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dorinţaa
La Liviu Predescu se materializează îmbinarea dintre dorinţa
dorinţ
de a face şii profesionalismul utilizat în ceea ce face, între verbul
captivant şi înţelepciunea lumii turnată acolo unde trebuie, pentru
a sublinia, cu inteligenţă,, ideile importante care devin atât de
strălucit reliefate sub condeiul său.
Asta înseamnă capacitatea de a înţelege
înţelege
înţ
elege lumea, viaţa
via şi omul.
Ca un diamant de strălucire
lucire intelectuală,
intelectuală,, atât de mult adevăr
intelectuală
adev este
surprins în aceste pagini, în fraze extrem de clare, cum doar la
marii oameni şi în înţelepciunea
elepciunea populară
populară poate să se cristalizeze.
Autorul nostru este omul care a introiectat perspectivele şcolilor psihoterapeutice pe care le-a parcurs şi le aplică atât pentru
el, cât şii pentru mediul pe care îl formează.
formeaz Pentru că este un
formator. Nu un om care doar se adaptează,
adapteaz ci o persoană ce
construieşte
să se formeze şi/sau să se
te un mediu în care celălalt
cel
reformeze. Empatia, căutarea
şi fructificarea resurselor din celălalt
că
că
te uimesc.
Este o carte de terapie şi nu numai. Este un manual de viaţă
care poate să
s fie citit de oricine, cu sentimentul, în momentul
lecturii, de regret că
c la un moment dat va trebui să lase cartea
din
mână pentru a reintra în obligaţiile cotidianului. Sau va trebui
din mân
mână pentru a asimila partea de adevăr despre
ssăă o lase din mân
sine ingerată până atunci, în paginile parcurse. Nu este uşor să
te expui în faţa unei oglinzi sincere.
De întâlniri cu astfel de oameni are nevoie oricine: incomozi, pentru că îţi arată, pentru a merge cu tine mai departe,
partea ta vulnerabilă. Te gândeşti că dacă acest scriitor îţi schimbă
gândurile, îţi schimbă şi viaţa.

Veţi observa pe tot parcursul cărţii lupta dusă de psiholog
cu agonia părinţilor care au copil cu autism, păstrându-şi însă, în
permanenţă, echilibrul interior şi încrederea în metodele sale.
Această carte are frumuseţea eleganţei unui spectacol al argumentaţiei tehnice, logice, terapeutice şi înţelepte.
Tudor Mitasov,
lector curs autism
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La Liviu Predescu se materializează îmbinarea dintre dorinţa
de a face şi profesionalismul utilizat în ceea ce face, între verbul
captivant şi înţelepciunea lumii turnată acolo unde trebuie, pentru
a sublinia, cu inteligenţă, ideile importante care devin atât de
strălucit reliefate sub condeiul său.
Asta înseamnă capacitatea de a înţelege lumea, viaţa şi omul.
Ca un diamant de strălucire intelectuală, atât de mult adevăr este
surprins în aceste pagini, în fraze extrem de clare, cum doar la
marii oameni şi în înţelepciunea populară poate să se cristalizeze.
Autorul nostru este omul care a introiectat perspectivele şcolilor psihoterapeutice pe care le-a parcurs şi le aplică atât pentru
el, cât şi pentru mediul pe care îl formează. Pentru că este un
formator. Nu un om care doar se adaptează, ci o persoană ce
construieşte un mediu în care celălalt să se formeze şi/sau să se
reformeze. Empatia, căutarea şi fructificarea resurselor din celălalt
te uimesc.
Este o carte de terapie şi nu numai. Este un manual de viaţă
care poate să fie citit de oricine, cu sentimentul, în momentul
lecturii, de regret că la un moment dat va trebui să lase cartea
din mână pentru a reintra în obligaţiile cotidianului. Sau va trebui
să o lase din mână pentru a asimila partea de adevăr despre
sine ingerată până atunci, în paginile parcurse. Nu este uşor să
te expui în faţa unei oglinzi sincere.
De întâlniri cu astfel de oameni are nevoie oricine: incomozi, pentru că îţi arată, pentru a merge cu tine mai departe,
partea ta vulnerabilă. Te gândeşti că dacă acest scriitor îţi schimbă
gândurile, îţi schimbă şi viaţa.
