
 
Предговор към първото издание от 

д-р Рут Съливан, директор на Първото 
национално общество за аутизъм

Кой може да ни даде по-меродавно лично мнение за аутизма и 
синдрома на Аспергер от Темпъл Грандин?
Изхождайки от близо шестдесетгодишния си житейски опит 

с разстройства в аутистичния спектър, Темпъл е посветила по-
вече от тридесет години за изучаване на своето състояние, отде-
ляйки за това голяма част от времето, енергията и огромния си 
интелект и талант с искреното желание да преведе за останалите 
от нас какво е да бъдеш аутист. В тази книга са събрани нейните 
изключително проницателни и добре информирани наблюдения, 
нейните изразителни и най-вече практични идеи и наставления 
за различните стилове на заучаване, за здравословното състоя-
ние и за това, как да овладеем множество поведенчески пробле-
ми, характерни за аутизма и синдрома на Аспергер.

По времето, когато Темпъл излиза на сцената на аутистична-
та общност, малцина са чували за състоянието аутизъм, а дори 
още по-малко са хората, срещали някой аутист, който може да 
общува достатъчно добре, за да ни обясни от първа ръка как се 
чувства и какво изживява вътре в себе си. Аз бях член на една мал-
ка национална група родители на деца с аутизъм и през ноември 
1965 г., по покана на д-р Бернард Римланд, ние се срещнахме, 
за да сформираме първата по рода си национална организация 
– Националното общество за аутистични деца (NSAC), което 
в момента се нарича Американско общество за аутизъм (ASA). 
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Нашата цел бе да се опитаме да разберем по-добре това загадъчно 
състояние, което се отразяваше толкова сериозно върху децата ни 
– да потърсим причините за него, както и да се постараем да на-
мерим лекарства и начини за лечение. По въпроса нямаше почти 
никаква литература. Книгата на д-р Римланд „Детският аутизъм: 
синдромът и неговото отражение върху неврологичната теория 
на поведението“ (публикувана през 1964 г.) бе една от малкото 
по темата. Никой от нас не познаваше възрастни аутисти.

С Темпъл се срещнах за първи път в средата на 80-те, на лети-
щето на Сейнт Луис, докато сменях самолета за Чикаго на път за 
годишната конференция на NSAC. В малката чакалня за този по-
лет имаше още около 25 души от цялата страна на път за същата 
конференция. Повечето се познавахме и разговорът се въртеше 
предимно около аутизма.

В периферията на групата стоеше една висока млада жена, 
която очевидно проявяваше интерес към нашата дискусия. Тя из-
глеждаше приятна, но доста срамежлива, не се включваше мно-
го-много в разговора, предимно слушаше. Щом пристигнахме в 
Чикаго, двете с нея се качихме заедно на автобуса за конференци-
ята и седнахме една до друга на път за хотела. Тогава разбрах, че 
се казва Темпъл Грандин и че за първи път идва на конференция 
по аутизъм. Впечатли ме колко много знаеше за това състояние. 
Чак доста по-късно същата седмица осъзнах, че тя има аутизъм. 
Бях чувала за една жена с такава диагноза, доста високофункцио-
нираща, но не бях успяла да свържа двете неща. Тогава я запитах 
дали би искала да говори на следващата конференция на NSAC 
догодина. Тя се съгласи.

Навремето тези конференции на NSAC бяха единствените 
срещи на национално ниво, посветени единствено на аутизма. 
Всяка година се отделяше по една цяла сесия само за обмяна на 
информация. Провеждаше се в голяма зала с кръгли маси за по 
десет човека, като на всяка от тях се обсъждаше някаква специ-
ална тема, с по един водещ на дискусията. На въпросната конфе-
ренция трябваше да съм в ролята на водещ и темата на нашата 
маса бе „Аутизмът в зрелостта“ – именно тогава Темпъл за първи 
път говори пред публиката на NSAC. Десетте стола мигновено 
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бяха заети, а правостоящите зад тях бяха още поне три реда. В 
залата стана доста шумно и тъй като имаше толкова много желае-
щи да чуят всяка дума на Темпъл, аз помолих да уредят една стая 
само за нас. Докато ни водеха към малката аудитория, към нас се 
включиха още хора.

