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Uvodnik

 ŠTEVILKA PO PRVI...

Mogoče je v nezavidljivem položaju, ker šele ta pove na kakšni  poti smo. Tokrat 
se ne predstavljamo prvič, s tem vas ne moremo znova presenetiti. Ob prvi iz-
daji je bila rdeča nit sporočila na katero smo se naslonili: tukaj smo, novi smo, 
drugačni smo! Tega izgovora pa tokrat ne moremo izkoristiti. 
In kako naprej? Številka po uvodni, po začetniškem uspehu, po prejetih čestit-
kah, podpori in hvali. Mogoče je tale številka šele pravi pokazatelj našega dela.  
Mogoče je zato zdaj ura 1:49 zjutraj in še vedno tuhtam, kaj napisati v uvo-
dnik, ki ne bo splošno uvodni, kot je bil prejšnji. Mora biti drugačen. Vsaj tako 
je pričakovano. 
Pa vendar naša srečanja tudi po prvi izdaji ostajajo precej podobna. Kraj  je še 
vedno isti, na katerega nekateri eni še vedno ne prispejo pravočasno. Še vedno 
težko zaključimo debate, ker si imamo toliko za povedati. Še vedno se glasno kro-
hotamo ob raznovrstnih izjavah in idejah ter se ne zmenimo za tu in tam kakšen 
zmeden pogled obiskovalca neke kavarne v Ljubljani. Kakorkoli že, ostajamo isti.
In ravno to nas žene, da vam ta mesec ponudimo spet nekaj drugačnega. V šte-
vilko smo vključili nekaj novih rubrik in se povečali za enega člana. Pridružila 
se nam je Samantha, ki pa nima avtizma, ima ga njena prijateljica. Predstavlja 
se vam v rubriki Prijateljstvo med dvema svetovoma. 
Torej isti a z novimi močmi in idejami predstavljamo življenje skozi svet avtiz-
ma. Z isto željo in namenom, da nas slišite. 
Številka po prvi je zdaj pred vami. Vam bo tudi tokrat všeč? Ne vem, preberite!

Maša Tkavc, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
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  Kdo so ustvarjalci...
Navade in razvade brez 

katerih ne mine dan

Ustvarjalci želijo biti anonimni, zato se pod svojimi članki 
podpisUjejo s psevdonimom.

  DNO
PRASKANJE PO OBRAZU 

Ker me moti, da površina ni 
gladka, ta pa ni zaradi tega, 
ker se praskam - paradoks.

 Žan
       

GLASNO RAZMIŠLJANJE 
Včasih si lažje organiziram 
misli, če mislim na glas. 

PODČRTOVANJE, RISANJE   
VZORCEV 

Podčrtujem skoraj vsako knjigo, ki jo 
berem in si je nisem izposodil. Vča-
sih dam prekopirati kar cele knjige 
in revije. Razvil sem poseben način 
občrtovanja celotnega teksta. Med 
pogovorom z drugimi pogosto ri-
šem vzorce in like na papir.

Samantha Abditus
TRgANJE, gRIzENJE ObNO-

hTNE kOŽIcE. 
Navadno to počnem, ko sem živčna, 
vendar pošteno povedano to ne 
more biti edini vzrok. To počnem 
ko mi je dolgčas, ko razmišljam, ko 
poslušam predavanje, ko berem, 
ko sem nestrpna, ... le ko spim ne.
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1.
To poletje sem bil na morju in sicer kot običajno v neposredni bližini kraja, ki je prav v tem času postal predmet velikega znotraj-cerkvenega in meddržavnega spora, torej samostana v Dajli na hrvaški istrski obali. Letošnje poletje je bilo sprva zelo nenavadno, skoraj brez »normalnega« dneva, kot bi se za poletje spodobilo. Sprva je nenehno pihal jugo oz. južni veter, kasneje pa je bilo včasih tudi precej mrzlo. Veselilo pa me je, da smo imeli tokrat priložnost videti živali, ki jih doslej še nismo; večkrat ponoči sovo, nek večer na morju pred Novim Gradom pa celo jato delfinov. Si-cer je bivanje v hrupnem letoviškem kraju, še posebej če je glavna plaža »tik pred nosom«, zelo naporno zame, ki sem kot oseba z avtizmom tudi senzorno bolj občutljiv. Najhuje je seveda, če ni miru niti ponoči, ko se pride včasih kakšna skupina mladih kar z avtomobilom zabavat ob bu-tajoči glasbi. Že podnevi je namreč preveč otroškega vpitja vse naokrog.

2. 
Letos sem si vzel čas za branje knjig, ki mi jih ni uspelo prebrati prej, npr. knjigo nekega mladega hrvaškega zgodovinarja »Slovani vojvode Ivana« in letošnjo »uspešnico« Tito in tovariši Jožeta Pirjevca. Ta sicer duhovit primorski zgodovinar je predstavil mnoge nove poglede in dejstva v zvezi s to izredno zanimivo tematiko. Žal pa je moje oko takoj opazilo številne jezikovne spodrsljaje in netočnosti, kar je v nekem smislu razumljivo, saj je Pirjevec večino svoje mladosti in življenja preživel v sosednji Italiji. Ni pa opravičljivo, še posebej pri mešanju osebnih imen, včasih tudi številk, letnic itd. To pa ne kaže le na avtorjevo površnost, ampak je tudi stvar lektorskega in korektorskega ali recenzentskega dela, ki je bilo očitno pomanjkljivo, kar tako ugledni založbi, pri kateri je ta knjiga izšla, res ni preveč v čast. Tudi to knjigo sem kakor druge prebiral s črnim kemič-
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nim svinčnikom v roki, ki ga po svoji navadi že 
iz študijskih časov uporabljam za podčrtavanje 
skoraj celotnega teksta. Na ta način lažje vzdr-
žujem pozornost in dobi branje tudi »fizično«, 
konkretno dimenzijo. Tako se mi  besede, stavki 
in dejstva lažje vtisnejo v spomin.  

3.
Letošnja jesen je izrazito predvolilno obarvana, 
kar po tekočem traku se pojavljajo novi »rešitelji« 
naše države in marsikoga od njih ljudje tudi tako 
vidijo. Žal pa ne razumejo, da noben posameznik 
ne more biti tak »rešitelj«, »mesija« ali »dobri vla-
dar«, ki bi lahko čudežno rešil situacijo. Tako kot 
so bili vzgojeni ali pa se spomnijo še iz časov naše 
nekdanje skupne države in da je taka »idolatrija« 
lahko za demokracijo, svobodo in ne nazadnje 
tudi enako(pravno)st državljanov precej nevarna. 
Še posebno v ozračju nenehnih polemik, razdo-
rov in blatenja nasprotnikov, ki večinoma temelji 
na zamerah in delitvah iz polpretekle zgodovine, 
torej predvsem 2. svetovne vojne in nekdanjega 
sistema. Ali kot je nekoč eden od teh »rešiteljev«  
celo iskreno povedal, da je odnos do preteklosti 
pri nas pravzaprav edina razlika med »levico« 
in »desnico«. Kje smo torej, če levico »rešujejo« 
tajkuni in trgovci, predstavniki kapitala? 

