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Ezek a nem túl jelentősnek tűnő eltérések azonban elegendőek ahhoz, hogy aki csak néhány
percet tölt Ramsey társaságában, kitalálja, hogy ő autizmussal él. Pedig eredményei a nyelvi és
kognitív teszteken a normális tartományba esnek, és jó jegyeket kap a színvonalas általános
iskolában is. A kihívások és képességek e kombinációja hozta őt Ruth Grossman Arckifejezés és
Kommunikáció (Facial Affective and Communicative Expressions, FACE) nevű laboratóriumába a
bostoni Emerson College kampuszán, Boston belvárosában. Ramsey ott egy kutatás-sorozatban
vesz részt, amely azt vizsgálja, hogy a hozzá hasonló serdülőknél hogyan siklik félre a társas
kommunikáció.

Ramsey Brewer-rel beszélgetve észlelhetők ezek az eltérések. A 17 éves �ú időnként
megismétli amit mond, és kisebb hibákat követ el a szóhasználatban. Például azt mondja, hogy ő
és a legjobb barátja "ijedten", nem ijesztően hasonlítanak egymásra. Szokatlan helyeken tart
szünetet, és ezek valamivel hosszabbak, mint a legtöbb ember esetében. Beszéd közben rövid
időre felveszi a szemkontaktust, de aztán elsiklik a tekintete, vagy becsukja a szemét. A
megjegyzései is szokatlanok. Arra a kérdésre, hogy hova jár iskolába, azt mondja, hogy a Boston
Latin Academy nevű iskolába jár, de aztán hirtelen hozzáteszi: "Tulajdonképpen nem is idevalósi
vagyok." Annak ellenére mondja ezt, hogy ő és a családja évek óta Massachusettsben él. Ramsey
tudja, hogy rendszeresen félreérti az embereket, de ennek részletezését inkább az édesanyjára,
Kathryn Brewerre bízza. Például egyszer, meséli anyja, amikor lépcsőt másztak, és ő kifulladt, a
�a azt hitte, hogy sírni készül.

A spektrumon élő embereknek arckifejezésében, nyelvhasználatában gyakoriak a
�nom eltérések. Ha pontosan meghatározzuk, honnan erednek ezek a nehézségek, az
segíthet megkönnyíteni a társas kommunikációjukat.
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Márpedig félresiklik. Sok autista tinédzser, akikkel Grossman dolgozik, tapasztalja azt, amit ő
"beszélgetési zavaroknak" nevez. Grossman 2014-ben 87 embernek mutatott be
videokazettákat 9, az autizmus enyhe formájával élő és 10 neurotipikus gyermekről, akik
valamennyien néhány mondatot mondtak a felvételeken. A meg�gyelők semmit sem tudtak a
gyerekekről, de elég volt egyetlen másodperc a felvételből - videó vagy hang önmagában, vagy a
kettő együtt -, hogy észrevegyenek valami szokatlant a spektrumon lévő gyerekeknél. Az
eredmények, amelyeket azóta többször is megismételtek, inspirálták Grossmant arra, hogy
folytassa a munkát, és szenvedélyesen kutassa az okokat. "Egyértelmű, hogy van valami, ami
nagyon markáns és nagyon �nom egyszerre." - mondja olyan intenzív energiával, ami illik ahhoz
a kutatóhoz, aki az emberi kifejezőkészséget tanulmányozza. "Ez egy általános jelenség, ami oda
vezet, hogy az emberek kevésbé hajlandóak szóbaállni az autizmussal élőkkel."

A nagy kérdés az, hogy pontosan mik ezek a kommunikációs zavarok. Amióta Leo Kanner és Hans
Asperger először azonosították az autizmust, a nyelvi problémák valamilyen formában a
diagnosztikai kritériumok részét képezték. Történetileg azonban ezek a kritériumok a
spektrumon belül csak a súlyos nyelvi hiányosságokat mutató, illetve ezeket nem mutató
embereket különböztették meg, és nem vették �gyelembe a kevésbé nyilvánvaló problémákat. A
"Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvének" jelenlegi változata, a DSM-5,
elhagyta a nyelvi problémákat, mint diagnosztikai kritériumot, és a szociális interakcióval
kapcsolatos nehézségek közé sorolta ezeket. Ez a változtatás annak a ténynek az elismerése,
hogy minden, ami szociális, kommunikációval is jár, de a tudósok még csak most kezdik feltárni
az autizmussal élők kommunikációjának �nomabb aspektusait.

