
1

FOTO: Nevem

Spletna revija Društva za pomoč odraslim z ASPERGERJEVIM SINDROMOM

V središču... 
Posebni interesi 

InterVju z Inge zorec, 
PredsednIco društVa 
školjke

kaj je normalnost?

skozI naše očI: nekaj ledenega

znane osebnosti 
z aspergerjevim sindromom: 
alan turing

Zima, 2013, št.10



2 3

Uvodnik

Mraz nas je pregnal v prostore Zavoda Janeza Levca, kjer smo lahko nemoteno sestavljali vsebino tega, čemur lahko zdaj rečemo 
Zimska številka revije Vox alia.
Seveda tedenska srečanja niso namenjena zgolj temu. Tako rada vidim, da je bistvo nekje drugje; v druženju, pletenju vezi  in seveda 
ob spoznavanju drugih tudi v spoznavanju samega sebe. Kot se včasih zdi, da so člani tukaj zgolj, ker jih tedensko bombardiram z 
elektronskimi ali s telefonskimi sporočili v katerih jih vabim na srečanja, pa temu ni povsem tako.
Tako je nekoč Zr potožil na srečanju, kako naporni in utrujajoči so zanj obiski. Sam pravi, da lahko po ure strmi z nekom v prazno 
steno in je to zanj dovolj. To je zanj veliko. Ljudje pa tega ne razumejo. »Prav, pa pridem jaz k tebi na obisk in bova počela prav to,« 
reče DNO. In res. Tako preprosto. Njuno zgodbo si lahko preberete v rubriki Dnevnik.
Tudi o nesmislih smo se pogovarjali. O nesmiselnih, nejasnih vprašanjih v diagnostičnih testih, pravzaprav. Vse se je začelo z DNO-
jino zgodbo, kako je obiskala psihologinjo. Svojo pripoved zagat in nejasnosti ob vprašanjih na katere je morala odgovoriti razkriva 
tudi v svoji kolumni.  Pa je res tako?
Na naslednje srečanje sem prinesla vprašalnik za odrasle namenjen odkrivanju oseb z Aspergerjevim sindromom. Šli smo od vpra-
šanja do vprašanja.  Vprašanja, ki so bila v veliki meri zelo abstraktno ali presplošno zastavljena in so zahtevala od izpolnjevalca 
veliko mero dobrega uvida vase (kako ironično), so predstavljala izjemne težave članom. Vsekakor smo prišli do zaključka, da pri 
tem vprašalniku niti ni tako pomembno kakšni so odgovori, ampak da ocenjevalec opazuje osebo, kako izpolnjuje vprašalnik in ko-
liko časa porabi zanj. Mi smo temu vprašalniku namenili kar tri srečanja. Dilem je bilo brez dvoma veliko.
Osrednja tema teh srečanj pa so bili posebni, drugačni, čudaški interesi oz. zanimanja. Preko ene izmed zanimivejših značilnosti oseb 
z Aspergerjevim sindromom smo spoznavali odkrite, skrite talente in posebnosti drugih ter gradili novo rubriko »V središču«. V tej 
rubriki bomo vsakič namenili pozornost posameznemu področju značilnosti oseb z Aspergerjevim sindromom. In kakšne zgodbe so 
že nastale! Vredne branja.
Dovolj mojih besed. Čas je za njihove.

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                Maša Tkavc
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kar me (p)ogreje

  Kdo so ustvarjalci...

Sovražim ta naslov, ker me 
jezi, da ima še en prenesen 

pomen.

 DNO 

 Žan
       
Ogreje me najbolj radiator, 
pogreje pa seveda Janša in 
ostali sposobni politiki. :)

Pogrejejo me raznovrstni čaji, katerih škatlice v 
stolpcih krasijo moje police.

V negativnem smislu me pogreje 
antiintelektualizem intelektualcev, 
primitivizem(nizkotnost) in 
manihejsko pojmovanje 

politike (“kdor ni z nami 
je proti nam”).

Samantha
 Abditus

Nevem 

 Ogreje me pica.

Bit
Moje novoletne od-
ločitve so: imeti do-
bre ocene se lepo 
imeti in veliko brati.
Dobro je imeti niz-
ke glavne cilje 

Zr
Ogreje me poln lonec nečesa 
gostega, vročega, pisanega, 
pekočega in dišečega, kar 

bom imel za malico in kosilo 
še vsaj naslednji dan.

Nina
Pogrejejo me iskrice v 
očeh mojih dragih prija-
teljev, navihanost mojega psa, ne-

žnost muckov, dobra športna tekma 
s pravim komentatorjem in tudi jeza. 
Za zadnjo si želim, da bi me pogre-

la čim manjkrat.

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

Pogrejejo me topli napitki, vroč 
tuš, vroče jedi oz. sedenje pri vro-

čem radiatorju.  Po drugi strani pa mi 
ogrejejo srce dobre novice, veselje in 

smeh.

Esperanza
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Abditus
Tonči Kuzmanić, dalmatinsko- slovenski politolog, je 

v nekem svojem nedavnem predavanju na Primorski 

univerzi, katerega posnetek si je mogoče ogledati tudi 

po internetu, mdr. omenil, da se boji diskrepance 

med stopnjo jeze ljudi nad sedanjim stanjem in sto-

pnjo razumevanja situacije oz. bistvenih problemov.  

Sam je zelo previden v ocenah, je pa tudi odločen 

pri kritikah nekaterih razlag sedanjih protestov, ki 

ne razumejo konteksta, kar pomeni ključnih težav, 

ki so jih v dvajsetih letih tranzicije ali tudi »zgodbe 

o uspehu« povzročili predvsem menedžerji, ne pa 

neki abstraktni »kapitalisti«. Kdor hoče preveč  ali 

»vse« naenkrat, kot  nedavni protestniki, na koncu 

v resnici ne dobi nič ali zelo malo, posledica pa je 

razočaranje, kar so dokazale vse dosedanje velike 

ali majhne »socialne« revolucije.  Zato so po nje-

govem mnenju za pravo »politično revolucijo« oz. 

državljanski upor potrebne  jasne in realističnine 

zahteve, kar se je doslej pokazalo le v mariborskem 

primeru, medtem ko  sklicevanje na abstraktne vre-

dnote pravičnosti in zakonitosti, izhajajoče iz ustave, 

za katere se vsaj načeloma zavzemajo popolnoma 

vsi, vključno z vladajočo politiko, najbrž ne bo imelo 

pravih ali željenih učinkov.  Menedžerska revolucija, 

ki je sicer svetovni fenomen, pa pomeni čim manj 

zaposlovanja, čim manjše stroške  (strošek so dandanes tudi 

delojemalci) s ciljem brezmejnega povečevanja dobičkov, 

brez ozira na ljudi, ki delajo in ki »ustvarjajo« vrednost 

ali dohodek. Ta miselnost in praksa vse bolj prodira v jav-

ni sektor, v šolstvo, znanost in zdravstvo, kar vsi tako ali 

drugače občutimo na svoji koži in uničuje vse, kar je bilo 

skozi dolga obdobja trudoma pridobljeno. Kaj imamo s 

tem opraviti avtisti? Že kar nekaj nas je, ki smo imeli pri-

ložnost tudi od blizu videti, kaj pomeni  v resnici, če si 

»potrošno blago« za delodajalce in to ne le prave »profitne« 

menedžerje, tudi za t. i. neprofitne humanitarne organi-

zacije, ki naj bi delovale v javnem interesu in ki so izdale 

(žal  v obeh možnih pomenih) listine naših pravic ipd.), 

bi se morale drugače vesti do nas že iz svojih profesional-

no-etičnih vzgibov, po drugi strani pa javnemu zdravstvu 

primanjkuje denarja in razumevanja za nas. Aktualne 

dogajanja na »avtistični sceni« se v tem pogledu kažejo 

kot preslikava političnih razprtij na nacionalni ravni in 

naše politične kulture.  

Nina
Prišel nas je obiskat naš dragi prijatelj iz Bruslja, Bernard. 

Prišel je na letališče v Trevisu, šel na vlak do Gorice, od tam 

pa ga je v Ljubljano pripeljala Barbara. Nestrpno smo ga 

že pričakovali. Z Barbarino sestro Alenko sem se domenila, 

da jih počakam pod uro na železniški postaji, a po pol ure 

HREPENENJE

odšla je jesen,
spomin na tvoj pogled iskren,
padajoče listje ob oknu mojem,
hrepenenje v srcu svojem.
 
drevi nebo zlato zažari,
svetloba se z naravo zlije,
na moji roki prstan zasije,
upanje, da prišel bi.
 
a tebe ni,
zgodaj se mrači,
sence ožive,
življenje se boji.
 
mrzel veter brije,
padajoče snežinke parajo tišino,
še vedno upam na tvojo nežno bližino,
a mraz me do kosti ubije.
 
ko se stemni in zvezda zasije,
hrepenenje me odpelje na drug planet,
več svetlobnih let oddaljen, nedolžen in lep,
ter čakam, da na nas se zvezdni prah razlije.
                                                                                 

                                                                       Nina
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čakanja ni bilo poznane duše v bližini. Na koncu me je 
rešil sms od Juliane in odšla sem do svetega Jožefa, kjer 
smo se naposled našli. Po prisrčnem pozdravu in dveh 
mašah (Bernard je namreč duhovnik) smo se odpeljali 
do Medvod, kamor nas je prišel iskat moj ati. Prišel je 
čas za spanje. Bernard je spal zelo dobro, tako da smo 
komaj do časa ujeli vlak do Bohinjske Bistrice, kjer so 
nas že čakale ogrevane sobe. Zunaj je sijal lep sonček, 
mi pa smo dan zapravljali z nakupovanjem, kuhanjem 
in pomivanjem posode. Končno smo šli ven na zrak in 
Bernard je prvič tekel na smučeh. Bil je še malo nero-
den, a za začetnika mu je šlo dobro. Jaz sem imela spet 
težave s stopali, tako da sem tekla počasi kot upokojenci. 
Kmalu sem našla veselje v spuščanju z majhnega hribč-
ka. Adrenalin mi je dobro del. Pred spanjem je Juliana 
Bernarda učila slovenščino. Ugotovili smo, da ima naš 
jezik zelo veliko izjem, zato se ga je težko sistematično 
naučiti. Kljub temu je Bernardu šlo odlično, saj ima velik 
dar za jezike. Ob polnoči se nam je pridružil še Janez, 
a sem njegov prihod prespala. Zgodaj sem vstala in se 
šla spuščat s hribčka. Ko sem prišla nazaj, so prišli še 
ostali. Bilo nas je osem, kar je lepa druščina. Odločili 
smo se, da gremo smučat na Vogel. Juliana pa je ostala v 
Bohinjski Bistrici in nam skuhala kosilo. Midve s sestro 
sva na Vogel prišli z opremo za tek na smučeh, ravnine 
pa je bilo zelo malo. Našla sem bolj položen teren, s ka-

terega sem se spuščala, sestra pa je odšla v lokal. Kmalu 
sem se ji pridružila, pojedla hot dog in gledala, kako je 
Lindsey Vonn za 8 stotink premagala Tino Maze. Iz lo-
kala je bil zelo lep razgled na Triglav in okoliške gore. V 
Bohinjsko Bistrico smo se vrnili šele ob šestih in še lačni 
smo morali iti k maši. Komaj smo čakali konec maše in 
primeren obrok. Jedli smo rižoto z raznimi dodatki. Ni 
bilo ne vem kako dobro, a podprli smo se. Naslednji dan 
smo se razdelili, eni so šli na pohod v hrib, drugi smučat 
na Pokljuko, midve s sestro pa sva šli tečt na smuči na 
Pokljuko. Ugotovila sem, da je proga na Pokljuki pre-
zahtevna zame, tudi sestri tek ni šel najbolje od nog. Na 
žalost niso imeli nobenega notranjega lokala, tako da 
sva na prostem zmrzovali in pili čaj. Potem je šla sestra 
na sprehod, jaz pa sem se odšla spuščat s hribčka pri 
hotelu ob strelišču za biatlonce. Ko so se potem pojavili 
biatlonci, mi je postalo malo nerodno in tako sem snela 
smučke in odšla do sestre. Skupaj sva počakali na osta-
le. Šli smo v Bohinjsko Bistrico na kosilo, ki smo si ga 
sami pripravili. Makarone smo kuhali 1 uro namesto 
10 minut, tako da si lahko predstavljate, da smo morali 
biti zelo lačni, saj smo vse pojedli. Za veliki finale smo 
si privoščili še kremšnito na Bledu. Moram priznati, da 
sem na vikendu z Bernardom zelo uživala, saj je res v 
redu oseba in tudi ostali so mi ostali v lepem spominu. 
Škoda, da se večkrat ne vidimo.

