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Tokratna številka revije Vox Alia je posebna. Zakaj? Leto 
2021 je leto njene desetletnice. 10 let! Si morate misliti? 
Koliko besed je bilo napisanih v vsem tem času, koliko iz-
kušenj in znanja deljenega?! Koliko poguma, vztrajnosti 
in dela! 

Revija Vox Alia je zagotovo nekaj posebnega, enkratnega. 
Je prva in edina revija v Sloveniji, ki jo ustvarjajo mladost-
niki in odrasli z avtizmom. Namen revije, ki ostaja nespre-
menjen od vsega začetka, je približati motnje avtistične-
ga spektra strokovni in laični javnosti ter jim omogočiti 
vpogled v dnevno življenje in razmišljanje oseb z avtiz-
mom. 

Kako pomembno poslanstvo opravlja revija, se mogoče 
sploh ne zavedamo. Naj delim z vami zgolj eno svojo iz-
kušnjo, ki to potrjuje. Ravno pred kratkim sem se pogo-
varjala s strokovno delavko, ki se pri svojem delu srečuje 

z osebami z avtizmom. Z veliko ponosa in potrditve mi je 
povedala, da revijo redno bere, saj ji daje vpogled v raz-
mišljanje pisk in piscev ter ji pomembno pomaga pri delu 
in razumevanju oseb z avtizmom. 

Iskrene čestitke vsem avtoricam in avtorjem, fotografom 
in fotografinjam, ustvarjalkam in ustvarjalcem ter sode-
lujočim! Želim vam še mnogo izdanih številk in uspešne-
ga ozaveščanja o motnja avtističnega spektra. Neverjetni 
ste!

Takole pod črto pa delim še svoje želje za nadaljnja leta 
revije Vox Alia. Želim si, da bi revija enkrat v prihodnosti 
bila dosegljiva tudi v fizični obliki. Menim, da si to zasluži. 
Želim si, da se ji pridruži še več ustvarjalk in ustvarjalcev. 
In nenazadnje si močno želim, da postane še bolj od oseb 
z avtizmom.
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D

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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10 let revije Vox Alia
Revija Vox Alia praznuje 10 let! V vsaki od številk lahko najdete zakladnico znanja in informacij o življen-
ju oseb s spektroavtistično motnjo in življenju družin, kjer je prisotna. Prav tako lahko preberete o vseh 
področjih življenja osebe s SAM - čustvenem, duhovnem, zdravstvenem, delovnem, družbenem, družab-
nem. V tej številki revije smo odločili, da vas povabimo k branju prejšnjih revij, saj ponujajo neizmerno 
bogat spekter informacij, ki vam lahko koristijo, če ste oseba s SAM ali nekdo, ki želi osebo s SAM in njen 
položaj v svetu bolje razumeti. Do posamezne revije dostopate tako, da kliknete na fotografijo naslovnice 
ali na povezavo pod njo.

Vox Alia št. 1

Vox Alia št. 2

Vox Alia št. 3

Vox Alia št. 4

Vox Alia št. 5

Vox Alia št. 6

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-sept11.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-oktober.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-nov.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-sept11.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-oktober.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-nov.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-dec11.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-jan12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-feb-122.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-dec11.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-jan12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-feb-122.pdf
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Vox Alia št. 7
Osrednja tema: 
Intervju: 
Osebnost: 

Vox Alia št. 8
Osrednja tema: Tony Attwood
Intervju: Petra Štampar
Osebnost: Albert Einstein

Vox Alia št. 9
Osrednja tema: Tony Attwood 2.del
Intervju: Alenka Klemenc
Osebnost: Nikola Tesla

Vox Alia št. 12
Osrednja tema: Komunikacija
Intervju: Alenka Vojska Kušar
Osebnost: Daryl Hannah

Vox Alia št. 11
Osrednja tema: Ljubezen in partnerstvo
Intervju: Landon Bryce
Osebnost: Daniel Paul Tammett

Vox Alia št. 10
Osrednja tema: Posebni interesi
Intervju: Inge Zorec
Osebnost: Alan Turing

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOX-ALIA-marec12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-poletje12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOX-ALIA-JESEN-12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOX-ALIA-JESEN-12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-zima13.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-pomlad13.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/Voxalia-jesen13.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOX-ALIA-marec12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-poletje12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOX-ALIA-JESEN-12.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/Voxalia-jesen13.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-pomlad13.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-zima13.pdf
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Vox Alia št. 13
Osrednja tema: Mišljenje in kognicija
Intervju: Tharaa Alhosain
Osebnost: Glenn Gould

Vox Alia št. 14
Osrednja tema: Zaposlitev
Intervju: Janja Krajnc
Osebnost: 

Vox Alia št. 15
Osrednja tema: Senzorično zaznavanje
Intervju: Maša Tkavc
Osebnost: Baruch Spinoza

Vox Alia št. 17
Osrednja tema: Socialno življenje
Intervju: Jerneja Maček
Osebnost: Paul Dirac

Vox Alia št. 16
Osrednja tema: Asistenca
Intervju: Nives Skamlič
Osebnost: Jonathat Swift

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-zima2014.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/Vox-alia-pomlad-14.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/Voxalia-zima.15.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/vox-alia-st16zima2015.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-st17.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-zima2014.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/Vox-alia-pomlad-14.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/Voxalia-zima.15.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia-st17.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/vox-alia-st16zima2015.pdf
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Vox Alia št. 18
Osrednja tema: Doživljanje sprememb
Intervju: Vesna Čerin
Osebnost: Bela Bartok

Vox Alia št. 20
Osrednja tema: Pravo in zakonodaja
Intervju: Sabina Korošec Zavšek
Osebnost: Spencer Reid (serija Criminal Minds) 

Vox Alia št. 19
Osrednja tema: Rituali in rutine
Intervju: Mateja Šilc
Osebnost: Laibach

Vox Alia št. 21
Osrednja tema: Ustvarjalnost
Intervju: Nuša Piber
Osebnost: Susan Boyle

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia_18-web.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia19_final.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia20_web2.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia21_web_3.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia_18-web.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia20_web2.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia19_final.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia21_web_3.pdf
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Vox Alia št. 22
Osrednja tema: Pomoč odraslim z avtizmom 
Intervju: Sandra Bohinec Gorjak
Osebnost: Derek Paravacini

Vox Alia št. 24
Osrednja tema: Sprejemanje avtizma pri sebi 
Intervju: Aleksandra Jeličič
Osebnost: Bobby Fisher 

Vox Alia št. 23
Osrednja tema: Ljubezen, partnerstvo, spolnost
Intervju: Maja Škrubej Novak
Osebnost: James Joyce

Vox Alia št. 25
Osrednja tema: Zanimanja in njihovi vplivi
Intervju: Vesna in Robert Mlakar
Osebnost: Greta Thunberg

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VoxAlia22.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia23_web.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia24web_12page.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia25.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VoxAlia22.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia24web_12page.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia23_web.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/voxalia25.pdf
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Vox Alia št. 26
Osrednja tema: Komunikacija
Intervju: Patricija Lovišček
Osebnost: Hamja Ahsan

Vox Alia št. 28
Osrednja tema: Odnos institucij do oseb s SAM
Intervju: Maja Zovko Stele
Osebnost: Kodi Lee

Vox Alia št. 27
Osrednja tema: Odvisnost, nakupovanje
Intervju: Peter Svetina
Osebnost: Seth F. Henriett

Vox Alia št. 29
Osrednja tema: Karantena
Intervju: Alenka Werdonig
Osebnost: Naoki Higašida

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia_26.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/revija_vox_alia_pomlad_2020.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VoxAlia.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VoxAlia-Karantena1.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VOXalia_26.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VoxAlia.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/revija_vox_alia_pomlad_2020.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2020/11/VoxAlia-Karantena1.pdf
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Vox Alia št. 30
Osrednja tema: Kritično mišljenje
Intervju: Barbara Žnidarko
Osebnost: Temple Grandin

Vox Alia št. 31
Osrednja tema: Skupnost
Intervju: Ana Bezenšek
Osebnost: Anthony Hopkins

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2021/02/VoxAlia-Kriticno-Misljenje.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2021/06/VoxAlia-Skupnost.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2021/02/VoxAlia-Kriticno-Misljenje.pdf
https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2021/06/VoxAlia-Skupnost.pdf
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Ustvarjalci

Abditus
Kavarna v kleti NUKa, kjer smo se na moj 
predlog začeli sestajati na sestankih sku-
pine oziroma uredništva.

Damjan Turk
nenavadno ime
 je posebna 
za ljudi dostopna

Hana
Miselna: Domžale

Emocionalna: pozitivni občutki

Mari
logotip; labirint; prijeten & nezapleten
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Mesečnik
Društvo ASPI mi predstavlja največjo pod-
poro, kar sem jih kdaj imel, saj sem tam 
zmeraj zadovoljen, sproščen in brezskr-
ben.

Nastja Trtnik
Asociacija na revijo vox alio: Glas dru-
gačnih

Nina
Neka sproščenost, mir ,čisto drug svet, kjer 
si lahko to, kar v resnici si.

Sperans Aeternum
Bogastvo in pestrost mnenj, pogledov in 
razmišljanj tistih, ki pišejo prispevke.

Urška
Aspergerjev sindrom
glas spregledanih
revija (dobra)
emocionalna: veselje

Žan
Asociacija: druženje (.com)v
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ZGODOVINA spletne revije VOX ALIA

Avtor: Abditus

V začetku smo se na pobudo naše ustanoviteljice in prve 
predsednice društva, Borjane Koželj, ki je »našla« našo 
mentorico Mašo Tkavc, spomladi leta 2011 v slaščičarni 
Maximarketa zbrali še trije člani: Žan, DNO in jaz (Abdi-
tus). Trajalo je kar nekaj časa, da smo začeli resno delati 
oz. pisati prispevke, tako da je prva številka izšla šele nekje 
septembra istega leta in potem kar redno izhajala, naj-
prej vsak mesec, potem pa na dva, tri mesece, dokler nis-
mo končno prišli do treh številk letno, ki pa so zato toliko 
obsežnejše. Seveda so se nam postopoma pridruževali 
tudi novi člani. Nekatere od njih smo osebno poznali že 
od prej (Esperanza…), druge na novo, npr. Zr, vse več je 
bilo tudi mlajših, tudi mladostnikov-srednješolcev, ki so 
sodelovali nekaj časa, eni so medtem odhajali, drugi pa 
se spet na novo pridruževali, tako, da je bilo na nekaterih 
naših sestankih tudi po 10 ali celo več udeležencev. Na 
njih namreč niso hodili le avtorji-uporabnkidruštva, am-
pak tudi strokovne delavke, večinoma specialne pedago-
ginje, psihologinje ipd. ki jih je naša skupina pritegnila iz 
profesionalnih razlogov in so nam pomagale na različne 
načine. Poleg sestankov delovne narave, ki so se kar dol-
go časa najprej odvijali v kletni kavarni NUK-a, kasneje pa 
v službenih prostorih Centra Janeza Levca na Karlovški, 
ker je bila to pač Mašina služba kot mobilne dspecialne 
pedagoginje, smo občasno imeli tudi bolj neformalna 
druženja, obiske različnih dogodkov, piknike in srečanja z 
udeležbo naših »pridruženih« asistentk na različnih loka-
cijah po mestu ipd. Ena od njih je bila ogled predstave v 
Šentjakobskem gledališču, kjer je kot aktivna članica an-
sambla nastopala tudi »naša« Maša. Prva faza Vox alie je 
trajala pet let, dokler ni Maša, ki je bila malo pred tem celo 
izbrana za osebnost leta na Valu 202, našo »družino« za-
menjala za svojo lastnoin se obenem preselila v Maribor, 
zato smo morali iskati novo mentorico. To je postala Ne-
venka Nakrst, ki je v začetku organizirala srečanja v Šentu 
v Savskem naselju, dokler nismo morali najti začasnega 
zatočišča kar v materinskem domu. Naposled si je dru-
štvo uspelo priboriti celo lastne prostore v Domžalah in 
redno zaposliti par strokovnih delavk, tako da smo imeli 
lahko »domicil«, kamor smo se začeli voziti na sestanke, 
delovne akcije, piknikeoz. družabna srečanja iz Ljubljane 
ali od drugod. Šele izbruh epidemije pred letom in pol 
nas je prisilil, da smo se začeli srečevati »virtualno«, po 
aplikaciji Zoom. kar se je izkazalo za prav tako ali z ne-
katerih vidikov še bolj uspešen način sestankovanja, saj 
smo dobili tudi tisti, ki smo manj agresivni in zgovorni pri 
komuniciranju ali bolj zadržani in molčeči, več možnosti 
za enakopravnejše oziroma bolj »uravnoteženo« sodelo-

vanje. Ta faza še ni čisto minila in zdaj kombiniramo oba 
načina. Ko se je poslovila tudi Nevenka, jo je nasledila 
naša sedanja urednica Tina, predsednica društva pa je 
namesto Borjane postala Teja.

V začetku je bila naša revija popestrena z zabavno rubriko 
»horoskop«, ki sta jo pisali skupaj DNO (ta psevdonim naj 
bi pomenil kratico za »družbeno nesprejemljivo osebo«) 
in njena »nevrotipična« prijateljica Samantha. Ta tandem 
je kar dolgo časa uspešno pisal duhovite horoskope za 
prav tako duhovito izmišljene oziroma poimenovane »zo-
diakalne znake«, ki so bili tudi duhovito narisani. Nasledn-
je rubrike, ki so bile stalnica revije so še Žanova Kolumna 
in rubrika Od tu in tam, ki obvešča o prihodnjih dogodkih 
po mestu in širše, Esperanzina Mavrica čustev, velikokrat 
je bila vključena Ninina pesem, moja (Abditusova) rub-
rika Perspektive, ki naj bi predstavljala in /ali tudi kritič-
no pretresala različne objave, knjige, pa tudi dogodke in 
splošnejše probleme okoli avtistične in tudi neavtistične 
problematike, prav tako moja rubrika o znanih osebno-
stih iz sveta avtizma, ki se je porodila pravzaprav na os-
novi moje prejšnje zaposlitve, kjer sem prevajal oziroma 
povzemal zlasti knjigo irsko-angleškegapsihiatra in stro-
kovnjaka s področja avtizma Michaela Fitzgeralda, ki smo 
ga enkrat celo gostili v Ljubljani, tudi na predlog našega 
nekdanjega »zunanjega sodelavca«Uroša – pisca občas-
nih globokoumnih kolumn, vse do vsakokratne osredn-
je teme, ki je bila določena, intervjuja z osebnostjo, ki se 
s takega ali drugačnega - navadno strokovnega vidika 
posveča naši problematiki in uvodnika urednice. V vsaki 
številki smo imeli na začetku revije ob naših fotografijah 
očes s predstavitvijo tudi en stavek na neko iztočnico, ki 
smo ga prav tako zamenjali vsakič na novo.Prvi intervju 
smo naredili, kot se spodobi, s prvo strokovnjakinjo, ki 
se je pri nas začela ukvarjati s problematiko avtizma (že 
pred kakšnimi 30 leti) in tudi avtorico prvih publikacij na 
to temo, Branko D. Jurišić. Intervjuvali smo skoraj vse »kar 
leze in gre« na našem področju v Sloveniji, najbolj pa smo 
lahko ponosni na intervju s Tonyjem Attwoodom, ki je bil 
pred leti na obisku v Ljubljani.Seveda v vseh teh desetih 
letih ni manjkalo bolj ali manj dramatičnih trenutkov, pa 
tudi zabavnih in sproščujočih. Sam sem uspel s svojimi 
komentarji včasih tudi koga, ki se je prepoznal v njem, 
celo užaliti, vendar je recepcija odvisna tudi od načina, 
kako osebno kdo to »vzame, sem pa jih parkrat na svoj, 
včasih ne preveč prijeten način »dobil« tudi »nazaj«… Po-
leg druženja s sebi podobnimi in tudi različnimi osebami 
z avtističnega spektra pridobil tudi nekaj izkušenj, ki so 
me, poleg sodelovanja pri smiselni dejavnosti, ki naj bi 
prispevala k ozaveščanju strokovne in širše zainteresirane 
javnosti, osebno obogatile z izkušnjami drugih in v pre-
cejšnji meri tudi drugačnih od sebe. 