4.
Naj bo dovolj politiziranja, posvetimo se raje pro-
blematiki, ki me osebno zelo prizadeva, saj sem 

prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in iščem 
sebi primerno službo. Tudi preko zasebnega pod-
jetja, ki se ukvarja z zaposlovanjem težje zapo-
sljivih ljudi. Po priznanju invalidnosti na osno-
vi diagnoze visokofunkcionalega avtizma so me 
na Zavodu poslali na zaposlitveno rehabilitacijo. 
Vendar je naša zakonodaja žal taka, da deloda-
jalci v praksi ne upoštevajo kvot, ki so predpisane 
za zaposlovanje invalidov in raje plačajo višje 
davke. Tudi pri založbi, kjer sem letos honorarno 
sodeloval, se ni bilo mogoče dogovoriti za take 
vrste formalno sodelovanje oz. usposabljanje. Je 
res samo posledica splošne krize neposluh za lju-
di s posebnimi potrebami, čeprav imajo ti poleg 
svojih nezmožnosti tudi kakšne za delodajalce 
zelo koristne sposobnosti? Pravkar pregledujem 
in iščem napake v še enem letošnjem »nacional-
nem« projektu, v Zgodovinskem atlasu Slovenije, 
ki je sicer izrazito kvalitetno zastavljeno delo. Je 
pa v njem kar nekaj netočnih detajlov, pomanj-
kljivosti in nedoslednosti, ki jih človek seveda ne 
more naenkrat opaziti in sem tudi sam potrebo-
val skoraj dva meseca, da sem jih poiskal. Upam, 
da vse, ki sem jih mogel. Kot je razvidno iz tega 
odstavka, je to iskanje moj hobi in hkrati tudi 
»poklic«, ki sem ga lahko doslej koristno kombi-
niral že pri dveh »nacionalnih« leksikografskih 
izdajah, prva je bila zaključena pred tremi leti, 
druga izide že v prihodnjem mesecu. No, se mi 
pa na tem področju zdaj že spet obeta nekaj tudi 
v perpektivi.

                                                                                               Abditus
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Shizofrenija je duševna bolezen, ki jo 
označujejo globoke motnje v mišlje-
nju, čutenju in vedenju, ki ohromijo 
temeljne človekove sposobnosti: govor, 
mišljenje, zaznavo, afekt in občutek 
zase. Spekter simptomov navadno 
vključujejo psihotične znake, ki ni-
majo vira v realnosti (čemur pravimo 
halucinacije) in pripisovanje nenava-
dnega pomena navadnim stvarem ali 
zmotna prepričanja o sebi in drugih 
(čemur pravimo blodnje). 
Že v prejšnji  številki 
časopisa smo v rubriki 
Drobci pisali o povezavi 
avtizma s to duševno bo-
leznijo. Kot smo v krat-
kem zgodovinskem pre-
gledu zapisali, so avtizem 
v začetkih pojmovali kot 
psihotično motnjo, ki se 
kasneje razvije v shizofrenijo.  Tako je 
tudi eden izmed prvih raziskovalcev 
na področju, avtizma Hans Asperger 

(po njemu so kasneje poimenovali 
aspergerjev sindrom), prvotno do-
mneval, da se avtistična psihopa-
tija (tako je poimenoval sindrom) 
razvije v shizofrenijo.
Skozi leta se je mnenje o izvoru av-
tizma povsem spremenilo. Motnje 
avtističnega spektra se danes poj-
mujejo lot ločena motnja od shizo-
frenije, prav tako se te motnje redko 
pojavljajo skupaj. Čeprav nekateri 
raziskovalci opozarjajo na sugestiv-

ne dokaze, kjer  osebe s 
shizofrenijo v zgodnjem 
razvoju pogosto kažejo 
na znake motenj avtistič-
nega spektra. Kljub temu 
veljajo slednje motnje kot 
razvojno, biološko po-
gojene, kjer so področja 
funkcioniranja povsem 

drugačnega izvora kot  pri dušev-
nih boleznih.  
Kljub tem nespornim dejstvom, kli-

nična praksa pogosto 
opisuje primere, kjer je bila ose-
bam z aspergerjevim sindromom 
(v nadaljevanju AS) napačno 
postavljena diagnoza- diagnoza 
shizofrenije. To se zgodi, ko pride 
oseba zaradi neobičajnega vedenja 
prvič na diagnostično oceno. 
Pri nekaterih mladostnikih z AS 
lahko pride do začasnega poslab-
šanja sposobnosti, povečanega 
odmikanja od družbe, pomanj-
kanja skrbi za osebno higieno in  
intenzivnega ukvarjanja s svojimi 
zanimanji. To lahko strokovnjaka 
zavede. Čeprav med AS in shizo-
frenijo obstajajo ključne razlike, 
lahko niz enostavnih napak vodi 
do napačne diagnoze. 
Osebe z AS dojemajo vprašanja 
dobesedno in če jih psihiater vpra-
ša, če slišijo glasove, bodo seveda 
odgovorili pritrdilno. Čeprav to 
še ni znak zvočnega prisluha, ki 

AVTIZEM IN SHIZOFRENIJA
Podobni znaki, drug izvor težav

Klinična praksa pogo-
sto opisuje primere, 
kjer je bilo osebam z 
Aspergerjevim sindro-
mom postavljena na-
pačna diagnoza- dia-
gnoza shizofrenije. 
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je značilen za shizofrenijo. Lah-
ko so to glasovi s hodnika, zvoki 
iz okolice.  Pri odgovarjanju so 
lahko zelo počasni in pogosto od-
mikajoči se od zastavljenih vpra-
šanj. Vendar njihovi neobičajni, 
konkretni in pedantni odgovori ne 
kažejo motnje nejasnosti shizofre-
nih misli. Mnogokrat odgovarja-
jo na vprašanja z »da«, preprosto 
zaradi tega, da skrajšajo pogovor 
ali pa povzamejo ponavljajoče se 
fraze, ki so jih uporabili ostali pa-
cienti. Vse to lahko zakomplicira 
diagnozo.
 Osebe z AS imajo težave z razu-
mevanjem misli drugih in tako po-
gosto napačno interpretirajo de-
janja drugih. To vodi do skrajne 
nezaupljivosti, kar lahko spominja 
na paranojo. Vendar pri tem ne gre 
za popačenje stvarnosti, ampak za 
posledico težav z razumevanjem 
svojega in tujega duševna stanja 
in nenatančnega zaznavanja na-
mer drugih.
Te osebe imajo pogosto nenavadne 
govorne sposobnosti. Taki ljudje 
pogosto na glas izražajo svoje mi-
sli v socialnih okoljih ali privatno. 

Lahko si ponavljajo pogovor v kate-
rega so bili vpleteni tistega dne ali 
govorijo v tretji osebi.  
Za njih je značilen tudi pozen ču-
stveni razvoj. Tako lahko starejši naj-
stniki ali mlajši odrasli še vedno ver-
jamejo v razne nenavadne pojave. 
Pri tem imajo težave z ločevanjem 
dejstev od izmišljotin. Ta nenavaden 

nezrel pogled 
na realnost 
lahko zme-
de zdravni-
ka, ki se ne 
zaveda tega 
aspekta AS 
in zato po-
misli, da  gre 
za privide.
Napačne di-

agnoze so postavljene predvsem pri 
tistih, ki imajo več sekundarnih psi-
holoških težav, kot sta depresija in 
bipolarna motnja, ali motenj, ki se 
pojavljajo skupaj z AS (komorbi-
dnost), kot je obsesivno kompulzivna 
motnja. Posameznik se lahko ob po-
javu teh težav vede še bolj čudaško, 
saj nima emocionalnih in socialnih 
vzgibov za to, da bi težave kazal na 

d r u ž -
b e n o 
u s t r e -
z n e j -
ši način. 
Posamezni-
ki lahko v neu- g o -
dnem stanju začnejo kazati neobi-
čajno vedenje v obliki ponavljajočih 
vzorcev, gibov, ponavljanja besed, 
so nezaupljivi in se potegnejo v svoj 
svet.
Kot je razvidno so si lahko poka-
zatelji socio-emocionalnega vede-
nja in komunikacije med seboj vsaj 
na zunaj izredno podobni. Glede 
na to da je terapija pri shizofreniji 
povsem drugačna, kjer je vključeno 
tudi medikamentozno zdravljenje, 
je ustrezna diagnostika izjemno po-
membna in nujna. Pri tem ne za-
dostuje zgolj zaznava posameznih 
znakov. Treba je predvsem preveriti 
kdaj in kako se določeni znaki po-
javljajo in v kakšnem kontekstu. V 
takšnih primerih bi vsaka neprevi-
dnost pustila za sabo obsežne posle-
dice. Prevzeti takšno odgovornost 
pa vsekakor ni zavidanja vredno.