DNO
Nekega januarskega dne sva se z Zr dogovorila, da pridem 
k njemu na obisk, ker je Zr všeč, če pride nekdo k njemu 
in jaz nisem imela nič pametnejšega za početi. Ker sem 
hotela nekaj prinesti s sabo, sem se odločila speči kolač s 
kokosom, jagodami in bananami. Iz še vedno neznane-
ga razloga pečica ni delala kot ponavadi in je posledično 
potrebovala dvajset minut več kot ponavadi (tu bi bilo 
pametno omeniti, da živim v študentskem domu in je 
pečica zelo daleč od česarkoli profesionalnega). Takoj po 
tem, ko sem pecivo razrezala in ga dala v škatlo sem odhi-
tela na avtobusno postajališče, izpred katerega je odpeljal 
mestni avtobus dobro minuto preden sem prišla tja. Na 
naslednjega sem čakala približno petnajst minut. Ko sem 
se pripeljala do centra Ljubljane, je avtobus, na katerega 
naj bi prestopila, odpeljal, medtem ko sem čakala pri rdeči 
luči na drugi strani ceste.  Po približno dvajsetih minutah 
čakanja sem končno sedela na avtobusu na poti k Zr.
Ker sem za pot do Zr potrebovala dobro uro in sem od 
tega čakala več kot pol ure, je mobitelu zmanjkalo bate-
rije, ko sem bila končno pri pravem vhodu v blok. Zara-
di disleksije nisem vedela točnega priimka, vendar sem 
vedela prvo črko priimka ima dva šumnika. Na srečo je 
zahtevam ustrezal samo en priimek in sem mu pozvonila, 
da je odprl vrata. Problem je bil, da sem glede na položaj 
priimka vedela nadstropje, vendar ne številke stanovanja. 
Po opazovanju poštnih nabiralnikov in položaju imen na 
zvoncu, sem odkrila najverjetnejšo številko stanovanja. 

Ko sem čakala na dvigalo sem opazila, da nekdo prihaja 
iz Zr nadstropja in počakala nanj.
V tej točki nisem bila pretirano navdušena nad čemer-
koli, ker sem prišla k njemu uro pozneje, kakor je bilo 
dogovorjeno. Vseeno mi je bilo na obisku všeč. Zr očitno 
deli mojo fascinacijo s pravimi čaji in sem pri njem pila 
enega prvič. Prav tako sem prvič jedla svež ingver (doma 
imam samo mletega). Najprej sva klepetala in nato sva 
pogledala film Kill Bill vol.1.
Za pot nazaj sem potrebovala le dobrih dvajset minut. 
Ko sem prišla v dom, sem pogledala drugi del filma 

Zr
Obiski znajo biti precej stresen četudi morda zabaven do-
godek, ko udeleženci prekinejo svoj siceršnji vsakdanjik, 
da čas, ki so si ga posvetili, poskušajo natlačiti s čim več 
pogovora, dejavnosti in drugih domislic, preden se bodo 
razšli in zopet normalno, četudi morda dolgočasneje, 
zadihali. Večkrat sem že ugotovil, da sem marsikdaj 
mnogo prijetneje preživljal čas z znanci, če sem le opa-
zoval, poslušal in se prepuščal prostoru, zvokom, vonjem 
in človeški prisotnosti s čim bolj razpršeno pozornostjo. 
Vse to se mi na ta način jasneje in manj selektivno giblje 
skozi zavest ter se vtke v široko in bogato mrežo spomi-
nov. Kaj takega pa se težko zgodi na bolj dinamičnih 
večerih, kjer mojo pozornost izmenično grabi v razne 
smeri en sogovornik za drugim, dokler se ne bom ločil 
od njih še bolj poln miselnega hrupa, ki ga bom doma 
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Pri klinični psihologinji sem delala 
različne teste in največ težav sem imela z 
Rorschachovim in avtističnim testom. Za 
prvega je očitno, da ne dojamem njegovega 
bistva, kar pri drugem ni. Problematična je 
bila večina vprašanj: pri nekaterih nisem 
razumela, kaj sploh sprašujejo, pri drugih 
je po mojem mnenju možen samo odgovor 
da ali ne, tretja so zahtevala, da ocenim 
svoje socialne sposobnosti, kar se mi zdi 
nemogoče in spet določena so predposta-
vljala, da zame nekaj drži, kar v resnici 
ne. Psihologinja ni bila v nobeno pomoč 
in je v neki točki rekla, da imam očitno 
probleme pri odločanju, kako odgovoriti. 
RESNO?! Jaz nisem razumela, kaj sploh 
sprašuje!
Test je narejen za osebe z avtističnimi mo-
tnjami in kako naj nekdo s to motnjo odgo-
varja na vprašanja, ki so postavljena tako, 
da jih sploh ne razume. Za nas je značilno 
pomanjkanje socialnih veščin, torej: kako 
naj nekdo, ki nima socialnih veščin, oceni 

Dum spiro spero

zakonih in predpisih« in da zgolj zagotavljajo varnost lastnine in ljudi. To že, 
ampak kako? S tem da najdejo najlažjo žrtev, ki mu potem vse obesijo?  S tem 
verjetno zagotavljajo varnost svojih služb, drugo pa itak ni pomembno, kajne? 
Precej žalostna slika organizacije, ki je igrala ključno vlogo pri osamosvojitvi 
Slovenije. Če bi nas kdo napadel danes, bi verjetno popustili takoj. Samo da bi 
bile službe varne, mar ne ?

Esperanza
Kako je živeti, ko živiš malo tu malo tam? Nikjer pa nisi cel čas.
Že nekaj časa smo se dogovarjali, da bomo prenavljali stanovanje, ker stvari 
niso delovale več tako, kakor bi morale. Jaz pa sem poleg tega razmišljala kje 
bom prebivala v času prenove, kaj bom lahko počela tam oz. kaj bo vse skupaj 
prineslo v moje življenje. Take stvari po navadi prinesejo za sabo take refleksije. 
Za prenovo smo se začeli dogovarjati že pred meseci. Pred dobrima dvema me-
secema bi morali začeti, a se ni nič zgodilo. Naknadno smo se zmenili, da bomo 
dva tedna kasneje začeli, a tudi takrat ni bilo nič od tega. Končno se je začelo. 
Bilo je sredi prvega meseca v letu. Prišli so delavci in jaz sem se odselila na drugi 
konec mesta. Morala sem se prilagoditi. Bilo je prebivališče v katerem sem nekaj 
let nazaj že prebivala, a nisem bila pripravljena na to, da bo prilagajanje nazaj 
na stvari, ki sem jih včasih že uporabljala tako naporno. Bilo je nekaj skoraj 
nemogočega, saj sem potrebovala cel teden, da sem ugotovila, da bi bilo dobro, 
da se prepustim toku in pljujem z njim.
Namreč če bi plula proti toku, bi porabila preveč energije in bi se kregala z vse-
mi okoli sebe, za to me je zapustila moja psihična moč, moje brezbrižje. Nikoli 
si nisem mislila, da bo prebivanje v isti hiši, kot sem že nekoč, prineslo toliko 
sprememb in ne navajenost na spremembe, čeprav sem vedela, življenje je tako 
in spremeniti se ga v tem trenutku ne da.

teze, ki so se porodile iz opazovanja stvarnosti? Razen če ima 
profesorica kakšne druge informacije o tem, kaj »šarlatanskega« 
znanstveniki cele dneve počnejo recimo v CERNu, verjamem 
njim veliko lažje kot ljudem, ki ne morejo znanstveno dokazati 
obstoja neke mavrice okoli nas, v kateri črno na – mavričnem  
piše o nas bojda več kot v zdravstvenem kartonu. Seveda imajo 
»dokaze«, slednje je vedno moč najti, če jih iščeš in nočeš videti 
ničesar, kar bi morda zanikalo tvojo dragoceno teorijo.
Kmalu za tem smo drgnili dlani eno ob drugo in čutili energijo v 
obliki toplote med njima. Ja, ker sila trenja sploh nima nič s tem.
Mi lahko profesorica, prosim, pojasni zakaj me boli glava po 
celem popoldnevu poslušanja takih neumnosti?

Žan
Zadnjič sem bil na 3. slovenski vstaji s kolegico. Bilo je kar zani-
mivo, čeprav je bilo najbolj podobno nekemu velikemu koncertu, 
pač z veliko policije za zaščito pred zombiji in podobnimi stvori 
verjetno. Vstaja je verjetno kar uspela, če pomislimo, koliko ljudi 
je prišlo. Bila pa je, kot pišem v kolumni, spet (še vedno?) precej 
brezciljna, bolj v smislu spremenimo vse po vrsti takoj. Kar pa me 
je presenetilo (ali pa v bistvu niti ne glede na stanje v policiji), so 
bile slike, kolega, ki so ga napadli policisti, ker je menda dvigoval 
ograjo in podobno, kljub temu da sam trdi, da je zgolj stal tam 
pri ograji obrnjen s hrbtom proti njim. To verjetno pomeni, da je 
bil dobra tarča za »strokovne« prijeme policistov, ki so verjetno 
pač morali prijeti nekoga zaradi kršenja javnega reda in miru. 
Zaskrbljujoče je, da se ta vzorec precej pogosto ponavlja, pri sko-
raj vsakih demonstracijah. Policija pa vedno pravi, da je »vse po 

prebavljal še lep čas.
»Pa se dobiva in ne počniva prav nič«, je bila tako ideja najine-
ga nedavnega srečanja z DNO. In jaz sem resnično v takšnem 
stanju užival dobro uro, čeprav je bila DNO takrat pri meni 
šele zgolj v mislih, med tem, ko se je sama drugod trudila s 
pečico in avtobusi. Naposled sem se krasno nasmejal, ko sva 
naletela drug na drugega pri dvigalih, čeprav bi se lahko iz 
toliko razlogov zgrešila. Kar je sledilo, je bil prijeten filmsko 
čajni večer.

