miejsce, a następnie
zestresuj się nieznajomością i bodźcami sensorycznymi, że spędzasz wieczór nie mogąc mówić i
próbując kontrolować narastającą w tobie panikę.
3. Wędrujesz radośnie do znanego Ci sklepu, kiedy policjant nagle klepie Cię po ramieniu i pyta, czy
wiesz o incydencie, który miał miejsce dziś na ulicy. Zaskoczonya, natychmiast zaczynasz się trząść,
pocić i panikować w niekontrolowany sposób. Policjant syczy, że najwyraźniej masz coś do ukrycia i
może powinieneś się z nim zgodzić. Czy ty:
(a) Wpadaszw ślepą panikę i uciekasz.
(b) Rzucasz się na niego, krzycząc, że jesteś niepełnosprawny i jak ośmieli się cię tak zaskoczyć.
(c) Uświadamiasz sobie, że to właściwy moment, aby użyć jednej z tych kart która mówi, że masz zespół
Aspergera, więc zdołaj wyjąć jedną z kieszeni i przekazać ją policjantowi.
(d) Zostałeś sparaliżowanym strachem i niezdolnym do wyjaśnienia lub mówienia, zacząłeś
niekontrolowanie płakać i zostałeś wprowadzony do samochodu policyjnego i przewieziony na
komisariat policji na przesłuchanie.

4. Widzisz ogłoszenie o pracę w witrynie sklepu komputerowego i decydujesz, że może to być właśnie
praca dla Ciebie. To tylko małe miejsce i mówi, aby zapytać wnętrze o stanowisko. Czy ty:
(a) Zdecydujesz, że to strata czasu, ponieważ i tak nie dadzą ci pracy, więc idź do domu czując się
bezużyteczny.
(b) Wejdziesz na miejsce, powiesz im, że jesteś niepełnosprawny i zacytujesz im Ustawę o
dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
(c) Weźmiesz głęboki oddech i wejdziesz, odrzucisz rozmowę kwalifikacyjną tam, a następnie poprosisz
o formularz zgłoszeniowy, mówiąc, że potrzebujesz czasu na przygotowanie, a następnie określ, że
zadeklarujesz swój AS na formularzu.
(d) Idziesz do sklepu i zgadzasz się na rozmowę, a potem tylko po to, by wyartykułować swoje
odpowiedzi i usiądź, wpatrując się w podłogę, bawiąc się ubraniami.
5. Udało Ci się podjąć wysiłek fizyczny, więc zapisałeś się na siłownię. Jednak aby sobie z tym poradzić,
musisz postępować zgodnie z tą samą rutyną i za każdym razem korzystać z tej samej szafki i prysznica.
Wchodzisz do szatni tylko po to, by przekonać się, że „Twoja” szafka zaraz zostanie użyta. Czy ty:
(a) Weźmiesz swoje rzeczy i wrócisz prosto do domu i przysięgniesz, że nigdy więcej nie wrócisz.
(b) Przepchniesz się prosto i krzyczysz, że jesteś niepełnosprawny i potrzebujesz tej szafki.
(c) Zbierzesz się na odwagę, by po cichu powiedzieć drugiej osobie, że masz trudności ze zmianą i czy
mógłbyś zamienić szafki.
(d) Umieścisz swoje rzeczy w innej szafce, zacznij się trząść i panikować i nie możesz zrobić nic innego
niż zlać się zimnym potem na myśl o powtórzeniu całego doświadczenia.
Głównie A
Chociaż zachowujesz się bezpiecznie i prawdopodobnie nie wpadniesz w zbyt wiele trudnych sytuacji,
być może nadszedł czas, abyś pomyślał o skorzystaniu z większej szansy w życiu. Możesz stracić kilka
złotych szans, pozwalając, aby Twój AS Cię unieruchomił. Tylko Ty wiesz, z czym sobie poradzisz, ale
warto wziąć głęboki oddech i od czasu do czasu zapuścić się w nieznane.
Głównie B
Chociaż twoja pewność siebie, akceptacja i chęć ujawnienia swojego AS są zdecydowanie godne
podziwu, mogą wystąpić sytuacje, w których przedawkowanie innych zbyt dużej ilości informacji może
sprawić, że będą stawiać bariery lub czuć się niekomfortowo. Możesz zatrzymać się i ocenić każdą
sytuację i zdecydować, czy naprawdę konieczne jest ujawnienie swojego AS. Czasami bardziej subtelne
podejście może być lepsze.
Głównie C
Gratulacje! Wydaje się, że znalazłeś równowagę między znajomością własnych ograniczeń a potrzebą
mówienia innym bez bombardowania ich zbyt dużą ilością informacji. Chociaż zdarzają się sytuacje, w
których nie jesteś pewien i możesz się pomylić, dajesz sobie optymalną szansę na zaakceptowanie i
bycie dumnym ze swojego zespołu Aspergera, ale nie pozwalasz mu rządzić Twoim życiem.
Głównie D
Chociaż z pewnością powinieneś pogratulować sobie zaryzykowania i wkroczenia w trudne sytuacje,
czasami może być dla ciebie lepsze przyjęcie bardziej aktywnej niż biernej roli. Przejmując większą

kontrolę nad własnym życiem i być może ujawniając swój AS w chwilach, gdy sprawy stają się zbyt
trudne do zniesienia, prawie na pewno poczujesz większą kontrolę i będziesz mógł w pełni cieszyć się
życiem.
Po nakłonieniu Luke'a do tego małego quizu wydaje się, że należy on do kategorii „głównie D” i
najczęściej wpada w sytuacje, z którymi nie może sobie poradzić. Znowu odpowiedź nie jest
jednoznaczna. Nikt nigdy nie może wiedzieć, kiedy jest odpowiedni czas, by ujawnić różnicę swoją,
dziecka lub partnera i nie można przewidzieć czyichś reakcji. Myślę jednak, że gdyby władze lokalne
produkowały kartki, które wyjaśniałyby trochę te trudne sytuacje i zdejmowały ciężar z jednostki, życie
mogłoby być łatwiejsze dla wszystkich. Tak więc, daj spokój, wszyscy przedstawiciele służby zdrowia,
edukacji i opieki społecznej – ruszaj dalej i pomóż, aby cała kwestia ujawniania informacji była
przynajmniej minimalnie łatwiejsza dla wszystkich!

Coming out, różny
Wendy Lawson
Wstęp
Diagnoza wydaje się być słowem łatwym do zdefiniowania. Patrzymy na objawy i cechy
charakterystyczne i dochodzimy do wniosku, że sprowadzają się one do tego lub innego wzorca, który
pasuje do tego lub innego kryterium diagnostycznego. Może się to wydawać prostą procedurą, ale z
własnego doświadczenia wiem, że tak nie jest. Nie zdiagnozowano u mnie zaburzeń ze spektrum
autyzmu (ASD), w szczególności zespołu Aspergera (AD), dopóki nie skończyłam 42 lat. Oznaczało to,
że przez większość mojego życia nie miałam odpowiedniej etykiety, która pasowałaby do moich
doświadczeń. Jako małe dziecko początkowo zdiagnozowano u mnie niepełnosprawność intelektualną.
Nie rozmawiałam, dopóki nie miałam czterech lat; Byłam obsesyjna, rytualna i podatna na napady
złości. Gdybym dostała wtedy ocenę, zakwalifikowałbym się do rozpoznania klasycznego autyzmu.
Piszę to tutaj, ponieważ z doświadczenia osobistego i zawodowego wiem, że cechy ASD zmieniają się
w czasie. Niektórzy z nas w świecie ASD mają różne rozumienie jednostki w zależności od jej diagnozy.
Jednym z nich jest „autie” lub „Aspie”. Jednak jest wśród nas dużo solidarności i jesteśmy bardziej
podobni niż różni. Nie sądzę, aby diagnoza wysokofunkcjonującego autyzmu, autyzmu Aspergera lub
jakiegokolwiek innego rodzaju autyzmu była oddzielona od naszych trudności tak samo, jak w umysłach
innych osób, które nas nie znają. Tak jak wszyscy mamy własne osobowości, predyspozycje,
umiejętności i zdolności. Podobnie jak wszyscy, te zmieniają się z czasem. Ujawnienie nie powinno być
straszną rzeczą, gdy czyjaś etykieta jest pozytywna w jednym tonie, a negatywna w innym, ale
prawdziwym dzieleniem się wartością, która istnieje między ludźmi. Toczymy tę samą bitwę, jesteśmy
po tej samej stronie. Pod wieloma względami wszystko za jednego i jeden za wszystkich. Przeżyłam
dzieciństwo, okres dojrzewania i dużą część mojego dorosłego życia, wiedząc, że jestem „inna”, ale nie
wiedząc, dlaczego. Swoją roztargnienie, brak zrozumienia innych, nieumiejętność organizowania się i
trudności z ludźmi przypisywano trudnościom w nauce i schizofrenii. Nie radziłam sobie dobrze w
szkole, a większość mojej nauki akademickiej miała miejsce po ukończeniu szkoły. Nie będąc
przekonanym, że moja „diagnoza” była trafna, w 1994 r. szukałam ponownej oceny. Niedługo przed
diagnozą AD pogodziłam się również ze swoją seksualnością jako lesbijka. Wpływ obu tych wydarzeń
oznaczał dla mnie dramatyczną zmianę powołania i stylu życia. Omówimy powyższe, ze szczególnym
naciskiem na ujawnianie informacji. Ujawnienie, czyli ujawnienie czegoś wcześniej ukrytego, niesie za
sobą szereg korzyści i pułapek. Dla mnie ulgą było otrzymanie etykiety, która miała dla mnie sens. Po
postawieniu diagnozy miałem zasoby, aby zbadać, co oznacza ta etykieta, a w szczególności, co oznacza
dla mnie. Przygnębiające było jednak to, że AD jest niepełnosprawnością na całe życie i nie zamierza
zniknąć. Tutaj byłam z całym tym wglądem, ale nie mogłem zmienić tego, kim jestem. Jeszcze rok
wcześniej przeżyłam podobne emocje i realizacje, pogodziwszy się ze swoją seksualnością. Nie
zdecydowałam się być lesbijką. Wybrał mnie! Nie było z tego wyjścia. Pamiętam, jak powiedziałem do
osoby w kościele: „Jak łatwo byłoby ci zrezygnować z bycia heteroseksualistą i zostania gejem”? Śmiali
się ze mnie. Na początku, mimo że wyznałem pastorowi, że jestem lesbijką, powiedział, że się myliłam
i po prostu potrzebuję dużo „macierzyństwa”. Dlaczego tak trudno było sprawić, by inni mi uwierzyli?
Dlaczego tak trudno było potraktować mnie poważnie i poprosić kogoś o uznanie mojego
doświadczenia? Prawdą jest, że nie byłam związana seksualnie z kobietami i że byłam wtedy zamężna.
Jednak coraz bardziej było dla mnie oczywiste, że nie pociągała mnie męska płeć - nigdy nie byłam i nie
chciałam być. Pociągała mnie jednak kobieca forma - zawsze tak było - i ta rzeczywistość zaczęła
przenikać przez moje emocje i reakcje fizyczne. Zawsze byłam osobą o silnym pożądaniu seksualnym,
ale przez wszystkie moje młodzieńcze lata i część mojego wczesnego dorosłego życia nie było to
związane z żadną inną osobą. Nie fantazjowałam o seksie z drugą osobą, a między innymi nie lubiłam

zauważać intymności. Widzenie innych ludzi blisko siebie, przytulania się lub całowania powodowało
u mnie dyskomfort i unikałem takiego zachowania, jakkolwiek by to było wyrażane - pisane, filmowe
lub osobiście. Pogodzenie się z moją tożsamością seksualną i początkowe ujawnienie tego przed samą
sobą spowodowało u mnie ogromny dyskomfort i sprawiło, że zdwoiłem się z bólu. Byłam zmuszona
przyznać, że nie mogłam pozostać w związku małżeńskim. Musiałem być szczery w moim kościele, w
którym byłem zastępcą pastora, i powiedzieć mojej rodzinie i moim przyjaciołom. Nie miałem pojęcia,
jaki wpływ będzie to miało na nich lub na moją przyszłość.
Wstępne ujawnienie
Otrzymanie pisemnego raportu zajęło mi sześć miesięcy od mojej diagnozy AD. Byłam tak pewna, że
posiadanie raportu na piśmie oznaczałoby, że prowadzący leczenie psychiatra powiedziałby, że mogę
odstawić leki neuroleptyczne, biorąc pod uwagę, że nie byłam psychotyczna i nie miałam schizofrenii.
To było moje pierwsze rozczarowanie. Psychiatra uznał, że lek, który zażywałem od ponad 25 lat,
powinien być kontynuowany. „W końcu to prawdopodobnie było pomocne”. Szukałem wsparcia
stowarzyszenia autyzmu w mojej okolicy. Powiedzieli, że takie leki są pomocne dla wielu osób ale że
powinnam omówić to z moim lekarzem i dążyć do zmniejszenia tego, aby zobaczyć, jak poszło.
Ostatecznie psychiatra zgodził się na ten pomysł. Minęło kolejne pięć lat, zanim lekarz w końcu zgodził
się, że mogę przestać brać leki razem. Zostało to zrobione nagle i bez konsultacji ze mną na temat
możliwych skutków ubocznych. Wraz z odstawieniem leków przeciwpsychotycznych pojawił się brak
motywacji, pozornie niekończące się „rozstrój żołądka” i zwiększone trudności z koncentracją. Czasami
myślałem, że jestem szalony. Mój lekarz przepisał lek przeciwdepresyjny o nazwie ZoloftTM
(sertralina). Nikt nie badał możliwości, że moje doświadczenia były prawdopodobnie związane z
szybkim odstawieniem leków neuroleptycznych. Brałam Zoloft przez 12 miesięcy, ale z każdym dniem
zażywałam go, czułem mdłości i dziwne uczucie lodu wokół wnętrza głowy. Odczułam ulgę, że
odstawiłam ten lek, mimo że prawdopodobnie zmniejszyło to moje niepokoje i pomogło mi radzić
sobie z codziennym życiem. Powiedzenie mojej rodzinie, że mam autyzm, nie wydawało mi się trudne.
Myślałam, że przyjmą diagnozę i zrozumieją, tak jak ja, że to ma sens. Spodziewałam się, że wszyscy
poczują się tak samo jak ja. To był błąd. W większości moje dzieci (wtedy 12, 14, 18 i 20 lat) wydawały
się być dla mnie bardzo zainteresowane i szczęśliwe. Oceniany był także mój najmłodszy syn; pod
wieloma względami, chociaż byliśmy bardzo różnymi ludźmi, byliśmy też dość podobni. Tim otrzymał
diagnozę AD w ciągu kilku miesięcy od otrzymania mojej. Ojciec dzieci (w tym czasie byliśmy w
separacji) odrzucił diagnozy i powiedział, że szukamy tylko wyjścia z naszych obowiązków. Moja mama,
która przyznała się bliskiej przyjaciółce „Wendy nigdy nie była normalna”, odstąpiła od tego
oświadczenia i powiedziała, że ma tylko „normalne” dzieci i że traktuje nas tak samo.
Kształcenie ustawiczne i ujawnianie informacji
Wróciłam do szkoły, aby uczyć się do kwalifikacji na 11 i 12 rok. Chciałam iść na uniwersytet i to był
jeden z warunków wstępnych. Jako zbliżająca się 40-latka radziłam sobie dobrze wśród 17-18-latków.
Zauważyłam, że grupa studentów, do której należałam, jest akceptowalna i wspierająca. Rozmawiałam
z nimi swobodnie o moich trudnościach ze studiami akademickimi. Pomogli mi w przeniesieniu moich
esejów na komputer oraz w rozwijaniu i konstruowaniu pomysłów. Nauczyciel historii Australii był mną
zainteresowany, ponieważ wybrałam temat do mojego projektu. Zamiast zwykłego zakresu studiów
historycznych wybrałam „kobiety w latach 30. i crossdressing”. Chociaż w tym czasie nie byłam w pełni
„otwarta” z moimi przyjaciółmi, odkryłam, że moje studia wzbogaciły moje zrozumienie i pomogły mi
docenić bitwy innych kobiet, które walczyły o egzystencję we wcześniejszych latach. Na pierwszym
roku studiów w pełni zaakceptowałam, że jestem lesbijką. Mój rozwód się odbył, a moja partnerka i ja
poważnie postanowiliśmy zamieszkać razem w domu. Byliśmy bratnimi duszami od ponad dziesięciu
lat i była wszystkim, o czym marzyłam. Wiedziałam, że musimy powiedzieć dzieciom, że ich mama

będzie teraz żyć jako lesbijka, nie tylko z nazwy, ale w rzeczywistości, z inną kobietą. Ta kobieta była
dla nich jak ciotka i kochali ją. Po raz pierwszy dzieci zaczęły rozumieć rzeczywistość swojej sytuacji. Co
powiedzieliby ich przyjaciele? Jak mogli przyprowadzać przyjaciół do domu i uświadamiać im, że ich
matka jest lesbijką? Co to wszystko znaczy? Byli na mnie wściekli. „Jak śmiesz nam to robić, mamo?” spytała moja córka. Próbowałem wytłumaczyć, że nikomu tego nie robię. Nie rozumiała, a ponieważ
nie zmieniłabym zdania wyszła z domu. Mój najstarszy syn też opuścił dom. Córka zamieszkała z panią
z kościoła. Syn zamieszkał z ojcem. Wpływ tego na mnie był druzgocący. Myślałem, że moje dzieci
zobaczą, że to jest dobre dla nas wszystkich. Nie doceniłam, że byli mną zawstydzeni i na swój jeszcze
dziecinny sposób uważałem, że powinnam postawić ich na pierwszym miejscu. Nie miałam żadnych
dochodów (tylko zasiłek edukacyjny), dwoje moich dzieci opuściło dom i czułem się całkowicie
odizolowany. Zwróciłam się do moich przyjaciół w kościele. Byli zdumieni. „Jak taka rozsądna i
inteligentna osoba jak ty może to robić?”, mówili. „Mężczyźni zostali stworzeni do kontaktów
seksualnych z kobietami; nie kobiety z kobietami” – powiedział bliski przyjaciel. „To znaczy, tylko
mężczyzna ma odpowiedni wyrostek do pracy”. Nie dostrzegłem, co „właściwy wyrostek” ma
wspólnego z kochaniem i byciem sobą. Zwołano spotkanie w kościele i komitet poprosił mnie o
rezygnację. Spełniłem. Od tamtego dnia do dziś większość „przyjaciół”, o których myślałem, że
odsunęłam się od naszej przyjaźni. Nadal jest mi z tego powodu smutno. Na uniwersytecie znalazłem
zupełnie inną kulturę. Na uniwersytecie doświadczyłam szacunku i wsparcia. W szczególności moja
praca naukowa była szanowana. Nadal miałam wiele trudności z wydarzeniami towarzyskimi i
unikałam ich, ale moja chęć do nauki została przyjęta przez wykładowców. Znalazłam innych
studentów, którzy byli gejami i angażowali się w debaty na temat religii i homoseksualizmu.
Otrzymałem ocenę za trudności w nauce z czytaniem, pisaniem i matematyką. Oprócz bycia osobą z
AD, zdiagnozowano u mnie dysleksję i dysmatykę (moje słowo na trudności z matematyką); znacznie
później w mojej karierze odkryłem, że mam zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi (ADHD). Uczelnia przygotowała środki na moje trudności. Nigdy nie postrzegano ich jako
problemu. Uczelnia z radością wykorzystała moją ogromną energię i entuzjazm. Zamiast ciągłego
powtarzania „Siedź spokojnie, Wendy”, było to „Jak myślisz, co możesz zrobić, aby przyczynić się do
życia na studiach?”. Nikt nigdy nie zapytał mnie, czego chcę; przez większość życia mówiono mi, co
mam robić, od innych, którzy wiedzieli, co jest dla mnie najlepsze. Gdybym została zapytana,
mogłabym powiedzieć, że chcę zostać artystą, pisarzem lub misjonarzem w jakimś odległym miejscu.
W niektórych momentach mojego życia moje sny mogły wydawać się nieco nieosiągalne, ale to nie jest
dobry powód, by je nadepnąć. Jako zapalony pisarz i badacz, zaproponowano mi stanowisko redaktora
gazety uniwersyteckiej. Byłam tak podekscytowana! Po raz pierwszy w życiu zaproponowano mi taką
pracę. W przeszłości uważano mnie z pewną pogardą za niezdolną do niczego. Na przykład jako dziecko
w szkole, kiedy inni uczniowie wybierali członków, których chcieli do swojego zespołu, nigdy nie
zostałam wybrana i nauczyciel musiał interweniować, aby umieścić mnie w zespole. Nie byłam dobra
w docenianiu złożoności społecznej relacji międzyludzkich, a łatwiej było chodzić po placu zabaw
wzdłuż białej linii niż brać udział w dziecięcych zabawach, które nie miały dla mnie sensu i nie ułatwiały
żadnego z moich zainteresowań. Jedyne gry, w których byłam mile widziany, to te, w których inne
dzieci bawiły się, dokuczając mi lub zastraszając mnie. Cieszyłam się, że ujawniłam swoją seksualność
kolegom i miałam szczęście otrzymać pozytywną odpowiedź. Wiem, że nie wszyscy moi przyjaciele
uznali to za prawdziwe w ich sytuacji. Zastanawiam się, czy niektórym łatwiej było zaakceptować moją
seksualność, ponieważ byłam kobietą. Jak by to było, gdybym była mężczyzną? Kiedy otrzymałam
diagnozę AD, udałam się do oficera łącznikowego ds. osób niepełnosprawnych na uniwersytecie i
złożyłem mu pisemny raport. Znowu miałem szczęście: miałam osobę, która była chętna do słuchania.
„Wendy, jakich trudności doświadczasz?” - zapytała. Powiedziałam, że bardzo trudno jest słuchać
wykładu i jednocześnie robić notatki. Wyjaśniłam, że nie jestem dobra w robieniu dwóch rzeczy naraz.
- Och, to proste - powiedziała. „Załatwimy ci notatnik”. Powiedziałam jej też, jak łatwo się zgubiłam i

