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Kapothanasis autista, és csak néhány szót beszél.  Nem tudja megmagyarázni, mi történt ma
reggel. Székrekedése és rossz közérzete volt, ahogy az orvosa gondolja? Talán megunta a napi
programot, és emiatt borult ki? Történt valami korábban a buszon, és emiatt félt a napnak ettől a
részétől? Az édesanyja csak találgatni tud, miközben azon igyekszik, hogy estére javuljon a
helyzet.

Gregory Kapothanasison kívül senki sem tudja pontosan, hogy éppen ma mitől borult ki. Ezen a
forró júliusi napon a fejlődési rendellenességgel élő felnőttek nappali foglalkozására ment,
ahogyan azt az elmúlt négy évben a hét öt napján probléma nélkül tette. De ezen a napon a
elszabadult a pokol. A programvezető jelentése szerint megragadta a személyzet egyik tagjának
karját, méghozzá olyan erősen, hogy sérülést okozott. Aztán a buszon, a napi kirándulás alatt
elkezdett sikoltozni és verni az ülést. Most, néhány órával később végre otthon van, de mintha
nem is ugyanaz az ember lenne a nappaliban, mint tegnap. Kapothanasis egyik kanapéról a
másikra ugrálva, a nagynénje kutyájától lopott, kifakult bézs színű takarót szorongatva, még
mindig ki van magából fordulva.

Édesanyja, Irene - aki otthoni segítők közreműködésével 24 éve gondozza a �át – fejben
végigmegy a nap eseményein, és próbál rájönni, mitől borult ki a �a. A mostani viselkedése
nyugtalanítóan emlékezteti őt egy nehéz időszakra, amely éppen hat éve tetőzött, de azóta már
nem volt jellemző a �atalemberre. Kapothanasis szeret más emberekkel érintkezni, szeret a
tengerparton strandolni és a DiMillo's-ban, egy használaton kívüli autós komphajón lévő úszó
étteremben vacsorázni a Maine állambeli Portlandben.

Kapothanasis néhány rágógumit tesz a szájába, ami az anyja szerint megnyugtatja őt. Aztán
összegömbölyödik, és elbóbiskol. Az idő, amíg megnyugszik, rövidebb mint tinédzserkorában,
amikor rendszeresen előfordultak nála hosszadalmas kiborulások. Pubertáskorától kezdett
agresszívvé válni: harapdálta és ütötte magát, vagy megütötte és megragadta a társait, a
tanárokat és a buszsofőröket. Anyjának �gyelnie kellett a testvéreivel való kapcsolataira is, bár
hármas ikrek lévén mindig is közel álltak egymáshoz. 2011 decemberében, amikor a �ú 18 éves
és több mint 180 centi magas volt, viselkedése annyira elfajult, hogy az iskolája révén bekerült a
maine-i Spring Harbor Kórház fekvőbeteg-ellátó klinikájára.

http://www.asdkviz.com/


A szorongás valódi arca autizmusban

Page 3
www.asdkviz.com

Több hetes szoros meg�gyelés után Siegelnek és kollégáinak sikerült Kapothanasis
viselkedéséből egyértelmű diagnózist felállítani a Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai
kézikönyvében (DSM) felvázolt kritériumok alapján. "Az autizmusa mellett lerítt róla a
szorongás." - mondja Siegel. Úgy tűnt, hogy azelőtt, ezzel senki sem foglalkozott. Amikor
Kapothanasis bekerült a klinikára, már a harmadik antipszichotikus gyógyszerét szedte. Néhányat
az autizmus jellemzőjeként jelentkező agresszió kezelésére engedélyeztek, de egyik sem
kezelte a szorongást. "Joggal mondhatjuk, hogy a szorongását nem kezelték" - mondja Siegel.

"Mindannyiunknak vannak sebhelyei Gregorytól, mindannyian éreztük már a haragját. És
eljutottunk arra a pontra, hogy intézetbe kellett őt helyezni, ahol öt hosszú hetet töltött.
Valószínűleg ez volt életünk egyik legsötétebb időszaka" – mondja az édesanyja.