Samantha
Na faksu imam predmet glasbena didaktika. Po imenu bi človek 
sklepal, da se bomo učili, kako učiti glasbo. Namesto tega pa 
nam profesorica govori o aurah, čakrah, energijah, ki naj bi 
nas obdajale in povezovale, odpiranju z glasbo nekih nevem-
kakšnih notranjih poti in sil ... Enkrat je mimogrede omenjala 
obstoj alternativnih vesolij. Ok, se pravi, od tega predavanja ne 
bom odnesla nič pametnega. Žal to predavanje ni edino tako, 
je na faksu še marsikatero neuporabno, ampak moram samo 
stisniti zobe in zamižati in narediti obveznosti .
Čakaj, kaj? Sem jaz to prav slišala? Je profesorica ravnokar 
rekla, da kako lahko verjamemo v to, da nas sestavljajo atomi 
in molekule, ko jih pa ne moremo videti. Nočemo pa verjeti 
v energije okoli nas in v nas, ki so vidne in čutne (to je izja-
vila kmalu po tem, ko sem jaz jasno rekla, da ne verjamem v 
ezoterične reči)?
Kako lahko verjamemo znanosti in znanstvenikom, ki so svoja 
življenja posvetili iskanju dokazov, da bi lahko potrdili hipo-
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svoje socialno obnašanje? Popolnoma nemogo-
če je odgovoriti na to objektivno. Glede na moje 
socialne sposobnosti dve leti nazaj, so trenutne 
popolne, kar pa še ne pomeni, da so kakorkoli 
primeljive s povprečnimi socialnimi spretnostmi 
nevrotipičnih ljudi.
Pri Rorschachovem testu se mi je zdel en vzorec 
podoben lastovičarju z gensko napako in en je re-
lativno podoben obrazu lika iz Star Wars in sicer 
generalu Grievousu. Za ostale pa sem ji povedala 
razlage iz interneta in ji tudi povedala, da sama 
tega ne vidim – je toliko časa strmela vame, da 
mi je postalo neprijetno in sem začela blebetati. 
S Samantho sva namreč kak teden prej reševa-
li ta test na netu za zabavo. Iz tega je naredila 
analizo in odkrila, da imam nekaj problemov s 
samopodobo!!! Prvič, kako lahko to odkriješ iz 
dveh razlag in drugič, vsi ljudje imajo vsaj neko 
težavo s samopodobo, razen v primeru patologij – 
npr. narcisoidnost. Mogoče ni mogla zanalizirati 
nič uporabnega in je izbrala taktiko vedeževalcev. 
Sploh pa sem ji na prvem srečanju povedala, da 
občasno ne zaupam sama vase! Oh… Po tem 
njenem odkritju sem se strinjala z njo, da pa res 

imam probleme s samopodobo in nadaljevala z 
naštevanjem vsega, kar sem kdajkoli mislila, da 
je z mano narobe. In ne, ni opazila, da absolutno 
pretiravam.
Poleg tega je na meni izvedla še preverjanje spo-
mina in odkrila, da z njim nimam težav. V pri-
merjavi z veliko večino ljudi imam zelo dober 
spomin, ne spomnim se, da bi srečala nekoga z 
boljšim spominom (to je bil pravkar moj poskus 
šaljenja).
K njej sem šla zaradi točno določenega problema, 
ki delno izvira iz moje disleksije in delno iz Asper-
gerjevega sindroma. Opravila je psihološko profi-
liranje, ki naj bi bilo nujno pri vzpostavitvi, kako 
problem rešiti. Rezultati se večinoma ne skladajo 
z mano (razen tega, da imam najverjetneje neko 
obliko avtizma), ampak tega ji nisem povedala, 
ker se mi je ni zdelo smiselno prepričevati, da je 
njena slika o meni napačna. Na zadnjem srečanju 
me je ponovno vprašala, zakaj sem prišla k njej, 
in mi je po ponovitvi odgovora povedala, da mi 
pri tem ne more pomagati. IN KAJ NAJ ZDAJ?!

v središču...

Osebe z motnjo avtističnega spektra (MAS) pogosto razvijejo posamezne 
veščine, ponavljajoče rituale ali zanimanja, ki jih pomirjajo in fascinirajo. To 
posebno in neobičajno področje oseb z MAS je pogosto prikazano v različnih 
filmih, saj tematika izjemno pritegne zanimanje ljudi. 

Posebni interesi

V realnosti so takšni »izolirani« intere-
si in veščine zelo raznoliki. Večkrat se 
kažejo v obliki sposobnosti sestavljanja 
sestavljank, risanja ter glasbene sposob-
nosti, postavljanja stvari v vrsto ali  zbi-
ranja predmetov in zbiranja podatkov o 
neobičajnih temah. Vendar so glasbene, 
slikarske ali vidno-prostorske veščine ter 
okupacija s predmeti so bolj značilne za 
osebe z avtizmom, zbiranje podatkov o 
posameznih temah pa je bolj domena 
oseb z Aspergerjevim sindromom (AS).

Osebe z AS imajo pogosto intenzivno 
zanimanje za določeno področje. Zaradi 
tega pogosto postanejo veliki poznavalci 
na posameznem področju in izkazujejo 
globoko poznavanje posamezne tematike, 
kar zna biti velika prednost v iskanju in 
grajenju njihove kariere. 

Za nastanek takšnih zanimanj raziskovalci 
navajajo več razlogov. Zanimanja lahko delu-
jejo kot sredstvo:

- za lajšanje pogovorov. Če oseba ni 
dober govornik, ji pogovor o temi njenega 
posebnega zanimanja zagotavlja samozavest 
in tekoč govor.
- za izkazovanje inteligence. Ljudje z AS 
želijo kazati svojo inteligenco z monologi, ki 
vsebujejo tehnične izraze, katere poslušalec 
ne pozna.
- za zagotavljanje reda in doslednosti. 
Ker imajo ljudje z AS pogosto težave z ra-
zumevanjem spreminjajočih se vzorcev in 
pričakovanj v vsakodnevnem življenju, nji-
hova zanimanja po navadi vključujejo red, 
katalogiziranje informacij ali izdelavo tabel.
- sprostitve. Ta samotarska in ponavljajoča 
se opravila so lahko priložnost za izogibanje 
stresnemu socialnemu kontaktu in pomenijo 
sprostitev v varni rutini.
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Razlika med normalnim zanimanjem in 
ekscentričnim, ki je opažen pri ljudeh z 
AS je, da so ta zanimanja po navadi bolj 
samotarska, nenavadna in oseba se z 
njimi ukvarja večino svojega časa in lahko 
trajajo več mesecev ali celo let, ki pogos-
to prevladujejo v njegovem pogovoru.
Avtistični ponavljajoči in obsesivni interesi 
se razlikujejo od kompulzivnega vedenja, 
saj se osebe ne upirajo tem obsesijam, 
ampak v njih uživajo.
Pogosto intenzivni »samotarski« interesi 
pa lahko v razvoju povzročijo različne 
ovire pri vključevanju otroka v igro in 
funkcionalno učenje.
Kljub temu bi za konec le omenila citat 
Hansa Aspergerja, ki lepo opiše pred-
nosti specifičnih interesov pri osebah z 
AS: »Kar veliko število mladih ljudi izbere 
napačno poklicno usmeritev. Včasih se 
je težko usmeriti na zgolj eno kariero in 
ji biti povsem predan, če si enakovredno 
talentiran na več področjih. Z zbrano 
energijo in očitno samozavestjo pa gredo 
te osebe svojo pot, pot, ki so jih njihovi 
talenti vodili že iz otroštva.«
Če se ozremo po tem citatu ne vidimo več 

teh izoliranih, 
samotar-

skih interesov kot zgolj rigidne, socialno 
izključevalne, katerih vzrok nastanka 
naj bi bil kompenzacija za občutke nela-
godja, temveč kot dragoceno prednost. 
S tega vidika je potrebno takšne interese 
in talente vsekakor spodbujati, osebe pa 
na tej poti predanosti opogumljati.

                                 Maša Tkavc

VIRI:

-Atwood T., (1998). Aspergerjev sindrom. Radom-
lje: Megaton d.o.o.
-Milačić I., (2006). Aspergerjev sindrom ali visoko-
funkcionalni avtizem. Ljubljana: Center za avtizem.
-Firth U., (1991), Autism and Asperger Syndrome, 
University Press, Cambridge
-Asperger H., (1944). Autistic psychopathy in child-
hood
- Bernier R. in  Gerdts J., (2010). Autism Spectrum 
Disorder, Greenwood Publishing Group

Nina
Svet včasih doživljam strašljivo, 
zato se rada umaknem v našo hišo in 

gledam televizijo ter sem na internetu. 
Pri gledanju televizije mi je všeč, če mi 

kdo dela družbo, da skupaj kaj komentirava ali 
samo, da čutim prisotnost nekoga. Ne moti pa me 
preveč, tudi če gledam televizijo sama. Televizija 
so moji socialni stiki. Neredko se tudi zelo vživim v 
zgodbo in si predstavljam, da sem jaz tista, okoli 
katere se odvija zgodba. Zelo se poistovetim tudi s 
športnimi uspehi in neuspehi. Rada gledam zimske 
športe, pa olimpijske igre, hokej, tudi nogomet, ro-
komet, košarko, itd. Včasih si pogledam celo odbo-
jko, pri kateri sem bila v šoli pravi antitalent, in me 
zato verjetno manj pritegne. Posebno me je fascini-
ral skok Roberta Kranjca 
na svetovnem prvenstvu 
v poletih v Vikersundu, 
saj sem si ga na youtubu 
ob legendarnem komen-
tatorju Andreju Staretu 
pogledala kakšne stokrat 
in uživala ob občutku 
zmagoslavja. Če sloven-
ski športniki niso dobri, 
se hitro potolažim in navi-
jam za tujce, posebno 
slovane. Pri gledanju 
športa zelo uživam zaradi 
komentatorjev, ki so skoraj vsi po vrsti zelo razgle-
dani in zabavni. Imam občutek, da se pogovarjajo 
z mano in da so moje skrite sorodne duše. Poleg 
gledanja televizije veliko časa, ki bi ga lahko name-

nila druženju, preživim na internetu, kjer 
berem športne novice o slovenskih junakih, 
se na facebooku pogovarjam s slovenskimi 
športniki, itd. Všečkala sem strani Tine 
Maze in Jakova Faka, ki je res faca in pri-
jazno odgovarja vsem 
svojim navijačem. Tako 
hitro mine nekaj uric, 
moja diploma pa kar 
stoji. 
Ko grem ven, me včasih 
moti promet, ker se 
avtomobili tako hitro 
premikajo in nastane 
preveč dražljajev. Tako 
se osredotočim na reg-
istrske tablice avtomobi-
lov. V mislih si rečem, da bo danes vse v 
redu, če bom zagledala številko sedem, ki 
je poleg štirice moja srečna številka. Po-
tem gledam po avtomobilskih registrskih 
tablicah in če se kmalu prikaže ena ali celo 
več s številko sedem, sem zadovoljna. 
A moje sreča ne traja dolgo, ker si hitro 
izmislim novo trditev, ki je lahko tudi nas-
protje prejšnje, in spet čakam na potrditev 
z registrskih tablic. Če je na tablici visoka 
številka, npr. 9, ali 7, si rečem, da ta trd-
itev drži. Tako se zamotim in čas hitreje 
mine. Včasih pa preprosto zaprem oči in 
se pomirim. Pri tem se pojavi problem, da 
mi ob zaprtju oči postane slabo. Tako spet 
odprem oči, si rečem, njemu sem všeč ali 
danes mi bo uspel poskus na fakulteti in 
spet čakam, kaj se bo prikazalo na avto-

“Posebno me je fasciniral 
skok Roberta Kranjca na sve-
tovnem prvenstvu v poletih v 
Vikersundu, saj sem si ga na 
youtubu ob legendarnem ko-
mentatorju Andreju Staretu 
pogledala kakšne stokrat in 
uživala ob občutku zmago-

slavja.”