nie radziłam sobie z odnajdywaniem drogi, z dużą ilością hałasu, świateł i ludzi. Przydzieliła mnie do
osoby wspierającej rówieśników, która oprowadziła mnie po kampusie i czekała, aby pomóc mi w
zlokalizowaniu miejsc. Pozwolono mi również zdawać egzaminy w osobnym pokoju z innymi
studentami, dano mi dodatkowy czas na czytanie i umożliwiono sprawdzenie z inspektorem, czy dobrze
rozumiem pytania.
Ujawnienie i rodzina
Moim dzieciom bardzo trudno było przystosować się do nowego stylu życia swojej mamy. Mama nie
tylko rzadziej przebywała w domu, ale także bardzo interesowała się zrozumieniem homoseksualizmu
i świata niepełnosprawności, zwłaszcza autyzmu. W przeszłości byli przyzwyczajeni do obsesyjnego
nastawienia mamy do owadów, ptaków, zwierząt i chrześcijaństwa. W rzeczywistości bycie
chrześcijaninem było zajęciem mamy, odkąd tylko pamiętali. Nagle mama nie chodziła więcej do
kościoła. Żadnych więcej grup studiujących Biblię. Nigdy więcej spotkań modlitewnych. Bardzo się
martwili, że ich mama postradała zmysły. Nie wiem, czy trzymali się z dala od naszego domu z powodu
potrzeby przebywania w bardziej znajomym środowisku, czy po prostu nie mogli pojąć, co jeszcze
zrobić. Na początku doświadczyłam fal bardzo nieprzyjemnego uczucia. Po prostu wylewałby się z
mojego brzucha i nie mogłam jeść ani spać. Poczułam się tak jakbym zawiodła moje dzieci, zawiodłam
męża i mojego niebiańskiego ojca. „Co za chrześcijanka robi to swojej rodzinie?” – zadałam sobie
pytanie. Prawda, jak to widziałam, była taka, że musiałam być uczciwa. W jakiś sposób wierzyłam, że
mój Ojciec Niebieski kocha mnie i rozumie. Jeśli ktoś akceptował mnie takim, jakim byłam, to robił.
Pocieszałam się w tej wierze i studiach. Moja mama bardzo jasno dała mi do zrozumienia, że nie
akceptuje mojej seksualności, wybranego partnera ani stylu życia. Za każdym razem, gdy dzieliłam się
z nią moimi naukowymi sukcesami, wydawała się zadowolona, że mam mnie jako córkę. Jednak
zawsze, gdy mój autyzm przedstawiał mi problem, wpadała w gniew i odsuwała się ode mnie. Tak
często czułem się opuszczony i zrozpaczony. Na szczęście dla mnie pozostało kilkoro moich pozostałych
znajomych lojalnych i wspierających. Ujawnianie i świat akademicki Nadal dobrze sobie radziłam na
studiach i zaczęłam wyobrażać sobie karierę w naukach behawioralnych. Założyłam grupę wsparcia dla
rodziców dzieci z autyzmem. Rodzice powiedzieli, że moje opowiadanie o moich doświadczeniach
pomogło im lepiej zrozumieć ich dzieci. Zasugerowali, żebym pisała o swoich doświadczeniach, a nawet
rozważyła karierę nauczyciela. 'Wow! Co za koncepcja”, pamiętam, jak pomyślałem. „Kto by pomyślał,
że Wendy, zdiagnozowana jako niepełnosprawna intelektualnie, mająca autyzm i trudności w nauce,
będzie uważana za osobę z umiejętnościami przydatnymi dla innych?” Byłam zachwycona. Zawsze
uważałam, że wypowiedzi pisane są świetnym środkiem do porządkowania myśli i sprawdzania
zrozumienia. Spędziłam kilka lat, przygotowując rękopis jako autobiografię, a potem zacząłem szukać
wydawcy. W tym samym czasie wyjechałam za granicę, aby kontynuować studia w zakresie pracy
socjalnej jako student z wymiany. W ciągu pięciu miesięcy spędzonych na Uniwersytecie w Bradford w
Wielkiej Brytanii skoncentrowałam się na studiach na Monash University Australia poprzez kształcenie
na odległość, zarządzałam obowiązkowymi studiami w Bradford i kontynuowałam pisanie. W końcu
znalazłem wydawcę i zyskałam agenta literackiego. Sheila, moja agentka, zachęcała mnie do dalszego
pisania. Po ukazaniu się mojej drugiej książki (ja sama wydałam pierwszą książkę - tomik poezji), Sheila
powiedziała mi, że będzie to pierwsza z wielu. Taka wiara w moją pracę, moje zdolności i mnie były dla
mnie zupełnie obce. W tym czasie dużo płakałam. Ujawnienie krytycznych aspektów mojego życiowego
doświadczenia w książce Life Behind Glass było dla mnie dość bolesne. Powrót do mojego dorastania,
nauki, doświadczeń z nastolatkami, ślubu, a następnie rozwodu - wszystko to otworzyło rany, o których
chciałam zapomnieć. Jednak może moje dzisiejsze życie wymagało ode mnie powrotu do swojego
życia. Może jestem mądrzejszy i silniejszy, że stawiłem czoła tym czasom. Wydaje mi się, że pisanie, a
następnie czytanie tego, co piszę, pomaga mi scementować moje zrozumienie. Moje doświadczenia
nabierają znaczenia; łączą się z rzeczywistością, a ja jeszcze lepiej rozumiem rzeczy. Wiem, że moja

nauka jest opóźniona i wydaje mi się, że wolniej niż wielu innych przystosowuję się do zrozumienia,
zarówno siebie, jak i innych. Wspaniałą rzeczą w tym zrozumieniu jest jednak to, że gdy się żeluje,
naprawdę się przykleja. Był to stopniowy proces pisania, publikacji mojej pracy i ukończenia różnych
studiów, które podjąłem na różnych uniwersytetach. Uwielbiam studiować, badać mój materiał i o nim
pisać. Czasami byłam tak podekscytowany jakimś tematem, że trudno było go opanować. Nieustannie
rozmawiam z innymi i pakuję się w kłopoty, ponieważ nie są zainteresowani. Kiedy mówię innym
uczniom „Dostałam szóstkę!”, oczekuję, że będą się ze mną radować. Byłam znana z tego, że
rozmawiałam bez przerwy o rzeczach, które mnie interesują. Wiele lat zajęło mi uświadomienie sobie
tego, że nie potrafię wyczuć lub nie być wrażliwym na fakt, że inna osoba może nie podzielać moich
zainteresowań. Ujawnienie jest jednym z aspektów „opowiadania”, ale dowiaduję się, że jest czas na
ujawnienie i czas na powstrzymanie się od ujawnienia. Na poziomie akademickim wciąż zmagam się z
tym, jakimi aspektami mojej wiedzy powinienem się dzielić. Uczenie się uczciwości przy jednoczesnym
zachowaniu dyskrecji i wrażliwości na innych nie jest moją mocną stroną.
Ujawnienie czy nieujawnienie?
Zdaję sobie sprawę, że raz wypowiedziane, nie mogę cofnąć słów. Jednak trudno mi rozpoznać, jakie
sytuacje powinienem podzielić się z kimś innym, kim powinien być ten „inny” i kiedy powinienem się
podzielić. Dla mnie, gdy coś jest w mojej głowie, to całkowicie przejmuje moje myśli i nie ma miejsca
na nic innego. W ten sposób wyrażą się te myśli i czasami nie wypada mówić tej osobie o tych myślach.
Wiem o tym po zdarzeniu, ponieważ osoba może powiedzieć „Nie muszę tego wiedzieć Wendy”.
Czasami osoba stanie się „inna”. Mogę powiedzieć, że coś się zmieniło dla tej osoby, ale mogę nie być
w stanie zdefiniować, czym jest ta zmiana, co ją spowodowało lub jakie mogą być konsekwencje tej
zmiany. Kiedy zdecydowałam się aktywnie zaangażować w gejowski styl życia, o wiele łatwiej było mi
być „na zewnątrz”, gdy byłem wśród innych, którzy byli tacy jak ja. Tak było również w przypadku
mojego autyzmu. Uważam, że przebywanie z innymi osobami „na spektrum” daje mi wolność do bycia
sobą. Nie muszę walczyć, aby ukryć swoje emocje lub ubrać się w szczupłą sylwetkę, próbując
występować, aby kogoś nie zdenerwować. Dopiero w tym roku (mam teraz 51 lat) zdałam sobie
sprawę, że mogę nie ujawniać swoich myśli i uczuć partnerowi. Wierzyłam, że partnerstwo oznacza
dzielenie się każdym aspektem siebie z innymi. Kiedy odkryłam, że dobrze jest mieć własne myśli,
pomysły, marzenia i zainteresowania, które nie muszą być automatycznie udostępniane, byłam
zaintrygowany. Wciąż czułem pewien dyskomfort z tą świadomością, ale też poczułem pewną ulgę. To
była ulga wiedzieć, że jeśli zdecydowałem się nie ujawniać swoich myśli, to było OK. Zrozumiałam, że
nie kłamię, jeśli zdecyduję się zachować niektóre informacje dla siebie. W rzeczywistości czasami inne
osoby nie są zainteresowane tym, co się dla mnie dzieje i wolą, jeśli po prostu poświęcę czas na ich
wysłuchanie.
Ujawnienie i rozwój emocjonalny
„Bez bólu nie ma zysku” - mówi przyjaciel. Jakże chciałabym, żeby to nie było prawdą, ale myślę, że
prawdopodobnie tak jest. Wiem, że po tym, jak doświadczyłam głodu, poczułam radość z zadowolenia
z jedzenia. Znam ulgę, jakiej doświadczyłem, gdy zdałem sobie sprawę, że mój niepokój był
bezpodstawny. Potem jest ekstaza odkrycia dobrej oceny wypisanej na tablicy wyników w auli uczelni.
Gdybym najpierw nie poczuła głodu, niepokoju, dyskomfortu oczekiwania, nie mogłabym zaznać ulgi.
Takie też jest moje doświadczenie z ujawnianiem. Były chwile całkowitej rozpaczy; czasy czystej agonii,
bólu serca i bezradności. Doświadczyłam ogromnego rozczarowania, frustracji i fizycznej udręki. Dziś
mogę spojrzeć wstecz na te epizody nie z radością, że się wydarzyły, ale z pewnym zrozumieniem i
uznaniem wyników, jakie przyniosły mojemu życiu. Jak kiedykolwiek będziemy edukować innych lub
pomagać im w ich zrozumieniu, jeśli im nie „ujawnimy”? Musimy zacząć od uznania siebie przed sobą;
wtedy możemy zacząć uznawać siebie innym. Zaakceptowanie tego, kim jestem, brodawek i

wszystkiego innego, jest najlepszym prezentem, jaki mogę dać sobie i innym. Pewność siebie może
dobrze panować tylko w kulturze samoakceptacji. To zależy ode mnie, a nie od wartości, jaką otrzymuję
od innych. Oczywiście moja pewność siebie jest wspierana i wzmacniana przez pozytywne działania
innych, ale nie może się od tego zacząć. Od początku moja odpowiedzialność za przyjęcie mnie jest
moja. To podstawa mojego obecnego i przyszłego życia. Wiem, że niektórzy twierdzą, że pewność
siebie zaczyna się od tego, aby inni najpierw w nas uwierzyli, a potem my możemy uwierzyć w siebie.
Może to stare pytanie, co jest pierwsze: kurczak czy jajko? Nie znam odpowiedzi. Wiem tylko, że muszę
we mnie wierzyć. Jeśli poczekam, aż inni wypromują moje umiejętności i nie podejmę żadnych działań,
dopóki oni tego nie zrobią, to mogę czekać bardzo długo i mogę przegapić ten moment, a tym samym
okazja może zostać utracona. Zdanie sobie sprawy, że ma się pewne trudności, nie jest zbyt wygodne.
Wiem, że mam ogromne problemy z wypracowywaniem moich pieniędzy. Udaje mi się robić zakupy i
kupować rzeczy, których potrzebuję, ale beznadziejnie zastanawiam się, ile kosztują i jakie zmiany
powinienem wprowadzić. Liczę na uczciwość innych. Dość często „pozostawiam” mnie w rozmowie.
Mogę zrozumieć, o czym była rozmowa, ale zwykle potrzebuję więcej czasu, aby zatopić się w pełnym
znaczeniu. Oznacza to, zwłaszcza podczas spotkań towarzyskich, że nie mogę z powodzeniem dołączyć
do innych w ich rozmowach. Nie jestem wystarczająco szybka, aby nadążyć i odpowiednio zareagować.
Jeśli jednak rozmowa opiera się na informacjach, które mnie interesują, to mam już większość
elementów do uczestniczenia i mogę czuć się w pełni zaangażowana w temat. Znajomość moich
ograniczeń to jedno. Zaakceptowanie tych ograniczeń nie jest łatwe i jest to coś, do czego stale
wracam.
Ujawnienie i relacje
Z mojego doświadczenia wynika, że czasami inni ludzie wokół mnie czują się nieswojo. Wydawałoby
się, że sama moja obecność „obnaża” je w taki czy inny sposób. Może moje zachowanie powoduje, że
czują się zawstydzeni lub po prostu nie czują się tak dobrze ze sobą, a to jest bardziej widoczne, gdy są
ze mną. Wydaje się, że tak było w przeszłości z niektórymi moimi przyjaciółmi. Dla mnie pogodzenie
się z tym zrozumieniem było bardzo trudne. Wiem, że aspekty dotyczące mnie, które nie podobają się
innym, wydają się być rzeczami, których nie mogę zmienić. To oznacza, że ujawniając, kim jestem
(wesoła i osoba z autyzmem), narażam każdy potencjalny związek na ryzyko, że się nie rozwinę. Dlatego
kuszące jest dostosowanie się do oczekiwań i niezakłócanie delikatnej równowagi ludzkich potrzeb i
wymagań. Po prostu nie jestem w tym dobra! Próbowałam być żoną; dobrą chrześcijanką; matką.
Właściwie myślę, że wykonałam dobrą robotę póki to trwało. Kryzys nadszedł, gdy nie mogłem już
dłużej żyć w kłamstwie. Przez jakiś czas było OK, ponieważ nie miałam odpowiedniego imienia na to,
kim jestem. Dostosowałam się do etykiety, którą zostałam oznaczona, chociaż było to bardzo
niewygodne. Ale kiedy rzeczywistość nadeszła i poznałam prawdę, nie mogłam już dłużej ukrywać się
za wymyśloną konfiguracją, w której dorastałam i przyjęłam jako „moje życie”. „Poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli”. Ten cytat z Pisma Świętego jest dla mnie prawdziwy i cieszę się. Nie cieszę się,
że inni są zawstydzeni „prawdą”, jaką jest Wendy. Nie cieszę się, że niektórzy są rozczarowani i
zasmuceni tą prawdą. Jednak to są ich trudności, a nie moje. Ich problemy z tym, kim jestem, są dla
nich do rozwiązania i uporządkowania. Wiem, że moi prawdziwi przyjaciele są więksi i silniejsi niż
dyskomfort, który odczuwają z którąkolwiek z „Wendy-ness” Wendy. Są oddani mojemu dobremu
samopoczuciu i naszej wzajemnej przyjaźni. Czasami moje własne ujawnienia trudności i wątpliwości
pozwalają innym dzielić się swoimi trudnościami. Jeśli dzielimy się tylko naszymi osiągnięciami i
sukcesami, to myślę, że stawiamy poprzeczkę zbyt wysoko i inni mogą czuć się tak, jakby nie mogli być
sobą. To tak, jakby bycie tym, kim są, oznacza akceptację i ujawnienie sobie, że są niedoskonałymi
istotami. Z pewnością wszyscy musimy wiedzieć, że dotyczy to każdego z nas i że jest OK?
Ujawnienie, ja i przyszłość

Tu ujawniłam Tobie, Czytelniku, wiele o moim autyzmie, lesbijstwie i „szczęśliwości” z tego, kim jestem.
Wymagało to ode mnie odwagi i uczciwości. Mam nadzieję, że ci się przydało. Mam nadzieję, że
będziesz miał odwagę swoich przekonań, jakie by one nie były, by powstać i zostać policzonym. Jeśli
staniemy razem, łatwiej będzie stawić czoła wrogowi. Nikt z nas nie musi być sam w tej bitwie. Istnieją
pewne dowody sugerujące, że częstość występowania homoseksualizmu jest wyższa wśród osób ze
spektrum autyzmu niż w typowej populacji. Istnieją dowody na to, że populacja osób z autyzmem
rośnie. Jeśli chcemy być zaangażowani w budowanie lepszej przyszłości dla naszych dzieci i całej rasy
ludzkiej, to musimy zaangażować się w ujawnianie. Już nie możemy sobie pozwolić na siedzenie na
płocie i pozwalanie innym skakać. Musimy skakać razem z nimi. Pewność siebie może rozwinąć się, gdy
ktoś rzuca się do wody, nurkuje i uczy pływać. Jeśli chcesz zostać w tyle, to zależy od Ciebie. Ale pomyśl
o tym, czego Ci brakuje. Dlaczego wszyscy mieliby się dobrze bawić? Uważam, że przyszłość wygląda
różowo, jeśli uda nam się ją wspólnie zbudować. Jednak na własną rękę nie jest to takie obiecujące.
Może mógłbyś pomyśleć o ujawnieniu i co to może oznaczać dla Ciebie? Może być początkiem zupełnie
nowej podróży! Czy grasz?