A területen tapasztalható késedelem részben az állapot heterogenitásának tudható be. "Mindig
is tudtuk, hogy az autizmussal élő személyek másképp beszélnek, de ezt nagyon nehéz volt
megragadni, mert ebben a körben nagy a változatosság." - mondja Joshua Diehl, az Indiana
állambeli South Bendben működő nonpro�t szolgáltató, a Logan Center autizmus-
szolgáltatásokért felelős stratégiai vezetője.
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A prozódia problémája

Hogy áthidalják ezt a heterogenitást, az olyan kutatók, mint Grossman, vizsgálják az autizmussal
élők hangmagasságát, elemzik a szavak kiejtésének időtartamában tapasztalható apró
változásokat, valamint a részletes arcmozgások mérésére szolgáló mozgáselemző technológiát
használnak. Ezek a technikák lehetővé teszik számukra, hogy értékeljék a kommunikáció
különböző összetevőinek szerepét, kezdve az arckifejezésektől a hangszínig, vagy a ténylegesen
használt szavakig. A hangsúlyt arra helyezik, hogy az autizmussal élő emberek hogyan fejezik ki
magukat, nem csak arra, hogy mit érzékelnek, amikor másokat hallgatnak vagy néznek. Ez az
irányzat a tudományos pontosság új szintjét hozza a kutatásba, mert fokozza a tudatos
meg�gyelést, és célpontokat igyekszik találni a terápiához. "Megpróbálom számszerűsíteni a
„furcsa” dolgokat" - mondja Grossman, aki logopédusként kezdte pályafutását. "A nyelvhasználat
részleteiről van szó, amelyek akkor is furcsának hatnak, ha minden más jól működik."

A kommunikáció verbális és nonverbális összetevői magukban foglalják az általunk használt
szavakat, azok sorrendjét, valamint a gesztusokat, arckifejezéseket, szemkontaktust és sok mást
is. De�níciótól függően a "prozódia" mindkét kommunikációs összetevőből tartalmaz elemeket.
És ez az a pont, ahol az autizmusban tapasztalható kommunikációról folytatott számos vita
kezdődik. Egyszerűen fogalmazva, a prozódia a beszéd ritmusa, a hangmagasság emelkedése és
süllyedése, energiája és hanglejtése. Ennek nagy jelentősége van. "A prozódia az a tényező, ami
részben meghatározza, mit tudunk elérni a nyelv használatával." - mondja Helen Tager-Flusberg,
a Bostoni Egyetem Autizmus-kutatás Kiválósági Központjának igazgatója A hangunkat felvisszük,
ha kérdezni akarunk, és levisszük, ha kijelentünk valamit. A szavak közötti szünetek szóbeli
vesszőként működnek, például így tudjuk megkülönböztetni, hogy valakitől csokifagyit és mézet,
vagy csokit, fagyit és mézet kérünk. A prozódia az érzelmek közvetítésében is segít. Aki boldog
vagy izgatott, az általában a szokásosnál magasabb hangon és szélesebb hangterjedelemmel
beszél.

. 
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A prozódia már régóta nyilvánvaló nehézségek forrása az autizmussal élő személyek számára. A
spektrumon lévők beszélhetnek monoton hangon, vagy éppen ellenkezőleg, eltúlozzák az
intonációjukat. Ez a változatosság ellentmondásos kutatási eredményekhez vezetett. Az elmúlt
évtizedben Diehl több mint féltucatnyi vizsgálatot végzett a prozódiával kapcsolatban. "Nagyon
sok embernek volt valamilyen nehézsége a prozódiával." - mondja. "Szerintem a prozódia képes
előre jelezni az autizmussal élő nehézségeit." Azok, akik monoton hangon beszélnek, nagy
valószínűséggel nehezen értik meg az érzelmeket. Mások esetében a prozódiával kapcsolatos
problémák inkább a motoros nehézségekkel vagy a társas helyzetekben való nyelvhasználattal
vannak összefüggésben.