Amikor Kapothanasis kórházba került, nem tűnt szomorúnak, és csak ritkán sírt. Nem küzdött
mások számára láthatatlan dolgokkal, ami arra utalt, hogy nem szenved depresszióban vagy
pszichózisban. De könnyen megijedt, fel-alá járkált, majd egyhelyben ringatózott, és erősen
izzadt. "A ’macska a forró bádogtetőn’ kifejezés elég jól leírta az állapotát" - emlékszik vissza
Matthew Siegel, a kórház fejlődési rendellenességek programjának igazgatója.

Sok oka van annak, hogy Kapothanasisnak közel hat évig tartott, hogy megkapja a szükséges
segítséget. „Az orvosok azt feltételezhették, hogy agressziója és az önsértésre hajlamos
viselkedése az autizmusának része.” - mondja Siegel. Az autizmusra jellemző tulajdonságok -
beleértve a szociális akadályozottságot, a sztereotip mozgásokat és a korlátozott érdeklődési
köröket - elfedhetik vagy utánozhatják a szorongás tüneteit. Egy ambuláns klinikán tett látogatás
során Siegel látott egy autista, nonverbális �atal nőt, aki a kezével ismétlődően mintákat rajzolt
a levegőben. Első pillantásra a gesztusai hasonlítottak a "stimmingre", az autizmusban gyakran
meg�gyelhető ismétlődő viselkedésre. Siegel szerint azonban a nő ezt meghatározott
időpontokban tette, ami arra utal, hogy a rituálé a kényszerbetegséggel - a szorongás egy
formájával - kapcsolatos.
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"A spektrumon élő emberek igazán egyedi, különálló módon érzékelik a világot, és sajátos
tapasztalatokkal rendelkeznek, ezért láthatunk olyan régóta ismert dolgokat, mint a szociális
fóbia és az általános szorongás, de talán az autizmushoz még inkább kapcsolódó, különleges
megnyilvánulásokat is" - mondja Connor Kerns pszichológus, a philadelphiai A.J. Drexel Autizmus
Intézet helyettes kutatóprofesszora. Kerns és mások új módszereken dolgoznak, amelyekkel a
szorongás hétköznapi és szokatlan formáit is mérni lehet az autizmussal élő embereknél. Ez a
munka segíthet a klinikusoknak abban, hogy jobban felismerjék az autizmus mögött megbúvó
szorongást, és feltárják a mögöttes mechanizmusokat. Ez elvezethet a szorongás hatékonyabb
kezeléshez.

A problémát súlyosbítja, hogy a Kapothanasishoz hasonlóan sok spektrumon lévő ember nem
tudja elmondani gondozóinak vagy orvosainak, hogy mit érez vagy gondol. Azok, akik képesek
beszélni, azzal a problémával küzdenek, hogy felismerjék és megértsék saját érzelmeiket, vagy
hogy megfogalmazzák azokat mások számára. (Ezt a jelenséget alexitímiának nevezik.) E
tényezők miatt a neurotipikus egyének szorongásos jellemzőinek feltárására tervezett klinikai
kérdőívek sok autista ember esetében sajnálatosan alkalmatlanok. A tesztek hibázhatnak olyan
autista gyermekek esetében is, akiknek szokatlan fóbiáik vannak, például félnek a csíkos
kanapéktól vagy a szabadon hagyott csövektől.

A szemünk előtt, mégis elrejtve

A szorongás az autizmus egyik kiemelkedő jellemzőjének tűnhet, de nem tartozik a
diagnosztikai kritériumok közé. "Sokan mondják, hogy ez csak az autizmus része, minden autista
szorong. Ez nem teljesen igaz. Most is 12 gyerek ül a kórházi rendelőm előtt és közülük többen
nem szorongók." – mondja Siegel.