Diagnoza, ujawnienie i pewność siebie w seksualności i związkach
Istnieje ogólna zgoda co do rodzaju pytań, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
o ujawnieniu, a to wymaga szczególnego rozważenia w obszarze budowania relacji:
* Komu to opowiem?
* Czy osoba jest gotowa do dyskusji? Czy mój autyzm ma znaczący wpływ na związek?
* Co leży u podstaw tego wyroku?
* Jakich zmian oczekuję po ujawnieniu?
* Czy inne znaczące osoby, np. koledzy i przyjaciele, świadomi diagnozy? Jak zareagowali?
* Jak zainicjuję dyskusję?
* Jakie są prawdopodobne korzyści dla mnie i dla innych?
* Jakie są potencjalne zagrożenia lub negatywne konsekwencje?
* Jak zilustruję, co oznacza zespół Aspergera (AS)?
Czasami skrupulatna szczerość nie zadziała.
'Ożeniłem się, żebym nie musiał się już masturbować i będę miał kogoś, kto będzie dla mnie gotować’.
Ten komentarz został wygłoszony przez młodego mężczyznę z AS i nie spodobałby się większości
kobiet, pomimo jego szczerego ujawnienia. Uta Frith zasugerowała, że brak związków, przywiązań i
przyjaźni, które charakteryzują osoby z AS, nie oznacza, że nie chcą oni wchodzić w interakcje, ale że
nie nauczyli się instynktownie, jak robić to właściwie lub jak doceniać sygnały społeczne. Pracuję z
młodymi ludźmi z zespołem Aspergera nad rozwojem socjoseksualnym, aby nauczyć tych umiejętności
nabytych automatycznie przez zwykłych młodych ludzi, ale być może nierozpoznawanych przez osoby
z zespołem Aspergera. Te umiejętności mogą pomóc w rozwoju przyjaźni; mogą również zapobiec
karze pozbawienia wolności w przypadku wykazania jawnie niedopuszczalnych zachowań seksualnych.
Jeśli postawiono Ci diagnozę AS, Ty lub ktoś inny zauważyłeś różnicę, być może w obszarze przyjaźni
lub relacji seksualnych. Jak więc powiedzieć komuś w związku, że masz AS i kiedy jest to konieczne?
Asperger zauważył, że istnieją trudności w umiejętnościach socjoseksualnych i napisał, że: Tak więc w
seksualnych aspektach życia afektywnego często występuje dysharmonia, albo słabość, albo
przedwczesny rozwój i perwersja, ale brak harmonijnej integracji seksualności z rozwijającą się
osobowością. To bardzo negatywna perspektywa, ale jeśli diagnoza może odblokować zasoby i
samopoznanie, a nie stygmatyzować, to jest tego warta. Pomyśl o frazie naklejek na zderzaki: „Aspies
robią to inaczej”, a nie, że nie mogą tego zrobić. Wielu młodych ludzi w związkach AS chce; kilka nie.
To brak zrozumienia społecznego, który stanowi część kryteriów diagnostycznych ZA, może utrudniać
nawiązywanie relacji. Nieumiejętność patrzenia na sprawy z perspektywy innej osoby może utrudnić
utrzymanie relacji, a potrzeba ujawnienia swojej diagnozy trudna do zrozumienia. W niektórych
okolicznościach wrażliwość sensoryczna osoby może prowadzić do problemów z intymną stroną seksu.
Jeśli twój chłopak z AS odmówi dotykania cię podczas gry wstępnej, ponieważ nie lubi stymulować
seksualnie kobiety, wtedy będzie mniej przyjemności. Zrozumienie społeczne to kluczowa kwestia.
Większość osób z AS może nauczyć się podstawowych umiejętności społecznych, ale ważne jest, kiedy
i jak zastosować je w praktyce, np. zaufanie społeczne. Obejmuje to, kiedy i jak powiedzieć - lub nie
powiedzieć - innej osobie, że masz AS. Jedno spojrzenie na popularną stronę
www.bbc.co.uk/relationships pokazuje, że nie tylko osoby z AS martwią się zrozumieniem partnerów i
znalezieniem kompromisów, ulepszeniem technik randkowych i pewności siebie. Istnieją obszary

wiedzy, które uczynią każdego lepszym przyjacielem lub partnerem. Akademicki obszar diagnozy jest
jednoznaczny w porównaniu z praktycznymi implikacjami życia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu
(ASD). Często dyskutuję z moimi uczniami, czy jako partner czy przyjaciel woleliby kogoś z AS, czy kogoś
bez AS. Dyskusja skupia się na zaufaniu i zrozumieniu. Czują, że partner z AS lepiej zrozumie ich
problemy i poczują się pewniej w związku. Byłoby wspólne doświadczenie; trudności sensoryczne
byłyby rozumiane. Z drugiej strony nie mogli żyć np. z osobą, która godzinami zbierała puszki po piwie
lub grała w gry komputerowe! Podobnie jak w przypadku wszystkich młodych dorosłych, wśród
mężczyzn i kobiet wysoko oceniano podobieństwo, wygląd, poczucie humoru, życzliwość i
bezinteresowność jako cechy związane z przyjaźnią i popularnością.
Poniżej omówiono niektóre potencjalne obszary trudności w ujawnieniu ASD potencjalnemu
partnerowi. Musisz zastanowić się, jak zarządzać tymi obszarami, aby nie zaszkodzić swojej pewności
siebie. Upewnij się, że masz szansę na sukces w tym, co robisz, zanim wyruszysz; rozpoznawaj swoje
atrybuty i wykorzystuj je jak najlepiej, zamiast rozwodzić się nad niedoskonałościami. Poczucie własnej
wartości ma potężny wpływ na przystosowanie w wielu różnych obszarach. Samoocena ma wpływ na
osiągnięcia w edukacji i pracy, relacje społeczne, zdrowie psychiczne i umiejętność radzenia sobie ze
stresem. Wszystkie osoby o niskiej samoocenie charakteryzują się poczuciem niekompetencji w
relacjach społecznych, izolacją społeczną oraz przekonaniem, że ludzie ich nie rozumieją ani nie
szanują. Z badań wynika, że to satysfakcja z wyglądu fizycznego przyczynia się najbardziej do ogólnej
samooceny, a następnie akceptacja społeczna ze strony rówieśników oraz, w mniejszym stopniu,
sukcesy w nauce i osiągnięcia sportowe. Opinia grupy rówieśniczej (współpracowników, kolegów)
wydaje się być ważniejsza niż opinia bliskich przyjaciół, przed rodzicami. Spójrz na sposób, w jaki się
prezentujesz, jak się ubierasz, tematy rozmów, nowe doświadczenia, których jesteś gotów spróbować.
Emocje
Osoby z AS nie są robotami wolnymi od emocji, ale mogą potrzebować nauczyć się rozpoznawać,
wykorzystywać i kontrolować swoje emocje. Bez jakiegoś ujawnienia trudno jest pomóc przyjacielowi.
Emocje wpływają na pracę, relacje, kreatywność i osiągnięcia. Filozofowie tacy jak David Hume i Adam
Smith uważali, że emocje są niezbędne dla społecznej i indywidualnej egzystencji. Nowi myśliciele dalej
przeanalizowali tę przesłankę. Evans pisze: „Inteligentne działanie wynika z harmonijnego połączenia
emocji i rozumu”. Zrozumienie, kiedy należy postępować zgodnie z naszymi uczuciami, a kiedy je
ignorować, jest cennym atutem, który obecnie nazywa się „inteligencją emocjonalną”. Umiejętność
rozpoznawania i kontrolowania gniewu jest niezbędna w związkach, a wielu młodych dorosłych z AS
uważa to zatrudne. Evans dalej sugeruje, że emocje są niezbędne dla inteligentnego działania,
Wolkanin, taki jak Pan Spock - z całą logiką i bez emocji - byłby, ogólnie rzecz biorąc, mniej inteligentny
niż człowiek. Ujawnienie naszych niedoskonałości może być emocjonalnie trudne, co może być
potrzebne w przypadku potencjalnego partnera.
Seks i związki
Seksualność przychodzi wraz z byciem człowiekiem. Nie jest to coś, co możemy łatwo wyciąć z życia.
Grandin , wyjątkowo sprawna osoba z AS, postanowiła nie komplikować swojego życia związkami
seksualnymi, chociaż czasami zastanawia się, czego jej brakowało. Jednak Armstrong w swojej pracy o
filozofii intymności stwierdza, że „potrzeba kochania i bycia kochanym jest głęboko zakorzeniona w
ludzkiej naturze”. Cohen , pisząc zanim AS miał oddzielną kategorię diagnostyczną (AS zostało dodane
do Diagnostic and Statistical Manual IV w 1994), cytuje młodego mężczyznę z autyzmem:

Naprawdę nie wiedziałem, że są ludzie, dopóki nie skończyłem siedmiu lat. Wtedy nagle zdałem sobie
sprawę, że są ludzie. Ale nie tak jak ty. Wciąż muszę sobie przypominać, że są ludzie… nigdy nie
mógłbym mieć przyjaciela. Naprawdę nie wiem, co zrobić z innymi ludźmi.
Kiedy to osobiste doświadczenie rozważy się wraz z kryteriami diagnostycznymi dla AS,
prawdopodobieństwo nawiązania i utrzymania jakiegokolwiek związku, nie mówiąc już o związku
seksualnym, może wydawać się odległe. Dzieje się tak szczególnie, ponieważ większość rodziców
twierdzi, że ich dziecko z AS nigdy nie miało przyjaciela. Starsze badania wyników analizujące prognozy
dla dorosłych z autyzmem wykazały brak małżeństw i niewiele randek. Wciąż niewiele jest badań
dotyczących częstotliwości zawierania małżeństw i długotrwałych związków. Nowsze badania wyników
dobrze funkcjonujących dorosłych wykazały pewne małżeństwa i długotrwałe związki, ale Hellemans i
Deboutte stwierdzili wysoki odsetek związków w dobrze funkcjonującym autyzmie, być może
odzwierciedla szerszą diagnozę, którą obecnie postawiono. Doświadczenie kliniczne, książki osób z AS
i ich partnerów oraz coraz więcej badań pokazują obecnie wiele przykładów długotrwałych, udanych
relacji. Badania Hénaulta i Attwooda wykazały, że osoby z AS i wysokofunkcjonującym autyzmem mają
poziom pożądania seksualnego i wyobraźni porównywalny z populacją ogólną. Jednak profil płciowy
AS różnił się pod kilkoma względami od profilu populacji ogólnej. Obraz ciała, poczucie przynależności
do własnej płci i erotyczne wyobrażenia osób z AS wydają się być pod mniejszym wpływem norm
społecznych. Wydaje się, że dorośli z AS postępują zgodnie ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami,
niezależnie od tego, czy są skierowani do osoby tej samej czy przeciwnej płci. Młodzi ludzie z AS muszą
nauczyć się zasad: że istnieje więcej niż jeden sposób powiedzenia „nie” i zrozumieć, że istnieją
subtelne, niewerbalne sygnały zachęty. Interakcje werbalne mogą być skomplikowane; wyrażenie „Czy
chciałbyś wpaść na kawę?” wymaga znajomości kontekstu, aby można było je poprawnie
zinterpretować. Standardowa edukacja seksualna w szkole nie jest wystarczająco wyrafinowana, aby
pomóc nastolatkowi z AS. Jeśli diagnoza pojawia się wcześnie, dodatkowy zyskany czas należy
przeznaczyć na nauczenie przydatnych umiejętności społecznych.
Zaburzenie ze spektrum seksualności i autyzmu (ASD)
Seksualność to coś więcej niż zachowanie seksualne. Obejmuje obraz siebie, emocje, płeć, wartości i
postawy . To jest zachowanie socjoseksualne w całej swojej złożoności. Spojrzenie społeczeństwa na
seksualność zmienia się nieustannie w odpowiedzi na doświadczenia, edukację i wartości kulturowe.
Dyskryminujące postawy wobec seksualności osób z niepełnosprawnością rozwojową ingerowały w
przeszłości w edukację seksualną tej grupy młodych ludzi, a przez wiele lat seksualność była
odmawiana osobom z autyzmem. W rezultacie literatura na temat seksualności osób z autyzmem lub
ZA jest uboga w porównaniu z dostępną dla osób z trudnościami w uczeniu się. Chociaż Hénault i
Attwood stwierdzili, że większość osób z ASD interesuje się seksem i wykazuje szeroki zakres zachowań
seksualnych, stwierdzili również, że osoby z ZA i wysokofunkcjonującym autyzmem mają niski poziom
wiedzy na temat seksualności. Doświadczenie kliniczne pokazuje, że u niektórych osób i par określone
obszary trudności w autyzmie powodują problemy w relacjach i seksualnych. Potrzebne są dokładne
informacje, a braki w przyjmowaniu perspektywy powodują, że ważne jest zrozumienie rzeczywistości;
to, co oglądamy w telewizji, nie zawsze odzwierciedla otaczający świat. Młodzież z zespołem Aspergera
ma mniejsze doświadczenie społeczne niż ich rówieśnicy i jest mniej przystosowana do reguł
społecznych. Nie widzą problemu w pociąganiu ich do osób tej samej płci i mogą wyrażać chęć zmiany
płci, jeśli czują, że jako takie czuliby się bardziej komfortowo. Jednak grupy homoseksualne również
mają zasady społeczne, a mężczyzna z zespołem Aspergera, który przybiera postać nazbyt kampową,
naśladowaną z telewizji, może odkryć, że jest odrzucany przez mainstreamowych gejów. Niektórzy
młodzi ludzie mylą komfort i radość z przyjaźni z pociągiem seksualnym. Jeśli nigdy nie miałeś bliskiego
przyjaciela aż do późnych nastolatków, nowo rozwinięta intymność i opieka nad innym mogą

powodować zamieszanie. Ponownie, jeśli trudno jest zinterpretować swoje emocje, strach i
podniecenie seksualne mogą być mylone. Wielu młodych ludzi ma szerokie zasób słów związanych z
seksem, ale ma niewielką wiedzę na temat ich znaczenia - np. „pieszczoty”, „obciąganie” - i będą
potrzebować wskazówek, jeśli nie można im dokuczać ani zastraszać w szkole lub pracy. Młodzi ludzie
z AS muszą doświadczyć środowiska, które sprzyja zdrowej ekspresji seksualnej. Istnieją pewne
dowody na to, że młoda osoba z ZA może stopniowo nabywać umiejętności budowania relacji dzięki
intelektowi, a nie intuicji, zwłaszcza jeśli ma motywację i wskazówki w zakresie przyjaźni i relacji
Masturbacja
Masturbacja jest normalna, zdrowa i daje przyjemność. Wielu młodych dorosłych, z którymi pracuję,
miało problemy po prostu dlatego, że nikt im tych faktów nie powiedział. Dane sugerują, że ludzie z
ASD, nawet jeśli są normalnie inteligentni, nie zawsze spontanicznie odkrywają, jak się masturbować.
Trudności w osiągnięciu orgazmu i/lub nieprawidłowe techniki masturbacji obejmują nieużywanie ręki
do masturbacji, ponieważ została ukarana za „dotykanie się”, a więc osoba ociera się o twarde
powierzchnie i otrzymuje oparzenia lub rozdzieranie jąder. Osoba może nie być w stanie wytryskać i
odczuwać ból, ponieważ nie jest w stanie wystarczająco się zrelaksować, co może czasami prowokować
stres i hipermasturbację. Nadmierna masturbacja może również stanowić problem, być może dlatego,
że nie można osiągnąć szczytowania z powodu słabej wrażliwości sensorycznej lub z powodu leków
przeciwdepresyjnych. Brak świadomości wykorzystania wyobraźni do fantazji seksualnych może
prowadzić do stosowania bardziej fizycznych form stymulacji, takich jak wibracja pralek czy środków
komunikacji miejskiej, czy stosowanie rur od odkurzaczy, dziur w oparciach krzeseł, skarpet, butelek i
bardziej nietypowe przedmioty, takie jak piloty do telewizora i kije golfowe. Kobiety nieświadome
używania zabawek erotycznych używały puszek z dezodorantami, nożyczek, kluczy i świec. Prawdziwe
trudności wynikają z niezachowania tajemnicy podczas seksu, jak robi to większość populacji. Młodzi
dorastający mężczyźni z AS mogą opowiadać o wspólnym dotykaniu lub masturbacji w szkole. W
przypadku zaangażowania policji młoda osoba może zostać umieszczona w rejestrze przestępców
seksualnych. Brak zrozumienia może też prowadzić do dziwacznych zachowań, m.in. mieszanie cukru
z mlekiem w celu upodobnienia do nasienia i picie go w celu podtrzymania zaopatrzenia w plemniki po
częstej masturbacji. Czasami uczucie orgazmu jest tak przytłaczające, że przeraża daną osobę.
Fetysz zachowania
Badania wykazały, że istnieje tendencja do powtarzających się zachowań, stereotypowych
zainteresowań i fascynacji sensorycznych, które mogą wpływać na rozwój seksualny osób z ASD. Wiele
osób z zespołem Aspergera i bez niego używa przedmiotów-fetyszy do podtrzymania lub stymulowania
reakcji seksualnych. W autyzmie może występować rytualne używanie przedmiotów, fascynacje o
konotacji seksualnej i niezwykłe lęki związane z seksem. Przedmioty fetyszowe mogą obejmować
zwykły jedwab lub skórę, a także bardzo indywidualne przedmioty, które często kojarzą się z reakcjami
seksualnymi w młodym wieku, np. telewizyjne melodie czy zapach benzyny. Mogą wystąpić trudności,
jeśli reakcja seksualna jest uwarunkowana miejscami publicznymi; w takim przypadku dana osoba
będzie potrzebować treningu wyobrażeniowego i pracy nad kontekstem zachowań seksualnych. W
związku twój partner musi zgodzić się na angażowanie się w nietypowe zachowania seksualne i będzie
musiał zrozumieć, dlaczego taka stymulacja jest potrzebna.
Wrażliwość sensoryczna
Seks to dotykanie, przytulanie, przytulanie i głaskanie, znacznie więcej niż wstawianie A do B, ale
niektóre formy stymulacji seksualnej mogą być niewygodne lub nawet bolesne dla osoby z AS.
Problemy sensoryczne mogą prowadzić do trudności, m.in. nie chcąc dotykać partnera podczas gry
wstępnej, nie lubić dotyku prezerwatyw, nie chce być przytulany lub regulować siłę przyłożoną dłońmi

i palcami, co będzie wymagało wsparcia partnera. Ważne jest ujawnienie określonych różnic
sensorycznych.
Nieodpowiednie zachowanie
Badania sugerują, że niewłaściwe zachowanie osób z ASD, m.in. dotykanie genitaliów i masturbacja w
miejscach publicznych, niewłaściwe mówienie o seksie, niewłaściwe zachowanie zorientowane na
osobę oraz prześladowanie zdarzają się dość często. Zachowanie dewiacyjne „może wynikać z życia w
systemie, w którym nie jest wspierana odpowiednia wiedza seksualna i relacje”. Popieram to
stwierdzenie. Kiedy ludzie nie mają odpowiedniego miejsca do angażowania się w zachowania
seksualne lub odpowiedniej wiedzy na temat tego, co jest dopuszczalne, nie powstrzymają tego
zachowania, ale mogą wpaść w poważne kłopoty. Większości z nas poczucie wstydu uczy nas różnic
społecznych i budowania barier umożliwiających określenie właściwe od niewłaściwego. Wielu moich
uczniów ma trudności, ponieważ nikt nie powiedział im, jak mają się zachowywać - często nie mają
przyjaciół w okresie dojrzewania, kiedy większość informacji na temat seksu jest zbierana nieformalnie.
Od czasu do czasu otrzymywali poradnictwo, w ramach którego zachowanie, które może wpędzić ich
w kłopoty lub obrzydzenie partnerów (chowanie się w krzakach, nago i masturbację; zbieranie kupy i
przechowywanie jej pod łóżkiem) nie zostało potraktowane jako niewłaściwe. „Zdrowe środowisko dla
dorosłych to takie, w którym ludzie otrzymują dokładne informacje dotyczące seksualności i ekspresji
seksualnej”. Wielu młodych dorosłych, z którymi pracowałem, znajduje u dzieci podniecenie seksualne.
Mogło to wynikać z pociągu seksualnego do młodych rówieśników w okresie dorastania i nie przeszli
dalej, lub może dotyczyć bardzo małych dzieci . Jest to niewłaściwe i wymaga profesjonalnego
rozwiązania.
Osoby z zespołem Aspergera naprawdę się zakochują
Miłość to nie tylko uczucie. Ewolucyjna teoria rozwoju tej emocji mówi, że pomaga ona przetrwać
gatunkowi, ponieważ ta silna emocja trwa około 18 miesięcy, aby zapewnić narodziny dzieci w związku
damsko-męskim. Miłość „dojrzewa” z czasem i zamienia się w uczucie, które podtrzymuje partnerstwo
dzięki długiej, wzajemnie wspierającej się relacji. Wiele osób neurotypowych przykłada zbyt dużą wagę
do znalezienia „tej jedynej” - właściwej osoby dla swoich uczuć. Idealny partner nie istnieje.
Niezgodność powoduje rozpad związków, ale nielogiczne jest wnioskowanie, że można uniknąć bólu,
czekając w nieskończoność na poszukiwanie całkowicie zgodnego partnera. Jeśli kogoś kochasz, musisz
postawić go na pierwszym miejscu, aby jego potrzeby stały się priorytetem. Może to oznaczać, że
będziesz musiał zmienić niektóre swoje rutyny, aby dostosować się do długoterminowego partnera i
być może dzieci. Jeśli partner w związku otrzyma późną diagnozę AS, wówczas partner niebędący w
związku może obwiniać AS wszystkie trudności w związku. Stanford omawia to w swojej książce o AS i
długotrwałych związkach. Stanford sugeruje sposoby znajdowania rozwiązań takich problemów.
Wszystkie relacje w takim czy innym czasie spadają na dno; kluczem do ich przezwyciężenia jest
komunikacja. W waszym związku musi istnieć rzeczywista zdolność do ujawniania, dzielenia się i
wyrażania swoich myśli i uczuć w sposób, który będzie odpowiedni dla was obojga. Potrzebny jest
również sposób na rozwiązanie konfliktu i przedyskutowanie niezaspokojonych potrzeb. Jeśli partner z
zespołem Aspergera lub bez, nie zgodzi się, że jest problem, nie zmieni się. Jednak późna diagnoza
może prowadzić do rozkwitu rozwoju społecznego i relacji, gdy dana osoba znajdzie odwagę, by iść
naprzód w pracy i życiu, nie obwiniając się już, bojąc się popełniania błędów i ucząc się interpretować
zachowanie innych.
Randki komputerowe
Komunikacja online jest wspaniała dla wielu osób z AS. Może zapewnić łatwy dostęp do przyjaźni i
wsparcia osobom, które zmagają się z nieśmiałością lub niską samooceną, a także daje możliwość

