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Záložka na přední obálce:
Raun K. Kaufman byl v dětství několika experty diagnostikován jako těžce autistický, s IQ
nižším než 30 a předpokladem života stráveného v ústavu. Po letech získal Raun titul z
Bioetiky na Brownově univerzitě (Brown University) a stal se nadšeným učitelem a
specialistou na poruchy autistického spektra. Po jeho předchozí diagnóze nebylo ani
stopy.
Co se tedy stalo?
Díky Son-Rise programu, revoluční metodě, kterou vytvořili chlapcovi rodiče, se Raun z
autismu zcela vyléčil. (Jeho příběh je vylíčen v bestselleru "Son-Rise: Zázrak pokračuje" a
zfilmován v oceňovaném snímku televize NBC "Náš syn Ronchie", v americkém originále
"Son-Rise: The Miracle of Love"). V knize "Průlom v oblasti autismu" představuje Raun
průkopnické principy tohoto programu, které pomohly jak jemu, tak i tisícům dalších rodin
se speciálními dětmi.
Formou průvodce se čtenář krok po kroku seznámí s jasnými a praktickými strategiemi
Son-Rise programu, které lze okamžitě aplikovat do praxe. V některých případech vidí
rodiče změny u svých dětí již po jednom dni. Kniha "Průlom v oblasti autismu" boří
všechna pravidla. Když vstoupíme do jedinečného světa těchto dětí ještě předtím, než je
požádáme, aby se s námi vydaly do světa našeho, tak těmto dětem umožníme vzepřít se
jejich často velmi nepříznivým prognózám. Rodiče a pedagogové se naučí, jak pomoci
dětem s vytvořením smysluplných a láskyplných vztahů, jak výrazně rozvíjet jejich
komunikační schopnosti a jak se úspěšně zapojit do života společnosti.
Kniha "Průlom v oblasti autismu" je významným dílem naděje, vědy a pokroku a čtenářům
představuje účinné tipy a praktické návody, které již pomohly změnit životy rodin po celém
světě.
Záložka na zadní obálce:
Raun K. Kaufman je ředitelem pro globální vzdělávání v Americkém centru pro léčbu
autismu (Autism Treatment Center of America). Jakožto hlavní mluvčí tohoto centra a
samotného Son-Rise programu pořádá množství přednášek a seminářů po celém světě a
pracuje s rodinami a odborníky po dobu více než 14 let. On a jeho práce se objevili v
médiích včetně NPR, BBC, Fox News a časopisu People. V současné době žije střídavě v
Sheffieldu (Massachusetts) a v Portlandu (Oregon).
Zadní obálka - ohlasy na knihu:
„Při čtení knihy "Průlom v oblasti autismu" mě mrazilo po celém těle a má duše plakala
radostí. Tuto knihu si musí přečíst všichni rodiče dětí s autismem. Son-Rise program

změnil život mně i mé dceři, která vykazovala všechny příznaky raného stadia autismu. V
současné době se jí daří, protože jsem přesně věděl co dělat: ignorovat veškeré strašlivé
předpovědi a ponořit se s ní do principů a technik popisovaných v knize "Průlom v oblasti
autismu". Jsem touto knihou nadšen a doporučuji ji nejen těm, kteří milují dítě nebo
dospělého s nějakými problémy, nýbrž všem rodičům a odborníkům. Tato kniha proměňuje
všemocný princip bezpodmínečné lásky na praktický program, který může využít kdokoli."
Dr. WAYNE W. DYER, autor bestselleru New York Times "Síla záměru" (Power of
intention)
"Z této knihy jsem se o své dceři dozvěděla víc než ze všech ostatních knih, které jsem
přečetla za posledních 11 let od její diagnózy. Bez ohledu na věk vašeho dítěte vám tato
kniha může pomoci navázat s ním kontakt takovým způsobem, který jste doposud
považovali za nemožný."
WENDY FOURNIER, ředitelka Národní asociace autismu (National Autism Association)
"Knihu "Průlom v oblasti autismu" vřele doporučuji všem rodičům, příbuzným i lékařům
osob s poruchami autistického spektra. Vědecky ověřené terapie Son-Rise programu jsou
zde představeny čtivým a snadno pochopitelným způsobem. Son-Rise program často
doporučuji našim pacientům a na vlastní oči jsem měl možnost pozorovat jejich objektivní
pokroky. Son-Rise program nesmírně pomohl i mému synovi a celé naší rodině."
PHILLIP C. DEMIO, M. D., výkonný ředitel Americké lékařské rady pro autismus
(American Medical Autism Board) a hlavní lékař americké asociace pro autismus a
Aspergerův syndrom (US Autism & Asperger Association)
"Během několika desetiletí mé psychiatrické praxe mi ještě žádný souhrn klinických
principů nebyl představen tak účinně, elegantně a efektivně. Výsledky jsou skutečně
ohromující! Děti dělají konkrétní a dalekosáhlé pokroky, jejich rodiče překonávají zdrcující
pocity a učí se, jak své děti přijímat, radovat se z nich a smysluplně jim pomáhat."
TED McCARTHY, M. D., bývalý vedouci oddělení psychiatrie, nemocnice Mercy Hospital,
Portland, Maine
Věnování v úvodu knihy:
Mým skvělým rodičům.
Vy jste ve mě věřili, když nikdo jiný nevěřil.
Vy jste mi pomohli, když nikdo jiný nemohl.
Byli jste tu pro mě tak, jako nikdo jiný.
„Děkuji“ ani v nejmenším nevystihuje to, co k vám cítím.
Báječnému personálu v Americkém centru pro léčbu autismu.
Moji kolegové, moji partneři, moji milí přátelé.
Dáváte takovou lásku a péči tolika rodinám.
Je pro mě potěšením a poctou, že mohu po této cestě kráčet spolu s vámi.
Všem rodičům se speciálními dětmi.

Máte takovou hloubku a intenzitu lásky pro své děti, které nemůže dosáhnout nikdo jiný na
celém světě.
Doufám, že nejpozději na konci této knihy pochopíte, že jste to nejlepší, co kdy vaše děti
mohlo potkat.
Všem vám, speciálním dětem, které stále čekáte na to, až lidé kolem vás uvidí a ocení
vaši zvláštnost.
Jste dokonalí přesně takoví, jací jste.
A není zde nic, čeho byste nemohli dosáhnout.
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