Двете с Темпъл седнахме на катедрата. Аудиторията просто 
я засипваше с въпроси. За първи път имахме възможността да 
разговаряме с някого, който от собствен опит можеше да опише 
какво означава свръхчувствителността към шума („чувстваш се 
така, сякаш са те вързали за релсите и слушаш приближаващия 
се влак“). По въпроса за различните материи бельо тя ни разказа 
за изключително чувствителната си кожа и как изобщо не може 
да изрази с думи колко болезнен ѝ се струва допирът до някои 
материи. За общуването ѝ с околните тя обясни колко ѝ е трудно 
да предаде това, което усеща, и колко неразбираеми са другите за 
нея. Задаваха ѝ толкова много въпроси: „Защо синът ми посто-
янно се върти?“, „Как да го науча да ходи до тоалетната?“, „Защо 
постоянно затиска ушите си с ръце?“, „Защо никога не ме гледа в 
очите?“. Темпъл говореше, изхождайки от собствения си опит, и 
нейната проницателност бе просто впечатляваща. През този ден 
видях сълзи в очите на толкова много хора.

След края на едночасовата сесия хората я наобиколиха и про-
дължиха да разговарят с нея. Темпъл изглеждаше изненадана, но 
вниманието, стигащо понякога до ласкателство, сякаш ѝ хареса. 
Когато по-късно я попитах за това, тя каза, че се е чувствала дос-
та притеснена. През всичките тези години, често съм си спомня-
ла тази сцена и все още се изпълвам с възхищение, като си поми-
сля какво забележително събитие беше тази среща както за нея, 
така и за всички нас.

Наскоро след това, през 1986 г., бе публикувана първата ѝ 
книга – „Разкриване: диагноза аутист“. Останалото е история, 
както се казва. Десет години по-късно излезе и изключително до-
бре приетата ѝ книга „Мислене в картини“, последвана от други 
книги за аутизма. Едновременно с това получиха широка извест-
ност и публикациите на Темпъл в избраната от нея професионал-
на област на поведението при животните. По тази дисциплина тя 
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започна да прави докторат в Колорадския университет. Книгата 
ѝ „Животните в превод“, публикувана през 2006 г., стана абсолю-
тен бестселър на „Ню Йорк Таймс“.

Темпъл бързо се превърна в един от най-търсените лектори 
в аутистичната общност. Тя започна да публикува статии в по-
пулярната преса, както и в реномирани научни професионални 
списания. Винаги щедра към проектите, свързани с децата и тех-
ните родители, тя редовно пишеше писма към родителската ор-
ганизация и пътуваше из цялата страна и по света, за да изнася 
речи по конференциите за аутизма. Вероятно никой друг аутист 
не се е появявал по световните медии толкова често, колкото 
Темпъл, нито пък е оказвал по-голямо влияние върху глобалната 
осведоменост за аутизма и синдрома на Аспергер, както и върху 
хората с диагноза от спектъра.

Въпреки това днешната Темпъл Грандин не е същата онази 
жена, която срещнах преди почти двайсет и пет години. За мен 
е изключителна привилегия да бъда свидетел на забележителния 
напредък на Темпъл по отношение на социалните ѝ умения и на 
непрекъснато нарастващите ѝ познания през всичките тези го-
дини. Тя е един от най-трудолюбивите хора, които някога съм 
срещала. Според мен именно благодарение на тази своя черта, 
тя е израснала в преуспяващата, ангажирана зряла личност, коя-
то е днес, независимо от невероятните трудности по пътя ѝ. Тя 
има огромни познания. Има и искреното желание да помогне на 
родителите, както и на другите аутисти. Проницателна е. Освен 
това е и смела – една доста удачна дума, с която можем да опре-
делим нейните откровени, повелителни (а понякога и нежелани) 
съвети към връстниците ѝ с аутизъм или синдром на Аспергер, 
които желаят да си намерят приятели или работа, на която въз-
намеряват да се задържат – съветите ѝ за вежливостта, подходя-
щото облекло, поемането на отговорност за своите действия и 
спазването на обществените правила.