budowania pewności siebie i umiejętności społecznych w nie zagrażającym środowisku. Relacje online
mogą i trwają. Ale ta sama dostępność może prowadzić do problemów, m.in. trudno stwierdzić, czy
osoba kłamie. Łatwo jest fałszywie przedstawiać się w Internecie, udawać komuś, kto odnosi sukcesy i
jest przystojny, lub kobietą, a nie mężczyzną. Nie musisz ujawniać swojego AS. Jeśli ktoś desperacko
szuka miłości lub przyjaźni, jest bardziej prawdopodobne, że wyobraża sobie, że osoba, z którą
rozmawia, jest jego idealnym partnerem. Internet może stać się kuszącym odwróceniem uwagi od
trudności i kłopotów w nawiązywaniu relacji rzeczywistych, a nie wirtualnych.
Czy diagnoza pomoże?
Jeśli osoby z ASD mają nawiązywać przyjaźnie i być częścią społeczeństwa jako dorośli, wiedza o
związkach i umiejętności ich nawiązywania muszą rozwijać się w dzieciństwie. Naszych dorosłych
przyjaciół znajdujemy w późniejszym życiu, zwykle poprzez pracę lub zajęcia towarzyskie. Jednak tylko
12% lepiej funkcjonujących dorosłych jest zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, ponad jedna
trzecia wychodzi „rzadko” na jakiekolwiek wydarzenie towarzyskie, a połowa wychodzi tylko raz lub
dwa razy w miesiącu. Te liczby dotyczące braku zaangażowania w działania społeczne były jeszcze
wyższe w przypadku nastolatków i dwudziestolatków. Jednak chociaż zintegrowane klasy i zajęcia
rekreacyjne są ważne, potrzebne jest nauczanie umiejętności. Relacje między osobami z ASD a innymi
nie są tworzone przez zwykłe grupowanie ludzi. Niektóre osoby potrzebują pomocy w przystosowaniu
się do określonych warunków i zajęć, i chociaż dzieci są zintegrowane w szkole, mogą mieć niewielu
przyjaciół. Inni mogą potrzebować kogoś, kto ułatwi im zaangażowanie lub zinterpretuje dla nich
interakcje społeczne. Bez wsparcia – w tym diagnozy – niektóre osoby z ASD mogą nigdy nie mieć
możliwości poznania innych ludzi.
Kiedy wszystko pójdzie nie tak
Czy problem w związku jest czymś, z czego możesz odpuścić, czy jest to podstawa twojego szczęścia?
Jeśli jest to pierwsze, musisz zadać sobie pytanie, czy możesz zmienić, m.in. czy możesz porzucić swoje
hobby, jakim jest cotygodniowe i wakacyjne spottingi? Jeśli to drugie, czy Twój partner może dokonać
zmiany, np.? czy twój partner przyjdzie z tobą? Czy nalegasz, aby zmienić kanał telewizyjny na coś, co
chcesz oglądać? Czy nalegasz, aby posiłek był na stole o 6 rano? Czy upewniasz się, że uporządkowałeś
wszystkie swoje prace i rutynę, zanim nakarmisz płaczące dziecko? Jeśli lubisz przebywać ze swoim
partnerem, zgadzasz się z tym, jak myśli i zachowuje się, i podzielasz te same opinie na temat życia, to
dobrze sobie radzisz, niezależnie od tego, czy masz ZA, czy nie. Jeśli Twój partner jest również kimś,
kogo szanujesz, ufasz i do którego czujesz sympatię, to masz podstawę do długotrwałego związku.
Trudności w funkcjonowaniu interpersonalnym mogą pojawić się, gdy ktoś nie jest świadomy swoich
uczuć, ma trudności z wyrażaniem emocji, wyraża je niewłaściwie lub błędnie interpretuje uczucia
partnera.
(www.bbc.co.uk/relatioship)
Wspomniana wyżej strona internetowa ma pomóc ogółowi społeczeństwa poprawić umiejętności
nawiązywania relacji, ale opis może być specyficzny dla funkcjonowania społecznego AS i trudności w
rozpoznawaniu emocji u siebie i innych. Zdarza się to czasami w każdym związku, ale częściej w AS.
Diagnoza może pomóc wcześnie zdać sobie sprawę, że partner reaguje negatywnie na to, co robisz.
Może to pomóc w kierowaniu twoim zachowaniem i być może pomoże ci uniknąć poważniejszych
konfrontacji w przyszłości. Nawet jeśli nauczysz się takich umiejętności, jak kontakt wzrokowy i pójście
do kolegów na drinka po pracy, nadal może się to nie udać. Wiele osób z AS ma trudności ze słuchaniem
jednej osoby mówiącej w hałaśliwym otoczeniu i muszą się pochylić i obserwować usta osoby, im
intensywniejszy flirt, tym intensywniej będziemy patrzeć od oka do oka – i tym więcej czasu spędzimy

patrząc na ich usta. Jeśli ktoś patrzy na twoje usta, gdy z nim rozmawiasz, może to być bardzo, bardzo
uwodzicielskie. Możliwe, że wyobrażają sobie, jak by cię pocałować.
W powyższym scenariuszu koleżanka podeszła do mężczyzny z ZA, który nauczył się dobrego kontaktu
wzrokowego, ale znalazł się w hałaśliwym pubie, gdzie musiał obserwować jej usta; pocałowała go w
usta. Aston (2003) omawia wiele problemów związanych z diagnozą ZA oraz sposoby pozytywnego
przezwyciężenia tego wyzwania dla rodziny lub związku.
Powiedzieć czy nie powiedzieć?
To naturalne, że chcesz poznać przyczynę swoich trudności. Bez jasnej diagnozy możesz czuć się w
zawieszeniu, próbując pogodzić się z tym, co się dzieje i nie mieć pewności, co przyszłość przyniesie
Tobie i być może reszcie Twojej rodziny. Po postawieniu diagnozy możesz nauczyć się umiejętności,
które przegapiłeś, ale to nie oznacza końca twoich problemów. Jeśli powiesz wszystkim, których
spotykasz, „mając nadzieję, że automatycznie dokonają potrzebnej korekty”. Jeśli zdecydujesz się
powiedzieć przyjacielowi lub partnerowi o swojej diagnozie, najlepiej nie zostawiaj tego, dopóki kryzys
nie sprawi, że będzie to konieczne, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo, że niedoinformowana
osoba uzna, że to tylko wymówka. Nie musisz robić listy wszystkich rzeczy, które są dla Ciebie trudne;
po prostu ujawnij, co jest aktualne w danym momencie. Niektórzy ludzie decydują się nie podejmować
formalnej diagnozy. Jest to osobista decyzja, zwłaszcza jeśli obawiają się o prywatność lub myślą, że
inni mogą być niesympatyczni, a nawet odrzucający lub jeśli są pewni, że ich stan nie doprowadzi do
żadnych problemów. Może tym bardziej ważne pytanie, które osoba z AS powinna rozważyć, nie brzmi:
czy mówić, czy nie, ale raczej jakie są konsekwencje nie uzyskania formalnej diagnozy lub
niepowiedzienia? Aston mówi na podstawie swojego szerokiego doświadczenia z parami: „Jedyny
przypadek, w którym widziałem, jak mężczyźni z AS zmieniają postrzeganie siebie [jak zawsze mają
rację], to wtedy, gdy mieli diagnozę i zdali sobie sprawę, że to, kim byli ich partnerzy powiedzenie było
prawdą.” Osoba mogła zmagać się z AS, nie wiedząc dokładnie, jakie są jej problemy, z biegiem czasu
ucząc się wielu technik, które ułatwiają jej życie. Z biegiem lat opracowali sposoby pozyskiwania i
śledzenia potrzebnych im informacji oraz opracowali systemy pomagające im w zorganizowaniu i
utrzymaniu porządku. Diagnoza może umożliwić im znalezienie jeszcze więcej dróg do sukcesu w pracy,
w związkach i w społeczności. Nawet jeśli osoby z AS posiadają wiedzę na temat swojej
niepełnosprawności i swoich praw, istnieją kwestie do powiedzenia lub nie do powiedzenia. A jeśli
powiesz, kiedy jest właściwy czas? Jones sugeruje, że postawienie diagnozy osobom funkcjonującym
na wyższym końcu spektrum autyzmu jest ważne, ponieważ prawdopodobnie będą one żyć i pracować
niezależnie i potrzebują świadomości własnego stylu w celu opracowania strategii rozwiązywania
problemów i być w stanie opisać naturę AS innym ludziom. Ogólnie rzecz biorąc, lepsze wyniki
prawdopodobnie przyniesie postawienie diagnozy tak wcześnie, jak to możliwe. Pamiętaj, że nie
musisz wybierać między mówieniem wszystkim a nikomu. Możesz powiedzieć kilku osobom, którym
ufasz lub które naprawdę muszą znać, i poprosić ich o zachowanie ścisłej poufności. Liczy się:
* Jak ciężki jest AS?
* W jakim stopniu natura lub różnica AS koliduje z chęcią dalszego związku?
* Jak otwarta jest druga osoba na rozpoznawanie i przyjmowanie osób niepełnosprawnych?
Kolega z zespołem Aspergera pisał o sytuacjach, w których uważa, że konieczne jest ujawnienie
swojego zespołu, „na przykład podczas ubiegania się o pracę i bardziej nieformalnie, gdy ktoś zauważa
we mnie coś „niezwykłego”. W moim przypadku jest to zwykle obsesja”. Oto przykład, kiedy uważał,
że trzeba umieścić na obrazie innych:

…przy kolacji na statku wycieczkowym. Jedząc posiłki, często lubię trzymać się preferencji, w moim
przypadku steki i lody na deser. Jedna z moich koleżanek ze stołu zauważyła, że za każdym razem
wybierałam opcję steku na danie główne i lody na deser i „przyzwyczaiłam się do tego”. Kiedy to
zauważyła, pomyślałam, że trzeba powiedzieć innym, że mam Zespół Aspergera.
Jones opisuje, jak niewiele napisano na temat diagnozowania AS lub wysokofunkcjonującego autyzmu
młodej osobie, której to dotyczy. Jest jeszcze mniej porad dotyczących informowania innych o swojej
diagnozie, chociaż Shore opracował serię arkuszy, aby umożliwić nastolatkom z AS przekazywanie
innym informacji o sobie. Specjaliści muszą rozpoznać logiczną konsekwencję zwiększonego poczucia
bezradności, beznadziejności, niższej samooceny i braku umiejętności asertywnych, które pojawiają się
w wyniku codziennego życia z AS, zwłaszcza że ta trudność dla wielu dorosłych jest albo
zidentyfikowane nieodpowiednio lub nie zostały zidentyfikowane, a jeszcze mniej prawdopodobne
jest, że otrzymał odpowiedni wkład edukacyjny. Zarówno Jones piszą o dzieleniu się diagnozą z innymi,
ale sugerują ostrożność w stosunku do osób, z którymi rozmawiasz o diagnozie i naturze AS, aby
uniknąć sytuacji, w której inni ludzie chcą o tym stale rozmawiać lub szukać oznak zachowania ASD.
Więcej ludzi myśli, że wie, czym jest AS, z powodu zwiększonej ekspozycji w prasie i książkach, takich
jak Ciekawy incydent z psem w nocy. Jeśli zamierzasz dokonać ujawnienia, musisz najpierw zrozumieć
siebie, a następnie zastanowić się, dlaczego to robisz. Inne przypadki, w których uważam za konieczne,
aby powiedzieć ludziom, że mam zespół Aspergera, to takie, w których inni zauważają, że mogę
zapamiętywać wydarzenia dzień po dniu, zarówno wydarzenia informacyjne, jak i wydarzenia
rodzinne, a także jestem w stanie zapamiętać wszystko, co wszyscy mówią słowo w słowo . Jeden z
moich wujków jest tym zaintrygowany. Kiedy ludzie zauważają, jak dobrze zapamiętuję daty, wiedzę
ogólną itp., często mówię, że mam zespół Aspergera. Główna odpowiedzialność za dyskusję i dzielenie
się diagnozą spoczywa na osobie z AS. Wyrzucenie partnera bez jego zgody byłoby nieetyczne. W
związku z tym należy przeprowadzić pewną dyskusję na temat tego, czy bardziej ogólne dzielenie się
diagnozą z kolegami ze studiów, kolegami w miejscu pracy oraz przyjaciółmi może przynieść korzyści.
Ważne jest również, aby nie używać ZA jako wymówki, tak jak w „Nie możesz oczekiwać, że to zrobię:
mam ZA!” Podczas gdy większość osób lubi poznawać nowych ludzi, niektóre osoby z ASD uważają to
za stresujące. Są wspierani przez tych, których znali na przestrzeni czasu i którzy akceptują ich
odmienność. Ciągłość relacji na przestrzeni lat jest ważnym źródłem bezpieczeństwa, komfortu i
poczucia własnej wartości. Aby pielęgnować ciągłe relacje, robić wszystkie rzeczy, które utrzymują i
promują przyjaźnie, ważne jest zrozumienie tematów omówionych powyżej.

Diagnoza w wieku dorosłym i ujawnienie społeczności
Wstęp
Celem tej części jest ujawnianie informacji w społeczności oraz sposób, w jaki ujawnianie wpływa na
jednostkę i jej rodzinę w przypadku diagnozy zespołu Aspergera (AS)/autyzmu wysokofunkcjonującego
(HFA) w wieku dorosłym. Ujawnienie wpływa na ludzi na wielu poziomach, w tym emocjonalnym,
poznawczym i praktycznym, zarówno w momencie początkowego ujawnienia diagnozy, jak i ponownie,
gdy osoba z ZA lub jej rodzina ujawnia informacje innym członkom społeczności, na przykład rodzinie,
przyjaciołom, sąsiedzi, koledzy lub profesjonaliści. Niektóre z tych aspektów zostaną zbadane.
Otrzymanie diagnozy w wieku dorosłym
Termin „zespół Aspergera” został wprowadzony, aby opisać bardziej zdolności poznawcze osób, które
nie pasowały do klasycznego autyzmu i opierał się na opisach Hansa Aspergera, który w 1944 pracował
z dziećmi, które opisał jako mające psychopatię autystyczną. Identyfikacja syndromu jest zatem wciąż
stosunkowo nowym zjawiskiem; w konsekwencji diagnoza i wsparcie dla osób dotkniętych AS/HFA jest
stosunkowo nowe. Oznacza to, że osoba dorosła z AS/HFA zwykle przeszła przez dzieciństwo bez
diagnozy lub, co ważniejsze, bez niezbędnego wsparcia i wskazówek, aby poruszać się w
niezrozumiałym świecie społecznym, często nie rozumiejąc innych, a przez nich nie rozumiejąc.
Równolegle rodzina zmaga się z wpływem, jaki AS/HFA wywiera na całą rodzinę, w połączeniu z
brakiem odpowiedniego wsparcia i porad. Dorośli z AS/HFA i ich rodziny często wyrażają niepokojącą
podróż, którą przebyli, dopóki nie postawiono prawidłowej diagnozy. Dla niektórych są to
doświadczenia błędnej diagnozy, a następnie niewłaściwego wsparcia i leczenia. Dla innych jest to
nieustanne „zamurowywanie”, którego doświadczają, gdy ich obawy są raz po raz odrzucane przez
różnych zaangażowanych profesjonalistów, a ich obawy tłumaczone są jako nadmierna reakcja bardzo
nerwowego lub nadopiekuńczego rodzica. W szkole dziecko z AS/HFA jest postrzegane jako inne, ale
natura tej różnicy nie jest doceniana i często jest niewłaściwie określane jako leniwe, dziwne,
uzdolnione lub samowolne. Doświadczenia nękania ze strony rówieśników i nauczycieli są powszechne,
zwłaszcza w szkołach średnich, a dorośli z AS/HFA pisali przejmująco o niszczycielskich
doświadczeniach szkolnych. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym większe są szanse na
odpowiednie wsparcie dziecka. Jednak uzyskanie diagnozy i odpowiedniej oceny zaburzeń ze spektrum
autyzmu (ASD) jest trudne. Dorośli i ich rodziny poszukujące odpowiedzi są uświadamiane sobie na
temat ZA na podstawie coraz większej liczby informacji dostępnych w Internecie, środkach masowego
przekazu, relacjach pierwszoosobowych i literaturze naukowej; w konsekwencji coraz więcej dorosłych
poszukuje diagnozy. Ponadto niektórzy rodzice zgłaszają, że otrzymawszy diagnozę dla swojego
dziecka, są w stanie docenić, że trudności, których doświadczyli, czy to ze sobą, czy ze
współmałżonkiem, mogą wynikać z faktu, że oni również żyli z AS. Istnieje wiele zmiennych, które
wpływają na to, jak osoba z AS/HFA zareaguje na diagnozę. Sposób, w jaki klinicysta stawia diagnozę,
może wiele zdziałać w odniesieniu do tego, jak ujawnienie wpłynie na daną osobę i jej rodzinę oraz jak
radzą sobie z tą informacją. Przydatne jest wyjaśnianie obaw i otrzymywanie informacji o pomocnych
organizacjach i lokalnych usługach. Wiek osoby, cechy osobiste, systemy wsparcia i wcześniejsze
doświadczenia z pracownikami służby zdrowia, edukacji i opieki społecznej również będą odgrywać
pewną rolę. Wpływ na rodzinę jest również złożony. ASD jest mało rozumiane, nie tylko przez
specjalistów (takich jak pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzinni, pedagodzy i inni), a dzieje się tak
zwłaszcza wtedy, gdy dziecko może być dobrze funkcjonujące lub mieć AS.
Brogan i Knussen stwierdzili, że rodzice byliby bardziej zadowoleni z ujawnienia, jeśli ocenili pozytywnie
sposób postępowania i jakość przekazywanych informacji; czy otrzymali pisemne informacje i
możliwość zadawania pytań; i czy ich wcześniejsze podejrzenia zostały zaakceptowane przez

profesjonalistów. Ich wyniki, jak sugerują, podkreślają znaczenie interakcji między rodzicami a
profesjonalistami podczas wywiadu ujawniającego. Rodzina szukająca wsparcia pediatry w swoim
urzędzie zdrowia została poinformowana, że ich dziecko potrzebuje tylko „odrobiny dyscypliny”. Biorąc
pod uwagę ich obawy, lekarz skierował dziecko na ocenę psychologiczną. Jednak już po pierwszym
spotkaniu, kiedy dziecko wyrywało psychologowi włosy, poinformowano rodzinę, że powinna się
wstydzić braku dyscypliny wobec dziecka i w takich okolicznościach psycholog nie wypada
kontynuować. Po latach zmagania się z wieloma niedokładnymi etykietami, rodzina ostatecznie
otrzymała ocenę AS dla swojego syna, gdy miał trzydzieści kilka lat. Wyrazili ulgę, że w końcu
rozmawiają ze specjalistami, którzy doskonale rozumieją, przez co przeszli i którzy potrafią
odpowiedzieć na ich wiele pytań. Wciąż jednak walczą, walcząc o odpowiednie wsparcie. Zdolność ich
syna do radzenia sobie znacznie się zmniejszyła z biegiem lat, a chroniczny stres związany z życiem z
chorobą i nieustanną walką o dokładną ocenę i wsparcie wyniszcza całą rodzinę. Kiedy rodzic zostaje
poinformowany, że jego małe dziecko jest niepełnosprawne, doświadcza złożonego zakresu emocji,
poczucia smutku i straty po „normalnym” lub „fantazyjnym” dziecku, poczucia ulgi, że jego obawy
zostały potraktowane poważnie, oraz poczucie strachu połączone z odwagą i determinacją w
znalezieniu odpowiedniego wsparcia. Jednak otrzymanie diagnozy w wieku dorosłym jest bardziej
słodko-gorzkim procesem. W przeciwieństwie do tego, co mówią rodzice młodszego dziecka, w wieku
dorosłym mniej odczuwa się stratę, a więcej ulgę, by w końcu otrzymać sensowną diagnozę. Jest
potwierdzeniem, że istnieje coś konkretnego i ma nazwę. Poproszenie kogoś o wyjaśnienie, dlaczego
coś się wydarzyło, może być bardzo pomocne zarówno dla osoby z S/HFA, jak i jej rodziny; i pozwala
spojrzeć w przyszłość w nowy sposób. Uczucie ulgi wiąże się z uświadomieniem sobie, że AS/HFA to
niepełnosprawność, która trwa przez całe życie, że nie ma żadnej „magicznej pigułki”, którą można by
zażyć, żadnej terapii lub leczenia, które sprawią, że AS/HFA zniknie. Ulga wynikająca z diagnozy łączy
się z uczuciem smutku i niepokoju, gdy wszyscy próbują pogodzić się z nową rzeczywistością. Często
podczas rozmowy z rodzicami łączy ich poczucie smutku, ponieważ z perspektywy czasu widzą
wszystkie zachowania swojego dziecka z nowej perspektywy i w tym procesie zaczynają bardziej
krytycznie patrzeć na własne interakcje. Dla niektórych diagnoza daje początek nowemu poczuciu celu,
napędzanemu chęcią poznania wszystkiego, co jest na temat choroby. Osoba i jej rodzina mogą zacząć
szukać informacji i próbować połączyć elementy, pozwalając rodzinie rozpocząć nową podróż z
przynajmniej pozorami mapy drogowej. Dla innych istnieje złożony proces bezradności, złości i
zaprzeczenia. Bezradność jest widoczna u tych, którzy nie mają konkretnych wskazówek i informacji na
temat opcji dostępnych po diagnozie, gdzie sieci w ich społeczności są nieliczne, a osoba z AS/HFA lub
inny członek rodziny ma dodatkowe trudności, które zostały wywołane przez schorzenie w ten sposób
jeszcze bardziej komplikuje obraz i utrudnia ustalenie, do kogo zwrócić się o właściwą pomoc. Gniew
jest również powszechną reakcją, która pojawia się po początkowym poczuciu ulgi i łączy się z uczuciem
smutku. Z perspektywy czasu i uzbrojeni w nową wiedzę rodzice często odczuwają stratę lat, w których
mogli osiągnąć o wiele więcej. Rodzice często kierują tę złość na wielu profesjonalistów, którzy
wcześniej zawiedli rodzinę i obecnych przedstawicieli tych zawodów w swojej okolicy. Dorosły
otrzymujący diagnozę może również skierować swój gniew na swoich rodziców, że nie zdążyli
dowiedzieć się wcześniej. W przeciwieństwie do rodziców, których dzieci są diagnozowane wcześnie,
rodzice osób zdiagnozowanych jako dorośli rzadziej zaprzeczają tej chorobie. Jednak zaprzeczenie jest
bardziej widoczne, gdy dorosły syn lub córka wydaje się radzić sobie stosunkowo dobrze; w tym
momencie rodzice wolą mniej uciążliwe opisy: jeden z rodziców wolał alternatywną diagnozę
dyspraksji z dodatkiem, że jego syn był trochę ekscentryczny. Rodzina była bardzo zamożna i
akademicka, więc zachowanie syna było łatwiej akceptowane w tej konstrukcji. Dla osoby z AS/HFA
zaprzeczenie jest widoczne głównie u osób, które otrzymują diagnozę w okresie dojrzewania, kiedy
młody dorosły jest bardziej świadomy dzielących ich różnic i jest bardziej zmuszony do dopasowania
się i upodobnienia się do innych. Nastolatek może być zły i odrzucać swoich rodziców za

