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Посвещавам тази книга на всички аутистични и 
невродивергентни хора, диагностицирани или не, и 

на техните семейства с надеждата тя да им помогне да 
получат това, което толкова много заслужават – разбиране, 

уважение и живот, на който сами са господари.

И на всички вас, които сте се посветили на това да 
подобрите качеството на живота на аутистичните 
и невродивергентните хора и техните семейства. 

Почтително ви подканям да  
се вгледате достатъчно отблизо, за да видите,  
че в крайна сметка всички сме уникални хора.*

 * Откъс от песента „Уникални хора“ по текст на Джъстин Антъни Лонг, 
из „Пътуване до Намюх“, проектът „Чудо“ (2021 г). [Всички бележки без 
изрично отбелязаните са на авторите.]





Бележка на автора

Философията, ценностите и практиките, които споделям в 
тази книга, са съгласувани със и в някои случаи заимства-

ни от SCERTS®Model (2006), образователна платформа за рабо-
та с аутисти, която разработих съвместно с моите колеги. Този 
модел приоритизира социалното общуване, емоционалната ре-
гулация и методите за психологическа подкрепа като най-важ-
ните сфери, върху които трябва да се фокусираме в работата с 
аутистични хора. Той се прилага в училища, клиники и социал-
ни агенции на територията на Съединените щати и в над дузина 
други страни. По-подробно описание на SCERTS Model ще на-
мерите в края на книгата.





Предговор

Когато „Уникални хора“ бе публикувана през 2015 г., аз ня-
мах представа как ще бъде приета. Просто исках да споделя 

какво бях научил от аутистите и техните семейства през послед-
ните четири десетилетия и да го поднеса на читателите увлека-
телно и разбираемо. Тогава със смирение и радост разбрах, че 
веднага книгата бе посрещната радушно от родители, учители, 
професионалисти и най-важното – от самите аутисти. Само за 
няколко години тя се превърна в бестселър, преведен на двайсет 
и два езика, и наред с всеобщото признание получи и наградата 
„Темпъл Грандин“ за изключителна литературна творба, при-
съждана от Американското аутистично общество. От всички 
източници, които Организацията на аутистите самозастъпни-
ци (ОАС) препоръчва за родители, тази книга е единствената, 
написана от човек, който не е аутист.

Безброй родители ми благодарят с думите, че „Уникални 
хора“ е променила живота им, давайки им ново разбиране за 
техните деца и нова надежда за бъдещето. Благодарят ми и мно-
го аутисти, по думите на които така прецизно и почтително съм 
описал живота им. Една от любимите ми читателки е Клоуи Ро-
тшийлд, млада аутистична жена, която се обади да ми каже, че 
моята книга е стотната поред по темата в нейната библиотека. 
(Вижте глава 12.) Впоследствие двамата се сприятелихме и тя ми 
призна, че носи копие от книгата в дамската си чанта или рани-
ца и казва на всеки, които прояви интерес към нейната личност, 
че най-добрият начин да я разбере е „просто да прочете тази 
книга“.

В „Уникални хора“ застъпвам тезата, че аутизмът не е бо-
лест, а различен начин на изява на уникалната ни човешка 
същност. Винаги съм вярвал, че най-добрата подкрепа, която 
ние, неаутистите, и обществото като цяло можем да предло-
жим на аутистите, е да ги изслушваме, да се опитваме да раз-
берем какво преживяват и да им осигуряваме подкрепа, ако и 
когато е нужно.
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Същата идея е залегнала и в основата на набиращото сила 
движение на невроразнообразието, което признава и привет-
ства огромната пъстрота от мисловни различия и светоусеща-
не сред хората. От публикуването на книгата досега тази идея 
добива все по-голяма популярност и отзвук в телевизионни 
предавания, филми и романи, сред чиито герои има аутистич-
ни и невродивергентни лица. Широк кръг знаменитости – от 
екоактивистката Грета Тунберг до актьора Антъни Хопкинс и 
изпълнителния директор на „Тесла“ Илън Мъск – не само приз-
нават, че са в спектъра на аутизма, но и твърдят, че успехът им 
се дължи именно на уникалния им начин на мислене. Милиони 
хора срещат подобни персонажи чрез телевизионни предава-
ния като „Любов в спектъра“ и „Атипични“. Дори детското шоу 
„Улица „Сезам“ включи сред героите си прелестната аутистична 
кукла Джулия.