“V mislih si 
rečem, da bo 

danes vse v redu, 
če bom zagledala 
številko sedem, 

ki je poleg štirice 
moja srečna 
številka.” 
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mobilskem obzorju (registrskih tablicah, seveda). 
Zelo rada imam tudi živali, a se jih hitro 
naveličam, po petnajstih minutah božanja sem 
namreč že malo utrujena. Včasih so me fascini-
rali mački, ker znajo biti tako prijazni, a tudi od-
maknjeni, predvsem pa hinavski. Samo na svoj 
trebušček mislijo. Trenutno sem jezna na eno od 
naših treh črnih mačk, ker je pihala name, ko 
sem se ji približala v času njenega glodanja kosti. 
Uživam pa na enournem sprehodu s psom. Pred-
vsem me veseli dejstvo, da sem ga razveselila in 
mu za eno urico popestrila njegovo sicer samotno 
bivanje v pasji hiški za našim hlevom.

Zr
Jaz in glasba sva tako rekoč 
neločljiva. Že kot malček sem se 
prav boleče zavedel, kakšno moč 

ima ta človeška dejavnost. In ravno 
zaradi svoje neuničljive strasti do 

glasbe sem v življenju spoznal precej 
čudovitih živih bitij, s katerimi bom verjetno ostal 
v stiku za vedno. Ure in ure lahko preživljam, ne 
da bi počel karkoli drugega, kot se čudil, s kakšno 
silo smo se ljudje sposobni izražati skozi glasbeno 
ustvarjalnost in kakšne čvrste vezi lahko glasba 
ustvarja med ljudmi. In da glasba ni samo všečen 
način, kako podkrepiti besede, temveč je spo-
sobna izraziti stvari, za katere sploh ni besed. Šele 
ko se te glasba resnično dotakne, se zaveš, kako 
je besedno izražanje precenjeno in morda sploh ni 
nujno nek višek medčloveškega sporazumevanja. 

Razen tega mi glasba 
omogoča, da si, če o 
nečem predolgo brez-
plodno in utrujajoče 
razmišljam, in imam 
tega dovolj, reseti-
ram miselne procese 
s takšno in drugačno 
hrupno in udarno 
muziko, katera ne 
sporoča ničesar, 
pač pa ti učinkovito 
presune možgane s 
truščem in ritmom. 
To kako se je glasba skozi čas razvijala in kako 
so glasbene zvrsti vplivale ena na drugo, pa je 
tudi svojevrstna paša za moj um. Seveda je 
tudi fizikalna zgodba o tem, kako glasbila de-
lujejo zelo zanimiva. In malo je izkušenj, ki se 
lahko merijo z občutkom, ko z računalnikom 
ustvarjam zvoke, kakršnih nisem slišal še nikjer 
poprej.

DNO
Tematsko so me od nekdaj za-
nimali umori in človeška narava 
in zelo rada rešujem uganke 

– še posebno težko rešljive in 
nerešljive. Zaradi tega se mi zdi 

trenuten študij idealen zame. Sicer pa se z 
eno temo ukvarjam od meseca dni do najdlje 
do sedaj dveh let. S šalami sem se ukvarjala 

največ – poskušala sem od-
kriti zakaj je nekaj smešno, 
kaj je univerzalno smešno 
in kaj je osvisno od sub-
jekta (dve leti sem hodila 
okoli in pripovedovala šale 
ter spraševala, kaj je bilo 
smešno glede njih). Poleg 
tega sem bila obsesivno in-
teresirana še za dinozavre, 
astronomijo, atrologijo, seks, bakterije in viruse, 
plazilce, minerale, pajke in mnoge druge zadeve.

 
Abditus
Skozi  otroška, mladostna in 
odrasla leta me je zanimalo veliko 
različnih stvari, a so bili moji interesi 

vselej omejeni na neko sklenjeno ali 
zaokroženo področje, ki sem ga nato do 

potankosti proučeval, torej na sistem in povezave 
med elementi znotraj tega sistema. Bodisi so bile 
to ceste in križišča, živali sedanjosti in pretek-
losti,  njihova raznolikost in sistematika,  zemlje-
vidi vseh vrst, ki sem jih tudi sam prerisoval in 
izdeloval, zgodovina in zgodovinski dogodki ter 
vse vrste statističnih in drugih podatkov in dejstev 
(geografija držav, mest, avtomobilske tablice, ja-
vni potniški promet v Ljubljani in v drugih mestih 
po svetu, politični  sistemi), torej pretežno objek-
tivna, preverljiva in primerljiva dejstva. S tem so 
povezani tudi seznami osebnih imen (ki me prav 
tako navdušujejo, kolikor bolj so nenavadna in 

neznana, so pa tudi pomenljiva, ker la-
hko označujejo lahko etnično-jezikovno 
ali kakšno drugačno poreklo), držav, let-
nice kot zgodovinske orientacijske točke  
(pri človeku si hkrati z imenom običajno 
zapomnim njegovo letnico rojstva, če ni 
več živ, pa tudi smrti). Dejstva se lahko 
omejujejo na posamezne osebnosti, ki jih 
obravnavam kot abstrakcije, podobno kot 
statistične enote s (pri)merljivimi lastnost-
mi, ki pa imajo v tem primeru konkretna 
človeška  imena. Števila se spet sestavljajo 
v abstraktne kom-
binacije, v katerih 
se izraža njihova 
grafična lepota ali 
numerične zakoni-
tosti same, bodisi 
časovna distanca 
od nekega dogodka 
do danes ter njena 
linearna preslikava  
v preteklost ali pri-
hodnost (časovna 
simetrija), npr. v 
okviru življenjske 
poti posamezne-
ga človeka. To je 
kratek, a še nikakor 
ne popoln opis pre-
okupacij, ki večino 
časa zaposlujejo moje možgane. Ob tem  
moram omeniti nekoliko nenavadno na-
vado, ki me spremlja že od otroštva, to 
je mahanje s palico, ko se popolnoma 

“Ure in ure lahko 
preživljam, ne da bi počel 

karkoli drugega, kot se 
čudil, s kakšno silo smo se 
ljudje sposobni izražati 

skozi glasbeno ustvarjal-
nost in kakšne čvrste vezi 
lahko glasba ustvarja med 

ljudmi.”

“Poleg tega sem bila ob-
sesivno interesirana še za 
dinozavre, astronomijo, 

atrologijo, seks, bak-
terije in viruse, plazilce, 
minerale, pajke in mnoge 

druge zadeve.”

“Bodisi so bile to ceste 
in križišča, živali se-

danjosti in preteklosti,  
njihova raznolikost in 
sistematika,  zemlje-
vidi vseh vrst, ki sem 

jih tudi sam prerisoval 
in izdeloval, zgo-

dovina in zgodovinski 
dogodki ter vse vrste 
statističnih in drugih 

podatkov. “
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osredotočim na svoje misli. Ni torej slučaj, da 
je moja profesionalna pot tesno povezana z 
leksikografijo, zato precej težko (raz)ločujem 
službeno dejavnost od »hobija«  branja leksiko-
nov, enciklopedij idr. podatkovnih baz, pred-
vsem na medmrežju. To je zame po eni strani 
globoko pomirjujoča dejavnost, pa tudi nas-
protno, vir vznemirjenja in strasti pri primer-
janju, raziskovanju in razreševanju problemov, 
še posebej če gre za dopolnjevanje  dejstev, 
odkrivanje in  popravljanje napak, ki jih sproti 
opažam. Pogosto se spremeni v obsesivno-
kompulzivno dejavnost, ki jo zelo težko preki-
nem, včasih sem za raziskovanje porabil tudi 
cele noči ali dneve, kar zlasti slabo 

vpliva na moj (neurejen) ritem 
spanja. 

Esperanza
Moji interesi so zelo različni. 

Spreminjajo se iz dneva v dan. 
Čeprav imam tudi tri konstantne 

interese, ki so igranje klavirja, ki sem ga v 
zadnjem času malo zapostavila, slikarstvo in 
številke v vseh oblikah in velikostih. 
Številke bodo spremljale moje življenje do kon-
ca mojega življenja, saj se bom z njimi ukvarja-
la dokler ne bom upokojena oz. ne bom umrla.
Vse se je začelo nekako tako: kot majna punčka 
sem si že zgodaj uspela zapomniti relativno 
dolge nize zaporednih številk ne glede nato 
kakšen vrstni red je bil. Ko sem prišla v šolo 
sem ta moj talent razvila, čeprav se na začetku 

ni pokazal, saj nikakor nisem hotela brati na 
glas, do te mere, da mi tudi najtežje naloge 
niso povzročale pretiranih težav, razen kadar 
je bila težava s koncentracijo. Kadar nisem 
bila skoncentrirana si nisem mogla zapomniti 
ničesar, pa naj bo to matematika, logika ali kaj 
drugega. 
Enostavne matematične naloge oziroma številski 
nizi so bili zame hitro prelahki, ne zanimivi. Ve-
dno sem hotela reševati 
težje naloge. To da so 
bile v učbenikih tudi težje 
naloge, sem izkoriščala, 
tako da sem jih reševala 
ne glede na to, ali smo 
jih morali narediti ali 
ne. Da se ne bom samo 
hvalila, bom povedala tudi 
skrivnost, ki je do sedaj ni nihče poznal: nikoli si 
nisem uspela zapomiti več kot treh števk števila π 
(pi), to so 3,14, naprej mi pa nikoli ni šlo. 
Mojo številsko strast sem spremenila v študij 
računovodstva, kjer moraš dosti delati s 
številkami, čeprav si moraš zapomniti tudi druge 
podatke. Kar s pridom izkoriščam tudi v službi , 
saj v zasebnem podjetju delam kot knjigovodkinja 
in imam vsakodnevno opravka s številkami.
Pri mojem interesu mi zelo pomaga dober 
dolgoročen spomin in zelo dobro razvita logika, 
ki sem jo tudi oboževala že v šoli, saj tako lažje 
povezuješ številke in številske nize med seboj. 
Moj interes, ki so številke, je zelo ozko usmerjen 
kar je značilno za Aspije, saj mi pretežno vodi 
moje življenje, čeprav nikoli ne bi zamenjala za 
kakšen drug poklic, ker enostavno ljubim to kar 
počnem. 

“Mojo številsko strast 
sem spremenila v študij 
računovodstva, kjer moraš 
dosti delati s številkami, 
čeprav si moraš zapomniti 
tudi druge podatke.”

MAVRICA ČUSTEV
Smeh in veselje

Kako sta povezana? Zakaj sta povezana? Kaj jaz mislim 
o tej povezavi in o vsakem pojmu posebej?

Smejimo se različnim stvarem, največkrat tistim, ki so 
smešne. Različni ljudje se smejimo različnim šalam oz. 
drugim smešnim situacijam. Lahko se zgodi, da se kdo 
smeji stvarem oz. dogodkom, ki jih drugi sploh ne ra-
zume. Lahko se zgodi, da pove nekdo neko frazo, ki naj 
bi bila povedana z glasom, ki ga uporabljamo, kadar 
se pogovarjamo o vsakdanjih stvareh, pa je nekomu 
smešna… 

Pri ljudeh z Aspergerjevim sindromom se velikokrat 
zgodi da šale, skeča oz. drugih stvari povedanih na 
smešen način ne dojame kot takih, saj jih ne razume. 
Lahko se zgodi, da nam je nekaj smešno, kar nam bo 
nevrotipična oseba povedala zelo resno oz. strogo, ko 
neke grimase ne znamo določiti kot resnost in strogost. 