zaakceptowanie tak wszechobecnej diagnozy. Poziom akceptacji będzie częściowo określony przez
sposób opisu stanu. Ludziom trudniej jest zaakceptować stan, gdy jest opisywany jako autyzm,
ponieważ wywołuje to obrazy dzieci, które nie mówią ani nie odnoszą się do siebie. Ten obraz rzadko
wykazuje podobieństwo do doświadczeń osoby z AS/HFA.
Po diagnozie
Diagnoza umożliwia osobie z AS/HFA i jej rodzinie skoncentrowanie się na konkretnym wsparciu i
zasobach, które mogą być potrzebne i które w szczególności uwzględnią AS lub HFA. Niestety wielu
rodziców zgłasza trudności po postawieniu diagnozy. Próba uzyskania specjalistycznego wsparcia jest
wystarczająco trudna dla rodziców z małymi dziećmi z ASD, ale dla tych, którzy walczą o swojego
dorosłego syna lub córkę, oraz dla dorosłego z AS/HFA, który zgłasza się na własną prośbę, sytuacja
jest zwykle jeszcze gorsza. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy; niektóre odnoszą się do
charakteru niepełnosprawności, a inne do polityki i charakteru finansowania. Charakter zespołu
Aspergera/autyzmu wysokofunkcjonującego Jeszcze 15–20 lat temu wielu specjalistów ds. edukacji,
zdrowia i opieki społecznej nie słyszało o ZA. Opieka społeczna i zdrowotna zakwestionowała istnienie
tego stanu; tam, gdzie zostało to uznane, toczyły się debaty na temat tego, czy znalazło się pod
parasolem „trudności w uczeniu się” i było odpowiedzialnością opieki społecznej, czy też była to
choroba psychiczna, a zatem pod auspicjami władz ds. zdrowia (są pozostałości tego debatę nawet
teraz). Dzieci były trudne do umieszczenia, ponieważ nie wykazywały oznak trudności w uczeniu się,
ale wykazywały wypaczone wzorce osiągnięć, zarówno rozwojowych, jak i akademickich. Z tego
powodu wiele dzieci trafiło do szkół specjalnych, ponieważ uważano, że cierpią z powodu trudności
emocjonalnych lub behawioralnych, albo też zmagały się z szkołą ogólnodostępną. Bardzo niewiele
dzieci zostało umieszczonych w specjalistycznych środowiskach ASD. Frith mówi o zagadce, jaką jest
autyzm; jest to szczególnie prawdziwe, gdy patrzymy na osobę z AS/HFA. Podczas gdy dziecko stara się
zrozumieć i zarządzać swoim zmysłowym, fizycznym i społecznym otoczeniem, sam charakter różnic
społecznych i komunikacyjnych sprawia, że dziecku trudno jest wyrazić ten konflikt inny niż
behawioralny. W przeciwieństwie do wielu niesprawności fizycznych, AS/HFA nie jest od razu
oczywiste dla obserwatora, a cechy behawioralne są często błędnie interpretowane. Z biegiem lat
dziecko albo znajduje bardziej wyrafinowane sposoby radzenia sobie lub maskowania różnic, albo staje
się bardziej zakorzenione i niespokojne, zmniejszając swoją zdolność do skutecznego angażowania się
w codzienne życie. Brak zrozumienia głębi niepełnosprawności i brak wyraźnych i namacalnych oznak
jej dotkliwości oznacza, że niewielu profesjonalistów docenia, jak potencjalnie niszczycielska może być
niepełnosprawność. W większości przypadków rodziny były w stanie zapewnić „niewidzialną siatkę
bezpieczeństwa”, aby umożliwić osobie poruszanie się przez życie. Jednak gdy dzieci osiągają
dorosłość, stają przed większymi wyzwaniami, takimi jak dostęp do wyższego wykształcenia,
zatrudnienie, nawiązywanie relacji poza rodziną oraz zmaganie się z problemami autonomii i
niezależności. Aby jak najlepiej wykorzystać dostępne dla danej osoby możliwości, wymagany będzie
poziom wsparcia odzwierciedlający to, co zaoferowała rodzina. Brytyjska Ustawa o Dyskryminacji Osób
Niepełnosprawnych jasno stwierdza, że osoby niepełnosprawne mają prawo do wsparcia
umożliwiającego im niezależne życie i dostęp do zasobów społeczności. Wsparcie może mieć formę
pomocy specjalistycznych, facylitatorów lub środowisk dostosowanych do specjalnych potrzeb.
Profesjonalistom trudno jednak wyjść poza ramy niepełnosprawności fizycznej, uczenia się czy
sensorycznej.
Polityka i finansowanie
Dostępność specjalistycznego wsparcia dla dorosłych z AS/HFA jest bardzo zróżnicowana w zależności
od obszaru. Jest to po części odzwierciedlenie ograniczonej wiedzy i świadomości tego stanu przez
specjalistów w sektorach ustawowych, w połączeniu z skończoną kwotą pieniędzy na zlecanie usług.

Dzisiejsza kultura jest podyktowana zarządzaniem zasobami; często przekłada się to na to, że
menedżerowie opieki przydzielają ograniczone zasoby tylko tym, którzy ocenili, że mają potrzeby o
wysokim priorytecie. Dorośli z AS/HFA i ich rodziny często doświadczają wielkich trudności w uzyskaniu
finansowania i wsparcia, ponieważ ustawowi specjaliści mają trudności z docenieniem potencjalnie
upośledzających aspektów AS/HFA, zwłaszcza w konfrontacji z osobą sprawną fizycznie i elokwentną.
Często zasoby są dostępne dla dorosłych z AS/HFA dopiero w momencie kryzysu, który niestety
objawia się trudnościami ze zdrowiem psychicznym, takimi jak depresja, uzależnienie lub niewłaściwe
lub niedopuszczalne zachowanie w środowisku, w pracy , na studiach lub w rodzinie. Zachowanie osoby
jest mało rozumiane, a osoba może zostać uwięziona, stracić pracę lub dom. Młody mężczyzna
mieszkający z rodzicami spędził większość swojego życia wpatrując się w świat zewnętrzny, tęskniąc za
zwykłym życiem, posiadaniem dziewczyny i pewnego dnia posiadania rodziny. Niestety, jego
niewłaściwe próby spotkań z kobietami spowodowały, że został uwięziony za napaść na tle
seksualnym, a następnie przedzielony na bezpieczny oddział psychiatryczny. Na szczęście dla tego
młodego człowieka wydano zalecenie, aby został przebadany pod kątem ASD, co zaowocowało
diagnozą. Po roku spędzonym w bezpiecznym środowisku, gdzie jego interakcje społeczne zostały
przeanalizowane w ramach konstrukcji przestępcy seksualnego, jego trudności zostały w końcu
umieszczone w nowej konstrukcji AS, a jego zachowania nagle stały się bardziej sensowne dla
profesjonalistów zajmujących się jego opieką. Zarówno jego programy zachowania, jak i nastawienie
personelu zostały zrekonstruowane tak, aby odpowiadały jego rzeczywistym potrzebom. Ten młody
człowiek był w stanie przenieść się z tego bezpiecznego środowiska z powrotem do swojej
społeczności; Obecnie mieszka w domu prowadzonym przez organizację charytatywną oferującą
specjalistyczne wsparcie dla dorosłych z ASD i korzystającą z zasobów społeczności, takich jak klasy
ogólnodostępne w lokalnym college'u dalszej edukacji. Dla niego i dla tych, którzy go wspierają, jasne
jest, że musi pogodzić się ze swoją diagnozą, zaakceptować, że obowiązują ścisłe wytyczne ze względu
na jego historię i pracować w wyraźnych granicach, które pozwolą mu iść naprzód. Dla niego i
personelu, który go wspiera, ujawnienie swojej niepełnosprawności jest jedną z kwestii, ale dodatkowo
potęgują ją jego specyficzne trudności związane z relacjami. Pytanie, ile ujawnić i dla kogo, staje się
kwestią niepokoju i troski; istnieje potrzeba zarówno zrównoważenia jego potrzeb, jak i ochrony jego
prywatności. W takim przypadku diagnoza i ujawnienie mogą ułatwić jednostce bardziej pozytywną
przyszłość; podniósł także świadomość psychiatry, psychologa i personelu opiekuńczego w oddziale
zabezpieczonym. W przyszłości mogą być bardziej skłonni wyjrzeć poza początkową prezentację
przestępcy i sprawdzić, co może leżeć u podstaw pewnych cech behawioralnych. Wraz ze wzrostem
diagnozy wzrośnie zapotrzebowanie na odpowiednie usługi i wsparcie ze strony doświadczonych i
przeszkolonych specjalistów w sektorze ustawowym. W Wielkiej Brytanii swój manifest przedstawiła
All Party Parliamentary Group on Autism (APPGA). Określa pięć ogólnych zasad i 11 celów, które mają
zostać osiągnięte do 2013 roku. Obejmuje to mianowanie wyższego kierownika w każdym lokalnym
urzędzie odpowiedzialnym za zlecanie i świadczenie usług dla dzieci i dorosłych oraz wyznaczonego
członka każdego lokalnego zespołu zdrowia psychicznego posiadający wiedzę specjalistyczną w
zakresie ASD, któremu powierzono odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb w zakresie zdrowia
psychicznego dzieci i dorosłych z ASD. Ponadto proponują, że skuteczne przeszkolenie w zakresie
rozumienia ASD jest warunkiem wstępnym realizacji manifestu. APPGA chce, aby wszyscy
profesjonaliści pracujący w służbie zdrowia, opiece społecznej, edukacji i sądownictwie karnym przeszli
szkolenie uświadamiające autyzm i ukierunkowane na pracę w ramach ustawicznego rozwoju
zawodowego. Specjalistyczne wsparcie musi być dostępne, aby umożliwić osobie z AS/HFA dostęp do
szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego lub przedzawodowego oraz poradnictwa, a także
możliwość i wskazówki dotyczące spotkania i interakcji z innymi w kontekście społecznym oraz życia
niezależnie od swojej rodziny. Biorąc pod uwagę, że takie wsparcie jest powszechnie zarówno trudne
do znalezienia (Howlin 2000), jak i jeszcze trudniejsze do sfinansowania, lepsze szkolenie i świadomość

mogą mieć bardziej pozytywny wpływ na alokację zasobów. Nieuchronnie, w dążeniu do zapewnienia
odpowiedniego wsparcia, konieczny będzie poziom ujawnienia.
Poprawa zrozumienia poprzez ujawnienie
Ujawnianie odgrywa ważną rolę w umożliwieniu społeczności otwarcia oczu na różnice, w zwiększeniu
zrozumienia i poprawie świadczenia w celu przełożenia retoryki równości na rzeczywistość. Pomijając
retorykę, takie ujawnienie może obejmować dzielenie się informacjami, które mogą sprawić, że dana
osoba poczuje się bezbronna i poczuje się inna. Powodzenie ujawnienia będzie zależeć od tego, jak
dobrze osoba czuje się z takim ujawnieniem i jak zdolni są ci, którzy mają ujawnione im informacje,
radzić sobie z tymi informacjami: jedno jest wewnętrznie powiązane z drugim. Ujawnienie swojej
niepełnosprawności wyraża swoją różnicę w stosunku do innych, a nasze społeczeństwo nie zawsze
traktuje tę różnicę przychylnie.
Kto musi wiedzieć?
Istnieją indywidualne różnice, które determinują sposób, w jaki dana osoba pogodzi się z diagnozą, i
które wpłyną na jej odczucia związane z ujawnianiem się innym. Wpływają na to również wydarzenia
kulturalne, praktyczne i okolicznościowe. Niektórzy dorośli z AS/HFA mają zarówno intelektualną, jak i
emocjonalną zdolność do całkiem udanego życia z AS/HFA. Wielu mówiło o tym, jak ważne jest
posiadanie kilku osób, które były przy nich i wspierały ich. W takich przypadkach potrzeba ujawnienia
jest często ograniczona do niewielkiej liczby osób, takich jak rodzice, małżonek i przyjaciele.
Alternatywnie, dostęp do większej wiedzy i informacji, które stają się dostępne po postawieniu
diagnozy, wzmacnia innych; zamiast ograniczać, komu się ujawniają, kieruje nimi chęć edukowania
innych na temat ich niepełnosprawności. Jednak konieczność może dyktować potrzebę ujawnienia, a
nie wybór. Nie wszyscy dorośli są w stanie poradzić sobie z trudnościami dorastania z AS/HFA; niektórzy
mogą nie mieć zasobów poznawczych lub emocjonalnych, aby skutecznie zarządzać; wpływ mogą mieć
również zasoby praktyczne i finansowe. Izolacja i stres, jakie niektórzy ludzie nakładają na siebie, aby
przetrwać dzień, oznaczają, że mogą stać się bardziej podatni na dodatkowe problemy ze zdrowiem
psychicznym, takie jak depresja, silny lęk, lęki, fobie i skłonności samobójcze. Radzenie sobie z gniewem
będzie również trudniejsze. Trudności te ograniczają zdolność całej rodziny do nawiązywania relacji z
innymi. Unika się zajęć towarzyskich i rekreacyjnych, a w konsekwencji alienacja, desperacja i
beznadziejność dyktują życie rodzinne, zwiększając stres. Osoby o większych potrzebach będą
nieuchronnie bardziej uzależnione od rodziny. Po postawieniu diagnozy można poprosić o specjalne
wsparcie specjalistyczne; oznacza to nieuchronnie konieczność ujawnienia informacji wielu
specjalistom w celu zabezpieczenia takich usług. Brak specjalistycznych usług stwarza dalsze trudności
dla niektórych osób, które mogą pokonywać duże odległości, aby otrzymać odpowiednie wsparcie, a
korzystanie z transportu publicznego może być bardzo problematyczne. Specjalistyczna poradnia dla
osób z AS/HFA miała wielu klientów korzystających z usługi, którzy musieli przebyć 20-30 mil. Wielu z
tych klientów miało poważne trudności z transportem publicznym. Niektórzy klienci woleli korzystać z
lokalnych usług taksówkowych i czuli, że ujawnienie informacji pomogło im, ponieważ mogli poprosić
jednego lub dwóch kierowców, z którymi czuli się komfortowo. W ich przypadku ujawnienie informacji
pomogło zmniejszyć niepokój związany z podróżą, ponieważ mogli ufać kierowcom, że nie będą ich
dalej denerwować, ani tym, co robili, ani tym, o czym rozmawiali. Tak więc pełnia ujawnienia będzie
różna w zależności od osoby oraz ze złożonością jej specyficznych trudności i potrzeb. Im bardziej
złożone są te trudności, tym więcej osoba i jej rodzina mogą być zmuszeni do ujawnienia, aby otrzymać
wsparcie od organizacji statutowych i wolontariackich.
Wartość ujawnienia

Negatywne doświadczenia na przestrzeni lat mogą sprawić, że osoba będzie podejrzliwa i wrażliwa na
krytykę). W związku z tym istnieje ryzyko ujawnienia, takie jak dalsze odsłanianie się, co może być
trudne dla osób nadwrażliwych; strach przed dalszą ostracyzmem; lub, co gorsza, poczucie, że AS/HFA
jest usprawiedliwieniem dla złego zachowania. Różnice kulturowe w postrzeganiu niepełnosprawności
wpłyną również na to, jak bardzo osoba i jej rodzina uważają, że należy ją ujawnić i komu, oraz jaki
poziom wsparcia będzie poszukiwany poza rodziną. Na poziom ujawnienia może mieć wpływ
rozszerzona rodzina oraz parametry religijne lub kulturowe. Prawdopodobnie jednak korzyści z
ujawnienia: przeważają nad kosztami: ujawnianie zachęca specjalistów i organizacje do poszerzania
swojej bazy wiedzy oraz do identyfikowania zasobów lub uzupełniania deficytu zasobów tam, gdzie
jest to podkreślone. Niezależnie od poziomu postrzeganej potrzeby, istnieją różne prawa i orzeczenia,
aby zapewnić rozpoznanie specyficznych niepełnosprawności ludzi i że dostępne są możliwości
wspierania dostępu i integracji . Ujawnienie może umożliwić danej osobie znalezienie potencjalnych
źródeł wsparcia w szkole lub na uczelni iw miejscu pracy oraz zainteresowanym innym osobom, które
chcą dowiedzieć się więcej o AS/HFA i być pomocnymi. Osoby w szkolnictwie wyższym lub zatrudnieniu
mogą nie czuć się komfortowo z ujawnianiem, woląc zamiast tego maskować swoje trudności i
kontynuować pracę nad mieszaniem się lub unikaniem potencjalnie trudnych sytuacji. Jednak
psychologicznego kosztu takiego wysiłku nigdy nie można lekceważyć. Tak więc, chociaż może nie być
konieczne ujawnianie informacji wszystkim, pomocna może być świadomość, że ujawnienie jednej lub
dwóm kluczowym osobom może zapewnić większe wsparcie w określonych obszarach potrzeb.
Środowisko uczelni i miejsca pracy może dokonać odpowiednich dostosowań w celu zaspokojenia
potrzeb jednostki, na przykład próbując przystosować się do trudności percepcyjnych i sensorycznych
oraz dostosowując sposób, w jaki wymagania społeczne i zmiany harmonogramu są wprowadzane, aby
być bardziej przyjaznym AS/HFA. To z kolei może prowadzić do lepszej komunikacji i interakcji, dalszego
zwiększania pewności siebie i otwierania umysłów ludzi. Dzielenie się informacjami i wiedzą wzbogaca
jakość życia każdego z nas i sprawia, że wszyscy jesteśmy trochę bardziej tolerancyjni wobec różnic.
Pewność siebie
Zwiększona pewność siebie wiąże się z pozytywnymi doświadczeniami życiowymi, wspierającymi
relacjami i wpływem, jaki mają one na nasze poczucie siebie i naszą samoocenę. Wiele osób z AS/HFA
mówi o mgle, która ich spowija; inni pisali o poczuciu, jakby znajdowali się za szybą, nie do końca mogąc
nawiązać połączenie ze światem neurotypowym lub o tym, że nigdy nie czują się jak prawdziwa osoba
Takie uczucia są najbardziej widoczne w okresie dojrzewania; na tym etapie życia młodzi ludzie
zaczynają zgłębiać kwestie indywidualności i tożsamości w relacji z innymi; nie inaczej jest w przypadku
osoby z AS/HFA. Dla wielu jest to czas, w którym bycie częścią grupy rówieśniczej, doświadczanie
różnych relacji i zmaganie się z takimi kwestiami, jak zależność kontra niezależność, staje się celem;
sukces takich postanowień będzie nierozerwalnie związany z pozytywnym rozwojem jaźni. Dla wielu
osób z AS/HFA to właśnie w okresie dojrzewania ich różnice w stosunku do innych stają się większym
wyzwaniem dla ich tożsamości i poczucia siebie; to jeden z trudniejszych momentów do postawienia
diagnozy.
Młody mężczyzna, u którego zdiagnozowano wiek dojrzewania, miał trudności z pogodzeniem się z
diagnozą, zarówno ze względu na związek z autyzmem, jak i dlatego, że odrzucił wszechobecny i
etykietujący aspekt diagnozy. Z drugiej strony jego rodzina z ulgą przyjęła opis wyjaśniający trudności.
Ich pragnienie ujawnienia się profesjonalistom, szkole i członkom rodziny w celu uzyskania
odpowiedniego wsparcia stało w sprzeczności z jego chęcią nieujawniania się. To był dla niego
krytyczny czas, ponieważ walczył o niezależność i pragnienie bycia jak jego przyjaciele. Biorąc pod
uwagę jego wiek, kwestia ujawnienia była delikatną kwestią. Na szczęście dla niego jego rodzina była
w stanie przedyskutować ze specjalistą doradcą, jak najlepiej poradzić sobie z tym konfliktem; w ten

