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Poletje je tu. Prvi vročinski val nas je že dodobra segrel. 
Tu pa je tudi obdobje zasluženih počitnic in dopustov. Ja, 
res so zaslužene. Po tako nenavadnem, še enem ‚čud-
nem‘ šolskem in delovnem letu smo jih vsi, verjamem, že 
nestrpno pričakovali. Prav tako nestrpno smo pričakova-
li tudi prva srečanja na Centru ASPI. Ne morem reči, da 
Zoom ni praktičen. Ima svoje prednosti. Omogočil nam 
je, da smo se kljub zapiranju povezovali in bili redno v 
stikih, zbližal nas je, čeprav je bilo med nami desetine ki-
lometrov in stene zidov. Sodelovanje še vedno omogoča 
tudi tistim, ki se težje pripeljejo k nam. A preprosto ni isto 
kot srečanje v živo. Na vrtu Centra smo v senčki našega 
bezga na pogovorni skupini ugotavljali, kako nam je pri-
manjkovalo prav teh srečanj v živo in bližine drugih ter 
kako se ob tem dobro počutimo. Ne le bližina in druženje, 
tudi fizična aktivnost in gibanje v naravi pozitivno vplivajo 
na duševno zdravje. Prav zato je bilo še kako dobrodošlo, 
da smo s skupino Nevrorazlični AMA začeli organizirati 
pohode pod sloganom Skupaj v hribe. Spoznavanje no-
vih ljudi, učenje kretenj, skupno poslušanje glasbe med 
hojo in vožnjo, deljenje pršila proti komarjem, jota, kava, 
palačinke in še bi lahko naštevali, so nas sprostili in vlili 
upanje ter narisali nasmeh na obraz. 

Korona nam je zagotovo prinesla tudi zavedanje o tem, 
kako pomembni so na naš razvoj, varnost, upanje in našo 
človečnost drugi okoli nas, kako pomembna je skupnost. 
Pri misli na skupnost ne morem mimo besed, ki jih je v 
enem od elektronskih sporočil zapisala naša članica Mari: 
»Tako kot naj bi prijatelja spoznal v nesreči, lahko tudi 

skupnost nastane (ali se bolj poveže) v nesreči. Ljudje sto-
pijo skupaj, si pomagajo... Recimo sosedje med žledom. 
Ali pa določena skupina, ki se zavzema za svoje pravice, 
…«. Njene besede so me peljale k premisleku. Čeprav smo 
si med seboj različni in se kdaj tudi ne strinjamo, smo v 
skupnosti Društva ASPI zato, ker si med drugim močno 
želimo, da bodo osebe z MAS v naši družbi dostojno žive-
le. Če je vsak izmed nas kapljica vode, kot skupnost lahko 
postanemo reka. In saj veste kaj pravijo za vodo? Pravijo, 
da ima neverjetno moč. Naša skupnost Društva ASPI po-
staja vse močnejša. Imamo skupino, ki deluje na področju 
stanovanjske problematike. Prvič sta se sestali tudi skupi-
ni za kartico ozaveščanja in usmeritev ter skupina dijakov 
in študentov (Klub dijakov in študentov). 

Ja, čeprav so tu počitnice, v Društvu ASPI ne počivamo. 
Tudi kratke poletne rokave se da zavihati! Pripravili bomo 
različna družabna srečanja, dogodke, pogovore, delavni-
ce in trening mladinskih delavcev. V planu je, da na Cen-
tru ASPI sami naredimo senzorno sobo ter vas preseneti-
mo še s kakšnim filmom.

Želim vam, da si v poletnih dneh vzamete čas zase, se 
odpočijete in naberete veliko lepih spominov. Prijetno 
branje!
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Kdo so ustvarjalci
Vox Alia je, kot pove že naslov »drugačen glas«. Med ustvarjalci revije so na prvem mestu osebe z motnjami avtis-
tičnega spektra. Poleg njih v reviji objavljajo prispevke tudi njihovi starši, strokovnjaki in drugi posamezniki, ki de-
lujejo na področju avtizma v Sloveniji. Revija je prvič izšla jeseni 2011. Društvo ASPI jo je začelo izdajati z namenom 
širši javnosti predstaviti ter približati avtizem in Aspergerjev sindrom. V reviji objavljamo strokovne članke, v katerih 
predstavljamo problematiko motenj avtističnega spektra, na drugi strani pa v veliko večjem obsegu predstavljamo 
osebne zgodbe in izkušnje oseb z avtizmom in njihovih družin. Na ta način želimo ponuditi vpogled v življenje 
in razmišljanje oseb z avtizmom in vam približati njihov svet. Nekateri naši člani svoje izkušnje delijo javno, drugi 
uporabljajo psevdonim. Revija namenoma ni uradno in strokovno lektorirana, saj želimo ohraniti značilen in pose-
ben slog razmišljanja in izražanja. Če želite sodelovati pri ustvarjanju ali z nami deliti svoje povratne informacije ob 
prebiranju revije, nam pišite na naslov drustvo.aspi@gmail.com. 
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Pred nami je članek o raziskavi glede odnosa med zdravi-
mi in invalidi, ki je bil izvajan v eni izmed kavarn.

Če gledamo časovno, je bil prvi del opravljen lani (med 17. 
in 23. avgustom 2020), letos pa se gleda po vikendih (vsi, 
razen zadnji vikend v maju 2021).

Začnimo z lanskim letom, kako so se »zdravi« (nevrotipiki) 
spravljali name (avtista):

Popolna ignoranca (kadar ni tistih, ki se z menoj pogo-
varjajo, samevam in gledam oz. bolj poslušam, kako se 
drugi pogovarjajo med seboj, jaz pa gledam v zrak, ig-
noranca moje večkratne prošnje za ogled fotografije, 
ignoranca mojega govora, ignoranca mojega vprašanja, 
ipd…)

Hude žalitve (na normalno vprašanje dobim neumen od-
govor, delajo se norca iz mojega projekta, zaradi napake 
se mi vsi posmehujejo, izjava, da sem le debil, ki ne zna 
brati in gleda le slike)

- Ignoranca pri naročanju (pijačo/kavo plača celi gostilni, 
razen meni)

- Ignoranca mojega pozdrava

- Zafrkavanja moje teme pogovora

- Ignorance mojega mnenja

- Norčevanja iz mojih raziskav, kar pa kmalu preide v ig-
noranco

- Prekinjanje mojega govora

Če pogledamo letošnje leto, žaljivkeniso tako hude, so mi 
pa »zdravi« (nevrotipiki) tudi malo manj in nekoliko dru-
gače najedali. Torej se spravljali na invalida.  Poglejmo:

- Ignoranca

- Blažje žalitve

- Ignoranca pri naročanju (pijačo/kavo plača celi gostilni, 
razen meni)

- Ignoranca mojega pozdrava

- Popolna ignoranca, ko sem želel nekaj pokazati

Pri tem pa je treba opozoriti, da tam niso bili samo gost-
je, s katerimi se ne razumem, saj jih je nekaj, ki so si pri-
pravljeni vzeti čas in malo poklepetati z menoj. Vsekakor 
oni ne sodijo med tiste, ki bi mi kadarkoli rekli karkoli od 
zgoraj naštetega.

Rezultati:

Lansko leto je bil poudarek na verbalnih žalitvah, čeprav 
so bile prisotne tudi psihološke, letos pa bolj psihološke, 
saj so bile žalitveblažje kot lani, vendar je več ignorance, 
zoprnih ostrih pogledov, ipd.

Vsega tukaj naštetegapa nikoli niso počeli tisti, s katerimi 
se razumem.

Iz življenja članov

Odnosi med zdravimi in invalidi
Avtor: Mesečnik

Foto: Internet
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Zapis na dan 26. 6. 2021 ob 20:00
Avtor: Nastja

Dnevnik

Foto: Internet
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1. Kdaj in kako ste se prvič srečali z avtizmom? Zakaj ste 
se odločili, da bo avtizem področje na katerem želite de-
lati? 

V svojih gimnazijskih letih sem si kot vodja doživljajskih 
taborov za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 
prizadevala k organizaciji in pripravi športnih programov 
zanje. Tekom enega izmed letovanj, ki sem jih izpeljala, 
sem se srečala spunco, ki je imela motnje avtističnega 
spektra (MAS). Njeno mišljenje, vedenje in funkcioniran-
je je bilo popolnoma v nasprotju z ostalimi člani skupi-
ne. Bila je izjemna na področju likovnega izražanja, imela 
fotografski spomin in neverjetno dobro razvito področje 
vizualnega zaznavanja. V nasprotju s tem je imela mno-
go težav na področju senzorne občutljivosti, socialne ko-
munikacije, imela izrazite rituale ter nenehno potrebo po 
gibanju. Bila sem fascinirana, da ima lahko nekdo takšen 

potencial, ki ga po drugi strani zaradi svojih primanjkl-
jajev tako težko izrazi. V veliki izziv je bilo najti način, s 
katerim sem ji pomagala, da je pokazala svoje znanje in 
dosegla začrtane cilje. Bila je tista, ki mi je odprla vrata 
v svet avtizma in lahko rečem, da potem ni bilo več poti 
nazaj (smeh). 

2. Kaj se je spremenilo, odkar ste se prvič srečali z avtiz-
mom?

Na področju motenj avtističnega spektra (v nadaljevanju 
MAS) se je veliko spremenilo. Z postopnim spreminjan-
jem zakonodaje osebe z MAS počasi pridobivajo določe-
ne pravice, ki omogočajo bolj enakovredno vključevanje 
tako v VIZ sistem, kakor tudi v širšo družbo. Leta 2009 
smo dobili Smernice za celostno obravnavo oseb s spek-
troavtističnimi motnjami, ki predstavljajo prvi poskus 

Dr. Ana Bezenšek

Avtor: Vox Alia

Intervju

Dr. Ana Bezenšek se je z avtizmom srečala že v gimnazijskih časih in mu ostala zvesta vse do danes. 
Znanje je nadgrajevala na različnih izobraževanjih in usposabljanjih, med drugim ABA, PECS, TEACCH, 
DIR/Floortime, Early Bird…,konec leta 2019 pazagovarjala prvo doktorsko delo s tematiko avtizma na pe-
dagoškem področju. Pri svojem delu osebe z MAS spremlja tekom diagnostike in terapevtske obravnave, 
dela tudi s starši in izobražuje strokovne delavce. Sodeloval je pri več različnih projektih: Zgodnja tera-
pija otrok z avtizmom, Intenzivni vedenjski pristop (IVP) po principih metode Uporabnega vedenjskega 
učenja – ABA (Applied Behavior Analysis) za otroke z avtistično motnjo, MIT SUPPORT GROUP PROJEKT 
– Early Bird hope for families with children with ASD in Slovenia (2014-16) ter pri projektu ZORA - več 
zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine. Bila je članica komisije za podiplomsko 
izobraževanje strokovnjakov Alma Mater Europaea (projekt ZORA) inusposabljala spremljevalce in oseb-
ne asistente otrok in odraslih oseb z MAS (Zveza NVO za avtizem Slovenije). Zaposlena je na Inštitutu 
za avtizem in kot asistentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – oddelek za specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko.

Foto: Osebni arhiv
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sistematičnega in celovitega spoprijema s kompleksno 
problematiko MAS pri nas in podajajo priporočila za delo 
na tem področju. Z novelo zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) se je 2 leti 
pozneje(leta 2011)osebe z MAS opredelilo kot samostojno 
skupino OPP.Na področju diagnostike smo naredili velik 
napredek in smodaneszelo uspešni. Imamodve specialis-
tični ambulantiza obravnavo oseb z MAS. Strokovno pot 
sem pričela v ambulanti za avtizem (UKC Ljubljana) ter 
jo nadaljevala na Inštitutu za avtizem, zavodu za razvoj-
no medicino (Ljubljana), kjer sem trenutno tudi zaposle-
na. Na Inštitutu za avtizem smo naredili korak naprej, ko 
smo iz Ljubljane ambulanto razširili tudi v Maribor in tako 
zagotovili bolj enakovredne možnosti obravnaveoseb z 
MAS širom celotne Slovenije. Na ravni nevladnih orga-
nizacij so se različna društva s področja avtizma v Slo-
veniji povezala in nastala je Zveza NVO, katere namen je 
predvsem združevanje in podpora raznolikih organizacij 
oseb z MAS in njihovih družin ter ozaveščanje strokovne 
in laične javnosti napodročju avtizma. Na terapevtskem 
področju smo se terapevti postopno pričeli pomikati od 
izoliranih pristopov k vse bolj eklektičnemu načinu dela, 
ki združuje vrsto uspešnih praks na tem področju. Vse 
večjega pomena je celostna in predvsem zgodnja (zelo 
zgodnja) obravnava oseb z MAS. Od posameznika se 
usmerjamo k obravnavi celotne družine oseb z MAS. Še 

vedno so na žalost odprta mnoga vprašanja, predvsem 
pravica dobrezplačne terapevtske podporeter možnosti 
stalnega spremljevalca vsem osebam z MAS, ki to potre-
bujejo. Posebno pozornost bomo v prihodnosti morali 
namenit ureditvi področja odraslih oseb z MAS, kjer ima-
mo še zelo veliko za narediti.

3. Na katerih področjih problematike avtizma ste aktivni 
in katero od teh področij vam je najbližje?

Zelo me veseli, da sem lahko del celotnega procesa ob-
ravnave oseb z MAS ter jih tako spremljam tekom postop-
ka diagnostike, terapevtske obravnave, podpore staršem 
ter strokovnih delavcev. Način in pristop dela prilagodim 
posamezniku z MAS in zelo individualno načrtujem ob-
ravnavo zanj. Prevladujoče izhajam iz vedenjskega pris-
topa, kjer temeljim na modifikaciji neželenega vedenja v 
socialno sprejemljivejše in ob tem osebe z MAS poučujem 
novih veščin. Še posebej se osredotočam na preobliko-
vanje agresivnega, stereotipnega in drugega neželenega 
vedenja oseb z MAS v socialno bolj prilagojeno. Pomem-
ben del mojega terapevtskega dela je področje zgodnje 
intervencije, kjer izvajam program učenja za učenje in 
skušam otroke z MAS pripraviti na učenje funkcionalnih 
veščin v smeri čim večje samostojnosti in neodvisnosti.

Foto: Osebni arhiv
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4. Veliko ste se izobraževali tako v Sloveniji kot v tujini. Na 
katerih izobraževanjih vse ste bili? Kakšne so vaše izkuš-
nje z izobraževanji v tujini? Kaj vas je motiviralo za vsa ta 
izobraževanja?

Na področju pridobivanja novega znanja sem orala ledi-
no s področja specifičnega pristopa po načelih uporabne 
vedenjske analize, tako imenovanega ABA pristopa (Jo-
die Watson; Threehouse school, Esther Thomas: Ambi-
tious about autism, London; Queensmill School, Rainbow 
School, Uvod v ABA, UK-YAP, Slovenija). Na tem področju 
sem pridobila licenco za ABA tutorja in tako povečlet-
ni superviziji izvajam terapevtsko obravnavo z otroki z 
MAS. Pridobila sem licenco za izvajanje podporne in na-
domestne komunikacije po modelu PECS I in II. Ob tem 
sem s strokovnimi izobraževanji pridobila dodatna znanja 
za vpeljevanjedoločenih načel strukturiranega načina po-
učevanja po modelu TEACCH, razvojnega pristopa DIR/
Floortime (Jake Greenspan, Tim Bleecker), Verbalnega 
vedenja - Verbal Behaviour (Dean Smith) ter eklektičnega 
pristopa po modelu ESDM Model (Early Start Denver Mo-
del; dr. Costanza Colombi). Pridobljeno imam tudi licenco 
za izvajanje edukativno podporne skupine staršev otrok z 
MAS - Early Bird plus (Early Bird centre, South Yorkshire, 
England), ki predstavlja eno izmed redkih z (empiričnimi 
dokazi/dejstvi) podprtih izobraževalnih skupin za starše 

oseb z MAS. Motivirala me je velika želja in predvsem 
strast do raziskovanja in ustvarjanja na področju MAS.

5. Kakšna znanja, veščine in kompetence ste pridobili?

Pridobila sem veščine in kompetence, ki so potrebne za 
uspešno izvajanje terapevtskega dela, kakor tudi nuden-
je podpore staršem ter strokovnim delavcem. Izjemne-
ga pomena je znanje, ki mi ga je predala moja strokov-
na mentorica doc. dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr. med.,s 
katero skupaj delava. Naučila me je razumeti avtizem in 
ga obravnavativ praksi, vse od diagnostike in intervencije 
oseb z MAS dosodelovanja s starši teredukacijskorazisko-
valnega pristopa na področju MAS.Pri delu me podpira, 
usmerja, spodbuja in mi zna prisluhniti. Na terapevtskem 
področju je pomembno vlogo odigrala tudi moja super-
vizorka Esther Thomas (BCBA), ki je doprinesla h kompe-
tencam potrebnim za obravnavo oseb z MAS po vedenj-
skem pristopu po načelih ABA. Po 10 letih aktivnega dela 
na področju problematike avtizma lahko rečem, da sem 
suverena na področju ocenjevanja, načrtovanja, izvedbe 
in evalviranja terapevtskih programov.Če želimo obrav-
navati tako kompleksne motnje kot so MAS je zelo po-
membna medsebojna pomoč  v oblikitimskega dela in 
pripravljenost, da znanje podeliš z drugimi. 

Foto: Osebni arhiv
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6. Veliko tudi sami predavate, kako ocenjujete zanimanje 
za področje avtizma in predznanje udeležencev in ude-
leženk? 

Zanimanje za področje avtizma je v zadnjem času precej 
veliko, opazen je porast na vseh področjih, tako v šolstvu, 
zdravstvu kakor tudi na socialnem področju. Lahko bi se 
reklo, da je avtizem na nek način postal zelo aktualen.
Predznanje udeležencev na področju MAS je zelo različ-
no. Čeprav imajo nekateri več znanja na tem področju, 
drugi pa nekoliko manj, je vse večja ozaveščenost tako na 
področju strokovne kakor tudi laične javnosti. V vlogi pre-
davateljice je moje poslanstvo predvsem predati čim več 
znanja s področja ocenjevanja, načrtovanja, obravnave in 
obvladovanja vedenja oseb z MAS. Trenutno sem poleg 
že prej omenjenega Inštituta za avtizem za polovični čas 
zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer kot asis-
tentka predavamna oddelku za specialno in rehabilitacij-
sko pedagogiko. 

7. Ali imate kakšno izkušnjo z delom z odraslimi osebami 
z avtizmom? Kakšna je ta izkušnja?

V preteklosti sem bila organizatorka in vodja nacionalnih 
programov doživljajskih taborov za odrasle osebe z mot-
njami v duševnem razvoju v okviru Zveze Sožitje. V teh 
programih je bilo vedno vključenih nekaj posameznikov 
s pridruženimi MAS. Spomini na naša skupna druženja so 
še danes zelo živi in predvsem prijetni. Moje prve izkuš-
nje na področju avtizma so bile tako ravno na področju 
odraslosti in šele kasneje, po zaključenem študiju, sem s 
pridobitvijo dodatnih specifičnih znanj pričela obravna-
vati predvsem otroke z MAS. Tekom svojega rednega dela 
v ambulanti občasno obravnavam mladostnike ter tudi 
kakšnega odraslega z MAS. 

8. Katera izkušnja pri delu z osebami z avtizmom vam je 
ostala najbolj v spominu?

Vsaka oseba z MAS je edinstvena, kakor vsakdo izmed 
nas. Tekom svoje strokovne poti sem prehodila veliko ko-
rakov z mnogimi posamezniki z MAS in njihovimi druži-
nami. Tako bi zelo težko izpostavila eno izkušnjo. Če pa bi 
se vendarle morala odločiti za eno, bi izpostavila obrav-
navo fanta z MAS s pridruženo težjo MDR, pri kateri smo 
uspeli modificirati agresivno vedenje, kar je pomemb-
no razberemenilo celotno družino in fantu omogočilo 
nadaljno šolanje v obstoječem vzgojno izobraževalnem 
programu. Izkušnja je ostala živa, saj se še danes zelo 
dobro spomnim, kako sem bila majhna in suha, on pa 
v nasprotju z mano velik in močan, pa sem vendarle z 
ustreznim načinom dela uspela pokazati, da je mogoče 
pridobiti zaupanje, vzpostaviti avtoriteto in mu tako po-
nuditi varno in stabilno okolje z jasno začrtanimi meja-
mi. Pustil se je voditi in mi sledil v procesu učenja novih 
veščin. Starši so mi povedali, da sem prva terapevtka, ki 
jo je otrok sprejel. Otrok je bil srečen. Cilj je bil dosežen. 

9. Leta 2019 ste uspešno zagovarjali doktorat s področja 
avtizma v Sloveniji. Kaj ste v svoji doktorski nalogi obrav-
navali?

Tekom svojega dela sem vse bolj ugotavljala, da so prav 
vzgojitelji in učitelji tisti, ki poleg staršev preživijo največ 
časa z otroki z MAS in tako lahko pomembno prispevajo 
k njihovemu funkcioniranju. Če pri svojem pedagoškem 
delu spremenijo nekaj majhnega, lahko to pomembno 
vpliva na razvoj otroka z MAS. Podpora učiteljem je na 
tem področju še vedno pre(majhna) in tako sem svoje 
delo usmerila v to problematiko. Zagovarjala sem prvo 
doktorsko delo s področja avtizma na pedagoškem pod-
ročju z naslovom Model izobraževanja specialnih in reha-
bilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z 
otroki z motnjami avtističnega spektra. V okviru raziskave 
je bil oblikovan model izobraževanja specialnih in rehabi-
litacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu po načelih 
ABA (Applied Behavior Analysis - Uporabna vedenjska 
analiza) (VP) pri delu z otroki z MAS. Oblikovala sem nov 
nacionalno prilagojen model izobraževanja in ga tudi pri-
merjala z že obstoječimi in uveljavljenimi modeli v svetu.

