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Ne, ni naključje, da ravno na današnji dan izdajamo številko Vox alie. Danes je namreč 2. april, svetovni
dan zavedanja o avtizmu. Dan, ki je še posebej namenjen temu, da se o avtizmu govori glasneje.
Na podoben način se v letu zvrstijo še mnogi takšni dnevi, kot je dan človekovih pravic, dan brez cigarete,
dan poezije, dan Zemlje, dan televizije, dan zaščite ozonske plasti ipd. Takšni dnevi zahtevajo posebno
pozornost, poklon ali nošenje kakšnega traku na majici. Nekaj se pove, nekaj se o tem sliši. To je dan in
potem življenje ljudi teče dalje.
Danes se bo spregovorilo o avtizmu več kot sicer. Mogoče bo celo kakšen sosed, učitelj, sodelavec, znanec pomislil na osebo, ki avtizem ima in na družine, ki živijo s tem vsak dan. Mogoče bo kakšen vplivnejši gospod
v kravati na ta dan povedal, da mu ni mar, kljub temu da je v državi na tem področju slabo poskrbljeno.
Ampak tukaj bi se ustavila, ker ne želim s cinizmom otvoriti našo številko, ki smo jo v preteklih mesecih
ustvarjali. Ne, danes je dan avtizma, je dan za ljudi, ki o avtizmu malo vedo, je dan za korak bližje k širjenju zavedanja o avtizmu in da se na tem področju kaj spremeni, je dan za željo po boljšem.
Vendar tako kot rože niso namenjene zgolj za dan žena, naj tudi naše namere, ravnanje in akcije ne bodo
le za danes. Avtizem je lahko za nekoga res za en dan v letu, za drugega pa celo življenje.

Maša Tkavc
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KDO SO USTVARJALCI...
KADAR ZAMUJAM

Esperanza
DNO

Kadar zamujam, se počutim
čudno, nemočno, nespametno. Sem
oseba, ki zamuja velikokrat, kadar nima
postavljenih rokov.

Pač... ljudje.

Zr
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Abditus
...hitim, ker imam slabo vest, če
mislim, da me čakajo, a se
večkrat izkaže, da sem
hitel zaman.

...je to pogosto znak, da sem
prezgodaj začel hiteti, potem
pa se nisem zmogel ustaviti.

Nina
...v mislih zavrtim čas nazaj in sem po
svoje točna.

Žan
je precej neugodno :)
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Sončna očala proti bleščanju,
čeprav ni snega ali sonca,
tudi oteklih oči ne skrivam,
tako mi pač paše.
Pa še dihat je treba,
nežen vdih mi je strl srce,
globok pomiril telo.
Zjutraj se težko spravim iz tople
postelje,
kar kaže na to,
da sem ostala na stopnji ploda iz
maternice.
Moram se skrivati pred svetom,
da lahko preživim,
brez družbe pa životarim.

Nina

dnevnik MOJ POGLED

NINA

Zima je bila mila, vendar so moje premražene kosti raje ostale
pred TV-jem ali računalnikom. Zame je značilno, da vedno
znova iščem skupine za druženje, a v vsaki se kasneje začnem
dolgočasiti ali pa mi ni do poglabljanja odnosov ali druženje ne
izpolni mojih visokih pričakovanj. Decembra sem začela hoditi
na skupino za ženske. Mislila sem, da se bom s članicami spoprijateljila, a do tega ni prišlo. Po koncu vsakega srečanja se je

vsem mudilo domov. Na vsakem srečanju smo kar tekmovali,
kdo bo bolj kritiziral svoje starše. Očitno pri vodji nisem pustila
dobrega vtisa, saj me njen mož ni želel vzeti na drugo skupino,

kar je obrazložil z nekim tarnanjem, da bi mi bilo dolgočasno
oziroma, da mora misliti še na ostale člane skupine. Verjetno
se je bal, da bi se zadušili v avtističnem dimu. Zamotile so me
olimpijske igre. Upala sem na eno medaljo, a so me športniki
razveselili kar osemkrat. Naslednji teden grem z avtobusom v

Planico navijat za skakalce. Dnevi so vse daljši, v zraku je pomlad in v kakšni sapici že ujamem utrinek poletja.

ESPERANZA

Nečakinja? Služba? Prosti čas? V preteklem obdobju se je dogajalo veliko stvari tako v službi kot pri nečakinji. Pri njej se
stvari odvijajo s svetlobno hitrostjo, saj je stara šele pol leta. Kar
pa ne pomeni, da je v službi dosti drugače, saj se je predvsem v

zadnjem mesecu veliko stvari spremenilo na bolje.
V službi delam pretežno rutinska dela, ki sem se jih v zadnjih dveh letih
dodobra naučila. To so knjiženje prejetih računov in plačil kupcev ter
izstavljanje računov, opominov in priprava kompenzacij ter plačevanje
računov. Pomagam pa tudi naši prokuristki, kadar ji zmanjka časa oz.
predvideva, da neko stvar bolje obvladam jaz. Če delam kaj takega, kar
še nisem, mi mora dati natančna navodila, da lahko brez prekinitev in
zastojev opravim nalogo.
V zvezi z mojimi težavami so prišli z RTV-ja in posneli prispevek o
aspergerjevem sindromu pri odraslih in kako se težave odražajo pri
delu in vsakodnevnem življenju.
Zaradi zgoraj naštetih obveznosti sem v zadnjih tednih malo zapostavila nečakinjo, ki sem jo prej obiskovala vsak teden enkrat, da sva
se pestovali in crkljali. Zato se ji bom v naslednjih tednih oddolžila za
zapostavljanje v preteklih tednih.

DNO

Zadnje čase spet ne spim. Ne vem zakaj se mi to dogaja, ampak vsake
toliko časa enostavno neham spati. To je problematično, ker mi takrat
bistveno pade koncentracija in oči me pečejo ter se solzijo; občasno ob
zelo neprimernem času, na primer, ko plačujem na blagajni ali na ustnem
izpitu – skrajno neprimerna situacija. Poleg tega postanem tudi nekoliko
čustvena, kar je čudno, ker sicer nisem. Konstantno izpovedujem svojo
ljubezen stvarem (stvarem, ne ljudem ali ostalim predstavnikom žival-

skega kraljestva). Vsako noč ali dan, ko poskušam zaspati,
razložim svojo neumrljivo ljubezen svojemu pametnemu
telefonu, ki ni dejansko pameten, ampak mi je tako všeč,
da to ni pomembno (popolnoma neprimerna čustvena re-

akcija, ki ne upošteva logike … to je zgolj … narobe … zelo
narobe), moj vzglavnik, ki je narejen iz spominske pene,
ki si nič ne zapomni, ampak to je OK, ker je zelo udoben
(spet … skrajno neprimerno). Zakaj je telefon 'pametni'
in pena 'spominska'? To ni logično …

ZR

V sklopu letošnjega »Tedna možganov« sem si ogledal
francoski film o odrasli ženski z avtizmom in se udeležil
predavanja, ki mu je sledilo. Tudi tokrat sem doživel vse,
kar je tipično za moje obiske prireditev na to temo.
Za začetek me je sam film čustveno tako ohromil, da so

me zaporedja besed, katere bi drugi udeleženci razumeli
in sprejeli kot smiseln odziv, našla šele mnogo kasneje, ko
ni bilo več nikogar, ki bi poslušal.
Sledilo je razpravljanje o tem, kako nihče ne ve, kdo odrasli
z avtizmom sploh so; vse kar vemo je, da so med nami in

da morda kakšnega poznamo, ne da bi se sploh tega zavedali. In to kljub dolgim seznamom njihovih značilnosti,
ki naj bi nam pomagali pri njihovem prepoznavanju, in
za katere vsaj en od prisotnih obvezno pripomni, da po
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svoje itak držijo za vsaj tričetrt ljudi, ki jih sam pozna.

