
AUTISMUS 
 
AUTISMUS JE LÉČ ITELNÝ .  
Autismus je léč itelný . Autismus je léč itelný . 
Pokaždé si lámu hlavu nad tím, proč se některým lidem dělá nevolno, když říkáme to, co 
víme. Proč užíváme tato slova? Ne abychom označili autismus za nemoc, ale abychom 
zdůraznili, že autismus nemusí být doživotním trestem. Minulost není prorokem 
budoucnosti, pokud v minulost nevěříme. 
Pomohli jsme rodinám a jejich dětem k úplnému vyléčení. Pracovali jsme s dívkami i 
chlapci, kteří se vzepřeli předpovědím expertů. Toto není soutěž  o hledání pravdy –  
toto je přílež itost. Přílež itost pro vás, abyste si prosadili, že to, čemu věříte, je 
možné , a abyste si za tím š li. 
 
S láskou, 
Berry (Bears) Neil Kaufman 
  
 
SKEPTICISMUS 

 
Krajina, která  nás vábila svou krásou…  jako by 
voda proudící tímto pozemkem šeptala naše 
jméno.  
To je to místo. Začátek. Ale – kdo by sem chodil? I 
přes narůstající skepticismus jsme se soustředili na 
náš sen. A louky a potoky a hory jakoby při tom 
nepřestávali šeptat. 
Kdo by se jezdil do hor v západním Massachusetts 
učit o štěstí? Kdo by mohl přijít, aby se s námi chytl 

za ruce a odvážil se chtít pro svoje dítě s autismem víc, než doposud předpovídala 
veškerá literatura i odborníci? 
Poté přišla zásadní změna v přístupu. Začali jsme společně razit novou cestu. Neohlíželi 
jsme se nadále na minulost. Otevřeli jsme se našemu snu, ponořili se do něj se vším 
všudy a stáli jsme u zrodu nové reality. A poté opravdu začali přijíždět – z Indie a Texasu, 
z Japonska a jižní Afriky, z Keni a Kalifornie, z Anglie a Austrálie, z Brazílie a Kanady, z 
Chile a Utahu, z Číny i Minnesoty. Přišli, aby se s námi chytili za ruce…aby zkoumali jazyk 
možností a událostí, které budou následovat. Žádné dvě cesty nebyly stejné, stejně jako 
žádní dva lidé nejsou stejní. 
Nazývali nás "Místem zázraků". Tyto zázraky však nebyly tajemné ani kouzelné… 
významné změny vycházely vždy z odhodlání, přesvědčení a lásky lidí, kteří udělají 
všechno, co je v jejich silách - sami pro sebe, pro svoje děti i pro svět, ve kterém žijí. 
Naučili jsme se toho tolik, jako jsme my předali ostatním. A i my budeme stále studenty 
filosofie, která tvrdí: „Věř  v to, co si přeješ , místo toho, abys byl omezen tím, co 
momentá lně  vidíš .“  
 
S láskou, 
Berry (Bears) Neil Kaufman 