Grossman és munkatársai 2015-ben megpróbáltak rávilágítani ezekre a különbségekre. Arra
kértek 43 autista és 26 tipikus tizenévest, hogy nézzenek meg videón gyermekmeséket, majd
mondják el azokat újra. Kívülálló, laikus értékelők, akik semmit sem tudtak a tizenévesekről,
véleményt mondtak a teljesítményükről. Az általános furcsaságon kívül három konkrét elem
alapján pontozták őket: a tartalom felidézés sebessége és ritmusa, vagyis az időtényező; a
beszéd hangereje; valamint a hanglejtés és a hangsúly. Az eredmények azt mutatták, hogy a
szokatlan beszédtempó és a ritmus korrelál leginkább az autizmus diagnózissal. A legnagyobb
egyetértés az értékelők között inkább az általános furcsaság pontszámaiban volt, és nem  az
egyéb vizsgált elemek valamelyikében. Ugyanezen kutatók egy tavalyi tanulmányukban autista
és nem autista résztvevőket egyre stresszesebb helyzetekbe hoztak, miközben beszéltek. Az
autizmussal élő személyeknél a stressz erősebben befolyásolta a prozódia változását.

https://www.asdkviz.com/
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Egy másik, nagyjából ugyanebben az időben készült tanulmány a prozódia érzelmi aspektusát
vizsgálta az autizmussal élőknél. Noah Sasson, a dallasi Texasi Egyetem beszédészlelési
laboratóriumával együttműködve akusztikai méréseket végzett hangosan olvasó autista és nem
autista felnőttek felvételein. Csapata többek között a hangmagasságot és a hangfrekvenciát
elemezte. Minden résztvevőnek egy sor olyan mondatot adtak, amelyek jelentése attól függött,
hogyan olvasták fel őket, például: "Ezt nem hiszem el." A résztvevőknek minden egyes mondatot
úgy kellett megismételniük, hogy az dühös, boldog, érdeklődő, szomorú vagy semleges érzelmi
állapotot tükrözzön. Később a résztvevők egy második csoportja - akiknek körülbelül a fele volt
autista - meghallgatta a felvételeket, hogy megítéljék a közvetített érzelmet. Az eredmények
ismét azt mutatták, hogy az autizmussal élő felnőttek prozódiája hangmagasságban nagyobb
különbségeket mutat, amikor különböző érzelmeket akarnak kifejezni.

„Sokkal több volt a moduláció a hangszínben." - mondja Sasson. "Az autizmussal élő felnőttek
hajlamosak voltak hangosabban beszélni, és hosszabb időre volt szükségük a kijelentések
elmondásához, mint a kontrollcsoportnak." A felvételeket hallgatva a spektrumon élő felnőttek
nehezebben következtettek az érzelmekre, mint a kontrollok, de érdekes módon a beszédük
drámaibb magasság- és mélység különbségeket tartalmazott, mint a kontrollok esetében. Vagyis
valójában több, nem pedig kevesebb érzelmi tartalmat közvetítettek. Ez ellentmondásosnak
tűnhet, de arra utal, hogy a spektrumon lévők következetesen eltúlozzák beszédük érzelmi
tartalmát. Ennek ellenére a hallgatók ebben a vizsgálatban az autizmussal élő felolvasókat
kevésbé természetes hangzásúnak értékelték, mint a kontrollcsoport résztvevőit. „Az eltérés a
kifejezés módjában van, nem a tartalomban. A stílus, nem pedig a tartalom okozza a
különbséget."- mondja Sasson.

https://www.asdkviz.com/
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Mit fejez ki az arc?

Az autizmussal élők arckifejezésében és szóhasználatában is jelentős stílusbeli különbségek
mutatkoznak.

Egy 2016 januárjában Grossman laboratóriumában videóra rögzített látogatás felvételén látható
Ramsey, amint egy csendes szobában egy képernyőre néz. Az arcát 32 fényvisszaverő pont
borítja - a szeme, a szája és az arca mentén csoportosítva -,  azokon a területeken, amelyek
kommunikáció közben a legtöbbet mozognak. A feladata egyszerű: Színészekkel felvett videókat
kell néznie, akik olyan mondatokat mondanak, amelyeknek az első fele semleges, a másodiknak
pedig érzelmi töltete van. Például: "Az osztályom kirándulni ment, de én in�uenzával otthon
ragadtam." Minden mondat után Ramsey belenéz a kamerába, és megismétli a mondatot,
megpróbálva utánozni a színész érzelmeit és arckifejezését.