Nekaj časa nazaj, še v času šoli se mi je velikokrat zgo-
dilo, da mi je šlo na smeh, ko so učitelji razlagali snov 
zelo resno, čeprav smeha nikoli nisem pokazala, saj bi s 
tem pokazala, da sem nevzgojena in bi s tem zbijala av-
toriteto učiteljem pred celim razredom. Največkrat so se 
mi take stvari dogajale pri likovni umetnosti, ko nam je 
profesorica na podlagi slik, ki nam jih je prikazovala in 
razlagala, čeprav si nikoli nisem znala razložiti vzroka 
za moj smeh.

Da ne bomo govorili samo o smehu, ki je velikokrat 
podpora izraženemu veselju, le-tega lahko izražamo 
še na druge načine. Po navadi, ko si vesel dodaš še 
kakšno kretnjo kot so kretnje rok, poskakovanje, lahko 
objameš sočloveka, če je tisti, ki ti je najbližji nekdo, ki 
ga že dolgo poznaš. Po drugi strani pa lahko veselje 
izraziš tudi s plesom, petjem, jokanjem, kričanjem,… 
oz. kar takrat čuti tvoje srce. 

Pri meni se veselje največkrat izrazi takrat ko izvem 
kakšno dobro novico ali dobim kakšno nagrado za 
dobro opravljeno nalogo. Ko sem bila še v šoli, so bile 
to dobre ocene, pohvale, nagrade ali plakete. 

Če uspem na področjih ki me zanimajo sem zelo 
vesela, to sta trenutno pri meni slikarstvo in igranje kla-
virja. Občasno me razveselijo tudi kakšne drobne, za 
nekatere nepomembne stvari. 

Za konec pa naj še zapišem naslednjo misel, ki zelo 
dobro določa nas, ljudi z Aspergerjevim sindromom. Po 
navadi ne znamo izraziti najbolje teh dveh čustev saj 
imamo na splošno težave z izražanjem le-teh.
    
                                                                         

                                                       Esperanza
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Aminokisline, ki vsebujejo žveplo, so bistvene za vzdrževanje redoks potenciala v celicah in imunskega sistema.

Raziskave so pri otrocih z MAS pokazale, da gre za motnje v metabolizmu teh aminokislin, zlasti za transmeti-

lacijo in transsulfuracijo. Pri tem je motena konverzija metionina v S-adenosilmetionin in tvorba cisteina, 

kar povzroča znižanje vsebnosti GSH v celicah. To znižanje lahko vpliva na zmanjšanje antioksidativne 

aktivnosti in vpliva na imunsko odzivnost.

 
30% oSEb z AVTIz-MoM IMA EPIlEP-SIjo. odSToTEk jE VIšjI PRI oSEbAh, kI IMAjo MoTnjo V dUšEVnEM RAz-

VojU.

nekateri otroci 
z avtizmom in so-
rodnimi motnjami 
imajo biokemične in 

imunološke probleme.  

 Amigdala je skupek nevronov, v obliki mandelja, ki se nahaja v medi-alnem temporalnem režnju in je del limbičnega sistema. Ima pomembno vlogo v proceseiranju emocij. Pred-vsem je povezana z odzivi strahu, agresijo in socialno interakcijo.
Pri osebah z avtizmom je ta možganska struktura povečana oz. kaže na abnormalno delovanje, kot tudi pri nekaterih drugih motnjah (depresija, fobije, anksioznost,...)

Pri raziskovanju možganov pri osebah z avtiz-mom so bile opažene spremenjene značilno-stih v področju malih možganov, možgan-skega debla, hipokampusa in amigdal ter čelnega in temenskega režnja možgan-skih polobel.  Nekateri možganski zavoji so pri osebah z avtizmom drugačni. Pokazalo se je tudi, da imajo otroci z avtizmom nenormalno rast možganov v zgodnjem obdobju.

   pripravila: Maša Tkavc

Mnoge raziskave so bile narejene na področju genetike, vendar pri 90%  oseb z avtizmo še niso pojasnjene genetske  sprememebe. Močna genetska povezanost pri  osebah z MAS  je ugotovljena le prinekaterih genskih okvarah, kot so sindrom drobljivega kromosoma X, nevrofibromatoza, Bourneville-Pringlova bolezen fenilketonurija in nekatere druge kromosomske 
nepravilnosti.

  

Alan Turing
    (1912—1954),

angleški matematik in kriptograf. Je 
začetnik in utemeljitelj, torej »oče« moderne-
ga računalništva in umetne inteligence. Leta 
1936 je objavil članek, v katerem je opisal ab-
straktni stroj, ki deluje po natančnem zapo-
redju ukazov (Turingov stroj), kar je bil prvi 
korak k današnjemu računalniku. Ukvarjal se 
je tudi s teorijo umetne inteligence in uporabo 
matematičnih teorij v biologiji. Bil je prvi, ki 
je matematično opredelil pojem algoritma in 
tudi njegove izvedbe na t. i. Turingovem stroju. 
Turing je pomembno vplival na razvoj računal-
nikov, brez katerih si ne moremo (več) zamisliti 
sodobnega načina življenja. Prav tako bi brez 
njegovega odločilnega prispevka druga svetov-
na vojna potekala naj-
brž precej drugače, saj 
je bil ob njenem izbru-
hu  imenovan za glav-
nega kriptoanalitika v 
Foreign Officeu in je v 
veliki meri pripomogel 
k zmagi zaveznikov nad 
nacistično Nemčijo v 2. 
svetovni vojni. S »Turin-
govo bombo« je namreč 
»razbil« nemške šifre in nemški stroj za šifrira-
nje »Enigmo«. Po vojni je mdr. razvil nelinearno 
teorijo biološke rasti. Pripomogel je k razumeva-
nju morfogeneze in Fibonaccijeve filotaksije, tj. 
obstoja 

Fibonaccijevih šte-
vil pri rastlinah. V 
svojem spisu iz leta 
1950 je Turing razvil 
argumente za in proti 
tezi, da so stroji sposobni 
misliti. Pokazal je, da se stroji lahko 
učijo in da lahko celo tekmujejo z ljudmi na 
čisto razumskih področjih. Zaradi njegovih 
znanstvenih dosežkov 1951 so ga sprejeli v  
Kraljevo družbo (Royal Society).
Njegova samozadostnost je bila opazna od 
zgodnjih otroških let. Sam se je naučil brati v 
kakšnih treh tednih in bil je spreten s števili. 

Pri vsaki ulični svetilki 
se je ustavil in pogledal 
njeno serijsko številko. 
Ni imel občutka za levo 
in desno. V pripravni-
ci se je pokazale velike 
težave s pisanjem; tudi 
kasneje njegova pisava 
ni bila dosti boljša; nek 
učitelj je pripomnil, da 
ima najgršo pisavo, kar 

jih je kadarkoli videl. Pri devetih letih se je 
njegov značaj spremenil iz kot živo srebro ži-
vahnega in družabnega otroka v asocialnega 
in sanjaškega. Šola ni spodbujala njegovih v 

Stopnja serotonina, prenašalca impulzov med živčnimi 

celicami v možganih,  je pri nekaterih skupinah oseb 

z motnjo avtističnega spektra povišana.

Nekatere raziskave kažejo, da pri otrocih z določenimi pres-novnimi motnjami oz. s povečano občutljivostjo na učinke živega srebra, ki ga lahko najdemo v ce-pivih (timerosal), lahko vnos živega srebra v telo vpliva na nekatere nevropsihološke motnje s področja pomnjenja, pozornosti, govora,  emo-cionalnosti in socialne interakcije, ki se pojavljajo pri otrocih z motnjami avtističnega spektra.
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celoti naravoslovno usmerjenih interesov, pri katerih je bil 
v glavnem samouk. Učitelje je navduševal s svojimi sposob-
nostmi pri teh predmetih, pri drugih pa je zaostajal, npr. pri 
angleščini in latinščini je bil po uspehu na samem repu v ra-
zredu.  V enem  bolj razsvetljenih šolskih poročil so o njem 
zapisali, da je »njegov um v sedanjosti precej kaotičen in se 
težko znajde pri izražanju«. Obstaja veliko zgodb (anekdot) 
o njegovem ekscentričnem vedenju, npr. ko je hotel skriti 
svoje skromne prihranke pred morebitno zaplembo, jih je 
zamenjal za dve srebrni palici, ki ju je zakopal v bližnjem 

gozdu, zapis o točni lokaciji, pa je 
v šifrah shranil na drugem kraju, 
a svojega srebra ni mogel nikoli 
več najti.  Izogibal se je očesnemu 
kontaktu, kar je značilno za lju-
di z aspergerjevim sindromom, 
na to pa kaže tudi dejstvo, da se 
ni preveč brigal za svojo zunanjo 
podobo. Kot homoseksualec je bil 
1952 obtožen in obsojen zaradi 
nemorale in si je raje kot zapor 
izbral kemično kastracijo. Leta 
1954 se je njegovo življenje tra-

gično izteklo:  napravil je samomor; ugotovili so, da se je 
zastrupil s cianidom, ob njegovem truplu  je ležalo na pol 
obgrizeno jabolko in čeprav jabolka niso analizirali, da bi 
ugotovili, ali je bil v njem strup, poetično velja, da naj bi ga 
Turing sam zastrupil po vzoru njegovega najljubšega filma, 
Disneyeve »Sneguljčice in sedem palčkov«. Nekateri nami-
gujejo, da je obgrizeno jabolko kot logotip podjetja Apple v 
resnici poklon Turingovi žalostni usodi. 
.                             
                                                                           Pripravil:  Abditus

Danes sem videl izjavo žene našega evropskega 
poslanca, g.Zvera, ki v glavnem poziva ljudi, 
da obranijo Janšo pred križanjem. Ta izjava je sicer precej 
zabavna glede na situacijo, je pa tudi precej resna, če pomis-
limo da se spet hujska Slovence, naj napadejo druge, zato ker 
so “vrednote slovenske pomladi” ogrožene. Kaj so te vrednote 
(je korupcija vrednota? hmmm) je stvar za drugo kolumno. 
Zanimivo ( in malce problematicno) se mi zdi, da zadeva malo 
spominja na leto 1939 v Nemčiji... Čakamo verjetno še, da 
nekdo ponudi službe brezposelnim v obrambni industriji, kar 
pa se verjetno ne bo zgodilo, ker nimamo obrambne indus-
trije, pa tudi naš predsednik vlade bo kmalu bivši, le stranke 
se morajo še dogovoriti. Naš predsednik vlade pa molči in 
raje govori skozi člane svoje stranke. Položaj dokaj dobro 
opisuje šala, ki sem jo slišal zadnjič, o tem, da bi bil g. Janša 
odličen smučar, ker nikoli ne odstopi. No ja, bo pa odstopljen, 
če je to sploh beseda. Verjetno ni, pa kjlub temu dobro opisuje 
situacijo :). Žal pa ne bo odšel zaradi “vseslovenske vstaje”, 
kot bi lahko, ker tudi vstajniki niso ravno brez napak. Celotna 
“vstaja” me še najbolj spominja na sliko s facebooka, kjer 
otroka držita transparent na katerem piše, “nič domače na-
loge, skoz počitnice, skoz evrokrem nič zelenjave”. Verjetno 
bi vstaja dosegla več, če bi imeli realne cilje in konkretne 
predloge, ne pa zgolj “odhod vseh politikov, več neposredne 
demokracije” in podobno. To je sicer dobro, vsi si želimo tega, 
vendar je res iluzorno pričakovati, da bodo vsi politiki odšli s 
svojih dobro plačanih služb (in začeli dejansko delati), zato ker 
jih narod noče več. Bilo bi sicer lepo, vendar se to dogaja le v 
pravljičnem svetu. Če pa si želimo ustvariti svojo pravljico, pa 
moramo najprej vedeti, kaj lahko dosežemo, kajne? in potem 
spet začnemo peti “Le vkup, le vkup uboga gmajna”. Tokrat 
morda zares?