Най-важното е, че начело на това движение стоят аутистични 
личности, които организират събития, изнасят речи, споделят 
историята и идеите си и си поставят културни и изследовател-
ски цели.

Това осъвременено и разширено издание на „Уникални хора“ 
се роди до голяма степен в отговор на това, което аутистите раз-
казват, и на преживяванията, които споделят. В миналото тех-
ният глас се чуваше главно на конференции и малки сбирки, но 
технологиите направиха така, че той вече съвсем лесно достига 
до повече хора. През 2020 г. аз стартирах подкаста „Уникални 
хора“ съвместно с моя приятел, съпродуцент и ководещ Дейв 
Финч, който е аудиоинженер и автор на бестселъри, и освен 
това е от аутистичния спектър. Този подкаст ни даде възмож-
ност да чуем и споделим историите на десетки хора от спектъра 
като Моренике Гива-Онаиву, чернокожа жена професор, автор-
ка и социална активистка; Рон Сандисън, евангелистки свеще-
ник; Дани Уити, неговорещ самозастъпник, който се изявява в 
сферата на кулинарното изкуство; Карли От, вицепрезидент на 
компания; Скот Стайндорф, изпълнителен продуцент на фил-
ми и телевизионни предавания; Домоник Браун, телевизионен 
актьор с аутизъм; и редица аутистични деца и възрастни, които 
споделиха с нас ентусиазма и интересите си.
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Тези разговори, постоянната ми работа на съветник към 
агенции, обслужващи аутистични хора от всякакви възрасти и 
с всякакви затруднения и техните семейства, двудневните семи-
нарите за родители и участието ми в проект „Чудо“ в Лос Ан-
джелес и Нова Англия, както и в театралната трупа „Спектър“ 
в Провидънс, Роуд Айланд, ми помогнаха да систематизирам 
промените в това ново издание, които касаят следните сфери.

Език

Начинът, по който говорим за аутистите и невродивергентите 
и по който ги описваме, постоянно еволюира. В първото из-
дание на книгата поставях човека на първо място и говорех за 
„хора с аутизъм“ или „човек, който има аутизъм“. Мнозинство-
то аутис ти днес заявяват, че предпочитат да сложим на първо 
място идентичността им и да ги описваме като „аутистични“ 
или „хора от аутистичния спектър“, и ние се съобразихме с това. 

Термините невроразнообразен и невродивергентен също до-
биха широка популярност, макар че значението им варира. В 
някои случаи те се използват в контекста на идеята, че всеки 
ум е уникален и няма такова нещо като „нормален“ ум. Ние 
ги използваме по отношение на хората, които са аутистични 
или имат други различия като разстройство с дефицит на вни-
манието и хиперактивност (СДВХ), интелектуални затрудне-
ния и психични заболявания плюс аутизъм. В повечето случаи 
там, където сме използвали термини като „аутистично дете“ 
или „аутистичен човек“, коментарът важи и за онези невро-
дивергентни лица, които нямат специфична диагноза в ау-
тистичния спектър. Терминът „невротипичен“ използваме за 
онези, които не са аутистични, невроразнообразни или нев-
родивергентни.

Аз от време на време споменавам синдрома на Аспергер, кой-
то години наред бе диагностична подкатегория на разстройства-
та от аутистичния спектър в Диагностичния и статистически 
наръчник на психичните разстройства (ДСНПР) на Американ-
ската психиатрична асоциация. Макар че през 2013 г. този тер-
мин бе изключен като отделна подкатегория на аутизма, в най-
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последното издание на наръчника (известно като ДСНПР-5) 
той продължава да се ползва широко по отношение на хора със 
средни или високи когнитивни и езикови способности, които 
имат социални, сетивни и други характерни за аутизма затруд-
нения.