A fényvisszaverő pontok egy olyan arcmozgás-rögzítő technológia részei, amelyet az olyan
�lmekben, mint az "Avatar", emberhez hasonló földönkívüliek létrehozására használnak. Az
infravörös kamerák rögzítik az arc minden rezdülését, miközben Ramsey és mások különböző
feladatokat végeznek. Ezután Grossman csapata fáradságos munkával elemzi az eredményeket,
milliméterre lebontva a mozgást.

Ezek a milliméterek sok információt hordoznak: egy felhúzott szemöldöknek, az összeszorított
ajkaknak jelentősége van. "Az arckifejezés döntő fontosságú." - mondja Grossman. "Nem lehet
csak szavakkal beszélgetést folytatni." Kutatásai az autizmus néhány ismert problémáján -
például a szemkontaktus nehézségein - túlmutatóan próbálják katalogizálni az arckifejezés
egyéb különbségeit is. A legtöbb korábbi kutatással ellentétben, amelyek arra összpontosítottak,
hogy a spektrumon élő egyének mennyire jól tudnak olvasni mások arckifejezéséből, Grossman
azokat az árnyalt és néha csak pillanatnyi mosolyokat és grimaszokat szeretné megragadni,
amelyet az autista serdülők beszélgetés közben mutatnak.
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Grossman csapata azt tűzte ki célul, hogy meghatározza és rögzítse az arckifejezések
alapállapothoz képesti változását. Ebben a kutatásban autizmussal élő és neurotipikus gyerekek
egyedül ültek egy szobában, és olyan videókat néztek, amelyeket úgy választottak ki, hogy
undort, örömöt, meglepetést vagy nevetést váltsanak ki belőlük. A kutatók azt jósolták, hogy a
társas interakciókkal járó stressz nélkül minden gyermek hasonló reakciókat fog mutatni. Ehelyett
azt találták, hogy az autizmussal élő résztvevők kifejezőbbek és érzelmileg érzékenyebbek
voltak, mint a többiek. Ezek az eredmények ellentmondanak azoknak az állításoknak, amelyek
szerint az autizmussal élőkre kevésbé hatnak az érzelmek, mint tipikus társaikra. (Az
eredményeket torzíthatja, hogy a tipikus gyerekek talán kevésbé viselkedtek úgy, mintha
valóban egyedül lennének, ugyanis tudták, hogy a kutatók egy válaszfal mögül �gyelik őket.)

Grossman és munkatársai egy mozgásérzékelős képadatbázisból származó adatok
felhasználásával azt találták, hogy az autizmussal élő emberek arckifejezései az arcuk jobb és bal
fele között kevésbé szimmetrikusak. Az új tanulmány, amelyben Ramsey is részt vesz, Grossman
egy másik elméletét teszteli, miszerint a társas kommunikációban észlelhető esetlenség
hátterében elsősorban az időzítés és a szinkronicitás áll. Az eredményeket még elemzik, így
korai lenne megmondani, hogy mit rögzített a kamera, de az alkalmi meg�gyelők számára
Ramsey erőfeszítései vegyes eredményt jeleznek. A prozódiakutatáshoz hasonlóan, autizmus
esetén az arckifejezések is inkább a túlzott érzelmesség felé hajlanak.

Eközben Grossman kollégája, a posztdoktori munkáját író Emily Zane nyelvész, azt vizsgálja,
hogy a szóhasználatban milyen stilisztikai különbségek jelezhetik a hallgató számára az
esetlenséget  Egy tavalyi tanulmányukban Grossman és kollégái autizmussal élő és neurotipikus
serdülőkkel készítettek interjút az életükről. Kérdéseket tettek fel a családjukról, a hobbijaikról
és a közelmúltbeli nyaralásaikról. Ezután felcserélték a szerepeket, így a serdülőknek kellett
feltenniük a kutatóknak a kérdéseket. Grossman eredetileg a pragmatika, vagyis a társas
helyzetekben történő nyelvhasználat vizsgálataként alkalmazta ezt a "kettős interjú"
elrendezést. Zane azonban lehetőséget látott arra, hogy valami többletet is kihozzon belőle.

