
Dziecko zamknięte w muszelce 

Mam 5 lat. Jestem przedszkolakiem, mam autyzm, chod do kooca nie wiem co to 

znaczy. Może mam inne widzenie świata, który mnie otacza, inaczej odbieram bodźce 

zewnętrzne? To, że czasami krzyczę, piszczę, to nie dlatego, że chcę dokuczad lub 

przeszkadzad. Bardzo lubię swój głos, barwę, ton, natężenie. Podobają mi się dźwięki, które 

mnie otaczają, ale ich nadmiar czasami denerwuje. Jak zaczynam krzyczed, to przestaję, chod 

na chwilę, słyszed to wszystko, co mnie otacza, czego w danej chwili jest za dużo, co męczy            

i słyszę tylko mój głos. Często nasłuchuję, gdy pada deszcz, lubię jak krople wody uderzają            

o parapet, szyby, liście. Wydaje mi się, że czasami słyszę więcej niż inni.  

Lubię moich kolegów z przedszkola, ale czasami jestem o nich zazdrosny, pokazuję to 

w różnych dziwnych zachowaniach poprzez gryzienie, szczypanie czy popychanie. Chociaż  

bardzo lubię takie zabawy,  nie do kooca rozumiem reakcje moich kolegów, którzy krzyczą, 

płaczą i pokazują mi, że czegoś mi nie wolno. A dla mnie jest to fajne. Lubię się przewracad, 

mocno przytulad, szczypad i gryźd, wtedy czuję swoje ciało: ręce, zęby, głowę,  po prostu 

lubię mocny i konkretny dotyk. Dużo osób już zaczyna rozumied moje zachowanie i nie dziwi 

się kiedy dochodzę do półki i wskazuję palcem, co chcę mied lub co chcę zjeśd. Świetnie 

ludzie rozumieją i odbierają moje gesty, komunikaty, które wydaję czy to za pomocą 

wskazywania na przedmiot, obrazek, czy nazywanie sylabą. Zaczynam też poznawad 

alternatywną metodę komunikacji, którą jest Makaton. Czasami posługuje się obrazkiem 

żeby wyrazid swoje potrzeby.  Lubię wszystko sprawdzad swoimi zmysłami, węchu, dotyku, 

smaku, wzroku i słuchu. Staram się z każdego przedmiotu wydobyd dźwięk, muzykę. 

Wącham to, co jem, wącham swoje ciało, ręce, stopy, panią w przedszkolu, mamę też i 

babcię jak nas odwiedza. Właściwie wszystkie osoby, z którymi mam kontakt. Lubię fajne 

zapachy, chod niektóre mnie denerwują i wtedy uciekam, piszczę, opukuję głowę, chcę 

zastąpid ten zapach innym odczuciem. Zastanawiam się wtedy, czy wy go nie czujecie, czy on 

wam nie przeszkadza? Tkwicie w nim, rozmawiacie, macie dziwne miny.  Mnie jak coś się 

podoba, to skaczę, macham rączkami, ruszam ramionami, wokalizuję. Terapeuci, z którymi 

spotykam się na fajnych zajęciach mówią, że to sensoryzmy. Domagam się tego bodźca, 

którego mi brakuje,  nazywane jest to fachowo niedowrażliwością. Te z kolei bodźce, które 

mnie bardzo denerwują, których nie mogę znieśd,  nazwano moją nadwrażliwością.  



Jestem bardzo fajnym dzieckiem, tylko trochę podobnym do muszelki na plaży. Jeżeli 

ktoś chce mnie poznad, i wejśd w mój świat i relacje ze mną w sposób, który mi się podoba, 

jest dla mnie przyjazny i ciekawy, to nie zaburza mojego rozwoju. Daje mi szansę powolnego 

zbliżania się do  niego, ale jeżeli ktoś wchodzi na siłę do mojego świata i każe mi robid dziwne 

rzeczy lub inaczej się zachowywad,  to zamyka lub niszczy mnie jeszcze bardziej, jak tę 

muszelkę nad brzegiem morza, gdy zbyt mocno ją otwiera. Pewnie pęknie i nie będzie z niej 

pożytku. Podobnie jest z nami, wszystkimi dziedmi z autyzmem. Otwieramy się na rozwój, ale 

w czasie odpowiednim dla naszych możliwości.  

Opowiedziałem trochę o sobie i mam nadzieję, że łatwiej wam będzie teraz zrozumied 

czym jest autyzm, bo dla mnie to normalnośd. Na zakooczenie zdradzę jeszcze jedno 

„Dziecko autystyczne wydaje się pozostawad w muszelce, w stanie uśpienia… oczekując na 

bardziej sprzyjające warunki dla swojego rozwoju”.   
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