Osrednja tema
10 let revije Vox Alia
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Članek ob 10-letnici Revije Vox Alia.  
Ljubljana, Ponedeljek, 20.9.2021

Avtor: Sperans Aeternum

Moj prvi prispevek je bil ustvarjen za osrednjo temo Av-
tizem in samosprejemanje, ki je izšel aprila 2019. Sedaj, 
ko gledam z ustrezno retrospektivo na ta dogodek, sem 
zelo vesel, da je bil moj prispevek k reviji zame kot na-
ročen, kajti naletel sem na ustrezno temo. Tako sem se 
lahko predstavil in povedal, kako jaz sprejemam avtizem. 
Menim, da če bi bila kaka druga tema za izhodišče pisan-
ja članka, ki ne bi bila osebno izpovedna v smislu, da ne 
bi pisal o nečem, o čemer ne bi imel izkušnje, marveč bi 
pisal zgolj o svojem mnenju, potem lahko trdim, da mi bi 
bilo težje, saj članek ne bi imel toliko teže, kot jo ima ta, ki 
temelji na osebni izkušnji. 

Pri pisanju za revijo Vox Alia sodelujem zato, ker lahko s 
svojim izjemnim besednim zakladom ter znanjem ob-
likujem mnenje o številnih temah, o katerih še nisem 
utegnil razviti svojega mnenja.  

O avtizmu in njegovem dojemanju govoriti za obdobje 
zadnjih dveh let in pol, se pravi od aprila 2019 do oktobra 
2021, je izjemno težko, saj v tem času nisem spoznal do-
volj nevrotipičnih ljudi, s katerimi bi imel stike in bi tako 
posledično prek komunikacije z njimi videl oziroma imel 
priložnost spoznati, kako se odzivajo na avtizem. V tem 

določenem časovnem obdobju sem namreč večinoma 
komuniciral s strokovnimi delavci Društva ASPI, ki so  
usposobljeni za komunikacijo z avtisti oziroma samimi 
avtisti, ki so pravtako člani tega društva in ki vedo, kako 
komunicirati z nekom, ki ima avtizem. 

Za obdobje zadnjih desetih let pa ne morem povedati, 
kako se je avtizem v tem časovnem obdobju razvijal, saj 
v obravnavanem časovnem obdobju nisem bil niti član 
Društva ASPI niti sodelavec Vox Alie. 

Na osebnem področju mi je prebiranje člankov preostalih 
piscev za revijo Vox Alia razširilo obzorja, in sicer na način, 
da sem spoznal, kako drugi pisci delujejo. razmišljajo, ži-
vijo. Poleg tega moram poudariti, da nimam nobenega 
posebnega dogodka ali članka, ki bi ga bilo vredno spo-
minjati se. 

Za prihodnje uspešno delovanje revije si želim razširiti na-
bor osrednjih tem, da bi se trudili za pridobivanje novih 
članov; najbolj pa si želim, da bi nevrotipična javnost bolj 
razumela, kdo smo, zato se moramo potruditi, da bo re-
vija dostopna čim širšemu krogu bralcev. Tako bomo mi 
pisci bolj razumljeni in ne bomo več obveljali za tiste ču-
dake, katerim se je potrebno izogibati, vendar je sedaj že 
jasno, da vseh ljudi ne bomo mogli prepričati.
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Avtor: Damjan Turk

Jubilejna številka revije … »uau tudi to je prišlo«  Kako čas 
beži – že 10 let… No, jaz nisem toliko časa v tej skupinici, 
ki oblikuje revijo … sem pa vesel, da sem.  Na začetku si 
nisem mislil, da me bo to oblikovanje revije tako priteg-
nilo. Sploh nisem razmišljal, da bi sodeloval na ta način. K 
skupini sem prišel iz potrebe po nekem druženju in prišel 
sem v Društvo ASPI na sestanek brez kakih pričakovanj. 
To, da lahko prispevam k videzu in vsebini revije mi veliko 
pomeni. Sam sem že večkrat začel neke projekte, ki jih 
nisem mogel kot posameznik zadovoljivo zaključiti. To, 
da imamo sestanke (srečanja) v Domžalah, je po eni stra-
ni ovira, po drugi strani pa je v redu, da malo zamenjam 
zrak in grem kam bolj daleč. V zadnjem času (kovid času) 
pa smo delovali prek Zooma in je bilo zanimivo na drugi 
način.

Ob prihodu v skupino sem o avtizmu vedel bolj malo, saj 
sem pozno dobil diagnozo – Aspergerjev sindrom.  Tu v 
skupini pa se mi je v tem oziru odprl nov svet, v katerem 
sem nekako zaživel, ne da bi vedel. Nekdo mi je rekel – nič 
več ne bo, kot je bilo …. In imel je prav. V sedanjem času 
sem se začel zavedati stvari, ki so se mi dogajale v toku 
življenja, za katere lahko rečem, da so šle mimo mene – 
nekako sem jih potlačil, ker so bile neprijetne. To so bile 
situacije, za katere sem komaj sedaj dojel, da so značilne 
za avtizem oziroma aspergerjev sindrom.  Moje doživljan-
je avtizma zdaj je nekako nadgrajeno – bolj prepoznam 
nekatere simptome, katere večkrat opazim tudi pri ne-
vrotipikih, kar me malo zbega. To si razlagam tako, da je 
še precej ljudi, ki bi lahko dobili diagnozo avtizem…

Priprava prispevkov mi na drugačen način zapolni dolo-
čen čas in me usmeri na razmišljanje o stvareh, o katerih 
dvomim, da bi drugače kaj dosti razmišljal o njih. Pomeni 
mi veliko, da lahko tako ostanem nekako v formi (širim si 
obzorje in ostajam kulturno dejaven). Super se mi zdi, da 
je revija enostavno dosegljiva prek spleta, a včasih bi si za-
želel nekaj otipljivega v rokah. To je edino kar ji še manjka. 
Mogoče bi bilo lepo, če bi bila takrat (ko bo v tiskani ver-
ziji); dosegljiva tudi v knjižnici. Virtualnost še vedno doži-
vljam kot iluzijo – nekaj, kar je le v naših glavah. Zaživeti 
mora v redni tiskani izdaji. 

Bilo bi lepo, da bi revija povezala ves slovenski avtistični 
svet … to pomeni, da bi lahko vsak prispeval k vsebini re-
vije. Bralce bi povezovala. Svoje mesto bi imeli strokovnja-
ki, starši otrok z avtizmom in sami avtisti (pisni in likovni 
prispevki).

Avtor: Hana

Moj prvi spomin na revijo se dogaja zdaj. Pridružila sem 
se namreč pred kratkim, lahko bi rekel ravnokar. 
Pisanje je moja velika strast in najljubši način izražanja. 
Vmes te nihče ne gleda, posluša, prekinja ali komentira. 
Prišel, napisal, odložil. Potem pa naj drugi preberejo, 
če želijo, ali pa naj tvoja tkanina misli v besedah ostane 
največja neprebrana vesoljna skrivnost. 

Revija mi bo dala še več možnosti, da svoje zapise delim 
z drugimi.   
Nazdravljam s kozarcem vode, na naslednjih 10 let revije, 
s katero si bomo vsi širili obzorja in spoznavali nove, zani-
mive stvari in ljudi. 
Moja želja je, da bo čez 10 let enako, kot je sedaj. 
S tem mislim, da bomo, tako kot letos, pogledali nazaj 
in se veselili tega, kako daleč smo prišli. V sanjah bi si 
želela... 
iti mimo trafike na Konzorciju in zagledati na prodajnem 
pultu Vox Alio.  
Takšno, ki je res povsem naša kreacija. Da nismo le pisci 
– da bi se reviji pridružili uporabniki, ki bi sodelovali na 
drugačen način, zavzeli še druge vloge pri njej. 

Avtor: Žan

Naša revija Vox Alia, ki je temelj vsega, kar imamo v dru-
štvu danes, se je zgodila precej let nazaj, ko so se mame 
nekaterih naših prvih članov sestale in ugotovile, da za 
njihove odrasle otroke ni nobenega primernega društva 
ali institucije, kjer bi lahko kvalitetno preživljali čas. Našle 
so Mašo, ki je imela že nekaj znanja o tem in kmalu za-
tem smo se dobili na prvem sestanku.Ideja je bila, da bi 
zbrali skupino odraslih oseb, ki bi pisala elektronsko revijo 
z namenom ozaveščanja širše javnosti o aspergerjevem 
sindromu oz. avtizmu: kaj to je, kakšni so razni aspekti as-
pergerjevega sindroma/avtizma in kako sami doživljamo 
določene stvari, ki so s tem povezane kot npr. komunika-
cija, rituali in podobno. Prav tako pa bi govorili tudi o dru-
gih temah, kot npr. ustvarjalno delo članov, foto utrinki na 
določeno temo ter zabavne anekdote z naših sestankov 
ali življenja članov. Kmalu potem sem na Mašino pobudo 
začel pisati tudi kolumno o raznih aktualnih družbenih 
temah, ki jo pišem še danes.

Hkrati z ustvarjanjem revije pa so poteklala tudi t.i. ne-
formalna srečanja, v obliki raznih zabavnih aktivnosti na 
prostem od obiska kina, mini golfa in podobno, ki jih je 
vodila Vesna Čerin.

Kasneje je prišla tudi ideja, da bi razvili posebno kartico, ki 
bi jo osebe z SAM (spektroavtistično motnjo - kot se da-
nes reče vsem oblikam avtizma) lahko pokazale drugim 
v primeru, da so v neki situaciji, v kateri se ne znajdejo. 
Tekst kartice smo sestavili člani skupine kot hitra navo-
dila, kako učinkovito komunicirati z nekom, ki ima SAM 
in kako ravnati v primeru, da je ta oseba pod stresom ter 
kaj lahko v tem primeru pričakujejo v smislu vedenja te 
osebe. Kartica je bila velik uspeh in na račun tega je naša 
takratna urednica Maša Tkavc (zdaj Orel) postala ime leta 
2014, kar je bil seveda velik uspeh za vse nas, saj se je za-
čelo precej bolj govoriti o avtizmu kot doslej.

Počasi pa so se v društvu razvijale tudi druge stvari in de-
javnosti, dokler nismo prišli do točke, kjer smo danes, ko 
imamo Center ASPI z mnogimi dejavnostmi za mlade in 
stare osebe z SAM ter njihove starše, ki se še ne morejo 
skoraj nikamor obrniti po podporo, ki jo seveda potrebu-
jejo, ko rešujejo probleme svojega otroka z SAM.
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Prosimo, predstavite se.

Po izobrazbi sem psihologinja in psihoterapevtka. Z 
Društvom Aspi sem se prvič srečala v letu 2016, ko je v 
meni začela zoreti ideja o celovitem socialnovarstvenem 
programu za odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom. 

Pred tem sem 10 let kot psihologinja delala v različnih 
programih na področju zasvojenosti, duševnega zdravja 
in zaposlitvene rehabilitacije. Tam sem tudi lahko opazila, 
da za posameznike s spektra avtizma ni razvitih ustreznih 
podpornih mehanizmov. Čeprav sem bila že takrat z eno 
nogo v vzpostavljanju privatne prakse, kjer sem trenutno 

Intervju
...z urednicami preteklih številk revije

Nevenka Nakrst

Leta 2011 se je na pobudo ustanoviteljice in takratne predsednice društva, Borjane Varje Koželj začela 
sestavljati ekipa ustvarjalk in ustvarjalcev revije Vox Alia. Prva mentorica in urednica revije je bila Maša 
Tkavc (zdaj Orel), prvo srečanje pa je potekalo v spomladanskem času v ljubljanski kavarni z ustanovnimi 
člani DNO, Abditusom in Žanom.  Şrečanja od pomladi do jeseni so obrodila sadove in tako je septembra 
2011 izšla prva števila revije Vox Alia. Namen revije, ki ostaja nespremenjeno, lahko razberemo iz Mašine-
ga takratnega uvodnika: »Radi bi osveščali, se izražali in delili svoje zgodbe. In kot pravi naslov časopisa 
je naš “glas drugačen«, zato je prav, da se nas sliši. Na glas!” 

Revija je na začetku izhajala bolj pogosto, kasneje pa se je ustalila na treh revijah na leto. K ustvarjanju so 
pristopili novi člani in članice, nekateri pa so skupino tudi zapustili. Maja 2016 je uredniško mesto, po 17. 
izdanih revijah, zapustila Maša. Po skoraj enoletnem premoru se je revija vrnila z novo urednico, Nevenko 
Nakrst. Da pa je v tem premoru skupina nadaljevala s srečanji in tako ostala povezana, je z organizacijo 
neformalnih srečanj poskrbela Vesna Čerin.

Maša, Vesna in Nevenka so opravile pomembno delo pri ustvarjanju te revije, zato smo ji prosili, da z nami 
delijo nekaj svojih izkušenj iz naših sodelovanj.

Foto: Osebni arhiv
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zaposlena kot psihoterapevtka, me je področje avtizma 
nagovorilo in za nekaj let povsem posrkalo. Do konca leta 
2019 sem v Društvu Aspi in na Zvezi za avtizem delala kot 
strokovna delavka in vodja programov. Člani društva in 
bralci revije me poznajo po uvodnikih in člankih, ki sem 
jih za revijo Vox Alia zapisovala v tistem času. Več o meni 
in mojem delu pa si lahko preberete na spletni strani 
www.aleana.si. 

Zakaj ste sodelovali pri reviji VoxAlia? Kako je pri-
šlo do tega? 

Kot rečeno sem se z Društvom ASPI povezala v želji, da bi 
skupaj razvili socialnovarstveni program za odrasle ose-
be z Aspergerjevim sindromom. Osredotočena sem bila 
predvsem na strokovni razvoj programa in na začetku 
naše skupne poti si nisem niti v sanjah predstavljala, da 
bo to vključevalo urednikovanje Vox Alie. Prvič v svojem 
življenju sem se znašla v vlogi urednice, kar je bil svoje-
vrsten izziv, saj sem sočasno v Društvu vstopila tudi v dru-
ge vloge. Precej bolj kompetentno sem se počutila kot 
strokovna delavka in psihoterapevtka, kot pa urednica. 
Ker pa delo na področju avtizma od strokovnjaka zahteva 
približanje posamezniku preko njegovih interesov, je bila 
odločitev za urednikovanje pravzaprav lahka. To delo pa 
je na koncu koncev v meni prebudilo že davno uspavano 
željo po pisanju, za kar sem zelo hvaležna.

Kakšne so bile izkušnje s člani in članicami revije 
VoxAlia in s samo revijo?

Ko se sedaj oziram v preteklost, lahko z gotovostjo rečem, 
da je bilo ustvarjanje revije najprijetnejši, najbolj zabaven 
in tudi najbolj ustvarjalen del moje poti na Društvu Aspi. 
Izkušnje so bile raznolike in ne morem reči, da je bilo ved-
no samo lepo, sproščeno in lahkotno. Bilo je polno vse-
ga. Vsekakor čutim hvaležnost za vse trenutke, ki sem jih 
preživela z ustvarjalci revije. Avtizma se ne moreš naučiti 
iz knjig in predavanj. Avtizem lahko globoko začutiš šele 
v odnosih in kot sopotnik nekoga, ki z avtizmom živi. Čla-
nice in člani revije so mi v tem smislu ogromno dali in bili 
moji največji učitelji. 

Kaj vam ostaja najbolj v spominu? 

Še danes se s toplino spominjam, v kako velikem številu 
smo se zbrali v znanem lokalu v Ljubljani, ki je namenjen 
igranju družabnih iger. Ustvarjalcem revije so se takrat 
v večjem številu pridružili tudi mlajši člani, ki pred tem 
še niso bili tako aktivno vključeni v pisanje. Nekaj oseb 
je prišlo prvič. Mislim, da je bil takrat duhovno postavljen 
temeljni kamen za dnevni center, ki smo ga nekoliko kas-
neje tudi fizično začeli vzpostavljati v Domžalah. 

Kaj vam je sodelovanje dalo na osebnem področju?

Osvojila sem neprecenljive lekcije, ki so me obogatile tako 
na strokovnem področju kot tudi osebno. Spremenilo je 
moj pogled na življenje in svet. Avtizem na prvi vtis de-
luje brezčuten in zato marsikdo o avtizmu sprejme pov-
sem napačne zaključke. Avtizem je globoko čuteč in te v 

globinah nagovarja k premisleku o sebi, drugih in svetu. 
Razkriva življenje v svoji največji brutalnosti in krutosti, 
kakor tudi v najčistejši nedolžnosti, čudenju in veselju. Če 
me je delo na področju zasvojenosti naučilo temeljnega 
spreminjanja, me je delo na področju avtizma naučilo te-
meljnega sprejemanja. Neprecenljivo!

Se spomnite kakšne zabavne anekdote in bi jo de-
lili z nami?