.

https://www.asdkviz.com/


Az autizmus árulkodó jegyei a kommunikációban

8

www.asdkviz.com

Zane a beszélgetések azon felét elemezte, amelyben az autizmussal élő tizenévesek készítették
az interjúkat. Amint az várható volt, nehezen tették fel a megfelelő kérdéseket, és átlagosan
kevesebbet beszéltek, mint a tipikus tizenévesek (bár voltak, akik többet beszéltek). Emellett
lényegesen több nyelvi hibát is elkövetnek, amelyek többnyire a nem megfelelő szóhasználatból
adódnak. Néhány perces párbeszéd során a vizsgálatban részt vevő tipikus tizenévesek átlagosan
1-2 hibát vétettek, míg az autisták 12-14-et, némelyikük pedig akár 30-at is.

A névmáshasználat problémája

A spektrumon élő emberekről kimutatták, hogy a névmások használata során különösen sokat
hibáznak. Főleg az ilyen gyerekekre jellemző, hogy számukra társaiknál hosszabb időbe telik,
mire elsajátítják az "én" és a "te" helyes használatát. Ez a jelenség már Kanner óta ismert, de a
kutatók vitatkoznak arról, hogy a névmáshasználat zavara szociális vagy nyelvi hibát jelent-e.
Valójában ennek oka az lehet, hogy az olyan névmások, mint az "én" és a "te" jelentése attól
függően változik, hogy ki beszél. Ez a változó jelentés a névmások használatát nyelvileg
bonyolultabbá teszi, mint a beszélőtől független jelentésű szavak (pl. bögre) esetében. Ráadásul
a névmások helyes használata perspektívaváltást is igényel, ami köztudottan nehézséget okoz az
autizmussal élők számára.

Bár a vita még tart, az elmúlt öt év tanulmányai azt mutatják, hogy a névmás-problémának
többnyire társas okai vannak. Például egy 2015-ös, autizmussal élő, siket és jelnyelvet használó
gyermekek körében végzett vizsgálat során a kutatók úgy tudták behatárolni a névmások
értelmezési lehetőségeit, hogy a jelelők a "nekem" és a "neked" jelzésére magukra vagy egy
beszélgetőpartnerre mutattak. Még a nyelvi kétértelműség megszüntetésével is az autizmus
nélküli jelelők 83 százaléka használta helyesen az "én"-t, míg az autista jelelőknek csak 35
százaléka.

https://www.asdkviz.com/
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Az autizmussal élők névmáshasználatával kapcsolatos kutatások legnagyobb része az első
személyű perspektívára összpontosított, de Zane a harmadik személyű névmások, az angol
hímnenű és a nőnemű "ő" használatát is vizsgálta. Publikálatlan bizonyítékai vannak egy másik, a
kétértelműséggel kapcsolatos problémára.

 Egy két női szereplőt tartalmazó forgatókönyvben olyan helyzeteket hozott létre, amelyekben
az "ő" névmás egyértelműen a két szereplő egyikére utal, és olyanokat, amelyekben nem
világos, hogy ki az "ő". Az utóbbi forgatókönyvben a neurotipikus gyerekek azt mondták, hogy
nem tudják, kire vonatkozik az „ő” a két szereplő közül. Az autizmussal élő gyerekek azonban
általában mégis kiválasztották az egyik szereplőt, ami arra utal, hogy nem akarják vagy nem
képesek felismerni a kétértelműséget. (Zane tovább akarja kutatni, hogy ezek a gyerekek vajon
csak találgatnak, vagy tényleg azt hiszik, hogy tudják, kiről van szó.)

Még az ilyen látszólag apró hibák is vezethetnek azokhoz a "beszélgetési zavarokhoz", amelyek
Grossmant foglalkoztatják, mivel bármilyen kétértelműség arra késztetheti a neurotipikus
beszélgetőpartnert, hogy félbeszakítsa a beszélgetést a kétértelműség tisztázása végett, vagy
elveszítse az érdeklődését, esetleg abbahagyja a párbeszédet. Zane és Grossman szoros
összefüggést �gyeltek meg egy gyermek standardizált nyelvi teszteken elért pontszáma és a
beszélgetés során elkövetett hibák száma között: minél magasabb a pontszám, annál kevesebb
hibát követnek el, még akkor is, ha a vizsgálatban résztvevő egyik gyermek pontszáma sem volt
elég alacsony ahhoz, hogy a teszten nyelvi problémát diagnosztizáljanak nála. "A teszt mutat
valamit, de mindez a küszöbérték felett van." - mondja Zane. Grossman szerint ez a küszöbérték-
probléma gyakori a standardizált nyelvi tesztekkel: "Ezek nem érzékeny eszközök, mert arra
tervezték őket, hogy kizárjanak vagy �gyelembe vegyenek egy jelentős problémát. Nem arra
készültek, hogy konkrét, �nom nyelvi kompetenciákat vizsgáljanak velük."
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Grossman munkája betöltheti azt a rést, amelyet a csoportos, teszt alapú értékelések nem
vesznek �gyelembe, és talán egy újabb lehetőséggel bővíti azokat a meglévő programokat,
amelyek az autista gyermekeket a szociális interakcióra tanítják. A legtöbb ilyen erőfeszítés a
szociális szabályok megértésére összpontosít, például arra, hogyan kell beszélgetésbe elegyedni,
vagy mit kell mondani, és mit nem.

