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υπάρχουσες θεραπευτικές μεθόδους και το τι γίνεται στον τομέα της αγωγής. Στο
τέλος του βιβλίου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και
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αυτιστικά και στους ειδικούς που ασχολούνται με τον αυτισμό. Η συγγραφέας
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παραδείγματα αντιμετώπισης αυτιστικών παιδιών και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε
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To βιβλίο περιλαμβάνει ορισμούς για τον αυτισμό, την αντίληψη και τη σκέψη στα
πρώτα χρόνια, την ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής κατανόησης,
την απόκτηση και τη χρήση της γλώσσας, την παιδική ηλικία, την εφηβεία, τις
ατομικές διαφορές, ενώ γίνεται και μια προσπάθεια ανίχνευσης των αιτίων του
αυτισμού.
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Στο βιβλίο ανιχνεύεται η ζωή των αυτιστικών παιδιών μέχρι και την ενηλικίωση
παρουσιάζοντας γεγονότα από τη ζωή τους όπως τα μαρτυρούν δάσκαλοι,
επαγγελματίες στην ιατρική, στην κοινωνική εργασία, γονείς - και στην περίπτωση
ενός αγοριού - οι ίδιοι. Εξηγεί την ετερογένεια του αυτισμού μέσα από
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
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Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις σχέσεις που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.Όλων
των ειδών οι σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει, μπορεί να είναι έναταξίδι χωρίς
προηγούμενο. Αν προσθέσουμε σ' αυτό το ταξίδι των σχέσεων
ένα άλλο στοιχείο, όπως τον αυτισμό μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολο αλλά
και συνάμα πιο ικανοποιητικό.