Moj spomin je podoben švicarskemu siru in v tem se tudi 
najbolj razlikujem od večine oseb s spectra avtizma. Do-
godke si zapomnim kot čustvene vtise in ne kot zgodbe, 
zato z bralci dejansko ne morem deliti nobene anekdote, 
čeprav bi si to zelo želela. Vem pa, da je bilo zabavnih in 
tudi nerodnih trenutkov kar nekaj in verjetno so bili pove-
zani z uporabo metafor, prenesenih pomenov in dvojnih 
nikalnic. 

Najmočnejši čustven vtis pa lahko obudim ob spominu 
na naše prvo srečanje za pripravo revije na temo ljubezni, 
partnerstva in spolnosti. Oh, kako naivno sem se spustila 
v to področje! Srečanje v resnici ni bilo prav nič zabavno, 
ampak zelo dramatično in tudi posledice smo sanirali še 
nekaj tednov. Kakorkoli, bilo je poučno. Začeli smo go-
voriti o temah, o katerih se običajno molči. Odpirali smo 
teme, ki so zelo tabuizirane in pogosto vodijo v izjemne 
stiske. Nismo si zatiskali oči in pometli pod preprogo 
okostnjake, ki so padali iz omar, ampak smo se soočili z 
njimi. To srečanje je spodbudilo vzpostavitev kasnejših 
bolj terapevtskih in strukturiranih skupin, tako da je bilo 
še kako dragoceno in nujno potrebno.

Foto: Osebni arhiv
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Vesna Čerin

Vesna Čerin je po poklicu specialna pedagoginja in je že 11 
let zaposlena na Centru Janeza Levca Ljubljana. Kot mo-
bilna izvajalka Dodatne strokovne pomoči je 8 let delala 
z učenci z aspergerjevim sindromom na različnih šolah v 
in izven Ljubljane. Sedaj pa 4. leto poučuje v Posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja na OE OVI Jarše, kjer v 
avtističnemu oddelku poučuje otroke z avtizmom, stare 
od 12. do 14. leta.

Zakaj ste sodelovali pri reviji Vox Alia? Kako je pri-
šlo do tega? 

Moje sodelovanje z ustvarjalci revije Vox Alia se je pričelo 
4. marca 2014, ko je sošolka s specialne in rehabilitacijske 
pedagogike Maša Orel (takrat še Tkavc), poslala elektron-
sko sporočilo, da v njeni skupini za odrasle osebe z asper-
gerjevim sindromom potrebujejo pomoč še kakšnega 
prostovoljca. Povedala je, da skupaj pripravljajo časopis 
Vox Alia in se pogovarjajo o težavah, ovirah, ki jih imajo 
posamezni člani ter odkrivajo zanimiv svet aspergerjeve-
ga sindroma in avtizma. Področje avtizma me je zanima-
lo že med samim študijem, prav tako pa sem imela veliko 
pozitivnih izkušenj med samim delom.

Kakšne so bile izkušnje s člani in članicami revije 
Vox Alia in s samo revijo?

Pri ustvarjanju revije Vox alia sem aktivno sodelovala 4 

leta. S člani in članici sem hitro našla stik. Srečevali 
smo se enkrat na teden, na Karlovški 18, v zbor-
nici Centra Janeza Levca Ljubljana – OE Dom. Z 
Mašo sva izmenično vodili skupino – ona je pre-
vzela »formalna srečanja«, kjer smo pozornost na-
menili oblikovanju prispevkov za revijo, sama pa 
sem organizirala »neformalna srečanja«, kjer smo 
kvalitetno preživljali prosti čas in se bolje spoznali.
Vsa srečanja so bila res pestra, saj so se teme hitro 
preskakovale in je bilo potrebno »držati rdečo nit«. 

Pri reviji sem nudila pomoč pri iskanju idej in 
urejanju prispevkov (člankov in fotografij), ki so 
jih pripravljali člani, napisala članka - Mišljenje in 
kognicija ter Zaposlitev in odrasli z aspergerjevim 
sindromom, iskala zanimivosti glede avtizma po 
spletu (rubrika Od tu in tam, avtizem v medijih, 
drobci), prispevala fotografije ter sodelovala pri 
lektoriranju.

Kaj vam ostaja najbolj v spominu? 

V spominu mi najbolj ostajajo zelo zanimivi pogo-
vori, polni dobrih idej in humorja. Z nekaterimi čla-
ni še vedno ohranjam stike. Rada se spominjam 
prijetnega druženja na »neformalnih srečanjih«, 
ko smo šli v Tivoli preizkusit športne pripomočke, 
obiskali NUK, se družili v čolnarni, se udeležili raz-
stave „Možgani“ na Gospodarskem razstavišču in 
predavanja z naslovom Možgani in avtizem ter si 
ogledali razstavo 1001 izum, se odpravili v kino, na 

bowling in v živalski vrt, se sprehodili po praznični Ljubl-
jani, raziskovali v Mestnem muzeju, se rešili iz sobe pobe-
ga, si v Šentjakobskem gledališču ogledali predstavo Moj 
ata socialistični kulak (v kateri je igrala Maša), se odpra-
vili na izlet v Škofjo Loko, se srečali v mačji kavarni, izre-
zovali buče in pekli kostanj, igrali družabne igre, izvajali 
akro jogo, se preizkusili v mini golfu, fotografirali motive 
s poljubno tematiko ljubljanskih ulic in njenih detajlov, se 
udeležili predavanj v okviru tedna možganov z naslovom 
Spektri nor(mal)nosti, si v Cankarjevem domu ogledali 
razstavo Nikole Tesla - človek prihodnosti...

Kaj vam je sodelovanje dalo na osebnem pod-
ročju?

Ob vsaki osrednji temi revije sem razmišljala, kaj bi sama 
zapisala v prispevku, kar mi je bilo v pomoč pri samora-
ziskovanju. Svoj prosti čas sem lahko preživela z ljudmi, s 
katerimi imam veliko skupnih lastnosti: smisel za humor, 
željo po druženju, ustvarjalno mišljenje, radovednost in 
vedoželjnost.

Se spomnite kakšne zabavne anekdote in bi jo de-
lili z nami?

Trenutno se ne morem spomniti nobene anekdote. Je 
bilo pa nešteto trenutkov, ki so bili prežeti s humorjem.

Foto: Osebni arhiv
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Maša (Tkavc) Orel

Maša je specialna pedagoginja. Dela v Razvojni ambulanti 
s Centrom za zgodnjo obravnavo, natančneje z družinami 
otrok z zgodnjimi zaostanki v razvoju in rizičnimi dejav-
niki. Trenutno ima pred sabo še polno izzivov s področja 
zgodnje obravnave otrok z avtizmom in se navdušuje nad 
raziskovanjem in učenjem tega področja. Je tudi mama, 
žena in, kot sama pravi: »Sem samo jaz«. Je ljubiteljica 
gledališča, pristnih ljudi in zadnje čase tudi plezanja.

Zakaj ste sodelovali pri reviji Vox Alia? Kako je pri-
šlo do tega? 

Bila sem mogoče kakšno leto ali dve po zaključku diplo-
me. Moje prve delovne izkušnje so bile delo z otrokom, ki 
je imel aspergerjev sindrom. Avtizem me prej nikoli ni za-
nimal, potem pa so me njegova igra, ideje in svet v celoti 
popolnoma navdušili, da sem začela raziskovati na tem 
področju. Potem mi je sodelavka Mateja Kotnik, ki ima 
velike zasluge za moje strokovne začetke na področju av-
tizma, omenila društvo AS (sedaj društvo Aspi) in da po-
trebujejo pomoč. S takratno predsednico Borjano Koželj 
sva se sestali, nastala je ideja o spletnem časopisu in tako 
se je vse začelo.

Kakšne so bile izkušnje s člani in članicami revije 
Vox Alia in s samo revijo?

Bogate. Joj, toliko različnih umov na enem kupu, je bilo 
včasih kar zalogaj za nekoga, ki je bil praktično še brez 
nekih pravih vodstvenih izkušenj. Voditi skupino oseb z 
aspergerjevim sindromom pa je predstavljal še toliko 

večji izziv. Ampak mladost je norost. Imela sem priložnost 
spoznati toliko drugačnih glasov v teh petih letih in tudi 
stisk, skrbi, mišljenj, predvsem pa izbranega humorja. 
Naše razprave so bile vedno burne. Ne bom pozabila na 
njihov neverjetno sočutni način razmišljana do družbe, 
ljudi na robu in drugačnosti nasploh.

Kaj vam ostaja najbolj v spominu? 

Zagotovo so najbolj dragoceni tisti prvi trenutki. Prva sre-
čanja z ustanovnimi člani Vox alie (DNO, Abditus, Žan). Na 
začetku smo bili še brez prostorov in smo se kako dobro 
leto srečevali v knjižnici NUK, potem nam je s prostori na 
pomoč priskočil Center Janeza Levca Ljubljana. Spomin-
jam se vseh teh prvih pogovorov, ko smo postavljali te-
melje časopisa; ime, rubrike, vsebino. Toliko prigod okoli 
tega. Spomnim se,  kako sem morala čez noč postati po-
znavalka računalniška programa Indesign, postati ured-
nica, mentorica, organizatorka, prijateljica. In vseh teh 
kvalitet nisem ravno prinesla s seboj, ampak sem se s čla-
ni Vox alie razvijala. Z vsemi kiksi in pomanjkljivostmi. Bili 
so moji največji učitelji in nikoli ne bi imela tako dobrega 
pogleda v svet avtizma, če ne bi bila z njimi vsa ta leta. 

Kaj vam je sodelovanje dalo na osebnem področju?

Tako osebno kot strokovno sem dozorevala. Hvaležna 
sem za to izkušnjo. Bila je fantastična dogodivščina, ki je 
zahtevala tudi veliko energije in časa. Vsekakor sem bolj-
ša osebno tudi zaradi Vox alie. Še zdaj gledam na ta pro-
jekt kot na mojega prvega otroka, saj sem vložila vanj toli-
ko sebe. Zdaj ko sem mama dveh majhnih otrok, bi sama 
težko posvetila toliko časa tako zahtevnemu projektu. 
Vesela sem, da časopis živi še danes in se naša zgodba v 
nekem smislu nadaljuje.

Se spomnite kakšne zabavne anekdote in bi jo de-
lili z nami?

Jih ni bilo malo. Mogoče lahko omenim prigodo, ko smo 
se pripravljali na intervju z enim izmed največjih svetov-
nih strokovnjakov s področja aspergerjevega sindroma, 
Tonyjem Attwoodom. Na intervju smo se dobro pripravili. 
Ko je prišel dan, nas je gospod zelo lepo sprejel in potekal 
je zelo sproščen pogovor. Srečanje smo snemali z dvema 
telefonoma, za vsak slučaj, da se nam prvi ne izneveri. No, 
na koncu smo ugotovili, da sta se nam izneverila oba. Prvi 
je snemal točno 1 minuto, drugi pa 1 uro pogovora. Za os-
tali manjkajoči del je poskrbela naša članica DNO in njen 
neverjetno natančen spomin.

Foto: Osebni arhiv
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Prispevek iz revije št: 11, Ljubezen in 
partnerstvo, osrednja tema.

AVTOR: Nina 

Z ljubezenskimi odnosi nimam veliko veliko izkušenj, del-
no tudi zaradi Aspergerjevega sindroma, ki se pri meni 
močneje izraža že od 14 leta. Torej ravno od pubertete 
naprej, ko se v ljubezenskem življenju ljudi začne največ 
dogajati. 

V otroštvu sem se zaljubila v sošolca in profesorja, pona-
vadi je zagledanost trajala več let, a je nikoli nisem razkri-
la. Zaradi glavnega junaka sem gledala tudi Esmeraldo. 
Ko so se pri meni začeli kazati večji znaki aspergerjevega 
sindroma (okrog 14 leta), pa sem se kar za nekaj let zaprla 
vase in sem dobesedno sovražila vse ljudi, najbolj tiste, s 
katerimi sem prihajala največ v stik. Potihoma sem hre-
penela po prijateljstvu, a so me zavračali, zato sem ljudi 
vedno bolj sovražila. Ko sem se malo umirila in sem ho-
tela postati normalnejša, sem nadomestilo za zaljublje-
nost našla v zagledanosti v oddaljene ali nedosegljive 
like. Eden izmed njih je bil samovšečen profesor predme-
ta, pri katerem sem se najbolj mučila. Tu je bil še finski 
smučarski skakalec, s katerim sem med obiskom Plani-
ce doživela skoraj telepatsko izkušnjo. Domišljala sem si, 
da me je pogledal in opazil mojo stisko zaradi mraza in 
ignorance večine skakalcev. Predstavljala sem si, da me 
lahko ozdravi s svojim žalostnim pogledom in mu kasne-
je poslala celo kartico. Celo leto sem bila zagledana v in-
štruktorja vožnje avtomobila, ki je bil varčen z gibanjem, 
a zelo vzkipljive narave. Kljub hudem vplivu testosterona 

me je v 10 urah naučil več kot sem se prej naučila v 50 – ih. 
S testosteronom sem imela izkušnje lansko leto, ko sem 
spoznala prvega fanta. Bil je povsem preobremenjen z 
delom, dostikrat je deloval odtujen in hladen. Kljub stal-
nemu govorjenju ni povedal nič pametnega. Če je imel v 
mislih kakšno slabo opažanje o meni ali o svojem psu, jo 
je moral večkrat ponoviti. Nekoč mi je cel sprehod tožil, 
da je njegov morilski pes (doga) dosegel le 80 od 100 točk 
na pasjem tekmovanju. Kot mi je večkrat (!!!) razložil, si 
je dogo izbral zaradi mirnosti in prijaznosti do otrok. Saj 
sem že prvič razumela.(?) Če bo dal psu naslednjič pred 
tekmovanjem manj hrane, bo pa mogoče boljši, mrcina 
ima hrano in vodo pri njem, naj se malo bolj potrudi, je 
razglabljal. Njegov zaščitni stavek, povedan z ihto, je bil: 
tudi v nedeljo sem cel dan delal, od jutra do večera sem 
delal, ne delam nič drugega kot to, da delam in mogoče 
preberem kakšno knjigo. In seveda ni odobraval mene 
in mojega gledanja televizije, čeprav je prezir večinoma 
izražal le prikrito z omenjanjem lenih prijateljev, ki na-
mesto, da bi delali, gledajo televizijo in računalnik, itd. 
Ni razumel, da avtisti radi delamo stvari sami in ko sem 
odšla na izlet v Planico brez njega, je bil hudo togoten. 
Obtožil me je, da se nič ne pogovarjam in da ga zavra-
čam. In seveda mi je to z ihto povedal kakšne 10 krat. Kot 
da ne razumem slovenščine. Ker ga nisem hotela izgu-
biti, sem ga mirno poslušala in se mu opravičila. Zdi se 
mi, da moramo avtisti v odnosih pogosto skloniti glavo 
in se opravičiti, čeprav sploh ne vemo, kaj smo zagrešili. 
Tako radi smo sami, da ne razumemo hude posesivnos-
ti nevrotipičnih posameznikov. Sama sem hrepenela po 
tesnem prijateljstvu, dokler nisem zbolela na ščitnici in 
ugotovila, da dolgo druženje z ljudmi predstavlja prevelik 

Iz naftaline
Izbrani članki naših ustvarjalcev iz preteklih 
številk 

Foto: Internet
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stres za mojo ščitnico, tako da sem se mogla malo umiriti 
in prisluhniti sebi. Še vedno pa sem rada z ljudmi, ki me 
razumejo in ki niso preveč zahtevni ter pikolovski. Klepe-
tanje prek facebooka ali po telefonu pa mi ne predstavlja 
stresa in se ga večkrat poslužujem. Iz odnosa mojih star-
šev vidim, da je tako avtističnemu očetu kot nevrotipični 
mami kar težko. Oče se samozdravi z alkoholom, zato po 
napornem delu na kmetiji in pri gradnji hiše vse večere 
prespi pred televizorjem, mama občasno znori in oče 
mirno posluša njene izpade in se ne zna branit, ker edina 
obramba bi bila, da bi rekel, sem pač avtist, tak sem. Svoje 
bolezni pa ne prizna. Pod vplivom alkohola deluje dokaj 
socializirano, je kar zgovoren, čeprav ponavlja ene in iste 
zgodbe in večkrat koga nenamerno prizadene, saj ne 
razmisli o tem, kar pove, ampak kar butne ven. Čeprav v 
naši družini ni nasilja, iz odnosa med staršema in iz lastne 
izkušnje vidim, da se mi v odnosih z nevrotipičnimi posa-
mezniki ne obeta nič zdravilnega za mojo dušo. Tudi stari 
oče je bil avtist, stara mama pa nevrotipična. Stari oče je 
garal v službi in doma, si zaradi živčnosti odrezal prste na 
roki in si hudo poškodoval nogo in peto, večkrat je gro-
zil s samomorom, ker ga naj ne bi razumeli. Stara mama 
ga je razumela in sodelovala v njegovih preganjalnih 
blodnjah, da mu želimo slabo in da smo lenobe. Po cele 
noči sta naglas govorila o naši zlobi. Zdi se mi, da je stara 
mama sprejela igro svojega moža, ker se je bala, da bo 
v nasprotnem primeru res naredil konec. Pred vsemi ga 
je klicala stari ali ti moj revež, kar je tudi ponižujoče, a ga 
navidezno ni motilo. Iz svojih redkih ljubezenskih izkušenj 
sem ugotovila, da se nekateri nevrotipični posamezniki, 
ki zaradi različnih razlogov ne najdejo partnerja (moj de-
loholik ima hudo nesimetričen obraz, velik nos in ves čas 
smrdi), sčasoma sprijaznijo, bolje avtist, kot noben in na 
vse pretege skušajo spremeniti avtista, nekateri se tudi 
na različne, večkrat prikrite načine, znašajo nad avtistom, 
ki je pogosto brez službe. Ko ugotovijo, da se avtista ne da 
spremenit, ga pustijo (to se mi je zgodilo večkrat) ali pa 
ostanejo z njim in mu življenje spremenijo v pekel. Tako 
izkušnjo imam jaz in upam, da sem bolj izjema kot pra-
vilo. Imam tudi izkušnjo zveze z avtistom, ki je bil izrazito 
len, omembe vredno muko mu je predstavljalo tudi ma-
zanje marmelade na kruh, izrazito so ga motili zvoki (tako 
zelo, da se je selil iz enega stanovanja v drugega glede na 
trenutno jakost okoliških zvokov) in bil je nor na spolnost 
(ves čas se je hotel poljubljat, mogla sem nosit posebne 
črne žabe, težko je upošteval moje trenutno nezaniman-
je za spolnost ter dejstvo, da ne moreva biti naga po 2 
tednih poznanstva). Poleg tega je bil izrazito neprivlačen, 
umival naj bi se vsak četrtek, puloverja in ostalih oblačil 
pa med najinim 2 mesečnih poznanstvom ni zamenjal. 
Moji nevrotipični materi seveda ni bil všeč in tudi to je bil 
razlog, da sem ga pustila. Neka prijateljica, ki me dobro 
pozna, je rekla, da še ni obupala nad mano in da lahko 
najdem fanta, ki pa mora biti bolj nezahteven in se kar 
strinjam z njo.