И не на последно място, Темпъл има страхотно чувство за 
хумор. Въпреки че по принцип нейните презентации са съвсем 
недвусмислени, през последните години тя влага в тях и доста ху-
мор. Публиката просто я обожава.
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Освен това – и за нейна чест – тя се е научила да проявява бла-
городна признателност към тези, които са ѝ помогнали по пътя 
– а именно към майка си, Юстасия Кътлър, чиято книга „Трънче 
в джоба ми“ разказва семейната им история. Други нейни по-
мощници са някои от учителите и колегите ѝ, които са видели 
потенциала ѝ и смело са прекрачили установените граници, за да 
ѝ помогнат да развие таланта си. За много аутистични личности 
е изключително трудно, дори почти невъзможно да разберат и 
развият у себе си „теорията на ума“ – този непостижим мисловен 
процес, чрез който повечето от нас съвсем интуитивно забеляз-
ват и „разчитат“ нюансите в социалните ситуации: как се чувст-
ват околните, какво може да си мислят, какво означават техните 
постъпки. Постоянството, с което Темпъл се учи на всичко това, 
както и силно развитите ѝ аналитични умения, които влага в този 
процес, значително са допринесли за подобряване на социално-
то ѝ мислене и за развиване на социалните ѝ сетива.

Темпъл продължава да посвещава голяма част от енергията си 
на аутизма и на засегнатите от него. Нейният талант е дар за всич-
ки нас – не само за хората от аутистичната общност, но и за света 
като цяло. „През моите очи“ е резултат на проникновения ѝ, поч-
ти детективски анализ на човешките същества, на задълбочената 
ѝ мисъл и на мъдростта, събрана единствено чрез личните пре-
живявания, изградили личността Темпъл Грандин. Книгата е от-
лично обобщение на приноса, който тази човешка личност е дала 
за разгадаване на едно от най-жестоките и мистериозни уврежда-
ния, познати на човечеството. Темпъл е внимателен слушател – тя 
слуша без предубеждения; слуша родители и професионалисти, 
които работят с аутисти от целия спектър – от най-тежко засег-
натите до високофункциониращите със синдром на Аспергер. Тя 
търси решения – както по въпроси, свързани със стратегиите за 
обучение и ред други неща, така и по глобални житейски въпро-
си, които поставят огромни предизвикателства дори и пред не-
вротипичните хора. Решенията, които предлага в тази книга, са 
изобретателни, добре обмислени, практични и полезни. Тя разго-
варя директно с читателя, с искреност и разбиране. Темпъл много 
добре знае какво е аутизмът, затова и препоръките ѝ са разумни.
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Всяка библиотека – от най-малката до най-голямата – трябва 
да се снабди с тази книга. Всяко училище – от най-малкото до 
най-голямото, – което е поело отговорността да образова деца 
с разстройства от аутистичния спектър, се нуждае от съветите, 
които предлага тази книга. Всеки учител от тези училища ще из-
влече огромна полза от тази книга, когато започне да прилага 
стратегиите, които Темпъл излага толкова ясно. И накрая – но 
съвсем не на последно място, – всеки родител ще намери върху 
тези страници безценните златни зрънца на куража, надеждата 
и навременния съвет, които ще го окриляват през всеки един ден 
по пътя в борбата с аутизма на детето му.

През тези двайсет и няколко години на нашето познанство 
често съм чувала Темпъл да говори за аутизма и за живота си по 
следния начин: „Не съм станала социално същество за един ден. 
В живота ми не е имало някакъв особен миг, в който мозъкът ми 
магически е превключил на социална вълна и изведнъж съм запо-
чнала да разбирам всичко. Личността, която съм днес, е резултат 
от моите преживявания; тези преживявания непрекъснато са ми 
предоставяли възможността да се уча – малко по малко. Не беше 
лесно; понякога ми беше ужасно трудно. Допускала съм много 
грешки, но винаги продължавах да се опитвам, докато накрая ус-
пявах. А и до днес все още се уча! Ето това искам да разберат и 
другите хора с разстройства от спектъра: Не можете просто да 
се предадете. Трябва да продължите да се опитвате.“ Мъдростта, 
която Темпъл ни предлага чрез тази книга, и личните ѝ размисли 
върху аутизма със сигурност ще продължават да оказват огром-
но влияние и в бъдещите десетилетия.

Д-р Рут Крайст Съливан 
май 2008 г.