                                      Maša Tkavc
                                  

Napačne diagnoze so 
postavljene predvsem 
pri tistih, ki imajo več 
sekundarnih psiholo-
ških težav, kot sta de-
presija in bipolarna 
motnja, ali motenj, ki 
se pojavljajo skupaj z 
AS, kot je obsesivno 
kompulzivna motnja.
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Če je eden od enojajčnih dvojčkov di-

agnosticiran z avtizmom, ima drugi 

dvojček okoli 90% verjetnosti, 

da se bo tudi pri njemu razvila 

avtistična motnja.

Veliko oseb z avtizmom šibkeje občuti bolečino, ampak so zelo občutljivi na zvok, dotik in ostala čutila, zaradi česar ne marajo dotikov in objemov.

Znanstveniki menijo, da imajo ljudje z avtizmom neobičajne nivoje sero-tonina in ostalih nevro-transmitorjev, zaradi česar pride do motnje v razvoju možganov pri plodu.

Avti-
zem je bil 

sprva imeno-
van “Avtizem 
zgodnjega 

otroštva” ali 
“Kannerjev 
sindrom.”

 
Diagnosticiranje 
poteka zgolj na 

podlagi opazovanja 
posameznikovega 
vedenja.  Najbolj 

znana diagnostična kriterija, ki se upor-abljata sta MKB-10 in 
DSM-IV.

Približno 67 milijo-nov ljudi po vsem svetu ima avtizem.Motnja narašča  za 14% na leto.Avtizem velja kot najbolj narašču-jočo motnjo v  ZDA.
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Pravkar sem odkrila dva problema dinamike med 
dekleti in fanti. Eden je seksualne narave, zato sem 
se odločila, da se bom osredotočila na tistega, ki to ni.
Med branjem romantičnega romana sem odkrila v 
čem je bistvo razumevanja nasprotnega spola. Seveda 
do odkritja ne bi prišlo, če ne bi zadnje par dni načr-
tno spraševala (mogoče bi tukaj bolj spadala beseda 
»nadlegovala«) mladostnike o njihovem idealnem 
partnerju. Populacijo staro okoli dvajset let oziroma 
malce starejše sem izbrala zato, ker jih velika večina 
'svoje druge polovice' (ki naj bi bil idealen partner) še 
ni našla in zato, ker s sedanjimi partnerji še nimajo 
dovolj izkušenj, da bi lahko zatrli svoje ideale.
Oba spola poudarjata zvestobo, spoštovanje, samo-
spoštovanje in partnersko enakovrednost - saj tako 
pride do dinamike znotraj razmerja. 
Osebno imam precej visoke standarde, da nekoga 
smatram kot prijatelja, tako da so me odgovori na 
vprašanje: »Kakšen je tvoj idealen partner?« precej 
presenetili. Saj se mi zdi, da je večina opisov kar precej 
realnih. Presenetljiva je razlika med spoloma - med-
tem, ko dekleta želijo nekoga, ki bi jim zares prisluhnil, 
nudil čustveno oporo ter izrazil svoja čustva, imajo 
fantje raje, če dekleta sama odkrijejo njihove občut-
ke. Zanimivo se mi zdi tudi to, da so bolj ali manj vsi 
fantje postavili pogoj, da mora biti  dekle pametno 
- čeprav še vedno ne bolj kot oni, da ne trpi njihov 
ego - medtem ko se pri dekletih to skoraj ne pojavlja. 
Moja anketa je tudi potrdila dejstvo, da dekleta po 
večini iščejo v partnerju varnost, medtem ko fantje 

želijo imeti vlogo zaščitnika.
Sama imam raje vlogo zaščitni-
ka kot nekoga, ki potrebuje pomoč. 
Nekako se počutim skrajno neprije-
tno, če zaprosim nekoga za pomoč, čeprav občasno 
požrem svoj ponos in storim ravno to. Na splošno 
mislim, da je to, da si priznaš, da nečesa ne zmoreš 
sam ter zaprosiš nekoga, da ti pomaga, bistveno za 
ohranjanje zveze med ljudmi, ne samo partnerske, 
temveč vseh stikov. S tem sporočiš nekomu, da 
mu zaupaš dovolj, da ti pomaga pri nečem, kar 
nisi sposoben narediti sam. Ne govorim o tem, 
da svoje breme enostavno preneseš na drugega, 
temveč da skupaj rešita problem.
Zdi se mi, da je to bistvo odgovorov o 'idealnem 
partnerju'. Da med dvema osebama vlada dovolj 
spoštovanja in zaupanja, da si stojita ob strani 
ne glede na vse. Nenavadno se mi zdi to, da je ta 
povezava pri prijateljstvu pogoj, pri partnerstvu 
pa ideal. Torej zakaj imamo pri nekomu, ki naj 
bi bil naša druga polovica, nižje standarde kot 
za prijatelje? Mogoče je odgovor v tem, da za 
prijateljstvo pričakujemo, da bo trajalo, medtem 
ko za romantične vezi ne. Morebiti pa hormoni 
pripomorejo k znižanju standardov. Ne vem.

DNO
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Michelangelo buonaroti  
( 1475 – 1564 )

Veliki kipar, slikar, arhitekt in pesnik 
Michelangelo Buonarotti, po rodu iz Tosca-
ne, se je kot bister otrok šolal v Firencah, 
kjer je takrat vladal Lorenzo de Medici. Ta 
je kot velik ljubitelj antične umetnosti iskal 
nadarjene mladeniče, ki bi se radi izurili v 
kiparstvu. Med njimi se je znašel tudi mla-
di Michelangelo, ki je bil takoj spoznan kot 
izreden talent. Po smrti svojega  mentorja 
je mladi Michelangelo delal v Benetkah in 
Rimu (Pieta, kip Davida). V Rimu je dobil 
nalogo poslikave stropa Sikstinske kapele, 
kjer se je dokazal kot odličen slikar. Zadnjih 
30 let je Michelangelo ustvarjal večinoma na 
področju arhitekture; Rimu Campidoglio, 
palačo Farnese in dokončal je baziliko sv. 
Petra s kupolo ter dopolnil slikarijo v Sikstin-
ski kapeli s Posle-
dnjo sodbo. Rad 
je imel poezijo in 
tudi sam napisal 
veliko madrigalov 
in sonetov. Nekaj 
te poezije razkri-
va njegovo znana  
istospolna nagnje-
nja, vendar je  veči-
na sonetov posvečena neki vdovi, markizi iz 
Pescare, ki mu je ljubezen vračala. Po njeni 