Prispevek iz revije št. 25: Esperanza, 
Avtizem v svetu slavnih: Greta Thun-
berg 

Avtor: Esperanza

Je mlada švedska podnebna aktivistka, ki jo je pri komaj 
šestnajstih letih spoznal že cel svet zaradi njenega giban-
ja »Šolski protest za podnebje«. Ta je postal znan avgusta 
2018, ko so se zanjo začeli zanimati švedski mediji. Diag-
nozo aspergerjev sindrom je dobila nekaj mesecev kas-
neje. Poleg nje ima še diagnozo obsesivno –kompulziv-
ne motnje in selektivnega mutizma. Greta se je rodila 3. 
januarja 2003 v švedskem glavnem mestu Stockholmu, 
mami operni pevki in očetu igralcu. Prvič je za podneb-
ne spremembe slišala v šoli pri osmih letih, ko se je za-
čela spraševati, zakaj odrasli, predvsem voditelji držav, ne 
spremenijo nič na tem področju. Pri enajstih letih je zara-
di tega postala depresivna in nehala govoriti, kar ji sedaj 
pomaga, da govori samo takrat, ko je potrebno. Se pravi, 
ko protestira vsak petek pred švedskim parlamentov v 
Stockholmu in ostalih govorih pred evropskimi in svetov-
nimi institucijami in voditelji. Prednost njene diagnoze 
aspergerjevega sindroma, oz. kot pravi sama, da je »na 
spektru«, je v tem, da je zanjo vse črno ali belo, vmesnih 
nians ni. Pravi tudi, da bi kar umrla, če ne bi protestirala. 
S tem hoče dopovedati odraslim, da je nekaj potrebno 
narediti na področju podnebnih sprememb, saj uničujejo 
njeno prihodnost ter prihodnost vseh mladostnikov in ot-
rok, ki še prihajajo. Očetu ni preveč všeč, da ob petkih ne 
hodi v šolo in rajši protestira, čeprav hkrati tudi spoštuje 
njeno stališče in jo podpira pri njenih protestih, medtem 
ko njena mama kot operna pevka ne hodi oz. leti več na 
mednarodne nastope, do česar jo je pripravila prav Greta. 
Domače je med drugim tudi prepričala, da so postali ve-
gani in da nikamor ne potujejo več z letali, ampak s kakš-
nim drugim prevoznim sredstvom. Njeni učitelji imajo 
deljena mnenja glede njenega izostajanja iz šole z name-
nom, da bi lahko povedala, kar si misli o podnebju in nje-
govih spremembah. Kot ljudje jo podpirajo, kot učitelji pa 
bi raje videli, da bi hodila v šolo in spremljala pouk. Eden 
od učiteljev, ki jo podpira v njenih prizadevanjih, pravi, da 
v šoli povzroča težave, po drugi strani pa meni, da hiti-
mo v podnebno katastrofo in da bi se kaj spremenilo, je 
občasno potrebno biti nerazsoden in početi stvari, ki jih 
počne ona. Znana je postala predvsem po »Šolski stavki 
za podnebje« ali »gibanju »Petki za prihodnost«. Stavko 
oz. protest namreč izvaja vsak petek pred švedskim parla-
mentom v Stockholmu v času šolskega pouka, s čimer je 
začela v maju 2018, medijsko prepoznavnost pa so dobili 
njeni protesti v avgustu 2018, ko so se zanjo začeli zanima-
ti švedski mediji. Gibanje »Šolski protest za podnebje« se 
je začelo novembra 2018 na Švedskem. Zanimivo je, da je 
Švedska sprejela zakon, ki naj bi nevtraliziral uporabo ogl-
jikovega monoksida in dioksida do leta 2045, kar pomeni, 
da so sprejeli najbolj ambiciozen zakon na svetu glede 
podnebnih sprememb. Decembra 2018 se je predstavi-
la na konferenci Združenih narodov o podnebnih spre-
membah in po tistem se je začelo širiti na vse strani sveta. 
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V marcu 2019 se je njeno gibanje tako razširilo, da se mu 
je pridružilo 1,4 milijona dijakov in študentov iz 112 držav 
po svetu, maja istega leta pa se je zgodil še en podoben 
dogodek, ki se je razširil že na 125 držav. Najprej je pro-
testirala na javnih demonstracijah. Začela je s protestom 
»Rise for Climate« pred evropskim parlamentom v Stras-
bourgu. Sodelovala je tudi na protestu v Londonu, ki ga je 
naslovila kot »Deklaracijo za upor« (Declaration of Rebel-
lion), kjer je označila voditelje držav in drugih pomemb-
nih institucij EU za otroke, ker nič ne naredijo za podneb-
je. Na TEDx Stockholm je govorila o tem, kako je pri osmih 
letih prvič slišala o podnebnih razmerah in ni mogla do-
jeti, da voditelji ne naredijo nič, da bi se podnebje izbolj-
šalo, predvsem pa ni mogla verjeti, da o tem ne govorijo 
na vsaki radijski in televizijski postaji, tako kot o vojnah. V 
tem obdobju je želela postati tudi podnebna znanstveni-
ca, ker pa je znanost to že ugotovila, ni razumela, zakaj so 
to vsi zanikali, se delali nevedne in niso ukrepali, saj se na 
ta način ne more spremeniti nič. Na konferenci Združe-
nih narodov o podnebnih spremembah decembra 2019 
je o njih govorila pred plenarno skupščino. Sodelovala pa 
je tudi v plenarnem pogovoru, kjer je razložila kako se je 
šolska stavka začela. V Davos, kjer je sodelovala na Svetov-
nem gospodarskem forumu, je prispela po 32-urni vožnji 
z vlakom, da bi nadaljevala svojo kampanjo o podnebnih 
spremembah in tako še bolj šokirala voditelje držav ter jih 
privedla do tega, da bi končno začeli delovati in spremin-
jati stvari na bolje. Predvsem je voditelje opozorila, da so 
žrtvovali neprecenljive vrednote za nepredstavljive znes-
ke denarja. Opozorila ji je tudi da morajo biti »panični«, saj 
smo manj kot 12 let oddaljeni od trenutka, ko sveta več ne 
bo mogoče rešiti, zato moramo nujno zmanjšati upora-
bo CO. Na konferenci Evropskega socialnega odbora, kjer 
je sodeloval tudi Jean-Claude Juncker, je spregovorila o 
tem, da ni dovolj, da zmanjšamo uporabo ogljika za 40% 
do konca leta 2030, zmanjšati pa bi jo morali najmanj za 
80%, drugače bo to za voditelje držav največji neuspeh 
in katastrofa človeške zgodovine. V Berlinu je nagovori-
la peščico ljudi pred Brandenburškimi vrati. Predvsem je 

govorila o tem, da mora protestirati, namesto, da bi hodi-
la v šolo, zato, da bi ljudje končno kaj naredili. Srečala se 
je tudi z znanstveniki, ki delajo na Potsdamskem inštitutu 
za raziskave. V Evropskem parlamentu v Strasbourgu je 
nagovorila poslance, da bi bilo treba kaj narediti za pod-
nebje in okolje, predvsem pa je govorila o tem, da dnevno 
izumre okoli 200 živalskih in rastlinskih vrst ter nasploh 
na katastrofo, ki nas čaka – zmanjšanje rodovitne plas-
ti, krčenje deževnega gozda, strupeno onesnaževanje 
zraka … V Avstriji na World Summit 20 je ponovila govor 
iz evropskega ekonomsko-socialnega sveta. Srečala pa 
se je tudi z nekaterimi znanimi voditelji. Govori se tudi o 
»učinku Grete Thunberg«: najprej je navdušila več učenk, 
bojevnic za podnebje, nato je s svojimi govori dosegla 
tudi nekatere politike, ki so na podlagi njenih protestov in 
govorov ugotovili, da se mora kaj spremeniti na področju 
podnebnih sprememb, čeprav večina odraslih, predvsem 
političnih voditeljev, še vedno misli, da jih samo provocira. 
V času svojega delovanja je prejela več nagrad: prvo za 
članek o podnebju za mlade ljudi na natečaju švedske-
ga časopisa Svenska Dagbladet maja 2018. Novembra 
je prejela štipendijo Young Role of the Year. Na medna-
rodni dan žensk je bila proglašena za najpomembnejšo 
žensko Švedske za leto 2019. Time jo je najprej decembra 
2018 proglasil za eno 25-ih najvplivnejših najstnikov za 
leto 2018, medtem ko jo je v aprilu 2019 razglasil za eno 
od 100- ih najvplivnejših ljudi na svetu. V času njenega 
obiska v Berlinu je prejela nagrado Zlata kamera, v Čilu 
so ji podelili nagrado Laudato Si‘, Amnesty International 
pa jo je imenoval za »ambasadorko zavedanja« za njeno 
vodstvo v podnebnem gibanju, za katero pravi, da je od 
vseh ki so sodelovali v njenem gibanju »Friday for Futu-
re«, medtem ko je nagrado Children‘s Climate Prize zavr-
nila, saj bi morali prejemniki le-te potovati v Stockholm z 
letalom. Iz zgoraj navedenih dejstev lahko razberemo, da 
je zelo samosvoja, počne, kar se ji zdi prav, čeprav obe-
nem počne tudi tisto, kar ni prav. Rada šokira ljudi do te 
mere, da ji prisluhnejo, čeprav se nekateri jezijo nanjo in 
jo omalovažujejo.

Foto: Internet
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Prispevek iz revije številka 26, Komu-
nikacija, osrednja tema

Avtor: Damjan

Avtistična  oseba  in  komunikacija  …  ha,  krasno  …    Vse-
kakor  je  to  dober  izziv  in  ko  nekdo,  ki  ima  aspergerjev 
sindrom,  preučuje  in  piše  o  komunikaciji;    gotovo  de-
luje  to  nanj  terapevtsko. Tako,  da  ne  samo  zaradi  tega,  
tudi  drugače  rad  podrobneje  raziščem  stvari, samo  
če  imam  ali  si  dam  čas.  Tu  pa imamo  celo  rok  in  
mislim  da  sem  začel dovolj zgodaj, da bo nekaj iz tega. 
Ja,  komunikacija  je  zelo  obsežna  zadeva  ...  Odvisna  
od  okolja,  v  kateri  se  izvaja  in  s  kom  se  komunicira  
(pogovarja  …). Zelo  pomembno je,  iz  kake  generacije  
je kaka  oseba,  in  seveda  temu  primerno  je treba  tudi  
prilagoditi  komunikacijo  –  če se  hočemo  razumeti  in  
odpraviti  konflikte. Pomembno  je  tudi,  iz  kakega  okol-
ja  prihaja  kaka  oseba.  Se  pravi  komunikacija ni  tako  
enostavna  stvar.  O  sogovorniku moramo  nekaj  vedeti,  
da  lahko  prilagodimo  način  komunikacije.  Treba  je 
vedeti  za  stopnjo  čustvene  tolerance  … oziroma,  po  
domače,  stopnjo  prilagajanja  in  mejo  potrpljenja  ob  
morebitnem nerazumevanju  sogovornika.  Biti  je  treba  
pripravljen  za  morebitno  dodatno  obrazložitev nera-
zumljenega. Ljudje  prihajamo  iz  različnih  okolji  in  se 
pojavljamo  tudi  v  različnih  okoljih.  Temu se  moramo  
ustrezno  prilagajati.  Prilagajati  moramo  način  komuni-
kacije  …,  recimo,  s  predšolskim  otrokom  se  ne  moraš 
pogovarjati  enako  kot  z  nekim  direktorjem,  očetom  
nekih  otrok,  delavcem,  profesorjem  na  fakulteti  …  po-
membno  je, da  se,  recimo,  učitelj  prilagodi  učencu in  
ne  obratno  …  vzgojitelj  otroku,  ki  ga vzgaja  …  starejši  