За хората, които не (или все още не) общуват чрез говоре-
не, използвам термина „неговорещи“ и сродни на него. Другите 
обикновено наричат тези хора „невербални“, но много от тях 
всъщност са „вербални“, тъй като, макар да не използват речта 
като основен метод на комуникация, общуват по ред други на-
чини, например чрез думи и символи, езика на знаците, таблети 
и други алтернативни средства.

Много хора използват термина „самозастъпник“ по отно-
шение на аутистични или невродивергентни тийнейджъри и 
възрастни, които активно управляват живота си, заявяват мне-
нието и предпочитанията си и сами вземат решения относно 
тяхното местоживеене, училище, работа и начин на живот. Ня-
кои предпочитат по-общия термин „застъпник“, тъй като мно-
го самозастъпници започнаха да подкрепят и напътстват други 
хора в спектъра на аутизма и да обучават невротипичната об-
щественост и по-специално професионалистите, които рабо-
тят с невродивергентни. Лично аз предпочитам да използвам 
по-разпространения термин „самозастъпник“ по отношение на 
аутистичните или невродивергентните лица, които активно за-
щитават собствените си права и тези на другите.

Възраст и разнообразие

Аутистичните самозастъпници упорито твърдят, че изследвани-
ята и дискусиите върху аутизма най-често се фокусират главно 
върху децата и тийнейджърите и пренебрегват съществените 
проблеми, с които се сблъскват възрастните от аутистичния 
спектър. Това издание проследява развитието на децата и тийн-
ейджърите, които за тези няколко години след първата публика-
ция на „Уникални хора“ пораснаха и станаха възрастни.

Събития, далеч надхвърлящи света на аутизма, ни подсказа-
ха колко важно е да приемем разнообразието в човешкия род и 
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да се отнасяме с максимално уважение към всеки човек. В тази 
книга аз се постарах да представя това разнообразие под фор-
мата на най-различни житейски преживявания, гледни точки и 
мнения.

Актуални въпроси

Аутистите привлякоха общественото внимание към редица ак-
туални въпроси като например как и кога човек трябва да раз-
крие, че има диагноза „аутизъм“; как да прегърне аутизма като 
идентичност и какво се случва, когато аутизмът се припокрива с 
расата, пола, сексуалната ориентация и други аспекти от нечия 
идентичност. Глава 11 разглежда задълбочено тези проблеми и 
представя някои от вълнуващите подходи, които позволяват на 
неговорещите аутисти да споделят историите и преживявания-
та си.

Много аутистични самозастъпници и организации, най-ве-
че Организацията на аутистите самозастъпници (ОАС), въз-
приеха мотото, популяризирано от активистите за правата на 
инвалидите: „Нищо, което ни засяга, не се случва без нашето 
съгласие.“ Тези думи резонират с моите ценности и аз от четири 
десетилетия насам си сътруднича с аутистичните самозастъпни-
ци и ги каня да говорят на семинарите и конференциите, които 
организирам, както и в нашия подкаст. В настоящото ново из-
дание подробно ще ви запозная с всички начини, по които се 
опитвам да усиля и извися гласа на хората от спектъра, много от 
които днес са мои близки приятели и колеги.

Нека едно да бъде ясно – аз не твърдя, че разбирам напълно 
какво преживяват аутистичните и невродивергентните хора, и 
определено нямам претенции да излагам някакви неоспорими 
истини. Тук просто споделям своя петдесетгодишен опит от 
работата и сътрудничеството си с хората от спектъра и техните 
близки и акцентирам върху най-полезните начини, по които мо-
жем да ги подкрепим.

Неотдавна се навършиха петдесет години, откакто работя с 
аутистични и невродивергентни деца и възрастни и техните се-
мейства и се уча от тях. Когато някой приятел ме попита кога 
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смятам да се пенсионирам, винаги отговарям, че съм сред щаст-
ливците, чиито личен и професионален живот са неразривно 
свързани и взаимно се обогатяват, като и двата стимулират мое-
то лично израстване и развитие. С безкрайна благодарност и 
вдъхновение продължавам да уча и да израствам заедно с много-
то хора, които изпълниха живота ми с толкова значение и сми-
съл.