Ceterum censeo 

Kaj je normalnost?

   

razmišljanje 
   in razprava o 

avtizmu 
Uroša Poljanca

Zdrava pamet pomeni videti širšo sliko oziroma imeti nagnjenost, da iz velike količine zaznavanih po-
datkov odberemo vzorce, modele, preko katerih osmislimo dogajanje okoli sebe in komuniciramo s 
svetom. Zato ljudje samoumevno posplošujejo, prvo vidijo širšo sliko (čemur pravijo intuicija), razumejo 
čustva soljudi in sledijo družbenim trendom.

Kadar se človek vživi v kožo drugega, 
postane svobodnejši in prepričljivejši 
kot takrat, kadar je zgolj »to kar je«. 
Mediteranci, šaljivci in igralci so zato 
uspešni pri osvajanju žensk, 
kajti narejenost moških je 
arhetip, fetiš ali brand, ki 
človeku podeseteri energi-
jo. Obstajajo pa tudi temne 
strani »normalnosti«.
Ker avtist ne zmore 
špekulirati s tujimi vlogami, mu kot 
pogon za delo preostane le osebna 
motivacija in čutenje. Čeprav ima ma-
jhen manevrirni prostor, lahko iz nje-
ga povleče veliko. Če bi se, na primer, 
pojavila šola avtentične dramske igre, 

bi udeleženci sledili brandu- vživeli 
bi se v model dramske igre, ne pa v 
samo avtentičnost. Avtist pa bi sledil 
avtentičnosti dobesedno. Kako zelo to 

manjka slovenskemu 
prostoru, naj povem s 
primerom, da režiserji, 
igralci, producenti in 
scenaristi vsak zase mis-
lijo, da ustvarjajo nekaj, 
kar je všeč tudi vsem 

ostalim ljudem. V resnici pa so padli 
v past kolektivnega neavtentičnega 
trenda. Podobno je pri radijski posta-
jah, ki predvajajo komercialno glasbo, 
»ki jo imajo vsi radi«. Nikomur v resnici 
ni všeč  poslušati za en CD velik izbor 

pesmi, ki se stalno ponavljajo. Vendar 
se ljudje prepričajo,da je tako treba. 
In še bolj resen primer: marksizem je 
dobra tržna marka za pravičnost. Mark-
sisti so tako zelo potopljeni v ta model 
elitne druščine, da nevede o pravičnosti 
predavajo iz knjig, oblačijo pa se kot 
angleški gentlemani. Veliki pravičniki 
avtisti z njimi niso imeli veliko skupne-
ga, saj so sledili pravičnosti dobesedno 
in se oblačili običajno, o resnici pa so 
govorili iz srca, ne iz knjig ali katerih 
drugih virov, ki navajajo, kaj je treba 
izpolniti, da postaneš pravičnik.

Ker AVtIst Ne zMOre 
šPeKulIrAtI s tujIMI VlO-
gAMI, Mu KOt POgON zA 

DelO PreOstANe le Oseb-
NA MOtIVACIjA IN ČuteNje. 
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LJUDJE V SVETU AVTIZMA

INGE ZOREC     
je predvsem mati dveh otrok Urbana in maja, ki ima avtizem. je predse-

dnica društva Školjke, ki kot prostovoljka poskuša nuditi pomoč in podpo-

ro otrokom z avtizmom ter njihovim staršem. z društvom poskuša opozoriti 

na nujnost zgodnjega odkrivanja in zgodnje ustrezne obravnave otrok z 

avtizmom. v intervjuju nam je zaupala, da je dela precej, načrtov za pri-

hodnost pa prav tako.

Kdaj in kako ste se prvič srečali z 
avtizmom?
Prvič sem se srečala z avtizmom pred do-
brima dvema letoma, ko sem se z otrokom 
odpravila na pregled k pediatrinji, z na-
menom, da bi dobila odgovor na vprašanje 
zakaj moj otrok še ne govori. Ker konkre-
tnega odgovora nisem dobila, sem zače-
la pregledovati spletne strani. Zasledila 
sem članek o avtizmu, kjer je bilo naštetih 
veliko znakov, ki veljajo za otroke z avti-
stičnimi motnjami in tako prepoznala tudi 
svojega otroka.

Kakšni so bili vaši razlogi za ustanovitev 
društva?
Spomnim se, kako težko mi je bilo, ko 
sem spoznala, da je moj otrok drugačen 
in, da bo potreboval veliko pomoči star-
šev in strokovnih delavcev, da bo lahko 
nekega dne bolj samostojen in da bo znal 
razumeti, povedati in predvideti svoje 
želje.
Takrat še nisem poznala nobene strokov-
ne delavke, ki bi bila pripravljena otroka 
z avtističnimi motnjami obravnavati in 
z njim delati.

Spomladi leta 2011 je CSG Maribor orga-
niziral srečanje staršev otrok z avtizmom, 
kjer smo se starši spoznali in se začeli 
družiti. V meni se je porodila ideja, da bi 
ustanovili društvo za otroke z avtistični-
mi motnjami.
Najprej sem razmišljala, da bi društvo 
ustanovili z namenom, da se starši sre-
čujemo in si izmenjujemo informacije, 
vendar so bile želje staršev konkretnejše. 
Želeli so si izobraževanja in predavanja 
s področja avtizma, ki bi jim omogočala 
boljše spoznavanje otroka z avtizmom.
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(ABA tuturko), ki bi lahko v prihodno-
sti izvajala delavnice po metodi ABA.
V društvu približno vsaka 
dva meseca organiziramo 
strokovno predavanje na 
temo avtizma in metod, ki se 
uporabljajo pri delu z otroki. 
Meseca februarja smo orga-
nizirali izobraževanje o sen-
zorni integraciji, predava-
la je mag. Nevenka Gričar, 
prof.def. in viš. delovna terapevtka. 
Prav tako vsako četrtletje organiziramo 
okroglo mizo in povabimo na diskusijo 
o problematiki otrok z avtizmom star-

še, strokovne delavce in stro-
kovnjake s področja avtizma.

Koliko otrok imate v obrav-
navi in kakšno je povpraše-
vanje po vaših storitvah?
V obravnavi imamo 12 pred-
šolskih otrok, ki so vključeni 
v logopedske, specialno pe-
dagoške  in motopedagoške 
obravnave.

Ali ocenjujete, da kapaciteta vašega društva 
zadošča potrebam v vašem območju?
Ne. 

Mi smo zaradi nujnosti obrav-
nav vzpostavili tim strokovnih 
oseb, ki ima znanje, da lahko z 
otroki z avtističnimi motnjami 
dela. Želimo pa opozoriti na 
problematiko in pokazati, da so 
zgodnje intenzivne obravnave 
za otroke z avtističnimi motna-
mi nujne in da bi država morala 

poskrbeti in otrokom z avtističnimi motnjami 
zagotoviti intenzivne obravnave. Potrebe po 
pomoči otrokom so večje od zmožnosti strokov-
nega tima.

Na kakšne načine so v vaše dejavnosti vključe-
ni štarši in kje potrebujejo največ pomoči?
Večina staršev je zaposlenih in v dopoldan-
skem času ne zmorejo pomagati v društvu, 
čeprav je dela veliko. Z organizacijo tima 
strokovnih oseb smo veliko pripomogli k temu, 
da imajo otroci možnost se učiti in napredova-
ti. Osebno menim, da lahko veliko za svojega 
otroka naredijo starši, ki vsakodnevno otroka 
učijo samostojnosti, sodelujejo z otrokom pri 
igri in komunikaciji.

ZA sVOjegA OtrOkA  
lAhkO stArši Ve-
likO NAredijO, če 

VsAkOdNeVNO OtrO-
kA učijO sAMOstOj-
NOsti, sOdelujejO Z 
OtrOkOM Pri igri iN 

kOMuNikAciji.

Predvsem so se pojavljala vprašanja, kako 
vsakodnevno delati z otrokom, da bi si 
otrok pridobival sposobnosti in spretnosti 
na različnih področjih.

S kakšnimi dejavnostmi se ukvarja 
društvo?
Zelo pomembna vizija društva v sodelo-
vanju s strokovnimi delavci je zagotoviti 
otrokom z avtističnimi motnjami celostne 
timske obravnave. Zavedati se moramo, 
da se otroci, ki so vključeni v intenzivno, 
za avtizem specifično zgodnjo obravnavo, 
razvijajo bolje, so prej samostojni, zato 
z obravnavami otrok ne smemo čakati.
Glavne dejavnosti društva 
so logopedska diagnostika in 
obravnave. Strokovne delav-
ke izvajajo obravnave po me-
todah PECS, DIR/FLOORTI-
ME, SENZORNA TERAPIJA. 
Z uporabo v svetu poznanih 
metod, usposobljeni strokovni 
delavci zagotavljajo napredke 
otrok z avtističnimi motnjami.
Dogovarjamo se s specialno 
rehabilitacijsko pedagoginjo 

OTROCI, KI SO 
VKLJučENI V IN-

TENZIVNO, ZA 
AVTIZEM SPE-
CIFIčNO ZGO-

DNJO OBRAVNA-
VO, RAZVIJAJO 
BOLJE, SO PREJ 
SAMOSTOJNI.
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Zelo pomembno pa je, da so otroci z avti-
stičnimi motnjami deležni vzgoje in izo-
braževanja s pristopi in strategijami, ki jim 
bodo omogočali, da se učijo, premagujejo 
primanjkljaje, razvijajo prilagoditvene 
spretnosti in le tako napredujejo.
Otrok mora veliko znanja akumulirati pre-
den bo sposoben priti do cilja , ki smo mu ga 
zastavili.

kako lahko starši vplivajo na otrokov ra-
zvoj in napredek?
Za avtistične otroke je izredno pomembno, 
da starši, tim strokovnih delavcev društva 
in  vzgojno-izobraževalne institucije, ki z 
otrokom dela, medsebojno sodelujejo in iz-
vajajo zastavljene cilje po individualizira-
nem programu, saj se bo otrok lahko razvi-
jal in napredoval le ob pravilni podpori in z 
ustreznim programom pomoči.  
Potrebno je povedati, da starši brez vode-
nja strokovnih oseb in navodil kako delati z 
otrokom doma ne bi zmogli. Zelo pomemb-
ni za strokovne osebe pa so tudi podatki, 
kako otrok funkcionira doma in v različnih 
situacijah.
starši morajo otroka sprejeti, upoštevati 
drugačnost, mu nuditi podporo in pred-

vsem dajati veliko ljubezni. 

kakšni so načrti in želje za prihodnost vašega 
društva?
V letošnjem letu ima-
mo veliko načtov, eden 
izmed pomembnješih 
bo zagotovo nadalje-
valno izobraževanje 
po metodi Pecs , ki bo 
meseca oktobra. izo-
braževanje bomo organnizirali na željo staršev in 
strokovnih delavk.
Vsakodnevno povprašujemo za donacijska sred-
stva, saj delujemo neodvisno od pomoči države, 
naša velika želja pa je, da bi lahko pridobili več 
strokovnih delavk in s tem omogočili celoten 
spekter obravnav za otroke. Prav tako je velika 
potreba po večjih prostorih, predvsem bi potrebo-
vali velik prostor za izvajanje senzorne terapije in 
Floortime metode.
Pri pridobivanju denarnih sredstev od države in 
evropskih skladov imamo težave, ker ne izpolnju-
jemo različnih formalnih pogojev, ki jih zahtevajo 
sistemi.
Želimo si lepšo prihodnost za otroke z avtizmom.
upamo, da bodo pristojna ministrstva čimprej za-
gotovila ustanove in otrokom omogočila zgodnje 

individualne celostne obravnave. 
če bodo naši otroci ostali brez ustrezne obrav-
nave sedaj, vemo, da ne bodo zmogli nadokna-

diti zamujenega.
Za otroke z avtističnimi motnjami so po-
trebne korenite spremembe in izboljšave, 
saj otroci z avtizmom nimajo svojih pra-
vic ne z zdravstvenega, kot tudi ne s peda-
goškega vidika.

kaj se vam zdi posebno zanimivo pri otro-
cih z avtističnimi motnjami in katere so njihove 
prednosti?
Pri posameznikih z avtizmom lahko pogosto 
zasledimo tudi posebne interese (npr. slikanje, 
glasba, računalništvo itd.), ki jim posvečajo 
veliko časa in pozornosti in ki jih lahko opazimo 
tudi pri znanih osebah z motnjami avtističnega 
spektra kot so glasbenik Matt savage, temple 
grandin, po kateri je tudi posnet istoimenski 
film, donna Williams, avtorica knjižne uspe-
šnice in umetnica, in drugi. kljub temu, da se v 
medijih pogosteje omenja osebe z avtizmom na 
zgornjem koncu spektra, pa ne smemo pozabiti 
na tiste, ki ne zmorejo samostojnega življenja 
oziroma potrebujejo zanj intenzivno pomoč 
strokovnjakov in ožje okolice.