pride  na  proti  mlajš mu  …  izkušenejši  ali  zmogljivejši  
pride na  proti  manj  zmogljivejšemu  manj  izkušenejše-
mu … Ravno  tako  je  ena  od  posebnosti  sama komuni-
kacija  na  delovnem  mestu  oziroma  v  službi.  Odločil  
sem  se,  da  napišem nekaj  o  tej  vrsti  komunikacije.  
Človek se  celo  življenje  uči  govoriti  in  na  koncu spozna,  
da  tega  še  vedno  ne  zna.  Kot vemo,  se  v  okoljih,  kjer  
se  več  gibljemo, tudi  več  naučimo  –  prilagodimo  na-
činu izražanja,  komuniciranja;  spoznamo določene  ljudi  
in  vzpostavimo  z  njimi določen  odnos  in  komunikacijo,  
pa  naj si  bodo  to  sodelavci  …  šef  (predpostavljeni,  ki  
je  v  mojem  primeru  Italijan  in  ne govori  slovensko),  
osebe  iz  kadrovske službe,  direktor.  V  podjetju  so  tudi  
sistemi  komunikacije  s  pomočjo  papirjev in  obrazcev.  
Je  komunikacija  prek  računalnika  …  interna  pošta  za  
komunikacijo  med  oddelki  …  Ja,  veliko  je  tega in  kom-
pleksno  je.  V  času  zaposlitvene aktivnosti  pa  tudi  sama  
komunikacija napreduje  in  se  nadgrajuje.  Tako  kot  se 
izpolnjujemo  v  samem  delu  se  tudi  v  komunikaciji.  
Šef,  ki  je  Italijan  in  ne  zna slovenskega  jezika,  a  se  bo  
tudi  tega naučil  –  vsaj  malo  …  če  bo  imel  interes  –  in  
ga  ima.  Vsi  se  učimo  v  službi komunicirati  na  način  
prilagojen  določeni  osebi,  saj  je  pomembno  za  delovni 
proces,  da  razumemo  eden  drugega.  V vsakem  delu  
je  določeno  izrazoslovje,  ki ga  mora  delavec  osvojiti,  da  
lahko  stvari razume in  v  delovni  skupini  funkcionira. To  
so  specifike  različnih  del,  poklicev  in okolij. Recimo,  v  
lesni  delavnici,  kjer  delam,  je šef,  ki razdeli  in organizira 
delo,  Italijan, in  on  je  ta,  ki  se  dogovarja  s  predde-
lavci,  kako  in  kaj.  Od  preddelavcev  zna  pa le  eden  
italijansko  –  ta  velikokrat  rešuje  problem  komunikacije  
(tiste  osnovne …  pogovorne).  Ti  preddelavci  imajo  vsi 
večjo  odgovornost  in  en  svoj,  že  od  prej vpeljan na-
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čin, komunikacije. Potem  smo  ostali,  kolikor nas  je,  ki  
imamo  odgovornost le,  da  delamo in  da  naredimo  to  
čim  bolje  v  doglednem  času. O  načinu  in  organizaciji  
(razdelitvi)  dela se  pogovarjamo  ob  začetku  dela  in  ob 
odmorih,  če  je  potrebno.  Med  samim delom  naj  ne  bi  
govorili,  razen  najnujnejših  navodil  in  napotkov.  Moteči  
element pri  komunikaciji  je  hrup,  pa  tudi  naglušnost  
nekaterih  ….    Generacijska  struktura  delavcev  je  pestra,  
še  posebno  čez poletje,  ko  dobimo  študente.  Tako  da  
je pogovor  nekoga,  ki  je  tik  pred  upokojitvijo,  in  enega  
študenta  lahko  zanimiv. Zanimiv  je  tudi  način  prilaga-
janja  drug drugemu  pri  samem  delu  –  usklajevanje 
opravil. O  sami  komunikaciji  med  oddelki  v  podjetju  
vem  še  premalo,  da  bi  si  upal  kaj pisat  o  tem.  Sem  
pa  ugotovil,  da  je  kar kompleksno.  Sploh  pri  zamenjavi  
določenih  delavcev  na  ključnih  točkah  za komunikaci-
jo,  lahko  pride  do  napak  in konfliktnih  situacij,  ki  jih  je  
potrebno  potem  reševat.  In  tu  je  spet  potrebna  prava 
in strpna komunikacija. Posebno  pomemben  je  način  
komunikacije  pri  sprejemu  novih  sodelavcev, kar  se  
trenutno  dogaja  (vedno  pride  kak nov).    Moje  mnenje  
o  tem,  kako  bi  moralo  biti,  je,  da  se  vsakega  lepo  
sprejme  in namesti  ter  uvede  v  ustaljen  ritem  življen-
ja  in  dela  v  skupini  sodelavcev.  Človek se  mora  čutiti  
sprejet  …  Dejansko  pa  se dogaja  vse  mogoče  –  tišina,  
opazovanje s  strani,  ocenjevanje,  takojšnje  zasliševanje  
…,  kar  seveda  na  človeka  ne  deluje  ravno  spodbudno.  
Sicer  pa,  kakor kje  …  Kjer  imajo  podjetja  službo  za  
delo z  ljudmi  ali  pa  utečene  postopke  –  to steče  kar  
avtomatsko.  Pomemben  je sprejem  in  odnos  do  nove-
ga  delavca  pri delu  –  potrebno  je  potrpljenje,  pogovor, 
opazovanje,  pomoč  in  uvodno  vodenje, dokler  je  po-
trebno.  V  tem  procesu  spoznamo,  koga  imamo  pred  
sabo  in  kaj lahko  pričakujemo  od  njega.  Gradijo  se 
tudi  globlji  odnosi  in  povezanosti.  Ti  so pomembni  pri  
delu  in  to  posebno  tam, kjer  je  potrebno  vedeti  ali  se  
na  človeka lahko  zaneseš.  Tako  človek  –  vsak  delavec  
na  delovnem  mestu  –  sebe  gradi  in izpolnjuje  –  do-
ločeno  delo  mu  postaja vse  bližje  in  prijaznejše  (kljub  
drugim težavam). Zelo  pomembno  je,  da  so  delavci  
med sabo  povezani  in  se  dobro  razumejo.  Tu odigra  
pomembno  vlogo  komunikacija. Dobro  je,  da  vodja  
skupine  delavcev delavce  pozna  in  je  z  njimi  povezan  
in  v čim  boljših  odnosih.  Temu  pripomorejo druženja  
in  sestanki  med  in  včasih  tudi po  delu,  ki  niso  nujno  
strogo  poslovni. Pri  komunikaciji  mora  priti  do  popuš-
čanja  in  razbremenitve  napetosti,  ki  se običajno  ustvari  
pri  delu.  Temu  služijo odmori. Ljudje  delamo  napake  
in  to  kljub  želji, da  bi  čim  bolje  naredili,  kar  pač  de-
lamo.  Zato  moramo  biti  strpni  eden z  drugim,  tako  
pri  delu,  kot  pri  komunikaciji. Omogočiti  moramo,  da  
lahko  vsak  pove svoje,  kar  ima  za  povedat,  in  prav  je,  
da ga  poslušamo.  To  je  osnovna  kultura  in spoštovanje  
do  osebe,  ki  govori  –  komunicira.  S  tem  bi  tudi  jaz  
zaključil  oris mojega  videnja  komunikacije  v  podjetju 
–  oziroma  kjerkoli  na  delu.  V  veliko  podjetjih  je  prob-
lem  obstanka  prav  komunikacija,  kar  samo  potrjuje  
pomembnost le-te.

Prispevek iz revije št: 13, Mišljenje in 
kognicija, osrednja tema

Avtor: Nina 

Najbolje se počutim, ko v moji glavi vladata mir in spokoj-
nost. Včasih sem imela izrazit vizualni spomin. V šoli sem 
bila prizadevna in dobila zlati priznanji iz zgodovine in ke-
mije, ter srebrni iz slovenščine in matematike. Sedaj me 
vizualni dražljaji motijo, a je moj vizualni spomin še vedno 
boljši od slušnega. Hitreje od besed si zapomnim letnice 
in številke. Imam težave z učenjem na pamet, zato imam 
probleme s predstavitvami (npr. pri diplomi). 

Rada imam rutino v mišljenju in se težko navajam na 
nove situacije. Red in rutina zame pomeni, da mi dan po-
teka po ustaljenem urniku s čim manj opravili, da ostane 
dovolj časa za dremanje. Torej nisem preveč produktiv-
na. Ko pa se odpravim stran od doma v mesto, postanem 
živahnejša in imam več energije, razen, če mi voznik av-
tobusa pokvari dan z dretjem zaradi malenkosti. Včasih 
sem veliko sanjarila, da bom preoblečena v nogometaša 
dosegla gole in zmagala na svetovnem prvenstvu. Rada 
sem si tudi predstavljala, da kot umetnostna drsalka izva-
jam nemogoče skoke z desetkratnimi obrati. Ali, da se 
žrtvujem za kakšno višjo stvar in me potem častijo kot 
svetnico. Sedaj imam druge sanjarije, ki so bolj normalne, 
a kljub temu pogosto težko uresničljive. Nekaj časa sem 
imela težave tudi z obsesivno – kompulzivno motnjo, ki 
se je kazala predvsem v tem, da nisem hotela pospraviti 
po sobi in so vsi predmeti morali ostati v istem neureje-
nem stanju več let. Lahko si prestavljate, da moja soba ni 
zgledala preveč lepo. Pozornost in koncentracijo imam v 
družbi na bolj nizkem nivoju. Ko nekoga poslušam, se hit-
ro izgubim v njegovi razlagi, ne ločim bistva in težko sle-
dim. Pozornost in koncentracija sta boljši, če sem kje na 
samem in gledam računalnik, televizijo, zapiske, knjigo, 
itd. Avtizem vpliva na moje mišljenje in kognicijo in svoje 
življenje skušam vsaj malo podrediti izboljšanju svojih in-
telektualnih sposobnosti.

Foto: Internet
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Prispevek iz revije št. 23., Kolumna 

Avtor: Žan

Spet je bil prvi november, Dan mrtvih in kot že nekaj let 
so se spet vrstili pozivi, da prižgemo svečo manj, pomisli-
mo na okolje, saj pravijo, da je sveč res preveč in podob-
no... Medtem ko je sicer res dobro, da mislimo na okolje 
pa en dan »misli na okolje« ne odtehta 364 drugih dni, ko 
mislimo na okolje zelo malo ali nič.... Nekako tako kot so 
včasih rekli za osmi marec, da en dan spoštovanja žensk 
ne odtehta 364 drugih dni brez potrebnega spoštovanja... 
Kot odgovor na navedeno pa zelo pogosto slišimo eno ali 
več naslednjih trditev: »nekje je pač treba začeti, saj bo 
potem bolje«, »če bi vsi nehali uporabljati sveče, bi bilo 
precej manj onesnaženja«, »moramo vsaj nekaj narediti 
za okolje, bolje kot nič«, ipd... Vse to je seveda načeloma 
res, vendar precej zgreši bistvo problema, to je, da ones-
naženje okolja v veliki meri ni odvisno od posameznikov, 
ampak od velikih podjetij, ki mislijo samo na svoj dobiček 
in na nič drugega. Situacija sama po sebi sploh ni tako 
nova kot se zdi, že v starih časih so bogati radi kupovali 
odpustke, ko so prekršili katero od zapovedi. To je najbolje 
opisal Martin Luther z eno svojih tez: »Kdor vidi potreb-
nega in se zanj ne zavzame, ampak kupi odpustek, si 
ne pridobi papeževega odpuščanja, ampak božjo jezo.« 
In današnje zavzemanje za manj sveč je zelo podobno 
temu, le da si sedaj odpustke podeljujemo sami, s tem 
ko verjamemo, da smo dobri do okolja, ker smo tu in tam 
spremenili kako malenkost, kakor nam naročajo preko 
socialnih omrežij... Vendar pa je cela zadeva zveni nekako 
tako, kot da bi nekdo skočil s stolpnice in mislil, da bo vse 
v redu, ker ima v žepu 3 štiriperesne deteljice, ki prinašajo 
precej sreče... Lahko da bo res vse v redu, a najverjetneje 
ga čaka precejšnje razočaranje ko pride do tal... Podobno 
je z našim obnašanjem do okolja, lahko da bo vse v redu, 
a najverjetneje ne, ker narava ne odpušča... Vendar pa je 
še čas, da se dejansko spremenimo in dejansko naredimo 
kaj za okolje, namesto da zgolj mislimo da smo... Saj še 
znamo, kajne?

Prispevek iz revije št.  31, Lucidne sanje 

Avtor: Hana

Kaj je lucidno sanjanje in zakaj ga prakticirati?

Lucidne sanje so tiste, v katerih se zavedamo dejstva, da 
sanjamo, lahko pa jih tudi nadzorujemo. Nekateri ljudje 
so naravni lucidni sanjači, drugi lucidnost treniramo – do 
nje pridemo s posebnimi tehnikami. Lucidne sanje so 
lahko prav tako živo, resnično doživetje kot nekaj, kar se 
nam zgodi v budnem stanju. V tej rubriki bova dve občas-
ni, a izkušeni lucidni sanjački z vami delili nekaj lastnih 
izkušenj, nekaj znanja, ki sva ga pridobili, in kakšen napo-
tek, 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 svobodna kot 

ptič. V hipu sem na strehi svoje hiše, z eno samo mislijo 
vklopim irsko glasbo (ki prihaja kar od nikoder) tako na 
glas, da se trese cela vas, in zaplešem brez zadržkov. Ker 
vem, da so vsi ljudje, ki me gledajo, del mene. Prespimo 
tretjino naših življenj. Tudi v tej tretjini lahko na polno ži-
vimo in doživljamo. Zakaj ne bi tega časa in sposobnosti 
naših krasnih možganov izkoristili? Letenje, telekineza, 
hoja skozi stene, po morju, hecne interakcije s projekci-
jami (ljudmi v sanjah)... vse to in še več redno počnem v 
svojem sanjskem svetu. Gravitacija in ostali fizikalni za-
koni, socialne norme... na vse to lahko pozabimo. Meje 
določa naša domišljija! Ta pa je lahko brez meja. Lucidne 
sanje nam lahko pomagajo pri nočnih morah. Ste se kdaj 
kot majhni zbudili iz nočne more, vsi prestrašeni, 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. Lucidnost pa nam 
lahko. Nekaj tednov nazaj sem se v sanjah zopet znašla 
pred pošastjo. Ne veste, kako sem si oddahnila, ko sem 
se spomnila, da sanjam in pogumno zamahnila 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 živeti. 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.

Avtor: Mari

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 raziskuje in ustvarja sanjske po-
krajine... skratka počne pač, kar si srce poželi. Kaj pa meni 
srce poželi? Prišla sem do točke, ko si pravzaprav nič 
več nisem želela. Privlačne aktivnosti so me začele dol-
gočasiti. Torej bi bilo logično početi nekaj uporabnega. 
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 
pomembno. Spet sem nazaj pri užitkih, tokrat čisto pre-
prostih. V mojih sanjah je najboljša hrana, najboljše za-
bave, kjer je v ospredju samo glasba in to najboljša. Za 
okus in sluh je poskrbljeno, kaj pa vid, tip, voh? Morda si 
lahko poiščem 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 lek-
cije za življenje. Tudi mene učijo, kako biti lucidno buden. 
Včasih so mi običajne in pričakovane 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 spo-
znala celo več sanjalcev. Trenutno vidim smisel lucidnega 
sanjanja prav v tem, da delim izkušnje z drugimi. 
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Prispevek iz revije številka 17, SOCIAL-
NO ŽIVLJENJE OSEB Z ASPERGERJE-
VIM SINDROMOM, osrednja tema

Avtor: Nastja Trtnik 

Moje socialno življenje je zelo težko, saj se v določenih 
situacijah, ki so zame popolnoma nove, zelo težko znaj-
dem. Včasih sem takoj ko sem prišla do človeka in stopila 
v kontakt z njim povedala, da imam Aspergerjev sindrom. 
Z leti pa sem ugotovila, da to ni najbolje, saj me je ta ose-
ba, do katere sem pristopila imela za čudno. To sem po-
čela, ker sem si s tem želela zagotoviti varnost pred tem, 
da bi se navezala na človeka, ki nebi bil sposoben sprejeti 
moje drugačnosti. Z leti pa sem prišla do spoznanja, da je 
bolje, če o tem, da imam Aspergerjev sindrom na začetku 
molčim in povem to šele takrat, ko me oseba spozna in si 
o meni že ustvari svoje mnenje. Tako oseba lažje sprejme 
mojo drugačnost, ker me že pozna in ve kakšna sem. Vča-
sih pa kakšni osebi tudi ne povem, da sem drugačna, ker 
spoznam, da tega ne bo zmogla sprejeti kot dejstvo in, da 
je bolje, će ta oseba tega ne ve. Sicer imam kartico o tem, 
da imam Aspergerjev sindrom, a je po večini ne uporabl-
jam, ker so ljudje o tem premalo informirani in premalo 
vedo o tem. Mislim, da bi morali ljudi o Avtizmu in Asper-
gerjevem sindromu bolje osveščati, saj bi s tem nam, ki to 
stanje imamo zelo močno izboljšali naše življenje, ker bi 
nas ljudje lažje razumeli in sprejemali medse.