10. Katera so vaša močna področja pri delu z osebami z 
avtizmom?

Menim, da sem pri svojem delu zelo iskrena, se držim 
dogovorov in znam prisluhniti. Zmotno je pričakovati, da 
boš spremenil vedenje osebe z MAS, pri tem pa nisi pri-
pravljen spremeniti svojega. Zgolj vzajemen odnos, kjer 
hodiš z roko v roki in si medsebojno zaupaš, lahko prinese 
uspeh. In predvsem, da rad počneš kar počneš. 

11. Katera so po vašem mnenju močna področja oseb z 
avtizmom?

Osebe z MAS so me v vseh teh letih dela z njimi navdušile 
na več področjih. Opažam, da imajo pogosto zelo dob-
ro razvito področje vizualnega zaznavanja in pomnjenja, 
so razgledani na področju lastnih interesov, imajo velik 
občutek za detajle, zelo dober spominin... še bi lahko na-
števala. Če bi morala izpostaviti eno področje, bi izbrala 
njihovo iskrenost, tako do drugih, kakor tudi do sebe. Na 
tem mestu, bi se morali mi učiti od njih. Menim, da se kot 
družba vse preveč ukvarjamo z njihovimi primanjkljaji in 
premalo poudarjamo močna področja, ki pa so osnova za 
nadaljno učenje. Pozitiven pristop je dober za vse.

12. Kaj po vašem mnenju osebe z avtizmom doprinašajo 
drugim na svetu?

Kreativnost. Odprite srce osebam z MAS in odprli vam 
bodo nov pogled na svet. 
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Pri obravnavi teme Skupnosti so se v pogovorih odpirala 
mnoga različna vprašanja: 

Kaj je pravzaprav skupnost? Kakšne vse skupnosti ob-
stajajo in del katerih smo ter zakaj? Kako se počutimo v 
teh skupnostih in kako se želimo počutiti? Razlike skup-
nosti v živo in skupnosti na spletu? Zakaj je skupnost 
zame pomembna? Katere in kakšne skupnosti so pri-
merne za osebe s SAM? Kakšna je odgovornost skupnosti 
do posameznikov? Zakaj skupnosti razpadejo? Kaj stori-
ti kadar se posameznik v odnosu do skupnosti znajde v 
konfliktu? Kako ta konflikt razrešiti brez prevelike škode 
za skupnost in posameznika? 

Odgovore na vsa ta vprašanja in še mnogo več si prebe-
rite v prispevkih piscev in pisk Vox Alie. Zagotovo bo po-
učno in informativno. 

V premislek ob branju vas puščam z mislijo, »Vsaka bese-
da stoji sama zase, če jih povežemo skupaj, se lahko razvi-
je neverjetna in neskončna zgodba.«

Družina kot najpomembnejša skup-
nost - Nada

Kakšne skupnosti poznamo? V kakšnih skupno-
stih živimo? Smo del kakšne skupnosti ali ne?

 Že od malega sem del lastne družine, ki je prva skupnost, 

ki jo spoznamo. Sestavljena je bila iz mame, očeta, sestre 
in mene. To je bila ožja družina. Širša družina so bili še 
moje babice in dedki, tete in strici, bratranci in sestrične. 
Oz. ne, del moje ožje družine sta bila tudi moja babica 
in dedek, mamina starša. V zelo zgodnjem otroštvu sem 
imela še starega ata, očetovega očeta, v zgodnjem otro-
štvu do 10. leta še staro mamo, mamo mojega očeta.

 V vrtcu sem bila del skupine vrstnikov in vzgojiteljice. V 
osnovni in srednji šoli sem bila del sošolcev in učiteljev 
oz. profesorjev. Z večino sošolcev sem se dobro razumela, 
čeprav smo imeli tudi težave. Večinoma smo se tudi z uči-
teljicami in učitelji ter profesoricami in profesorji dobro 
razumeli. Predvsem v srednji šoli smo bili zelo povezan 
razred, čeprav nas je bilo vsako leto manj, na koncu le še 
20. 

Ko sem šla na faks, je vse razpadlo in nisem bila več del 
skupnosti, saj je nisem bila zmožna ustvariti. Vse skupaj 
se je spet spremenilo, ko sem začela hoditi v službo, kjer 
smo bili dobro povezani, medtem ko se v prostem času 
nismo družili. Za popoldansko druženje sem se družila z 
osebami iz društva, tečaj slikarstva, druženje z asistent-
kami, posedanje po parkih in opazovanje ljudi in narave.

 Sem del kar nekaj skupnosti, a najpomembnejša zame je 
družina. Družina ti vedno stoji ob strani, tudi če te drugi 
zapustijo!

Foto: Zarja

Skupnost

Avtor: Zapisi različnih avtorjev

Osrednja
tema

Uvod - Tina Janežič

Prav nič nenavadno ni, da je tokratna osrednja tema “Skupnost”. Obdobje epidemije in korone, ko so bili 
naši stiki z drugimi omejeni in je bilo prosto ter sproščeno sobivanje z drugimi onemogočeno, je vplivalo 
na porast duševnih stisk, tudi samomorov. Mnogi trdijo, da je bilo leto 2020 eno najtežjih let. Ne le koro-
na in izolacija zaradi nje, tudi sodobni čas, čas hitenja, kopičenja dobrin, čas individualizma nas ločuje od 
drugih ljudi in s tem tudi od skupnosti. Ljudje smo bitja odnosov, svojo človečnost razvijamo v interakciji 
in v odnosih z drugimi. Zato je stik s skupnostjo, z drugimi za nas pomemben.
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V svojem celotnem življenju do sedaj sem postal del več 
skupnosti … in včasih zaradi toliko skupnosti in nemira 
potrebujem … umik.

Na tem planetu nismo sami, torej obstajajorazne skup-
nosti; tega se vsi hočeš ali nočeš zavedamo in sploh ni 
pomembno ali o tem govorimo – skupnosti so tu.  Sicer 
je pa človek v splošnem družabno bitje.  In dobro je, da se 
razumemo in pomagamo med sabo (čeprav to ne deluje 
vedno).

Nesmiselno je o tem govoriti, ker je skupnost povsod, ka-
mor se ozreš in pravzaprav niti ne vemo v kolikih skupno-
stih smo. Mogoče bi bila to recimo zanimiva igra z vpra-
šanjem: Naštej čim več skupnosti, katerih član si  !   

Recimo, da zmaga tisti, ki je – ali v več skupnostih ali pa v 
manj skupnostih.

Ja, to je tako; rodiš se … pa si v skupnosti – družinski, kra-
jevni, nacionalni, državni … 

V bistvu je skupnost neko socialno okolje, ki ti omogoča 
in olajša delovanje, življenje kakor tudi samo preživetje … 
včasih pa tudi otežuje življenje. Ja, včasih smo z raznimi 
skupnostmi in dejavnostmi – preobremenjeni … zato lah-
ko tudi otežuje življenje.

Vsi začnemo življenjsko pot na tem svetu v družinski 
skupnosti nakar dodamo še šolsko skupnost in začnejo 
se pridruževati še druge.

Skupnost ustanovimo ali začnemo z njo osebe, ki čuti-
mo, da bi bilo bolje in lažje biti skupaj, živeti skupaj, dela-
ti skupaj in tako se na razne načine bogatiti in rasti – se 
učiti. Ker skupnost naredimo ljudje, je taka, kot smo ljud-
je. Skupnost se rodi, se uči, raste, zori, odraste, rodi lahko 
nove skupine in se postara ter tudi umre.

Vsi smo člani nekih skupnosti in imamo različne izkušn-
je v glavnem z posameznimi člani skupnosti ali pa tudi 
z skupnostjo kot tako. Na splošno gledano ljudje nismo 
slabi (pokvarjeni) a razmere v skupnosti velikokrat ljudi 
prisilijo v dejanja ki jih ne bi nikoli naredili. 

Skupnost in jaz - Damjan

Najprej sem jaz.  Jaz sem tu in skupnost je tu. Hočem ali nočem pridem … kam ???   Ja, v skupnost vendar 
!!!  Skupnosti v začetku življenja … družinska, šolska, razredna, nacionalna, delovna, …

Foto: Damjan
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Posameznik in skupnost

Medtem ko človek raste in se razvija, sreča druge posa-
meznike in izkušnje. Otroci se srečajo s svojo prvo dru-
žino, potem z razširjeno družino in potem lokalno skup-
nostjo (kot sta šola in delo). Tako razvijejo posamezno in 
skupinsko identiteto skozi asociacije, ki jih povezujejo v 
življenjske izkušnje.

Ko ljudje rastejo, se učijo o – in iz percepcij socialnih struk-
tur. Med tem razvojem oblikujejo osebne in kulturne 
vrednote, svetovni pogled in obnašanje do večje družbe. 
Ko dobijo razumevanje do skupinske dinamike in se nau-
čijo kako se vklopiti v družbo, začnejo proces socializacije. 
Posamezniki razvijejo medosebne odnose in se začenjajo 
odločati, s kom se bodo družili in pod kakšnimi pogoji.

Med adolescenco in odraščanjem posameznik razvije 
bolj pretanjeno identiteto, medtem ko jemlje vlogo kot 
voditelj ali sledilec v skupinah. Če posameznik razvije ob-
čutek, da skupini pripada, in da ji, ker ji pripada, mora tudi 
pomagati, tako razvije občutek do skupnosti.

Kaj vam lahko povem o moji izkušnji z skupnostjo 
v kateri sem se najbolj začutil in zaživel

Skupnost lahko začutimo kot kraj pripadnosti – v skup-
nosti začutimo, da spadamo zraven. Skupnost postane 
del nas in mi del skupnosti. --- Ko pridemo v skupnost 
smo verjetno na nek način povabljeni. Prvi vtisi so zelo 
pomembni. Vpijamo novo okolje, ljudi, dogajanje in 
podzavestno že iščemo, kaj je tisto ki je zame zanimivo. 
Iščemo možnost, da bi ne bili pasivni ampak aktivni … po-
javlja se vprašanje – kaj bi lahko jaz naredil tu?  To so prvi 
trenutki, ko začnem čutiti neko vez, neko pripadnost. Ko 
steče komunikacija in se vzpostavijo stiki z drugimi čla-
ni, se pridobijo dodatne informacije, ki vplivajo na našo 
odločitev. Naša odločitev je vedno bolj trdna. Ostali člani 
me povabijo in spodbudijo k določenim lažjim nalogam v 
skupnosti. Z stopnjo sodelovanja in aktivnosti se poglabl-
ja vez in pripadnost skupini.

Lahko je kraj odprtosti 

Skupnosti so resnične skupnosti, ko so odprte za druge, 
… ko ostanejo ranljive in ponižne; ko njihovi člani rastejo v 
ljubezni, sočutju in ponižnosti. Temeljne značilnosti prave 
skupnosti, v kateri vlada resnična pripadnost, so odprtost, 
sprejemanje in poslušanje, vsega sveta, drug drugega in 
drugih skupnosti. Za skupino je dobro in prav, da ostane 
odprta za morebitne nove člane, kakor tudi za komunika-
cijo z okoljem, kjer deluje in lahko tudi širše. Tako ohranja 
svojo vitalnost in prisotnost v okolju. Tudi člani skupnosti 
je prav, da so odprti v kontaktu z drugimi osebami in ved-
no pripravljeni odprto  govoriti o skupnosti … 

Je kraj medsebojne ljubezni

Če je v skupnosti pripadnost in odprtost, potem je tudi 
ljubezen do vsakega posameznega človeka. Ker so ljud-
je povezani med seboj, sestavljajo eno družino, eno ljud-

stvo – skupino. V skupnosti se z življenjem, delovanjem, 
aktivnostjo ustvarjajo vezi prijateljstva in tudi simpatije. 
Vsekakor se vsi dobro poznamo in smo kar navezani drug 
na drugega. 

Lahko je kraj zdravljenja in rasti

Ko človek pride v skupnost, lahko začuti in odkrije oživlja-
jočo toplino in ljubezen. Vstopi v obdobje velikega veselja. 
Sprosti se in se izpostavi – lahko postane ranljiv … da se na 
razpolago in je pripravljen na sodelovanje. Z aktivnostjo 
in sodelovanjem pa začne tudi nezavedna osebna no-
tranja rast. Človek je srečen in se zaveda svojega bogas-
tva. Človek se v skupini sprosti in obogati vsakokrat z no-
vimi vsebinami. Na človeka deluje sproščujoče in delovno 
vzdušje zelo zdravilno.

Skupnost je lahko kraj odpuščanja 

Sprejeti moramo,da smo mešanica svetlobe in teme, 
dobrega in slabega. Tega se učimo v skupnosti skozi živl-
jenje in delo v skupini. Tako ugotovimo, da delamo sami 
napake, kar nam pomaga, da tudi drugih ne obsojamo in 
odpuščamo.  Med prijatelji ni skrivnosti in je po potrebi 
možno tudi razumevanje in tolažba. Eden drugemu nu-
dimo podporo in razumevanje.

V skupnosti se gradi medsebojno zaupanje

Medsebojno zaupanje v skupnosti se poraja z vsakodnev-
nim odpuščanjem in sprejemanjem nas samih in drugih 
članov. Za dosego tega medsebojnega zaupanja pa je 
potrebno določeno obdobje … potrebno je, da član v sku-
pini začuti tisti odnos povezanosti med člani in da začuti 
pripadnost skupini.

V skupnosti lahko uporabimo svoje znanje in talent

S članstvom v skupnosti se po določenem času pojavi 
želja ali potreba po sooblikovanju in aktivnejši dejavnos-
ti v skupnosti. Tako lahko uporabimo in razvijamo svoja 
znanja in darove. V nas se zgodi nek prehod iz mišljen-
ja »skupnost meni« k »jaz skupnosti«  V določenem tre-
nutku pride v nas do odločitve – moram nekaj delat v tej 
skupnosti. To bi pa res lahko naredil …  Zgodi se, ko smo 
res v tisti pravi skupnosti, katera nas prevzame. Zgodi se 
– meni se je.

Te lastnosti naj bi imela vsaka skupnost, a ni vedno tako, 
ker so skupnosti lahko zelo različne a v  glavnem je tako. 
Vprašanje je tudi, kako se povabljenec vklopi in sprejme 
skupino in ali mu je zanimiva. Če bo videl, da »je to tisto«, 
kar bi ga dopolnjevalo, potem je že notri.

To so moje izkušnje, … za lažji povzetek bistva sem si po-
magal s knjigo Jeana Vanierja »SKUPNOST KRAJ ODPUŠ-
ČANJA IN PRAZNOVANJA. Vse opisano v knjigi ali vsaj ve-
čino sem preizkusil in se popolnoma strinjam z opisom.  

Ta izkušnja je bila najlepši del mojega življenja do sedaj …
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Še posebej to velja za skupnosti, ki so mu dane že z roj-
stvom: pripadnost družini, rodnemu kraju oz. mestu, na-
rodu, etnični ali jezikovni skupnosti, državi, pa tudi šoli in 
izobrazbi, družbenemu statusu ali sloju, včasih religijski 
skupnosti ipd. Človek se antropološko gledano niti ne 
more učlovečiti brez drugih ljudi, torej brez sodelovanja 
človeške družbe. To je posledica bioloških determinant, ki 
zaradi relativno zgodnjega rojstva v primerjavi z drugimi 
(živalskimi) sorodniki potrebuje skrb in obenem stimula-
cijo razvoja možganov, ki mu ga lahko nudi samo bližina 
drugih, s tem sta tesno povezana razvoj inteligence in je-
zika kot sega ključnih človeških družbenih atributov. Člo-
vek ima torej biološko pomanjkljivost, ki jo pri njem na-
domešča kultura. To je neka moja in kasneje tudi splošno 
razvpita profesorica, ki je sicer za razliko od nekaterih 
sploh nimam v tako slabem spominu, pritirala do te skraj-
nosti, da je trdila, da je človek popolnoma izgubil nagone 
in se mora torej vsega naučiti v družbi oziroma v procesih 
primarne, sekundarne itd. socializacije in inkulturacije. To 
dokazujejo primeri »divjih otrok«, ki so jih »vzgojile« živali, 
npr. volkovi in so se zato tudi obnašali tako, kot so se nau-
čili od živali, ni se jim razvil govor, imeli so tudi primanjkl-
jaje v mišljenju in tega niso mogli nikoli več nadomestiti 
ali pa zelo slabo. Podoben je primer iz  srednjeevropskega 
prostora 19. stoletja, o katerem je bil posnet tudi film, to je 
primer Kasparja Hauserja, ki naj bi bil domnevni bavarski 
prestolonaslednik, ki se je nenadoma pojavil, potem ko 
je bil dolga leta nekje »skrit« oziroma je živel v izolaciji od 
ljudi in človeške družbe. Seveda je tudi na koncu tragično 
končal. Avtisti imamo nekaj podobnosti s temi primeri, 
čeprav se to pri nas vendarle kaže malo drugače. Pravza-
prav gre za nekako obraten fenomen: vzgojeni smo v člo-
veški družbi, inkulturirani vanjo, vendar kljub temu dru-
gačni, kar se kaže tudi v posebnostih pri vključevanju v 
družbo in komunikaciji. Primanjkljaje na tem področju pa 
imamo, za razliko od »divjih otrok« že od rojstva. Morda bi 
se nas dalo primerjati s kom, ki ima npr. cerebralno para-

lizo, čeprav se to pri nas ne kaže vselej tako izrazito in »na 
prvi pogled«. Omenjena profesorica, takrat še asistentka, 
je torej zagovarjala tezo, da je človek izgubil nagone, kar 
je mdr. utemeljevala tudi z ne preveč posrečenim prime-
rom, da njen in moj, sicer že kar nekaj let pokojni profe-
sor, s katerim je polemizirala, ni dojil svojih otrok in naj bi 
zato ne vedel, da ljudje oz. dojenčki nimajo prirojenega 
sesalnega instinkta. Je mogoče, da ni pomislila na to, da 
bi bil lahko vzrok neizraženega instinkta tudi v kakšni ne-
vrološki motnji, kot sem nakazal? Najbrž nisem edini, ki 
tudi iz lastnih izkušenj ve, da ta njena teza ne more dr-
žati popolnoma in v vseh primerih, sploh če govorimo o 
spolnih orientacijah oz. preferencah (te se razlikujejo tudi 
pri živalih, kot so ugotovile najnovejše, pa tudi že starejše, 
prav zaradi spornosti problematike kar v stari grščini pi-
sane razprave oz. opažanja), da ne omenjamo samoohra-
nitvenega nagona in zadovoljevanja ostalih za preživetje 
posameznika nujnih ali temeljnih potreb. 

Človek je torej družabno in družbeno bitje, taki pa smo 
tudi »avtisti«, ki naj bi imeli težave prav s temi zadeva-
mi. Tudi moja subjektivna, marsikdaj ne preveč prijetna 
izkušnja iz mladosti in odrasle dobe se lahko vklopi v ta 
vzorec. Pa vendar se najdejo tu in tam tudi skupnosti, 
običajno sestavljene le iz nekaj (poleg mene mogoče naj-
več 2-3) posameznikov, v katerih se počutim dobro, pogoj 
je le, da jih relativno dobro (kar pomeni tudi dovolj dolgo) 
poznam in da se z njimi kot posamezniki dobro razumem, 
kar pa je bolj kot ne redkost, čeprav se poskušam tudi, če 
je potrebno in kolikor je mogoče kooperativno prilagaja-
ti konkretnim nepredvidenim socialnim situacijam. Vsaj 
v večini primerov, tudi npr. na vodenem ogledu kakšne 
razstave, kjer ne morem stati pri miru skupaj z drugimi 
v skupini in pozorno poslušati, ampak se raje sprehajam 
naokrog, saj običajno zmaga moja averzija do socialnega 
konformizma, združena z obsesivno-kompulzivno motn-
jo ali pa morda tudi hiperaktivnost z motnjo pozornosti.

Skupnost - skupinskost - Abditus

Pripadnost taki ali drugačni skupnosti je za vsakega človeka nuja in objektivno dejstvo, ne glede na to, v 
kolikšni meri se z njimi subjektivno identificira in jim želi pripadati, torej neodvisno od njegove subjek-
tivne naravnanosti do njih.

Foto: Internet
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Skupnost - Sperans Aeternum

Za začetek samo naslednja opomba: ker je to tema, pri 
kateri sem si, kot pravimo z lepim slovenskim izrazom, 
dolgo razbijal glavo in improviziral kot kak jazz-skladatelj, 
kaj pametnega napisati, je pričujoči članek tudi podoben 
jazz-skladbi, poln improviziranih stavkov, porojenih iz 
mojega razmišljanja o tej temi. Ustvarjeno v dveh dneh, 
in sicer 11. in 12. 5. 2021. 

Skupnost je skupina ljudi, katere druži skupen interes, 
cilji, zanimanja, politično versko ali kakšno drugo prepri-
čanje, ki je lahko utemeljeno na znanstvenih dokazih ali 
na ideološki podlagi. 

Poznam družinsko skupnost, živalsko skupnost, Društvo 
ASPI je neke vrste skupnost, obstaja še lokalna skupnost, 
domovina je tudi skupnost, tako kot je istospolna part-
nerska skupnost.

Ko sem del društva ASPI, se počutim sijajno, odlično, le-
gendarno, fantastično, izjemno, medtem ko se znotraj 
družinske skupnosti počutim kar dobro. 