"Ezek a megközelítések egyike sem fordít sok időt az arckifejezések minőségének vagy a
hangszínnek a vizsgálatára, illetve arra, hogy ezek a részek hogyan illeszkednek egymáshoz." -
mondja Grossman. "Még mindig az alapvető kérdéseknél tartunk, de remélem, hogy majd jobban
megértjük, melyek azok a tényleges tényezők, amelyek a társadalmi környezet jobb
érzékeléséhez vezetnek."

Ilyen ismeretek birtokában elképzelhető lenne terápiás célpontokat azonosítani a �atalabb
gyermekeknél. Néhány ilyen kísérlet már történt. Egy 2015-ös kis tanulmány például a
SpeechPrompts nevű mobilalkalmazás megvalósíthatóságát vizsgálta a prozódia károsodásának
kezelésére, és használata némi eredményt mutatott. Más technológiák, például a gyermekek
természetes környezetben történő szóképzésének rögzítésére szolgáló LENA készülék,
hasznosnak bizonyulhat azon kutatók számára, akik alaposabban szeretnék elemezni a beszédet,
mondja Diehl. Egy 2010-es tanulmány szerint a LENA készülék képes felismerni az autizmussal
élő egyénekre jellemző hangi jellemzőket.

A társadalmi kommunikációs kihívások tudatosítása egy másik lehetőséget is kínál: a neurotipikus
beszélgetőpartnerek felvilágosítása és ösztönzése lehetővé teheti, hogy az autizmussal élőkhöz
közelebb kerüljenek. "Azt szeretnénk, ha az autista egyéneknek jobb, teljesebb szociális
élményeik, foglalkoztatási kilátásaik és életminőségük lenne, és lehet, hogy bizonyos határig
eljuthatunk pusztán azzal, hogy megpróbáljuk az autistákat neurotípusosabb szociális
készségekre vagy kifejezésekre tanítani." - mondja Sasson. Szerinte arra kell törekedni, hogy a
társadalmi környezetet befogadóbbá és alkalmazkodóbbá tegyük, mert "Van bizonyítékunk arra,
az autizmusról több ismerettel, tapasztalattal rendelkező emberekre az autizmussal élők jobb
benymást tesznek."

https://www.asdkviz.com/


Az autizmus árulkodó jegyei a kommunikációban

11

www.asdkviz.com

Grossman szerint, mivel sok iskola indít programokat a másság megismertetésére, ennek
keretében az autizmus jobb megismerésére is nyílik lehetőség. "Ezek a gyerekek már ilyen közel
állnak egymáshoz." - mondja, miközben a hüvelyk- és mutatóujját alig pár centire nyitja szét. "Ha
azt a néhány apróságot is meg tudnánk találni, ami még távol tartja őket egymástól, akkor ez a
hatalmas populáció sokkal jobban be tudna illeszkedni a társadalomba."

Ramsey talán félig már elérkezett ide. Ő saját magát "egy kicsit visszahúzódónak" minősíti, de
van egy közeli barátja, aki szintén a spektrumon van. Többnyire órákon át videojátékoznak
együtt, egy szigorú, saját maguk által kitalált menetrend szerint. Ugyanakkor Ramsey elég jól tud
beszélgetni idegenekkel, és azt mondja, hogy élvezi a kutató laboratóriumot, kedveli az ott
dolgozó embereket. A munka céljáról csak homályosan fogalmaz azon túl, "hogy az autizmus
nem mindenkire hat ugyanúgy." De hozzáteszi, hogy örül a szerény díjazásnak, amit kap, és azt is
kijelenti: "Örülök, hogy segíthetek."
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