Prispevek iz št.22, Perspektive:

Avtor: Abditus

Dva filma na tematiko avtizma Okoli dneva avtizma, 2. 
aprila, so letos na Televiziji Slovenija prikazali dva filma 
s to tematiko, enega domačega, ki je nastal v produkciji 
TVS in še enega tujega. Prvi film domače izdelave z naslo-
vom »Posebne zgodbe«, ki je nastal v produkciji izobra-
ževalnega programa TVS (avtorica scenarija je novinarka 
in voditeljica oddaje Turbulenca Milica Prešeren, režiser 
pa je tudi splošno znani Marko Naberšnik), kot strokovna 
svetovalka je imela pomembno vlogo še specialna pe-
dagoginja dr. Branka D. Jurišić, ki tudi nastopi v njem in 
pove, da je »za približno 10 odstotkov oseb z avtizmom 
značilno, da imajo izjemne sposobnosti. To pomeni, da 

odstopajo od splošnega povprečja. Za tako rekoč vsakega 
z avtizmom pa je značilno, da ima nekatere sposobnosti 
bolje razvite od drugih .« Praksa kaže, da ima približno po-
lovica oseb z avtizmom motnjo v duševnem razvoju, polo-
vica pa ima povprečne sposobnosti ali pa nadpovprečne. 
Film prikazuje pet primerov v glavnem mlajših avtistov 
oz. aspergerjevcev, ki so ustvarjalni vsak na svojem pod-
ročju. V njem se soočimo z vprašanjem, kako je v resnici 
živeti z avtizmom? Kaj potrebujejo osebe z različnimi av-
tističnimi motnjami in kakšne so njihove izjemne sposob-
nosti in primanjkljaji; kako se vklapljajo v svojo okolico in 
funkcionirajo predvsem v njihovi primarni družini, v šoli, 
s svojimi mentorji in v vsakdanjem življenju. Pri 5-letnem 
Viktorju so starši opazili, da je drugačen, ko je bil star 9 ali 
10 mesecev. 16-letni pianist Bor, dijak dvoletnega progra-
ma Biotehniškega centra Naklo, ima izjemen fotografski 
spomin in absoluten posluh ter že od majhnega obisku-
je glasbeni center »Do-re-mi« (skupina Čudoviti um) pri 
mentorici Nuši Piber. 25-letni Alek z diagnosticiranim 
otroškim avtizmom, ki hodi v VDC Mengeš, izjemno dob-
ro in precizno riše, pri čemer sodeluje z znanim ilustra-
torjem in likovnim pedagogom Cirilom Horjakom (ima 
prav tako absolutni posluh, medtem ko ga njegova star-
ša, dirigent in violinistka, torej profesionalna glasbenika, 
nimata). 20-letna Tamara, ki ima aspergerjev sindrom, je 
študentka slikarstva na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani. Iznašla je lastno pisavo in z njo 
piše (in riše) zgodbe v zvezek – ročno pisano knjigo. Njena 
oblika sproščanja je občasno skakanje oz. tekanje po vrtu. 
Že večkrat se je »skregala« zaradi šal, ki jih ni razumela. 
21-letni Tadej pa hodi v Center Janeza Levca in porabi 
izredno veliko časa, tudi nekaj ur, da prehodi pot, ki jo člo-
vek sicer naredi v nekaj minutah, pri čemer se je potreb-
no njegovemu tempu prilagoditi, saj ne pomagajo nobe-
ni »klasični« pedagoški prijemi, kot je npr. malo povišan 
glas, saj ga le še bolj zakrčijo. Kot je na predpremieri filma 
povedal režiser Marko Naberšnik, je skušal pri snemanju 
zgolj slediti dogajanju glavnih akterjev, čigar življenju se 
je prilagajala snemalna ekipa, prosili pa so jih tudi za nji-
hove lastne (zasebne) posnetke s pametnih telefonov, s 
čimer so se oddaljili od prevelikega vpliva na potek zgod-
be in se približali čim večji avtentičnosti. Snemanje doku-
mentarnega filma terja popolnoma drugačen pristop od 
igranega. Če je na snemanju slednjega režiser v ospredju, 
je pri dokumentarnem ravno obratno, v ozadju; nastopa-
joči so sami izbirali posnetke, ki so se jim zdeli pomembni. 
Naj omenim, da so sprva hoteli avtorji lansko leto povabiti 
k sodelovanju tudi mene, vendar je namera propadla že 
na uvodnem sestanku, saj se le redko in zelo nerad jav-
no izpostavljam s svojim imenom, glasom ali pa fizično 
podobo. Po sklepnih besedah Branke Jurišić je avtizem 
»čuden, čudaški in čudovit«. Kanadski dokumentrani film 
Onkraj avtističnega spektra, ki je bil na sporedu 3. apri-
la, prav tako na TVS, je dokumentarni izsek iz enega leta 
življenja v družini z malčkom, ki ima avtizem in je navdi-
hujoča zgodba o neverjetni moči in odločnosti staršev, da 
sinu ponudijo največ, kar je mogoče. Dokumentarni film 
bogatijo pričevanja strokovnjakov in uspešnih odraslih z 
enako diagnozo.

Foto: Internet
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Prispevek iz revije št. 26, Iz sveta slav-
nih: Hamja Ahsan 

Avtor: Abditus

Hamja Ahsan (38 let) je umetnik, aktivist in kurator, ki živi 
in dela v Londonu. Na letošnjem (33.) ljubljanskem gra-
fičnem bienalu, ki se je pravkar zaključil, je dobil glavno 
nagrado. Leta 2013 je ustanovil festival ustvarjalnega ak-
tivizma, fanzinov in neodvisnega založništva DIY Cultures 
in je od takrat tudi njegov sokurator. Njegova nedavna 
besedila so bila vključena v antologijo No Colour Bar: 
Black British Art in Action 1960–1990, napisal pa je tudi 
knjigo Shy Radicals: Antisystemic Politics of the Militant 
Introvert. Prišel je v ožji izbor kandidatov za nagrado za 
človekove pravice liberty, in sicer za kampanjo Izpustite 
Talho Ahsana, ki obravnava izročitev njegovega brata, 
pesnika in prevajalca, ZDA, zaradi domnevnega islamiz-
ma, zapor (v njih je v Britaniji in ZDA preživel šest let, kljub 
diagnozi avtizma in zanikanju kakršnegakoli zagovarjan-
ja terorizma) in vojno proti terorju. Trenutno se ukvarja s 
projektom o vlogi fanzinov v kampanji za pravico v pri-
meru katastrofe v Hillsboroughu, kjer se je zgodilo naj-
večje policijsko prikritje v Veliki Britaniji. Bil je gostujoči 
predavatelj na univerzah po vsem Združenem kraljestvu 
in ZDA. Referendum o odcepitvi na prizoriščih ljubljan-
skega bienala je pozival obiskovalce, naj glasujejo o tem, 
ali naj se ta območja priključijo odcepljeni Aspergistanski 
federaciji: nacionalni domovini sramežljivih, introverti-
ranih in avtističnih ljudstev, kot je predstavljena v knjigi 
Shy Radicals. Aspergistanski referendum, od glasovalnih 
skrinjic do himne in ključnikov družbenih omrežij, nadal-
juje Ahsanovo zanimanje za to, kar sam imenuje »global-
na introfada proti nadvladi ekstrovertirancev«. S kolegom 
Žanom sva se kot sodelavca revije Vox alia oz. predstav-
nika našega društva Aspi udeležila zaključne delavnice, 
ki jo je imel Hamja Ahsan v galeriji Dobra vaga v arkadah 
Plečnikove tržnice ob Ljubljanici. Pomagala sva izdelovati 
kolaže, ki jih bo umetnik zbral in objavil na spletu in sicer 
sva izrezovala člene iz angleških prevodov slovenske in 
kubanske ustave. 13. junija letos je za časnik Delo z njim 
naredil intervju Peter Rak in mu dal naslov »Dovolj je bilo 
nadvlade ekstrovertiranih« in podnaslov »Marginalizacija 
introvertiranih in tihih ljudi ni zgolj teror manjšine nad 
večino, temveč tudi blokira številne ustvarjalne potencia-
le«. Hamja je tudi avtor geste - stisnjene pesti pred zapr-
timi usti, ki bi bila lahko zaščitni znak introvertiranih, ki je 
nekakšna neverbalna možnost komuniciranja in signali-
ziranja osebne pozicije. Meni tudi, da je mogoče največ 
doseči s tišino: »Si lahko predstavljate magično moč sto-
tisočev protestnikov, ki bi brez transparentov in v popol-
ni tišini korakali po ulicah?«. Hamja Ahsan je sicer dokaj 
gostobeseden, vendar le, kot pravi sam, pri komunikaciji 
na štiri oči, medtem ko se pred javnim nastopom, saj ima 
veliko vabljenih predavanj, vedno natančno pripravi in 
preštudira vso razpoložljivo literaturo o določeni temi, po-
navadi v paniki vso noč pred nastopom joče, vendar je do-
kaz, da je nekdo, ki je zelo neroden pri kreiranju socialnih 
stikov, lahko tudi voditelj gibanja. Moti ga, da pri avtizmu 

90 odstotkov denarja in strokovnih kapacitet namenijo za 
raziskovanje potencialnega zdravljenja, le 10 pa za razvi-
janje sposobnosti avtistov, ki so lahko na posameznih 
poročjih izjemne. Izpostavi tudi ekološko aktivistko Greto 
Thunberg, ki se mu zdi sinonim tega, kaj lahko dosežejo 
ljudje z domnevnimi hendikepi. Nič manj pomembno pa 
se mu ne zdi ustvarjanje pogojev za kakovostno samost. 
Prostorov za kontemplacijo skoraj ni več, danes ne najde 
več priložnosti za mir, zbranost in refleksijo niti v muzejih 
in galerijah. V šoli je sovražil ure športne vzgoje in se je 
počutil velikokrat izključenega, bil je tarča nasilnih izpa-
dov vrstnikov, vendar ga niso sovražili na podlagi rasnih, 
verskih ali razrednih razlik (kot potomca ekonomskih 
migrantov iz Bangladeša), temveč samo zato, ker je bil tih 
in zaprt vase, tako da se je srečeval s težkimi preizkušn-
jami in pri sedemnajstih celo poskusil narediti samomor. 
Ta izključenost introvertirane praviloma spremlja vse živl-
jenje, saj so tudi v poklicu, karieri in napredovanjih pravi-
loma spregledani, četudi so morda njihove sposobnosti 
in zmožnost drugačne senzibilnosti veliko večje kot pri 
njihovih glasnih in bahavih konkurentih.

Prispevek iz revije št. 31, Medvrstniško 
svetovanje in zapis pridobljenih izku-
šenj 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 dru-
štva in vlogo svetovalke. S svetovalnim delom aktivno po-
magam ljudem, ki imajo pri svojem delu težave v zaseb-
nem ali pa pri poklicnem delu, predvsem na način, da 
aktivno poslušam in se poskušam vživeti, se dotaknem 
njihovih afektov in senzacij in poskušam ugotoviti, na ka-
terem področju peša njihova komunikacija v odnosu do 
socialnega okolja. Kot članica, ki se je društvu pridružila 
nedolgo nazaj, pa sem v tem letu svojo vlogo uresničeva-
la s pisanjem članka o temi, ki se je v preteklem letu do-
taknila vseh ljudi, cepljenje za virus covid-19. Sedaj posku-
šam v članku zapisati svoje izkušnje, ki sem jih pridobila v 
obliki prostovoljnega medvrstniškega svetovanja v druš-
tvu Aspi. Z zanimanjem se udeležujem tudi sestankov 
skupine Vox Alia, skupine za odrasle osebe s spektroavtis-
tično motnjo, ki se osredotoča na težave, ki bremenijo lju-
di s to motnjo. V skupini se navadno dotaknemo različnih 
tem, predvsem pa tudi osrednjih tem za revijo, ki so v da-
nem trenutku aktualne ali zanimive. Pri medvrstniškem 
svetovanju sem opazila, da so člani večinoma v stiskah 
prav zaradi svoje komunikacije z okoljem, ki zadeva njiho-
vo zasebno ali poklicno življenje. Večinoma je njihovo so-
delovanje dobro, kljub temu, da je čakanje odgovora ljudi 
z druge strani za njih lahko zelo stresno. Pri vključevanju 
v socialno življenje pa ima velik pomen možnost zavr-
nitve s strani drugih oseb oziroma konkretna zavrnitev, ki 
pa jo ljudje z aspergerjevim sindromom zelo težko prede-
lajo oziroma bistveno težje, kot ljudje brez aspergerjeve-
ga sindroma. V svojem članku bi rada izpostavila tezo, da 
se nekateri ljudje ravno zaradi možne zavrnitve težje vkl-
jučujejo v več skupnosti (šola, podjetje, družina, vrstniki), 
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zato se je za samo vključevanje potrebno še posebej po-
truditi 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 poskušajo ponovno vključiti v več različnih skupnosti 
oziroma jih lahko velik sram, strah in močan občutek kriv-
de ovirajo, da bi zaprosili za pomoč, ko je najbolj hudo ali 
pa to včasih celo težko zaznajo. Vmes pa lahko tudi izgu-
bijo upanje in se ne želijo več vključevati. V tistem trenut-
ku bi najraje živeli sami, brez dodatnih stikov v družbi in 
brez kontaktov (telefonskih, obiskov) s svojo izvorno dru-
žino, kontaktov z nasprotnim spolom, kontaktov s širšo 
družbo. V svojem bistvu pa bi še vedno hrepeneli po od-
nosih in sprejetju s strani drugih oseb, saj smo ljudje bitja 
odnosov. Morda naj v nadaljevanju zgolj poudarim razliko 
med pojmom avtizma in pojmom aspergerjevega sin-
droma. Avtizem in Aspergerjev sindrom Glede na wikipe-
dijski opis je avtizem kompleksna pervazivna razvojna 
motnja z nevrološko-biološko osnovo, ki se pojavi v otro-
štvu. Kaže se predvsem kot kakovostno spremenjeno ve-
denje na področju socialne interakcije, verbalne in never-
balne komunikacije. Obsega širok spekter motenj od 
lažjih do težjih oblik. Avtističen pomeni »umikajoč se iz 
odnosov«. Termin avtizma je izposojen iz opisov shizofre-
nije-za opis posebnega vedenja pri otrocih ga je prvi upo-
rabil otroški psihiater Leo Kanner leta 1943. Neodvisno 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 avtizem (Kannerjev avtizem oziro-
ma avtizem v otroštvu), nespecifična razvojna motnja ozi-
roma atipični avtizem, Rettov sindrom, drugačne vrste 
dezintegrativna motnja v otroštvu, hiperaktivna motnja, 
povezana z duševno manjrazvitostjo in stereotipnimi gibi, 
aspergerjev sindrom, Drugačnepervazivne razvojne mot-
nje in neopredeljena pervazivna razvojna motnja (https://
www.nijz.si/files/ uploaded/ks_mkb10-am-v6_v02_splet.
pdf, Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdrav-
stvenih problemov za statistične namene Avstralska mo-
difikacija (verzija 6) Aspergerjev sindrom (AS) ali asper-
gerjeva motnja je motnja avtističnega spektra, za katero 
so značilne hude težave v socialnih interakcijah ter ome-
jeno in ponavljajoče se vedenje in zanimanje. Sindrom se 
imenuje po avstrijskem pediatru Hansu Aspergerju, ki je 
leta 1944 v svoji praksi preučeval in opisal otroke z omeje-
nimi sposobnostmi nebesednega sporazumevanja, ome-
jeno empatijo do vrstnikov in telesno nerodnostjo. So-
dobni koncept aspergerjevega sindroma se je pojavil leta 
1981, postal vse bolj popularen in se standardiziral kot me-
dicinska diagnoza v zgodnjih 1990. letih. (https://sl.wikipe-
dia.org/wiki/ Aspergerjev_sindrom) Osnova pristopov ob-
ravnave oseb z avtizmom je vedenjska terapija, ki se 
usmerja na posamezne pomanjkljivosti. S strani Inštituta 
za nevrološke motnje in možgansko kap »National insti-
tute forneurological disorders and stroke«- pa so za otro-
ke z aspergerjevim sindromom zasnovali program, ki po-
leg 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 zadovoljnega in 
sproščenega druženja z otroci, je kognitivno vedenjska 