                        

uPAMO, dA bOdO PristOj-
NA MiNistrstVA čiMPrej 
ZAgOtOVilA ustANOVe 

iN OtrOkOM OMOgOčilA 
ZgOdNje iNdiViduAlNe 
celOstNe ObrAVNAVe. 

SKOZI NAŠE OČI: Nekaj ledenega

 Pogosto so besede odveč. Takrat postanejo misli, spomini in 
občutki jasnejši, če smo tiho. Vsak skozi svojo idejo vidi svojo 
zgobo.

DNO

KO SEM SE ODLOČILA, DA SE BOM SPREhAJALA PO TIVOLI-
Ju MEDTEM, KO SNEŽI.

SAMANThA

NI PROBLEM VOZITI PO 
140KM/h BuRJE, MA 
SAMO NE ME DAJATI NA 
SNEG. PA šE AVTO JE TREBA 
ODKOPAVAT.
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ESPERANZA

NEKAJ LEDENEGA, NEKAJ SNEŽENE-
GA. NEKAJ, KAR POZIMI NE MORE 

MANJKATI… VELIKO SNEGA IN NIZKE 
TEMPERATuRE. ZIMA BREZ SNEGA IN 

MRAZA NI PRAVA ZIMA. 

ZR 

MOJ ZMRZOVALNIK, KI TO NI, KER SPLOh 
NI PRIKLOPLJEN NA ELEKTRIKO. V NJEM 
ShRANJuJEM MOKE, ŽITARICE IN PODOB-
NE DAROVE NARAVE

NINA 

VIDIM SVOJO SAPO, POD NOGAMI 
MI šKRIPLJE SNEG, ROKE IN NOS 
IMAM RDEČE, V SRCu PA MI JE TO-
PLO, SAJ SEM Z MOJIMI DRAGIMI PRI-
JATELJI NA ČuDOVITEM KRAJu.

ŽAN

       INTERNET NA hLADNEM.
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PErSPEkTIVE
  refleksije o znanosti, umetnosti in politiki        

piše Abditus

Knjiga »Avtizem in aspergerjev sin-
drom« je zbornik prispevkov nekaterih 
največjih strokovnjakov za avtizem, 
nastal pod uredni-
štvom  Ute Frith, 
razvojne psiholo-
ginje z Inštituta za 
kognitivno nevro-
znanost v Londonu 
ene najpomemb-
nejših znanstvenic s 
tega področja, ki je 
tudi »skovala« po-
jem/termin  asper-
gerjev sindrom. 
Eno od poglavij oz. 
prispevkov je tudi 
celoten prevod 
temeljnega spisa 
Hansa Aspergerja 
»Avtistična psihopatija v otroštvu«  iz 
leta 1944, ki sodi v klasično literaturo o 
otroški psihiatriji in je prvo delo sploh, 

ki opisuje primere oseb s tem sindromom. 
Zbornik uvaja razprava Ute Frith o Asperger-
ju in o  sindromu, ki ga je poimenovala po 

njem prav na osnovi tega dela.  Za 
razliko od Kannerjevih izsledkov iz 
leta 1943, ki so kmalu postali dokaj 
znani po vsem svetu, pa so osta-
li  Aspergerjevi  začuda prezrti, saj 
so bili vsaj do njihovega prevoda 
v angleščino dostopni le nemško 
govorečim strokovnjakom, tako 
da vse do sredine 80. let prejšnjega 
stoletja niso prodrli v zavest  širše 
strokovne javnosti.  Ta ignoranca 
je po svoje tudi prispevala k prepri-
čanju, da si Aspergerjevi izsledki 
pravzaprav ne zaslužijo pozorno-
sti.  Z obravnavanim zbornikom 
je bila ta dotlej po krivici zaposta-
vljena raziskava umeščena v kon-

tekst tedanjega razumevanja avtizma, kot 
ga predstavijo avtorji naslednjih poglavij oz. 
prispevkov v njem. 

Na začetku se Uta Frith sprašuje, ali naj 
razumemo aspergerjev sindrom kot 
poseben in z avtizmom vzajemono iz-
ključujoč fenomen, ali pa samo kot eno 
od podzvrsti oz. kategorij avtizma. To 
vprašanje še do danes ni dokončno raz-
janjeno, čeprav je, o čemer smo že pisa-
li, opazna težnja, da se ga uvrsti v širšo 
kategorijo motenj avtističnega spektra in 
tudi v tej knjigi je prevladujoče mnenje, 
da gre ob pomanjkanju jasnih naspro-
tnih dokazov in empiričnih podatkov, le 
za subkategorijo, ki pa, kot vse kaže, ni 
tako zelo redka. Heterogenost je mogoče 
ponazoriti npr. z Mondrianovimi slikami, 
ki predstavljajo posamezne primere in  se 
med seboj razlikujejo, vendar če pozna-
mo nekaj slik istega avtorja, bomo prepo-
znali tudi ostale, enako pa se lahko učimo 
tudi iz poznavanja posamičnih primerov 
avtizma oz. aspergerjevega sindroma in 
po določenih skupnih značilnostih pre-
poznamo še druge primere. Avtizem je 
razvojna motnja in kot taka variira po sta-
rosti otrok in njihovih zmožnostih.  

Uta Frith v svojem prispevku predstavi 
tudi  osebnost Hansa Aspergerja (1906—

HETErogEnosT jE mo-
goče poNAzoriti Npr. 
Z mondrIAnovImI sLI-
kAMi, ki predstAvljAjo 
posAMezNe priMere iN  
sE mEd sEboj rAZLIKU-
jejo, veNdAr če pozNA-
mo nEKAj sLIK IsTEgA 
AvtorjA, boMo pre-
pozNAli tUdi ostAle, 
eNAko pA se lAHko Uči-
Mo tUdi iz pozNAvANjA 
posAMičNiH priMerov. 
AvtizMA oz. Asperger-
jEvEgA sIndromA.

31 Asperger   je bil prepričAN, 
dA so sposobNi prilAgodi-
tve, sAj je opAzil tUdi Nji-
HovE dobrE LAsTnosTI In 

občUdovAl NjiHovo sAMo-
stojNo MišljeNje, posebNo 

TALEnTIrAnosT nA nEKATErIH 
področjiH,

bre lastnosti in občudoval njiho-
vo samostojno mišljenje, poseb-
no talentiranost na nekaterih 
področjih, ne le njihovih učnih in 
vedenjskih težav, ki so spravljale 
v obup starše in učitelje.  Na kli-
niki je bila že uveljavljena praksa 
raziskav na bioloških temeljih, s 
tem, da so pri vseh otrocih pose-
bej ugotovili  njihove organsko 
pogojene omejitve ali primanj-

kljaje. šele nato so začeli s prilagojeno oz. 
ustrezajočim zdravlje-
njem, ki se ni ločevalo od 
vzgojnoizobraževalnih 
ciljev. dnevni program 
iger in učenja je vodi-
la sestra viktorina Zak; 
Asperger  jo je imeno-
val »genij« zaradi njenih 
legendarnih intuitivnih 
sposobnosti in terapev-
tskih učinkov kot učiteljice, ki je znala 
pomiriti paničnega otroka sredi njegove-
ga »norenja«. njen program se je vsak dan 
začel s pedagoško lekcijo s pomočjo ritma 
in glasbe. osebje klinike je uporabljalo 
psihološke teste, vendar je kvalitativen 

80), človeka, ki »sto-
ji« za simptomom, 
poimenovanem po 
njem. na dunajski 
pediatrični kliniki 
se je ukvarjal  sicer 
s pomočjo oz. zdra-
vljenjem vseh vrst 
motenj pri otrocih na 
osnovi »Heilpädago-
gik« oz. »terapevtske 
pedagogike,« nekakšne intuitivne sinteze 
medicinske in pedagoške prakse. otroci, 
ki so po Aspergerjevem mnenju najbolj 
potrebovali pomoč celotne ekipe zdravni-
kov, sester, učiteljev in terapevtov, so bili 
prav otroci z »avtistično psihopatijo«, kot 
jo je sam poimenoval.  Menil, je, da trpijo 
za dedno osebnostno motnjo, ki je kriva za 
njihove  težave,  obenem   pa so prav zaradi 
nje tako zanimivi, čeprav v očeh mnogih le 
»nevzgojeni«, v resnici pa zelo »neotročji  
otroci«, ki niso »spadali« nikamor in so bili 
težavni prav zato, ker niso kazali nobenega  
spoštovanja do nikogar, bili so tako nepri-
ljubljeni, da so jih drugi otroci zasmehovali.  
Asperger   je bil prepričan, da so sposobni 
prilagoditve, saj je opazil tudi njihove do-

ocenjevalni pristop vselej prevladoval 
nad kvantitativnimi metodami. na klini-
ki so že pred njim poskusili celo uvajati 
psihoanalizo tudi za otroke, a kmalu to 
metodo opustili kot neustrezno.  spričo 
velikega vpliva psihoanalize na dunaju 
je presenetljivo, da Freudovih idej sko-
rajda ni zaslediti v Aspergerjevih raz-
lagah avtizma. omenja sicer Adlerjeve 
teze o psihičnih težavah edincev, a jih 
ne sprejema kot možen vzrok avtizma. 
globoka afektivna motenost na ravni 

gonov in instinktov je 
sicer močno vplivala 
na Aspergerjev kon-
cept avtizma, a nikoli  
ni dvomil, da so vzrok 
za avtizem biološki oz. 
da je pri tem odloči-
len vpliv dednosti ali 
organskih poškodb. 
Korenine koncepta 

»avtistične psihopatije« izhajajo iz vizije 
in dela prav posebne skupine strokov-
njakov na dunaju, ki se je sestajala in 
diskutirala o primerih tudi neformalno 
in to v obdobju enega najtemnejših ob-
dobij evropske zgodovine.
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10.12.-17.1. – Francoski korenček
18.1.-28.2. – Mikro pajek
29.2. – polognjeni Feniks
1.3.-10.4. – cvileči rakec
11.4.-20.5. – vegetarijanski koMar

21.5.-30.6. – nevihtni ananas
1.7.-7.8. – atletska želva
8.8.-18.9. – pritlikavi slonček
19.9.-29.10. – oranžni spodtikavec
30.10.-9.12. – slabovidni antizMaj

Prvo pravilo: Pravil 
ni (sam si izbereš, 

kaj si; hkrati si lah-
ko več znamenj).