sposób znaleźli równowagę między poszanowaniem jego prawa do prywatności a znalezieniem
sposobów pomocy mu w potrzebach. Osiągnięty kompromis polegał na tym, że jego rodzice nadal będą
angażować się w lokalną grupę walczącą o usługi dla osób z AS/HFA w dzielnicy, jednocześnie zgadzając
się uznać jego pogląd za słuszny. Następnie syn zgodził się uczestniczyć z rodzicami w niektórych z tych
spotkań, podczas których omawiano pewne tematy. Kiedy zakończy się zawierucha wieku dojrzewania,
może być w stanie lepiej rozpoznać swoje specyficzne trudności. To, że jest zaangażowany w sieć AS,
choćby na obrzeżach, oznacza, że będzie przyswajał istotne dla niego informacje. Kiedy dorośli
zaczynają umieszczać swoje doświadczenia w kontekście AS, mają namacalne dowody na to, dlaczego
nie potrafili się dopasować i dalej, że nie są sami, że nie są winni swojej odmienności. Restrukturyzacja
własnych doświadczeń w celu nadania im sensu zwiększa samoświadomość i poprawia pewność siebie.
Ponadto znalezienie przyjaciół lub specjalistów, którzy są wrażliwi na tę chorobę, może wiele zdziałać,
aby umożliwić danej osobie zbadanie konkretnych problemów i trudności, które mogą mieć, zarówno
ze sobą, jak i z innymi. Młoda kobieta była nieustannie zmartwiona faktem, że młody mężczyzna,
którego znała z jej lokalnego pubu, przyjaźnił się z innymi kobietami. Spowodowało to szereg trudności
w pubie, kiedy się zdenerwowała. Po spotkaniu z doradcą specjalizującym się w AS/HFA, była w stanie
omówić i zrozumieć naturę tego związku oraz znaleźć sposoby radzenia sobie ze swoimi uczuciami, gdy
młody mężczyzna rozmawiał z innymi kobietami. Poradnictwo pomogło jej zarówno zrozumieć tę
specyficzną sytuację społeczną, jak i przyjrzeć się innym problemom, które ograniczyły jej zdolność do
pomyślnego życia w społeczności. Jasne i ustrukturyzowane wsparcie dla niej oraz informacje
dotyczące AS/HFA dla jej pracowników pomocniczych umożliwiły jej radzenie sobie z wieloma
obszarami konfliktu w jej życiu. Miało to znaczący wpływ na jej samoocenę. Im więcej osób dowie się
o AS/HFA, tym wygodniej osoba z AS/HFA będzie się czuła w ujawnianiu informacji w społeczności.
Niestety, sam charakter niepełnosprawności często powoduje, że osoby z AS/HFA ograniczają swoje
możliwości zaangażowania się w życie społeczne. Częściowo jest to związane z trudnościami w
komunikacji społecznej oraz różnymi stylami przetwarzania i uczenia się ludzi; w konsekwencji
środowiska, w których nie można kontrolować wymagań społecznych, mogą prowadzić do niepokoju i
paniki, czy to na uczelni, w pracy, w supermarkecie czy w czasie wolnym. Biorąc pod uwagę, że
jednostki mogą się spotykać i nawiązywać przyjaźnie w takich środowiskach, unikanie takich miejsc w
konsekwencji zmniejszy ich możliwość nawiązania przyjaźni i jeszcze bardziej zmniejszy ich zdolność do
poznania zasad społecznych i sposobów interakcji, które mogą pomóc w budowaniu relacji i poprawie
samopoczucia. pewność siebie i poczucie własnej wartości. Przyjaciele, którzy zostali poinformowani o
AS/HFA, mogą zaoferować bardziej ukierunkowane wsparcie w sytuacjach, w których osoba z AS/HFA
może czuć się nieswojo lub nie do końca; w ten sposób jednostki nie muszą unikać sytuacji, w których
pojawiają się okazje do poznawania innych i dzielenia się zainteresowaniami. Wiele osób z AS
nawiązuje obecnie kontakt z innymi przez Internet lub dołącza do grup społecznych, zmniejszając w
ten sposób potencjalną izolację i samotność, które mogą znacząco zaszkodzić poczucie własnej
wartości i pewność siebie. W przypadku rodziny diagnoza zwiększa również pewność siebie, ponieważ
pozwala im skuteczniej opisać, że ich syn lub córka ma specyficzne trudności, które są rozpoznawane
klinicznie i które można wspierać. Istnieje dowód, że ich zmartwienia i obawy na przestrzeni lat były
prawdziwe i że wiele zawiłości życia rodzinnego można przypisać AS/HFA, a nie słabemu rodzicielstwu,
czego mogli się obawiać lub które mogło być przypisywane jawnie lub skrycie do nich. Równolegle do
osoby z AS/HFA uświadamianie sobie, że istnieje wiele innych rodzin podobnych do nich, zmniejsza
poczucie bycia samotnym i otwiera drzwi do spotkania i wymiany doświadczeń, do walki o poprawę
usług oraz do znalezienia możliwości wzajemnego wsparcie i dzielenie się problemami, zarówno w
odniesieniu do praktycznych, jak i emocjonalnych aspektów, z którymi borykają się rodziny. Zamiast
podróżować samotnie po nieznanym terytorium, zarówno osoba z AS/HFA, jak i jej rodzina mogą
zacząć wzywać większą sieć wsparcia i mieć większą pewność, że dzięki diagnozie mają większą
kontrolę nad przyszłością niż w przeszłości bez diagnozy. jeden.

Wychodzenie z autyzmem w pracy
Czy powinienem? Powinieneś? Czy my wszyscy? Jak duży wybór mamy w tej sprawie? W zależności od
tego, w jaki sposób manifestuje się nasz autyzm lub, inaczej mówiąc, jak „normalnie” jesteśmy w stanie
zachowywać się i jak długo, samo znalezienie pracy może być upokarzającym doświadczeniem. Artykuł
w Guardianie (13 maja 2001) cytuje autie Iana Wombella mówiącego : „Jeśli składam podanie o pracę,
że cierpię na zespół Aspergera (AS), nie mam rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli nie powiem ludziom o
mojej niepełnosprawności, kiedy idę na rozmowę, nie będą mogli zrozumieć, co jest ze mną nie tak”.
Oto mały wybór doświadczeń autyzmu z rozmowami kwalifikacyjnymi, zaczerpnięty z ankiety
internetowej, którą przeprowadziłem: Wygląda na to, że NT [neurotypowcy] interesują się tylko
osobowościami ludzi. Nie dbają o to, co naprawdę możesz zrobić. Ponieważ dla nich wyglądam jak
wariat albo zombie, nie zatrudnią mnie; osądzają mnie ze względu na mój nieco odmienny język ciała.
(Jeanette H.) Jestem absolutnie okropna podczas wywiadu. Nie potrafię się wytłumaczyć ani
odpowiedzieć na pytania na miejscu. Rozmówcy mają się „sprzedać”, czego nigdy nie wiedziałem, jak
to zrobić. Myślę, że jestem kiepski w przeprowadzaniu wywiadów. (Terry Walker) Często miałem
trudności ze zrozumieniem niuansów pytań, gdy pytania mają kilka znaczeń, więc odpowiedź, której
udzieliłem, nie uchwyciła niuansów. Nie przeprowadzam dobrze wywiadów, ponieważ czasami
potrzebuję czasu, aby odpowiedzieć na pytania. Czasami też nie rozumiem od razu, o co mnie pytają.
Gorzej, kiedy jestem zestresowany. Objawy [autyzmu] sprawiają, że wyglądam dziwnie podczas
wywiadów. Myślę, że mój autyzm wpływa na moją zdolność do robienia dobrego pierwszego wrażenia
na rozmowach kwalifikacyjnych. Miałem szefów, którzy mówili takie rzeczy jak: „Nie myślałem o tobie
zbyt wiele, kiedy zaczynałeś, ale wypadłeś naprawdę dobrze”. (Dirk Brugman) Mogę nie spełniać
oczekiwań komisji poszukiwawczych w zakresie komunikacji niewerbalnej i dosłownej interpretacji
języka. (Stephen) Zazwyczaj mam niewielki problem z umówieniem się na rozmowę kwalifikacyjną na
podstawie moich kwalifikacji i życiorysu. Osobiście jednak wysyłam osobom przeprowadzającym ze
mną wywiad niewłaściwe sygnały niewerbalne. Większość pracy, którą udało mi się znaleźć, była
wynikiem znajomości kogoś, kto już tam pracuje. Oczywiście znam mniej ludzi niż większość ludzi, więc
nie ułatwia to sprawy. Aby dostać pracę akademicką [profesor], musisz odbyć rozmowę kwalifikacyjną,
która różni się od większości rozmów kwalifikacyjnych w świecie nieakademickim. W niektórych
przypadkach wymaga to spędzenia pełnych 12 godzin… z wykładowcami wydziału… Jestem pewien, że
niektóre wydziały oczekują, że będę bardziej towarzyski/ekstrawertyczny niż ja naturalnie; chociaż
potrafię dobrze rozmawiać z ludźmi na istotne tematy, kiepsko mi idzie „strzelanie z wiatru”, zwłaszcza
z ludźmi, których ledwo znam. Więc drugi kandydat wchodzi i jest bardziej towarzyski i rozmowny, i
dostaje pracę zamiast mnie. Największym problemem jest zdecydowanie wywiad. Wahadło przesunęło
się zbyt daleko w kierunku „musi być graczem zespołowym”. Indywidualność rzadko już jest ceniona.
(Fred)
Moje własne doświadczenie się zgadza. Do czasu, gdy skończyłem trzydzieści lat, nigdy nie udało mi się
zdobyć pracy poprzez rozmowę kwalifikacyjną - i nawet wtedy dostałem pracę, dla której mam
udokumentowane doświadczenie jako tymczasowy. mama, od kiedy miałam 16 lat. Później, kiedy
próbowałam sama znaleźć pracę, pojawiając się w firmach w odpowiedzi na ogłoszenia w gazetach,
nikt nie dawał mi nawet podania do wypełnienia. Może dlatego, że wyglądałem zbyt młodo, albo
dlatego, że nie wyglądałem na osobę poważnie poszukującą pracy. Miałem (i robię) tendencję do bycia
niejasnymi w nieznanych miejscach, ponieważ jestem przeciążony. Zbyt duża ilość nowości naraz
prowadzi do wsparcia w przetwarzaniu, a co za tym idzie, zostaje mi mniej możliwości interakcji.
Cokolwiek to było, coś sprawiało, że wydawałem się potencjalnym pracodawcom jako niewarte choćby
minimalnego rozważenia. Kiedy już dostaniemy pracę, jak zauważył Ian Wombell, nadal musimy radzić
sobie z byciem postrzeganym jako jednostka niestandardowa. Możemy być „wysoko funkcjonujący”
(w pewnym sensie, czasami), ale nasze problemy w pracy mają tendencję do należą do tych samych

kategorii, co te zidentyfikowane wśród osób oznaczonych jako „autystyka o niskim poziomie
funkcjonowania”: komunikacja, umiejętności społeczne, wrażliwość sensoryczna, zmiana koncentracji,
załamania nerwowe. Niektórzy z nas są w stanie utrzymać interfejs NT w pracy, który pozwala nam
zdać normalnie lub wystarczająco blisko, i to są auty, które mogą skorzystać z rady adwokata
zatrudnienia autyzmu, Rogera Meyera. Według Meyera: „Autyzm nie jest czymś, co większość ludzi
rozumie. Wysoko funkcjonujący autyzm lub AS to coś, co rozumie mniej osób. Poinformowanie
wszystkich o swoim zespole Aspergera sprawi, że wiele osób będzie zdezorientowanych, często
zastanawiając się, dlaczego w ogóle zadałeś sobie trud, aby im o tym powiedzieć”. W większości
przypadków, radzi, lepiej będzie milczeć na temat autyzmu i zamiast tego starać się rozwiązywać
problemy w miejscu pracy na podstawie potrzeby. Nie „Jestem autystyczny, więc potrzebuję
spokojnego miejsca do pracy”, ale „Pracuję lepiej w cichym miejscu. OK, jeśli zamknę drzwi?” Na tej
podstawie wyzwania sensoryczne mogą być najłatwiejsze do rozwiązania. Nie wszystkie miejsca pracy
są dostosowane do wszystkich wrażliwości, ale przynajmniej możemy rozmawiać o tych problemach
bez wspominania o autyzmie. (Oczywiście, jeśli doprowadza cię do szału niewidzialne dla innych
migotanie światła w miejscu pracy lub niesłyszalny dla innych dźwięk twojego sprzętu, wtedy
wymyślenie przekonującego wyjaśnienia, które nie obejmuje autyzmu, może być sztywny test
umiejętności konwersacyjnych). Wielu z nas ma jednak historię problemów w pracy, których nie można
wystarczająco skutecznie lub wystarczająco konsekwentnie ukryć, aby udawanie normalności było
niezawodną długoterminową strategią. Z tego, co sam widziałem, słyszałem i doświadczyłem,
podejrzewam, że wczesne lata pracy i późniejsze lata życia mogą stanowić szczególnie trudne
wyzwania dla autystów takich jak my. Nasza niestandardowa komunikacja utrudnia nam
„zaaklimatyzowanie się” do standardów i praktyk w miejscu pracy, gdy zaczynamy. A kiedy mijamy lata
(tak jak ja), nasz zapas energii może zanikać do tego stopnia, że tracimy zdolność do wykonywania
emulacji NT przy 100-procentowym pokryciu dnia pracy. Przebywanie w szafie będzie najłatwiejsze dla
osób o dobrych umiejętnościach komunikacyjnych, które dobrze dogadują się również z przełożonym
lub współpracownikami, z którymi trzeba negocjować zmiany w miejscu pracy. Niestety te cechy nie
są powszechne wśród autystów. W mojej ankiecie internetowej (30 respondentów z autyzmem)
zapytano o powody zwolnienia z pracy związane z AS/autyzmem. Najczęściej zaznaczaną opcją był
„Brak umiejętności nawiązywania kontaktów lub kontaktów towarzyskich ze współpracownikami”, a
zaraz za nim „Nielubiane przez współpracowników lub przełożonego” i „Postrzegane jako dziwne lub
dziwne”. Różnica w stylach komunikacji może być poważnym problemem w pracy. Dla NT każdy
kontakt ze współpracownikiem ma element społeczny. (NT są powodem, dla którego ludzie są
określani jako „zwierzęta społeczne”). Z drugiej strony osoby autystyczne częściej rozmawiają tylko
(lub przede wszystkim) na temat substancji, nie zdając sobie sprawy, że sposób rozmowy jest
postrzegany przez osoby nieautystyczne jako element osobistej relacji społecznej. To, co mówię, jest
znacznie mniej determinowane przez moją relację z drugą osobą, a bardziej prawdopodobne jest, że
będzie zdeterminowane przez temat i moją relację z tematem. Częściowo oznacza to, że jest mniej
prawdopodobne, abym (myślę o) dopasowywał to, co mówię, do osoby, z którą rozmawiam. W
rezultacie mogę być postrzegany jako pedantyczny, protekcjonalny (jeśli wchodzę w zbyt wiele
szczegółów, biorąc pod uwagę pochodzenie drugiej osoby) lub nadmiernie ezoteryczny, gdy w
rzeczywistości to, co robię, przetwarza/organizuje temat w moim własny umysł, rozmawiając ze sobą
tak samo jak z kimkolwiek innym.
Kiedy aspekty społeczne wkraczają do miejsca pracy, nasze deficyty (według standardów NT)
prawdopodobnie odniosą ulgę. Możemy stać w pobliżu, czując się głupio z powodu braku otwartej
analizy i dyskusji. W grupie internetowej Gail opisała, jak zagubiona czuła się podczas imprezy: Wiele
razy, kiedy czegoś nie robię, niekoniecznie dlatego, że nie mam ochoty. Często nie wiem, co zrobić i jak
to zrobić. W wielu sprawach muszę otrzymać bardzo konkretne instrukcje albo jestem zagubiony…

Niezbyt dobrze radzę sobie z niejasnością. Jeśli ktoś powie mi „zrób coś”, nie mówiąc mi szczegółowo,
czego oczekują ode mnie, może mnie całkowicie zagubić. Na morze. W łodzi bez wioseł. To samo
doświadczenie „zagubienia na morzu” może przydarzyć się aucie, gdy koledzy z pracy spotykają się
towarzysko. Albo stoimy i wyglądamy na bezradnych/leniwych/bezrozumnych, albo prosimy kogoś,
aby nas poinstruował. Jednym z rozwiązań może być wcześniejsze zwierzenie się współpracownikowi,
aby ktoś był przygotowany do powiedzenia nam, co mamy robić. Niestety, mówienie komuś, co ma
robić, ma konsekwencje dla większości NT, które mogą sprawić, że proszenie o tego rodzaju pomoc dla
pracowników autie może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Autystyczna staje się mniej
sprawna w oczach NT, co nie stanowiłoby problemu, gdyby NT było autystyczne, ponieważ
podstawowy system operacyjny mózgu autystycznego jest raczej fragmentaryczny niż globalny.
Możemy zaakceptować ideę kogoś, kto jest idiotą z „prostymi” rzeczami i świstem w skomplikowanych
zadaniach, które zbijają większość. W systemie operacyjnym NT, który wykorzystuje znacznie bardziej
globalną podstawę, idiota to idiota. Każdy, kto nie może wymyślić, jak dołączyć do prostej czynności,
jest osobą globalnie ułomną. Informacja „Jane nie może zrobić x” (np. dowiedzieć się, co zrobić w
przypadku pecha w sali konferencyjnej) jest zintegrowana z ogólnym postrzeganiem Jane przez
współpracownika, aby wytworzyć dynamikę pomocnika kontra bezradność, która trwa w umyśle NT
długo po tym, jak konkretna instancja jest historią. Bez względu na to, jak pomocna może być w danym
momencie pomoc, bycie znanym jako potrzebujący pomocy może nie być korzystne dla osoby, która
ma nadzieję na dobre oceny i/lub awans. Dysfunkcja wykonawcza i słaba spójność centralna prowadzą
do różnych problemów w pracy, w tym niemożności wielozadaniowości, widzenia lasu zamiast drzew,
ustalania priorytetów i organizowania zadań w wielu krokach i tak dalej. Kiedy nauczymy się nowych
umiejętności, możemy nie rozpoznać innych sytuacji, do których te umiejętności mogą zostać
skutecznie przeniesione. Wiedza o tym, jak zachowywać się na spotkaniu nie gwarantuje, że wyjdziemy
z niego wiedząc, jak zastosować istotę spotkania do swojej pracy. Udanym spotkaniem dla autie może
być takie, na którym nikt nie zauważył, że tam był lub na którym udało mu się odpowiednio
odpowiedzieć na pytanie. Albo w którym udało mu się nie monologować, gdy pojawił się interesujący
temat. Wyrwanie pszennej pszenicy z plew społecznych, nałożenie odpowiednich kawałków na własne
zadanie, wywnioskowanie wagi i priorytetu różnych części pracy z rozmowy oprawionej w grzeczne
sugestie, a nie deklaratywne stwierdzenia… wystarczy zmęczyć się jeszcze wcześniej wracają do swojej
stacji roboczej. Skupienie może być wielką zaletą dla autie. Kiedy w ankiecie internetowej poprosiłem
ludzi, aby wybrali cechy, które pomogły im „dobrze osiągać wyniki jako pracownik”, tylko „Jestem
rzetelny i uczciwy” był wybierany częściej niż „Potrafię się nadmiernie skoncentrować i pracować bez
rozproszenia”. (Pozostałe wybory, w porządku malejącym, to „Jestem logiczny”, „Mam specjalistyczną
wiedzę”, „Mam specjalne zdolności” oraz, napisane przez jednego lub więcej respondentów,
„perfekcjonista”, „perseweracja” i „ punktualny.”) Problem z nadmierną koncentracją polega
oczywiście na tym, że trudniej jest pobudzić - co może być denerwujące dla szefów i
współpracowników - i trudniej jest ponownie skupić się na czymś innym, na przykład na niecierpliwym
szefie. Aukcje, które działają najlepiej przy wsparciu rutyny i które są nadmiernie skoncentrowane,
mogą być najtrudniejsze do usunięcia i ponieść najgorsze konsekwencje, jeśli zostaną skutecznie
wykolejone. Wyjście z hiper-skupienia może pozostawić na chwilę unieruchomioną w niespójnym
świecie. Pewien mężczyzna, odpowiadając na wprowadzenie: „Główną zaletą bycia otwartym na temat
AS/autyzmu w pracy byłaby…” napisał: „Więc ludzie w pracy zrozumieliby, dlaczego czasami zabiera
mi trochę czasu, aby odpowiedzieć na ich pytania, zwłaszcza jeśli krzyczą na mnie. Dzieje się tak
również, gdy muszę szybko zmieniać zadania. Zwykle wyglądam na głupiego, mimo że mam IQ około
140”. Pozostawanie w spokoju z hiperkoncentracją może być przyjemnością dla osób z autyzmem,
których praca zbiega się z wytrwałością. Wielu z nas nie ma jednak tyle szczęścia. Biorąc pod uwagę,
jak wiele interakcji wymaga większość zawodów, można odnieść wrażenie, że wykonujemy dwie prace
jednocześnie. Musimy wykonać naszą pracę, ale musimy też wydać ogromne ilości energii na