Foto: Internet
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terapija za otroke pomembna, da bolje razumejo svoja 
čustva in zmanjšajo svoje obsesivne interese ter ponavlja-
joče se rutine. Poklicna ali fizična terapija otrokom poma-
ga 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 možna tudi 
uporaba zdravil. V primeru, da pa starši nimajo pravih 
smernic, kako ravnati z otrokom, ki ima aspergerjev sin-
drom, pa jim je na voljo tudi starševski trening. Starševski 
trening nauči starše vedenjskih tehnik, ki jih leti uporabl-
jajo doma za delo s svojimi otroci. Nekateri raziskovalci in 
ljudje z aspergerjevim sindromom pa menijo, da bi stanje 
morali obravnavati ne kot pomanjkljivost, ki jo je treba ko-
rigirati, temveč zgolj kot še eno od razlik med ljudmi. (ht-
tps://sl.wikipedia.org/wiki/ Aspergerjev_sindrom). Omeni-
ti moram, da smo ljudje z aspergerjevim sindromom po 
mojem mnenju zelo raznolika skupina ljudi s težavami na 
različnih področjih življenja. Nekateri imajo težave pri za-
poslovanju, drugi težave pri druženju, tretji težave pri 
sprejemanju prostovoljnih del. Kljub temu, da smo si po 
osebnosti, značaju in interesih zelo različni, nam je skup-
no to, da imamo kot posamezniki poseben način razmišl-
janja, ki pa je lahko v primerjavi z drugimi posamezniki 
včasih lahko moteč. Naša prednost pa je, da ga lahko pre-
poznamo, začutimo, kdaj razmišljamo na naš način in se 
poskušamo, kadar je potrebno, preusmeriti nazaj na na-
čin razmišljanja, ki je bolj značilen za druge posameznike, 
ki nimajo aspergerjevega sindroma. Vloga članice druš-
tva 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 skupi-
ni za mladostnike s spektroavtistično motnjo, organizi-
ranje izletov, deluje pa tudi telefon za otroke s 
spektroavtistično motnjo. Za člane društva je na voljo 
tudi prostovoljna osebna asistenco in številne prostočas-
ne 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 po-
čutju, 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 zaključimo tudi s telesnimi vajami, ki 
bistveno pripomorejo k boljšemu počutju ob preostanku 
dneva. Moram poudariti, da ko sem bila mlajša, takega 
društva ni bilo, zato sem se morala veliko naučiti iz lastnih 
izkušenj, 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 dru-
štva Svetovati odraslim ljudem, ki imajo aspergerjev sin-
drom, je navadno pogumno dejanje, a obenem tudi od-
govorno in resno delo. Slediti dogodkom, ki jih navaja tvoj 

uporabnik, ni tako težko. Ob stiskah, ki jih ljudje navajajo, 
se je včasih težko dotakniti njihovih ran, težav, ki breme-
nijo njihova življenja. Doživeti osamljenost, brezizhod-
nost, 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: dotak-
nem se tako zasebnega življenja, kot poslovnega življenja 
ali dela, ki ga trenutno opravljajo. Pri delu z ljudmi z as-
pergerjevim sindromom me vodi usmeritev, da najdem 
področje, kjer je stiska prisotna, kajti včasih se to dotika 
njihove komunikacije z zunanjim svetom: bodisi komuni-
kacije z zdravniki, komunikacije v odnosu do vključitve v 
društva, komunikacije v odnosu do sosedov ali širšega 
okolja. Velikokrat pri svetovanju upoštevam principe rela-
cijske terapije, iz katere sem se udeležila dvoletnega 
programa izpopolnjevanja na Teološki fakulteti in ga us-
pešno zaključila. Pristop relacijske terapije je pomemben 
prav zato, ker se med drugim osredotoča tudi na vedenj-
ske, miselne in čustvene vzorce, afekte in senzacije, ki jih 
je oseba prinesla iz izvorne družine in jih s pomočjo tera-
pevta lahko prepozna, s čimer lahko posledično nepo-
sredno izboljša 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 tera-
pije. Na fakulteti za socialno delo sem v okviru magistr-
skega študija Socialno delo z družino izobraževala o krat-
ki, v rešitev usmerjeni terapiji v obliki samostojnega 
predmeta, ki mi je blizu tudi zato, ker se osredotoča na 
definiranje klientove vizije v prihodnosti. Trenutno dopol-
njujem svoje znanje iz tega pristopa na inštitutu BRIEF 
»Solution focused brief therapy« iz Londona, kjer sem tre-
nutno v procesu pridobivanja certifikata. PRINCIPI RELA-
CIJSKE DRUŽINSKE TERAPIJE Relacijska družinska tera-
pija (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 pomembnimi 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 družini 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 rela-
cijski terapevt poskuša videti obrambe in začutiti posa-
meznika, par ali družino v vsej svoji ranljivosti. Skupaj s 
klientom se poda na pot ozaveščanja potlačenih in od-
cepljenih čutenj in jim pomaga, da se v vsej polnosti za-
čutijo (http://user.spletnik.si/ demo194741/relacijska-dru-
zinska-terapija.html). Relacijska terapija pozna šest 
osnovnih afektov oziroma čustev in sicer: strah, sram, ža-
lost, veselje, gnus in jezo. Seveda pa ta čustva v procesu 
spremljajo tudi telesne senzacije oziroma telesna občutja 
na določena čutenja oziroma afekte: bolečine v prsih, tež-
ko dihanje, težke noge in drugo. Relacijski družinski mo-
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del je utemeljen na predpostavki, da se ponavljajoči vzor-
ci odnosov v človeškem doživljanju oziroma telesne 
senzacije in zlasti temeljni afekti, ki se pri tem ustvarjajo 
stalno obnavljajo na treh nivojih doživljanja: na sistem-
skem, medosebnem in na intrapsihičnem nivoju. (Gos-
tečnik, 2011, str.9) Pri tem pomeni sistemski nivo, nivo sis-
tema odnosov v primarni družini, iz katere klient prihaja, 
medosebni nivo pomeni nivo sistema odnosov z bližnji-
mi, pomembnimi drugimi, v partnerskem odnosu in in-
trapsihični nivo, nivo sistema notranjega doživljanja in 
čutenja posameznika, kjer se ustvarjajo najgloblji neza-
vedni odnosi med jazom in pomembnim drugim. Vsi ni-
voji se med seboj povezujejo, zato je pomembna tudi af-
ektivna povezavaintrapsihičnega nivojas sistemsko in 
interpersonalno ravnijo (https:// psihoterapija-mr.si/
kaj-je-relacijska-druzinska-terapija/) »Relacijska družin-
ska terapija se loteva notranjepsihičnega sveta z veliko 
zornih kotov in upošteva različne dejavnike relacijske 
matrice. Vsakokrat poskuša odkriti in razumeti pomen in 
moč preteklih izkušenj v sedanjem življenju posamezni-
ka, para in družine« (http://user.spletnik.si/demo194741/
relacijska-druzinska-terapija.html). Gre za model, ki upoš-
teva in integrira organske in psihične komponente posa-
meznika in družine, v kateri odrašča posameznik in pri 
tem upošteva spoznanja teorije navezanosti. Pri svojem 
delu vključuje tudi spoznanja o medosebni nevrobiologi-
ji, relacijski teoriji, na čutenja usmerjeni 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 osebnega in medoseb-
nega uravnavanja čutenj, izhajajoči iz preteklih izkušenj 
odnosov, popravijo. Zato poudarja, da je tudi v tera-
pevtskem prostoru za razkrivanje posameznikovega sve-
ta in njegove ranljivosti nujno potrebno ustvariti vzdušje 
zaupanja, saj le odnos zdravi odnos (www.puncica.si). 
Principi kratke, v rešitev usmerjene terapije Princip krat-

ke, v rešitev usmerjene terapije izvira iz perspektive moči, 
sta v zadnjih tridesetih letih razvila Steve de Shazer in In-
sooKimBerg na Milwaukee Brief Family Therapy Center 
(BFTC) in Milwaukee, Wisconsin. Oba sta bila po osnovni 
izobrazbi socialna delavca in sta se izobraževala kot sis-
temska družinska terapevta. V rešitev usmerjeni tera-
pevti izhajajo iz filozofskih prepričanj, da imajo uporab-
niki 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 resurse in kapacitete, ki 
jim pomagajo, da uresničijo pozitivne spremembe, ki si 
jih zase želijo. Skozi pogovor kratke, v rešitev usmerjene 
terapije klienti skupaj s terapevtom odkrivajo in pou-
darjajo te potenciale. Druga predpostavka tega pristopa 
je, da se sprememba v klientovem življenju vseskozi do-
gaja. Z vprašanji o klientovem napredku (ko na začetku 
srečanja vprašamo kaj je drugače) lahko spremembo 
opazimo in klienta tudi spodbudimo k spremembi. Tretja 
predpostavka pristopa pa je tudi ta, da pristop 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, besedam in aspi-
racijam (https://ribalon.org/what-is-solutionfocused-sf-
and-how-does-it-work). Naloga terapevta je, da ustvari 
pogoje za sodelovanje, kamor lahko vsak posameznik 
vstopi s svojimi izkušnjami, s svojim razmišljanjem, s svoj-
imi idejami o dobrih rešitvah in vodi program tako, da 
bosta uporabnik in terapevt o tem razmišljala, ideje pre-
vedla v dejanja, v uresničljive korake, ki bodo vedno znova 
načrtovani tako, da bo pri tem upoštevana uporabnikova 
želena smer in bo prostor ta njegovo edinstvenost (Mešl, 
2007, str. 186). Terapija navadno traja med 2 in 6 srečanji. 
To vrsto terapije izberejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z du-
ševnim zdravjem in socialni delavci in sicer zaradi svoje 
učinkovitosti, kratkosti in prilagodljivosti ter tudi zaradi 

Foto: Internet
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klientove vizije prihodnosti (https://en.wikipedia.org/wiki/
Solution-focused_brief_therapy). Princip kratke, v rešitev 
usmerjene terapije je vrsta pogovornih vprašanj oziroma 
orodij, ki poskušajo zgraditi kontekst za želeno spremem-
bo klienta na mnogih področjih. Ena pot razumevanja 
prakse po SFBT ju se kaže skozi akronim METSCAT (Mi-
raclequestions, Exceptionquestions, Copingquestions, 
Scalingquestions, Time-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 nasled-
nje srečanje. SFBT vprašanja so zastavljena tako, da klient 
govori o želeni prihodnosti. 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 ved-
nosti. 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 
uporabo elementa izjeme. Izjeme so časi, ko je bila težava 
manjša, ali pa se je klient s težavo bolje spopadal kot se 
trenutno spopada. Terapevt izhaja iz pozicije, da ne ve, 
»not knowing position«, kdaj je bilo klientu bolje in se te-
žava ni pojavljala oziroma je bila le-ta v klientovem živl-
jenju veliko manj prisotna. Zaradi tega je potrebno to ra-
ziskati. Vprašanja soočanja s težavo so ustvarjena z 
namenom, da izvabijo iz klienta informacije glede njego-
vih resursov, ki so bili za njih neprepoznavni. Tudi najbolj 
brezupna zgodba 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 na-
pravite vse potrebno, da peljete otroke v šolo in odidete v 
službo. Kako vam to uspe?« Naslednje orodje, ki ga prak-
tiki uporabljajo da najdejo izjeme so vprašanja lestvice. 
Lestvica se uporablja za merjenje, kje je klient pri dose-
ganju svojih ciljev. Naslednje vprašanje je, kaj je klient 
opazil, ko se je razvrstil z določeno številko glede na dose-
ganje 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 go-
vorijo o tem, da je že napravil nekaj glede reševanja teža-
ve oziroma opažanja terapevta, ki kažejo na to, kako se je 
klient premaknil iz brezupnega stanja v proces reševanja 
težave. Naloge so lahko, po pristopu kratke, v rešitev 
usmerjene terapije, prav tako različne. 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-focu-
sedbrieftherapy, 10:30, the role ofhomework in future mi-
nimalism)InsooKimBerg in Therese Steiner v knjigi krat-
kih, v rešitev usmerjenih pristopov za uporabo pri delu z 
otroki in najstniki (Children‘ssolutionwork), predlagata za 
delo z otroki dve vrsti nalog: prva naloga je, da otroci, vkl-
jučno s starši, naredijo več tistega, kar pomaga v vmes-
nem času med terapijami, ali pa da starši in otroci napra-
vijo nekaj popolnoma drugačnega od njihove ustaljene 

prakse. (InsooKimBerg, Therese Steiner, 2003, str. 28) ZA-
KLJUČEK Čeprav si želim pri svojem delu uporabljati oba 
terapevtska pristopa, pa vidim združitev v obeh predv-
sem v tem, da je kratka, v rešitev usmerjena terapija del 
sistemskega pristopa, medtem ko relacijska družinska 
terapija med drugim poleg intrapsihičnega in medoseb-
nega nivoja prav tako vključuje tudi sistemski pristop k 
težavi. V kolikor se princip kratke, v rešitev usmerjene te-
rapije osredotočena na gradnjo in uresničevanje kliento-
ve želene prihodnosti, pa poskuša družinska terapija najti 
povezavo med prevzetimi družinskimi vzorci iz preteklos-
ti, ki tudi v sedanjosti vplivajo na odnose. Po mojem 
mnenju (kot članice društva in medvrstniške svetovalke) 
lahko način povezovanja obeh terapij prispeva k boljše-
mu prepoznavanju njihove osebnostne vizije, afektov, ve-
denj in mišljenj. Na način povezovanja obeh terapij lahko, 
preko svetovanja drugim ljudem, prispevam tudi k bolj-
šemu prepoznavanju njihove osebnostne vizije, afektov, 
vedenj, mišljenj. Z že omenjeno popotnico pa lahko tak 
posameznik spremeni tudi svoje delovanje v družbi v 
smislu večjega razumevanja in strpnosti, s čimer lahko 
vpliva tudi na spremembe v nekaterih delih skupnosti. 
Zavedam se, da se je potrebno tankočutno dotakniti 
klientovih 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.

Prispevek iz revije št. 26, Komunikaci-
ja, osrednja tema

Avtor: Sperans Aeternum 

V pričujočem članku bom pisal o komunikaciji in naj takoj 
na začetku dodam opombo, in sicer bom latinsko tujko 
komunikacija zamenjal s kleno slovensko inačico spora-
zumevanje, ker sam smatram uporabo latinske tujke na 
splošno v tem kontekstu za povsem nepotrebno in total-
no zgrešeno. Članek je sestavljen iz odgovorov na vpra-
šanja in je neke vrste enosmerni intervju. Sporazume-
vanje si predstavljam kot pogovor z drugo osebo, ali pa v 
skupini več oseb, če se znajdem v tej situaciji. Sogovornik 
mora razumeti, kaj mu človek s katerim govori, sporoča 
in če česa ne razume, ga mora ponovno vprašati, ker se v 
nasprotnem primeru dela očitnega hinavca, saj misli, da 
posluša tisto, kar je slišal, pa je v resnici slišal nekaj pov-
sem drugega. Sporazumevanje ima lahko več oblik in si-
cer je lahko informativno, če gre za vprašanja vezana na 
iskanje nekega kraja ali ulice in je lahko prijateljsko za-
upne narave, kadar poteka med znanci in prijatelji in je 
lahko poslovno, kadar poteka med poslovnimi partnerji. 
Sporazumevanje med fantom in dekletom in vice versa 
obravnavam kot sporazumevanje med dvema osebama, 
ki sta v zvezi in to je sporazumevanje zaupne narave. Na-
men komunikacije je pridobiti zase pomembno informa-
cijo in sicer neodvisno od oblike. Težave so lahko različne: 
od tehničnih kadar je sredstvo sporazumevanja moderna 
tehnologija, ali pa nedosegljivost enega od sogovornikov 
ali nerazumevanje napisanega ali povedanega pri enem 
od obeh sodelujočih pri sporazumevanju. Ne morem se 
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izreči o težavah avtistov pri komunikaciji. Če parafraziram 
Srečka Katanca: »Če je to pravilno ali ne, pa bo stroka po-
vedala«. Moje težave pri komunikaciji so največkrat izvira-
le iz tega, da sem izrečeno slabo slišal in se nato odzval 
napačno, kar je v mnogo primerih pri sodelujočih pri 
pogovoru vzbudilo smeh, ali pa so me sogovorniki dob-
ronamerno popravili. Nikoli nisem imel nekih konkretnih 
težav pri oddajanju ali sprejemanju sporočil. Neverbalna 
komunikacija ali govorica telesa je lahko običajna, ali pa 
se izraža predvsem skozi flirtanje z nasprotnim spolom. 
Sam kot običajno v govorico telesa uvrščam položaj nog, 
položaj rok, mimiko rok, mimiko obraza, razne kretnje in 
njihov pomen ter uporabo, očesni stik. Flirtanje se izraža 
po mojem dosedanjem znanju skozi očesni stik, pome-
žik, če si moški gre z roko čez lase, če se ženska dotika 
ustnic, seveda je najočitnejše spogledovanje. O komuni-
kaciji med nevrotipičnimi osebami in avtisti ne morem 
soditi, saj nimam lastnih izkušenj. Pozitivna izkušnja je 
ohranjanje zveze s prijatelji, znanci in sorodniki, ki so se 
razvile skozi iskreno in spoštljivo komunikacijo. Negativne 
so ignoranca nasprotnega spola pri povsem normalnem 
načinu sporazumevanja, a tu se gre za specifične osebe. 
Samo komunikacija me je pripeljala do resnega prijatelj-
stva z nasprotnim spolom, a obstoj prijateljstva na dolgi 
rok in upanje, da bo iz tega kaj več, je pod velikanskim 
vprašajem, ker prijateljica resno razmišlja o odhodu v sa-
mostan in samo sporazumevanje je privedlo do še ene 
zelo dobre osebe, ki sem jo spoznal na delovnem mestu 
in ki je ena izmed najboljših in najprijetnejših oseb, ki sem 

jih kdajkoli spoznal v mojem življenju. V sporazumevanju 
je nasilje lahko prisotno skozi nedvoumne besede, stavke 
ali povedi, ki izražajo jezo, grožnje, čustveno ali materialno 
izsiljevanje. Ne morem se izreči o telepatiji, ker o tem še 
nisem nikoli premišljeval in želim, da to področje ostane 
zavito v tančico skrivnosti. Jaz pri sporazumevanju upoš-
tevam le priučene norme in se ravnam po bontonu. Vsi 
zdravorazumski ljudje bi morali imeti poglobljeno zanje 
psihologije, da bi lahko razumeli nevrotične in čustveno 
labilne ljudi, ker se je z njimi izjemno težko sporazume-
vati. Če se pogovarjam na štiri oči sem do sogovornika 
spoštljiv in vljuden in se v primeru pretirane radovednos-
ti poslužim navodil, ki veljajo na zaslišanju na okrožnem 
sodišču in sicer da sogovornik ni dolžan odgovarjati na 
vprašanja, ki bi njega ali njegove znance ali sorodnike 
spravila v sramoto ali v preveliko zadrego in ki bi nakazo-
vala preveliko poseganje v izpraševančevo zasebnost. V 
skupini ljudi se obnašam enako, pri čemer z zanimanjem 
opazujem neverbalno govorico in odzive skupine na po-
govor med dvema sogovornikoma. Samoumevno se mi 
pri sporazumevanju zdi spoštovanje spoštljivo obnašanje 
do sogovornika, ne glede na njegovo spolno usmerjenost 
raso politično in versko ali kakršnokoli drugo prepričanje 
po načelu dokler se z njim pogovarjam o stvareh, ki niso 
ideološko zaznamovane je vse v redu. V nasprotnem pri-
meru sogovornika žal ne morem več tako prijazno obrav-
navati.