Skupnost društva Aspi je zame pomembna, ker vem, kje 
lahko najdem podporo, razumevajoče ljudi, ki mi lahko 
prisluhnejo in mi pomagajo, ko sem v stiski. Ko se znaj-
deš med ljudmi, za katere veš, da te razumejo, se ti kva-
liteta življenja nedvoumno izboljša. Poleg tega odkriješ, 
da imajo vsi, s katerimi imaš opravka, podobne interese, 
sanje, pričakovanja, želje, potrebe kakor jih imaš ti in to 
te odreši prepričanja, da si ti edini znotraj svoje socialne 
mreže, ki se mu to dogaja.

Skupnost je za posameznika pomembna zato, ker ima 
podporno vlogo in hkrati ima s tem taista skupnost veliko 
odgovornost, da pomaga ljudem v stiski, obenem pa ta 
skupnost spodbuja ljudi, da naj po svojih močeh poma-
gajo skupnosti, tam kjer skupnost potrebuje te iste ljudi, 
ker lahko s svojimi idejami, načrti in realizacijo le teh pri-

pomorejo k boljši skupnosti za vse. En način je zagotovo 
prostovoljno poučevanje vseh tistih, ki se želijo o neki temi 
poučiti iz prve roke in sicer gre za poučevanje o različnih 
temah, na katerih je dotični človek strokovnjak ali jih ob-
vlada. Kot primer navajam: sam sem med službovanjem v 
Javnem zavodu Cene Štupar-CILJ-Zavod za izobraževan-
je Ljubljana, med novembrom 2018 in marcem 2019 pre-
daval zainteresiranim o slovenskem etničnem ozemlju in 
problemu Karantanije kot prve slovenske države. 

Skupnost v živo so vse oblike dogodkov ali organiziranih 
druženj, ki pripomorejo k uresničevanju temeljne člove-
kove potrebe po druženju in komunikaciji s člani te iste 
skupnosti, ki je lahko omejena na nek krog znotraj posa-

meznikove socialne mreže, ali pa se gre za širši spekter 
udeležencev dogodka, katere dotična oseba še ne pozna 
in si na srečanju, ko je v pogovoru s udeleženci tega do-
godka, širi socialno mrežo. Kot mi je dejala moja sestra, 
ko sem se oktobra 2013 vpisal na ljubljansko filozofsko 
fakulteto:”Na faksu si širiš socialno mrežo ali pa samo štu-
diraš in se ne meniš za obštudijske dejavnosti”. To sem 
interpretiral takole: za prvi del stavka velja, da tej popula-
ciji pripadajo tisti bodoči študenti, ki imajo v načrtu 10% 
študija in 90% hedonistične zabave skozi ves čas univer-
zitetnega izobraževanja, drugi pa ali 50 : 50 ali 99/100% 
študij in 0/1% hedonistične zabave. 

Skupnosti na spletu so dobre samo v primeru, kadar ne-
kdo nujno potrebuje določeno informacijo, ki jo lansira na 
družabnih omrežjih ali preko e-pošte, ob predpostavki, 
da so drugi komunikacijski kanali nezanesljivi ali prema-
lo odzivni. (mobitel, stacionarni telefon, pismo, telegram, 
faks)

Skupnosti razpadejo bodisi zaradi nesoglasij, nepripravl-
jenosti na sklepanje kompromisov, nezmožnosti jasne in 
nedvoumne komunikacije, bodisi zaradi drugih konflik-
tov.

Foto: Arhiv
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Moja podoba prijazne skupnosti je nekje na mirnem, 
svežem kraju, najbolje ponoči, ko ni moteče svetlobe in 
premikanja. Tako skupnost mi včasih naredita nečaka, ko 
potegneta dol  roleto do popolne teme. Ko sem bolj pri 
močeh oziroma manj utrujena, mi taka čudaška skup-
nost ne ustreza vedno. In si zaželim pristnega stika s tole-
rantnimi, razumevajočimi aspiji ali tudi ne-aspiji.

Vse in vsi se spreminjamo in tudi skupnosti, ki včasih celo 
razpadejo. Imam spomin na lepo skupnost pevskega 
zbora, ki pa je s prihodom nove zborovodkinje žal razpad-
la. Biti v pevskem zboru mi je pomenilo nekaj posebne-
ga, saj sem bila lahko hkrati prisotna in odsotna, namesto 
mene je govorila glasba sama. Ker nisem hotela zapustiti 
zbora ob prihodu nove zborovodkinje, sem celo leto samo 
odpirala usta, dokler nisem bila po krivem obtožena, da 
pojem napačno. Jaz sem pa samo usta odpirala. Po enem 
letu mučenja sem tako videla, da ni druge rešitve, kot da 
grem. Na koncu so šli vsi, tudi dobri pevci. A prišli so novi, 
tako da zbor še deluje.

Posebna skupnost je tudi družina, ki ima svojo skrito moč 
in te najbolj zaznamuje. V naši družini smo bili veliko časa 
na najnižji točki razumevanja, sedaj se stvari na srečo 
izboljšujejo. K sproščenem vzdušju v naši družini pripo-
moreta dva fantka s svojo energijo in iskrenostjo. 

Pomembno se mi zdi poudariti, da je vsak odgovoren do 
skupnosti, da kaj najbolje deluje. Čisto vsak lahko po svo-
jim močeh, predvsem pa brez škodovanja, naredi veliko 
dobrega za skupnost. Vsak košček je enako pomemben, 
da nastane čudovita sestavljanka - skupnost.

V tem času, ko so osebni stiki omejeni, smo se začeli dru-
žiti prek računalnika, kar mi včasih še bolj ustreza, včasih 
pa pogrešam stik v živo. 

Konflikte v skupnosti je treba reševati sproti, pomembno 
se je zavedati, da je skupnost kraj praznovanja in odpuš-
čanja. 

Skupnosti, v katerih smo najbolj ranljivi in lahko najbolj 
napredujemo, so partnerske skupnosti. Sama nisem v 
taki skupnosti, ker sem samska, kar ima svoje prednosti 
in slabosti. Ne morem pasti povsem na dno, povzpeti se 
mi je pa tudi težko brez neke pomoči na vrh s čudovitim 
razgledom na nekaj novega, kar pri sebi še nisem odkrila.

Vesela sem, da sem del skupnosti Vox alia, saj mi druženja 
prek zooma veliko pomenijo. V živo pa žal nisem mogla 
hodit, ker bi mi pot vzela preveč energije in časa ter bi 
bila na skupini in naslednji dan kot zombi. Hvala vsem 
članom, ki se trudijo, in seveda Tini in Teji.

Poleg te pripadam še nekaterim skupnostim, kot je na 
primer društvo ASPI, kamor sem včlanjena, bralna skupi-
na, ki jo redno obiskujem vsak mesec in ustvarjalne de-
lavnice ki jih tudi redno tedensko obiskujem. V mojem 
življenju pa sta tudi dve skupnosti, ki si ju nisem izbrala 
sama, a predstavljata večji del mojega življenja. To sta 
družina in služba. Družina je skupnost, v kateri živimo in 
si je ne izberemo, ampak nam je podarjena ob rojstvu. 
Družina mi pomeni zelo veliko. Sem človek, ki bi za svojo 
družino dala celo svoje življenje. Družina je skupnost,kjer 
se ljudje brezpogojno podpirajo in stojijo drug za drugi-
min si pomagajo skupaj iskati srečo pod soncem. Druga 
skupnost, ki si je nisem izbrala sama, je služba. V tej skup-
nosti nas povezujeta dve stvari, delo in želja po zaslužku, 
s katerim si potem lahko kupim materialne dobrine, ki so 
nujno potrebne za preživetje. 

Potem pa so tu še skup-
nosti, ki sem si jih izbrala 
sama.Skup- nosti, ki jih 
človek izbe- re sam, so 
s k u p n o s t i , kjer se človek 
najde in se tam počuti 
s p r e j e t o . V takšnih 
skupnostih gre predv-
sem zato, da imajo ljudje 
enake inte- rese in zani-
manja. V skupnostih, v katerih sem se našla, se počutim 
sprejeto in sproščeno in to, da se človek počuti dobro v 
neki skupnosti, se mi zdi zelo pomembno, saj oseba le 
tako lahko raste, se razvija in se uči. V njih se želim poču-
titi sprejeto in sproščeno in si predvsem želim biti slišana, 
kar pomeni, da ko povem svoje mnenje, je le-to sprejeto 
enako, kot mnenje kogarkoli drugega v tej skupnosti. Za 
osebe,kot sem jaz, je v skupnosti pomembna le spreje-
tost. Tukaj ne govorimo toliko o tem, katera skupnost je 
primerna in katera ne. Primerna je vsaka skupnost, kjer 
se kot oseba počutimo sprejeti. Zame osebno ima skup-
nost zelo velik pomen. Zame neka skupnost predstavlja 
družbo in druženje, kar je v življenju bistvenega pomena, 
saj lahko z nekom delimo svoja mnenja in občutja o ne-
kih temah, ki nas povezujejo. Bolj kot skupnosti na sple-
tu se oklepam skupnosti v živo, sem pa tudi del španske 
skupnosti »Otroci z avtizmom«, kjer pomagam staršem iz 
manj razvitih držav pomagati razumeti njihove otroke z 
MAS.  Člani neke skupnosti pa seveda imajo tudi dolžnos-
ti in pravice v sami skupnosti, ki so jih dolžni spoštovati. 
Če člani ne spoštujejo pravic in dolžnosti, lahko pride do 
razpada skupnosti, ki pa je lahko zelo boleča za vsakega 
člana posebej.

Skupnost - Nina

Ljudje smo rojeni v skupnost in brez človeškega 
stika ne bi preživeli. Toda avtisti včasih hočemo 
zbežati iz tega ponorelega sveta zaradi preveč 
dražljajev ali preproste potrebe po miru.

Skupnost - Nastja

Zame skupnost predstavlja skupino ljudi, ki ima 
skupna zanimanja in interese. Na svetu obstaja 
zelo veliko skupnosti in ena izmed večjih skupnos-
ti je zagotovo verska skupnost, ki ji pripadam tudi 
sama. 

Foto: Internet
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Ja, prav ste prebrali, vsak ima svoj naravni dar. To je nadv-
se in zelo pomembno za posameznika in za kolektiv. Vsak 
je svoj genij. Vsak v svojem obsegu svoje najvišje resnice. 
Skupno temu je najvišja inteligenca srca. To je, ko izklo-
pimo vse motnje, naša osvobojena resnica. Velja tudi za 
nevrotipične ljudi. Ki so z raznimi motnjami, ki jih toliko 
ne zaznajo in jih toliko ne občutijo, kot mi, t. i. avtisti, ne-
vrotipični ljudje v takem zavedeni stran od samih sebe. 
Le to je, da t. i. avtisti uh, občutijo, doživljajo te motnje 
zelo, daleč bolj intenzivno. Ker imajo daleč zelo visoko za-
vedanje. Ker imajo zelo visoko razsvetljeno energijo. Kar 
nizkih energij ne podpira več. Logično. Tako da, ko rečejo, 
da je to motnja v razvoju, so to v prvi vrsti tukaj napačno 
okolje, napačna obravnava, vlečenje tovrstnih motenj iz 
ene generacije v drugo iz neznanja in nevednosti, napač-
na hrana, napačno ozi-
roma zastarelo zdrav-
stvo, neustrezna šola in 
nepravilno ravnanje s t. 
i. avtisti oziroma z - jas-
no- drugačnimi ljudmi. 

Tako da ja, od kje izvor-
ne motnje. Za nevrone-
tipične ljudi je povsem 
logično, da je takim 
ljudem potrebno dati 
za Življenje vse drugo, 
večinoma ja. Že tako 
ali tako pa je naša in-
teligenca takšna, da 
nas daleč visokemu in 
s tem daleč napred-
nemu zavedanju v 
prid zmotijo napačne 
obravnave za nas, na-
pačni pristopi, napač-
na razumevanja ... Vse 
to so zelo grde, zelo 
moteče zmotnjave. Smo bitja, ljudje močno visoke inte-
ligence v srcu, enostavno smo kristalno jasna ljubezen. 
V resnici Popolna normala. Drugačni že od kdaj. Samo iz 
tega naslova je drugačnost. In imamo svoj ritem življenja, 
svoj naravni sistem, naše življenje ni tradicionalna diplo-
ma, tradicionalen magisterij, tradicionalen doktorat, naša 
šola je naše darilo za ta svet. Aleluja. 

Menim, da izobraževanja za nas, za kompletno drugačne 
ljudi, so na nas, so na tem, da se prepustimo Življenju. Jaz 
sem že ugotovila, tradicionalne šole so za nas več ali manj 
fragmenti, drobci, stvar, ki nas hromi bolj kot kaj druge-
ga, nas pelje proč od nas, bolj kot kaj drugega. Waldorf-
ska šola je za nas po moje superca, ne vem pa, če obstaja 
tudi Waldorfska srednja šola. Zato pri nas v tradicionalnih 
šolah učenje, delanje izpitov ... oh, ah, auuuuuuuuu, toliko 

dolgo traja. Logično. Mi smo brez sistema za nas, skoraj. 
No, saj tudi pri službah je podoben scenarij. Sami si jo 
imamo za si ustvarit. Za zdaj ja. 

Ja, bedno je to, če ljudje živijo tako, kot jim diktirajo dru-
gi ali če jih zelo skrbi, kaj si drugi mislijo o njih. Mi smo 
glasniki tega, da Bodi Ti, svoja identiteta, svoj Jaz. Zato 
smo (skregani) z večino zaposlitvenih del, ki so še v zako-
nu podrejanja. V zakonu nečesa, kar nisi ti. Tvojo danost 
ti odkrije, prinese predvsem Življenje in šola za Življen-
je. S svojo danostjo se tudi že rodimo. Že ko se rodimo, 
je v nas vse, kar potrebujemo in takrat že je v nas vse, 
kar potrebujemo za nadgrajevanje. Življenje, starši, pra-
vi ljudje okrog nas, vsa narava okrog nas – vse to so naši 
aleluja mentorji, ki nam zlato  pomagajo do tega, da smo 

en dan naše darilo živl-
jenja pripravljeni deliti 
s svetom. To je vse. To 
je ves smisel Življen-
ja. Zato smo za večino 
služb, teh standardnih, 
predvsem mi drugače 
drugačni, nezaposljivi. 
Ker večina teh služb, 
večina teh služb je v za-
starelih oblikah, to ni za 
nas. Ampak eni ljudje, 
menda je teh še vedno 
kar veliko, rabijo svoj 
čas, da ugotovijo, kaj je 
inteligenten pristop do 
Življenja, inteligentno 
ravnanje z Življenjem. 
Vsak naredi, kot najbol-
je zmore. Če bi vedeli, 
da lahko naredijo dru-
gače in s tem velikoooo 
Boljšeeeeee, in da je ta 
drugačnost normalna, 

varna, bi tako drugače tudi naredili. Ampak, kot jaz vidim, 
rabijo svoj potreben čas, da se jim razsvetli. Eni več, drugi 
manj. Da zagledajo, vidijo, razumejo, dojamejo. In da vidi-
jo, da je Luč, ki jo prinašamo, tako zelo povsem ok, tako 
zelo povsem Normalna. Na Zdravje Vseh, še ob koncu re-
čem. 

Naj živimo v sožitju, v čim lepšem sobivanju z vsemi ljud-
mi, ki jim je mar za Ljubezen. Naj živimo v sožitju, sozvo-
čju, čim lepšem sobivanju z drugačnimi in z drugače dru-
gačnimi ljudmi. Ene sanje so, morda so pa le uresničljive, 
ko bomo lahko vsi to Drugačnost izenačili v Eno. Aleluja ;)

Izrazila, povedala v vsej moji enosti, edinstvenosti KK – 
Angel v Meni

Vsak je lahko svoj genij - KK

Vsak je lahko svoj genij: Naša inteligenca je lahko tudi čisto preprosta, in ko jo nadgrajujemo, združimo s 
svetom, z ljudmi, je to najvišja inteligenca srca.

Foto: Internet
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Ljudem na spektru je družabno življenje težko dostopno 
iz drugačnih razlogov.  Dobršen del avtizma predstavlja 
socialni hendikep, torej razlike ali primanjkljaji na pod-
ročju socialne interakcije in komunikacije. Tako kot po-
staja samoumevno vnaprejšnje načrtovanje klančin (smo 
sicer še zelo daleč od idealnega stanja, ki bi omogoča-
lo samostojnost), bi se lahko začeli spraševati tudi, kako 
nevroraznolikim posameznikom narediti bolj dostopne 
nekatere javne prostore in dogodke. S tem bodo lažje-
našli pripadnost skupnosti, brez katere človek težko živi 
in preživi. Kot v primeru s klančinami, bi to doprineslo h 
kvaliteti življenja ostalim ljudem (npr. nekomu, ki ga je 
doletela izgorelost).

Spodaj je nekaj primerov za boljšo dostopnost dogodkov 
v skupnosti.

-možnost hitrega in enostavnega umika na samo, ideal-
no če je na voljo ležeč položaj

-z namenom zmanjšanja preobremenitve od novih dražl-
jajev, čimveč informacij podati vnaprej. Npr. slikovna po-
nazoritev (fotografije organizatorjev, prostorov, poti)

-omogočiti izražanje tukaj in zdaj posameznikom z različ-

nimi zmožnostmi

-poleg govora uporabljati druge oblike izražanja. Naj 
omenim zgovoren primer; Velik pomen na področju pra-
vic gluhih je imel premik prioritete z učenja govora na 
kretanje (ki je bilo v določenem obdobju, v določenih kra-
jih celo nelegalno). 

-dopustiti uporabo ščitnikov sluha kjerkoli. Priporočam, 
da si omislite glušnike. Ko si jih doma nadenem, mi stisk 
glave in tišina pomagata, da se nekoliko otresem stresa.

-ponuditi in dopustiti uporabo senzornih pripomočkov ali 
tehnik za pomiritev. Vsi bi se lahko naučili in bili spodbu-
jeni, da odkrijemo, kaj nam pomaga (elastike za zapestje 
proti slabosti, elastični trakovi, žogice ali nakit za sproš-
čanje, stekleničke z najljubšimi aromami, tudi telefon-z 
zavedanjem o nevarnosti odvisnosti, glasba, pozibavanje, 
razne improvizirane priprave…)

-ponuditi strukturo tudi med nestrukturiranim časom, 
kot so odmori

Nočem čakati, da bo skupnost za ljudi na spektru bolj 
dostopna, pač pa si želim, da sami delamo v to smer.

Skupnost in dostopnost - Mari

Nekaterim ljudem je družabno življenje fizično težje dostopno. To se lahko premosti na različne načine, 
kot je npr. postavitev klančin. Tovrstna dostopnost naj bi bila vnaprej predvidena in zlita z našim prostori 
in načini delovanja. Ljudje, ki jo potrebujejo, imajo omogočeno čimbolj svobodno gibanje, ne da bi morali 
načrtovati in se boriti za vsak meter poti. Z rešitvami za večjo dostopnost ne pridobijo le težje gibalno 
ovirani, življenje je zaradi klančin olajšano tudi denimo staršem z otroškim vozičkom, kolesarjem in mor-
da samo trenutno utrujenim posameznikom.

Foto: Internet
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Proizvajalci fotografske opreme so presodili, da je med 
kupci fotoaparatov čedalje več uporabnikov, ki se jim zdi-
jo digitalni zrcalno refleksni fotoaparati (DSLR) preveliki 
in pretežki, kompaktni in premalo zmogljivi za resnejšo 
fotografsko rabo. 

Zato so v zadnjem letu zelo povečali ponudbo »brezzrcal-
nih« fotoaparatov, s katerimi poskušajo združiti prednosti 
obeh fotografskih svetov.

Od fotoaparatov DSLR so prevzeli večja svetlobna tipala 
(senzorje) in izmenljive objektive, … od kompaktnih fotoa-
paratov pa manjšo težo in mere.

 Olympus in Panasonic sta tako predstavila nove mode-
le fotoaparatov, ki podpirajo njun skupni standard mikro 
štiri tretjine (m4/3) in ponudbo povečala z novimi izmen-
ljivimi objektivi.

 Sony in Samsung pa sta se odločila za večja tipala (APS-C), 

a kot dolgoletna tekmeca nista poiskala skupnega stan-
darda, temveč sta izbrala vsak svojo brezzrcalno pot.

 Sony bo v prihodnosti stavil na fotoaparate NEX, Sam-
sung pa je nakazal, v katero smer se bo razvijala njihova 
serija NX.

Tu lepo vidimo da neenotnost proizvajalcev in ponudni-
kov zelo osiromaši sam razvoj in onemogoča lažjo upo-
rabo in zadovoljstvo uporabnika. Za to krivim marketing, 
sama ekonomija in tekmovalna miselnost razvijalcev in 
proizvajalcev.

Vzemimo na primer, da bi bilo obratno – da bi razvijal-
ci in proizvajalci sodelovali … vsak bi se posvetil svojemu 
določenem aparatu … skupaj pa bi poenotili standarde. 
Zgodilo se bi to da ne bi bilo komplikacij pri opremi in vsi 
bi zaradi malo večje konkurence gotovo imeli še boljšo 
kompatibilno opremo. Bistvo je da bi bili vsi zadovoljni.

Jaz in fotografija 4. del
Za konec - predstavitev 
mojega fotoaparata
Avtor: Damjan

Fujifilm X-T30 + XF 18-55mm f2.8-4 R LM OIS - temno siv

Taka je oznaka fotoaparata, ki ga imam. Doslej je najboljši po zmogljivostih od vseh, kar sem jih imel. 
Malo vam bom predstavil te njegove zmožnosti tudi z pomočjo interneta. 