8

Nikogar pa to ne privede do spoznanja, da so problemi
tako imenovanih oseb z avtizmom morda čisto splošni
problemi človeške družbe, ki jih je potrebno rešiti v vsakem primeru. Ne le zato, da bomo s tem poskušali osrečiti
(beri: utišati) zgolj nekatere, pa še to pod pogojem, da
točno vemo, kdo to so, kdo niso, ter kdo se samo pretvarja.
Tako bomo ustoličili le še eno »posebno« skupino ljudi,
ki jo bomo zaničevali in ji hkrati zavidali.
Potem jezik, ki niha med dvema skrajnostima – na eni
strani jezik zaskrbljenega predalčkanja, drobljenja na
sestavne dele, vsakega s svojo nalepko, nizanja pravil
in zapovedi, s ciljem, da že enkrat sestavimo definitivni opis »enih« in »drugih«, ki ne bo nikogar po krivem
izpustil, hkrati pa se nanj nihče ne bo nezasluženo »šlepal«. Na drugi strani pa očaranost nad čudeži znanosti
in umetnosti, s katerimi geniji, kot sta Mozart ali Tesla,
obdarujejo vse človeštvo, ter pozivi k sočutju do šibkejših
in strpnosti do drugačnih. Skupaj z vsemi tistimi lepo
zvenečimi gesli, ki jih tako radi slišimo – vse dokler jih
nekdo ne izreče takrat, ko so resnično na mestu.
Poleg tega se v isti sapi govori o ljudeh, ki ne zmorejo
niti trenutka brez tuje pomoči, hkrati pa jih njihovi bližnji opisujejo kot »totalne srčke«, ter onih, ki izkazujejo
neverjetno samostojnost, hkrati pa veljajo za sumljive
čudake, za katere se pogosto šele za nazaj izkaže, da so

počeli in verjeli v pravo stvar (tudi tukaj »avtiste« in
»artiste« loči le ena črka). Ali so tisti prvi resnično tako
nesposobni trajno skrbeti zase, ali pa svojo samozadostnost zgolj žrtvujejo za občutek sprejetosti in všečnosti,
pri drugih pa je ravno obratno? Ali je srednja pot boljša
od enega in drugega ali pa tudi tukaj velja formula: »Tisti, ki žrtvujejo X za Y, bodo izgubili oboje«?
In seveda ni manjkal niti trenutek, ko je napočil čas za
vprašanja iz publike in me vsakič znova prime, da bi
rekel: »Imate morda kakšno vprašanje za nas?« Morda
drugič.

Dum spiro spero
Pred kratkim sem brala knjigo, v kateri sem sama glavni
ženski lik. Romantični roman napisan v prvi osebi z dveh
vidikov – obeh dveh glavnih likov. Že v prvem poglavju naredi
glavna oseba nekaj, kar sem nekajkrat sama naredila, dokler
mi ni Samantha tega prepovedala. V tej fazi sem bila zgolj
nekako, vem-kako-se-počutiš-ker-se-mi-je-to-že-zgodilo, empatična. Po resnici … drugačne empatije ne poznam, ker ne
vem, kako bi lahko sočustvovala z nekom, če nimam pojma,
kaj nekdo drug misli oziroma čuti. Po drugi strani mi tudi
to, da sem že bila v določeni situaciji velikokrat ne pomaga,
ker nimam nevrotipičnih čustvenih in miselnih odzivov …
(ljudje so skrajno čudni), ampak čez nekaj časa so stvari postale čudne, ker je ženska zinila nekaj mojih izjav (če bi jih
prevedli v angleščino seveda) pa tudi nekoliko neprijetne po
tem, ko se ji je pripetilo nekaj dogodkov iz mojega življenja.
Na koncu knjige sem bila zgolj zmedena.
Občutek imam, da sta avtorici poskušali ustvariti popolnoma nerealen in pretiran lik ter ga s tem narediti komičnega.
Da bi ta oseba dejansko bila jaz, pa bi morali iti še dlje …
kar veliko dlje. In ne vem točno, kako se počutim glede tega,
da sem bistveno bolj čudna, kakor najbolj divja domišljija
obeh avtoric. Mogoče bi morala biti nekoliko zaskrbljena …
mogoče … Ne vem. Sem obupala nad celotno, kako-bi-se-naj-jaz-človek-počutil-v-tej-situaciji, zadevo. Je enostavno
preveč naporno.

Med branjem te knjige sem prišla do odkritja, da
je moje življenje precej zabavno za zunanjega opazovalca in sedaj vsaj delno razumem, zakaj se mi ljudje smejejo
in se jim zdim zabavna.
Bistvena razlika med mano in to žensko pa je v tem, da ona na
koncu pristane z idealnim tipom in sem precej prepričana, da
se meni to ne bo zgodilo. Medtem, ko pišem to kolumno, imajo
invalidi v študentskem domu zabavo in jaz jih s čepki v ušesih
opazujem (dirkanje z vozički je bilo precej zabavno). V neki
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točki je prišel tudi slačifant in njegov varnostnik je bil presenečen nad pomanjkanjem moje reakcije, ampak čez nekaj časa (in
ogromno entuziastičnih žvižgov) sem postala radovedna in se
odločila preveriti zadevo. Po tem, ko sem prišla na kraj slačenja,
je bila moja pozornost taka: nekoliko slečen tip, glasni zvočniki,
nekoliko bolj slečen tip, definitivno preglasni zvočniki, nekoliko
slečen tip ima tatu, zakaj morajo biti zvočniki tako glasni, tip
bi lahko bil boljši (ne smeš iti tja in mu povedat, kako naj dela
svojo službo, bo že sam odkril … nekoč), ti zvočniki so hudobni,
definitivno imam negativna čustva do njih, mogoče bi jih lahko
umorila medtem, ko so ostali zaposleni z nečim – točno, tip še
vedno miga okoli v relativnem ritmu, HUDOBNI ZVOČNIKI!!!
To je precej dober dokaz, da ni neke velike verjetnosti, da bom
v bližnji prihodnosti imela partnerja.
DNO

v središču...

in ne ljudi ali osebnih stvari. Sposobnost natančnega pomnjenja prizorov je lahko tako dobra, da si oseba zapomni cele strani
knjige. Fotografski spomin je lahko izredno uporaben pri preizkusih znanja, znanje na področjih posebnega zanimanja pa je
lepa prednost za tekmovalce v televizijskih kvizih.

MIŠLJENJE IN KOGNICIJA
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Osebe z AS imajo težave z branjem misli drugih. Misli in čustev drugih oseb ne razumejo in upoštevajo
ter se ne zavedajo, da njihova pripomba lahko koga užali ali spravi v zadrego in da bi opravičilo
zaleglo k izboljšanju počutja prizadetega. Obstajajo tudi raziskave in klinični dokazi, da lahko oseba
razume misli drugih ljudi, vendar tega znanja ne zna ustrezno uporabiti, ker se ji ne zdi relevantno.

FLEKSIBILNOST V MIŠLJENJU
Oseba z AS ima pogosto težave s kognitivno prilagodljivostjo. Njihovo razmišljanje je po navadi togo in
se ne prilagodi morebitni spremembi ali neuspehu. Do
določenega problema imajo le en pristop in potrebujejo pomoč pri iskanju alternativ. Ena od neprijetnih
posledic te neprilagodljivosti je manjša sposobnost
učenja iz lastnih napak. Oseba v primeru neuspeha
nadaljuje z isto strategijo, čeprav je očitno, da ta ne deluje. Neprilagojenost oziroma rigidnost razmišljanja lahko vpliva na vedenje osebe v družbi. Zdi se, da oseba
ne prenese, da nima prav in je izjemno trmasta, kadar
sodeluje v pogovoru oziroma debati. Ko se oseba z AS
nauči neke aktivnosti, ima lahko težave s prenosom in

posplošitvijo tega znanja na drugačne, sorodne primere in
situacije. Osebe z AS imajo pogosto težave z razumevanjem
spreminjajočih se vzorcev in pričakovanj v vsakodnevnem
življenju. Rutino izoblikujejo zato, da je življenje bolj predvidljivo in je v njem več reda, saj so neobičajnosti, nezanesljivosti ali kaos nevzdržni. Pogoste reakcije na strah in stres
so rituali oziroma rutine in razna praznoverja.

SPOMIN
Osebe imajo lahko dober dolgoročni spomin. Zapomnijo si
stvari iz zgodnjega otroštva, čeprav se ni o njih nikoli govorilo in omenjalo ter jih znajo natančno opisati, z vsemi detajli
vred. Spomini so v glavnem vizualni in sestojijo iz objektov

DOMIŠLJIJA
Oseba z AS si lahko ustvari cele domišljijske svetove, še posebej, kadar resničnega sveta ne razume ali pa ta ne razume nje.
Oseba tako razvije bogato domišljijsko notranje življenje, ki ji
predstavlja možnost začasnega umika in užitka ter lahko postane prvi korak na poti do akademske kariere ali prijetnega hobija. Slaba stran te bujne domišljije je, da nekatere osebe včasih
težko ločijo med realnostjo in zgodbami iz knjig, televizije in
filmov, poleg tega pa se lahko predolgo časa zadržujejo v svojem domišljijskem svetu.