smrti je bil Michelangelo povsem obupan, 
skoraj nor.
Michelangelo se je pogosto zapletal v spore, 
zelo hitro je izgubil potrpljenje in zameril 
vsako omalovaževanje. Papež Leon X, ki 
je tudi sam imel strahospoštovanja vreden 
značaj, ga opisuje kot nekoga, ki ga je treba 
spoštovati in se ga bati.
 V nasprotju z njegovim velikim genijem 
je bil njegov značaj izredno grob in divji, 
glede higienskih navad pa  tako zanemarjen 
in umazan, da mu je to onemogočalo, da bi 
imel ali vzgajal kakšne učence, ki bi ga lahko 
nasledili. Tudi sicer ni bil pripravljen vzeti 
kogarkoli v uk ali mu vsaj pustiti opazovati 
ga med delom. Drugi so ga opisovali kot 
nepristopnega, kot nekoga, ki je svoje riva-

le spreminjal v sovražnike, kot 
se je pripetilo slikarju Rafaelu 
in arhitektu Bramanteju, in je 
preziral tiste, ki so mu škodo-
vali. Čeprav je Michelangelo 
s svojim delom obogatel, je 
živel zelo skromno življenje. 
Potreboval je le malo kruha in 
vina za hrano, pa tudi malo 
spanja in ker pogosto ni mo-

gel počivati, se je ponoči dvignil iz postelje 
in začel slikati.

Michelangelo je pritegnil 
pozornost mnogih psiho-
analitikov od Sigismunda 
Freuda naprej.
Nekateri psihologi so pokazali na avti-
stične poteze v Michelangelovi osebnosti. 
Nedavno sta Arshad in Fitzgerald (2004) 
predstavila dokaze, da je umetnik trpel 
za aspergerjevim sindromom ali visoko-
funkcionalnim avtizmom. V njegovem 
obnašanju sta razpoznala ključne poteze 
te motnje, kot so slabe socialne veščine, 
ponavljajoče ali obsesivno obnašanje in  
omejena ali ozka zanimanja, tudi za ne-
navadne stvari. Njegov dober vizualni 
spomin mu je omogočil, da je v izredno 
kratkem času naredil stotine skic za Siks-
tinsko kapelo. Imel je težave s komunika-
cijo in konverzacijo, pa tudi sarkastičen 
um. Bil je vedno slabe volje,  značilni zanj 
so bili nenadni izbruhi jeze. Izguba sa-
mokontrole mu je povzročala velike fru-
stracije. Ni imel prijateljev in si jih tudi ni 
želel. Arshed in Fitzgerald zaključita, da 
je bil prevzet s svojo osebnostjo. Seveda 
so mnogi videli v tem njegovem značaju 
nekakšno pomanjkljivost ali napako, ki 
naj bi bila v velikem kontrastu z njegovimi 
vrhunskimi dosežki.
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Kdaj ste se prvič srečali z mo-
tnjami avtističnega spektra in 
avtizmom?

Konec devetdesetih let sem obi-
skala inštitut Kennedy Krieger 
v Baltimoru v ZDA. V okvi-
ru tega inštituta je tudi center 
za avtizem, ki je dobro poznan 
ameriški center na tem podro-
čju. Ko sem obiskala ta center 
in se seznanila s tem, kar dela-
jo, sem se odločila, da bi tudi 
jaz šla v to smer in se strokov-
no razvijala na tem področju .

Kdaj se je začela diagnostika v 
Sloveniji?

Sistematično smo se z diagno-
stiko začeli ukvarjati leta 2005, 
ko sem se vrnila iz Amerike, naj-
prej v okviru ambulante za vse 
nevrološke in razvojne motnje. 
d leta 2009, ko so nam odobrili 
nov zdravstveni program , pa se 
ukvarjamo predvsem z otroki, 
ki imajo sum na avtistično mo-
tnjo, od januarja pa tudi z odra-
slimi. Diagnozo avtizma so sicer 
postavljali kolegi tudi pred tem 

LJUDJE V SVETU AVTIZMA

Marta Macedoni Lukšič je študirala na Medicinski fakulteti univerze v 
Ljubljani. Od leta 1990 je zaposlena na Kliničnem centru v Ljubljani, od 
1995 dela na Pediatrični kliniki na oddelku za otroško, mladostniško 
in razvojno nevrologijo. Leta 1999 je doktorirala. Napisala je kar ne-
kaj publikacije predvsem s področja otrok z možganskim tumorjem.
Po letu 2000 se je začela resno ukvarjati z razvojno in vedenj-
sko nevrologijo ter avtizmom. Od septembra 2009 vodi Am-
bulanto za avtizem, kjer deluje strokovna ekipa, ki omogoča 
obravnavo in diagnostiko oseb z motnjami avtističnega spektra.

dr. MARTA MAcEDONI LUkŠIČ 

obdobjem, vendar zelo redko.

Kako pa poteka diagnosticiranje?

Otrok pride največkrat z napotni-
co lečečega ali razvojnega pedia-
tra. Najprej ima razvojno-nevro-
loški pregled, potem pa je glede 
na težave oz. posebnosti ter pred-
hodno diagnostiko  napoten še k 
drugim članom našega tima. V  
njem  sodelujejo še  psihologinja, 
specialna pedagoginja, pedago-
ginja, socialna delavka, delovna 
terapevtka,  pedopsihiatrinja in 
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medicinska sestra/koordinator-
ka. Poleg kliničnih pregledov 
uporabljamo še  dva diagnostična 
testa, ki sta zlati standard na tem 
področju v svetu in sicer diagno-
stični intervju (ADI-Autism Dia-
gnostic Interview) in diagnostič-
ni opazovalni preizkus – ADOS 
(Autism Diagnostic Observation 
Schedule).. Trudimo se, da otroka 
vedno obravnavamo celostno,t.j. 
da ocenimo tako šibka in moč-
na področja, od česar je odvi-
sen njegov uspeh  pri šolanju in 
vključevanju na vseh področjih.

Kakšne terapije in dejavnosti po-
tekajo v ambulanti za avtizem?

Otroci imajo lahko individualne 
obravnave pri zgoraj omenjenih 
strokovnjakinjah, ki delujejo v 
našem timu. V letošnjem letu 
smo poleg tega začeli z intenziv-
no vedenjsko terapijo po ABA 
(Applied Behavioral Analysis) 
metodi. Prvo polovico leta smo 
imeli na razpolago tri terapevtke, 
ki so bile financirane  s pomo-
čjo donacij, od septembra pa te 
možnosti ni več.  Eno od tera-

pevtk smo zaposlili, tako da se 
ta terapevtski program nadalju-
je, vendar v zmanjšanem obsegu. 
Trenutno  je potreba precej večja 
od možnosti. Obravnava traja v 
povprečju dva meseca, 2 do 3 ure 
na dan. Problem je tudi v tem, da 
bi se taka terapevtska obravnava 
morala nadaljevati tudi kasneje, 
tako da poskušamo v tem smislu 
vzpostaviti stik z šolami in vrt-
ci Hkrati deluje tudi več skupin 
za učenje socialnih spretnosti za 
različne starostne skupine, tudi 
odrasle ter podporna skupina 
za starše. V lan-
skem letu smo 
organizirali le-
tni tabor za eno 
skupino otrok.

Glede na to da ste zdaj zapo-
slili tudi pedopshiatrinjo, me 
zanima tudi kakšne psiho-
loške oz. psihatrične motnje 
imajo osebe z avtizmom, ki 
obiskujejo vašo ambulanto?