Kompakten, lahek zoom objektiv, po-
nuja izredno lep bokeh in fotografija z 
izrednimi detaili. Objektiv za Fuji XF 18-
55 je čudovit za pokrajinske, družinske 
posnetke - objektiv za vse priložnosti. 
Kit objektiv za vse Fujifilm X brezrcalne 
/ mirrorless fotoaparate.

Bokeh – pomen:

Za druge namene glejte Bokeh (večznač-
na opredelitev) .

Ne gre zamenjati z globino polja .

Foto: Damjan
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Na fotografiji , bokeh ( / b oʊ k ə / BOH -kə ali / b oʊ k eʊ / 
BOH -kay ; japonski:  [Boke] ) je estetska kakovost zamegl-
jenosti, proizvedenega v out-of-poudarkom deli slike. Bo-
keh je bil opredeljen tudi kot „način, kako leča prikazuje 
svetlobne točke, ki niso izostrene“.  Razlike v aberacijah 
in zaslonki lečeoblika povzročajo zelo različne učinke bo-
keha. Nekateri modeli leč zameglijo sliko na oko prijeten 
videz, drugi pa povzročajo motečo ali neprijetno zamegl-
jenost („dober“ in „slab“ bokeh).  Fotografi lahko namerno 
uporabljajo tehniko plitvega ostrenja , da ustvarijo slike z 
vidnimi nefokusiranimi regijami, kar poudari boke njiho-
ve leče.

Bokeh je pogosto najbolj viden okoli majhnih poudar-
kov v ozadju , kot so zrcalni odsevi in viri svetlobe , zato 
je pogosto povezan s takšnimi območji.  Vendar bokeh 
ni omejen na poudarke; zamegljenost se pojavi na vseh 
področjih slike, ki so zunaj globinske ostrine .

Tehnične specifikacije fotoaparata Fujifilm X-T30:

• število megapixlov: 26,1MP

• velikost senzorja: 23,6x15,6mm (APS-C)

• spominska kartica: SD

• formati: jpg, raw, MOV

• mount: Fujifilm X

• občutljivost: 100-51200

• max hitrost zaklopa: 1/32000s (elektronski), 1/4000s 
(mehanski)

• rafal: 14 slik na sekundo

• ekran: 3“ 1040K-točk

• brezžina povezava: da - prenašanje fototgrafij in live 
view s prožilcem in kontrolo nad nastavitvami

• baterija: NP-W126S

• teža: 383g (s kartico in baterijo)

Tu sem vam predstavil tehnične karakteristike in izgled 
aparata. Meni je tudi všeč, ker ima vse nastavitve in ko-
mande po sistemu klasičnih aparatov in je precej majhen 
in priročen. Všeč mi je tudi dejstvo, da preden poslikam 
že vem, kaka bo slika. To omogočajo brezzrcalni digitalni 
fotoaparati. Zelo je uporaben za hitro dokumentarno sli-
kanje. Za boljše in kvalitetnejše namenske posnetke pa 
zahteva poznavanje njegove tehnologije, karakteristik, 
zmožnosti in obvladanje tehnike fotografiranja. 

Sam sem še daleč od poznavanja teh tehnik, a se učim.  
Kadar je le prilika in se počutim ok – slikam.

Grobi bokeh na fotografiji z 85 mm objektivom in preme-
rom vhodne zenice 70 mm , kar ustreza f / 1,2

Primer portretne fotografije ( Katherine Maher ). Upošte-
vajte „vrtinčast“ bokeh.

Kako se bokeh  spreminja glede na zaslonko

Foto: Damjan

Foto: Damjan

Foto: Damjan
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Mogoče vam predstavim še nekaj posnetkov...

Jutranji cvet

Čebelica na cvetu

Cvetoča reciklaža

Romanca v predoru

Foto: Damjan

Foto: Damjan Foto: Damjan

Foto: Damjan
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I shan‘t go into the details of what we did the rest of the 
day, because it would probably be torturous to you. In 
short, we went into the muggle world and bought me a 
full muggle wardrobe as well. I made sure to buy a lot of 
leggings and dresses, since I loved those the most. I also 
got some really nice shoes and boots.

We returned to the Leaky Cauldron that evening tired 
and sore from all the walking and Snape bid me to go 
and pack my new clothes into my trunk before we went 
and sat down for dinner.

Snape was quiet during the rest of the day, probably mul-
ling over the fact that we were related. It was clear that he 
hadn‘t known about the fact.

I, on the other hand, was pretty much happy all day. I 
even skipped a few times to Uncle Severus‘s amusement.

I was also curious about my parents‘ Will. I had never 
seen a Will in person before, nor have any of my relatives 
written one, so I had no idea what would happen. I had 
read a few Wills in fanfictions, but I wasn‘t sure if those 
were correctly written.

I was also trying to remember any muggle companies 
that were good investments in the early 1990s. I would 
definitely invest some into Microsoft and Apple. Also, 
Google, when it was created. But that wouldn‘t be until 
the 2000s, I think. I can‘t remember the exact date that 
Google came to be.

But, shaking my head, I decided to let thoughts of politics 
and investments go for now and quickly packed my new 
clothes and went into the private dining room to meet 
with Uncle Severus.

He was, once again, already sitting by the table and drin-
king tea. He looked up when I entered and gave me a 
minuscule smile in welcome. I grinned back at him and 

sat myself next to him.

„I forgot to ask you about something,“ I said in lieu of gre-
eting him.

„What about?“

„When we talked about the night my parents died, you 
said that Papa Padfoot was arrested for betraying my pa-
rents and I told you that he didn‘t. Can we get him out of 
prison?“

Snape looked at me thoughtfully.

„We would need to talk to Headmaster Dumbledore first. 
He is, after all, the Chief Warlock of the Wizengamot and 
is the person that can open this topic at the Wizenga-
mot meeting. When we tell him, he will probably call for 
an emergency meeting and you will be required to retell 
what you remember of that night and why you think that 
Sirius Black did not betray your parents.“

„I can do that,“ I nodded, even though I knew that it wo-
uld be very, very difficult to speak in front of an entire 
chamber of adult witches and wizards with my phobia.

„You shall, of course, not be alone,“ Uncle Severus told me 
with a pointed look. He knew that I needed an assistant 
for these kinds of things and had apparently volunteered 
to go with me. I smiled at him gratefully.

„Thank you, Uncle Severus,“ I said and put my small hand 
over his large one for a few moments before retreating it 
with a blush on my face, feeling shy.

„Yes, well,“ Uncle Severus blustered unexpectedly.

I decided to change the subject for now.

„Can you tell me more about Hogwarts? What are the 
other subjects besides Potions that I‘m going to learn 

VoxAlien
Chapter Fourteen: You 
Are Not Alone ... or 
Snape and I get a bit 
closer

Avtor: Baka Princess
Foto: Baka
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about?“

„There are seven core subjects that you will learn in your 
first two years at Hogwarts,“ Uncle Severus replied, tur-
ning into Professor Snape. „They are Potions, Transfigura-
tion, Charms, Defence against the Dark Arts, Astronomy, 
Herbology, History of Magic and Flying. You are only 
required to take one year of Flying though. In your third 
year you will be able to choose between several elective 
subjects, such as Study of Ancient Runes, Arithmancy, Di-
vination, Muggle Studies and Care of Magical Creatures.“

„Astronomy?“ I asked excitedly. I loved Astronomy in my 
previous life. Or let me simplify this by telling you that 
I loved to watch high resolution pictures of planets and 
their moons. I loved to read about new discoveries, such 
as the Earth‘s second moon that was found in April 2016. 
Well, it wasn‘t proven that it was a moon, they called it a 
„quasi-asteroid“ but I decided to call it mini-moon or chi-
bimoon if I was trying to joke about my favourite anime 
of all time, Sailor Moon.

„It is why we bought you a telescope, you know,“ Snape 
said dryly.

„Oh, I forgot about that already,“ I dismissed him with a 
grin and a wink. True. I already forgot we bought a teles-
cope yesterday.

„Obviously,“ Uncle Snape retorted.

That man. He was teasing me! I dared and poked my ton-
gue out at him cheekily and then became all shy again 
and looked down at my hands which were settled in my 
lap.

„I should also probably inform you of the four Hogwarts 
Houses, other than what colours they represent,“ he said 
after a moment. I looked up at him curiously and wat-
ched as he took a sip of his tea.

„There‘s Gryffindor, the house of daring, nerve, bravery 
and chivalry; Ravenclaw values wit, creativity and wisdom; 
Hufflepuff is well known for their loyalty, hard work, dedi-
cation, honesty and tolerance, while Slytherin is home to 
the ambitious, clever, cunning, and resourceful people.“

„So, in other words, Gryffindors are reckless fools that ne-
ver think before doing something, Ravenclaws are giant 
nerds, Hufflepuffs are probably all cinnamon rolls and 
Slytherins are as sneaky as they come,“ I declared with a 
mischievous smirk.

Professor Snape, who was just in the middle of taking a 
sip of his tea, choked on it and spent a few minutes cou-
ghing the tea back out of his lungs. I, being the polite 
little witch that I am, patted him on his back, trying to 
help him.

„Where do you get all of this?“ He asked me incredulously 
when his oesophagus was clear again.

„I was born awesome like that,“ I said with a smirk. I was 
rewarded with a snort.

I fell asleep to Hedwig‘s whistles and hoots that night. It‘s 
almost as if she tried to sing me a lullaby. I love that owl.

*

The next few days were spent just milling around Diagon 
Alley and spending my money getting some other trin-
kets for myself that Uncle Severus grudgingly allowed. 
I had bought a few Wizarding games and plush toys (I 
liked to cuddle with them at night, even when I was an 
adult, so sue me!), snacked on the Wizarding sweets I 
got from the stands, subscribed to a few magazines like 
Witch Weekly, The Daily Prophet, The Quibbler and a few 
other muggle magazines like National Geographic and 
even went so far as to go to several bookstores to get the-
ir catalogues if I wanted to buy a muggle book later on.

I loved these outings.

Uncle Severus took me on a tour of London and we went 
to see the Tower, the Tower Bridge, Buckingham Palace, 
and many other famous tourist locations. He also took 
me to the Tate Gallery, National Gallery, and into Mada-
me Toussauds and we spent a whole day exploring the 
Natural History Museum. He was a veritable fount of 
knowledge about the dinosaurs and after needling him 
about it for a bit, Snape admitted that he was a bit ob-
sessed with them in his childhood. When I told him that I 
was too, he smiled a bit and relaxed.

He was all stiff and embarrassed about admitting this 
before.

Silly Potions Master.

But I didn‘t love just walking around London and get-
ting to see it again, I loved just spending time with my 
newfound Uncle and getting to know him outside from 
what I knew of him from the books. He had a fantastic 
sense of dry wit and I loved listening to him commenting 
on things sarcastically.

I must have choked on my water quite a few times and I 
think he was trying to get me back for making him cho-
ke that evening in the Leaky Cauldron if I understood his 
smirks correctly.
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Med njimi je tudi igralec svetovnega slovesa Anthony 
Hopkins, ki je leta 2017 medijem razkril svojo diagnozo 
Aspergerjevega sindroma, ki jo je dobil leta 2014, in se 
tako šele v svojih osemdesetih letih pridružil številnim 
odraslim z blažjimi oblikami avtizma, ki so že vrsto let ali 
kar celo življenje kazali lastnosti oziroma karakterne pote-
ze, ki spremljajo te motnje.

Hopkins pripisuje svojo osamljenost v mladostnem ob-
dobju svojemu novoodkritemu stanju. »Nikjer se nisem 
mogel ustaliti«, pove o svojih mladih letih. »Bil sem teža-
ven in povzročal težave drugim.« Sam sebe opisuje kot 
samotarja, ki ne hodi na zabave in nima veliko prijateljev.

Kot pri številnih drugih oblikah s SAM, je tudi za osebe 
z Aspergerjevim sindromom značilno, da imajo pogosto 
zelo dober spomin, medtem ko so osredotočeni na ne-
kaj dokaj ozkih interesov. Pri Hopkinsovi igralski karieri se 
je to pokazalo kot velika prednost. Hopkins je v Hollywo-
odu znan po svoji izraziti sposobnosti, da si lahko dobro 
zapomni besedilo lika, ki ga igra. Dejansko je med sne-
manjem Spielbergovega filma Amistad leta 1997 osupnil 
celotno filmsko ekipo s tem, da si je zapomnil 7 strani go-
vora na sodišču, tako da so lahko posneli celoten prizor 

naenkrat, kar se sicer precej redko zgodi. Režiser Steven 
Spielberg ga je zaradi tega menda iz spoštovanja potem 
celotno snemanje naslavljal s »Sir Anthony«, ne več pre-
prosto »Tony«.

Hopkins je znan tudi po tem, da se popolnoma zlije z liki, 
ki jih igra v filmu. Kot pravi sam, rad dekonstruira like, ki 
jih igra, da ugotovi, kaj jih poganja in zato njegov pogled 
na njih nikoli ne bo tak, kot je pogled vseh drugih. Prav te 
sposobnosti vživljanja v like, ki jih igra, je odlično prikazal 
v svoji znameniti upodobitvi dr. Hanibala Lecterja v filmu 
»Ko jagenjčki obmolknejo«, uspešnici leta 1991. Prav za ta 
film je tudi dobil oskarja za najboljšega igralca. Ameriška 
filmska akademija mu je letos ponovno podelila Oskarja 
za glavno vlogo v filmu »The Father«.

Drugo posebno področje, na katerem Hopkins blesti, pa 
je slikarstvo. Čas karantene med pandemijo je izkoristil za 
ustvarjanje in še povečal količino svojih umetniških del. 
Anthony Hopkins poleg igranja in slikanja tudi sklada 
glasbo. Ena od njegovih bolj znanih kompozicij je »And 
the Waltz Goes On«, ki jo je spisal pri 26. letih.

Anthony Hopkins

Avtor: Abditus ob pomoči Žana

Znane osebnosti

V obdobju, ko incidenca av-
tizma raste, z njo raste tudi 
število ljudi, ki so diagnosti-
cirani v poznih življenjskih 
obdobjih. Diagnostični krite-
riji se v današnjem času širi-
jo, hkrati pa so na voljo boljši 
postopki in načini za testi-
ranje oziroma diagnostiko 
avtizma, zato je vedno več 
ljudi diagnosticiranih tudi v 
poznih dvajsetih letih ali še 
bistveno kasneje.

Foto: Internet
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Na enem od srečanj pogovorne skupine smo odprli vpra-
šanje semantičnih nesoglasij – »oseba z avtizmom ali s 
SAM ali z MAS«, »avtist«, »avtističen posameznik ali po-
sameznica«, »oseba na spektru« in še bi lahko naštevali. 
Jezik je orodje, s katerim lahko izrazimo različne ideje in 
želje, z njim izražamo pa tudi naš odnos do predmetov, 
do drugih in do samih sebe. 

In prav v kontekstu odnosa do sebe in izbire pojmovanja 
se je postavilo tudi vprašanje lastne identitete in vprašan-
je, na katerega bodo piske in pisci podati svoj lasten uvid 
– Kakšen pomen ima avtizem v njihovem življenju?

Od leta 2013 se vse bolj zavedam lastnosti ki jih imamo 
avtisti… bolj se opazujem, skušam se nadzorovati in v 
določenih primerih si ne morem pomagati. Toda imam 
osebe, ki me na določene spodrsljaje ali nerazumevanja 
opozorijo in nekako mislim, da se učim – ne vem pa, če se 
bom kdaj naučil.

Pri meni avtizem ni ravno velik del identitete, saj za površ-
nega opazovalca nisem avtist, se pravi, da ni tako opazen, 
kar pomeni, da delujem dokaj nevrotipično. Gre pa vseka-
kor za del identitete in ne bi rekel, da je primanjkljaj… prej  
bi rekel, da je lahko celo prednost. Mogoče se motim, a 

zdi se mi, da vidim stvari, ki jih verjetno nevrotipični ne 
vidijo. Mislim da ni problem avtizem – problem so ljudje …

Pri istovetenju z diagnozo oz. besedo avtizem poskušam 
biti realen. Imam določena opažanja in določene izkušnje 
v življenju, s pomočjo katerih sem se poistovetil s samo 
diagnozo in avtizmom.

Sam sem se v bistvu v javnosti pripravljen izpostaviti kot 
oseba na spektru (govoriti v javnosti, sodelovati na interv-
jujih, izvajati samozagovorništvo, predavanja za nevroti-
pike). Pripravljen sem na vse to v primeru, da se dobro 
počutim in vidim, da ima kak smisel, oziroma, da je za kaj 
koristno, seveda… zakaj pa ne!!! 

Edino ne razumem, kaj naj bi pomenilo samozagovorni-
štvo, ne razumem, zakaj bi se moral samozagovarjati … 
saj nisem ničesar kriv !!!!  Obvezno bi pa pri predstavitvi 
moral imeti podpornike – to pomeni kritje … se počutiti 
varno. Moral bi imeti možnost umika, če se ne da ljudem 
govoriti, ker pač vedo več kot knjiga; v tem primeru mo-
ram imeti možnost odhoda.

Damjan

Kakšen pomen ima avtizem v vašem življenju? 
Avtor: Različni avtorji

Strokovnjaki svetujejo

Foto: Internet
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Avtizem je velik del moje identite. Težave imam predv-
sem s senzoriko, kar zelo vpliva na moje obnašanje in po-
čutje. Moje težave so se povečale, ko sem bila stara 14 let, 
tako da vem, kako je biti brez težav in s težavami. Mislim, 
da se še vedno nisem povsem sprejela in se želim vrniti 
v otroštvo, ko je bilo vse lažje in sem imela manj težav 
s senzoriko. Zdi se mi, da je odrasel svet prezahteven za 
nekoga z mojimi problemi. V javnosti se ne bi izpostavl-
jala, ker se bojim stigme. V naši družini smo bili navajeni 
probleme pometati pod preprogo in to tradicijo včasih 
nadaljujem tudi sama.

Nina

Avtizem je del mene, vendar ga je nemogoče deliti na 
manjši ali večji del. 

Pri avtizmu gre za identiteto, ki pa na nekaterih področ-
jih-to sta socializacija in nebesedna komunikacija, privza-
me vlogo primanjkljaja.

Na področju socializacije in nebesedne komunikacije si 
želim da avtizma ne bi imel. Z diagnozo/besedo avtizem 
sem poistoveten 100%.

Sem pripravljen na samozagovorništvo, ker imam izjem-
ne retorične sposobnosti in rad nastopam pred kamero 
in se počutim zelo dobro, ob zavedanju, da to delam tudi 
za tiste, ki na to še niso pripravljeni. 

Sperans Aeternum

Gre za identiteto ali primanjkljaj? Dokler mi ni bilo znano, 
za kaj gre, je bila moja drugačnost primanjkljaj, diagnoza 
pa mi pomaga sprejemati se, ne želim si več »odstrani-
ti« delov sebe. Avtizem vidim kot identiteto, ki ima lah-
ko nekatere prednosti, tako kot ostale identitete, na to 
se poskušam osredotočiti. Nekateri primanjkljaji v zvezi 
z avtizmom so morda v vsakem primeru njegov sestav-
ni del, do drugih pa pride v »primanjkljivih« okoliščinah 
naše družbe.

Mari

Avtizem ali meni bližja oznaka, ki ni tako apodiktična, 
»motnja avtističnega spektra« zavzema brez dvoma po-
memben del mene in moje identitete, vendar je odvisno 
od konkretne situacije, ali sploh pride do izraza in kako, 
pa tudi, ali sem pripravljen to razkriti drugim, ki me še 
ne poznajo dovolj. Zato gre pri meni tako za identiteto, 
kakor tudi primanjkljaj. Spet odvisno, ali poskušam ta 
del sebe prikriti in se »zliti« z ostalimi nevrotipiki, kar mi 
povečini tudi uspeva, včasih pa to enostavno ni mogoče. 
Seveda bi bilo marsikaj lažje, če bi se dalo te »diagnoze« 
znebiti ali odstraniti in izbrisati to motnjo, vendarle pa bi 
na ta način izgubil pomemben del sebe, kakršnega sem 
se vajen in/ali so me vajeni drugi, zato to ne bi bil več jaz. 
Poistovetenje s spektroavtistično motnjo je pri meni pra-
vzaprav le delno, ker nisem čisto prepričan, da popolno-
ma in v vsakem kontekstu spadam vanjo, seveda pa je to 
dvosmerna cesta, ki vključuje dojemanje s strani drugih, 

torej kako me, v primeru, da to vejo ali pa če ne, vidijo dru-
gi. V nekaterih ali pa celo večini situacij sem bil celo pono-
sen, da sem drugačen. Izpostavitev pred javnostjo pa je 
spet drugačen problem, saj sem doživel že vrsto blamaž, 
še preden sem dobil  oznako/diagnozo osebe na spektru. 
Večkrat mi je celo uspelo kaj spregovoriti v javnosti, če 
sem bil v šoli, na fakulteti ipd. v to prisiljen, velikokrat so 
se mi smejali ali pa pomilovalno nasmihali oziroma v obu-
pu vzdihovali. Ker pa poleg tega, ali pa moda tudi delno 
zaradi takih izkušenj, samega sebe ne prenašam niti na 
fotografijah, niti avdiovizualnih ali pa samo zvočnih po-
snetkih, je to pri meni hud problem. Pripravljen pa sem 
sodelovati predvsem pri pisnih intervjujih oz. natančneje 
povedano, tistih intervjujih, ki so objavljeni v pisni obliki, 
po možnosti pod psevdonimom, morda pa celo izvajati 
samozagovorništvo in predavanja za nevrotipike, če bi bil 
kontekst dovolj definiran, torej da bi poslušalstvo približ-
no vedelo, kaj lahko pričakuje, tako kot jaz, pa tudi, ker 
mislim, da je ozaveščanje strokovne in laične javnosti po-
membno. Nekaj malega pozitivnih izkušenj s tem celo že 
imam, čeprav sem bil le eden izmed udeležencev (vabilo 
na Pedagoško fakulteto kakšnih 10 let nazaj).

