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Lutki odigrata razlidne
vloEe - zabavata,
spodbujata domiSljijo,
vdasih kaj uipidita,
vedno pa zahtevata
pozornost.
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Avtizem je nevroloska motnja (motnja avtistidnega spektra - MAS), pri
deckih petkrat pogostej5a kot pri deklicah. Po Stevilu je to najhitreje
rastoda diagnoza na svetu: podatki ameriske zdravstvene organizacije
ka2ejo, da jo je leta 1996 imel eden na tisod, leta 2013 pa 2e eden na 48
otrok,ikar je ie dva odstotka populacije. V Sloveni.li naj bi bilo okoli 40 tisod
ljudi z avtizmom. Uradno Se.vedno velja, da je avtizem vse2ivljenjski, da ga
ni mogo6e odpraviti, toda veliko zgodb dokazuje nasprotno.
Tekst: LIDIJA JEZ, foto: IZTOK DIIVIG
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sak zakai ima svoj zato,

seminar tudi njegova Zena Katja, ko

sprva moted, detudi sta to star5a.
Intuitir no sta iskala pot do sina in
tako se je .,rodila.. soba za igranje
ali, kot ji pravi PrimoZ, soba JA. V
njej ni nid motedega, otroku pa je
dovoljeno vse, kar ni zdravju Skodljivo in nevarno. >Zde1a< sta ob
njem, se mu pridruZila pri njegovih
ponavljajodih se gibih itn. Ko se je
Raunov pogled prvid in le za hipec
sredal s pogledom mame, je bila to
nepopisna sreda in pravi razlog za
praznovanje. Ta kratki pogled je
bila njihova prva zmaga. In sledilo jih je 5e veliko. Po treh letih in
itirih mesecih intenzivne terapije
je izgubil vse znake avtizma. Raun
je danes visoko izobraZen dlovek

pa sta ustanovila Dru5tvo Sonshi

z inteligendnim kvocientom blizu

ne - evropski center za obravnavo
avtizma, sta pomagala 3e Stevilnim
star5em avtistidnih otrok. da so se
lahko udelezili lega dragocenega iz-

genialnega. Njegova staria sta sistematizir ala in strukturiraia svoj e
izkulnje ter oblikovala program
son rise. V 35 letih se ga je udeleZilo Ze ved kot 30.000 star5ev z vse-

kel mandat dlana uprar,e uspeSnega
podjetja. odlocil ostati doma in se
posvetiti predvsem sinu. Takrat se
je Le na spletu seznanjal s programom son rise; odlodil pa se je tudi,
da se udeleZi seminarja v ZDA. Tja
je odpotoval Ze drugid: pred leti je
po univerzitetni diplomi iz strojniitva v ZDA magistriral na podrodju menedZmenta. >Prepridan sem
bil. da bom teoretianemu rnanju
dodal 5e nekaj praktidnih ve5din
in sinu lahko udinkovito pomagal.o
Vsak dan na seminarju mu je prinesel za celo leto novih pogiedov
in spoznanj, in to mu je omogodalo

Otrok, ki ni sposoben odesnega stika, ker ga pogled
rz oil v odi lahko zaboli: otrok, ki
ne prenese dotika, se ne odziva na
naie besede, se vztrajno dere a1i
celo buta z glavo ob steno, cele ure
vrti kovanec ali neutrudno brunda

..., tega ne podne zato, ker bi bil
nevzgojen ali poreden, ampak ker
na ta nadin premaguje boledino,
ki mu jo je povzrodil neki draZljaj.

Kar vecine ne moti. na primer

hrup delovnega stroja, svetloba
itn., je lahko za avtistidnega otroka
tako zelo motede, da mu povzrodi celo fizidno boledino. Da bi jo
preglasil. se odzove po svoje. Ker
je njegovo obna5anje odraz stiske,
stresa, groze, je ,greh" in popoln
nesmisel zahtevati. naj se umiri.
ali ga celo kaznovati. V njegov svet
ne moremo vstopiti z na(imi normami in na silo: >Do tega posebnega sveta peljeta le brezpogojna
ljubezen in razumevanje. Le tako
se mu lahko postopno pribliZamo
in mu nato pomagamo izstopiti iz

tudi osebno rast. Pozneje je 5la na

obraZevanja.

ga sveta.