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Veţi observa pe tot parcursul cărţii lupta dusă de psiholog
cu agonia părinţilor care au copil cu autism, păstrându-şi însă, în
permanenţă, echilibrul interior şi încrederea în metodele sale.
Această carte are frumuseţea eleganţei unui spectacol al argumentaţiei tehnice, logice, terapeutice şi înţelepte.
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nişte
Eu mă uit la un pian şi văd o grămadă de clape, niş
nişte
te pedale şii o mare cutie din lemn. Dar Mozart, Beethoven, aceştia
ace
au văzut altceva. Pur şi simplu, îl înţelegeau.
Aceştia
elegeau. Aceş
Ace
ştia
tia cântau pur şi
iau muzica. În fapt, când asculţ
ascul
ţii muzica lui Mozart sau
simplu. Trăiau
asculţi
muzica lui Beethoven sau muzica lui Bach, Handel, Béla Bartók,
Erik Satie, asculţii muzica unui adult cu autism.
Când citeşti
ti poeziile sau povestirile lui Hans Christian
Andersen, Mark Twain, Jane Austen, George Orwell, Simone
Weil, Lewis Carroll, Franz Kafka, Sir Arthur Conan Doyle, Emily
laşi de fapt purtat în
Dickinson, James Joyce şşii Isaac Asimov, te la
lumea fantasticăă a unui adult cu autism. Eu nu am nici talentul
să pictez un tablou, nu şştiu
tiu nici ssă sculptez.
Când admiri însă
însă sculpturile sau picturile lui Michelangelo
preţuieşti perfecţiunea unui
Buonarroti şşii Leonardo Da Vinci, pre
adult cu autism. Vincent Van Gogh a avut, de asemenea, autism – deş
deşi
de
şii a fost mult timp pacientul unor institu
instituţii pentru cei
tulburări
cu tulbură
tulbur
ări
ri psihiatrice, şi-a tăiat o ureche chiar, acesta a realinou sute de lucrări de pictură şi mult peste o mie
zat aproape nouă
de desene doar într-un deceniu.
Mai departe: când urmăreşti notele şi discursurile lui Benjamin
Franklin sau pe cele ale lui Thomas Jefferson sau pe cele ale lui
Abraham Lincoln sau pe cele ale George Washington, ai atunci
viziunea politică (şi nu doar) a unui adult cu autism.
În ciuda percepţiei lor firave asupra lumii înconjurătoare,
unele dintre persoanele cu autism sunt dotate în anumite domenii. Unii pot să cânte la un instrument melodii după ureche
sau să realizeze un desen detaliat al unei clădiri pe care au

Liviu Predescu

văzut-o o singură dată în viaţă, unii pot calcula mai rapid decât
calculatorul, pot să spună dacă un număr foarte mare este prim;
unii sunt adevărate enciclopedii ambulante în domeniile de care
se simt atraşi, unii sunt experţi în limbi moarte. Dar vreodată o
persoană cu autism nu va avea aptitudini combinate. În fine, unii
au un nivel crescut al inteligenţei, răsturnând teorii dedicate şi
vehiculate în manuale şi tratate.
A urmat doar trei luni de şcoală. Un profesor i-a spus că este
prea prost ca să înveţe ceva şi ar trebui să aleagă un domeniu
în care ar putea să trăiască în virtutea personalităţii lui plăcute.
La 12 ani lucra la căile ferate. Nu a făcut vreodată studii de
matematică sau de fizică. Dar a fost un autodidact. Şi îşi fixase
un ţel foarte ambiţios: să scoată o invenţie la fiecare şase luni –
înainte să moară, avea peste o mie de invenţii patentate în Statele
Unite ale Americii. Practic, este imposibil să ne imaginăm vremurile noastre, lumea noastră (aşa-zis) „nonautistă”, fără contribuţia
sa importantă la inventarea electricităţii şi a becului cu filament,
a centralei electrice, a fonografului, a telefonului, a camerei de
filmat şi a multor, multor altele. Numele lui: Thomas Edison, adult
cu autism.