Vidimo, da je teh težav več pred-
vsem pri osebah z visokofunkci-
onalnim avtizmom in aspergerje-
vim sindromom, in sicer v smislu 

povečane depresivnosti, anksio-
znosti ali obsesivno-kompulzivne 
simptomatike. Odrasli, ki priha-
jajo k nam, pa imajo za sabo tudi 
eno ali več psihotičnih epizod.

To pomeni, da so odrasli z MAS 
bolj nagnjeni, k razni psiholo-
škim težavam kot otroci z MAS?

To velja na splošno - tudi pri ti-
stih, ki nimajo te razvojne mo-
tnje, so psihiatrične motnje po-
gostejše, ko enkrat odrastejo. 

Kakšna je za-
konska uredi-
tev za oseb z 
motnjami avti-
stičnega spektra?

Zakonska ureditev je različna 
glede na področje. Kar se tiče 
šolstva je bila že omenjena no-
vela zakona o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami in kaj to 
pomeni. Na področju zdravstva 
je bil poleg programa, ki ga iz-
vajamo za otroke, v letošnjem 
letu sprejet tudi program za od-
rasle osebe z avtizmom, a zara-

V letošnjem letu smo začeli 
z intenzivno vedenjsko te-
rapijo po AbA (Applied be-
havioral Analysis) metodi. 



14

di neugodne finančne situacije še 
čakamo, da bo financiran s strani 
Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje. Kar se pa tiče področja social-
nega dela, imajo starši otrok z av-
tizmom določene prednosti, sploh 
če ima njihov otrok tudi motnjo v 
duševnem razvojut. V teh prime-
rih se lahko zaposlijo doma kot 
skrbniki svojih otrok in i preje-
majo nadomestilo za osebni do-
hodek. Imajo pa tudi še nekatere 
druge bonitete iz socialnih pravic.

Kaj se ob spremenilo z no-
vih šolskim letom, ko bo stopil 
v veljavo zakon o usmerjanju 
otrok z avtističnimi motnjami?

To bo v naslednjem šolskem letu. V 
noveli Zakona o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami so prvič 
otroci z avtističnimi motnjami 
(AM) priznani kot posebna sku-
pina. Na tej osnovi bodi ti otroci 
lahko usmerjeni pod diagnozo 
AM in bodo v vrtcih in šolah ve-
deli, kakšen otrok prihaja. Sedaj 
so bili usmerjeni pod drugimi ka-
tegorijami. Na tej osnovi bo sedaj 
potrebno razvijati tudi koncept šo-

lanja teh otrok, saj vemo, da ima-
jo otroci z AM specifične potrebe 
glede učenja in šolanja, ki jih lo-
čuje od drugih otrok s posebnimi 
potrebami. Nadalje bo potrebno 
ugotoviti, kako bo država po-
skrbela za izobraževanje 
učiteljev in pedagogov. 
Njihovo znanje o AM 
je na splošno zelo šibko.  

Na katerih področjih s 
o osebe z avtizmom naj-
uspešnejše, kakšne so 
njihove sposobnosti v 
primerjavi z drugimi?

Pri otrocih s spektroav-
tističnimi motnjami, pa 
tudi kasneje pri odraslih, 
vidimo, da je razvoj spo-
sobnosti zelo neharmoničen, torej 
da so določene sposobnosti slabše 
razvite, druge pa tako dobre kot 
pri zdravih vrstnikih ali pa celo 
boljše. To je tisto, kar poskušamo 
oceniti v okviru diagnostike, torej 
ne samo, da postavimo diagnozo, 
ampak da celostno ocenimo otro-
ka. To je zelo pomebno za njihovo 

šolanje in vključevanje v družbo.
Če sem bolj konkretna je kar velik 
delež teh otrok močan pri mate-
matičnem mišljenju in šibkejši pri 
slovenskem jeziku. Nekateri so zelo 

močni na področju 
tujih jezikov in pa 
seveda na področjih 
njihovih usmerjenih 
interesov, ki so zelo 
različni npr. zgodovi-
na, geografija, nara-
voslovje in podobno. 
Velikokrat vidimo, 
da imajo posebno 
razvite sposobno-
sti na likovnem in 
glasbenem podro-
čju.   To velja tudi za 
otroke, ki imajo ob 
avtizmu še motnjo v 
duševnem razvoju. 

Poznamo nekaj dobrih primerov, 
ko so ti otroci uspešni npr. na glas-
benem področju in ko pridobivajo 
kompetentnost na tem področju, 
se lahko izboljšujejo tudi druge 
sposobnosti - pozornost, čustve-
na kontrola, socialna vključenost. 

                                           spraševal: DNO

Na področju zdra-
vstva je bil poleg 
programa, ki ga 
izvajamo za otro-
ke, v letošnjem letu 

sprejet tudi pro-
gram za odrasle 

osebe z avtizmom, 
a zaradi neugo-

dne finančne situ-
acije še čakamo, 
da bo financiran 
s strani Zavoda 
za zdravstveno 

PRIJATELJSTVO MED DVEMA 
SVETOVOMA
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Moja najboljša prijateljica ima Aspergerjev sindrom. Je edinst-
vena in za nič na svetu ne bi hotela, da bi bila kakorkoli drugačna.
Spoznali sva se v zadnjem letu osnovne šole, ko je prišla v 
naš razred. Sprva sem zavračala stik z njo, ker je bila no-
vinka. A ni trajalo dolgo, da sem spoznala, da je to ena 
najizjemnejših oseb, ki jih poznam v svojem življenju.
Bralci ste jo že spoznali prek njene kolumne in dnevnika 
pod psevdonimom DNO. Jaz sem jo spoznala prek filmske 
glasbe. Odkrivali sva vedno več skupnih interesov in oseb-
nih navdušenj. Danes ste skozi njeno pisanje deležni delčka 
tega, česar sem jaz deležna od svojega trinajstega leta.
V srednji šoli sem se prvič srečala s pojmoma avtizem in As-
pergerjev sindrom, ko smo pri angleščini obravnavali knjigo 
Marka Haddona The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time. Tisti dan sem poklicala DNO ter ji rekla, da ima avtizem, 
saj je to najbolje pojasnilo vse njene nenavadnosti. Čez do-
bra štiri leta so ji potrdili diagnozo Aspergerjevega sindroma.
Najino prijateljstvo v veliki meri zaznamuje njena neskončna 
potrpežljivost. Sama sem veliko bolj spremenljive narave, a ji po-
navadi z veseljem razlagam vse kar jo bega v zvezi z interakcijo 
in obnašanjem drugih ljudi in se ob njenih interpretacijah celo 
dobrodušno zabavam. To so dolge diskusije o dogodkih, ki so se 
ji zgodili; ugotavljava kaj je privedlo do njih in zakaj so se odvili 
tako kot so se, še posebej, če so bili povezani z njenim načinom 
dojemanja sveta. Na podlagi ugotovitev marsikdaj določiva 