Foto: Internet
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Prispevek iz revije št. 25, Zanimanja in 
njihovi vplivi, osrednja tema 

Avtor: Sperans Aeternum 

V tem članku bom pisal o preteklih in sedanjih zani-
manjih, pri čemer se bom bolj posvetil zanimanjem, ki 
se navezujejo na področje zgodovine. Zanimanj je bilo v 
preteklosti bolj malo, eno izmed njih, ki je trajalo kratek 
čas, torej nekaj let, so bili dinozavri. Zanimanje za dino-
zavre se je začelo po naključju, ko sem kot 10-letni deček 
v mansardi v stari omari odkril legendarno zbirko poljud-
noznanstvene revije Dinozavri, ki je pripadala moji starej-
ši sestri. Na podlagi te zbirke in majhne knjige iz zbirke 
Čarobna hišica na drevesu sem se lotil preučevanja dino-
zavrov. Ko sem vse gradivo, ki sem si ga zastavil za prede-
lavo, obdelal, sem se odločil, da dinozavrov ne bom več 
preučeval, ker menim, da vem dovolj o njih. Zaenkrat ne 
nameravam pridobivati novih znanj o njih. Dejstvo je, da 
so se zanimanja v preteklosti spreminjala, vendar je treba 
poudariti, da je ostal glavni fokus zanimanj na zgodovini 
in vsem kar je povezano s tem. Sedaj sledi opisovanje mo-
jih sedanjih interesov, ki so vezani na zgodovino. V začet-
ku je zanimanje za zgodovino obsegalo gledanje doku-
mentarnih filmov in branje knjig z zgodovinsko tematiko. 
A to ni bilo leposlovje, temveč strogo gledano knjige, ki so 
obravnavale neko zgodovinsko tematiko. Dober primer je 
zbirka s začetnim naslovom Kako so živeli. Moje zaniman-
je za zgodovino se je začelo nekega dne, ko sem obisko-
val 4. Foto: Damjan Turk razred osnovne šole in sem na 
televiziji videl dokumentarec o tem, kako so Maji žrtvovali 
ljudi. Tak princip preučevanja zgodovine skozi knjige in 
dokumentarne filme je veljal v večji meri do študijskega 
leta 2015/16. Ko sem na fakulteti poslušal predavanja iz 
predmeta imenovanega Teorija zgodovine, sem se učil 
tudi o nastanku moderne fotografije in o pomenu, ki jo 
ima le-ta za človeka. Zelo pomembni sta naslednji dej-
stvi: Fotografija ohranja izginjajočo sedanjost in človek, 
ki sprva ne fotografira, označuje fotografe za turiste. Ko 
pa enkrat odkrije moč fotografije, sam postane turist v 
očeh drugih. Vsi nadaljnji odstavki govorijo o postopku, 
ki sem ga razvil za pregledno preučevanje zgodovinskih 
dogodkov, procesov ali neke fotografije. Pri vsakem zgo-
dovinskem dogodku ali procesu, ki ga nameravam preu-
čevati, si najprej določim, kako podrobno ga bom preučil. 
Ali bom vse znanje o tem dogodku črpal iz literature in 
tega nadgradil s člankom na Wikipediji, ali pa bom ta do-
godek podrobno preučil, začenši s predelavo literature in 
kritiko vira. Pri preučevanju fotografij se držim dveh meril, 
in sicer, ali se gre za stavbo ali za spomenik. Če se gre za 
stavbo, si prizadevam pridobiti podatke skozi literaturo in 
vire o naslednjih smernicah, ki jih raziskujem: tip stavbe, 
arhitekturni slog, arhitekt in njegovo življenje, čas in po-
tek gradnje, morebitni zapleti in zanimivosti povezane 
s gradnjo. Če je stavba posebnega pomena za lokalno 
skupnost oziroma za državo, raziskujem tudi zgodovino 
stavbe. Spomenike v širšem pomenu besede je treba 
smatrati kot dopolnilo nekega zgodovinskega dogodka 
ali osebe. Pri preučevanju spomenika je treba zanemariti 

podrobnosti kot so: iz katerega materiala je bil spomenik 
postavljen ter kdo ga je izdelal. Fokus mora biti na dejan-
ju ali na osebi, katero spomenik predstavlja. Iz tega sledi, 
da je potrebno raziskati osebo oziroma dogodek, zaradi 
katerega je bil spomenik postavljen. Vse, kar preučujem 
v zvezi z zgodovino, me veseli, ker se s tem naučiš nekaj 
novega in se hkrati zaveš, da se tega nisi učil v procesu 
formalnega izobraževanja. S tem pride tudi zavedanje, 
da se trenuten način preučevanja v nekem trenutku, ko 
oceniš, da je obseg dogodkov s podobno tematiko zelo 
velik, lahko preusmeri v povsem lastno temo raziskovanja 
pri čemer metoda preučevanja ostaja enaka. Menim, da 
največ koristi odneseš od preučevanja zgodovine držav, 
ker s tem lahko razumeš njihovo notranjo in zunanjo po-
litiko. Moje zanimanje za zgodovino me je omejevalo in 
me še zmeraj omejuje pri socializaciji z vrstniki, ker se rad 
družim z moškimi in se pogovarjam o različnih temah, 
medtem ko nasprotni spol nima razumevanja za moje 
strastno preučevanje zgodovine. Zame je osebno bole-
če spoznanje, da med sovrstniki, ki sem jih spoznal do 
sedaj, torej mladino med 15. in 30. letom starosti, ni no-
benega človeka, ki bi tako strastno preučeval zgodovino 
kakor jaz in med študenti dvopredmetne zgodovine je bil 
večji delež žensk, ki pa, tako kot njihovi moški kolegi, ni 
nikoli izkazoval strasti za poglobljen študij zgodovine, saj 
se nihče ni javljal na vprašanja profesorjev, ko so ti spra-
ševali stvari, ki bi jih že morali usvojiti, recimo prelomne 
bitke druge svetovne vojne in v osebnih pogovorih sem 
vedno znova dobil občutek, da svoj čas študija preživljam 
z ljudmi, ki jim je prav malo mar za študij in se raje po-
svečajo žuriranju z alkoholom po disko klubih in ostalih 
študentskih žurih, na katerih se, glej ga zlomka, večinoma 
vrti komercialna glasba. In potem si sam pri sebi govorim: 
»Nič nisi zamudil, saj so vsi, ki jih vsakodnevno vidiš na 
fakulteti, tako grdi in nezainteresirani za študij, da je bolje, 
da živiš za svoje cilje in se sprijazniš z usodo, da boš ostal 
eden izmed redkih ljudi, ki vsaj ve, zakaj je na fakulteti, saj 
študira nekaj, za kar živi in kar mu pomeni največ na sve-
tu. Vsa ostala zanimanja, ki zaobjemajo: spremljanje, ko-
mentiranje in analiziranje tekem slovenske nogometne 
reprezentance, tekem prve slovenske nogometne lige, 
žensko in moško alpsko smučanje, sprehode v naravi ter 
poslušanje meni ljubih zvrsti glasbe, namreč služijo zaba-
vi in sprostitvi.
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Pesem
Korona
Avtor: Urška

Ko…rola se ti korona, 

poglej na pivo, 

kjer vidiš ta napis.

Svoje naredi tako doma kot v službi, 

in ko človek je sam s sabo v družbi, 

nima obstanka,še druži se ne več,

in ima občutek, da je še sam sebi odveč.

Rokavice, razredčila in maske, 

svoje naredijo. Ko prijemamo stvari brez 

razkužila in maske, je takoj panika,

čeprav smo cepljeni in so naše roke brez praske.

Korona zanetila celi je svet, 

saj brez nje ali z njo ne znamo več živet.

Vsa poročila so polna korone,

na državni meji pa je poleti vse več kolone.

Ob vstopu v državo

in v družabnem življenju moramo izpolnjevati PCT pogoje, 

čeprav smo že mislili, da po številu okužb nam je šlo na bolje. 

Korona

si zasluži vse spoštovanje,

a prejeti cepivo je novo dejanje,

z ljudmi, ki so že in ki še niso okuženi, 

na koncu ga bomo prejeli skoraj vsi. 
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Zakaj me nisi še iskal če me nisi našel

Utrujeno se spotikam po stezi obljube boljšega jutri in naposled obsedim na štoru

In čakam na lesne črve, mojo boljšo družbo, ki ne obljublja nemogočega.

Še lesni črvi se ne prikažejo in me pustijo nemirno izgubljeno v gozdu samote.

V moji glavi kot vrtinec drvi vihar podob, a nobena od njih ni samo moja,

Čeprav si jih lastim.

Ker v meni ni nič unikatnega, kar obsedim na štoru in dovolim, da me obraste mah in praprot.

Le tako sem lahko nevidna tudi zate, ki me ne moreš najti.

Lahko sem pred tabo, pa me ne vidiš. Lahko kričim, pa iz mojih ust ne pride glas.

Le kako me boš našel izgubljeno nekje na koncu civilizacije.

Zakaj me nisi še iskal če me nisi našel

Včasih so brazde na mojem čelu pregloboke, da bi ostale neopažene

Kje je ostala sposobnost biti očaran nad življenskimi dogodivščinami.

Premagala jo je skrb, ki orje moje čelo.

Vrtim se v divjih ritmih plesa pogube. Brez soplesalca.

Zakaj me nisi še iskal če me nisi našel

Z razmršenimi lasmi, bičanimi od vetra sem stopila v pregloboko pečino

Med letenjem navzdol sem na ramah občutila nekaj nenavadnega

So bila to morda krila angela upanja ali grba poblaznelega stvora

To bom lahko izvedela šele v naslednjih sanjah.

Ki bodo prišle ali pač ne.

Nihče noče biti z mano, ker me je težko najti. 

Zakaj me nisi še iskal, če me nisi našel

Avtor: Nina
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Dohodnina

Zakaj nameniti del dohodnine društvu ASPI

1 % dohodnine, ki bi vam jih v vsakem primeru odvedla država, namenite Društvu ASPI. Prispevek vam ne 
bo povzročil nobenega dodatnega finančnega bremena, temveč le zadoščenje, da pomagate tistim, ki se 
jih dotika spektroavtistična motnja.

Izpolnite spletni obrazec, ga natisnite in ga pošljite na: Društvo ASPI, Trpinčeva 81, 1000 Ljubljana.

Obrazec najdete na naši spletni strani www.drustvo-aspi.si Obrazec za donacijo dohodnine

ali pa natisnete to stran in izpolnite obrazec spodaj.

Ljudje smo odnosna bitja. To pomeni, da od trenutka, ko smo se rodili, hrepenimo po odnosu, odnos iščemo in si ga 
želimo. Če imamo srečo in smo odraščali v zdravi družini, so lahko odnosi prostor povezovanja, ustvarjalnosti in so-
delovanja. To pa bistveno prispeva k temu, da lahko živimo lepo in polno življenje. Osebe s spektroavtistično motnjo 
imajo največje preizkušnje ravno na področju odnosov, saj svet dojemajo na edinstven način in mnogokrat potrebujejo 
prevajalca pri vključevanju v svet odnosov. Z nekaj sočutja in strokovne podpore lahko živijo polno življenje in se tudi 
vključijo v socialne kroge in najdejo zaposlitev. Brez podpore tega ne zmorejo. Zato smo ustanovili društvo ASPI, ki 
pomaga osebam s spektroavtistično motnjo pri vključevanju v delo in družbo in pridobivanju veščin za samostojnejše 
življenje. Društvo ASPI je postalo zavetje kamor se osebe s SAM zatečejo po pomoč in podporo kadar so v duševnih 
stiskah in bolečinah ter po usmeritev, informacije in vzpodbudo v drugih družbenih dejavnostih. Podporo in razbreme-
nitev pa nudimo tudi njihovim staršem.

Da bi še naprej lahko pomagali osebam s spektroavtistično motnjo vas prosimo za vašo pomoč.

https://www.drustvo-aspi.si/podprite-nas/donirajte-nam/dohodnina/
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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/
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qr koda za prostovoljni prispevek 50 eur

qr koda za prostovoljni prispevek 100 eur
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Postani naš član
Zakaj postati član društva ASPI
Če nas ne želite samo spremljati, ampak se tudi aktivno udeleževati naših dejavnostih in podpreti naše 
delovanje je skrajni čas, da postanete član našega Društva ASPI. Zelo preprosto. Izpolnite Pristopno izja-
vo za nove člane, poravnate članarino in že ste tukaj z nami.

V Društvo ASPI se lahko včlanijo osebe s SAM, njihovi svojci in prijatelji, strokovno in laično osebje, prostovoljci, torej vsi, 
ki jih zanima področje SAM in so pripravljeni s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k ciljem in poslanstvu društva, 
in ki v celoti sprejmejo STATUT društva ter podpišejo pristopno izjavo.

Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba. Pristopno izjavo lahko izrežete in izpolnite spodaj, lahko pa do nje 
dostopate tako, da kliknete tole povezavo: Pristopna izjava

 
 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
 
DRUŠTVO ZA POMOČ MLADOSTNIKOM IN ODRASLIM S SPEKTROAVTISTIČNO 

MOTNJO 
OSEBNI PODATKI 
Ime in priimek:.................................................................................................................................................................................. 

Datum rojstva:................................................................................................................................................................................... 

Naslov prebivališča:........................................................................................................................................................................ 

Pošta in kraj:....................................................................................................................................................................................... 

e-naslov: ............................................................................................................................... ................................................................. 

tel. številka:.......................................................................................................................................................................................... 

Prosimo, obkrožite in dopišite, če je potrebno:  

oseba z 
avtizmom 

starš osebe 
z avtizmom 
 

strokovni 
delavec 
 

sorojenec 
osebe z 
avtizmom 
 

ne želim 
dati 
podatka 
 

drugo:  
 
_________________          
 

 
Podatke iz pristopne izjave bomo uporabili samo za potrebe društva. Podatki bodo 
shranjeni po določilih Zakona o varovanju osebnih podatkov. Kontaktne podatke bomo 
uporabili le za pošiljanje društvenih obvestil.  

Pogoj za članstvo v Društvu ASPI je izpolnjena in podpisana pristopna izjava, poslana 
elektronsko na drustvo.aspi@gmail.com ali v papirni obliki na sedež društva. Članstvo 
začne veljati z dnem vplačila letne članarine v znesku 15€ na bančni račun društva (SI56 
6100 0001 9682 326) ali osebno na sedežu poslovne enote Društva ASPI (Center ASPI, 
Stobovska cesta 8, Domžale). 
 
S svojim podpisom potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki resnični. Spoštoval/a bom 
veljavna pravila in druge akte društva, ki so objavljena na https://drustvo-aspi.si. 
Spoštoval/a bom kodeks pravil in vedenj, ki velja v društvu in v drugih organizacijah, s 
katerimi društvo sodeluje. 
 
S podpisom pristopne izjave soglašam, da lahko Društvo ASPI obdeluje moje osebne 
podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in uredbo GDPR, 
za vse potrebe društva, ki izhajajo iz naslova članstva ter vodenja evidence članstva. 
 
 
 
V ............................................., dne.............................................                 Lastnoročni podpis:  

Strinjam se, da mi obvestila pošiljate po elektronski pošti                                                      
(info.drustvoaspi@gmail.com, drustvo.aspi@gmail.com).                                                                                                  

DA NE 

Strinjam se, da mi obvestila pošiljate preko sms-jev (tel. št. 051 668 
356).    

DA NE 

Dovolim, da se na spletni strani društva, v reviji VOX ALIA in drugih 
družabnih omrežjih občasno objavijo moje fotografije iz delavnic in 
drugih druženj. 

DA NE 

Dovoljujem, da se moje ime uporablja pri objavi izdelkov, dogodkov 
ipd.                          

DA NE 

https://www.drustvo-aspi.si/wp-content/uploads/2021/01/pristopna-izjava_Drustvo-ASPI.pdf
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