Д-р Рут Крайст Съливан е избрана за първи президент 
на Американското общество за аутизъм (бившето NSAC), 
основано през 1965 г. от покойния д-р Бърнард Римланд. 
През 1979 г. тя основава Центъра за обслужване на аути-
сти (ASC) в Хънтингтън, Западна Вирджиния, и става негов 
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изпълнителен директор, заемайки тази длъжност до своето 
пенсиониране на 83-годишна възраст през 2007 г. ASC e ли-
цензирана поведенческа агенция по здравеопазване с идеал-
на цел, която обслужва всякакъв вид увреждания, свързани с 
разстройства на развитието, но специализира във всестран-
ните конкретни за аутизма услуги, като предоставя услугите 
си не само в обществена среда, но и по домовете на клиен-
тите. ASC обслужва приблизително 270 клиенти с екип от 
350 души. Д-р Съливан е главна фигура в лобито за аутизъм 
в Публичното право 94–142 (в момента познато като Об-
разователен закон за хората с увреждания, IDEA), както и в 
Закона за увреждания в развитието. Тя е главната движеща 
сила за основаването на Центъра за обучение на аутисти в 
Западна Вирджиния, университета „Маршал“, в Хънтингтън, 
през 1983 г.

Д-р Съливан помага за продукцията на филма „Рейнман“ 
(1988) в ролята си на консултант по аутистично поведение. В 
подготовката си за своята роля Дъстин Хофман, който пече-
ли „Оскар“ за главната роля на Реймънд Бабет във филма, ра-
боти директно с д-р Съливан и нейния син аутист Джоузеф 
(роден през 1960 г.). Премиерата на „Рейнман“ се състои в 
Хънтингтън, в присъствието на Дъстин Хофман и продуцен-
та Бари Левинсън. Събитието се организира с цел набиране 
на средства за ASC.

Въпреки че вече четиридесет години д-р Съливан живее 
в Хънтингтън, Западна Вирджиния, тя все още поддържа тес-
ни връзки с голямото си семейство от малцинството на ка-
джуните в Лейк Чарлс, Луизиана.
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Да установим какви са заложбите на детето  (септември–октомври 2009 г.)
Да ги научим да правят обобщения  (ноември–декември 2000 г.)
Значението на развиване на заложбите  (януари–февруари 2001 г.)
Да научим хората с аутизъм/СА на повече гъвкавост  (юли–август 2002 г.)
Да научим децата аутисти на понятия и концепции  (ноември–декември 2003 г.)
Мислене „отдолу нагоре“ и заучаване на правила  (септември–октомври 

2010 г.)
Да положим основите на четенето с разбиране  (януари–февруари 2014 г.)
Да мотивираме учениците  (септември–октомври 2004 г.)
Да запалим децата за четене  (ноември–декември 2007 г.)
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Контрол върху видеоигрите  (юли–август 2012 г.)
Обслужващи кучета за аутисти  (март–април 2011 г.)
Значението на избора  (ноември–декември 2013 г.)
Уменията за практическо разрешаване на проблемите и тяхната значимост  

(март–април 2008 г.)
Да се научим да изпълняваме поръчки за другите  (ноември–декември 2008 г.)
Човек вечно се учи  (ноември–декември 2009 г.)

Глава 3. Сензорни проблеми
Проблеми със зрителната преработка при аутизма  (юли–август 2004 г.)
Проблеми със слуховата преработка при аутизма  (ноември–декември 2004 

г.)
Внедряване на сензорните методи във вашата програма за борба с аутизма  

(март–април 2005 г.)
Отражение на сензорните трудности и проблемите с възприятието върху 

стила на заучаване  (ноември–декември 2006 г.)
Терапия за третиране на аутизма чрез сензорно обогатяване на обстановка-

та  (ноември–декември 2014 г.)

Глава 4. Как да разбираме невербалния аутизъм
Една общителна тийнейджърка, заключена в своето тяло  (септември–ок-

томври 2012 г.)
Вие ме попитахте!  (януари–февруари 2002 г.)
Защо децата аутисти постоянно се отдават на сензорна стимулация?  (сеп-

тември–октомври 2011 г.)
Тито живее в свят на фрагментарен сетивен хаос  (май–юни 2005 г.)
Как да разбираме аутистичния ум на невербалните  (март–април 2009 г.)
Разрешаване на поведенческите проблеми при невербалните аутисти  (май–

юни 2005 г.)
Обучение в цялостно изпълняване на задачите за лица с тежка форма на ау-

тизъм  (септември–октомври 2007 г.)