Azok a kutatások, amelyek megpróbálták meghatározni a klinikailag is jelentős szorongással
küzdő autisták arányát, megdöbbentően széles skálán, 11 és 84 százalék között mozognak A
kimutatott arányok közötti eltérés "alapvetően hihetetlen" - mondja Lawrence Scahill, az atlantai
Emory Egyetem gyermekgyógyász professzora. "Amikor ilyen tartományt látunk, tudjuk, hogy ezt
az egyes kutatások módszertani tényezői okozzák, például a minta forrása, a minta származási
helye, az értékeléshez használt módszerek és az, hogy mennyire alaposan fontolták meg a
diagnózist.” – mondja Scahill.
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A szorongás hagyományos tesztjei, mint például a Screen for Child Anxiety-Related Emotional
Disorders és a Spence Children's Anxiety Scale, ritkán működnek olyan jól az autista gyermekek
esetében, mint azokban a csoportokban, amelyekre tervezték őket. Egy 2013-as kutatásban
Scahill és munkatársai 415 autista gyermek szüleivel végeztettek el egy bizonyos tesztet - a
Child and Adolescent Symptom Inventory (CASI) 20 tételes szorongásskáláját.

Szerinte az viszont hihető, hogy az autizmus és a szorongás nem független állapotok, ezért
együtt is előfordulhatnak. Valójában az autista gyermekeknél eleve nagyobb valószínűséggel
alakulhat ki szorongás, mint tipikus társaiknál. A két állapot jellemzőinek átfedése azonban
rendkívül megnehezíti a szorongás diagnosztizálását. "Meggyőződésem, hogy a szorongás
mérésének az autista gyermekeknél másképp kell történnie" - mondja Scahill.

Az, hogy a kutatók hogyan fogalmazták meg a teszt kérdéseit, jelentősen befolyásolta a szülők
válaszait. A szülők kevesebb mint 5 százaléka értett egyet azokkal a szorongást leíró állításokkal,
amelyek megkövetelik, hogy a gyermek például kifejezze: "aggódik a �zikai egészségéért" vagy
"panaszkodik, hogy rosszul érzi magát, amikor elválás várható". Ezzel szemben a szülők leginkább
olyan állításokkal értettek egyet, amelyek a saját meg�gyeléseikre támaszkodnak, például
"nyugtalanul vagy idegesen viselkedik". Ez a tendencia különösen igaz volt azon szülők körében,
akiknek gyermeke értelmi fogyatékos.

Eredményeik alapján Scahill és kollégái úgy döntöttek, hogy az autista gyermekekre jellemző
szorongást mérő eszköz kifejlesztésére irányuló erőfeszítéseik részeként beszélgetéseket
folytatnak a szülőkkel. A kutatók hat fókuszcsoportos ülés során, amelyekből több mint 600
oldalnyi jegyzőkönyv született, 45 olyan gyermek szüleivel készítettek interjút, akiknek
autizmusuk és szorongásuk is van. Arra bátorították a szülőket, hogy inkább a gyermekük
viselkedését írják le, mintsem következtetéseket vonjanak le arra vonatkozóan, hogy mit gondol
a gyermek.
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A még nem publikált adatok szerint a kutatók az 52 új kérdést a CASI 20 kérdésével
kombinálták, és 990 autista gyermek szüleinek adták ki. A válaszok alapján 31 olyan tételt
távolítottak el, amelyek vagy feleslegesek, vagy láthatóan irrelevánsak voltak, vagy amelyeket a
szülők ritkán ismertek el. A fennmaradó 41 kérdés alapján megállapították, hogy a vizsgálatban
részt vevő gyermekek nagyjából egynegyedénél magas, másik negyedénél alacsony a szorongás
szintje, a többiek pedig valahol a kettő között helyezkednek el.