DOSEŽKI, USPEHI IN NEUSPEHI V ČASU ŠOLANJA
Osebi lahko koristi, če ima za področje svojega zanimanja osebnega učitelja, s pomočjo katerega lahko
razvije naravni talent, ki se ga da konstruktivno uporabiti in mu pomaga vzbujati samozavest. Zanimiva
značilnost AS je, da oseba znanja ne pridobiva po
običajnem, ustaljenem vrstnem redu in v nekaterih
primerih potrebuje več časa za učenje osnovnih veščin
ali pa jih obvlada že zelo kmalu, vendar na neobičajen
način. Ima samosvoj način razmišljanja in reševanja
problemov. Lahko se zelo boji doživeti neuspeh, kritiko
ali nepopolnost in se ne želi preizkusiti v novi aktivnosti, če obstaja najmanjši sum, da ji bo spodletelo ali če
obstaja samo minimalna slutnja razočaranja. Kadar
česa ne razume, ne upa vzdigniti roke, saj se boji, da
bo izpadla neumno in jo bodo drugi zasmehovali. Še
ena značilnost AS so zelo visoki standardi, ki si jih oseba
postavlja. Nekateri vztrajajo do popolnosti in ostajajo
v razredu še dolgo potem, ko so ostali že odšli. Oseba
z AS je po naravi bolj individualist, zato ji delo v skupini predstavlja težavo in je zanjo še posebej stresno.
Značilno je tudi pomanjkanje motivacije za aktivnosti,
ki se osebi zdijo nezanimive. Nedavna raziskava je pokazala, da osebe z AS v šoli lahko dosegajo zelo dobre
učne uspehe, v srednji šoli pa so ocene slabše. Ugotovilo se je, da je vzrok temu hitro menjavanje sposobnosti,
ki jih zahteva učni načrt. V osnovni šoli je potrebno obvladati rutinske mehanične procedure, dolgoročni spomin in relativno enostavne jezikovne figure. V srednji
šoli pa se pričakujejo sposobnosti razumevanja, konceptualizacije, analize, skupinskega dela in reševanja
problemov.
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POZORNOST IN KONCENTRACIJA
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Obstajajo klinični dokazi, da se AS in motnja zmanjšane
pozornosti pojavita hkrati. Oseba lahko v šoli daje vtis
nezbranosti, saj učitelja ne gleda, ga pa zato aktivno
posluša. Prav tako ni zasanjana in je zelo pozorna na
učiteljeve besede, ne spremlja pa njegove telesne govorice. Raziskava je tudi pokazala, da osebe potrebujejo
veliko več časa, da bi preusmerile pozornost od vidnih k
zvočnim dražljajem. Pri osebah se pojavlja posebna oblika pretirane selektivne pozornosti: okvara pozornosti
na dražljaje, ki so za druge očitni in imajo zanje nek pomen. Nevropsihološke raziskave oseb z AS so odkrile
normalne dosežke na standardnih preizkusih pozornosti, a tudi primanjkljaje na višjih stopnjah obdelave, kot
je sklepanje. Zaradi tega so avtorji sklepali, da avtizem
vključuje abnormnosti v obdelavi kompleksnih informacij.
Hans Asperger je imel do ljudi z AS zelo pozitiven odnos.
Menil je, da je za uspeh v znanosti in umetnosti obvezen
ščepec avtizma. Uspeh prinaša sposobnost odmika od
vsakdanjega sveta, od povsem praktičnega, sposobnost
razmišljanja na izviren način in hoja po neutrjenih poteh ter usmerjanje vseh svojih sposobnosti na določeno
področje.

PRIPRAVILA: Vesna Čerin
VIRI:

1.Attwood T., (2007). Aspergerjev sindrom: priročnik za
starše in strokovne delavce. Ljubljana: Megaton d.o.o.
2.Milačić I., (2006). Aspergerjev sindrom ali visokofunkcionalni avtizem. Ljubljana: Center Društvo za avtizem

Nina
Najbolje se počutim, ko v
moji glavi vladata mir in spokojnost. Včasih sem imela
izrazit vizualni spomin. V šoli
sem bila prizadevna in dobila zlati
priznanji iz zgodovine in kemije, ter srebrni iz
slovenščine in matematike. Sedaj me vizualni
dražljaji motijo, a je moj vizualni spomin še
vedno boljši od slušnega. Hitreje od besed si
zapomnim letnice in številke. Imam težave
z učenjem na pamet, zato imam probleme s
predstavitvami (npr. pri “Rada imam rutino v
diplomi). Rada imam rumišljenju in se težko natino v mišljenju in se težko
navajam na nove situacije.vajam na nove situacije.”
Red in rutina zame pomeni,
da mi dan poteka po ustaljenem urniku s čim
manj opravili, da ostane dovolj časa za dremanje. Torej nisem preveč produktivna. Ko pa
se odpravim stran od doma v mesto, postanem
živahnejša in imam več energije, razen, če mi
voznik avtobusa pokvari dan z dretjem zaradi malenkosti. Včasih sem veliko sanjarila, da
bom preoblečena v nogometaša dosegla gole
in zmagala na svetovnem prvenstvu. Rada
sem si tudi predstavljala, da kot umetnostna
drsalka izvajam nemogoče skoke z desetkratnimi obrati. Ali, da se žrtvujem za kakšno višjo
stvar in me potem častijo kot svetnico. Sedaj
imam druge sanjarije, ki so bolj normalne, a
kljub temu pogosto težko uresničljive. Nekaj
časa sem imela težave tudi z obsesivno – kompulzivno motnjo, ki se je kazala predvsem v
tem, da nisem hotela pospraviti po sobi in so

vsi predmeti morali ostati v istem neurejenem
stanju več let. Lahko si prestavljate, da moja
soba ni zgledala preveč lepo. Pozornost in koncentracijo imam v družbi na bolj nizkem nivoju.
Ko nekoga poslušam, se hitro izgubim v njegovi
razlagi, ne ločim bistva in težko sledim. Pozornost in koncentracija sta boljši, če sem kje na
samem in gledam računalnik, televizijo, zapiske,
knjigo, itd. Avtizem vpliva na moje mišljenje in
kognicijo in svoje življenje skušam vsaj malo podrediti izboljšanju svojih intelektualnih sposobnosti.

DNO
Pri tej temi imam kar nekaj problemov. Vse teme do sedaj so bile
zunanje, bolj opazne. Mišljenje je
popolnoma notranji proces in razvidno je, da razmišljam drugače kot ostali, ampak
ne vem, kakšni so miselni procesi ostalih.
Očitno imam boljši spomin od večine, glede na to,
da so ostali vedno znova presenečeni nad mojim
pomnjenjem in se mi zdi, da ljudje konstantno
pozabljajo. Opazila sem, da si ljudje bolje zapomnijo socialne relacije in podatke kakor jaz.
To ni zaradi tega, ker si ne morem zapomniti teh
podatkov, temveč zato, ker imam probleme s
pozabljanjem (težko pozabljam) in potem imam
v spominu ogromno količino nerelevantnih stvari.
Ponavadi te namerno preslišim ali pa poskušam
takoj pozabiti.
Nimam dnevne rutine ali kakršnegakoli bioritma.
Določene stvari počnem vedno na isti način, če

“Očitno imam boljši
je ta najefektivnejši.
Sicer rada eksperi- spomin od večine, glede
mentiram, ker sem
na to, da so ostali vedno
radovedna (ne razumem, zakaj ljudje znova presenečeni nad
niso radovednejši … mojim pomnjenjem in se
mogoče so se skozi
meni zdi, da ljudje konsocializacijo naučili
stantno pozabljajo.”
blokirati
vprašanja
… ne vem in ne razumem tega) in me na splošno vse zanima …
razen neumnih ljudi, ker so dolgočasni (glede
na to, da sem genij, se mi zdi večina populacije neumne, kar posledično pomeni, da me
večina populacije ne zanima).

Abditus
Problem nevropsiholoških oz.
kognitivnih sposobnosti ali
posebnosti je brez dvoma ena
centralnih tem pri obravnavi avtizma, aspergejevega sindroma in njima sorodnih
stanj. Kako se torej na tem področju razlikujemo in kje smo si podobni, z »nevrotipično«
populacijo in med seboj? Razlike so brez
hujšega napora opazne že samo med nami,
ki sodelujemo pri časopisu. Začne se že pri
spominu, ki ga imamo izostrenega v različne
smeri in v zvezi z različnimi okoliščinami. Sam
sem nagnjen k pomnenju dejstev, vendar ne
zmeraj »fotografsko«, temveč predvsem tistih, ki se lahko vklopijo v nek že od prej izob-
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likovan oz. zaključen
“Sam menim, da mi
asociacijski
miselni
na splošno primansistem ali »podatkovno bazo«. Tako si sam, jkuje domišljije v pozraven točnega imena menu prostih asociacij,
in priimka neke oseb- »preklapljanja« misli z
nosti, če jo izvem, hkrati zapomnim še letnico enega področja na drunjegovega rojstva (in gega ali vživljanja v
ev. tudi smrti), kot tudi mišljenje in delovanje
druge eksaktne (npr.
drugih oseb.“
numerične)
podatke,
še posebno, če so medsebojno primerljivi in tvorijo nek logično urejen sistem. Pri tem pa lahko v zanimiv kontrast navedem paradoksalno dejstvo, da sem
14