Глава 5. Поведенчески проблеми
Инвалидност или просто невъзпитано държание  (май–юни 2003 г.)
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Новаторски методи за овладяване на удрянето, хапането и ритането при въз-
растни с тежка форма на аутизъм (януари–февруари 2009 г.)

Моят опит с тормоза от връстници и техните подигравки  (юли–август 2001 г.)
За грубостта няма извинение  (май–юни 2006 г.)
Необходимостта от перфектност  (януари–февруари 2012 г.)
Аутизъм и религия: Учете детето на доброта  (май–юни 2002 г.)

Глава 6. Социален живот
Вникване в същината на социалните проблеми при аутизма  (ноември–декем-

ври 2002 г.)
Заучаване на социалните правила  (януари–февруари 2005 г.)
Емоционални различия между хората с аутизъм и със синдром на Аспергер  

(септември–октомври 2006 г.)
Доброто самочувствие  (май–юни 2007 г.)
Четирите крайъгълни камъка на социалното разбиране  (юли–август 2007 г.)
За масовото убийство, извършено от Адам Ланца, за синдрома на Аспергер и 

РСП  (списание „Сензори Фоукъс“, пролет 2013 г.)

Глава 7. Лекарства и биомедицински проблеми
Алтернативна или традиционна медицина  (март–април 2004 г.)
Скритите здравословни проблеми водят до поведенчески предизвикател-

ства  (май–юни 2009 г.)
Преценка на терапиите  (май–юни 2009 г.)
Решения за употребата на лекарства: рискове и предимства  (юли–август 

2005 г.)
Моето лечение за шум в ушите  (март–април 2004 г.)

Глава 8. Познавателни способности и изследвания на 
мозъка

Когато губим социални умения, получаваме ли гениални?  (септември–ок-
томври 2001 г.)

Хората от спектъра се фокусират върху детайлите  (септември–октомври 
2002 г.)

Теория за екстремалния мъжки ум при аутизма  (януари–февруари 2003 г.)
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Откриване на бебетата с риск за развиване на аутизъм чрез измерване на 
обиколката на главата  (юли–август 2003 г.)

Мислене в детайли  (септември–октомври 2003 г.)
Надникване във визуално мислещия ум  (януари–февруари 2007 г.)
Структурите в мозъчната кора при аутистите приличат на структурите при 

блестящите учени  (януари–февруари 2008 г.)
Ролята на генетиката и на околната среда като фактори, причиняващи аути-

зма  (юли–август 2009 г.)

Глава 9. Проблеми при аутистите в зряла възраст и 
трудова заетост
Как да разпределяме по-добре времето си и да усъвършенстваме организа-

ционните си способности  (януари–февруари 2012 г.)
Съвети за трудовата заетост: как да си намерим работа и как да я задържим  

(май–юни 2001 г.)
Тийнейджърите с РАС трябва да усвоят както трудови, така и социални уме-

ния, за да могат да се задържат на работа  (септември–октомври 2013 г.)
Щастливи са онези хора от аутистичния спектър, които имат удовлетворява-

ща професия или хоби  (март–април 2002 г.)
Вътре или вън? Аутистичната общност и нейната субкултура  (ноември–де-

кември 2001 г.)
Готовото портфолио открива пред вас възможности за работа или за постъп-

ване в колежа  (май–юни 2013 г.)
Следването в колежа: Съвети за хората с аутизъм и синдром на Аспергер  

(март–април 2001 г.)
Как да намерим подходящи научни ръководители и колежи  (юли–август 

2010 г.)
Разумно договаряне на необходимите удобства за хората от аутистичния 

спектър  (май–юни 2010 г.)
Излезте от черупката си и трупайте житейски опит!  (юли–август 2013 г.)
Може ли и моят юноша да кара кола?  (март–април 2003 г.)
Новаторското мислене проправя пътя към професионален успех на хората 

със синдром на Аспергер  (март–април 2006 г.)
Връзката между генетиката на аутизма и гениалността  (юли–август 2008 г.)
Моето чувство за идентичност  (ноември–декември 2010 г.