Abditus

Kar nekaj časa sem razmišljala o tem. AS mi je bil prvič 
omenjen pred tremi leti. V začetku se nisem kaj dosti s 
tem ukvarjala, mogoče sem vse skupaj malo ignorirala. 
Nekaj nisem vedela, kaj bi naredila s to informacijo. A mi 
koristi? No, zdaj lahko rečem sledeče: od kadar sem izve-
dela za mojega Aspergerja, se mi je življenje popolnoma 
spremenilo. Končno se razumem. Ni več tistega ugibanja, 
zakaj so mi ljudje čudni. Tudi ni več prepričanosti, da je z 
menoj nekaj hudo narobe. Že zaradi tega spoznanja mi je 
življenje dosti lažje. Ne trudim se več biti kot drugi. Tudi 
ne mislim več, da je z ljudmi nekaj narobe. Ja, kot družba 
smo zavozili, toda to je drugo. Ste drugačni in takšne vas 
sprejemam. Ko sem rekla, da bom napisala članek o mo-
jem Aspergerju, so mi rekla, da kaj čem o tem pisat, itak 
smo vsi čudni. Nekatere je pa zaskrbelo, kakšen vpliv bo 
izpostavljanje v javnosti imelo na moje življenje. Ja, res je 
vsak od nas čuden po svoje, ampak pri meni je ta čudnost 
posledica drugačnega operacijskega sistema v glavi. Tu 
sicer nisem želela uporabiti besedo posledica, toda druge 
ne najdem. Ni mišljeno kot slaba posledica. Moj operacij-
ski sistem je zame v večini primerov super. Všeč mi je, 
kako razmišljam. Všeč mi je globina s katero gledam na 
svet. Všeč mi je povezanost z vsem. Všeč mi je tudi svet, ki 
je vam NT ljudem neviden. Všeč mi je tudi komunikacija 
brez besed. In všeč mi je, ko sem s sebi podobnimi in se 
razumemo takoj. Zame je moj svet naraven, v njem se po-
čutim doma. Prav tako mi je všeč naša zmožnost pridobi-
vanja informacij o svetu, ter interpretacija le teh. Čutim 
svet, ki ga večina vas ne. Vedno sem mislila, da mi to naše 
čutenje prinaša težave, in v današnjem svetu tudi jih. 
Toda zdaj to vidim kot prednost. O svetu okrog sebe pri-
dobivam informacije iz subtilnih virov, in sem hvaležna za 
to. Sprejemam odločitve na podlagi njih in se globoko v 
sebi počutim mirno. Biti v miru sam s seboj je nekaj naj-
boljšega, kar se nam lahko zgodi, in na tej poti dozorevan-
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ja je zelo pomembno vlogo odigrala tudi diagnoza. Ko 
sem na spletu prvič prebirala o svojem Aspergerju, se mi 
je nasmešek razlezel do ušes. Kot da je nekdo mene opi-
soval. Končno je nekje nekdo, ki ve vse to o meni. In spo-
znanje, da obstajajo meni podobni. Neverjetno se mi je 
zdelo, ker sem za seboj imela 47 let nesmiselnega življen-
ja. Vsa ta leta sem upala, da mi bo padlo letalo ali kaj po-
dobnega na glavo in me ne bo več. Tudi marsikaj sem 
naredila v tej smeri, pa se ni hotelo nič zgoditi. No, zdaj 
sem tu z novim življenjem, novimi življenjskimi mod-
rostmi in grem naprej. Všeč sem si takšna, kot sem. Moj 
Asperger mi je plus. Pa ne kot nek dodaten plus,je moja 
identiteta in je plus. Nisem se rodila NT in se mi je nekje 
po poti nekaj zgodilo. Mi je pa izziv delovati v svetu, kjer se 
počutim kot vesoljec. Večina nas je precej ustvarjalnih, 
mogoče ta izvira iz naše zmožnosti videti nevidno, toda 
družba si nas ne želi. Z ustvarjalnostjo se vsak posamez-
nik kot del družbe mora premakniti iz cone udobja, vsak 
je prisiljen nekaj spremeniti pri sebi. Kdor od vas je delal 
na sebi ve, da je to najtežje delo. Sebe neradi spreminja-
mo,toda za razumeti drugačnost smo primorani. Tako vi, 
kot mi. Nekateri od nas si želimo z vami deliti naš svet, 
toda za večino vas je enostavno preveč drugačen. Veliki 
večini smo tudi nepredvidljivi. Toda veste, kdaj nam je ne-
kdo nepredvidljiv? Ko ne vemo na kaj se odziva. Za nas je 
glavni vir informacij energija. Beseda je nekje na repu pri-
dobivanja informacij, zato vas pogostoma ne razumemo. 
Energija govori eno, besede drugo. Moji možgani so zelo 
analitični, vse analiziram. Prej sem to videla kot velik mi-
nus, zdaj pa vem, da mi je v veliko pomoč. Z njo sem ugo-
tovila, zakaj nerada gledam osebo v oči. Za nas velja, da 
ne maramo očesnega stika. Ker me je zanimalo, se je ana-
litični um vklopil in začel iskat odgovor. Prva razdelitev je 
bila na osebe, ki so samo fizično v moji bližini, ter na ose-
be, ki mi nekaj govorijo. Če oseba ne govori, mi je za pri-
dobivanje informacij očesni stik zelo pomemben. Osebe, 
ki mi nekaj govorijo, se prav tako delijo na skupine. Tiste, 
ki jih gledam v oči in poslušam, ter osebe, ki jih lahko ali 
gledam v oči ali poslušam. In se mi je postavilo vprašanje, 
kje je razlika? Zakaj pri nekomu ja, spet pri nekomu dru-
gemu pa ne? No, po nekaj mesecih analiziranja vseh situ-
acij sem prišla do naslednjega zaključka. Mislim, da so oči 
vir informacij za vse ljudi na tem planetu. Do težav pride, 
ko se besede ne ujemajo s temi informacijami. Takrat se 
odločam, kaj poslušati. Če želim socializirati z NT osebo, 
moram poslušati besede. Kar je zame velik izziv, ker mo-
ram izločiti druge kanale komuniciranja. Sicer smo vsi 
energijska bitja in kot taka oddajamo energijo, toda oči so 
nekaj zelo intimnega. Že zaradi tega bi očesni stik moral 
biti namenjen samo ožjemu krogu ljudi. Verjetno si težko 
predstavljate, koliko dela imajo naši možgani s spreje-
manjem informacij iz današnjega kaotičnega sveta… ni 
čudno, da pregorimo. Zame so športne aktivnosti v naravi 
zelo pomembne za umirjanje. Prat tako živali, ko se npr 
mačka uleže zraven in prede s svojimi zdravilnimi vibraci-
jami. Za vse nas bi bilo dobro imeti kakšno žival doma. Pa 
ne samo zaradi zdravilnih vibracij, žival nas sprejema 
brezpogojno. Zato si sedaj iščem parcelo, ki meji z naravo. 
Kako lepo bi bilo, da mi zjutraj na kavo pride lisica. Malo bi 

pokramljali in potem vsaka po svoje. Mir je za nas avtiste 
zelo pomemben. Ker slišimo vse, od elektrike v zidu do 
energij, si vsak od nas išče načine za umiritev. V mestih 
smo sicer omejeni, tuso lahko glasba, igrice na računalni-
ku in podobno, za moje preživetje pa je vedno bil šport v 
naravi. Všeč so mi hribi, plezanje, gorsko kolesarjenje ter 
potapljanje. Mora pa biti pravilno razmerje med fizično 
utrujenostjo, adrenalinom in mirom narave. Zdaj mi fizič-
na preutrujenost niti ni pomembna, ker sem si iz življenja 
izločila veliko stresorjev. Malo adrenalina, da poživi, ener-
gija narave in zdrava fizična utrujenost. Zame idealen re-
cept za polnjenje baterij. Po drugi strani pa mi jih okolica 
prazni. Še pred nekaj leti me je vsak stik z »civilizacijo« 
utrujal. Temu je bilo tako, ker se nisem poznala. Zdaj vem, 
kaj si ne želim v svoji bližini, in to izločim. Ne maram tele-
fona, rešeno, imam prijateljico ki kliče namesto mene. Ne 
maram hrupa. Rešeno, se izogibam hrupnih mest. Ne 
maram glasne ljudi, ki dosti govorijo. No, to je delno reše-
no, ker sorodniki spadajo med te. Umetna svetloba, pisa-
ne luči, beton itd mi niso pri srcu, zato sem vse dala na 
minimum. Tako mi ostaja več energije za zadeve, ki jih 
moram sama opraviti. Ker živim sama moram npr poskr-
beti za vsa gospodinjska opravila. Imam nek svoj način 
čiščenja in pospravljanja. Ker mi pa to ni pomembno in je 
vprašanje, kaj vidim, vsake toliko pride kdo preverit stan-
je. In ker so mi vsa ta opravila totalno brezzvezna, si jih še 
lepo zapišem na koledar. Pa tudi vse ostalo si pišem, ker 
je to gora nepotrebnih informacij v glavi. Zadnje pol leta 
sem začela uporabljati koledar na telefonu. Ej, ful uporab-
no. Prej sem vsako jutro na papirnatem koledarju prever-
jala zapisana dnevna opravila, zdaj se pa lepo na telefonu 
izpiše, kjerkoli sem. Uporabna zadeva za moje možgane. 
Ne vem, kako vaši delujejo, pri mojih pa je sledeče. Ko si 
postavim vprašanje, naletim na nek izziv ali težavo, mož-
gani odprejo novo okno (za lažje razumevanje bom pri-
merjala z računalnikom) in začnejo z analizo vsega. Ko 
rečem vsega, mislim vsega. Recimo zdaj prenavljam jadr-
nico. In ker sem začetnik na tem področju potrebujem 
ogromno informacij, da se lahko zame pravilno odločim. 
No, pa pravilno tudi za jadrnico, da ji kaj ne odtrže ali se 
zlomi in potopi. In možgani začnejo. Novo okno, naslov 
Jadrnica, start analysis. Vse kar se možganom zazdi, da bi 
lahko imelo veze s plovili, mi servira. Barke, železo, veter, 
jadra, sonce, morje, Titanic, motorji, gorivo itd. S temi no-
vimi podatki se mi odpre še milijon novih oken in možga-
ni kar analizirajo in analizirajo. Za se zmešat. Tako da sem 
poiskala rešitev, ponovno z analizo, kako težavo dat na 
minimum. Prvo je bilo potrebno preprečiti istočasno od-
piranje novih oken. Res da imam zmogljiv procesor v gla-
vi, ampak tudi ta pregori. In rešitev je pisanje na koledar. 
Recimo za jambor. Določim si datum, možgani odprejo 
okno in meljejo npr. en mesec. Po tem datumu se okno 
zapre, ker je težava rešena. Npr jambor postavljen na jadr-
nici. Ko se to konča, možganom dovolim odpreti novo 
okno in ponovno analiziranje. Prej to nisem počela in 
enostavno nisem bila z možgani zmožna sprocesirati niti 
najbolj osnovne stvari. Bilo je, kot da mi je nekdo v vrečo 
(glavo) stresel vse znanje tega sveta, in zdaj delaj. Pa evo, 
ni bilo možno. Isto kot pri računalniku, pri preobremenje-
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nem procesorju ta zmrzne. Tako, ko zdaj razmišljam, mis-
lim da je ravnanje z možgani največji izziv. Verjamem, da 
imate tudi NT težave z možgani, ampak se vsaj imate na 
koga obrniti po nasvet. Mi tega nimamo, ker so vsi zdrav-
niki, specialisti ali karkoli NT in delovanje naših možganov 
ne poznajo. Ampak ok, bomo tudi to orodje pogruntali. Z 
analizo, se razume. 

Pa še nekaj, beseda avtizem ni posrečen izraz za nas opi-
sati. Toda pisanje o tem pustim za drugič. Toliko za danes. 
Napisano izraža moje mnenje, nobene kritike, samo re-
zultati analiziranja sebe in sveta.

Patricija V.

Naučiti se Živeti izven umetnega sistema sveta – to je 
poklicanost izrazito nadvse izstopajočih ljudi, ki jim je ve-
čina Zemljanov nadela ime avtisti.

Moja Luč v Meni v smislu avtizma je v bistvu lepa dru-
gačnost, je vse moje, moj dragulj, moja narava, moja jaz, 
moja Ljubezen. Pot, resnica in življenje. Vse to troje je Eno 
z Božanskim, je Ljubezen. Avt je vse drugo, kar ne spada v 
Življenje. V Življenju delujejo službe za življenje, ne umet-
ne šole, pač pa šole za življenje, kot je meni najbolj po-
znana Waldorfska šola, zdrava hrana, naravno zdravstvo. 
In kako zelo potrebujemo naš naravni ritem življenja. Ne 
potrebujemo tekmovanja, pač pa Sodelovanje. Potrebu-
jemo Sebe poleg Ljudi. Potrebujemo Živeti in to nam ni 
samo dovolj, to nam je vse. 

Visoko dojemljivi ljudje smo Darilo za ta svet. Smo Živl-
jenje, ki ga niso zmogli videti, razumeti, dojeti. Smo pre-
prosto že od nekdaj nova ljubezen, ki je ne vem po ko-
likih ovinkih in prek ne vem koliko groznih debelih trnjev 
končno prišla na razsvetljeni dan ... da jo lahko en razsvet-
ljeni dan normalno vsi dojemajo ali večina. Noben bavbav 
nismo, smo ljudje Luči. In to je povsem normalno. Kako 
naj ti to povem, človek prejšnjih zavesti. Ampak mi smo 
Močni, in ker imamo v srcu pač Ljubezen, nam en Dan 
tudi Uspe. In od tu samo še dalje z našimi vsemogočnimi 
angelskimi krili. 

Tako da ja, tudi mi smo povsem normalni, a na zelo vi-
sokih zavedanjih, imamo zelo visoko zavedanje Ljubez-

ni, srčne Inteligence in tako naprej. To nam je že pred 
rojstvom Dano. In ker še vedno izstopamo, smo v očeh 
drugih oziroma večine pač drugačni. Ampak ta drugač-
nost je v najgloblji resnici povsem normalna. Edina Daje 
Življenje, zato. Tako da dragi človek, vsak, bodi originalen. 
Bodi Ti. 

Nismo tukaj, da bi nas družba po svoje spreminjala. Na-
robe obrnjen svet ni življenje. Resnica je ravno obratna 
in še boljša – družba, takšna kot je, potrebuje nas, poseb-
neže, tako zelo naravne, tako zelo pristne. Mi smo tu, da 
mrtvo družbo prebudimo. Mi smo za Bit Originalni. Kajti 
tako zelo prav je, da spomnimo nevrotipične ljudi, da so 
za Bit Originalni. Nevro-netipični ljudje imamoposlanstvo 
v Luči Inteligentne Ljubezni. Ne pa izgubljanja sebe tja v 
tri dni. Alkohol, droge, slaba družba, slaba hrana, večidel 
farmacije in še marsikaj, kar v dobro ljudini -- vse to smo 
prišli, da ukinemo in da svet po lepih korakih ... dvignemo 
v Ljubezen. Edini normalni naravni zakon Vesolja. Dragi 
ljudje, vse zdrave poti vodijo edino v Ljubezen. 

Tako da za nevro-netipične ljudi je povsem logično, da je 
takim ljudem potrebno dati za Življenje vse povsem dru-
go od običajnega, večinoma ja. Edino tako so energije v 
skladu z njimi. Edino tako mi nevro-netipični ljudje pov-
sem normalno delujemo. 

Nevrotipičnim ljudem bi na srce položila to, da je potreb-
no se odučiti od stvari, ki ne služijo več svojemu namenu, 
povsem opustiti stvari, ki so že dolgo, močno zastarele, 
več neuporabne, stvari, ki ljudi dajejo v robotizem. Nismo 
roboti, smo živa bitja, ki imajo vso pravico živeti Življenje. 
Povsem naravno in logično. 

Naš dragi, ljubi Dom. Tu je osvobojeno ime svobode, 
nekoč v daljni preteklosti pozabljeno, uničeno. Naš ljubi 
Dom, nikoli več izgubljen, pač pa za vedno Najden. Za 
vedno. Aleluja. Dobrodošli Doma. V Ljubezni, ki je tako 
zelo normalna, tako zelo naša, tako zelo domača, Večna. 

Se zdaj spomnite, Kdo Ste?

Odkrito izrazila, povedala KK – ta Moj Angel 
v Meni

Foto: Internet
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Sistemske teorije in družina

V temelju sistemskih teorij je predpostavka, da na razvoj 
človeka najbolj bistveno vpliva vzdušje njegovega najož-
jega okolja,  ki je največkrat njegova družina. Kot otroci 
si namreč okoliščin v katere smo se rodili nismo mogli 
izbrati sami. Rodili smo se v svet v katerem se starši ima-
jo radi ali pa ne, se prepirajo ali pa se razumejo, so na-
peti in tesnobni ali sproščeni in dobrovoljni. To je bila na 
nek način prst v kateri smo rastli. Če seme posadimo v 
dve različno pripravljeni prsti, prvo ustrezno pognojimo, 
drugo pa ne, zakaj v prvi polno obrodi v drugi pa morda 
niti ne vzklije? Tako je z družino. Gnojilo za rast sta ob-
čutek varnosti in dobro vzdušje med člani družine, k če-
mur pa največ prispevamo s tem, ko si prizadevamo za 
odkrite in lepe odnose. V ugodnih družinskih okoliščinah 
bo posameznik lahko lažje razvijal svoje potenciale kot 
pa v neugodnih. Seveda vplivajo tudi zunanje okoliščine 
(družbenopolitično okolje, kultura, običaji, vera, bolezni, 
družinska preteklost…), na njih ne moremo veliko vplivati, 
nase in na odnose, ki jih okrog sebe ustvarjamo pa lahko. 

Prvaki sistemskih teorij so prišli do spoznanja, da so 
simptomi posameznika, kot so depresija, tesnobne mot-
nje, odvisnosti, psihoze in podobno tudi rezultat družin-

skega vzdušja. Ko so začeli zdraviti celotne družine na-
mesto samo simptomatičnih posameznikov, so namreč 
ti simptomi pri otrocih mnogo hitreje izginili, kot poprej, 
ko so na terapije prihajali samo otroci. Tako sistemski 
terapevti te simptome pri posamezniku vidimo kot pri-
lagoditev na okoliščine (družino in širše okolje) v katerih 
so ti posamezniki živeli in odraščali. Naš živčni sistem je 
namreč narejen tako, da se na občutenje vzdušja v okolju, 
v katerem se nahajamo, zelo intenzivno odziva. Ko pa je 
ta odziv že neobvladljiv, se telo zaščiti tako, da se fizično 
spremeni - zboli. Tako zaradi preveč čustvenega preplavl-
janja duševno ali telesno zbolimo. 

V tem kontekstu bi želel posebej poudariti, da družinski 
terapevti staršev nikoli ne vidimo krive za nastalo situaci-
jo. Vsak se trudi kolikor pač zmore in zna. To, kolikor zmo-
re in zna, pa še zdaleč ni v celoti odvisno samo od posa-
meznika ampak od okoliščin v katerih je on sam odraščal 
in načina kako se je njegovo telo na njih odzvalo. Vse to je 
zapisano v našem nezavednem, ki nas ima v veliki meri 
na avtopilotu. Otrokom tako predamo tisto najboljše kar 
je v nas, hkrati pa tudi vse kar sami v sebi nismo uspeli 
prepoznati in umiriti. 

Pomen relacijske družinske terapije za družine z 
osebo s spektroavtistično motnjo

Avtor: Robert Mlakar

Svetovanje in terapija

V tem članku želim spregovoriti o tem, kako lahko 
družinska terapija pomaga zmanjšati tesnobo in 
druge duševne težave osebe z motnjo avtističnega 
spektra. Zato bom predstavil, kako na razvoj člove-
ka vplivajo odnosi v družini. Družino v kateri ima 
otrok motnjo avtističnega spektra (v nadaljevanju 
MAS) pa bom predstavil kot družino, ki se sooča z 
mnogimi posebnostmi in skušal pojasniti, da tudi 
za to družino veljajo temeljne predpostavke sis-
temskih terapij. Pri tem želim posebej poudariti, 
da avtizem ni duševna motnja ampak nevrološ-
ka in zelo vpliva na razvoj družine kot celote. Kot 
oče ali mama osebe z MAS lahko svojemu otroku 
največ pomagate, če najprej razumete, kaj vse je 
izoblikovalo vaš način razumevanja sveta, vedenja 
in čustvovanja. Šele ko razumete sebe, boste znali 
pristopiti k otroku in ga razumeti kot bitje, ki vam 
je podobno, pa hkrati drugačno in mu ob priznan-
ju te drugačnosti omogočiti čim boljše okoliščine, 
v katerih bo lahko razvil svoj poln potencial. 

Foto: Arhiv
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Sistemske teorije in družina kjer je prisotna oseba 
s SAM

Spektroavtistična motnja ni duševna motnja, kot so na 
primer depresija, tesnobne motnje in osebnostne mot-
nje in ni nastala kot neposredna prilagoditev na težave 
v najožjem okolju ampak se je otrok, po trenutnih dog-
nanjih, z njo že rodil. Z ničemer torej starši niso povzro-
čili te motnje. Hkrati pa so zaradi te motnje otroci s SAM 
še mnogo bolj dovzetni za razvoj pridruženih motenj 
(ADHD, depresija, tesnobne motnje, socialne fobije…), ki 
pa so duševne narave in kot take prilagoditev na okolje.