imel v času mojega šolanja največje težave
prav s predmeti, ki so imeli v svojem programu računalniško obdelavo podatkov oz.
programiranje, ker nisem dojel njegove
logike. To pa je že povezano s fleksibilnostjo
mišljenja, saj sem zaradi nje oz. težjega prilagajanja novim in nepričakovanim situacijam
(vključno s komunikacijskimi, ki so bile tema
prejšnje številke) doživel že precej neprijetnosti kot neizogibnih posledic iz nje izvirajočih
nesporazumov, četudi samo v obliki lastnega
občutka osramočenosti. Z leti sem sicer razvil
nekakšno imunost na del takih tragikomičnih
dogodkov, ne pa na vse. Še posebej so neprijetni tisti, če fleksibilnost mišljenja »šepa«
tudi na drugi strani, ko npr. nekdo misli, da
sem kaj naredil ali napisal z določenim namenom oz. me krivično sodi zaradi napačnega
dojemanja (kar se seveda lahko to zgodi tudi
meni, torej obrnjeno). Sam menim, da mi
na splošno primanjkuje domišljije v pomenu
prostih asociacij, »preklapljanja« misli z enega
področja na drugega ali vživljanja v mišljenje
in delovanje drugih oseb, kar se kaže tudi pri
konverzacijskih primanjkljajih v nasprotju z
nekoliko boljšimi logičnimi in faktografskimi
možganskimi povezavami znotraj določenih
okvirov vednosti. Fleksibilnost mišljenja se
lahko odraža v dobesednem razumevanju,
kar vsaj pri meni ni zelo izrazito, potrebujem
pa včasih nekaj časa, da kaj dovolj temeljito
premislim. Prisilne in včasih negativne misli
so sicer pri meni dokaj pogoste, čeprav v zadnjem času zaradi zaposlitve morda manj kot

prej, prav tako težave s koncentracijo, ki je lahko
odvisna od marsičesa, vsekakor tudi neugodnih
(senzornih) vplivov okolja in seveda psihičnega
stresa, kar se je v mojem primeru izrazilo mdr. v
dolžini študija z le malo izrazitejšimi uspehi.

Esperanza
Mišljenje je zame zelo kompleksna stvar, saj ljudje razmišljamo
na več različnih načinov. Zelo redko
se dogaja, da dve osebi razmišljata na popolnoma enak način. To se najbolje vidi, ko se osebe z aspergerjevim sindromom pogovarjamo z
nevrotipičnimi ljudmi, saj mi lahko o neki stvari
razmišljamo črno-belo,
pozitivno-negativno, medtem ko nevrotipični
ljudje lahko prepoznajo tudi odtenke in variacije
na določeno temo.
Pri mojem mišljenju in razmišljanju mi je veliko
pomagal oče, saj me je učil, da je treba obrniti pogled na določeno stvar za 180 stopinj,
kakor je to imenoval on. Se pravi, da je treba
pretehtati svoje misli tudi na kakšen drugačen
način in si dovoliti, da lahko nekaj razumemo na
več načinov. Kar te lahko pripelje do novih dognanj in rezultatov.
Kadarkoli se o neki zanimivi temi pogovarjam s
komerkoli, poskusim razmišljati na več načinov

“Pri mojem mišljenju in
in razumeti, kaj je
povedal
sogovorazmišljanju mi je veliko
rnik, kar pa ni
pomagal oče, saj me je
vedno
najlažje.
učil, da je treba obrniti
Pogosto se namreč
zgodi, da na temo,
pogled na določeno stvar
o kateri se pogoza 180 stopinj”
varjam
gledam
zelo ozko in nočem
nanjo misliti z drugačne plati, saj moje sive
celice ne dovolijo, da bi mislila drugače. Posledica le-tega je, da sem se zaradi mojega
enostranskega mišljenja velikokrat skregala.
Mišljenje ljudem otežuje sporazumevanje,
saj zadostuje, da različno razumemo isto
stvar in se že lahko prepiramo in skregamo, zato je dobro, da se poslušamo in tudi
slišimo tisto, kar nam sogovornik pove, saj
lahko samo tako spremenimo mišljenje v
svoji glavi.
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Glenn Gould
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Po podatkih
naj bi imelo več kot
70 % oseb z avtizmom
določene pridružene motnje (zdravstvene, razvojne ali
psihiatrične). Pridružene motnje, ki
se pokažejo že v otroštvu, se pogosto nadaljujejo tudi v adolescenci.
Depresija ali epilepsija se lahko
razvijeta šele v adolescenci ali
odrasli dobi.

Avtizem se pogosteje po
javlja pri
moških kot pri ženskah,
vendar strokovnjaki predvidevajo,
da je veliko
žensk z AS »neodkritih«.
Ženske je
težje odkriti, ker imajo
večjo sposobnost prikrivanja svojih
težav (posebnosti). Diagnostični krite
riji so napisani
»za moške« in naj bi bil
ženski profil AS
drugačen od moškega
profila.
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Moški z AS
za svojo pa pogosto
izberejo že rtnerko
nimi vrednnsko s trdot
prepričanaj mi in
Mnoge žen i.
tipičnim ra ske s
moških z A zvojem pri
njihova um S privlači
zadržanos irjenost,
nost in int t, skrivnosteligentnos
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Pripravila: Mateja Kotnik

(1932-1982),
kanadski pianist in eden najbolj znanih
pianistov svojega oz. novejšega časa na svetu sploh. Bil je specialist za izvajanje del J.
S. Bacha (Dobro uglašeni klavir, Francoske
suite, Angleške suite, Goldbergove variacije)
in Arnolda Schönberga. Znan je postal zaradi
samosvojih interpretacij in posebne tehnike
igranja s sedenjem nizko pri klavirju. Bil je
obseden s tem, da bi prodrl v jedro izvajanega
dela, zato se je popolnoma zlil z njim, ter bil
ekstatično predan raziskavam avdio tehnologije in njene uporabe v glasbi. Kot mnogi
drugi geniji je že kot otrok lahko enakopravno
razpravljal z avtoritetami o svojih posebnih
interesih. Gojil je značilne obsesije in rituale.
Nadzor nad situacijo je bil zanj odločilnega
pomena: izogibal se je osebnim kontaktom,
kolikor je bilo mogoče, saj ga je gledanje sogovornika preveč vznemirilo in je zato skoraj vse stike z ljudmi vzdrževal po telefonu, v
določenih obdobjih pa sploh ni komuniciral
ter se zelo bal poučevanja drugih, kar so značilno avtistične poteze. V kasnejšem obdobju
je Gould popolnoma opustil izvajanje glasbe
v živo na koncertih (mdr. je leta 1957 kot prvi
ameriški pianist gostoval v Sovjetski zvezi)

in se posvetil izključno
studijskemu snemanju
v »izolaciji«; najraje je snemal ponoči,
družbo pa mu je delal le njegov pes. Na posnetkih je mogoče slišati njegov znamenit,
zložljiv škripajoč stol (med igranjem se je
zibal naprej in nazaj, pri tem pa si je pogosto tudi mrmral, zato je tonskim tehnikom
predstavljalo velik problem, kako odstraniti
njegov glas s posnetkov), njegove roke in
dlani pa so pred in med snemanji potrebovale masažo, kar je bilo del njegovega
rituala. Vse opisane lastnosti kažejo na to,
da je Glenn Gould po vsej verjetnosti imel
aspergerjev sindrom.