 Ezután ezeket a meg�gyeléseket felhasználták 52 kérdés megfogalmazásához. Scahill szerint,
amikor eldöntötték, hogy mely kérdéseket tegyék fel, ügyeltek arra, hogy az autizmus jellemzői
ne "szivárogjanak át" a kérdésekbe. Sok szülő beszélt az összeomlásokról, de amikor
részletesebben kérdezték őket, elismerték, hogy nem tudnak különbséget tenni a szorongás
okozta összeomlás és az autizmussal kapcsolatos egyéb okok miatt előforduló összeomlások
között. „Az összeomlások felhasználása az autista gyermekek szorongásának jelzésére hiba lett
volna” - mondja Scahill. Ehelyett a fókuszcsoport válaszai olyan új elemeket tartalmaztak, mint a
"fennakad azon, hogy milyen baj történhet" és a "sokszorosan biztosítani kell őt, hogy a dolgok
rendbe fognak jönni".

A kutatók azt tervezik, hogy a mérőeszköz megbízhatóságát úgy tesztelik az idő múlásával, hogy
ugyanazokat a gyerekeket vizsgálják, az ülések közötti 10 napos szünetekkel. Ha az eszköz
megbízhatónak bizonyul, Scahill szerint ez a szorongásos kezelések hatékonyságának
értékelésére is felhasználható lenne autista gyermekeknél. "Jelenleg többet tudunk ajánlani a
szorongás kezelésére, mint az autizmus alapvető jellemzőinek kezelésére" - mondja. "Ezért
véleményem szerint kötelességünk, hogy nagyon ügyeljünk arra, hogy a szorongást mérjük, és
ne valami mást".

Szorongás a bizonytalanságtól 

Erik Chaston, a Utah állambeli Provo-ban található Brigham Young University 29 éves diplomás
hallgatója egy hitelszövetkezetnél dolgozik, ahol részletes munkafolyamatokat dolgoz ki a bank
alkalmazottai számára. Chaston, aki autista, díjakat nyert a világos és meglepően szórakoztató
videóiért, amelyekben az ellátási lánc folyamatait segít megérteni. Azonban éveken át
rögeszmésen �gyelte az emberek által beszéd közben, a nyálukkal keltett halk kattogó hangokat
is.
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Diákként, miközben az egyetemi sportcsatorna hangmérnökeként dolgozott, Chaston
megszállottan kezdte el javítani ezeket a zajokat és más hasonló hangokat is a felvételein. "Úgy
éreztem, hogy állandóan aggódnom kell, mert mindenki így beszél" - mondja. Nem adta fel, és
kitűnően teljesítette a feladatait, de a családja elől elzárkózott. Miután lediplomázott, azon
aggódott, hogy a problémája miatt nem fog tudni egy munkát huzamosabban megtartani. Jól
emlékszik, hogy a bizonytalanság mennyire szorongóvá tette.

Ez a bizonytalansággal szembeni intolerancia gyakori „refrén” az autizmussal élők és szüleik
körében. Sok spektrumon élő ember esetében a bizonytalanság érzése egyszerűen az autizmus
valamelyik alapvető jellemzőjéből adódhat: például a rugalmatlanságból, hogy megkapja-e a
megszokott időmennyiséget egy speciális érdeklődési körre vagy egy �xációra.  Ha ez a �xáció
ily módon állandó félelem vagy aggodalom forrásává válik, akkor ez valójában a szorongás
kifejeződése lehet, mondják a kutatók. "Számomra elfogadhatóan hangzik, hogy a spektrumon
lévők agyában a rugalmatlansággal összefüggő „ragadós elem” okozhat valamit, ami miatt a
változással kapcsolatban szorongás kialakulhat náluk" - mondja Kerns.