Spektroavtistično motnjo uvrščamo v kategorijo invalid-
nosti. Avtistični možgani namreč delujejo drugače kot 
nevrotipični. Ravno to drugačno delovanje možganov pa 
vpliva na to, da se otroci z MAS različno vedejo in odzivajo 
na socialne namige, kot otroci z nevrotipičnimi možgani. 

Po teoriji imajo osebe s SAM težave z delovanjem zrcal-
nih nevronov – torej živčnih končičev, ki iz okolja pobirajo 
socialne namige in se na njih odzivajo. Kot rezultat tega 
otrok z očmi ne bo sledil maminemu pogledu in ne bo 
skušal vzpostaviti očesnega kontakta z njo. Na mamin 
nasmeh se ne bo odzval s povratnim nasmehom.  

Osebe s SAM imajo pogosto tudi težave na motoričnem 
področju. Na področju fine in grobe motorike otroci s 
SAM običajno precej zaostajajo za nevrotipičnimi otroci. 
To je v družini pogosto razlog za dodatno skrb in stres, 
ki pa se še povečata, ko kasneje zaradi tega otroci s SAM 
dostikrat postanejo tarče zasmehovanj s strani ostalih ot-
rok. 

SAM prinaša motnje v senzornem zaznavanju. Tako je 
otrok lahko zelo občutljiv na dotik tkanin, določenih ma-
terialov. Stik z določenim materialom ali teksturo lahko 
otroku povzroči prav fizično bolečino. Tako lahko postane 

problem, da je mama oblečena v določeno oblačilo, ko 
ga privije k sebi. Namesto pomirjujočega objema, se bo 
otrokova bolečina in tesnoba še zvečala. Hkrati se ne bo 
odzval s pozornostjo na prozodičen glas, s katerim mati 
pomiri otroka. 

Kako lahko torej mama pomiri otroka, ko noben način, ki 
ga poznamo kot najbolj naraven, otrokove stiske ne umi-
ri? To je lahko tudi razlog, da otrok stika ne išče ampak se 
mu izogiba. To pa še zdaleč ne pomeni, da ga ne potrebu-
je. Njegov živčni sistem lahko brez ustreznega pomirjanja 
ostaja ves čas vzburjen to pa vodi v kronično tesnobo, ki 
je tako značilna za osebe s SAM. 

Pomen terapije za družino z osebo s SAM

Občutek varnosti je osnova na kateri lahko otroci gradijo 
zaupanje v svet in svoje sposobnosti. Varnost pa otroku 
zagotovimo tako, da na eni strani poskrbimo za vse nje-
gove potrebe, po drugi pa, da ustvarimo v družini vzdušje 
medsebojnega sprejemanja, pomoči, ljubezni. Če so pri-
sotne odvisnosti, divji prepiri, medgeneracijski zapleti, lo-
čitve, nezvestoba, telesne in duševne bolezni, brezposel-
nost, revščina, pomanjkanje časa, izgorelosti in podobno, 
otroci ne bodo imeli občutka varnosti, saj so starši precej 
zasedeni z reševanjem nastale situacije. Tudi starši v ta-
kih okoliščinah izgubijo občutek varnosti in ko starš nima 
občutka varnosti, ga ne more prenesti naprej na otroka. 
S takimi napetostmi je težko že nevrotipičnim otrokom, 
osebe s spektroavtistično motnjo, ki so zaradi svojih sen-
zoričnih in motoričnih posebnosti že tako izdatno izpo-
stavljene močnim neprijetnim čustvom, pa so še mnogo 
bolj ranljive. Tako cilj relacijske družinske oz. sistemske te-
rapije ni odprava avtizma, ampak zmanjšanje napetosti, 
da se v družini vzpostavi tako vzdušje, ki bo čimbolj pod-
prlo telesni in duševni razvoj osebe s SAM na način, da bo 
razvila svoj polni potencial. 

Foto: Internet
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Z zanimanjem se udeležujem tudi sestankov skupine Vox 
Alia, skupine za odrasle osebe s spektroavtistično motnjo, 
ki se osredotoča na težave, ki bremenijo ljudi s to motnjo. 
V skupini se navadno dotaknemo različnih tem, predv-
sem pa tudi osrednjih tem za revijo, ki so v danem trenut-
ku aktualne ali zanimive. Pri medvrstniškem svetovanju 
sem opazila, da so člani večinoma v stiskah prav zaradi 
svoje komunikacije z okoljem, ki zadeva njihovo zasebno 
ali poklicno življenje. Večinoma je njihovo sodelovanje 
dobro, kljub temu, da je čakanje odgovora ljudi z druge 
strani za njih lahko zelo stresno. Pri vključevanju v social-
no življenje pa ima velik pomen možnost zavrnitve s stra-
ni drugih oseb oziroma konkretna zavrnitev, ki pa jo ljudje 
z aspergerjevim sindromom zelo težko predelajo oziroma 
bistveno težje, kot ljudje brez aspergerjevega sindroma. 
V svojem članku bi rada izpostavila tezo, da se nekateri 
ljudje ravno zaradi možne zavrnitve težje vključujejo v 
več skupnosti (šola, podjetje, družina, vrstniki), zato se 
je za samo vključevanje potrebno še posebej potruditi 
in prizadevati.V primeru, da se zavrnitev zgodi s strani 
drugih oseb, pa zavrnjene osebe potrebujejo dalj časa, 
predno se zavedajo svojih čustev oziroma afektov (strahu, 
sramu,žalosti ), svojega razočaranja, trenutnega občutka 
brezizhodnosti. Zato lahko traja dalj časa predno se po-
skušajo ponovno vključiti v več različnih skupnostioziro-
ma jih lahko velik sram, strah in močan občutek krivde 
ovirajo, da bi zaprosili za  pomoč, ko je najbolj hudo ali pa 
to včasih celo težko zaznajo. Vmes pa lahko tudi izgubijo 
upanje in se ne želijo večvključevati. V tistem trenutku bi 
najraježiveli sami, brez dodatnih stikov v družbi in brez 
kontaktov (telefonskih, obiskov) s svojo izvorno družino, 
kontaktov z nasprotnim spolom, kontaktov s širšo druž-
bo. V svojem bistvu pa bi še vedno hrepeneli po odnosih 
in sprejetju s strani drugih oseb, saj smo ljudje bitja odno-

sov. Morda naj v nadaljevanju zgolj poudarim razliko med 
pojmom avtizma in pojmom aspergerjevega sindroma.      

Avtizem in Aspergerjev sindrom

Glede na wikipedijski opis je avtizem kompleksna perva-
zivna razvojna motnja z nevrološko-biološko osnovo, ki se 
pojavi v otroštvu. Kaže se predvsem kot kakovostno spre-
menjeno vedenje na področju socialne interakcije, ver-
balne in neverbalne komunikacije. Obsega širok spekter 
motenj od lažjih do težjih oblik. Avtističen pomeni »umi-
kajoč se iz odnosov«. Termin avtizma je izposojen iz opi-
sov shizofrenije-za opis posebnega vedenja pri otrocih ga 
je prvi uporabil otroški psihiater Leo Kanner leta 1943. Ne-
odvisno od Kannerja je leta 1944 pediater Hans Asperger 
z besedo avtizem opisal bolj inteligentne in funkcionalne 
otroke, za razliko od Kannerjevega klasičnega avtizma 
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Avtizem) 

Mednarodna klasifikacija bolezni MKB-10 pa v poglavju 
avtizma omenja več vrst motenj avtizma. Med motnje 
avtističnega spektra (MAS) danes spadajo: klasični av-
tizem (Kannerjev avtizem oziroma avtizem v otroštvu), 
nespecifična razvojna motnja oziroma atipični avtizem, 
Rettov sindrom, drugačne vrste dezintegrativna motnja v 
otroštvu, hiperaktivna motnja, povezana z duševno man-
jrazvitostjo in stereotipnimi gibi, aspergerjev sindrom, 
Drugačnepervazivne razvojne motnje in neopredelje-
na pervazivna razvojna motnja (https://www.nijz.si/files/
uploaded/ks_mkb10-am-v6_v02_splet.pdf, Mednarodna 
klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov 
za statistične namene Avstralska modifikacija (verzija 6)

Aspergerjev sindrom (AS) ali aspergerjeva motnja je mot-

Medvrstniško svetovanje  in zapis pridobljenih 
izkušenj v  skupnosti društva ASPI

Avtor: Urška Blatnik

V članku bi se rada dotaknila dvojne vloge, ki mi je 
bila dodeljena s strani društva Aspi in sicer vlogo 
članice društva in vlogo svetovalke. S svetovalnim 
delom aktivno pomagam ljudem, ki imajo pri svo-
jem delu težave v zasebnem ali pa pri poklicnem 
delu, predvsem na način, da aktivno poslušam in 
se poskušam vživeti, se dotaknem njihovih afek-
tov in senzacij in poskušam ugotoviti, na katerem 
področju peša njihova komunikacija v odnosu do 
socialnega okolja. Kot članica, ki se je društvu pri-
družila nedolgo nazaj, pa sem v tem letu svojo vlo-
go uresničevala s pisanjem članka o temi, ki se je 
v preteklem letu dotaknila vseh ljudi, cepljenje za 
virus covid-19. Sedaj poskušam v članku zapisati 
svoje izkušnje, ki sem jih pridobila v obliki pros-
tovoljnega medvrstniškega svetovanja v društvu 
Aspi. Foto: Internet
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nja avtističnega spektra, za katero so značilne hude te-
žave v socialnih interakcijah ter omejeno in ponavljajoče 
se vedenje in zanimanje. Sindrom se imenuje po avstrij-
skem pediatru Hansu Aspergerju, ki je leta 1944 v svoji 
praksi preučeval in opisal otroke z omejenimi sposob-
nostmi nebesednega sporazumevanja, omejeno empa-
tijo do vrstnikov in telesno nerodnostjo. Sodobni koncept 
aspergerjevega sindroma se je pojavil leta 1981, postal vse 
bolj popularen in se standardiziral kot medicinska diag-
noza v zgodnjih 1990. letih. (https://sl.wikipedia.org/wiki/
Aspergerjev_sindrom)

Osnova pristopov obravnave oseb z avtizmom je vedenj-
ska terapija, ki se usmerja na posamezne pomanjkljivosti.  
S strani Inštituta za nevrološke motnje in možgansko kap 
»National institute forneurological disorders and stroke«-
pa so za otroke z aspergerjevim sindromom zasnovali  
program, ki poleg vedenjsko kognitivne terapije vsebuje 
tudi trening socialnih veščin, poklicno ali fizično terapijo 
za otroke, govorno terapijo, zdravila in starševski trening. 
Medtem ko trening socialnih veščin otroke uči bolj zado-
voljnega in sproščenega druženja z otroci, je kognitivno 
vedenjska terapija za otroke pomembna, da bolje razu-
mejo svoja čustva in zmanjšajo svoje obsesivne interese 
ter ponavljajoče se rutine. Poklicna ali fizična terapija ot-
rokom pomaga pri senzornih zaznavah ali slabši telesni 
koordinaciji, govorna terapija pa jim omogoča ustvarjanje 
in uporabo obsežnejšega besednega zaklada. V primeru, 
da se pri otrocih pojavlja tesnobnost ali depresija, je mož-
na tudi uporaba zdravil. V primeru, da pa starši nimajo 
pravih smernic, kako ravnati z otrokom, ki ima asper-
gerjev sindrom, pa jim je na voljo tudi starševski trening. 
Starševski trening nauči starše vedenjskih tehnik, ki jih le-
ti uporabljajo doma za delo s svojimi otroci.   

Nekateri raziskovalci in ljudje z aspergerjevim sindro-
mom pa menijo, da bi stanje morali obravnavati ne kot 
pomanjkljivost, ki jo je treba korigirati, temveč zgolj kot 
še eno od razlik med ljudmi. (https://sl.wikipedia.org/wiki/
Aspergerjev_sindrom). Omeniti moram, da smo ljudje z 
aspergerjevim sindromom po mojem mnenju zelo raz-
nolika skupina ljudi s težavami na različnih področjih 
življenja. Nekateri imajo težave pri zaposlovanju, drugi 
težave pri  druženju, tretji težave pri sprejemanju prosto-
voljnih del. Kljub temu, da smo si po osebnosti, značaju in 
interesih zelo različni,  nam je skupno to, da imamo kot 
posamezniki  poseben način razmišljanja, ki pa je lahko 
v primerjavi z drugimi posamezniki včasih lahko moteč. 
Naša prednost pa je, da ga lahko prepoznamo, začutimo, 
kdaj razmišljamo na naš način in se poskušamo, kadar je 
potrebno, preusmeriti nazaj na način razmišljanja, ki je 
bolj značilen za druge posameznike, ki nimajo asperger-
jevega sindroma. 

Vloga članice društva

Kot članica društva se že približno pol leta udeležujem 
srečanj, ki jih organizira društvo Aspi. Seveda društvo or-
ganizirajorazlične aktivnosti: srečanje podporne skupine 
za starše oseb SAM, pogovorno skupina za osebe s spek-

troavtistično motnjo od 16. leta starosti naprej, dve skupini 
za mladostnike s spektroavtistično motnjo, organiziranje 
izletov, deluje pa tudi telefon za otroke s spektroavtistič-
no motnjo. Za člane društva je na voljo tudi prostovolj-
na osebna asistenco in številne prostočasne aktivnostiza 
člane društva, predvsem pa za otroke in mladostnike.
Izmed vseh organiziranih aktivnostih se sama trenutno 
udeležujem zgolj skupine za odrasle s spektroavtistično 
motnjo (od 24. leta naprej). Srečanja potekajo na način, 
da se sprva pogovarjamo o svojem počutju, nato pogovor 
usmerimo v morebitna vprašanja glede strokovnjakovin 
nadaljujemo z vprašanji glede osrednje teme. V zadnjem 
delu srečanja pa se večinoma pogovarjamo o člankih, ki 
jih bomo pripravili. Na koncu pa seveda srečanje zaključi-
mo tudi s telesnimi vajami, ki bistveno pripomorejo k bol-
jšemu počutju ob preostanku dneva.

Moram poudariti, da ko sem bila mlajša, takega društva 
ni bilo, zato sem se morala veliko naučiti iz lastnih izku-
šenj, ki pa so bile včasih trpke in težke. Sedaj so mi te 
izkušnje na voljo na bistveno bolj prijeten in manj boleč 
način. Kljub temu, da se te izkušnje, pridobljene v varnem 
okolju društva, lahko razlikujejo od življenjskih izkušenj, 
mi trenutno zelo veliko pomenijo. 

Vloga prostovoljke društva

Svetovati odraslim ljudem, ki imajo aspergerjev sindrom, 
je navadno pogumno dejanje, a obenem tudi odgovorno 
in resno delo. Slediti  dogodkom, ki jih navaja tvoj upo-
rabnik, ni tako težko.  Ob stiskah, ki jih ljudje navajajo, se 
je včasih  težko dotakniti njihovih ran, težav, ki bremenijo 
njihova življenja. Doživeti osamljenost, brezizhodnost, je 
včasih rana, ki je zelo prisotna pri ljudeh, ki jim svetujem. 

Pri svetovanju se večinoma dotaknem vseh plati, ki so 
prisotne pri aspergerjevem sindromu: dotaknem se tako 
zasebnega življenja, kot poslovnega življenja ali dela, ki 
ga trenutno opravljajo. Pri delu z ljudmi z aspergerje-
vim sindromom me vodi usmeritev, da najdem področ-
je, kjer je stiska prisotna, kajti včasih se to dotika njihove 
komunikacije z zunanjim svetom: bodisi komunikacije z 
zdravniki, komunikacije v odnosu do vključitve v  druš-
tva, komunikacije v odnosu do sosedov ali širšega okolja. 
Velikokrat pri svetovanju upoštevam principe relacijske 
terapije, iz katere sem se udeležila dvoletnega programa 
izpopolnjevanja na Teološki fakulteti in ga uspešno zakl-
jučila. Pristop relacijske terapije je pomemben prav zato, 
ker se med drugim osredotoča tudi na vedenjske, misel-
ne in čustvene vzorce, afekte in senzacije, ki jih je oseba 
prinesla iz izvorne družine in jih s pomočjo terapevta lah-
ko prepozna, s čimer lahko posledično neposredno izbol-
jša svoj odnos do njemu pomembnih ljudi vskupnosti 
(partnerja, staršev, vzgojiteljev, zdravnikov). Občasno pa 
pri svetovanju uporabljam poleg elementov relacijske 
tudi elemente kratke, v rešitev usmerjene terapije. Na fa-
kulteti za socialno delo sem v okviru magistrskega študi-
ja Socialno delo z družino izobraževala o kratki, v rešitev 
usmerjeni terapiji v obliki samostojnega predmeta,  ki mi 
je blizu tudi zato, ker se osredotoča na definiranje kliento-
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ve vizije v prihodnosti. Trenutno dopolnjujem svoje znan-
je iz tega pristopa na inštitutu BRIEF »Solution focused 
brief therapy« iz Londona, kjer sem trenutno v procesu 
pridobivanja certifikata.  

PRINCIPI RELACIJSKE DRUŽINSKE TERAPIJE

Relacijska družinska terapija (RDT) je inovativni model, ki 
ga je razvil prof.dr. Christian Gostečnik. (www.puncica.si).

Relacijska terapija izhaja iz predpostavke, da je človek 
odnosno bitje, zato ga dojema v kontekstu s pomemb-
nimi drugimi (naši starši, učiteljica v šoli, vzgojiteljica v 
vrtcu). Najpomembnejša  in določujoča za oblikovanje 
posameznikove osebnosti pa je njegova izvorna družina. 
Majhen otrok je kot goba, ki posrka vse:  tako čustveno 
dinamiko, način komunikacije, vzorce obnašanja v svoji 
družini. Vse to se globoko vtisne vanj. V kolikor kot odrasel 
to nezavedno ponavlja v svojih odnosih, zna biti to zanj 
zelo boleče in razdiralno. Če je bilo vzdušje v izvorni dru-
žini neprijetno, čustveno hladno in prežeto s travmami, 
je to edino, kar je poznal. Da pa je lahko kot otrok zdržal, 
si je zgradil obrambe. Zato si relacijski terapevt  poskuša 
videti  obrambe in začutiti posameznika, par ali družino 
v vsej svoji ranljivosti. Skupaj s klientom se poda na pot 
ozaveščanja potlačenih in odcepljenih čutenj in jim po-
maga, da se v vsej polnosti začutijo (http://user.spletnik.si/
demo194741/relacijska-druzinska-terapija.html).

Relacijska terapija pozna šest osnovnih afektov oziroma 
čustev in sicer: strah, sram, žalost, veselje, gnus in jezo. 
Seveda pa ta čustva v procesu spremljajo tudi telesne 
senzacije oziroma telesna občutja na določena čuten-
ja oziroma afekte: bolečine v prsih, težko dihanje, težke 
noge in drugo.

Relacijski družinski model je utemeljen na predpostavki, 
da se ponavljajoči vzorci odnosov v človeškem doživljanju 
oziroma telesne senzacije in zlasti temeljni afekti, ki se pri 
tem ustvarjajo stalno obnavljajo na treh nivojih doživljan-
ja: na sistemskem, medosebnem in na intrapsihičnem 
nivoju.  (Gostečnik, 2011, str.9)

Pri tem pomeni sistemski nivo, nivo sistema odnosov v 
primarni družini, iz katere klient prihaja, medosebni nivo 
pomeni nivo sistema odnosov z bližnjimi, pomembnimi 
drugimi, v partnerskem odnosu in intrapsihični nivo, nivo 
sistema notranjega doživljanja in čutenja posameznika, 
kjer se ustvarjajo najgloblji nezavedni odnosi med jazom 
in pomembnim drugim. Vsi nivoji se med seboj povezuje-
jo, zato je pomembna tudi afektivna povezavaintrapsihič-
nega nivojas sistemsko in interpersonalno ravnijo (https://
psihoterapija-mr.si/kaj-je-relacijska-druzinska-terapija/)

»Relacijska družinska terapija se loteva notranjepsihične-
ga sveta z veliko zornih kotov in upošteva različne  de-
javnike relacijske matrice. Vsakokrat poskuša odkriti in 
razumeti pomen in moč preteklih izkušenj v sedanjem 
življenju posameznika, para in družine« (http://user.splet-
nik.si/demo194741/relacijska-druzinska-terapija.html). 

Gre za model, ki upošteva in integrira organske in psihič-
ne komponente posameznika in družine, v kateri odrašča 
posameznik in pri tem upošteva spoznanja teorije nave-
zanosti. Pri svojem delu vključuje tudi spoznanja o medo-
sebni nevrobiologiji, relacijski teoriji, na čutenja usmerje-
ni teoriji, sistemski teoriji in medgeneracijskih prenosih.
Po tem modelu je družina naravni prostor, v katerem se 
otrok lahko razvije v varnem okolju, terapevt pa omogoča 
prostor, kjer se prej neustrezni ali manjkajoči vzorci oseb-
nega in medosebnega uravnavanja čutenj, izhajajoči 
iz preteklih izkušenj odnosov, popravijo. Zato poudarja, 
da je tudi v terapevtskem prostoru za razkrivanje posa-
meznikovega sveta in njegove ranljivosti nujno potreb-
no ustvariti vzdušje zaupanja, saj le odnos zdravi odnos 
(www.puncica.si).

Principi kratke, v rešitev usmerjene terapije

Princip kratke, v rešitev usmerjene terapije izvira iz per-
spektive moči, sta v zadnjih tridesetih letih razvila Steve 
de Shazer in InsooKimBerg na Milwaukee Brief Family 
Therapy Center (BFTC) in Milwaukee, Wisconsin. Oba sta 
bila po osnovni izobrazbi socialna delavca in sta se izobra-
ževala kot sistemska družinska terapevta. 