PRIMERI POSNETKOV:
https://www.youtube.com/
watch?v=AirAT7gN6A0
https://www.youtube.com/
watch?v=N2YMSt3yfko
https://www.youtube.com/
watch?v=Yu-sn8lNt-8
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avtizem ne izključuje socialnosti

razmišljanje
in razprava o
avtizmu
Uroša Poljanca

Socialni svet naj bi bil za avtistične ljudi nedosegljiv, v resnici pa gre samo za napačno interpretacijo, ki so jo uvedli strokovnjaki za avtizem. Avtist vsekakor lahko najde vzajemno čustvovanje z
družbo, a na svoj svojstven način. Kar ni nič drugače kot pri vseh ostalih ljudeh. Mar ni na tem planetu 7
milijard posameznikov, ki vstopamo v družbo na svoj način?
Ali duhovniki res mislijo, da jim družba zameri čustvo ljubezni,
Ker je odgovor pritrdilen, je moj namen sporočiti ljudem z
kršenje celibata in tako naprej? Krščanska družba govori, da je to
avtizmom in ostalim, ki jih spremljate, da nikakor ni problem v
prekršek, ker so se te misli ljudje en od drugega nalezli (ne pravim,
družbeni neprilagojenosti avtista, temveč naj pogledajo na ceda je celibat slab!), v resnici pa ljudje duhovnikom prekrškov ali
lotno stvar z drugega zornega kota, to je v načinu, kako pojasniti
avtistu, da v družbo vstopi in v njej deluje! Avtist ima razdrobljeno neprekrškov sploh ne zamerijo, zamerijo pa jim moraliziranje.
Natančno to družba zameri tudi avtistom, moraliziranje in intelezavest in pretirano predalčka svet okoli sebe, zato potrebuje višjo
18
ktualiziranje.
energetsko raven in akcijo, da v enem »udarcu« pokrije začetek in
konec stvari, s katero se ukvarja. Za pol leta pozabimo na vse deta- Verjamite, če ste avtist, vas nihče ne bo sodil. Kaj pa on ali ona
jle. Namesto malega sveta, v katerega obsesivno padamo, vzemimo ve, kaj je to avtizem. Ljudje vas bodo sprejeli tako, kot sprejemajo
sami sebe, s svojimi človeškimi srci. Če se ljudem želimo približati,
energično pobudo v svoje roke in najprej osvojimo širši pogled
moramo malo odpreti svoje nagone in postati »zdravo agresivni«,
na stvari, naredimo šolo, naučimo se splošnih osnov in gramatike
nagovarjati, kajti dialog med dvema človekoma
stvari, s katero se ukvarjamo, vse nebistvene zadeve
tega področja pa »na silo«, super energično, ignori- Večina trendov, gest, pravzaprav ni pogovor, ampak je nagovarjanje
rajmo. Ko osvojimo »splošnost«, se bomo izrazili
znakov in simbolov, - eden drugega nagovarjata z doživetji. In če
stokrat močneje, bolj izčrpno in barvito.
ki jih človeštvo up- gremo kot avtisti »na juriš« in odpremo svoja
Druga pomembna in bistvena stvar je zlaganost
orablja, je izmišljenih srca, nagovarjamo in se učimo taktik, ki jih pri tej
»strateški« igrici uporabljajo ljudje, bomo sprožili
kulturno-socialnih dogovorov. Večina trendov,
in z doživljanjem
gest, znakov in simbolov, ki jih človeštvo uporablja,
človeka nimajo nič plaz doživetij. Osvojili bomo srca ljudi!!!
In zdaj vprašanje za stroko. Kakšne mislite, da so
je izmišljenih in z doživljanjem človeka nimajo
skupnega.
povezave med otrokom, ki očetu s prstom kaže
nič skupnega. Nevrotipični ljudje imajo zgolj to
na predmet, ki ga želi s police (nagovarja) in med
»prednost«, da se teh zlaganih trendov hitro nalezejo, vendar to ni
razbiranjem
čustev
z obrazov drugih (torej sočustvovanjem)?
resnična prednost, glede na to, da so zlagani. Poglejte, z rezervo
Nikakor ne sugeriram, v katero smer teče vpliv (!), trdim pa zagoje treba vzeti, kar ljudje govorijo. Sam izhajam iz zelo krščanske
tovo, da sta ta dva možganska »krogotoka« v resnici »ena slika«.
družine, zelo težko sem dobil veliko izkušenj, kajti večina stvari v
življenju je bila greh. Ampak kaj je to ljubezen, spolnost, čustvo?

KER NAM JE MAR
Borjana Koželj, predsednica društva AS
PRVIČ SE
Stanje na področju avtizma sistemsko
prisluhnila. Strinjala se je, da se je nujno
POVEZUJEJO
nikakor ni rešeno in že dogovorjene
lotiti dela takoj in predlagala, da na
NEVLADNE
pravice se ne uresničujejo. Ker doDan avtizma 2.4. 2014 povabi predORGANIZACIJE IN
slej država ni uredila vsega potrebstavnike vseh društev, ki se ukvarjajo
STROKOVNJAKI S
nega, rastejo v zadnjih letih društva,
z avtizmom in predstavnike medijev.
ki skušajo po svojih močeh pomagati PODROČJA AVTIZMA ZA Medtem pa je tekla iniciativa še po
zlasti otrokom. Našteli smo jih kar 14 in SKUPEN CILJ: UREDITI eni poti: Društvo za pomoč otrokom z
še naše društvo, ki se spopada s probavtizmom Školjka so nas povabili naj se
NEUREJENO.
lemi odraslih z MAS. Seveda vsa društva
pestijo enaki problemi - finančni in prostorski.
V našem Društvu AS delujemo po dveh tirih: eno
je skupina VOX ALIA, ki poleg terapevtskega dela
pripravlja odlično spletno revijo z istim imenom in
ustvarjalci si zaslužijo vso pohvalo, tako člani skupine kot mentorica Maša Tkavc. Drugi del društva
pa smo starši, ki smo se zbrali na letošnjem prvem
sestanku v velikem številu in se odločili posvetiti se
ozaveščanju slovenske družbe o avtizmu, še posebej o problemih, ki tarejo odrasle z aspergerjevim
sindromom.
Tako smo se pridružili pobudi dr. Macedonijeve ki
jo je naslovila na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za ureditev invalidskega statusa oseb z avtizmom. 26. 2. 2014 smo
obiskali urad Varuha človekovih pravic RS. Sprejela
nas je varuhinja Vlasta Nussdorfer in nam prijazno

pridružimo Vseslovenski iniciativi za enake
možnosti. Seveda smo se takoj aktivno vključili
v priprave na velik dogodek v aprilu, ki bo seznanil
javnost s problemi na tem obsežnem področju in
predstavil odgovornim državnim inštitucijam kakšne
so potrebe oseb z motnjo avtističnega spektra,
kakšne so potrebe na strokovnem in organizacijskem
področju.
Z akcijo nadaljuje tudi naše društvo in tako smo zaprosili za srečanja na pristojnih ministrstvih, da bi jim
lahko osebno predstavili naše težave. V svoj program pa so nas že povabili mediji.
Prvič se povezujejo nevladne organizacije in strokovnjaki s področja avtizma za skupen cilj: urediti
neurejeno.
Bo naša država poiskala zglede v razvitem svetu,
kjer so rešitve znane?
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LJUDJE V SVETU AVTIZMA
dobrega počutja o sebi
8. poudarek na integriranem učenju in samostojnem raziskovanju...

Tharaa Alhosain

Vse navedeno pomaga otroku z avtizmom,
da se bolje integrira v družbo in v popolnosti zgradi svojo osebnost v varnem okolju ob

trenutno živi v Krškem. Sicer je po rodu iz Sirije, vendar se je
preselila v Italijo, v Mantovo, ker želi živeti in delati v Italiji. Že
nekaj časa se ukvarja z metodo Montessori in pravkar končuje
doktorski študij na londonski univerzi MCI (Montesori Center
International). Svoje delo posveča tudi otrokom z avtizmom.

hkratnem izobraževanju.
Katere so po vašem mnenju najboljše lastnosti
otrok z avtizmom ?
Te lastnosti so različne od otroka do otroka, v
veliki večini primerov pa so zelo natančni, vse
njihove poteze oz. odločitve so dobro premišljene. So tudi zelo pogumni otroci, za razliko od
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nas so pravi avanturisti. Deklica s katero sem
Kdaj si prvič prišla v stik z avtizmom?
Pravzaprav sem prišla v stik z avtizmom
leta 2009, ko sem delala v vrtcu v Damasku . Moja naloga je bila pomagati deklici
z avtizmom. Ona mi je odprla oči glede
problematike avtizma.
Kateri otroci bi, po tvojem mnenju, imeli največ koristi od metode Montessori in
zakaj?
Vsi otroci imajo lahko koristi od metode Montessori, čeprav je bila originalno
ustvarjena kot pomoč otrokom s posebnimi potrebami, kasneje pa se je njena upo-

najbolj ustrezen

delala v Damasku, je lahko brala besedilo v

3. individualno delo ali delo v malih skupinah,

kateremkoli jeziku. To se mi je zdelo naravnost

Kako bi, po tvojem mnenju, najbolje iz-

da otrok občuti, da je vsa pozornost posvečena

neverjetno. Neki fant se recimo spomni točnega

koristili prednosti metode Montessori pri

njemu

datuma in ure za vse, kar se mu je zgodilo v ži-

delu z otroci z avtizmom?

4. učenje življenjskih veščin in socialnih in-

vljenju. Poleg tega pa lahko na pamet izračuna

Metoda Montessori bi imela pri delu z

terakcij, pri katerih otroci delajo skupaj in se

številne kompleksne račune. Avtistični ljudje

otroci, ki imajo avtizem, predvsem nasle-

učijo dobrih medsebojnih odnosov in s tem

imajo svoj svet, ki sem ga vedno občudovala.

dnje prednosti:

zmanjšajo pojav »solo-sveta« – osamljenosti in

1. popolnoma individualen, prilagojen

izoliranosti od drugih, ki je precej pogosta pri

učni načrt, po katerem bi se otrok z avtiz-

otrocih z avtizmom

mom naučil živeti in raziskovati svoj svet

5. spodbujanje neodvisnosti in zmožnosti odlo-

v skladu s svojimi zmožnostmi

čanja o stvareh

2. svoboda gibanja omogoča otroku, da

6. skupine z otroci različnih starosti

se izrazi na katerikoli način, ki se mu zdi

7. spodbujanje občutka varnosti in splošnega

raba razširila na vse otroke.