»vmesnike« med našim in njenim svetom, da sta si bližje.
Ko sva skupaj v družbi drugih, jo občasno opozorim, ko 
počne kaj, kar bi lahko sprožilo splošno neodobravanje ali 
celo zavračanje družbe. Da to ne bi bilo preveč očitno in ker 
brcanje pod mizo ne deluje (njen glasen odziv bi  bil: »Au, 
zakaj si me brcnila?«) po potrebi razvijava kratice, ki so že 
skoraj neke vrste latovščine: DNT – družbeno nesprejem-
ljiva tema, NNZ – nobenega ne zanima. Imava tudi »besedo 
v sili« in sicer »oranžna«, ki pove, da zaradi okoliščin prva 
ne more govoriti po telefonu z drugo. Nekatere kratice nas-
tanejo kot opis stanja: BHE – Black Hole Effect (ko zapraviš 
čas za neumnosti, kot bi ga posrkala črna luknja), IQM – Ice 
Queen Manuever (je DNOjina super-moč, ko nekaj nare-
di in vsi pripadniki nasprotnega spola zbežijo stran, ne ve 
pa kaj je naredila in zakaj tak rezultat), ASF – Asperger-
jev sindrom fora (oznaka njenih dejanj zaradi sindroma), 
... Ena teh kratic je tudi njen psevdonim, ki ga tu uporablja.
V vseh teh letih se mi zdi,  da sem se že kar precej naravnala na 
njeno »frekvenco«. Lahko bi celo rekla, da sem ena redkih, ki 
jo razumejo. Dodobra sem že spoznala njene miselne tokove 
in hitro dojamem,  kaj želi povedati, še predno dokonča stavek.
Njene nenavadnosti, kot imenujem lastnosti, katerih vzrok 
je Aspergerjev sindrom, mi niso nikoli bile v napoto.  Ve-
likokrat so razlog za salve smeha s strani obeh, ko ji pomo-
toma uspe sestaviti šalo, še večkrat pa zaradi njenih prisrčnih 
odzivov na svet okoli nje. Ob takih trenutkih ugotovljam, da 
čeprav jo poznam že toliko let, me vedno znova preseneča. 
In to odkrivanje njenih neštetih nenavadnosti prinaša 
v najino prijateljstvo nove dogodivščine, ki jim ni konca.

DNO, hvala, ker si del mojega življenja.

                                                                  Samantha

PRIJATELJSTVO MED DVEMA 
SVETOVOMA



16

PersPeKtive

predlogi in refleksije filmov o 
avtizmu

Filmi: The Black Baloon, 
Ben X, Mozart in kit, Adam, 

Snow Cake in najnovejši film 
(iz lanskega leta) o Temple 

Grandin

V tem zapisu bomo poskusili 
predstaviti in analizirati ne-
kaj filmske produkcije s te-
matiko avtizma, ki je posneta 
v zadnjih letih po svetu. To 
so: film The Black Baloon, ki 
je bil predzadnjo sredo tudi 
na sporedu naše nacionalne 
televizije, Ben X, Mozart in 
kit, Adam, Snow Cake in naj-
novejši (iz lanskega leta) o 
Temple Grandin. Gre seveda 
izključno za igrane filme, med 
katerimi je bil prvi in tudi da-
leč najbolj znan Rainman, a 
ga bomo tukaj prav zato za-
obšli. Ben X je belgijski, The 

Black Baloon pa avstralski. Če 
se najprej posvetimo zadnje-
mu: gre za prikaz družinske 
situacije dveh bratov najstni-
kov, od katerih ima mlajši 
avtizem, vendar je ta lik pri-
kazan kot precej težak pri-
mer. Težave dela predvsem 
svojemu bratu, ki naj bi ga 
imel na skrbi, 
bodisi zaradi 
svojega aso-
cialnega ob-
našanja, bo-
disi samo z 
glasovi, tako 
da človeku pride na misel, da 
gre pri njemu najbrž še za ka-
kšno pridruženo motnjo. Vse-
kakor pa ne more biti zgled 
ali vzorčni primer, po kate-
rem bi lahko širša javnost av-
tizem spoznavala v vseh nje-
govih razsežnostih. Gre bolj 
za socialni prikaz problemov 
in odnosov v družini in odra-
ščajočega fanta z avtističnim 

bratom, ki je prikazan kot po-
sebno problematičen primer 
bolj zaradi dramatičnih učin-
kov. Tukaj nas spomni na dej-
stvo, da je delež nadpovpreč-
no sposobnih posameznikov 
z avtizmom približno enako 
velik kot pri »večinski«, obi-
čajni populaciji in da je tudi 

med avtisti zato 
veliko takih, ki se 
z največjimi teža-
vami vkljapljajo 
v običajno življe-
nje in družbena 
pravila, ne da bi 

imela katerakoli od vpletenih 
strani zaradi tega posebne 
prednosti ali koristi.  
Drugi filmi prikazujejo ne-
koliko bolj »socializirane« in 
funkcionalno ali intelektu-
alno bolj »opremljene« po-
sameznike z avtizmom ali 
aspergerjevim sindromom. Ti 
so kljub svojim posebnostim 
in včasih kar nepremostljivim 
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težavam v družbi, vsekakor 
višje funkcionalni in tudi v 
socialnem pogledu uspešnej-
ši. To še najizraziteje kaže 
primer Temple Grandin, ki je 
celo doktorirala in postala 
profesorica na svojem speci-
alnem področju. Film o njej 
je zelo dobro posnet, je pa 
seveda verjetno tudi v njem 
precej dramatičnega pretira-
vanja. Še posebej to velja za 
njene reakcije na različne zu-
nanje okoliščine ali pripetlja-

je. Je zelo poučen, še posebej 
ker prikaže njeno iznajdbo 
»stiskalnice«, ki ji služi za po-
miritev pri ansksioznih sta-
njih oz. stresnih situacijah, ki 
jih je doživljala, in je bila tudi 
patentirana. Seveda pa tudi 
njene temu paralelne inova-
cije v zvezi z govedorejo oz. 
bolj humani načini pomiritve 
krav preden grejo v zakol.     
Vsebinsko filmi kot so Mo-
zart in kit ter Adam, deloma 
tudi Snow Cake tematizirajo 
ljubezenske probleme posa-
meznikov z visokofunkcio-
nalnim avtizmom oz. asper-
gerjevim sindromom. To je 
zaradi težavnosti obvladova-
nja zapletenejših medčlove-
ških odnosov zagotovo eno 
izmed področij, na katerem 
imamo avtisti najhujše teža-
ve. Jih pa npr. v filmu Adam 
prikaže bolj realistično kot 
film Mozart in kit. V zvezi s 
tem moram omeniti še pro-
blem, ki je vsaj zame pri gle-
danju filmov nobičajno dokaj 
izrazit, namreč težko sledim 
pripovedni niti oz. pripove-
dnemu toku filma. Dosti lažje 
se namreč koncentriram na 

posamezne scene ali kadre 
in situacijo znotraj njih. Nji-
hova konsistentna povezava 
pa je precej težja, še posebej, 
če je film že posnet »zmeša-
no«, kot je primer z zadnjim 
omenjenim. Avtisti imamo 
namreč že tako dovolj težav 
z urejanjem dobljenih infor-
macij v konsistentno celoto. 
Če pa dobivamo večjo koli-
čino na prvi pogled nepove-
zanih informacij, ki jih mo-
ramo sami sproti sestavljati, 
da dojamemo sporočilo, pa 
je ta težava skoraj nepremo-
stljiva, kar je najbrž poveza-
no tudi z motnjo pozorno-
sti. Tudi zato sem namesto 
vsebin oz. zgodb filmov raje 
opisal druge s tem povezane 
okoliščine. 

                                                          

                                                           
Abditus  
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KDO Je ČUDeN?

DNO: (po relativno dolgi 
debati, sem prišla do skle-
pa) eNA izMeD NAJU Dveh 

Je ČUDNA?
sAMANthA: ...