Od ,br.rupnega

primera( do

genija. Program son rise sta razvila zakonca Barrv Neil in Samaria

V stalni napetosti.

Yzroka za
avtizem ne poznamo, je pa za naS sinom pogosto 2onglirata,
tudi v dvo.ie. To je zabavna

igra, ki zahteva veliko
pozornosli; razviia motoriko in
je hkrati trening za ravnoteiie.

predvidevajo pa. da jih je 5e mnogo
vei - celo 600. Kombinacija spremenjenih senov bi lahko pojasnila
Sirok spekter avtizma. Tudi presnova je pri otrocih z avlizmom
drugadna. zato je Katja takoj po
postavitvi diasnoze pri sinu zadela brezglutensko, brezkazeinsko in
brezsiadkorno dieto. Nekatere vr-

tem pr.ostarurt
dejavnostmi,:Leip+
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ste avtizma pa povezujejo tudi s cepljenjem. Za avtiste je tudi znadilno, da prevei a1i pa premalo reagirajo na nekatere draZljaje (svetlobo. zvok, dotik. okus ...). Pogosto
ne morejo strnitr rec informacij v
smiselno celoto (na primer - zajtrk

na sondno sobotno jutro doZivljajo
kot skupek delcev. ki jih ne morejo
povezati, doZivljajo le preved svetlobe, skodeiico vrodega kakava,
vse dlane druZine na kupu ...). Ker
avtizma.< pojasni PrimoZ Mihelid.

Lyte Kaufman. Njun sin Raun je

stanek te motnje zagotovo >kriva<

ZienoKa-

imel teZjo obliko avtizma in zdravniki so zatrjevali, da nikoli ne bo

kombinacija genetskih, presnovnih, imunskih in tudi okoljskih

ode otroka z avtizmom.

tjo

nista sprijaznila s tem. da bo
za vedno ujet v to motnjo. ampak sta z veliko vero v sinov potencial iskala pot in jo tudi
se

njun otrok
naSla.

Nemogoie je mogoie. Njun
sin je shodil precej pozneje kot dru-

gi otroci, tudi govoriti je zadel 5e1e,
ko ga je PrimoZ udil pisati in brati
- tako je s drko oblikoval tudi glas.

Koje pri5el v redno Solo.je znal brati, pisati in radunati. ,iToda zato ni
bil nid manj avtistiden,< pravi ode.
Zato

se

je po tem. ko se mu je izte-
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govoril ali kako drugade komuniciral z okoljem. Njegov inteligendni kvocient je bil manj kot 30. Marsikdo bi dvignil roke, onadva pa sta
se otroku, ki z njima ni bil sposo-

ben kakorkoli komunicirati. popolnoma posvetila. Poizku5ala sta
marsikaj. skupni imenovaiec vsega
pa je bila brezpogojna ljubezen do
Rauna. Ker se sploh ni odzival, sta
celo sumila. da je gluh. Ure in ure
sta preZivljala z njim - seveda vedno le eden. saj je za otroka z avtizmom stik z vei osebami hkrati

dejavnikov. V moZganih otrok z
avtizmom so odkrili veliko celic.
ki so sicer le v moZganih novorojendkov,

pri

avtistih pa so prisotne

zaradi fragmentiranega zaznavanja ne morejo nidesar predvideva-

ti,

so v stalni napetosti.