MAVRICA ČUSTEV
Zmedenost

Pripravil: Žan

Kako naj začnem pisati članek o zmedenosti, če so moje misli
nejasne in ne tečejo tako kot ponavadi? V tej številki sem si
izbrala zelo težko, kompleksno čustvo, saj ne vem, če ga bom
znala opisati.
Zmedenost pri meni največkrat povzročajo nejasna, površna
navodila ter nerazumevanje besed, ki se nevrotipičnim ljudem zdijo popolnoma razumljive. Zgodi se lahko namreč, da
uporabljenih besed v stavku nisem razumela tako kot ljudje
brez aspergerjevega sindroma. Taka navodila so ponavadi
kratka, kot je: pospravi sobo, saj ne povedo dovolj natančno,
kaj bi nekdo rad od nas in to je lahko povod, da se zmedem.
Zame so bolj stresne nove situacije in nove naloge, ker se
ne znam orientirati v njih. Zmedem se in posledično »zmrznem«, zablokiram. Tak primer je bil, ko sem izvedela, da bom
postala teta, saj nisem vedela, kako bodo stvari potekale oz.
če jim bom kos.
Najboljši trening za zmanjšanje zmedenosti pri novih situacijah je bila očetova bolezen, saj je bilo veliko novih in nepredvidljivih situacij. Sedaj premagujem zmedenost tako, da
vprašam, če česa ne razumem oz. prosim za pomoč, če me
premaga strah pred novo situacijo.
Esperanza
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Špela Fajdiga
‘’ZLOM’’ ALI MELTDOWN
‘’Zlomi’’ ter izbruhi jeze ali besa predstavljajo osebam z motnjo
avtističnega spektra in njihovim najbližjim velik izziv. Pri soočanju s tem
pa se starši in ostali udeleženi nemalokrat sprašujejo, kaj takšno vedenje
sploh spodbudi, kako ga preprečiti oziroma ravnati v danih situacijah in
ne nazadnje, ali bo tega sploh kdaj konec.
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‘’Zlom’’ (ang. Meltdown) lahko opišemo kot ekstremni, nenadzorovani, čustveni in vedenjski odziv na ogromen stres ali prekomerno stimulacijo, na katerega vsak posameznik reagira drugače; lahko glasno (npr.
kričanje), včasih tudi z nevarnim vedenjem (npr. grizenje, brcanje, tolčenje, avtoagresivno vedenje,…). Gre
za situacije, ki so stresne tako za osebo, ki doživlja zlom, kot tudi za tiste, ki so z njim. Sploh pa se lahko
‘’zlom’’ zgodi kjerkoli; v nakupovalnem centru, restavraciji, mestu, šoli, včasih tudi doma.
KO PRIDE DO ‘’ZLOMA’’, SE JE PRIPOROČLJIVO DRŽATI NEKATERIH SPLOŠNIH PRAVIL, KI BODO OLAJŠALA
STRESNO SITUACIJO:

•
Prvo in najpomembnejše je vsem prisotnim zagotoviti varnost.
•
Kolikor je v naši moči poskusimo omejiti moteče dejavnike, ki lahko dodatno povzročijo
izbruh (npr. hrup v prostoru, svetloba, vonj, ljudje,…).
•
Ne poskušajmo se pogovarjati in razpravljati z osebo, saj ne posluša, hkrati pa je preveč
govorjenja samo dodatno breme že tako prenasičenemu kognitivnemu procesiranju. Primerni so
kratki stavki in umirjen govor.
•
Ne poskušajmo disciplinirati otroka med ‘’zlomom’’.
•
Nikoli ne smemo pustiti osebe same/brez spremstva.
•
Poskusimo globoko dihati in ostati mirni.
•
Ne jemljimo vedenja osebno.
Takšno vedenje pa se ne pojavi brez vzroka in prav tako ne brez opozorila. Osebe pred ‘’zlomom’’ kažejo
vzorce vedenja, ki naznanjajo vedenjski izbruh, a so včasih ti ‘’znanilci’’ komaj opazni, tako da tisti, ki osebe in njenega odzivanja ne poznajo dobro, mnogokrat pravijo, da se je vedenje pojavilo iznenada.
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Kadar spremljamo osebo, ki je nagnjena k ‘’zlomom’’ je zato
dobro poznati nekatere najpogostejše vzroke, ki jih spodbudijo, saj s tem lahko ravnamo preventivno in se nekaterim nepotrebnim situacijam, ki ‘’zlome’’ povzročijo, izognemo ali vsaj
bolje pripravimo na našo pravilno reakcijo. NAJPOGOSTEJŠI
VZROKI SO:

Ne glede na to ali gre za ‘’zlom’’ ali izbruh jeze (ali
besa) pa je treba vedno vedenju primerno odreagirati in ukrepati. Da smo pri tem lahko uspešni, pa je
ključnega pomena razumeti, kaj je vzrok za nastalo
vedenje, kako ga poboljšati in kako osebo naučiti
boljšega načina odzivanja oz. soočanja z vedenjem.

•
Nenadne spremembe
•
Nerazumljiv odgovor na postavljeno vprašanje
•
Nove situacije
•
Senzorna preobremenitev (preveč dražljajev)
•
Ponujanje prevelike izbire
•
Nejasna navodila
•
Prehajanja (npr. v šoli iz razreda v razred, med
programi…), itd.

KAKO PREPREČITI POGOSTE ‘’ZLOME’’?
Preden začnemo obravnavati osebo in njegovo vedenje, se moramo ozreti vase in delati na sebi. Sposobni moramo biti nadzorovanja lastnih frustracij,
lastnega vedenja in odzivov, šele nato se lahko lotimo tega učiti osebo, s katero delamo. Da bo ta
oseba pri tem uspešna, pa moramo v odnosu z njo
ustvariti ozračje, kjer se bo čutila vredno, sposobno
in sprejeto.
Frustracijam in ‘’zlomom’’ se lahko izognemo ter
jih preprečimo, ko vemo vzroke za nastalo vedenje
in razumemo kaj neželeno vedenje spodbudi. Za
osvojitev tega pa moramo najprej zbrati in analizirati natančne informacije o samem vedenju, ki ga
opazimo pri osebi in o dogajanju preden je prišlo do
takšnega vedenja.
Opisi vsakega koraka, ki ga beležimo, morajo biti
zelo jasni in natančni, ter vsebovati ključne informacije.

Pri soočanju z ‘’zlomi’’ pa je pomembno, da znamo te ločevati
od izbruhov jeze ali besa (ang. temper tantrum). Pri izbruhih
jeze ali besa gre namreč za ciljno naravnano vedenje (ki lahko včasih vodi tudi v ‘’zlom’’), katerega povzročitelji so
drugačni od povzročiteljev ‘’zloma’’, zaradi česar je potrebno
tudi temu primerno drugače odreagirati. Za lažje razlikovanje
med ‘’zlomi’’ in izbruhi jeze ali besa je dobro biti seznanjen
z bistvenimi značilnostmi enih in drugih, ki so predstavljene v
spodnji razpredelnici:
‘’ZLOMI’’
•Nehoteno in nenačrtovano vedenje
•Agresivno vedenje ni nikoli namerno usmerjeno proti
kateremukoli posamezniku
•Po končanem vedenju oseba doživlja občutke sramu,
krivde, ponižanja in obžalovanja
•Vedenje pojenja počasi
•Po zlomu je oseba psihično in fizično izčrpana

IZBRUHI JEZE ALI BESA
•Zavestno in hoteno vedenje za dosego želenega cilja
•Pogosto je agresija usmerjena proti osebi, ki je poleg ali
tisti, ki postavlja omejitve
•Po izbruhu je oseba zadovoljna, ker je dosegla želeni cilj
ali jezna zaradi neuspeha
•Izbruh se lahko konča v trenutku, ko oseba doseže svoj namen
•Oseba je včasih malenkost fizično utrujena
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Vzemimo za primer naslednja dva koraka in ključne informacije, ki jih morata vsebovati:

Ceterum censeo

OPIS VEDENJA: kako je vedenje izvedeno, kako pogosto se
pojavi, koliko časa traja, kako intenzivno je,…
OPIS DOGAJANJA PRED ‘’ZLOMOM’’: kakšna je struktura okolja, senzorna stimulacija, nerazumevanje navodila, biološke
težave – žeja, bolečina, lakota,…, čakanje, zahteve, ukazi,…
Pri zbiranju informacij je pomembno, da opazujemo vedenje in si tega beležimo v različnih okoljih (tako tam, kjer se
pojavlja neželeno vedenje, kot tudi tam, kjer se ne).
Ko so zbrani vsi podatki o vedenju, nastopi čas, da naredimo
načrt, na kakšen način in katere strategije bomo uporabili
za preprečitev ‘’zlomov’’. Če po preteku določenega časa po
ponovno opravljeni analizi, ugotovimo, da načrt ni uspešen,
moramo narediti in izvesti novega.

