
Z odrezanim repom je le�ala, s prahom na očeh izbuljenih, 
lisica zvitorepka, ki ni bila zvita, čez cesto je �la in jo skupila. 

                                                     V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Ne razsipajte je na cesti, pazite, kako  
Voz                        vozite, kri pa raje podarite in postanite eden izmed 100.000 krvodajalcev v Sloveniji. 
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Spomnim se recimo Mirka Bratu�e. Ko sem videl nek njegov kipec Kapljica za Hieronima, sem padel dol � da je nekdo tako 
globoko in bogato sintetično misel uspel spraviti skupaj v tako tehnično dovr�eni skulpturi. Ampak stroka, ki 
je navajena seveda samo na preverjeno in na potrjeno, te�ko presoja nekoga, ki naredi tako genialno delo in ki hkrati ni ravno iz 
ne vem kako ugledne familije. Raje se zanese na nekaj, kar je bolj povprečno pa bolj univerzalno. Tistega eksempla drugačnosti 
se malo ustra�ijo. �e posebej, če nisi iz prave »loze«. Vedno je bilo tako.  
Verjetno za to obstaja dober razlog? 
To je zato, da lahko slu�ijo. Vedno se vzame ven dva ali tri in se jih naredi za genije � da se z njimi ustvari najvi�jo ceno, ostale 
pa se odrine. In potem se s tem tr�i. To je kapitalski interes. 
Kaj bi sporočil na�im mladim bralcem? Tistim malo starej�im � 
Preveri vse s svojo izku�njo. Ne govori o tem, kar drugi govorijo, da je � če nisi izkusil. Izkusiti mora�. Bodisi preveri� teoretsko 
znanje, �e bolj va�na pa je (v budizmu) ozemljitev znanja: lahko si, recimo, odličen načrtovalec 
ptičjih hi�ic, ampak mora� vedeti, da če bo čez 5, 6 let pri�el ukaz, da si nihče ne sme ptiča lastiti, 
potem ta produkt odpade. Nala�č sem vzel ta primer, ker dejansko v danem momentu absurden. 
Ker potem, ko si enkrat tik pred tem, da stopi� onkraj, si reče�: pa kak�ne vrednote! Vse, kar ima�, 
je tu notri (potrka se po prsih), tukaj nekje vmes. Če je tu notri za mi�ji k**** dobrega, lahko 
nasmejan umrem. 
Čeprav to ne pomeni, da je zdaj vse za stran metati in ničvredno in fluidno � če uspe� v 
�ivljenjskem ritmu in dihu polnokrvno dihati in u�ivati in ljubiti in biti predan temu, potem �e ve�, 
kako so minljive te zadeve. Val za valom: zdaj si v hribu, potem si dol, in obe stanji sta 
enakovredni. Potrebni. Ker sta stanji spreminjanja.  
Najlep�a hvala za pogovor. 
Ja, jaz upam, da ne bo vse preveč razpr�eno � 
Bom doma malo uredil � 
Kako je pa kaj z ljubeznijo? 
Nimam pripomb. 
Kaj si po kitajskem horoskopu? 
Mislim, da opica. 
Potem ti najbolj ustrezajo zmaji � 
Zmaji? 
Ja, zmaj je za opico najbolj�a mo�na kombinacija. 
Pa res misli�, da je kaj na tem horoskopu? Recimo, moj oče in mama sta v zakonu srečna, 
pa sta po znamenjih na povsem različnih bregovih � 
Vztrajanje v zvezi, v kateri s partnerjem nista kompatibilna, lahko postane podobno peklu. Oba morata biti kot drevesi � stati 
vsak zase, biti enakovredna. Ker če je en ovijalka, ali oba, to ni dobro. 
»Se zelo strinjam,« sem odgovoril � kako je lahko vedel, da so me zadnje čase obsedala ravno taka vpra�anja? In tu sem imel 
odgovor. Nepričakovano. Brez vpra�anja. In to sploh ni naredil prvič. Napolnil sem si kozarec z di�ečo, sve�o vodo � 
 

Andra� Polončič Ruparčič

Avtizem � v prvi osebi  
 
Avtizem je nevrolo�ka motnja nepovezanega delovanja leve in desne polovice mo�gan ter motnja koncentracije.  

Pri posamezniku z avtizmom govorimo o rahlih odsotnostih, ko se človek ne more osredotočiti na več stvari hkrati (npr. hkratno 
kuhanje kosila in klepetanje po telefonu). 