DNO: (po razmisleku)JAZ 
seM tistA, Ki Je ČU-

DNA, ANe?
retOriČNA vPrAŠANJA

DNO: DANes POstAvLJAŠ 
OgrOMNO KOLiČiNO retOriČ-

Nih vPrAŠANJ, KAJNe?
sAMANthA: JA.

DNO: AMPAK JAz Jih KONstAN-
tNO POsKUŠAM ODgOvArJAti, 
ČePrAv Ne veM ODgOvOrOv...

vrNi se

PreJŠNJi teDeN seM si sPO-
sODiL OD KOLegA sPeNJAČ PA 

Mi ON reČe PAzi, PiŠe gOr »vrNi 
SE!«

PregLeDAL seM sPeNJAČ iN Ni-
KJer NiČ Ne PiŠe, Ne veM KAJ Je 

ON viDeL...

tOČNO tUKAJ

KLiČeM zADNJiČ KOLegA...
»KJe si?«
»tUKAJ«

»JA, KJe tUKAJ?«
»tOČNO tUKAJ.«

hMM, res Je sicer tUKAJ, 
zDAJ PA UgOtOviMO 

KeJ tO Je!

KAJ DeLAŠ?

MAMA: KAJ 
DeLAŠ?

DNO: DihAM.

KAJ 

DNO: KAJ?
sAMANthA: KAJ?

DNO: KAJ?
sAMANthA: KAJ?

DNO: reKLA seM 'KAJ?'
sAMANthA: KAJ si reKLA 

PreD teM?
DNO: 'KAJ?'

sAMANthA: KAJ si reKLA 
PreD teM?

DNO: PreD teM seM 
tUDi reKLA 'KAJ'
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19aTLeTsKa ŽeLva se večino časa 
nahaja v fitnesu, odmaknjena 
bo neomajno od jutra do večera 
vztrajala na napravah, čeprav 
bo njeno plačilo le »musklfibr« 
njenega oklepa naslednje jutro, 
če ne še kakšna hujša poškodba.

Če se do zadnjega se boriš, da bi dosegel ne-
kaj, kar ti ni dano, si vzor vsekakor lahko 
poiščeš v atletski želvi. Tvoji naravni talenti 
in sposobnosti, pa tudi kar si jih osvojil, ti ne 
zadostujejo, lahko se jim celo odpoveš. Cilje si 
postavljaš visoko, mogoče celo predaleč. Tvoja 
ambicioznost je okrepljena s pogumom, trmo 
in delavnostjo, kar se na koncu lahko odrazi 
v uspehu, ki te momentalno vsaj malo osreči. 
A hkrati že stremiš naprej, k novim dosežkom.

HOROSKOP, Ki tO ni

10.12.-17.1. – FrancosKi KorenčeK
18.1.-28.2. – MiKro pajeK
29.2. – poLognjeni FeniKs
1.3.-10.4. – cviLeči raKes
11.4.-20.5. – vegeTarijansKi KoMar

21.5.-30.6. – nevihTni ananas
1.7.-7.8. – aTLeTsKa ŽeLva
8.8.-18.9. – priTLiKavi sLončeK
19.9.-29.10. – oranŽni spodTiKavec
30.10.-9.12. – sLabovidni anTizMaj

Razpored znamenj po 
koledarskem letu je po-
polnoma naključen in ni 
nujno, da vam zname-
nje po vašem rojstnem 
datumu ustreza, zato: 
poljubno si izberite ti-

sto znamenje, ki vas kar 
najbolje predstavlja.

vendar to ne velja za 
znamenje polognjenega 
feniksa; slednje vedno 
velja zgolj in izključno 

za ljudi rojene na 29.2..
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poLognjeni FeniKs je mitološko 
bitje, ki pa svoji legendi ne ustre-
za popolnoma, ampak le delno, 
tako »na pol«. Obstaja le vsake 
štiri leta za en dan in se nato 
spet porazgubi v dvomih pepela 
okoli sebe, če je sploh bil. Zato 
predstavlja ljudi, rojene na 29.2.

Rodil si se na 29.2., zaradi česar se vsem zdiš 
nekaj posebnega in zanimivega, a sam se 
morda lahko prav zaradi tega počutiš malo 
prikrajšan. Ko se sprašuješ kaj ti je namenilo 
ravno ta neobstoječi dan, nehote zabredeš v 
neskončne teorije prepletanja najrazličnejših 
usod. Za vsako dejanje, ki ga narediš, imaš 
občutek, da je del neke večje slike, vendar ne 
moreš odkriti cilja svoje usode ne glede na 
to, kako se trudiš. Zato iščeš možnosti ma-
nipulacije s svojim življenjem in poskušaš 
storiti vse, da bi se izognil načrtovani 
poti. Po navadi odkriješ, da si prišel z upi-
ranjem ravno tja, kjer te je usoda hotela.

MiKro pajeK je tista drobna pika, 
ki v kotu vaše sobe potrpežljivo 
spreda niti in čaka na svoj plen. 
Če ne pogledate prav dobro, ga 
niti ne boste opazili in še če ga 
opazite, niste prepričani če ste 
prav videli. A on je tam. Vedno.

Če si eden izmed tistih, ki jih določa znamenje 
mikro pajka si v družbi neopazen in neslišen, 
a vidiš in slišiš vse. Okolico tiho spremljaš in 
preučuješ, se učiš na napakah drugih in z vsem 

svojim znanjem druge celo prikrito usmerjaš 
kot pajek s svojimi nitmi. A če napoči tre-
nutek, ko opaziš da nekdo nima prav in 
bi mu s svojo bistrostjo želel neposred-
no pomagati, boš še vedno ostal neslišan 
in neupoštevan. Preostali so pač navaje-
ni, da te ni in te tako nikoli ne opazijo.

vegeTarijansKi KoMar v vročih 
poletnih večerih nekoliko izgu-
bljeno preletava dvorišča hiš in 
se kljub posmehu svojih vrstnikov 
izmika ljudem – skušnjavi. Odločil 
se je namreč postati vegetarijanec.

Če se tako kot vegetarijanski komar za svoja 
prepričanja odločiš iti proti svoji osnovni biti, 
si zelo pogumen. Hkrati se ne zavedaš, kaj vse 
takšna odločitev prinese s sabo, in ne zmoreš 
sam nositi vseh posledic. Tako se mentalno in 
emocionalno preveč zanašaš na druge, od njih 
pričakuješ celo fizične usluge. Vendar se svojih 
napak ponavadi zavedaš, in ko jih odpraviš, se 
osvobodiš vseh bremen in se popolnoma predaš 
smernicam na novo osvojenega življenja.
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priTLiKavi sLončeK je v afriških 
travnatih ravnicah med svoji-
mi večjimi sorodniki le stežka opa-
zen. Ko pa ga ugledamo, nas popol-
noma razneži s svojo neizmerno 
ljubkostjo. Kaj drugega kot prikupen 
pa je lahko majhen puhast slonček?

oranŽni spodTiKavec je 
največkrat viden v bližini so-
larija, kjer vztrajno obnavlja 
svojo prepoznavno oranžno 
barvo. Na trenutke se zdi preveč 
napreden za naš čas, spet drugič 
daleč za razvojem preostalih, 
nekako vedno iz svojega časa.