Kerns és munkatársai 2014-ben kidolgozták az Anxiety Disorders Interview Schedule
(Szorongásos Zavar Interjú Kérdőív, ADIS) adaptált változatát ami egy kb. egy-két órás klinikai
interjú, és amit a szülőkkel és a gyerekekkel egyaránt elvégeznek, abból a célból, hogy
kimutassák a szorongást. A kutatók 59 autista gyermekkel és szüleikkel készített interjúk alapján
dokumentálták a szorongás olyan példáit, amelyek nem illeszkednek a szorongás standard
de�níciójához. Bár a gyerekek közel felénél a szorongás hagyományos formái voltak
meg�gyelhetők, 18 gyermeknél a nem hagyományos szorongás jeleit is kimutatták; további 9
gyermeknél csak a szorongás szokatlan formái, például a bizonytalansággal szembeni
intolerancia volt meg�gyelhető.
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Kerns és kollégái tehát kiegészítették a vizsgált szorongások listáját, hogy az autizmus jellemzői
mellett megtalálják azokat a nem hagyományos szorongás-jellemzőket, amelyeket a standard
szűrés esetleg kihagy: félelem az újdonságtól vagy a bizonytalanságtól; félelem a társas
helyzetektől, de nem a nevetségességtől; túlzott aggodalom egy speciális érdeklődési körrel
való foglalkozás lehetőségei miatt; és szokatlan fóbiák. A változástól való félelemmel foglalkozó
rész például a következőket kérdezi: "Reagál-e a gyermeke, ha a változás pozitív (pl. az iskola
korai befejezése?". A kiegészítés a gyermek szociális készségeire, szenzoros érzékenységére és
ismétlődő viselkedésére vonatkozó kérdéseket is tartalmaz, hogy segítsen a klinikusoknak
megkülönböztetni a szorongást az autizmus jellemzőitől. Például rákérdez a gyermek zaklatással
vagy társadalmi elutasítással kapcsolatos múltjára, hogy tisztázza,  a gyermek jó okkal kerüli-e a
társasági eseményeket - mert a zaklatója esetleg részt vesz rajta -, vagy azért, mert a zaklatás
miatt olyan trauma érte, hogy fél minden társasági eseménytől. Csak az utóbbi minősülne
szorongásnak. "Azt keressük, hogy mikor nől túl a szorongás a tényleges fenyegetésen" - mondja
Kerns. Munkája megszilárdítja azt, amit sok klinikus anekdotikusan tudott. "[Kerns] leírta azt,
amit már láttunk, de nem volt rá szavunk" - mondja Siegel.

Az, hogy az ismeretlentől való félelem miért jellemző erősen az autizmusra, kevésbé világos.
Egyes kutatók feltételezik, hogy az autizmussal élők nehezen tudják előre jelezni a jövőbeli
eseményeket, ami fokozza a bizonytalanságérzetüket. Más munkák a szenzoros érzékenységet
és a gyenge verbális megértést hangsúlyozzák, ami arra utal, hogy az autizmus különböző
aspektusai táplálják ezt a fajta szorongást.

A tudósok különböző �ziológiai és agyi képalkotó módszerek segítségével kevésbé szubjektív
módszereket is keresnek az autizmusban jelentkező szorongás mérésére. John Herrington, a
Philadelphiai Gyermekkórház munkatársa és kollégái egy hosszú távú, 150 gyermeken végzett
vizsgálat közepén vannak, akiknek nagyjából a fele autista. A stressz mértékét vizsgálják, például
a szívritmus-változékonyságot és az izzadtságszintet. Egy tekintet-követő technológiát is
használnak, hogy megpróbálják megkülönböztetni a szociális érdeklődés hiányát a szociális
szorongástól. Az agyi képalkotási adatok első eredményei arra utalnak, hogy a félelmi
asszociációk létrehozásában részt vevő agyi régió, az amigdala mérete kisebb az autista és
szorongó gyermekeknél, mint a csak autista gyermekeknél.
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Megküzdés a félelemmel

Egy másik kutatócsoport szintén az amigdalára koncentràl. Mike South csapata a Brigham Young
Egyetemen azt az elméletet vizsgálja, hogy az autistáknak ahelyett, hogy túlzottan aktív,
speci�kus félelemreakciójuk lenne, nehezükre esik megtalálni a "biztonságos menedéket", és
ennek következtében mindentől félnek. Ennek az elképzelésnek a teszteléséhez néhány autista
felnőttet kérdeznek ki a konkrét félelmeikről, másoknak pedig az agyát szkennelik. South szerint
a vele beszélgető emberek több mint felét állandó aggodalom emészti. "Állandóan aggódnak,
mindenért. Nincs olyan, ami miatt ne aggódnának."- mondja South.