În anul 1905, existau sute de profesori renumiţi pentru studierea Universului. Cu toate acestea, un funcţionar în vârstă de
26 de ani, care se ocupa de fizică în timpul liber, a fost cel care
a bulversat complet toate teoriile acceptate atunci ale fizicii şi
a schimbat lumea: Albert Einstein, adult cu autism. A fost un singuratic şi a învăţat greu să citească în primii ani ai vieţii. Ulterior,
acesta repeta obsesiv fraze şi ţinea prelegeri confuze, chiar şi
când era mai în vârstă.
Autismul nu este sinonim cu persoane izolate care trăiesc
în lumea lor. Persoanele cu autism trăiesc în lumea noastră. Aptitudinile lor nu sunt decât simple forme de exprimare care se
formează treptat pentru a compensa pe cât posibil lipsa metodelor verbale sau scrise de comunicare, cât şi gestica lipsită de
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când era mai în vârst
Autismul nu este sinonim cu persoane izolate care trăiesc
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Eu mă uit la un pian şi văd o grămadă de clape, nişte pedale şi o mare cutie din lemn. Dar Mozart, Beethoven, aceştia
au văzut altceva. Pur şi simplu, îl înţelegeau. Aceştia cântau pur şi
simplu. Trăiau muzica. În fapt, când asculţi muzica lui Mozart sau
muzica lui Beethoven sau muzica lui Bach, Handel, Béla Bartók,
Erik Satie, asculţi muzica unui adult cu autism.
Când citeşti poeziile sau povestirile lui Hans Christian
Andersen, Mark Twain, Jane Austen, George Orwell, Simone
Weil, Lewis Carroll, Franz Kafka, Sir Arthur Conan Doyle, Emily
Dickinson, James Joyce şi Isaac Asimov, te laşi de fapt purtat în
lumea fantastică a unui adult cu autism. Eu nu am nici talentul
să pictez un tablou, nu ştiu nici să sculptez.
Când admiri însă sculpturile sau picturile lui Michelangelo
Buonarroti şi Leonardo Da Vinci, preţuieşti perfecţiunea unui
adult cu autism. Vincent Van Gogh a avut, de asemenea, autism – deşi a fost mult timp pacientul unor instituţii pentru cei
cu tulburări psihiatrice, şi-a tăiat o ureche chiar, acesta a realizat aproape nouă sute de lucrări de pictură şi mult peste o mie
de desene doar într-un deceniu.
Mai departe: când urmăreşti notele şi discursurile lui Benjamin
Franklin sau pe cele ale lui Thomas Jefferson sau pe cele ale lui
Abraham Lincoln sau pe cele ale George Washington, ai atunci
viziunea politică (şi nu doar) a unui adult cu autism.
În ciuda percepţiei lor firave asupra lumii înconjurătoare,
unele dintre persoanele cu autism sunt dotate în anumite domenii. Unii pot să cânte la un instrument melodii după ureche
sau să realizeze un desen detaliat al unei clădiri pe care au
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văzut-o o singură dată în viaţă, unii pot calcula mai rapid decât
calculatorul, pot să spună dacă un număr foarte mare este prim;
unii sunt adevărate enciclopedii ambulante în domeniile de care
se simt atraşi, unii sunt experţi în limbi moarte. Dar vreodată o
persoană cu autism nu va avea aptitudini combinate. În fine, unii
au un nivel crescut al inteligenţei, răsturnând teorii dedicate şşii
vehiculate în manuale şi tratate.
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înţeles. Supliciul persoanelor cu autism (înalt-funcţional) nu pare
să vină atât din pricina autismului, cât din neidentificarea lor
cu valorile lumii „nonautiste” în care s-au născut.
Când studiezi opera lui Carl G. Jung, psihanalist, vizionar,
afli de fapt preocupările
rile unui adult cu autism. Sau ale altor savanţi, precum Charles Darwin, care a revoluţionat ştiinţa
tiinţţaa prin
tiin
teoria evoluţiei speciilor şi a selecţiei naturale. „În fiecare specie – concluziona savantul – nu cel mai puternic supravie
supravieţuieşte,
supravieţ
ţuie
uieşşte,
te,
nici cel mai inteligent, ci cel care se adapteazăă cel mai rapid la
schimbare.” A fost un singuratic în copilărie
rie şşii era obsedat de
colecţii şi de catalogări.