V rešitev usmerjeni terapevti izhajajo iz filozofskih prepri-
čanj, da imajo uporabniki neločljive kapacitete, vire, moč 
za okrevanje in samo spremembo (Mešl, N., 2007, str. 183). 
Princip temelji na treh temeljnih predpostavkah (https://
en.wikipedia.org/wiki/Solution.-focused_brief_therapy). 

Prva predpostavka je, da imajo ljudje že v sebi lastne re-
surse in kapacitete, ki jim pomagajo, da uresničijo pozitiv-
ne spremembe, ki si jih zase želijo. Skozi pogovor kratke, 
v rešitev usmerjene terapije klienti skupaj s terapevtom 
odkrivajo in poudarjajo te potenciale. Druga predpostav-
ka tega pristopa je, da se sprememba v klientovem živl-
jenju vseskozi dogaja. Z vprašanji o klientovem napredku 
(ko na začetku srečanja vprašamo kaj je drugače) lahko 
spremembo opazimo in klienta tudi spodbudimo k spre-
membi. Tretja predpostavka pristopa pa je tudi ta, da pri-
stop išče opise želene prihodnosti, ki jo v obliki odgovora 
na vprašanje opiše klient. Koncept se zelo tudi prilagaja 
jeziku, ki ga uporablja klient, njegovemu kontekstu, bese-
dam in aspiracijam (https://ribalon.org/what-is-solution-
focused-sf-and-how-does-it-work). Naloga terapevta je, 
da ustvari pogoje za sodelovanje, kamor lahko vsak po-
sameznik vstopi s svojimi izkušnjami, s svojim razmišljan-
jem, s svojimi idejami o dobrih rešitvah in vodi program 
tako, da bosta uporabnik in terapevt o tem razmišljala, 
ideje prevedla v dejanja, v uresničljive korake, ki bodo 
vedno znova načrtovani tako, da bo pri tem upoštevana 
uporabnikova želena smer in bo prostor ta njegovo edin-
stvenost (Mešl, 2007, str. 186). Terapija navadno traja med 
2 in 6 srečanji.  To vrsto terapije izberejo strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo z duševnim zdravjem in socialni delavci in sicer 
zaradi svoje učinkovitosti, kratkosti in prilagodljivosti ter 
tudi zaradi klientove vizije prihodnosti (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Solution-focused_brief_therapy).
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Princip kratke, v rešitev usmerjene terapije je vrsta  po-
govornih vprašanj oziroma orodij, ki poskušajo zgradi-
ti  kontekst za želeno spremembo klienta na mnogih 
področjih. Ena pot razumevanja prakse po SFBT ju se 
kaže skozi akronim METSCAT (Miraclequestions, Excep-
tionquestions, Copingquestions, Scalingquestions, Ti-
me-out, AccoladesandTask.[32(]), ki vključuje vprašanje 
čudeža, elementa izjeme, vprašanj za soočanje s težavo, 
ocenjevalno lestvico, element pavze, element priznanja 
in komplimentov in naloga za naslednje srečanje. SFBT 
vprašanja so zastavljena tako, da klient govori o želeni pri-
hodnosti. Ta vprašanja so zastavljena tudi v smislu, kaj bo 
drugače, ko bo trenutna težava, ki jo ima klient rešena in 
kaj bi klient takrat zaznal pri sebi. 

Vprašanje čudeža zadeva klienta in sicer naj si le-ta pred-
stavlja, da je težava čudežno izginila brez njegove vednos-
ti. Po uporabi elementa pa lahko vprašamo tudi to: »Kaj bi 
bil eden prvih znakov, ki bi ti povedali, da je težava sedaj 
rešena.« Terapevt se tudi lahko osredotoča tudi na upora-
bo elementa izjeme. Izjeme so časi, ko je bila težava man-
jša, ali pa se je klient s težavo bolje spopadal kot se tre-
nutno spopada. Terapevt izhaja iz pozicije, da ne ve, »not 
knowingposition«, kdaj je bilo klientu bolje in se težava ni 
pojavljala oziroma je bila le-ta v klientovem življenju ve-
liko manj prisotna. Zaradi tega je potrebno to raziskati. 
Vprašanja soočanja s težavo so ustvarjena z namenom, da 
izvabijo iz klienta informacije glede njegovih resursov, ki 
so bili za njih neprepoznavni. Tudi najbolj brezupna zgod-
ba ima v sebi primere, ko se je klient lahko soočal s težavo, 
ki je bila lahko prisotna v nekem trenutku kot na primer: 
»Lahko vidim, kako so bile stvari težke za vas, ampak kljub 
temu vi vsak dan zjutraj vstanete in napravite vse potreb-
no, da peljete otroke v šolo in odidete v službo. Kako vam 
to uspe?« Naslednje orodje, ki ga praktiki uporabljajo da 
najdejo izjeme so vprašanja lestvice. Lestvica se uporablja 
za merjenje, kje je klient pri doseganju svojih ciljev. Na-
slednje vprašanje je, kaj je klient opazil, ko se je razvrstil z 
določeno številko glede na doseganje ciljev ter zakaj je na 
tej številki in ne nižje na lestvici (https://en.wikipedia.org/
wiki/Solution-focused_brief_therapy). Na koncu vsakega 
terapevtskega srečanja je priporočljivo, da klient dobi vsaj 
pet komplimentov, ki govorijo o tem, da je že napravil ne-
kaj glede reševanja težave oziroma opažanja terapevta, 
ki kažejo na to, kako se je klient premaknil iz brezupnega 

stanja v proces reševanja težave. Naloge so lahko, po pri-
stopu kratke, v rešitev usmerjene terapije, prav tako raz-
lične. Nekateri terapevti dajejo za nalogo klientu, naj zgolj 
opazuje spremembe, ki se zgodijo v njegovem življenju in 
o njih poročajo. (You tube: Evan George on minimalism in 
solution-focusedbrieftherapy, 10:30, the role ofhomework 
in future minimalism)InsooKimBerg in Therese Steiner 
v knjigi kratkih, v rešitev usmerjenih pristopov za upora-
bo pri delu z otroki in najstniki (Children‘ssolutionwork), 
predlagata za delo z otroki dve vrsti nalog: prva naloga 
je, da otroci, vključno s starši, naredijo več tistega, kar po-
maga v vmesnem času med terapijami, ali pa da starši 
in otroci napravijo nekaj popolnoma drugačnega od nji-
hove ustaljene prakse.  (InsooKimBerg, Therese Steiner, 
2003, str. 28)   

ZAKLJUČEK

Čeprav si želim pri svojem delu uporabljati oba tera-
pevtska pristopa, pa vidim združitev v obeh predvsem v 
tem, da je kratka, v rešitev usmerjena terapija del sistem-
skega pristopa, medtem ko relacijska družinska terapi-
ja med drugim poleg intrapsihičnega in medosebnega 
nivoja prav tako vključuje tudi sistemski pristop k težavi. 
V kolikor se princip kratke, v rešitev usmerjene terapije 
osredotočena na gradnjo in uresničevanje klientove žele-
ne prihodnosti, pa  poskuša družinska terapija  najti po-
vezavo med prevzetimi družinskimi vzorci iz preteklosti, 
ki tudi v sedanjosti vplivajo na odnose. Po mojem mnen-
ju (kot članice društva in medvrstniške svetovalke) lahko 
način  povezovanja obeh terapij prispeva k boljšemu pre-
poznavanju njihove osebnostne vizije, afektov, vedenj in 
mišljenj. Na način povezovanja obeh terapij lahko, preko 
svetovanja drugim ljudem,  prispevam tudi k boljšemu 
prepoznavanju njihove osebnostne vizije, afektov, vedenj, 
mišljenj. Z že omenjeno popotnico pa lahko tak posa-
meznik  spremeni tudi svoje delovanje v družbi v smislu 
večjega razumevanja in strpnosti, s čimer lahko  vpliva 
tudi  na  spremembe v nekaterih delih skupnosti. Zave-
dam se, da se je potrebno tankočutno dotakniti kliento-
vih področij, kjer so stiske prisotne. Še posebno pozornost 
pa je potrebno nameniti možnosti morebitne zavrnitve 
uporabnika s strani zunanjega sveta oziroma skupnosti, 
v kateri deluje.  

Foto: Internet
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Spomnim se … bili so časi, ko avtizem še ni obstajal (no-
ben ga ni poznal in ni vedel zanj). Bili so le ljudje, ki so 
bili drugačni od drugih – posebneži. Drugačni so bili na 
različne načine. Razlikovali so se ostalih po mišljenju, 
obnašanju; bili so drugačni že po videzu in drugih last-
nostih. Velikokrat so prišli navzkriž (v nesoglasje). Niso se 
ravno razumeli z okoljem v katerem so odraščali, zato so 
se umaknili v osamo. V naravnem okolju so si našli skrite 
kotičke, kraje, ki so bili običajno nevarni in težko dostopni 
ter zato ljudem nepoznani.  Tu so dokaj mirno živeli in se 
na svoj način preživljali. Tako so živeli bolj puščavsko živl-
jenje v popolnem sožitju z naravo. Za preživetje so izko-
ristili svoj neverjeten dar in inteligenco. Imeli so različne 
darove: nekateri so bili zelo kvalitetni zeliščarji in zdravilci, 
drugi so bili neverjetni lovci in gojitelji živali ter konstruk-
torji. Bili so osredotočeni na svoje področje kjer so se naj-
več gibali. Tam so poznali vse, od rastlin do živali … vedeli 
so za vse, kar se je v tem delu dogajalo in so bili kot neki 
varuhi določenih področji (gozdov, planin, jas, gora in gor-
skih prelazov)…  Občasno je prihajalo do kratkih stikov z 
ostalim svetom oziroma posamezniki, a so skrbno pazili, 
da se niso razkrili … vsaj ne tistega, kar niso hoteli.

Vsi pa niso bili tako uspešni… veliko jih je ostalo med ljud-
mi in so bili veliki reveži in zaradi zavračanja in zaničevan-
ja ljudi ter njihove primitivnosti in nevednosti niso dolgo 
živeli.

Spet drugi so se pridružili potujočim cirkuškim ali artis-
tičnim in gledališkim skupinam in tako preživeli ter si ne-
kateri tako tudi priborili svoje mesto v družbi. Potovali so 
od kraja do kraja in razveseljevali ljudi … če se pomisli, da 
ni bilo takrat nobenih medijev in hitrih komunikacij, so 
imeli zelo pomembno vlogo v takratnem življenju.  Poleg 
zabave in veselja so prinesli veliko novic iz drugih krajev 
in dežel.

Ob avtistih in z avtisti se je v teku zgodovine človeška 
skupnost učila, rasla, bogatila … Brez avtistov ne bi toliko 
zvedli o avtizmu – ne bi ga tako poimenovali; ne bi bilo – 
nevrotipikov …

Avtisti vedno odkrito opozarjamo nase in to še posebno 
v določenih, za nas mogoče težjih situacijah. Na ta na-
čin nekako primoramo družbo, da se zamisli nad sabo in 
svojimi postopki, da se ustavi za trenutek in pomisli – ali 
delam prav?  Ali bi se lahko to dalo narediti bolje?  Ali smo 
pomislili nanj in pa nanjo?

Za ostale ljudi smo na nek način zanimivi in pritegnemo 
pogled in govor o nas steče – to moramo izkoristiti in ljudi 
seznanjati s tem, kdo in kaj smo – kako delujemo, kako 
smo lahko koristni... Treba jih seznaniti z našim načinom 
komunikacije in »aspi kulturo«… !

Ti ljudje so imeli svoje poslanstvo, ki se ga niti niso zave-
dali … vsi imamo neko poslanstvo in če le-to spoznamo, se 
mu lahko še bolj posvetimo. In smo srečni.

Zgodbe nekega avtista
Avtor: Damjan

Kolumna

O avtizmu

Sem oseba z diagnosticiranim Aspergerjevim sin-
dromom, kar je ena od oblik avtizma. Diagnoza mi 
je bila postavljena dokaj pozno – v 49. letu starosti. 
Spomnim se …

Botra Pehta

Krjavelj, ki je hudiča presekal na dvoje

Foto: Internet

Foto: Internet
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Dragi bralci, danes želim povedati zgodbo o tem, kako 
pomembno je včasih spregovoriti o svoji drugačnosti. 
Zgodba, ki jo želim deliti z vami, je popolnoma resnična. 
Moja zgodba se je začela pred dvema letoma, ko sem se 
odločila, da se vključim v bralni klub za odrasle. Za svojo 
odločitev, da se vključim v neko skupino, kjer dejansko ne 
poznam nikogar, sem potrebovala res veliko časa in veli-
ko moralne in seveda čustvene podpore ljudi okoli sebe, 
ki me poznajo in me imajo radi. Zame je bila ta odločitev 
zelo drastična, kar z drugimi besedami pomeni, skočiti v 
temno jamo, ne da bi vedela, kaj dejansko v tej jami lahko 
pričakujem. Dejansko sem se zavedno odločila priključiti 
se skupini ljudi s katero imamo skupni interes in ta je, da 
radi beremo knjige in s tem širimo svoje znanje in raz-
širjamo svoj pogled na svet okoli sebe. Na začetku sem 
bila glede vključitve v bralni klub za odrasle zelo skeptič-
na. Priznati moram, da me je bilo zelo strah. Večkrat sem 
pomislila na to, da je bila moja odločitev, da sem se prija-
vila v bralni klub napačna in prenagljena. Res je, da je bil 
moj prvi vzgib, ko sem videla, da se v knjižnici Domžale 
odpira nov bralni klub : »Vav, to je nekaj zame«. Ravnala 
sem se po svojem prvem vzgibu, kar je pomenilo samo 
eno in to je: prijavila se bom v bralni klub, ker želim brati 
knjige in svoje mnenje o njih deliti z drugimi ljudmi. Ob 
tem, da sem sprejela odločitev, da se bom vključila v de-
javnost, ki me zelo veseli, pa sem sprejela še eno odloči-
tev, ki je zame bila zelo zelo težka, to pa je, da bom v to 
dejavnost vstopila preprosto kot Nastja. Torej v dejavnost, 
ki me zelo veseli, sem se odločila vstopiti kot nekdo, ki je 

in ne kot nekdo, ki ima diagnozo Aspergerjev sindrom. To 
sem se odločila zato, ker sem v življenju vedno bila, kot 
»kokica«, kar pomeni, da ko sem spoznala novega člove-
ka, je bila skoraj prva stvar, ki sem jo povedala o sebi, da 
imam Aspergerjev sindrom, kar pa je pomenilo, da so 
ljudje vsaj v veliki večini od mene zbežali, ker so se ustra-
šili moje diagnoze. Ljudje smo namreč razumna bitja in 
razumna bitja se bojijo stvari, ki jih ne poznajo in so jim 
tuje. Moja zgodba se dejansko začne s tem, da sem se 
preprosto na prvo srečanje skupine pred dvema letoma 
odpravila samo kot Nastja. O sami skupini nisem vedela 
ničesar, razen tega, da naj bi jo vodila ženska po imenu 
Manuela Davila, o kateri nisem vedela skoraj ničesar, ozi-
roma samo to, da se je odločila ustanoviti bralni klub, ker 
zelo rada bere in to, kar prebere, predebatira z drugimi 
ljudmi, ki preberejo enako stvar kot ona. Potem pa se je 
začelo. Bila sem vržena v skupino petih ljudi. V samem 
začetku smo bile to same ženske. Na prvem srečanju mi 
je bilo, moram priznati, precej nerodno, to pa zato, ker so 
se v skupino prijavile večinoma same »intelektualke« kar 
z drugimi besedami pomeni visoko izobražene osebe. 
Vse so naštevale svoje visoke izobrazbe, jaz pa sem mora-
la povedati, da sem punca z izobrazbo ekonomskega teh-
nika, ki dela za tekočim trakom v tovarni. Meni je bilo za-
radi tega »u iber« (zelo) neprijetno. Mislim, sedeti zraven 
upokojene magistre prava, učiteljice na fakulteti, zdravni-
ce in tako dalje, je bilo res na samem začetku neprijetno, 
čeprav pa moram priznati, da niti v enem samem trenut-
ku nisem imela občutka, da me ne sprejemajo medse. 

Zgodbe pravičnega jezdeca
Avtor: Nastja Trtnik
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Ravno nasprotno, imela sem občutek sprejetosti, kljub 
temu, da sem navadna delavka za tekočim trakom in ni-
mam neke bajne izobrazbe, tako kot one in videla sem 
sliko, ki mi je bila zelo všeč. Tako sem prebila led in se po-
časi vključila v to skupino. Tekom prvega leta se nam je v 
skupino pridružil še Janez in tako sem spoznala še eno 
novo osebo. Proti koncu pa je prišla še punca mojih let po 
imenu Poli, ki pa žal ni zdržala dolgo. Po enem mesecu se 
je odločila, da so knjige brez veze, če moraš o njih debati-
rati z »nekimi intelektualkami«, kar je seveda uporabila 
kot slabšalni izraz za izobražene ženske v skupini. Skušala 
je o tem prepričati tudi mene, a ji žal ni uspelo. Poli sem 
povedala, da so te punce čisto vredu osebe in da se od 
njih lahko ogromno nauči. Ampak žal neuspešno, Poli je 
bralni klub zavestno in zavedno zapustila. Za razliko od 
mene, ki sem v njem vztrajala do konca leta. Po prvem 
preživetem letu v tej skupnosti sem počasi začela raz-
mišljati o tem, da je morda prišel čas, da spregovorim o 
svoji »drugačnosti«, ki ji v današnji družbi v današnjem 
času pravijo tudi »skrita invalidnost«. Odločila sem se, da 
spregovorim, ob tem pa prišla na briljantno idejo, kako to 
izpoved izpeljati, in sicer, da to izpovem preko knjige. V 
svojem življenju sem prebrala zelo veliko knjig. Vendar pa 
dejansko obstajajo tri knjige, ki so mi za vedno spreme-
nile življenje. S pomočjo teh treh knjig sem življenje zače-
la gledati in živeti drugače. Življenje danes namreč živim 
za ta trenutek tukaj in zdaj in se zavedam, da dejansko ne 
vem, kaj bo jutri in če jutri zame sploh dejansko bo. Torej 
je bilo poročilo, ki sem ga želela podati, prav to. Želela 
sem bralcem sporočiti, da sem punca z Aspergerjevim 
sindromom, ki jo je sama družba izrinila na rob družbe, 
preprosto zato, ker ima diagnozo in ne zato, ker je Nastja. 
Za to priložnost sem izbrala knjigo z naslovom Angel pod 
masko. Cel mesec sem se nato pripravljala na svoje raz-
kritje in seveda sem po več kot petnajstih letih tudi po-
novno prebrala to knjigo. 22. april leta 2021 je datum, ki ga 
nebom nikoli pozabila, je datum mojega razkritja in je 
rojstni dan moje mame. Moje razkritje je bilo zelo skrbno 
pripravljeno. En mesec sem vadila pred ogledalom različ-
ne »opcije« (načine), kako razkritje izpeljati. In verjeli ali 
ne, izpeljala sem ga. Eno uro pred svojim razkritjem sem 
sedela na postelji in molila k svetemu Jožefu, ki meni 
predstavlja podobo očeta na zemlji. Sledil je najtežji del,-
moje razkritje, ki je bilo zelo zanimivo. Manuela Davila je 
napovedala, da bo za začetek vsak povedal en stavek o 
knjigi, ki smo jo prebrali. Zelo zanimivo je bilo slišati kriti-
ke na eno izmed knjig, ki je meni spremenila življenje. Kn-
jigo so vsi udeleženci bralnega kluba brez izjeme ocenili 
kot zelo težko in neresnično ter premalo doživeto napisa-
no. Zaradi tako težkih kritik mi je bilo zelo težko, bila sem 
očitno edina, ki ji je bila ta knjiga preprosto čudovita in 
zelo zelo sporočilna. Imela sem dve opciji: ali preprosto ne 
povedati tega, kar sem želela ali pa iti do konca in pove-
dati oziroma razkriti svoje srce. Odločitev je bila zelo tež-
ka, ker so se me kritike na moj izbor knjige zelo dotaknile. 
A razmišljala sem takole: »Izbira moje knjige jim ni všeč in 
knjigo so sprejeli res slabo, ampak to še ne pomeni, da 
bodo slabo sprejelitudi mojo izpoved.« Pomislila sem še 
na svetega Jožefa, kaj bi mi rekel kot oče: »Ne boj se, hčer-

ka moja in povej tisto,kar želiš povedati, saj nisi sama, ker 
sem s teboj.« Nato je pri meni padla odločitev, ki je bila 
kristalno jasna: spregovorila bom. Povedala sem, da sem 
to knjigo izbrala, ker sem jim želela povedati, kako po-
membno je sprejemanje drugačnosti in da so drugačne 
osebe v našem življenju kot angeli, ki na svoj poseben na-
čin prinašajo svetlobo v naše življenje, če jim to le dovoli-
mo. Potem pa sem jim povedala, da sem tudi sama ose-
ba, ki je drugačna in da sem zaradi svoje drugačnosti, ki si 
jo nisem izbrala sama,odrinjena na rob družbe. Po temu 
stavku pa so njihovi pogledi postali drugačni. Pri eni od 
udeleženk sem celo opazila solzo, ki ji je spolzela po licu. 
Potem pa se je dejansko zgodil čudež in ta čudež je bil, da 
so me člani bralnega kluba v celoti sprejeli medse in to 
ne kot človeka, ki ima diagnozo, ampak kot Nastjo, ki je. 
To je bilo zame prvič, da me je neka skupnost preprosto 
sprejela zato, ker sem Nastja in ne iz usmiljenja ker imam 
diagnozo Aspergerjev sindrom. Moja zgodba je na koncu 
resnično dobila svoj nauk. Nauk moje zgodbe pa je: ne 
bodimo kot »kokice« in dajmo ljudem priložnost, da nas 
spoznajo kot to, kar v resnici smo. Kajti le tako nas bodo, 
ko bo zato prišel čas, sprejeli zaradi nas samih in ne iz 
usmiljenja, ker imamo diagnozo. Spoznala pa sem še ne-
kaj, kar polagam na srce tudi vsem vam, to je: govorite in 
ozaveščajte ljudi o svoji drugačnosti. S tem ko to počne-
mo, počasi, a vztrajno izginja tudi rob družbe in če bomo 
ozaveščali ljudi, bo nekega dne rob družbe izginil,ker bo 
družba sprejela medse vse in vsakogar in svet bo za vse 
ljudi postal lep, čudovit in poln sreče, veselja in ljubezni. 
Česar si, jasno, želimo vsi.