A félelem fogságából való kitörés sosem könnyű, de különösen nehéz lehet az autizmussal élők
számára. Chaston számára a segítség egy szerinte váratlan forrásból érkezett: egy önsegítő
könyv formájában a tudatos jelenlétről (mindfulness), amelyet az édesanyja erőltetett rá. A
tudatos jelenlét gyakorlása segített neki stratégiákat kidolgozni az őt bosszantó dolgok
kezelésére. Az autista gyermekek szorongásának kezelésére szolgáló legjobban dokumentált
megközelítés, a kognitív viselkedésterápia (CBT) hasonló elvek alapján működik. A CBT a
beszélgetéses terápiát a félelem forrásának történő ismételt expozícióval kombinálja, hogy
megváltoztassa a nem hasznos gondolkodási mintákat és viselkedési formákat.

Eric Storch, a tampai Dél-Floridai Egyetem pszichológiaprofesszora szerint azonban sok autista
gyermek nem pro�tálhat a CBT hagyományos formáiból. Storch kutatócsoportja azt tapasztalta,
hogy azok az autista gyermekek, akiknek a CBT jót tesz, nem mindig tartják meg ezeket az
eredményeket: Azok, akik csak egy kicsit javulnak, néha egy-két évvel később sokkal jobban
teljesítenek, míg azok közül, akik jól reagálnak, néhányan később visszaesnek. "A javulás nem
úgy vált tartóssá, ahogyan azt megjósoltuk volna." - mondja Storch. Az eredmények azt sugallják,
hogy az autista gyerekeknek hosszabb ideig és többszöri megerősítéssel kell terápiában részt
venniük, mint neurotipikus társaiknak - "Ez a kritikus különbség az ő kezelésük
megtervezésében." – mondja Storch.
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Az autizmussal élő gyermekek a terápia során tanultakat nehezen általánosítják életük más
területeire. Ez azt jelenti, hogy különösen fontos a gondozóikat is bevonni a kezelésbe, mert
ezek a felnőttek megerősíthetik a tanultakat a terápián kívül is - mondja Storch. Ennek az extra
támogatási lehetőségnek a beépítése érdekében a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem egy csapata
kifejlesztette a CBT módosított változatát, a Behavioral Interventions for Children with Autism
(Viselkedési beavatkozások autista gyermekek számára) nevű módosítást. A módosítás például
azt javasolja, hogy az orvosok és a szülők segítsenek a gyermeknek elsajátítani a megfelelő
szociális viselkedést, mielőtt a gyermeket félelmet keltő szociális helyzetbe hoznák. A gyermek
szorongását kiváltó helyzetekkel való szembesülés döntő fontosságú a terápia sikeréhez, mondja
Storch. A módosítás extra segítséget is nyújt azoknak a gyerekeknek, akik szociálisan
elszigeteltnek érezhetik magukat: a terapeuták együttműködnek az iskolákkal, hogy ezek a
gyerekek olyan társakat kapjanak, akik eligazíthatják őket a szociális helyzetekben.

Egy 2009-es kisebb kutatás szerint a legtöbb autista gyermek szorongásszintje csökken, miután
a CBT módosított változatát kapják. Egy utólagos elemzés megállapította, hogy a CBT egy másik,
autista serdülőkre szabott változata ugyanilyen hatékony. Egy kutatócsoport, köztük Storch és
Kerns, azt tervezi, hogy a módosított változatot más terápiákkal hasonlítja össze autista
gyermekeknél egy 180 gyermeken végzett 16 hetes kísérletben. Az autizmussal és klinikailag
diagnosztizált szorongással élő gyermekek vagy a CBT módosított vagy hagyományos formáját
kapják, vagy pedig folytatják azt a kezelést, amelyet korábban is kaptak. Szüleik szintén kitöltik
az ADIS-t, Kerns kiegészítésével együtt. Lehetséges, hogy a nem hagyományos szorongással
küzdő gyerekek pro�tálnak majd a leginkább a módosított kezelésből, mondja Kerns.