Sau Isaac Newton. Acesta era atât de adâncit în muncă
munc încât
uita să mănânce chiar şii zile la rând. Era destul de violent cu puţinii săi prieteni şi ţinea
săli
inea cursuri în să
săli
li în care nu se mai afla
nimeni în afară de el.
Sau Marie Curie şii Nikola Tesla – şi aceştia au avut autism.
Sau filozofi, precum Socrate, Immanuel Kant, Samuel Beckett,
Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell,
Russe Jean-Paul Sartre, Ludwig
Wittgenstein – şi
şi aceştia
aceştia
aceş
tia au avut autism.
Henry Ford nu a inventat automobilul: băiatul
de fermier a
b
transformat această
această invenţie
inven într-o schimbare care avea să aducă
contribuţie
importantă la dezvoltarea industriei autoo contribuţ
contribu
ţie
ie extrem de important
mobilelor şşii care astfel a sprijinit crearea fabricilor moderne,
influenţează vieţile şi astăzi. A avut de aseschimbare care ne influen
menea autism.
Iatăă o galerie de personalităţi fulminantă: compozitori, maIat
conducători de state, scriitori, actori, dramaturgi,
tematicieni, conduc
oameni de ştiinţă – sunt oameni cu autism, de excepţie, faimoşi
şi geniali, care te inspiră şi te încurajează. Lista acestor personalităţi care au reuşit să îşi depăşească condiţia de persoană cu
autism şi au adus contribuţii semnificative şi au influenţat lumea
în care trăim, care aşadar au îmbogăţit lumea noastră „nonautistă”, agitată, grăbită, imorală, speriată, agresivă, aglomerată,
distructivă, rămâne deschisă.
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Oameni remarcabili sau persoane cu autism celebre? Oameni
cu autism remarcabili sau persoane celebre cu tulburări psihiatrice? Variantele acestea sunt la fel de adevărate.
Există asemănări frapante care leagă tulburările produse
de autism şi creativitatea geniilor, dar nu înseamnă că toţi cei
care au autism, au şi afinităţi extraordinare: au un alt fel de a vedea lucrurile, de a comunica şi de a relaţiona cu cei din jur –
da! o parte dintre persoanele cu autism au şi retard mintal, iar
(cel mai adesea) asta nu se specifică. Sunt expuse extremele:
fie autismul este o boală teribilă (eu o să repet până la epuizare
că autismul nu este o boală) sau închisoare a sufletului chiar,
fie autismul este asociat cu abilităţi uimitoare. Or, altele sunt
lucrurile.
Dr. Leo Kanner este primul care a descris autismul ca fiind
o „incapacitate de relaţionare în mod obişnuit cu oameni şi
situaţii încă de la începutul vieţii”, într-o scriere din anul 1943,
numită „Autistic Disturbances of Affective Contact”. S-au făcut
de atunci o serie de amănunţite cercetări şi studii laborioase
pretutindeni în lume – autismul prezintă de atunci nişte rezultate neaşteptate încă şi pentru cercetători – descoperirile nu au
dus însă şi la elucidarea originii autismului. Cândva se credea că
stilul parental şi chiar comportamentul din timpul sarcinii, că o
relaţie parentală deficitară, că vaccinurile (imunizarea) şi chiar
alimentaţia determină autismul. Aceste lucruri sunt acum, incontestabil, false (mituri).
Totuşi, se ştie că factorii de mediu şi factorii genetici (ereditatea) joacă un rol major. Se ştie că această tulburare este des
întâlnită la gemenii identici: studii diferite au arătat că, dacă unul
dintre gemenii identici are autism, atunci este o şansă ridicată
(de 63-98%) ca şi celălalt geamăn să manifeste autism. Se ştie
că pentru gemenii care nu sunt identici – numiţi şi fraternali sau
dizigoţi – probabilitatea este mult scăzută (între 0-10%) ca ambii
gemeni să dezvolte autism. Se ştie, în fine, că probabilitatea ca
fraţii născuţi în perioade diferite să fie afectaţi de autism este de
aproximativ 3%. Iar ereditatea nu poate să fie negată nici în cadrul
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