Ni

dudno,

da se radi zatekajo k ponavljajodim

se dejanjem, saj

jih nenehno vrte-

nje kroZnika. pri2iganje in ugaSanje ludi itn. pomirja, ker lahko

tudi pozneje. Znano je tudi, da so
moZgani avtistidnih ljudi drugade strukturirani: pri tem je mogo-

Verjeti, praznovati, graditi,

ie spremljati

zaupati ... Ob tegobah, ki

napredek. sa.j se po
uspeSnih terapijah. ko simptomi
ar tizma postopno izzvenijo. spre-

meni oziroma >normalizira< tudi
struktura moZganov. Avtizem povezujejo tudi z geni: za zdaj je prepoznanih 200 spremenjenih genov,

predvidijo, kaj sledi.

>se-

stavljajo< avtizem, je verjetno sprva res teZko verjeti, da bo motnjo,
za katero niti ni zdravila. mogoie odpraviti. Z metodo son rise
pa je to vendarle mogode dosedi.
Korake. ki jih narekuie, dela tudi

Le leta so vsak
dan po ved ur v sobi JA, hkrati
pa so spreminjali Zivljenjski slog
v prijaznej5ega do druZine. Njihov sin je danes srednje5olec. Vse
Solanje - od vrtca, preko osnovne
do srednje Sole - sta star5a te-

* druZina Mihelid.

sno sodelovala z uditelji in svetovalnimi delavci. se dnevno z n.jimi

usklajevala, izmenjevala informacije ... Ker je sodelovanje temeljilo na dobri volii pedagogol
sta njim in Soli zelo hvaleZna. Nad
Solski sistem namred ne predvideva ne dasa in ne prostora za ustrezno obravnavo otrok z avtizmom.

Tako kot uditeiji so zlata vredni
tudi so5olci; vsi skupaj so razumeli sinovo vdasih tudi zelo motede in celo grobo vedenje ter mu
pomagali po svojih modeh. In vsi
skupaj so s tem rasli.
Se zlasti pa njihov sin. Po vei kot
tri tisod urah terapije >ena na ena<<
je tako napredoval, da se je PrimoZ
ponovno lahko posvetil poslu. Ode
opi5e trenutek srece, ko se ie njegov sin zlagal, kqtllfudje z avtizmom ne znajo lagati. Puberteta Ze
dela svoje, poraja se zaljubljenost;
vdasih pa zna tudi kaj >speljati na
svoj mlin<. Iskanje lodnice med
motnjo in pubertetni3kimi muhami je 5e dodaten izziv za vzgojo, ki
ne sme biti ne premila in ne prestroga oziroma mora upo5tevati
njegove meje. Brez zdravil, vendar z ogromno dela, predvsem pa
z veliko vero v sina so dosegli izjemen napredek. Njihov sin se ne
boji ved dotikov, lahko se zazte y
.odi, izraia dustva, vse fleksibilnej5i je in postopno zna brez joka ter
protestov sprejemati tudi izgubo
pri igri a1i kartanju. Razveseljuje-

jo ga avtomobiii in glasba, pa tudi
m1aj5i brat.

PrimoZ Mihelii ilustrativno primerja uspeh metode son rise s kariero Tine Maze,kije bila do prihoda Andree Massija v dobrem

povpredju, izjemne rezultate pa

je dosegla 5e1e z Massijem, ker je
verjel v njene potenciale ter jo z
zaupanjem
na vrh.'

in ljubeznijo popeljal

Osmi5ljeno Zivljenje. Oblik

avtizma je veliko, le malo pa je

ki imajo poudarjeno neko sposobnost, kot smo
videli v filmu Rainman. Pri avtizmu ni romantike, je pa vendarle ta
ljudi z avtizmom.

motn.ia lahko

tudi darilo. DruZini

Mihelii in 5e marsikateri, v kateri so se soodili z njo, je osmislila

Ob brezpogojni ljubezni in iskreni povezanosti jih je
>zbudila< iz vsakdanje in pogosto
Zivljenje.

nesmiselne dirke za tem, kar kot
uspeh diktira dana5nji das - poloZaj, ugled, bogastvo. Zanje stav
ospredju druljna in Zivljenje z ve-

liko zadetnico. ffi
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