Človek včasih ne more početi več stvari hkrati, ne glede na to, če ima te�ave s koncentracijo ali ne. Tak�no obliko delovanja mo�gan, 
kjer istočasno poteka več dejavnosti, imenujemo crossmodalni transfer. Obstajajo pa ljudje, ki delajo nekaj, npr. kuhajo, pi�ejo, ali kaj 
drugega, in se �e mnogo te�e miselno koncentrirajo na več stvari hkrati. Lahko se posvetijo le eni stvari in jih �e en sam dra�ljaj iz okolja
zmoti: zvok motorja, močan hrup, prisotnost druge osebe. Tak način delovanja mo�gan, ki je značilen za otroke in odrasle z avtizmom oz.
motnjami avtističnega spektra, ko se človek lahko koncentrira le na eno stvar, imenujemo unimodalni transfer.  

Te�ko je reči, zakaj se avtizem pojavi kot nevrolo�ka motnja. Lahko so to različni vzroki: v obdobju med nosečnostjo in po njej,
velikokrat se je motnja tudi pojavila v okolju, kjer je prevladovala onesna�enost s te�kimi kovinami.  

Ko govorim o avtizmu, mislim predvsem na spekter avtističnih motenj. Pri otrocih je avtizem opazen na najrazličnej�e načine: otrok 
npr. ne govori, ali te�je izgovarja besede; ko se nekdo pogovarja z njim, zre drugam in ne najde očesnega stika s sogovornikom, 
velikokrat se te�e osredotoči na neko aktivnost, kadar je prisotna cela skupina otrok. Taksen otrok potrebuje veliko individualnega dela in
osebo, ki ga razume in mu pomaga pri vključitvi v socialno okolje (star�i, psiholog). Otroci z avtizmom se ponavadi te�e vključijo med
vrstnike in potrebujejo veliko časa, da razvijejo stik z ljudmi.  Te�e sledijo neki igri oziroma skupinski dinamiki v njej, saj ta zahteva od 
otrok hitro razumevanje pravil. Prav zato potrebujejo otroci z avtizmom veliko individualnega dela ter la�jo igro s preprostimi pravili. Dobro 
je, da ta pravila igre otroku razlagamo postopno ter mu jih prilagajamo. Z otrokom naj bi delala oseba, ki je strokovno dobro podkovana, 
ima izku�nje ter dobro pozna problematiko avtističnega spektra nevrolo�kih motenj. Tak�nih ljudi pa ja v Sloveniji trenutno precej malo, 
čeprav se situacija izbolj�uje.  

Pri individualnem delu je ključno sodelovanje s star�i in učitelji v �olah, kjer je vzpostavljena neka mre�a medosebnih odnosov. 
Sodelujoči bi naj skupaj z otrokom iskali ustrezne re�itve v smislu učne pomoči v �oli. Za star�e je dobro, da poi�čejo ustrezno terapijo, ki 
bi morda otroku pomagala tako po nevrolo�ki kot tudi po socialni plati. V tem primeru mislim predvsem na vrstnike, ki bi naj otroka
razumeli, ga sprejeli v igro in tudi ne splo�no - tak�nega, kakr�en je. Tak�en otrok namreč �e dosti te�e navezuje stik z vrstniki, ki ga ne 
razumejo in ¨brijejo norca iz njega¨ ter ne sprejemajo njegovih te�av. Na začetku so lahko dovolj �e skrbni vrstniki otroci o�jih dru�inskih 
prijateljev. Ti otroka poznajo �e dalj časa in so otroku z nevrolo�ko motnjo lahko v veliko oporo pri igri, saj so jih njihovi star�i pripravili k
temu ter jih vzgajali, kako sprejeti otroka, ki je drugačen. 

Pri otroku  z avtizmom se socialna mre�a z vrstniki razvija postopoma. Potrebujejo dalj časa, da se vključijo v socialno okolje in 
postanejo samostojni, kar je odvisno od okolja, v katerem otrok �ivi, načina dela z njim in napredovanja v njegovih te�avah. Napredovanje 
avtizma je odvisno predvsem od stopnje napredovanja motnje: nekateri otroci te�e govorijo ali sploh ne, drugi se bojijo dotikov, spet tretji 
so izredno nemirni. Nekateri odrasli z avtizmom lahko napredujejo, v smislu zaposlitve, le na takih delovnih mestih, kjer ni vsiljenega ritma 
in delovnega tempa, ni dela na vi�ini, ampak je delo v nekem umirjenem okolju. 

Janez Novak