generowanie i utrzymywanie interfejsu społecznościowego. Dlatego przez większość mojego życia
pracuję w niepełnym wymiarze godzin: jeśli próbuję pracować na pełny etat, muszę spędzić resztę
moich godzin na rekonwalescencji. Dosłownie. Nie było tak źle, kiedy moja matka żyła; zapewniała
wiele wsparcia w tym, co terapeuci nazywają „czynnościami dnia codziennego”. Jedzenie, sprzątanie,
planowanie, organizacja (czasu, wysiłku i efektów), wszystko od otwierania poczty po śledzenie, jakie
jedzenie było w domu. Bez wątpienia więcej osób z autyzmem byłoby chętnych i zdolnych
pracowników, gdyby więcej z nas mogło dogadać się z tym, co opłaca się w niepełnym wymiarze godzin,
lub gdyby można było połączyć pracę z otrzymywaniem pomocy „codziennej”. Niestety, zatrudnienie
w niepełnym wymiarze godzin zwykle eliminuje wszelki dostęp do dodatkowego dochodu (np.
„niepełnosprawność”), a także do „usług domowych” i innych rodzajów wsparcia finansowanego ze
środków publicznych. Teoria wydaje się być taka, że albo jesteś niepełnosprawny i potrzebujesz
zarówno finansowego, jak i praktycznego wsparcia, albo możesz pracować i dlatego na nic nie
potrzebujesz/nie zasługujesz. Dla wielu zatrudnionych osób z autyzmem rezultatem tej dychotomii jest
stale narastający stres, który prędzej czy później przenosi się na pracę. Samo miejsce pracy może być
bardzo frustrującym środowiskiem dla autystów. Frustracja może prowadzić do przeciążenia, co może
skłonić nas do podjęcia próby dekompresji poprzez stymulację. Lub, jak Smith ujął to tak: „Pracownicy
z autyzmem czasami przejawiają zachowania, które sprawiają, że współpracownicy są niespokojni”.
Niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie stymulować w pracy, czy nie, niektórzy z nas muszą żyć z
problemem frustracji prowadzącej do załamań. Pewien pracownik skazany na trwałe inwalidztwo
opisał sposób, w jaki stracił ostatnią pracę w swoim życiu zawodowym: nie miałem problemu z
wykonywaniem pracy; w rzeczywistości wykonywałem ponad dwukrotnie więcej pracy niż ktokolwiek
inny (za połowę wynagrodzenia). Problemem były moje częste załamania. Jeden z właścicieli [firmy]
rozumiał, że mam niepełnosprawność (wtedy jeszcze nie miała nazwy), ale drugi właściciel nie
tolerował. Ten drugi właściciel często mówił mi, że mam „szczęście, że mam nawet pracę”. Pewnego
dnia miałem krach, a on nazwał to „ostatnią słomką”. Zostałem zwolniony na miejscu. Od tamtej pory
nie pracuję. Oczywiście w tej dziedzinie istnieje szeroki wachlarz doświadczeń. Niektóre auty nigdy nie
roztapiają się publicznie. Inni uczą się, gdy są młodzi, aby powstrzymać pełną erupcję i dlatego nie
muszą zajmować się problemem w dorosłym życiu zawodowym. Wielu z nas tkwi jednak gdzieś
pomiędzy brakiem krachu a częstotliwością, która uniemożliwia trwałe zatrudnienie. Kiedyś spisałam
swoje własne przemyślenia na ten temat, gdy inna autie kobieta poprosiła o sugestie, co powiedzieć
nowemu pracownikowi pomocniczemu w domu grupowym. Powiedziałem jej, że dla mnie pomocna
będzie rozmowa o gniewie: Dla NT ważne jest, aby zrozumiał, że mój gniew (którego właściwie nie
czuję/nie postrzegam jako gniew w tym czasie) nie jest osobisty. Jest to sytuacja, która sprawia, że
jestem tak sfrustrowany, że mój wewnętrzny „przełącznik” zostaje przewrócony i wpadam w tryb
zachowania, od którego nie mogę na razie uciec. Zwykle muszę udać się na spoczynek do spokojnego
miejsca, w którym mogę być przez chwilę sam, aby móc się odprężyć i poczekać, aż wewnętrzny
przełącznik przełączy się z powrotem w tryb spokoju.
Bycie w krachu to utknięcie. Moje awarie były wybuchowe tylko kilka razy (i nigdy w pracy), a jedyna
przemoc, jaką kiedykolwiek zrobiłem, dotyczyła mojej własności. W pracy moje załamania przybierają
formę nieartykułowanego plucia i gestów. Wersja suchego lądu kogoś schodzącego po raz trzeci. Mój
głos może brzmieć zły (zamiast sfrustrowany), ale wydaje się to być prawdą, nawet gdy nie jestem w
załamaniu (i też nie jestem zły). Dla aut, których awarie przybierają bardziej fizyczną formę, nawet jeśli
cała frustracja jest skierowana raczej przeciwko własności niż ludziom, a być może zwłaszcza dla aut
płci męskiej i tych, których rozmiar jest postrzegany jako potencjalnie onieśmielający, awarie mogą być
natychmiastową przepustką do bezrobocia – chyba że, być może jednostka ma to szczęście, że jest „na
zewnątrz” jako autie i ma miejsce pracy gotowe do rozpoznania przyczyn całego hałasu. Coraz częściej
pojawia się inny powód, by „wyjść” autyzmem w pracy: jako zasadniczy wkład w ostateczne

wyzwolenie nas wszystkich (zarówno autystycznych, jak i normalnych) od przymusowego uproszczenia
standardów społecznych, zwłaszcza że standardy te wpływają na „niestandardowe” zdolność
jednostek do pełnego uczestnictwa - i z należytym szacunkiem - w życiu ich społeczności. Opowiadając
się za wartością i znaczeniem „ruchu neuroróżnorodności”, autysta Terry Walker powiedział: Nasze
własne życie może z łatwością być przykładem, który przedstawiamy, argumentując, że niektórzy ludzie
są z natury niezdolni (nie tylko oporni, ale w rzeczywistości niezdolni). ) funkcjonowania w zgodzie z
dominującymi zasadami i oczekiwaniami społecznymi… Naucz nas, jak „wpasować się” w razie
potrzeby, tak, do tych momentów, w których zgodność społeczna jest naprawdę ważna. Ale nie próbuj
całkowicie tłumić lub eliminować naszych rodzimych zachowań… Lepiej nam przysłuży się nauczenie
się, jak zachować się nietkniętymi w świecie zaprojektowanym dla innych standardów; lepiej służy nam
zmiana tych standardów, tak abyśmy mieli właściwy dom w społeczeństwie. Zanim jednak zajdę bardzo
daleko na tej drodze, muszę dokładnie ustalić, o czym mówię, o co proszę. Czy autyzm jest
niepełnosprawnością? Wielu z nas odpowiedziałoby „tak”, gdyby autysta, o którym mowa, wyglądał
jak słabo funkcjonujący profil przedstawiony w książkach i artykułach profesjonalnych ekspertów ds.
autyzmu. Niektórzy z nas odpowiedzieliby „tak”, gdyby pytanie zostało zadane w odniesieniu do kogoś
postrzeganego jako wysoko funkcjonującego, ale nie Aspergera. Nieliczni włączyliby nawet Aspies do
tego „Tak”, chociaż wyobrażam sobie, że większość z tych nielicznych wolałaby raczej eufemizm „inny”
niż „niepełnosprawni”. Związek (jeśli w ogóle) między autyzmem a niepełnosprawnością musi zostać
wyjaśniony, zanim będziemy mogli wsiąść na naszych wysokich koniach w nowy świat rewolucji
neuroróżnorodności. Ponieważ to się pojawi. Ci z nas, którzy mogą uchodzić za NT, AS lub jako wysoko
funkcjonujących, znajdą się w populacji osób z „niewidzialnymi niepełnosprawnościami”. Nie
wyglądamy na upośledzonych; większość z nas nie używa białej laski ani wózka inwalidzkiego (a ci z
nas, którzy prawdopodobnie mają trudności z nakłonieniem kogokolwiek do zobaczenia poza tymi
narzędziami ich autyzmu). Jak napisał Cal Montgomery (2001), ponieważ nie spełniamy oczekiwań
większości dotyczących tego, jak wygląda niepełnosprawność, „ludzie pytają nas, dlaczego
potrzebujemy zakwaterowania, a nie jakie zakwaterowanie potrzebujemy." Możemy znaleźć się w
sytuacji, w której próbujemy „udowodnić”, że jesteśmy niepełnosprawni, aby traktować nas poważnie
jako autystyków. Z drugiej strony nie chcemy wymazać z naszego publicznego języka na temat autyzmu
rzeczywistych różnic, które między nami istnieją. Naszym celem nie może być zastąpienie jednego
fałszywego stereotypu innym. Niepełnosprawność nie jest pojedynczym atrybutem; jest to forma, w
której przekazujemy sobie nawzajem informacje o sobie we wszechświecie ludzkiej różnorodności.
Osoby z autyzmem nie są takie same, ale nie można każdemu z nas przypisać określonego statycznego
punktu na kontinuum liniowym od wysokiego do niskiego. Wybierz analogię: wizualna (różnice
widzenia i zapotrzebowanie na sprzęt adaptacyjny, taki jak okulary i książki audio, nie korelują z niczym
innym dotyczącym nikogo jako osoby), audio (jak wyżej), mobilność (od sprintera olimpijskiego do
użytkownik krzesła elektrycznego: nie można na tej podstawie zakładać niczego użytecznego) i tak
dalej, o ile wyobraźnia może osiągnąć. Około jedna trzecia osób z autyzmem, z którymi
przeprowadziłam ankietę online, stwierdziła, że nie wiedzą w pracy. Inna garstka ujawniła swój autyzm
jednemu lub kilku współpracownikom; większość nie. Kiedy ci, którzy odpowiedzieli „Nie” na temat
bycia otwartym w pracy, zostali zapytani, dlaczego, ich odpowiedzi różniły się w następujący sposób:
stracę pracę, ponieważ mój szef zwolniłby mnie i upewnił się, że nie dostanę innej pracy, mówiąc
potencjalnym pracodawcy mojego problemu. (Jeanette H.) Postanawiam tego nie robić ze względu na
nieuchronność traktowania mnie jako Sprawy.
Zamiast tego powoli otwieram się na moje indywidualne cechy zespołu AS, nie nadając im etykietek,
aby ludzie mogli traktować mnie jako „osobę, która jest nadmiernie skoncentrowana i nie może
rozwijać rutyny i ma naprawdę dziwaczny sposób patrzenia na pewne rzeczy ”, itp., a nie jako
„autystyczny”. Powiedziałem szefowi i komuś z personelu o moim autyzmie, ale teraz tego żałuję.

Czuję, że mój szef użyje tego przeciwko mnie. W ogóle nie dali mi żadnej ulgi, więc nie było warto,
żebym z tego „wyjawiała”. Nie będę o tym mówił z przyszłymi szefami/pracodawcami. Nie chcę być źle
traktowany. (Bycie traktowane inaczej może być dobre, jeśli obejmuje ustępstwa radzenia sobie.)
Widziałem innych ludzi traktowanych okrutnie, gdyby okazało się, że po prostu biorą leki
przeciwdepresyjne. Podejrzewam, że bardziej znaczące różnice neurologiczne również zostałyby źle
potraktowane. (Terry Walker) Ci respondenci mojej ankiety, którzy „wyszli” z pracy, znacznie częściej
robili to, rozmawiając jeden na jednego ze współpracownikiem, niż w jakikolwiek bardziej formalny
sposób. Biorąc pod uwagę, jak trudne może być dla jednego auty osiągnięcie jakichkolwiek postępów
na własną rękę, jak możemy wyjść poza delikatną, pojedynczą, po zatrudnieniu metodę rozwijania
naszych autystycznych kwiatów w naszych odizolowanych miejscach pracy? Możemy mieć nadzieję, że
w końcu skumulowany efekt wszystkich oddzielnych ujawnień połączy się z wystarczającą
świadomością społeczną na temat autyzmu, że „ujawnienie się” nie będzie dla nikogo tak ryzykowne.
Jednak dopóki nie dojdziemy do takiej ewentualności, co z nami wszystkimi, którzy nie mogą dostać
lub utrzymać pracy z powodu naszego autyzmu, niezależnie od tego, czy jesteśmy na to otwarci, czy
nie? Wydaje mi się, że przynajmniej ci z nas, którzy są zatrudnieni i którzy mają wystarczającą pewność
zatrudnienia, mogą zrobić w imieniu własnym i innych osób z autyzmem, to kontynuować naukę i
nauczanie. Większość z nas była odizolowana od innych osób z autyzmem przez większość naszego
życia. Kiedy myślimy o zrobieniu sobie miejsca w miejscu pracy, możemy spróbować wyobrazić sobie
otwarcie miejsca pracy także dla innych osób z autyzmem. Część wyzwania polega na wymyśleniu, jak
rozmawiać o samym autyzmie, jak przedstawiać autyzm światu. Jeśli odwołamy się do stereotypów,
takich jak „No cóż, jestem lekko autystyczny” (być może w odpowiedzi na zaskoczenie
współpracownika, że rozmawiamy i nie wyglądamy jak Dustin Hoffman w Rainmanie), możemy
sprawić, że miejsce pracy będzie bardziej akceptujące z nas, podczas gdy jednocześnie wzmacniając
obraz „prawdziwego autyzmu” lub „słabo funkcjonującego autyzmu” jako spoza kręgu wartości
społecznych. Niewątpliwie najczęstszą reakcją, jaką otrzymujemy od NT, kiedy podejmujemy próbę
rozpoczęcia rozmowy o tym, co oznacza autyzm w naszym życiu, to „Och, ja też to robię”, „Ja też tak
się czuję”, „Też mam ten problem” lub „To mi się ciągle przytrafia”. NT o dobrych intencjach
automatycznie idą tą drogą, ponieważ jest to najlepszy sposób na utrzymywanie i budowanie relacji,
do których są przyzwyczajone, i ponieważ prawdopodobnie źle słyszą to, co mówimy, reinterpretując
to, co mówimy o naszych własnych doświadczeniach w świetle ich własnych doświadczeń. Osoby
prozopagnostyczne (mające deficyt neurologii, dzięki której normalni ludzie rozpoznają ludzkie twarze)
szybko dowiadują się, że co najmniej 50 procent populacji słyszy, że „nie potrafię rozpoznać twarzy”
jako identyczne z „mam problem z zapamiętaniem imion”. Jeśli chcesz, aby ktoś zrozumiał, jak to jest
być ślepym na twarz, musi udoskonalić określony rodzaj historii. Nie mów, że rozpracowanie pięciu
współpracowników zajęło ci trzy lata. To nie jest wystarczająco dramatyczne, aby przejść. Zamiast tego
wykorzystaj czas, w którym twoja matka (ojciec, siostra, brat, małżonek…) rozmawiała z tobą w sklepie
spożywczym i nie wiedziałeś, kto to był. Jedynym sposobem na uniknięcie hojnego założenia NT, że
„wszyscy jesteśmy podobni” - i że jedynym akceptowalnym sposobem, w jaki przyzwoita osoba może
zareagować na różnicę, jest odmowa jej uznania - jest „uderzenie jej w głowę” przykład zbyt
skandaliczny, aby można go było ponownie zinterpretować jako „normalny”. A to wstyd. Jak napisał
Larry Arnold: „Nikt nie odwraca się i nie mówi komuś, że nie może mieć zapalenia stawów, ponieważ
nie jest na wózku inwalidzkim”. A jednak my autystom, którym udało się osiągnąć pewien poziom
niezależności, odmawia się realności naszego doświadczenia. To nie ma się liczyć. Powinniśmy być w
stanie „przezwyciężyć” siłą woli wszelkie problemy związane z autyzmem, jakie mamy – tak jakby sama
nasza obecność w świecie NT nie była już ciągłym aktem woli i adaptacji. Autor, który kiedyś pracował
w świecie technologii, ale w dzisiejszych czasach nie może znaleźć pracy, napisał:

Teraz w podaniach o pracę wszyscy muszą mieć umiejętności interpersonalne, muszą być w stanie
pracować w zespole. Innymi słowy, nie musisz być na widmie. Dyskryminuje auties, ale co możemy
zrobić? Jeśli w opisie stanowiska nie można być niewidomym lub musi umieć chodzić, wywołałoby to
oburzenie, ponieważ byłoby to skierowane przeciwko osobom z tymi niepełnosprawnościami. Ale jeśli
chodzi o AS, to chyba żadna firma nie rozumie. Kiedy miałam 20 lat, w dużych segmentach
amerykańskich i brytyjskich grup pracujących na rzecz zmian społecznych zachodziła zmiana. Kobiety
zaczęły nalegać, aby zostały w pełni włączone na wszystkich poziomach i we wszystkie funkcje grup,
którym poświęciły swój czas i energię. . Co więcej, zadeklarowały chęć uczestnictwa na własnych
warunkach. Kobiety nie powinny „zachowywać się jak mężczyźni” (np. przyjmować stereotypowo
„męskich” stylów komunikacji), aby uzyskać dostęp do pełnego uczestnictwa. Przejście ze starych na
nowe sposoby organizowania i prowadzenia grup zmiany społecznej nie było bynajmniej uniwersalne;
ani tam, gdzie to nastąpiło, nie było bez problemów. Rzeczywiście, niektóre grupy nie były w stanie
poradzić sobie z wyzwaniem i rozpuściły się - lub eksplodowały. Jednak w pewnym stopniu dotknęło
to nawet najbardziej sztywno staromodnych sekciarzy. Była to zmiana w kulturze, zmiana tego, czego
postawy i zachowania mogą się spodziewać, że nie będą kwestionowane jako „normalne”, jako „rzecz
jasna”. Myślę, że my, widmowi, potrzebujemy analogicznej zmiany kulturowej. Potrzebujemy
przestrzeni (i czasu), w której „inni” będą mogli uczyć „normalnych”, jak ich niezbadane założenia,
postawy i sposoby działania stawiają nas w niekorzystnej sytuacji. Potrzebujemy szansy
zademonstrowania, jak rozluźnienie granic tego, co jest uważane za „normalne”, przyniesie korzyści
wszystkim. W końcu nie tylko autyści są „dziwni”. A nawet najbardziej normalna norma odniesie
korzyści, gdy społeczeństwo będzie w stanie zintegrować więcej zmarginalizowanych w większym
udziale w społeczeństwie, niezależnie od tego, czy uczestnictwo to będzie miało formę płatnego
zatrudnienia, wolontariatu w obronie siebie i innych, czy też bardziej prywatnego sukcesu spokojne,
zajęte życie. Jako dorosły (i ojciec syna HFA) Phil Schwarz (komunikacja osobista) mówi: Myślę, że
pytanie sprowadza się do znalezienia równowagi między oczekiwaniami wobec zmiany jednostki, a
oczekiwaniami wobec zmiany społeczeństwa… Myślę ogólnie, że równowaga powinna być – i może być
– pchana dalej w kierunku zmian społecznych. Nie jest to łatwe zadanie i jest to proces powolny, a my
potrzebujemy sojuszników daleko przekraczających naszą liczebność jako prawie niewidoczna
mniejszość, aby dokonać takiej zmiany na więcej niż natychmiastową, lokalną skalę… Przed nami długa
droga nasze zmysłowe, estetyczne i społeczne preferencje przestają być odrzucane przez
establishment medyczny i zawodowy jako nieuporządkowane, a zatem bez znaczenia. Niemniej jednak,
zdobywając serca i umysły wśród potencjalnych sojuszników, jeden otwarty umysł na raz, w końcu
nasze szeregi zostaną wzmocnione przez wystarczającą liczbę sojuszników w wiadomościach, aby
zmienić „konwencjonalną mądrość”. Wychodzenie z autyzmu w pracy może być częścią tego długiego
procesu. Nie każdy z nas będzie w stanie dzisiaj zrobić ten krok w tu i teraz naszego życia. Niektórzy z
nas znajdą sposoby, aby najpierw wyjść gdzie indziej, jeśli uznamy, że ryzyko w pracy jest zbyt duże.
Niewielu może mieć szczęście, że współpracownik zrobi to pierwszy, nie wiedząc wcześniej, że nie jest
jedynym autem na miejscu. Kiedy wyjdziemy z autyzmu w pracy, możemy spróbować to zrobić nie tylko
dla własnej korzyści (lub przetrwania), ale także w ramach szerszego nurtu zmian społecznych, „ruchu
neuroróżnorodności”, który utoruje drogę innym autystyczni, aby uzyskać płynniejszą jazdę, gdy
wchodzą do miejsc pracy, otworzyliśmy nieco szerzej.