Bármilyen sikeres is, a CBT nem lehet az egyetlen lehetőség az autista gyermekek számára,
jegyzi meg Roma Vasa, a baltimore-i Kennedy Krieger Intézet gyermek- és ifjúságpszichiátere.
"Nagy a változatosság abban, hogy a gyerekek mennyire tudnak valóban beszámolni a belső
tapasztalataikról, és mennyire vannak kapcsolatban a gondolataikkal és az érzéseikkel" - mondja.
"Több kísérletre van szükség a hatékony gyógyszeres kezeléssel kapcsolatban, hogy segítsünk
ezeknek a gyerekeknek."

http://www.asdkviz.com/


A szorongás valódi arca autizmusban

Page 11
www.asdkviz.com

Az autizmusban előforduló szorongás kezelésére nincsenek engedélyezett gyógyszerek. Tavaly
Vasa és kollégái ajánlásokat tettek közzé a klinikusok számára, akik szorongás elleni
gyógyszereket írnak fel a spektrumon lévő gyerekeknek. Irányelvei között szerepelnek: Lassan
emeljék az adagokat, mivel ezek a gyógyszerek súlyosbíthatják az ingerlékenységet.

Kapothanasis esetében a szorongását kezelő gyógyszerek, köztük a �uoxetin és a guanfacin,
rendkívül hasznosnak bizonyultak. Siegel csapata mégsem csak a gyógyszerekre hagyatkozott a
kezelésében. Felfedezték, hogy Kapothanasisnak nem volt megfelelő kommunikációs eszköze.
Az iskolai segítői azt mondták az édesanyjának, hogy például egy palack vizet úgy tudott kérni,
hogy átnyújtott egy képcserés rajzot róla. De a kórházi logopédusok rájöttek, hogy valójában
fogalma sincs arról, hogyan kell használni ezt a képcsererendszert. Segítettek neki megtanulni
egy új rendszert, amelyben a mindennapi életéből vett dolgok fotóira mutat, nem pedig azok
vázlatos ábrázolására. Elkészítettek egy vizuális napirendet, amelyből tudta, hogy mire számíthat
minden nap. És az édesanyja szerint talán a legértékesebb az, hogy új módokat találtak arra,
hogy megnyugtassák: jógalabdán ugrálva, vagy a kezét egy kádnyi nyers rizsben futtatva.

Ezek olyan módszerek, amelyek most, évekkel később is képesek megfordítani egy rossz napot.
Amikor Kapothanasis felébred a szundikálásból, a konyhába sétál, és készít magának valami
harapnivalót. Visszatérve a nappaliba, észreveszi a kék gyapjútakarót, amelyet az anyja terített
neki a televízió elé, középen egy műanyag tál, tele nyers rizzsel.

Ahogy odasétál a rizshez, a levegőben érezhetően csökken a feszültség. Nagy testét perec
alakúra gyűrve, és a takaróhoz közel hajolva, Kapothanasis kiönti az edény tartalmát a takaróra.
Aztán óvatosan maga elé helyezve a tálat, felkap egy maréknyi rizst, és hagyja, hogy a
rizsszemek az ujjain keresztül, lágy patakokban hulljanak le a homlokát érintve, a tálba. A
szemek staccato ütemben kopognak, ahogy a tálban landolnak. Amikor megtelt, kiüríti a tálat,
újra kezdi. És újra ... és újra. Egy idő után felnéz, és először néz szembe a szobában lévő
idegennel. És elmosolyodik.
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