Foto: Internet
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Pustolovske video igre so zvrst video iger, v katerih igra-
lec napreduje skozi zgodbo, tako da raziskuje okolje in 
rešuje različne uganke. Zvrst je dobila ime po igri Collosal 
Cave Adventure (https://ifdb.org/viewgame?id=fft6pu-
91j85y4acv), proizvedeni med leti 1975 in 1977. To je bila 
prva igra takšne zvrsti.

Za prvotne pustolovske igre si potreboval le tipkovnico, 
igralec je tipkal ukaze in igra je z besedilom razložila, kaj 
se dogaja. Prva komercialno uspešna tekstovna pustolov-

ska igra je Zork (https://ifdb.org/viewgame?id=0dbnus-
xunq7fw5ro), ki je izšla leta 1980. V igri igralec išče zaklad 
in se bojuje proti pošastim v skritem podzemnem svetu.

S časom so igre tudi grafično napredovale, čeprav so 
igralci še vedno uporabili tipkovnico, da so dajali igri 
ukaze. Čez čas so igre še napredovale in igralec je začel 
uporabljati tudi miško. Igralci so z miško lahko izbirali in 
izvedli ukaze.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis je ena od takšnih 
pustolovskih video iger, ki jo je leta 1992 proizvedlo pod-
jetje Lucasarts. Pred tem so že leta 1989 naredili tudi igro 
Indiana Jones and the Last Crusade, ki je temeljila na fil-
mu z istim naslovom.

Zgodba igre Indiana Jones and the Fate of Atlantis se do-
gaja nekaj mesecev pred drugo svetovno vojno. Arheolog 
Indiana Jones mora najti zgubljeno civilizacijo Atlantide, 
preden jo najdejo nacisti in uporabijo tehnologijo Atlanti-
de da zmagajo vojno in zavzamejo svet. 

Na začetku srednjega dela igre mora igralec izbrati pot, ki 
jo bo odigral. Na izbiro so tri različne poti. Te so pot pesti, 
ki vsebuje veliko bojev, pot pameti, ki ima težje uganke, 
in pot ekipe, kjer mora Indiana Jones sodelovati skupaj s 
staro sodelavko Sophio Hapgood. 

Vse tri poti igre vodijo do istega cilja. Vendar pa ima igra 
par različnih načinov, kako se lahko konča, glede na igral-
čeve izbire pri zadnjem delu igre.

Video igre

Pustolovske igre in 
Indiana Jones and the 
Fate of Atlantis
Avtor: Kocka

Foto: Internet

Foto: Internet

Foto: Internet
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Lucidne sanje so tiste, v katerih se zavedamo dej-
stva, da sanjamo, lahko pa jih tudi nadzorujemo. 

Nekateri ljudje so naravni lucidni sanjači, drugi lucidnost 
treniramo – do nje pridemo s posebnimi tehnikami. Lu-
cidne sanje so lahko prav tako živo, resnično doživetje kot 
nekaj, kar se nam zgodi v budnem stanju. V tej rubriki 
bova dve občasni, a izkušeni lucidni sanjački z vami delili 
nekaj lastnih izkušenj, nekaj znanja, ki sva ga pridobili, in 
kakšen napotek, da se boste lahko, če je le kaj želje, tudi vi 
odpravili na pot lucidnega sanjanja.

Zakaj postati luciden? 

Že samo to, kako zabavno je, je meni osebno dovolj velik 
razlog. Samo predstavljajte si. Nek trenutek ugotovim, da 
moje telo spi, jaz pa sem v čisto svojem svetu, bolj svo-
bodna kot ptič. V hipu sem na strehi svoje hiše, z eno 
samo mislijo vklopim irsko glasbo (ki prihaja kar od niko-
der) tako na glas, da se trese cela vas, in zaplešem brez za-
držkov. Ker vem, da so vsi ljudje, ki me gledajo, del mene.

Prespimo tretjino naših življenj. Tudi v tej tretjini lahko na 
polno živimo in doživljamo. Zakaj ne bi tega časa in spo-
sobnosti naših krasnih možganov izkoristili?

Letenje, telekineza, hoja skozi stene, po morju, hecne 
interakcije s projekcijami (ljudmi v sanjah)... vse to in še 
več redno počnem v svojem sanjskem svetu. Gravitacija 
in ostali fizikalni zakoni, socialne norme... na vse to lah-
ko pozabimo. Meje določa naša domišljija! Ta pa je lahko 
brez meja.

Lucidne sanje nam lahko pomagajo pri nočnih mo-
rah.

Ste se kdaj kot majhni zbudili iz nočne more, vsi prestra-
šeni, mama pa vam je poskušala dopovedati, da so bile le 
sanje? To nam prav nič ne pomaga, saj naši možgani med 
spanjem mislijo, da so sanje resnično dogajanje. Lucid-
nost pa nam lahko. Nekaj tednov nazaj sem se v sanjah 
zopet znašla pred pošastjo. Ne veste, kako sem si oddah-
nila, ko sem se spomnila, da sanjam in pogumno zamah-
nila proti njej, ta pa je izginila. Zavedla sem se, da sem na 
nek način v lastnem umu, in tam sem varna.

Nenazadnje, pomagajo nam, da znamo tudi lucidno ži-
veti. Če se želiš „zbuditi“ v sanjah, se moraš namreč tudi 
podnevi – postati čuječen in zbrano opazovati svet okoli 
sebe. To pa je tudi ena od mojih najljubših vaj, h kateri se 
bomo še vrnili.

Če pomislim, zakaj bi nekdo želel lucidno sanjati, 
pridem do odgovora, da zelo verjetno zaradi želje 
po letenju, ali pa da se sreča z ljubljeno osebo - iz 
budnega življenja ali namišljeno - ter da lahko ra-
ziskuje in ustvarja sanjske pokrajine... skratka poč-
ne pač, kar si srce poželi.

Kaj pa meni srce poželi? Prišla sem do točke, ko si pra-
vzaprav nič več nisem želela. Privlačne aktivnosti so me 
začele dolgočasiti. Torej bi bilo logično početi nekaj upo-
rabnega. Se učiti kakšne veščine, najraje socialne. Lahko 
se učim sproščanja in tako doživim najbolj poživljajoč 
spanec. Ali pa se soočim s svojimi strahovi. Z namenom 
izboljšanja sanj moram biti bolj prisotna v budnosti, kar 
ima svoje prednosti samo po sebi in nastane pozitiven 
začaran krog.

Ampak se mi tudi vse to naenkrat ni zdelo dovolj po-
membno. Spet sem nazaj pri užitkih, tokrat čisto prepro-
stih. V mojih sanjah je najboljša hrana, najboljše zabave, 
kjer je v ospredju samo glasba in to najboljša. Za okus in 
sluh je poskrbljeno, kaj pa vid, tip, voh? Morda si lahko po-
iščem malenkosti še za te čute. Ali pa še bolje, se zavem, 
kaj od tega mi lahko popestri prav tale trenutek... pogled 
na zelenje v daljavi, občutek fine jopice pod prsti, dišeča 
limetina krema za roke.

Lucidne sanje dajejo lekcije za življenje. Tudi mene učijo, 
kako biti lucidno buden. Včasih so mi običajne in priča-
kovane poti neprehodne, v sanjah sem se naučila, da si 
smem izbrati daljšnico, naj si bo še tako odbita in zavita.

V svojih dobrih desetih letih lucidnega sanjanja nisem 
naletela na osebo, ki bi jo to kaj več kot samo zanimalo... 
vse do pred kratkim, ko sem spoznala celo več sanjalcev. 
Trenutno vidim smisel lucidnega sanjanja prav v tem, da 
delim izkušnje z drugimi.

Lucidne sanje
Kaj je lucidno sanjanje in 
zakaj ga prakticirati?

Avtor: Hana

Avtor: Mari

Foto: Internet
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Kako lahko opišemo čustvo razdraženost? Ali je to 
občutek? Kdaj ga občutimo? Je negativno ali pozi-
tivno čustvo oz. občutje?

Razdraženost je čustvo, ki ga občutimo, kadar nas želi ne-
kdo z nečim napasti, nas spraviti v slabo voljo ali v jezo.

To se meni velikokrat dogaja pri sodelovanjuv službi, saj 
imam težave s sodelavci, pri katerih me jezi, da me ne 
jemljejo resno in ne naredijo svojega dela vestno in na-
tančno. Zato sem velikokrat razdražena in se jezim. Svojo 
razdraženost težko držim pod kontrolo, čeprav sedaj po-
skušam doseči, da bi bila jaz najpomembnejša in se ne bi 
ukvarjala z drugimi.

V mojem primeru je to čustvo, ki ga povezujem z oseba-
mi, ki jih ne prenesem in me ne upoštevajo, negativno. 
Najbolj se to kaže v službi, ko moram za sodelavci po-
pravljati njihove napake ali celo v celoti narediti njihovo 
delo. Pod kontrolo jo držim trenutno tako, da se ukvarjam 
samo še sama s seboj. Drugi me ne zanimajo več toliko.

Skozi to čustvo sem ugotovila, da sem sama najpomemb-
nejša! Razdraženosti ne pustim več, da vpliva name.

Mavrica čustev
Razdraženost

Avtor: Nada

Foto: Internet
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Pogovorne skupine

V novembru smo pričeli z novo dejavnostjo pogovorna 
skupina. Ta se je izkazala za zelo priljubljeno med upo-
rabniki.

V mesecu maju sta se nam na pogovornih skupinah 
pridružili študentki Eva in Kristina, ki sta pri nas opravl-
jali študijsko prakso iz Filozofske fakultete iz oddelka za 
pedagogiko in andragogiko. Skupine sta najprej skupaj 
z delavci iz Društva ASPI načrtovali in jih tudi na koncu 
samostojno izvedli, na kar smo zelo ponosni. 

Na pogovornih skupinah smo odprli različne teme in se o 
njih z uporabniki podrobno pogovorili. Na koncu skupine 
smo poskusili izvesti tudi sprostitveno vajo. Preko ZOOMa 
so to bile vaje dihanja in mišične relaksacije, sedaj ko se 
skupina srečuje v živo, pa smo jo zaključili z ustvarjanjem 
kolaža. 

Ogled razstave Invader – grafike na 
papirju in sprehod po centru Ljubljani

Ste v centru Ljubljane že opazili mozaike, ki jih je fran-
coski umetnik Invader naredil lanskega decembra? 

V maju smo se odpravili na ogled razstave INVADER: 
GRAFIKE NA PAPIRJU, ki je postavljena v Mestnem gra-
fičnem muzeju Ljubljana. Po ogledu razstave pa smo se 
podali na lov za mozaiki po mestnem jedru Ljubljane. V 
Ljubljani je trenutno 42 mozaikov, uspelo nam jih je najti 
kar nekaj. 

Vox Druženja
Dogajanje in druge zanimivosti
Avtor: Teja Oblak

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv
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Inkluzivni pohodi – AMA nevrorazlični

V času od izzida prejšnje številke smo se Društvo 
ASPI udeležili že kar nekaj pohodov, ki jih skupaj s 
Planinsko Zvezo Slovenije organiziramo pod okril-
jem Odbora za invalide. Na vseh pohodih, ki smo se 
jih udeležili, smo odkrivali, kaj nam je na pohodih 
všeč in kaj ne, da lahko iskreno izrazimo kakšno 
okolje potrebujemo, da nam je na večjih dogod-
kih prijetno. Organizatorji smo ugotovili kako po-
membno je, da za osebe z motnjami avtističnega 
spektra pripravimo natančen opis kraja, dogajanja 
in poteka poti. Skozi samo pot je nujno potrebno, 
da razjasnimo vse dvome in strahove, da je pot kar 
se da sproščena. Na koncu pa je zelo pomembno, 
da je na pohodih prisotna oseba, ki jo poznajo in ji 
zaupajo, da skupaj z njo preizkusijo nove stvari in 
se soočijo s svojimi strahovi.

Nekaj vtisov iz pohodov:

29. 5. 2021 - Mirna Gora

V soboto, 29. maja 2021, sem šel na pohod na Mirno goro 
(blizu Semiča), od tam pa še do Baze 20. Tega pohoda 
sem se udeležil, ker rad hodim v hribe in ko sem na vrhu, 
mi je potem lepo opazovati pokrajino. Že en dan prej (v 
petek) sem šel v Mercator v Kisovec po sendviče in tudi 
čokolado sem kupil. Doma sem si pripravil za s seboj še 
en liter in pol limoninega sirupa z vodo ter še tako za zra-
ven, ker sem vedel, da bo en liter in pol premalo, še en 
liter navadne vode, tako da sem imel s seboj pijače dva 
litra in pol. Na pohod sem povabil prijatelja Primoža Selš-
ka in tudi on se je pohoda udeležil. Na avtobus prevozni-
ka Gerčar sva oba vstopila v Domžalah. Jaz sem se do tja 
pripeljal s svojim avtom, Primoža pa je pripeljala in ponj 
prišla njegova mami Zdenka. Z avtobusom smo se do 
Koloseja v Ljubljani, kjer je vstopila večina udeležencev, 
peljali po glavni cesti skozi Dragomelj. Na avtocesto smo 
zavili na Rudniku (uvoz Lj. - jug), zapustili pa smo jo na 
izvozu Ivančna Gorica. Do Planine v semiški občini smo 
se nato peljali po glavni cesti skozi Suho krajino (Muljava, 
Zagradec, Žužemberk, Dvor, Soteska). Ko smo se peljali 
skozi Muljavo, sem rekel tistim, ki so sedeli blizu mene, 
da se je tu rodil pisatelj Josip Jurčič. Od Žužemberka do 

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv
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Soteske mi je bilo lepo opazovati reko Krko, v Dvoru pri 
Žužemberku pa se je Primož spomnil, da je bil tam bli-
zu, v Stavči vasi, on s šolo ves teden (nekaj podobnega so 
imeli kot mi v osnovni šoli Šolo v naravi). Na Planini smo 
se nato zbrali vsi udeleženci pohoda, tudi tisti, ki so se 
pripeljali s svojimi avtomobili, vseh skupaj naj nas bi bilo 
nekje 200. Na poti na Mirno goro naju je Jure prosil, da bi 
šla malo naprej in bi preštela vse pohodnike, zato mi je 
znana številka. S Primožem sva na Mirno goro prišla v sla-
bi uri, prehodila sva 3,8 kilometra. Ko sva prišla na vrh, sva 
šla najprej na razgledni stolp (na zvoniku), s katerega se 
lepo vidi južni del Kočevskega Roga, Bela krajina in njeno 
največje mesto - Črnomelj. Tam sva tudi pomalicala. Jaz 
sem pojedel dva sendviča, pri koči pa sva si privoščila tudi 
krof, ki ni bil ravno drag, en evro je stal. Na Mirni gori sva 
bila dobro uro, nato pa se nas je 31 pohodnikov odpravilo 
naprej proti Bazi 20. Hodili smo po Kočevskem Rogu, pre-
ko edinega večjega smučišča na Dolenjskem - Gače (tam 
smo se tudi za 10 minut ustavili in s Primožem sva pojedla 
vsak po 2 mala krofa, ki jih je on prejšnji dan kupil v Litiji, 
ker so bili znižani za pol cene), skozi Komarno vas, nato 
pa spet po gozdovih Kočevskega Roga. Sredi Kočevskega 
Roga nas je dve uri, preden smo prišli do avtobusa, ki nas 
je čakal pri Bazi 20, dobil dež. Dobro, da imam jaz vedno 
s seboj v ruzaku zložljiv dežnik, ampak kljub temu, sem 
na avtobus prišel (skoraj) ves moker. Ko smo se z avtobu-
som vračali nazaj v Ljubljano in Domžale, sva s prijateljem 
med potjo jedla čips, jaz sem pa poleg tega pojedel še en 
svoj sendvič (zase sem si pripravil 3 sendviče, enako tudi 
prejšnji vikend, ko sem se udeležil pohoda na Nanos), Pri-
mož pa je malo naprej od Žužemberka tudi kar zadremal. 
Vesel sem bil, da smo na Mirno goro prišli hitro in da smo 
imeli vsaj večji del poti suho vreme (le zadnji dve uri pa je 
deževalo). V nedeljo, 23.5.2021 sem šel s skupino Nevro-
različni AMA na pohod na Vojkovo kočo na Nanosu, nato 
pa še do turistične kmetije Abram, v soboto, 29.5.2021 pa 
na Mirno goro, nato pa še do Baze 20 v Kočevskem Rogu. 
Oba pohoda sta mi bila zanimiva. Razgled mi je bil pa lep-
ši na Mirni gori, saj smo imeli na Nanosu skoraj ves dan 
meglo.

Benjamin

26. 6. 2021 – Čaven

Na vsakem pohodu mi je lepo, saj se rada pogovarjam z 
ljudmi, še posebej med hojo. Spoznam tudi koga novega 
in se kaj naučim. Inkluzivno lahko postane informativno.

Triada vožnje, hoje in postanka je v ravno pravšnjem raz-
merju.

Združenje različnih 
posebnosti in različnih 
svetov me navdihuje in 
spodbuja uvidevnost 
in povpraševanje, kaj 
komu ustreza, kaj kdo 
rabi...

Trenutni užitki mi ostanejo v najlepšem spominu: veter, 
sonce, božanski razgled, miška in palačinke. 

Vedno se veselim vrha, saj v koči strežejo uporabniki zna-
kovnega jezika, ta pa je moje zanimanje.

Hana

Med pohodom sem se počutil zelo dobro, saj pot ni bila 
pretežka in nasploh je vse skupaj hitro minilo zaradi 
izjemno dobre družbe, katere del sem bil med samim 
pohodom. Najbolj mi je bil všeč govor predstavnika Pla-
ninskega društva Ajdovščina v sklopu kulturnega progra-
ma. Morda bi le izpostavil, da pri vožnjah, ki do samega 
izhodišča za pohod trajajo več kot uro in pol, naredi več 
postankov za wc. Poleg tega je treba prevozniku dati na-
tančne koordinate izhodišča za pohod. 

Sperans aeternum 

Na pohod sem šla malo s strahom, ker nisem vedela, 
kako bom kondicijsko vzdržala in če bom našla družbo. 
Na koncu sem bila bogatejša za lepo izkušnjo novih po-
znanstev, sprostitve in lekcij, ki ti jih knjige ne dajo. Vsak 
je dragocen, začensi pri sebi, ceprav je do tega spoznanja 
težko priti. Hvala, se kdaj.

Martina

Foto: Arhiv
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Foto: Arhiv
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Še nekaj slik iz pohoda na Čaven Planina nad Vrhniko

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv
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Hiša iluzij

Na zadnji šolski dan, 24. 6. smo se opravili v Hišo iluzij, kjer 
so se poigrali z kalejdoskopi, miselnimi ugankami, ne-
skončno sobo, vrtečim se mostom in še in še... Res smo 
podvomili v naše čute in se ob tem neizmerno zabavali. 

Hvala Hiši iluzij za donacijo vstopnic!

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv
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qr koda za prostovoljni prispevek 10 eur

Donirajte
Zakaj donirati društvu ASPI?
Na svetu je vsakih 11 minut neki osebi diagnosti-
cirana spektroavtistična motnja. Že vse od leta 
2010 opozarjamo širšo javnost na spregledanost in 
splošno problematiko na tem področju. Osebam 
s SAM želimo ustvariti boljši svet, zato se trudimo 
za reševanje in lajšanje socialnih in drugih stisk in 
težav mladostnikov in odraslih oseb s SAM, za za-
govorništvo te skupine oseb v družbi, za nudenje 
pomoči njim in njihovim bližnjim in preprečevanje 
poslabšanja njihove zdravstvene in socialne situa-
cije.

Naših dejavnosti ministrstva ne pokrijejo v 100% deležu, 
zato moramo za izvajanje le teh pridobiti lastna sredstva.

Za izpolnjevanje našega poslanstva in namena se zana-
šamo na donacijo ljudi, kot ste vi. Vaš prispevek bo takoj 
uporabljen za financiranje podpore mladostnikom in od-
raslim s SAM, njihovim staršem in pomembnim drugim 
ter nudenju podpore strokovnim in laičnim delavcem. 
Vaša donacija dragoceno podpira naše poslanstvo in stra-
teške prednostne naloge. Sredstva lahko donirate nepo-
sredno na naš račun ali pa izpolnite donacijsko pogodbo. 
Oboje najdete tukaj. Lahko pa nam denar nakažete tudi s 
pomočjo QR kod na priloženih slikah: 

Foto: Internet

https://www.drustvo-aspi.si/podprite-nas/donirajte-nam/


44

qr koda za prostovoljni prispevek 50 eur

qr koda za prostovoljni prispevek 100 eur
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