Ujawnianie władzom
Każdy czuje się trochę ściśnięty w żołądku, gdy widzi we wstecznym lusterku migające światła
policyjnego samochodu. Czy to po mnie, myślimy? Kiedy radiowóz przejeżdża obok, odetchniemy z
ulgą. Kiedy zostaje za nami, a policjant macha teraz kierunkowskazami lub ręką przez okno, abyśmy się
zatrzymali, że węzeł w żołądku szybko łączy się z przyspieszonym pulsem i myślami „Co zrobiłem źle?”
Zatrzymujemy się, chwytamy kierownicę i czekamy na oficera. Na polecenie sięgamy do kieszeni,
torebki lub schowka i przedstawiamy prawo jazdy, rejestrację samochodu i dowód ubezpieczenia.
Siedzimy i czekamy ponownie, podczas gdy nasze dokumenty i karta jazdy są sprawdzane. Następnie
oficer wraca do naszego samochodu. Jeśli nie wiemy do tej pory, pytamy oficera, dlaczego nas
zatrzymano. Dowiadujemy się o naszym losie - mandat, ostrzeżenie, zepsuta tylna lampa czy
przeterminowana tablica - ruszamy dalej i rozprawiamy się z tym. Dla większości z nas jest to rutynowe,
a jednocześnie wstrząsające doświadczenie. Poza ruchem ulicznym, osoby ze spektrum autyzmu mogą
spodziewać się większego kontaktu z umundurowaną lub ubraną po cywilnemu policją oraz służbami
celnymi i imigracyjnymi, lotniskami, budynkami i ochroną imprez. Ale radzenie sobie ze stresem
związanym z tymi nagłymi kontaktami będzie spotęgowane dla osób żyjących w spektrum. Pytania
będą trudniejsze do rozszyfrowania i odpowiedzi na nie. Problemy z przeciążeniem sensorycznym,
słabą świadomością społeczną, nieporozumieniami semantycznymi, niezdolnością do radzenia sobie
ze zmianami w rutynie lub strukturze oraz niewielkim lub zerowym zrozumieniem komunikacji
niewerbalnej to rzeczy, które sprawiają, że bardziej odpowiednie reakcje na społeczeństwo są bardzo
trudne dla kogoś z zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Czego może i powinna oczekiwać osoba
niezależna żyjąca ze spektrum autyzmu podczas nagłych lub nawet oczekiwanych interakcji z
funkcjonariuszami organów ścigania, służb celnych i imigracyjnych lub ochrony? Z nielicznymi
wyjątkami ci specjaliści nie będą mieli przeszkolenia w zakresie rozpoznawania, komunikowania się i
reagowania na spotkanie lub interakcję z osobą w spektrum. Nie będzie zrozumienia znaczenia słów
„zespół Aspergera” lub „autyzm”, gdy je usłyszą. Podczas podróży po społeczności XXI wieku możesz
spodziewać się kontroli wyższego szczebla ze strony organów ścigania i ochrony. Spodziewaj się
kontroli ze strony sektora publicznego lub prywatnego pod adresem:
* lotniska
* punktu kontroli bezpieczeństwa, takiego jak budynki rządowe, szkoły i zabezpieczone obiekty
* budy strażnicze
* wejścia do budynków
* kampusy
* centra handlowe i dzielnice.
W rzeczywistości w dzisiejszych czasach podwyższonego bezpieczeństwa, gdziekolwiek! Więc jakie są
najlepsze opcje dla niezależnej osoby widmowej podczas nagłej interakcji z organem ścigania w sytuacji
awaryjnej lub innej? Czy powinieneś ujawnić swój zespół Aspergera (AS)? Kiedy? Komu? Kiedy nie
ujawniać? Najpierw rozważ kilka kluczowych punktów dotyczących ryzyka podczas tych kontaktów:
zwiększony niepokój, powściągliwość lub krzywda fizyczna, aresztowanie, osadzenie - więzienie lub
zabezpieczona placówka zdrowia psychicznego, niepotrzebne opóźnianie. Zwiększony niepokój
Spodziewaj się, że twój poziom niepokoju wzrośnie. Każdy, kto ma nagły kontakt z funkcjonariuszem
policji, ochroniarzem, urzędnikiem celnym i imigracyjnym lub innym profesjonalistą z sektora
publicznego lub prywatnego, będzie miał zwiększony niepokój i zmniejszoną zdolność komunikowania
się. Dla tych, którzy są w spektrum, przygotuj się na ujawnienie swojego stanu.

Powściągliwość lub krzywda fizyczna
Ci, którzy zdecydują się uciec przed zbliżającym się stróżem prawa, powinni spodziewać się, że będą
ścigani i ograniczani. Zamknięcie się w przestrzeni osobistej policjanta może również spotkać się z
fizycznym przymusem. Nie uciekaj! Skoncentruj się na pytaniach funkcjonariusza i spróbuj
odpowiedzieć na nie bezpośrednio. Naucz się oczekiwać i tolerować przypadkowy dotyk, taki jak ręka
na ramieniu, ramieniu lub plecach, bez nadmiernej reakcji na nie.
Aresztowanie
Jeśli zostaniesz aresztowany, nawet niesprawiedliwie, bądź na to przygotowany. Nie stawiaj oporu ani
nie próbuj uciekać! Poproś o reprezentowanie przez adwokata odpowiadając na wszelkie pytania.
Skorzystaj ze swojego prawa do zachowania milczenia. Jeśli zdecydowałeś się ujawnić swój AS, to dobry
stróż prawa - nawet ten, który nie jest przeszkolony w kwestiach związanych z zespołem Aspergera i
autyzmem - powinien poważnie potraktować Twój stan. Uwięzienie: więzienie lub strzeżona placówka
zdrowia psychicznego Jeśli z jakiegokolwiek powodu znajdziesz się w areszcie i zdecydujesz się ujawnić,
poproś funkcjonariusza, aby powiadomił władze więzienia o Twoim AS. Przynajmniej w przypadku
krótkotrwałego odosobnienia, może być lepiej, gdybyś nie był przetrzymywany w odosobnieniu z
innymi. Poproś funkcjonariusza, aby natychmiast zasięgnął profesjonalnej porady AS.
Niepotrzebne opóźnianie
Nie pozwól, aby to wpłynęło na to, jak radzisz sobie z nagłym kontaktem z policją. Pomyślne
rozwiązanie tego kontaktu jest teraz Twoim jedynym celem. Pomyślne rozwiązanie kontaktu to Twoja
nowa misja. Skup się tylko na tym. Oprzyj się funkcjonariuszowi w kwestii osobistych opóźnień. Nagły
kontakt jest teraz twoim jedynym priorytetem. Wszelkie opóźnienia, takie jak spóźnienie do pracy lub
spotkania, można załatwić później. Opóźnienia są nieistotnym czynnikiem podczas interakcji z policją.
Jakie zatem jest najlepsze narzędzie do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu stanu
AS policjantowi? Rozważ opracowanie ulotki, którą można łatwo skopiować i zalaminować. Zabierz ze
sobą coś, co można wymienić na miejsce policjanta. Noś kilka przez cały czas. Karta materiałów
informacyjnych może być ogólna lub specyficzna dla osoby. Współpracuj z organizacją wspierającą AS,
aby opracować ogólny materiał informacyjny. Pracuj z ludźmi, których opiniom ufasz i które cenisz, aby
opracować materiały informacyjne dostosowane do danej osoby. Oto przykład tego, jak może
wyglądać ulotka:

Ostrzeżenie o zespole Aspergera
Mam zespół Aspergera.
Będę niespokojny w nowych sytuacjach lub z nowymi ludźmi.
Przeczytaj tę kartę, aby uzyskać informacje o tym, jak komunikować się ze mną i jak komunikuję się z
Tobą.
Poniżej znajduje się kilka typowych cech zespołu Aspergera i kilka wskazówek dla Ciebie:
• Używaj konkretnego, bezpośredniego języka: mogę potraktować twoje wyrażenia dosłownie.
• Bądź cierpliwy. Daj mi wystarczająco dużo czasu (10-15 sekund), aby odpowiedzieć na twoje pytania.
• Nie obrażaj się, gdy powtarzam to, co mówisz. Jest to powszechne u osób z zespołem Aspergera.
• Mogę spróbować zmienić temat rozmowy na wybrany przeze mnie temat.

• Mogę nie rozumieć Twoich pytań lub poleceń. Moje dobre słownictwo może dać fałszywe wrażenie
mojego zrozumienia.
• Staraj się wykazywać spokojną mowę ciała. Prawdopodobnie wymodeluję twoją mowę ciała.
• Mogę unikać kontaktu wzrokowego. Jest to powszechne i może nie oznaczać, że mam wiedzę o winie.
• Staraj się ignorować moje zachowania autostymulacyjne, takie jak chodzenie lub mówienie do siebie.
• Unikaj slangu, żartów i sarkazmu. Nie rozumiem ich.
• Mogę wypowiadać niezamierzone społecznie nieodpowiednie komentarze lub gesty.
• Mogę okazywać skrajne cierpienie bez wyraźnego powodu, takiego jak krzyki, wrzaski, płacz lub
pobudzenie fizyczne.
• Mogę być bardzo wrażliwy na dotyk, dźwięki, światło lub inne bodźce sensoryczne.
Pamiętaj: każda osoba z zespołem Aspergera jest wyjątkowa i może działać lub reagować inaczej.
Skontaktuj się z następującym lekarzem, aby potwierdzić diagnozę: __________________
Skontaktuj się z tą grupą wsparcia Aspergera, aby uzyskać informacje:
__________________________________________________________
Powściągliwość
Spróbuj złagodzić zachowanie poprzez ograniczenie geograficzne. Rozważ usunięcie osoby z obszaru z
wieloma bodźcami sensorycznymi, takimi jak migające światła, syreny, tłumy, psy, perfumy i dym, do
obszaru wolnego od bodźców zmysłowych.
Jeśli konieczne jest unieruchomienie lub kontakt fizyczny, należy pamiętać o powiązanych stanach
chorobowych, w tym o napadach padaczkowych i hipotonii lub słabych mięśniach tułowia.
Unikaj asfiksji pozycyjnej. Po obaleniu często przewracaj osobę na bok, aby umożliwić normalne
oddychanie.
Powiadom władze więzienia o zespole Aspergera danej osoby. Zdecydowanie rozważ początkową
segregację od ogólnej populacji więziennej.
Ta osoba byłaby narażona na ogromne ryzyko obrażeń lub nadużyć w ogólnej populacji więziennej.
Udokumentuj zespół Aspergera we wstępnym raporcie.
Zaalarmuj przełożonego, biuro detektywistyczne i prokuratora o stanie zespołu Aspergera.
Wywiad
Może nie rozumieć praw konstytucyjnych ani ostrzeżeń prawnych.
Może mieć trudności z przypomnieniem sobie istotnych faktów lub szczegółów konkretnego
incydentu.
Może być zdezorientowany standardowymi technikami przesłuchiwania lub przesłuchania i może
generować wprowadzające w błąd oświadczenie lub fałszywe przyznanie się do winy.
Może nie w pełni rozumieć konsekwencje swoich działań.

Rozważ skontaktowanie się z profesjonalistą, który zna Aspergera
zespół.
Zadzwoń do następującego specjalisty: _____________________
Jak najlepiej powiedzieć funkcjonariuszowi, że masz AS? Nie wykonuj gwałtownych ruchów, aby
sięgnąć po ulotkę! Uzyskaj pozwolenie lub zasygnalizuj swoje zamiary, zanim sięgniesz do kieszeni
płaszcza lub spodni, teczki, torby lub schowka na rękawiczki w pojeździe. Słownie poinformuj
funkcjonariusza, że masz AS i miej kartę informacyjną do przeczytania. Jeśli jesteś niewerbalny lub jeśli
nagłe interakcje sprawiają, że jesteś niewerbalny lub niemy, rozważ użycie medycznej bransoletki
ostrzegawczej dla funkcjonariusza, aby przeczytał o twoim stanie AS i fakcie, że masz kartę
informacyjną. Podjąłeś decyzję o ujawnieniu. Jeśli ujawnisz:
* policjantowi?
* w urzędzie celnym i imigracyjnym?
* Twojemu prawnikowi lub adwokatowi?
Ujawnienie funkcjonariuszowi policji
Decyzję o ujawnieniu zawsze podejmujesz jeśli z doświadczenia wiesz, że ujawnienie byłoby pomocne,
dobrym pomysłem jest wybranie ujawnienia się funkcjonariuszowi policji. Funkcjonariusze twierdzą,
że podejmują najlepsze decyzje, gdy mają najlepsze informacje. Należy rozważyć dobre, zdecydowane
ujawnienie AS, które obejmuje użycie karty informacyjnej, dane kontaktowe obiektywnego specjalisty
AS oraz dowód diagnozy.
W urzędzie celnym i imigracyjnym
Ubiegając się o wjazd do obcego kraju, rezygnujesz z wielu praw. Osoby z AS zgłaszały ekstremalne
trudności w punktach kontroli celnej i imigracyjnej, w tym mylenie ich z osobami psychotycznymi przez
urzędników celnych lub imigracyjnych, co zakończyło się pobytem w zabezpieczonym ośrodku zdrowia
psychicznego. Przed wyruszeniem w podróż międzynarodową zapoznaj się z zasadami i przepisami
celnymi i imigracyjnymi za pośrednictwem biura podróży, linii lotniczej lub agencji rządowej. Noszenie
materiałów informacyjnych dotyczących ZA, ale nie ujawnianie swojego ZA, może zwiększyć Twoje
szanse na wyjaśnienie, jeśli coś pójdzie nie tak. Ponownie, jesteś ostatecznym sędzią, kiedy i kiedy nie
ujawniać. Omów podróże międzynarodowe i ujawnianie informacji z osobą, której ufasz.
Twój prawnik lub adwokat
Jeśli zostałeś aresztowany, najlepszą radą jest ujawnienie swojego stanu. Nawet jeśli jesteś
samodiagnozowany i nie masz oficjalnej diagnozy, ujawnij to swojemu prawnikowi. Współpracuj ze
swoim prawnikiem, zaufanym członkiem rodziny, adwokatem lub specjalistą AS, aby opracować
strategię obrony opartą na dobrej wiedzy i informacjach dotyczących AS.
Samodiagnoza
Należy mieć świadomość, że silne ujawnienie informacji funkcjonariuszowi organów ścigania,
prokuratorowi lub sędziemu pociąga za sobą odpowiedzialność za to, że ujawnienie jest dokładne i
zgodne z prawdą. Każdy odpowiedzialny funkcjonariusz policji – z pewnością jego przełożony lub
prokurator – będzie chciał zweryfikować, czy podane przez Ciebie informacje są dokładne i zgodne z
prawdą. Chociaż my w tym spektrum wiemy, że autodiagnoza jest powszechna i często bardzo
dokładna, nie możemy oczekiwać, że ci, którzy pracują w systemie sądownictwa karnego, będą mieli

takie samo przekonanie. Diagnoza w wyniku kontaktu z wymiarem sprawiedliwości nie jest rzadkością.
Ale nie oczekuj, że stróż prawa uwierzy ci na słowo, że masz AS. Zostanie to sprawdzone, być może
podczas oczekiwania w areszcie. Będzie musiał zostać zdiagnozowany przez wykwalifikowanego
specjalistę. Zrozum, że jeśli ujawnisz autodiagnozę, może to prowadzić do formalnej diagnozy,
stwierdzenia braku ZA lub znalezienia innego stanu.
Kiedy nie ujawniać
Miękkie ujawnienie
Będą chwile, kiedy pełne, mocne ujawnienie może być zbyt duże, na przykład podczas rozbieżności lub
nieporozumienia z bileterem, sprzedawcą, kierowcą autobusu lub taksówki, kelnerem w restauracji lub
innymi podróżnymi. Mogą to być dobre okazje do zaoferowania czegoś, co można nazwać miękkim
ujawnieniem. Oznacza to dzielenie się informacjami z nieznajomym, które pomogą ci bezpiecznie i
szybko poruszać się po twojej podróży, ale bez użycia silniejszych - twardych - technik ujawniania.
Miękkie ujawnienie można przeprowadzić bez użycia terminologii lub wyjaśnienia specyficznego dla
widma. Na przykład, powiedzenie „Mam niepełnosprawność, która sprawia, że niektóre dźwięki ranią
moje uszy” lub „Moja niepełnosprawność utrudnia mi czytanie tego druku lub wyraźne słyszenie
twoich słów” (lub cokolwiek chcesz powiedzieć). To miękkie ujawnienie może zapewnić Ci to, czego
potrzebujesz na miejscu: zrozumienie i zakwaterowanie.
Ruch zatrzymuje się
W pierwszym akapicie omówiliśmy zagrożenia związane z rutynowym zatrzymaniem ruchu. Chociaż w
większości przypadków należy rozważyć ujawnienie informacji organom ścigania, czy ujawnienie
podczas rutynowych lub innego ruchu ulicznego to dobry pomysł? Czy AS należy oferować jako
wyjaśnienie wykroczeń drogowych, nieprawidłowej rejestracji pojazdu lub braku konserwacji pojazdu?
Prowadzenie pojazdu to przywilej. Choć może to być niewygodne, czy jakakolwiek część Twojego AS
sprawia, że jazda jest niebezpieczna dla Ciebie i innych kierowców na drodze? Inne stany życiowe, na
przykład napady padaczkowe, problemy ze wzrokiem i słuchem, bezdech senny i leki, spowodowały,
że inni wzięli pod uwagę swoją zdolność do prowadzenia pojazdów i wypełniania swoich obowiązków
na naszych drogach. Oczywiście kierowcy z AS jak również osoby neurotypowe to dobrzy i
odpowiedzialni obywatele. Jednak ujawnienie AS na przystanku może nie być wskazane i byłoby trudne
do obrony jako wyjaśnienie. Jednym z wyjątków może być policyjna blokada drogowa lub punkt
kontroli trzeźwości. Objawy AS mogą być mylone przez funkcjonariusza policji jako pijaństwo,
nielegalne zażywanie narkotyków lub reakcje wymijające. Jeśli zostaniesz poproszony o wykonanie
testu trzeźwości w terenie – i wiesz, że nie jesteś pijany ani wysoki – zaleca się stosowanie się do
zaleceń. Ujawnienie powinno być również opcją, jeśli to konieczne. Zaplanuj i przećwicz techniki
ujawniania Zaplanuj swoją reakcję i ćwicz z innymi na wypadek nagłego spotkania. Przydadzą się nam
wszystkim. Twoje przygotowania to najlepsza szansa na udaną interakcję z organami ścigania. Czy te
interakcje będą wolne od niepokoju? Czy pojawią się nieporozumienia? Czy będziesz pytany i
przesłuchiwany częściej niż inni? Czy należy oczekiwać większej kontroli ze strony policji i innych
organów ścigania? Tak na wszystkie te pytania! Czy możesz przygotować się na zminimalizowanie tych
zagrożeń podczas nagłej i przewidywalnej interakcji z policją? Tak ponownie! Zidentyfikowaliśmy
czynniki ryzyka, o których powinieneś wiedzieć. Zbadaliśmy niektóre narzędzia i techniki, których
możesz użyć podczas interakcji z organami ścigania. Jakie są więc najlepsze sposoby zarządzania tymi
codziennymi zagrożeniami? Planuj i ćwicz!
* Omów te zagrożenia z osobami, którym ufasz.
* Opracuj twardą, specyficzną dla danej osoby ulotkę dotyczącą ujawniania informacji.

* Opracuj osobisty plan wykorzystania materiałów informacyjnych.
* Ćwicz poprzez odgrywanie ról z ludźmi, których znasz i którym ufasz.
* Opracuj materiały informacyjne i odgrywaj role, kiedy będziesz ich używać. Testuj w terenie, kiedy
tylko możesz, aby zobaczyć, jak skuteczne mogą być materiały informacyjne i miękkie ujawnienie.
* Dostosuj i zmień materiały informacyjne o miękkim i twardym ujawnieniu. To tylko papier. Nie są
wyryte w kamieniu.
Poproś swoją grupę wsparcia lub rzeczników AS o opracowanie ogólnych materiałów dotyczących AS
dla organów ścigania, roześlij je do organów ścigania i opracuj zatwierdzony program szkoleniowy dla
organów ścigania. Przykłady i zagadnienia szkolenia ze spektrum są szczegółowo opisane w Autism,
Advocates and Law Enforces Professionals. Zachęcaj swoje organizacje rzecznicze i zaufanych ludzi do
tworzenia możliwości, w których Ty i inne osoby z AS możecie wchodzić w interakcje z organami
ścigania w bezpiecznym, zorganizowanym, nie zagrażającym środowisku o niskim poziomie niepokoju.
Osoby z zespołem Aspergera i organy ścigania mogą uczyć się od siebie nawzajem, jak najlepiej
współdziałać. Te możliwości edukacyjne będą musiały zostać omówione, zaplanowane i zrealizowane.
Grupy rzecznictwa powinny być zachęcane do zajmowania się tymi kwestiami i tworzenia partnerstw
z organami ścigania i edukatorami, aby zapewnić, że te najlepsze praktyki są stosowane i realizowane.
Wzajemna edukacja i wymiana informacji zawsze będą kluczem do pomyślnego rozwiązania kontaktów
między funkcjonariuszami organów ścigania a osobami z AS. Nie możesz oczekiwać, że stróż prawa
uwierzy ci na słowo, że masz AS. Twoje ujawnienie AS może nie przeszkodzić w aresztowaniu lub
zatrzymaniu. Ale na dłuższą metę może uchronić cię przed koszmarem wymiaru sprawiedliwości w
sprawach karnych.