Odgovorili smo na skoraj vsa uvodoma zastavljena
vprašanja, med katerimi pa je eno še vedno ostalo odprto: ali lahko pričakujemo, da bo zlomov kdaj konec, ali jih
lahko v celoti preprečimo? Svet je prežet z okoliščinami,
ki nas izzovejo iz dneva v dan, okoliščinami, ki jih ne
moremo nadzorovati, lahko pa se naučimo z njimi bolje
soočati in sčasoma opremiti z ‘’orodji’’, ki vsako naslednje srečanje z njimi naredijo lažje in manj stresno.

PRI SESTAVI PLANA SI LAHKO POMAGAMO Z NASLEDNJI
ELEMENTI:
•
RUTINA - osebam daje občutek varnosti in jih pomirja.
•
VIZUALNA PODPORA - uporaba slik ali napisanih
besed za boljše razumevanje.
•
FIZIČNA AKTIVNOST - sprosti endorfine, kar zelo
vznemirjeni osebi pomaga pri umiritvi; osebi pomaga
preusmeriti pozornost od dejavnikov, ki ji povzročajo tesnobnost.
•
PRILAGODITEV SENZORNE STIMULACIJE - hrup, svetloba, vonj, okus ali dotik.
•
UČENJE VEŠČIN KAKO SE SOOČITI Z DEJAVNIKI, KI
SPROŽIJO VEDENJE – uporaba socialnih zgodb, ‘’stresnega’’
termometra (termometer, ki ponazarja stres), učenje
preko multimedijev (videi, mobilne aplikacije...)

VIRI:
BAKER, J. (2008). No More Meltdowns: Positive strategies for managing and preventing out-of-control-behavior. Arligton: Future Street.
ENDOW, J.(2011). Practical Solutions for Stabilizing Students With
Classic Autism to Be Ready to Learn; Getting to Go. Kansas: Autism
Asperger Pub. Co.
LIPSKY, D. in RICHARDS, W.(2009). Managing Meltdowns: Using the
S.C.A.R.E.D. Calming technique with Children and Adults with Autism. London: Jessica Kingsley Publishers.
LIPSKY, D.(2011). From Anxiety to Meltdown: How Individuals on the
Autism Spectrum deal with Anxiety, Experience Meltdowns, Manifest
Tantrums, and How You Can Intervene Effectively. London: Jessica
Kingsley Publishers.
SMITH, M,B. in SOUTHWICK, J.(2005). Asperger Syndrome and Difficult moments: Practical Solutions for Tantrums, Rage, and Meltdowns. Kansas: Autism Asperger Publishing Co.

Zadnjič sem pisal o pogovoru z odličnim slovenskim
komunikologom Slavkom Splichalom, ki je (med drugim) govoril o tem kako se vse naše vrednote v zadnjem
času vedno bolj merijo z denarjem. Vsaj v “razvitem”
svetu. Pri nas na srečo še ne v taki meri. Toda od kod
prihajajo nove stvari, nova odkritja in podobno? Tako
je, uganili ste, iz “razvitega” sveta. In precej teh novih
stvari je podvrženih točno temu, ne ustvarja se jih zato,
ker bi bile na nek način dobre za nas ali pa bi reševale
nek naš pereč problem ali kaj takega, marveč preprosto zato, ker bi ustvarjalci radi več denarja. In najlažje
to dosežejo s tem, da nas prepričujejo, da razne nove
tabletke in ostalo delujejo tako rekoč čudežno, precej
bolje kot nekoč... Odpravljajo vse naše probleme: ozdravimo čez noč, shujšamo tudi, celo popravimo svoje
spolno življenje in podobno. Odlično! Napredek je res
neizmeren, le kje so bile te stvari do zdaj? No ja, če pa
bolje pogledamo, ugotovimo, da verjetno neke posušene
jagode iz nekega otoka, za katerega sploh še nismo
slišali in še nekaj zmletih listov raznih rastlin, verjetno ne more biti tako čudežnih.... Ljudje se že skoraj od
svojega nastanka v pradavnini hranimo z raznimi jagodami in podobno, tako da bi verjetno odkrili, če bi katere izmed njih imele vse te pozitivne (ali kar naravnost
super) lastnosti. Precej ljudi pa se sploh ne spušča na to
raven, ker morda sploh ne razumejo (namenoma) zavito

napisanih navodil in seznama sestavin. Ravno to pa
je tudi problem. Kje bi namreč ljudje dobili to znanje
? Najlažje seveda v šolah.... Žal pa je pri šolah isti
problem o katerem govorimo, vse se meri z denarjem. Najbolj dostopne, javne šole v “razvitem” svetu
običajno ne nudijo ravno visoke ravni znanja, ker so
pač oblikovane tako, da potrošijo čim manj denarja,
s preprostimi programi, slabo plačanimi učitelji in
podobno. In kaj to pomeni? Seveda veliko maso ljudi, ki jim lahko prodaš kakršnekoli čudežne tabletke
ali morda napravice, ker sami itak nimajo dovolj
znanja, da bi vedeli da to ni uporabno, ali celo, da so
obljube teh stvari v veliki večini lažne. Pa še pokorni
so, vsaj večinoma. Pri nas na srečo še ni čisto tako,
se pa očitno že odpravljamo po tej poti.... Kar lepo
vidimo pri prodaji tabletk s klorofilom, ki imajo vse
prej naštete čudežne lastnosti. Saj veste, da je klorofil za rastline in ga ljudje ne rabijo, kajne? Ne? No
morda vam pa lahko ponudim tabletko, ki zdravi še
53 drugih bolezni za isto nizko ceno :). To je napredek, super kaj ne?
Žan
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SKOZI NAŠE OČI: Hladno/toplo
Pogosto so besede odveč. V tišini postanejo misli, spomini in
občutki jasnejši. Vsak skozi svojo idejo vidi svojo
zgodbo.

ŽAN
PEČEN SLADOLED
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AVTIZEM V MEDIJIH
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Ena od značilnosti oseb
z avtizmom naj bi bila večja
možganska aktivnost tudi v mirujočem stanju. Zato se zunanjih dražljajev
hitro »prenasitijo« in se morajo umakniti,
da jih v miru »prebavijo«, ali pa se jim sploh
raje izogibajo.
http://medicalxpress.com/
news/2014-01-autistic-brains-rest.html
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O ovirah, ki utegnejo avtističnim
umom onemogočati, da bi
se zavedali svojih zmožnosti
ter jih polno razvili in izrazili.

RUMENA MODRA, TOPLA
HLADNA BARVA, SONCE SNEG – SONCE TOPLO, SNEG,
MRZEL, HLADEN, KAR PREDSTAVLJA ZIMO.

http://iautistic.com/autism-myths-the-curious-incident-of-the-dog-in-the-night-time.php

http://gazette.com/stumbling-blocks-for-the-autistic-often-conceptions-rather-than-ability/
article/1514408

Še en pogled na težavo pri
komunikaciji, ko se je treba odločiti
med hitro dostopnimi »arhivskimi« besednimi zvezami ali sprotnim, a okornejšim izbiranjem vsake besede posebej, v obeh primerih pa utegne sporočilo po krivem zveneti
neverodostojno.
ESPERANZA

Zakaj priljubljena knjiga o skrivnostnem
pasjem umoru morda ni pravi naslov za odkrivanje skrivnosti »avtističnega« umovanja.

http://aspergersquare8.blogspot.
com/2007/07/scripted-language-and-authenticity.html
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Navdušeno poročanje z letošnje konference britanskega nacionalnega društva za avtizem, na kateri so poleg strokovnjakov svoje poglede predstavili tudi ljudje, katerim je
dejavnost društva dejansko namenjena.
http://www.thinkingautismguide.com/2014/03/best-autism-conference-ever-uk-national.html