Oranžni spodtikavec si, če se čutiš izgu-
bljenega v času, se velikokrat znajdeš ob 
nepravem času na nepravem mestu in slišiš 
stvari, za katere bi bilo bolje, če ne bi vedel, 
da obstajajo. To pomeni, da se vedno znajdeš 
v kočljivih situacijah, kjer je treba ravnati 
previdno in precizno, da se dogodek razreši 
vsem v korist. Trenutki, ko je bili ravno ob-
ratno – ob pravem času na pravem mestu - pa 
ostanejo velikokrat pozabljeni. Ta naključja 
so te izučila, da se ne bojiš prihodnosti, saj 
se zavedaš, da je vedno veliko večja verjet-
nost, da bodo šle stvari narobe. Predvsem 
moraš zaupati svojim instinktom, ki te bodo 
varno usmerjali skozi karkoli že preži nate.

Pritlikavi slonček si, če te vsi hitro 
vzljubijo. Imaš veliko prijateljev in 
sovražniki le stežka ohranjajo nega-
tiven odnos do tebe. To pa je tudi edina 
lastnost, ki ti jo ostali pripisujejo. Zato 
se moraš zelo truditi, da tudi tvoje dru-
ge kvalitete pridejo do izraza in s tem 
do razvoja lastne neodvisne osebnosti.

cviLeči raKec prihaja iz 
oddaljenega planeta Vogos-
fere. Zaradi zelo mrakobnega 
vzdušja na planetu se vrsta 
skozi naravno selekcijo prebija 
z neizmerno mero optimizma, 

ki se kaže v vsesplošnem entuziazmu. Medtem 
ko se vsi ostali sprašujemo kaj pri svetu rakce 
tako navdušuje, ko so skalnate pečine in siv 
drobir edino kar poznajo. Ti veseli rakci v ska-
kanju po skalah velikokrat spregledajo kako 
nevarnost, ker ne verjamejo v njen obstoj. In 
tako priletijo svojemu žalostnemu koncu na-
proti; s krikom, ali bolje rečeno, cvikom sreče.

Če si cvileči rakec si neumorni optimist, vesel, 
entuziastičen, vedno nabit z energijo. Veruješ 
v dobro vseh ljudi, tudi tistih, ki si morda tega 
zaupanja ne zaslužijo. V svojem navdušenju 
lahko spregledaš kaj, kar bi ti utegnilo 
škodovati ali pa se ne zavedaš resnosti slabe 
situacije. A čeprav ti to morda celo skrajša 
življenje, boš skozi le to najverjetneje preživel 
lažje od ostalih. Vsekakor ti bo vse lepo.



FrancosKi KorenčeK 
je tisti v sredini gredice 
z največjim in najlepšim 
listjem, ki iz njegovega ko-
rena uglajeno štrli kot 
okrasek na baretki. Dru-

gi trdijo, da se dela francoza, am-
pak on je Francoz, vsaj tako si misli.

S stilom francoskega korenčka daješ ve-
liko na svoj izgled in obnašanje. Trudiš se 
vedno narediti dober vtis in si želiš biti vzor 
drugim. Želiš biti opažen in upoštevan. Po 
potrebi se velikokrat pretvarjaš, da si ne-
kaj kar nisi, da bi ustregel pričakovanjem. 
Pod vsemi plastmi sprenevedanja pa osta-
ja skrita tvoja prava osebnost. Pomemb-
no je, da nanjo ne pozabiš in spoznaš, da 
lahko vse kar želiš dosežeš tudi tak kot 
si. Ko ti to uspe, pa si šele zakorakal 
na dolgo pot izoblikovanja svoje biti.

sLabovidni anTizMaj je bitje v 
stalnem gibanju brez izhodišča in 
cilja. Ima težave z vidom, ki pa jih ne 
zna odpraviti, saj nikakor ne more 
definirati ali je to kratko- ali dalj-
novidnost. Še večji problem pa je ta, da 
ni prepričan niti o tem, če je res zmaj 

... ali pa je morda nekaj popolnoma drugega.

nevihTni ananas se skriva med 
zašiljenimi listi, med katerimi se 

počuti dokaj varno. vse dokler 
neba ne zagrnejo temni oblaki in 

se med njimi zasvetijo strele. Neobv-
ladljiv strah pred nevihto ananasu 

vsakič prinaša trpeče panične napade.
 
Če si nagnjen k fobijam, paničnim na-

padom in paranoji lahko nevihtnemu anan-
asu le prikimaš v razumevanje. Racionalni 
in iracionalni strahovi ti močno otežujejo 
življenje, bojiš se prihodnosti in imaš prob-
leme z velikimi odločitvami, ki krojijo tvoje 
življenje. Zatekaš se k znanim ritualom, ki ti 
dajejo občutek varnosti. Ti lahko postanejo 
tudi obsesivno kompulzivne motnje. A ker so 
v tvojem življenju strahovi stalno prisotni, si 
se z njimi naučil živeti. Soočanje je tako neizo-
gibno in morda ti jih vsaj nekatere uspe tudi 
premagati. Si ponižen in spoštujoč, previden 
in precizen Nikomur ne želiš žalega, saj te za 
druge skrbi prav toliko kot za samega sebe.

Kot slabovidni antizmaj se spopadaš s stal-
no eksistenčno krizo. Sprašuješ se kdo si, 
kaj si in iščeš smisel svojega obstoja. Tvo-
ja razmišljanja te bodo vodila še naprej v 
proučevanje naključij in ugibanja o obstoju 
usode in kam v vse to spadaš. Svoje odrešenje 
doživiš, ko spoznaš, da je pomembna pot, 
ne cilj in je bistvo življenja iskanje le tega.
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OD TU IN TAM - vse kar bi najverjetneje spregledali

Ob deževnih jesenskih 
dneh se lahko posvetite peki 

slastnih sladic. 
Dober preverjen recept za  

ČOKOLADNI SUFLE:
lahko najdete na:

http://okusno.je/recept/cokoladni-souffle

Ne pozabite na kepico vaniljevega 
sladoleda, ki se poda zraven.

     
jazz koncert 
v kinU ŠiŠka

THE NECKS (Aus) / OREN 
AMBARCHI 

Sobota, 5. Nov 2011, 21:00
Z novim albumom se vrača izje-
mni novojazzovski trio The Necks, 
premierno pa pri nas nastopi Oren 
Ambarchi, eden od najbolj cenjenih 
protagonistov kitarskega in elek-

tronskega drone/ambient zvočnega 
raziskovanja.

  
1nadan.com 

Vsak dan nova po-
nudba izjemnih popustov 

za vas. Vse od odlične hrane, 
adrenalinskih izletov do ob-

raznega pilinga.

Za ljubitelje mo-
drosti iz stare Indije v 

društvu Santmat (www.
santmat.si) pripravlja-
jo predavanje na temo 
KAj jE uM IN KAKO 

dElujE.

  

Vsi samski si lahko pop-
estrijo večer z zabavo za samske in 
morda najdejo tistega pravega part-
nerja na Fashion night seduction, ki 

bo 18.11. v klubu Nebotičnik.

pripravil: Žan

V oktobrski št. revije GlOBAl 
si lahko preberete zanimiv 

članek o avtizmu z naslovom:
ORIGINAlNI RAINMAN

Članek opisuje prvega avtista 
z diagnozo Donalda Graya 

Tripletta 
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PiŠite NAM

 vprašanja, mnenja, 
deljenje osebnih 

izkušenj, iskanje pomoči 
in podpore ali če se nam 

želite pridružiti:

vox.alia11@gmail.com

odgovorna urednica: 
Maša Tkavc 

(kontakt: 040/642-266,
masa.tkavc@gmail.com)
lektorirala: Ana Tkavc

DRUŠTVO AS
Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana

drustvo-as@gmail.com
031-675-111

fotografije pridobljene preko spleta