Drugo pravilo: Zna-
menje polognjene-
ga feniksa vedno 
velja zgolj in iz-

ključno za ljudi ro-
jene 29. februarja. 
V primeru, da se s 

tem ne strinjaš, glej 
prvo pravilo.

HOROSKOP, Ki tO ni

nevihtni ananas 
kaj zdaj?!!! svet naj bi se končal 21.12.2012 

in nobeden izmed tvojih scenarijev ni pred-
postavljal nadaljevanja sveta kot ga poz-
namo! Imel si sicer kar nekaj načrtov za 
poapokaliptično obdobje, ampak niti na 

kraj pameti ti ni padlo, da se ne bi nič zgodilo. 
tako si se nenadoma znašel brez vseh načrtov 
za življenje. In to ravno ti, ki imaš splanirano 
vsako minuto dneva! Iz tega je povsem jasno, 
da ne veš več kaj početi sam s sabo. In ko tako 
brezciljno tavaš in razmišljaš, te je nenadoma 
prešinilo, da mogoče še kaj drugega ni res, če je bil 
že konec sveta laž. Mogoče bi bilo dobro vprašati 
tvojo znanko, ki se na te reči dobro spozna.

ZADEVE

DNO: Vem OgrOmNO 
ZaDeV O OgrOmNO Za-

DEVAh In VELIko ZADEV JE 
takih ZaDeV, Za katere bi 
bilO bOlje, če Ne bi NikO-
li VeDela ZaDeV O Njih.

 

VErJETnoST

maŠa: a POtem raDi srečuje-
TE noVE LJUDI?

DNO: Obstaja majhNa Verje-
tNOst, Da ti bO NekDO VŠeč, 

amPak ZelO majhNa.

MoDErno

DNO: raDa bi taka Očala, ki 
bi bila mODerNa Več let.

PrODajalec: tele sO letOŠNji 
mODel.

DNO: saj ... raDa bi take, ki 
bi bile mODerNe Več let iN Ne 

samO letOs.
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čuDeN POgOVOr

DNO: PraVkar se mi je DOgODil 
Nek čuDeN POgOVOr ...

samaNtha: O čem je Pa bil?
DNO: saj raVNO tO je PrOblem, 

Nimam POjma.

POl, POl

samaNtha: VPraŠaNje - 
kOlikO jeZikOV gOVOriŠ?

DNO: tri: slOVeNŠčiNO, aN-
gleŠčiNO ter NekakO POl ita-
lijaNŠčiNe iN POl latiNŠčiNe 

- tOrej tri.
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Mikro pajek 
dovolj imaš snega. temu 
čiščenju ni konca! da tega, da 
se moraš kamorkoli odpraviti 
vsaj pol ure prej, če hočeš priti 
pravočasno, saj je prej potreb-
no še odkopati avto, sploh ne 

omenjaš. še dobro da ti ponavadi 
uspe koga prepričati, da zoprno delo opravi 

namesto tebe ali pa ti vsaj pomaga. saj je vendar 
za pričakovati da, če se skupaj nekam peljeta in 
ti voziš, je to še najmanj kar on lahko prispeva 
k stvari. 

slabovidni antizMaj 
Prav si imel glede domnevne 
apokalipse in vsega kar pritiče 
zraven - saj ne, da je kdajkoli ob-
stajal kak dvom. Velja pravilo, 

da v primeru prihajajočega konca sveta 
trdiš, da se ne bo zgodilo, ker 1. v primeru, 
da se zgodi, ti nihče ne bo mogel reči, da se 
motiš, ker nihče več ne bo obstajal, in 2. v 
primeru, da se vse ne konča, pa imaš prav. 
Mogoče ti bo končno uspelo prepričati 
prijatelja, da vse njegove teorije zarote 
in ostala paničarjenja ne držijo. Po drugi 
strani se pa nekaj skrajno čudnega in po iz-
gledu ezoteričnega dogaja s tvojo znanko.

atletska želva
zaradi lanskega nesrečnega pripetljaja na smučanju, si se 
letos odločila, da se boš raje ukvarjala z družabnimi igrami 
na snegu in ne z ekstremnimi športi. tvoja prijateljica je 
bila navdušena nad idejo in te je povabila na prijateljs-

cvileči rakec 
zima je tako očarljiv letni čas. 
sicer podnevi ni kaj veliko svet-
lobe, a vseeno dovolj, da lahko 
opazuješ tisoče drobnih snežink, 
kako se spuščajo iz neba in nežno 

gradijo puhasto belo odejo preko sveta okoli 
tebe. ni lepšega kot se vreči v ta dar narave 
in s svojim telesom ustvarjati angelčke. edino 

vprašanje je le še, kje najti voljno 
ekipo za igrivo bitko s kepanjem ...

Francoski korenček 
tvoj novi hobi je: ezoterika! 
tvoj dom je poln energijskih 
kristalov in iz predvajalnika 
se oglašajo sumljivi zvoki tibet-
anskih loncev ... ni ti najbolj 

jasno, zakaj se eden od tvojih prijateljev 
noče več družiti s tabo, od kar si mu ponu-

dila, da mu z energijsko terapijo obnoviš avro 
(ko je to vendar tako pomembno za dobro 
počutje), po drugi strani pa se je za obisk pri 
tebi že napovedal znanec, ki je ob koncu leta 
kar nekam izgubil smisel življenja in sta se do-
govorila za nekaj ur globoke meditacije.

vegetarijanski koMar 
zadnje čase velikokrat pomagaš 
prijateljici pri kidanju snega, 
čeprav ti ni povsem jasno, kako 
si prišel do tega. zdi se ti celo, 
kot da to pravzaprav niti ni 
bila čisto tvoja ideja. letos si se 

sicer odločil, da boš skušal ljudem bolj 
pomagati, vendar si podobno novoletno 
zaobljubo imel že lani, pa se ti ne zdi da bi 
se kakorkoli spremenil na bolje. a kljub 
vsemu odkrivaš, da ti te usluge, čeprav 
so naporne, puščajo kar dober občutek o 

samem sebi.

oranžni spodtikavec
ja ... soočenje nI šlo raVno 
Po načrtu. končno sI zbral 
doVolj PoguMa, da sI PrIsto-
PIl k njIMa. šlo je nekako ta-
kole: “Hej VIdVa!” sI MIslI rečI 
z odločnIM glasoM, aMPak 
Po teM, ko so besede zaPustIle 

tVoja usta, so zVenela bolj kot: 
“aMM... VIdVa ...”. še dobro, da se tI je 
usPelo rešItI z: “... aMM... Vesta kolIko 
je ura?”. še dobro, da je zIMa In tVoje 
ure nI VIdetI, kajne? zasledoValca sta 
te neodobraVajoče Pogledala In se 
zazrla V tVoje leVo zaPestje, kjer je 
IzPod Plašča kukala ura. kakor, da 
to nI bIlo doVolj, je sneg na streHI 
blIžnje staVbe dosegel krItIčno Maso 
In se Vsul nate. že tako skrajno nePrI-
jetna socIalna InterakcIja je Posta-
la še bIzarnejša, ko sta tI Možakarja 
PoMagala PrI otePanju snega s tebe.

pritlikavi slonček 
ko si že obupala nad tem, da bo letos 
zima bela, je končno zasnežilo. nad sne-
gom nisi tako vzhičena kot tvoja pri-
jateljica, ampak ti je všeč, če kak teden 
ali dva sneži. na kepanju s prijatelji si 

pokazala svoje veščine prve pomoči, ko si poma-
gala nesrečnici, ki si je zvila gleženj - mogoče ni 
bila ravno najboljša ideja, da ste kepanje razpo-
tegnili tudi po tem, ko se je že stemnilo, ampak 
kaj ko ste tako uživali. s snežnimi padavinami 
pa so povezana tudi zasnežena vozila, tako da 
sta se z znanko odločili odkopati tistega, ki ga 
je bilo najlažje, in se skupaj prevažati naokoli.

polognjeni Feniks 
leto 2013 je zaenkrat brez poseb-

nih doživetij. Mesec februar je zopet 
običajen 28. dnevni, posledično ti 

praznovanje rojstnega dne ne prinaša 
neke radosti. do sedaj si se vedno pos-

mehoval vraževernosti ljudi in nji-
hovemu strahu pred številko 13, am-

pak mogoče je to pomen nesrečne trinajstice ... da te 
bo pobralo od dolgčasa in monotonosti? Poleg tega 

se ti močno dozdeva, da so tvoji prijatelji (namensko?) 
pozabili nate in te niso povabili na zabavo s kepanjem. 

brez tebe to sploh ni mogla biti zabava, kajne?!

ko kepanje. čeprav si si zvila gleženj, ker 
se ti je spodrsnilo na pravkar zapadlem 
snegu, se še nikoli nisi počutila tako pri-
jetno na beli podlagi. kdo bi si mislil, da 
je tekanje po snegu, ki ti seže do kolen, 
tako naporno in hkrati dobra telovadba.
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Pripravil: Žan

OD TU IN TAM - vse, kar bi najverjetneje spregledali

Po kosilu se prileže kaj sladkega. 
Preprosta in slastna rešitev so lahko

SNEŽNE KEPICE Z 
MARINIRANIMI MALINAMI

Podrobnosti si lahko preberete tukaj:

http://www.gurman.eu/recepti.
php?S=6&Article=7268http://www.momondo.com/

Že razmišljate o pobegu v tople kraje? 
Poiščite si poceni karto na zgornjem linku. 
Večratni obisk te spletne strani in potrpežljivo 

čakanje na pravo ceno karte se splača.

                                             

http://malaulica.si/

Držinski center mala ulica 
omogoča otrokom ustvarjalno igro, 
staršem pa ležerni počitek. Prav 

posebna pokrita igralnica, ki je prim-
erna za vse vremenske razmere.

Izkoristite še zadnje 

zimske dni za drsanje v Parku 

Tivoli. 

Obratovalni čas in ceno pa najdete na tej 

strani:

http://www.sport-ljubljana.si/

park-tivoli/ponudba-79/

Še malo smeha.

http://www.disabilityandrepresentation.com/cat-
egory/normal-people-inspire-me/

Februar - mesec osveščenosti o normalnih ljudeh

  

http://ebm.si/m/Izmenjava_
oblacil_Navodila_za_udelezence.pdf 

Imate gnečo v omari, a bi vam vseeno 
prišla prav kakašna nova majčka, 

morda nove hlače? Rešitev je 
izmenjava oblacil.

Posebna zahvala

Zahvaljujemo se Zavodu za usposabljanje 
Janeza Levca, ki nam je odstopil prostore za 

naša tedenska srečanja.

PIŠITE nAM

 vprašanja, mnenja, 
deljenje osebnih 

izkušenj, iskanje pomoči 
in podpore ali če se nam 

želite pridružiti:

vox.alia11@gmail.com

odgovorna urednica: 
Maša Tkavc 

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

oblikovanje revije: Maša Tkavc

DRUŠTVO AS
Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana

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

FOTO (NASLOVNICA): Nevem
ostale fotografije pridobljene preko spleta