Pripravil: Zr
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Levca vodi Izobraževalni center . V Sloveniji
Bliža se mednarodni dan avtizma, 2. april.
deluje že cela vrsta organizacij in društev, poveLetos bo pri nas obeležen z okroglo mizo,
čini z »alternativnimi« pristopi, ki se ukvarjajo
na kateri bo imela uvodni govor varuhinja
predvsem z otroki z »diagnočlovekovih pravic RS Vlazo« avtizma. Tiste ustanove, ki
sta Nussdorfer. Udeležili
V SLOVENIJI DELUJE ŽE
so se začele posvečati tudi že
se je bodo predstavniki
CELA VRSTA ORGANImlajšim odraslim oz. odraslim
različnih institucij in druZACIJ IN DRUŠTEV, POnasploh pa so zelo redke, saj je
štev iz vse države, njen naVEČINI Z »ALTERNATIVtudi ugotovljenih odraslih remen pa je javno ozaveščaNIMI« PRISTOPI, KI SE
lativno malo, brez dvoma pa
nje o položaju in pravicah
UKVARJAJO PREDVSEM
bo sčasoma število močno naposameznikov z avtizmom
Z OTROKI Z »DIAGNOraslo. Kakor je znano, se je zaoz. aspergerjevim sindroZO« AVTIZMA.
mom, njihove vključenosti v družbo z različnih vidikov, zagovorništva ter podpore v vseh
sferah življenja. Na kratko bom orisal
zgodovino ukvarjanja z avtizmom pri nas,
zlasti z vidika obravnave odraslih. Začelo
se je na Zavodu Janeza Levca, kjer je pred
več kot četrt stoletja začela svojo poklicno
pot naša prva strokovnjakinja s tega področja, specialna pedagoginja dr. Branka
Jurišić (kasneje je delovala v Zdravstvenem domu Ljubljana). Pred kratkim pa na
(po novem imenovanem) Centru Janeza

čel z odraslimi (leta 2008) kot
prvi ukvarjati Center društvo
za avtizem. V njegove aktivnosti sem se vključil
tudi sam in tam spoznal nekaj mojih sedanjih
kolegov pri našem časopisu. Iz več (tudi precej
subjektivnih) razlogov zelo težko nepristransko ocenim pomen tega Centra, ki je prenehal
delovati že pred dvema letoma, vendar mu je
potrebno priznati, da je začel z doslej najširšim
ozaveščanjem javnosti o problematiki avtizma
in sicer z organizacijo festivalov avtizma oz.
prikazom ustvarjalnosti otrok in odraslih ter
kulturno-umetniškim usposabljanjem, kot tudi

z mednarodnim povezovanjem in vabljenjem
gostov iz tujine. Ker sem bil nekaj časa celo
zaposlen pri njih (nisem bil edini, ki je imel
žal zelo mešane izkušnje, saj so se končale s
hudimi nesporazumi, tako da mi še danes ni
jasno, kako sem vzdržal, ne da ni prišlo do
kakšnega hujšega ekscesa, čeprav sem običajno zelo miroljuben človek), lahko zaenkrat rečem vsaj to, da jim kljub precejšnjim
kratkoročnim menedžersko-markentiškim
(tudi zelo koristnim, kot je npr. izdaja prevoda evropske Listine pravic oseb z avtizmom)
uspehom, ni uspelo pridobiti širše podpore
strokovne ali laične javnosti. Pri obravnavi
odraslih je kmalu sledil na Pediatrični kliniki
v Ljubljani ustanovljeni Inštitut za avtizem
in sorodne motnje pod vodstvom dr. Marte
Macedoni, ki se je kot prva zdravnica, torej
predstavnica »uradne« medicine, specializirala za avtizem, a se je zaradi določenih okoliščin preselil v zasebno sfero, kjer zaenkrat še
ni uspel doseči enakih pogojev delovanja, kot
jih je imel pred tem. Ambulanta za avtizem,
ki še deluje v okviru ljubljanske pediatrije,
nadaljuje s podporništvom s socialnega vidika
in skupinami za mlajše, kot tudi (zadnje leto)
nekoliko starejše odrasle. Zaradi pomanjkanja
sredstev (in ustrezno usposobljenih kadrov),
za zdaj ni uspelo realizirati podobnih skupin

na Centru za mentalno zdravje Psihiatrične klinike
v Ljubljani. Glede pomoči in podpornih storitev pri
zaposlovanju avtistov se je izkazal (tudi pri podpisanem)koncesionar za zaposlitveno rehabilitacijo
invalidov in drugih težje zaposljivih oseb Center
Kontura. Na letošnjem Tednu možganov, ki ga organizira društvo Sinapsa, je bil med drugim, prikazan
francoski film »Sabine« o pogubnem vplivu institucionalne psihiatrije na obravnavo »problematičnih« oseb z avtizmom, a je diskusija, ki je sledila,
pokazala relativno slabo poznavanje problematike, tako pri predavateljici psihologinji, ki ni znala
izgovoriti niti strokovnega termina »aspergerjev
sindrom«, kot tudi med občinstvom. Glede na vse
opisane težave je vsaka iniciativa širšega pomena
več kot dobrodošla. Pobuda je prišla nazadnje iz
Maribora in čeprav je večina sodelujočih društev
usmerjenih na problematiko obravnave otrok, zlasti v zvezi s šolanjem, je združevanje moči nujno
potrebno, da bi lahko skupaj dosegli kakršnokoli
spremembo na bolje, tako za otroke, kot tudi za
nekoliko starejše ali (v perspektivi) odrasle ljudi.
Abditus

RAZUMLJENO DOBESEDNO
zabavne anekdote iz našega življenja

PERSPEKTIVE
refleksije o znanosti, umetnosti in politiki

POZABLJIVOST
DNO: KAKO SI NA TO LAHKO
POZABILA?!
SAMANTHA: NE VEM, SEM
POZABILA!

ODLOČITEV
DNO IŠČE PISARNO V NEKI USTANOVI A JE NE NAJDE:
SAMANTHA: SAJ SI ŠLA V DRUGO
NADSTROPJE?
DNO: NE VEM … SEM SE ODLOČILA,
DA JE BILO DOVOLJ STOPNIC …

NE ME TAKO GLEDAT
DNO SE ŽE DLJE ČASA IZOGIBA KLICANJU ZOBOZDRAVNIKA.
SAMANTHA: SI KLICALA
ZOBOZDRAVNICO?
DNO SE NAKREMŽI.
SAMANTHA ŽUGAJOČE: NE ME TAKO
GLEDAT.
DNO: NE … ME DEJANSKO BOLI
OKO …
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Posebna zahvala

Zahvaljujemo se Centru
Janeza Levca, ki nam je odstopil prostore za naša tedenska
srečanja.

OD TU IN TAM - vse, kar bi najverjetneje spregledali

PIŠITE NAM

ŠENTJAKOBSKO

VSESLOVENSKA INICIATIVA ZA ENAKE
MOŽNOSTI OSEB Z AVTIZMOM,
ki se trudi izboljšati pogoje za vzgojo,
izobraževanje, zaposlovanje in terapijo oseb z
avtizmom in njihovih družin bo v četrtek , 10. 4. 2014 ob
17.00 uri v veliki dvorani SMELT, Ljubljana,
organizirala konferenco.
Častni pokrovitelj dogodka bo predsednik RS, gospod
Borut Pahor. Uvodni pozdrav in nagovor bo imela
častna gostja, varuhinja človekovih pravic RS,
gospa Vlasta Nussdorfer.

GLEDALIŠČE
STORY, v režiji Jaše Jamnika. Družbeno kritična satira bo luč sveta premiersko ogledala 18.4., na Šentjakobskem odru, Ljubljana. Datume ostalih ponovitev pa
http://www.sentjakobsko-gledalisce.si/
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ODPRTA KUHNA je prva in edinstvena tržnica
sveže pripravljenih dobrot. Je kulinarični projekt
na prostem, ki vsak petek na Pogačarjevem trgu v
Ljubljani združuje več kot 50 najboljših gostinskih ponudnikov in kuharskih mojstrov.

http://animatedminds.com/the_films/
aspergers_syndrome/

masa.tkavc@gmail.com

lahko najdete na Šentjakobski spletni strani:

Za gurmanske užitkarje....

Zanimiv animirani film o
fantu Joshu, ki ima
aspergerjev sindrom.

za vprašanja, mnenja,
deljenje osebnih
izkušenj, iskanje pomoči in
podpore ali če se nam želite pridružiti:

pripravlja novo gledališko poslastico TRUTH

odgovorna urednica in mentorica delavnic:
Maša Tkavc
kontakt:
masa.tkavc@gmail.com
oblikovanje revije: Maša Tkavc

ZVENEČI APRIL
V baru Prulček, v Ljubljani se bo cel
april odvijala živa glasba. Kaj so za vas
pripravili, si lahko ogledate tukaj:
http://www.napovednik.com/
dogodek289487_zvenec_april__
prulcek

DRUŠTVO AS
Predsednica društva:
Borjana Koželj
Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana
drustvo-as@gmail.com
031-675-111
FOTO: člani in preko spleta pridobljene fotografije

