
Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā
Kristīnes Bārnetas grāmatu "Dzirksts. 

Mātes stāsts par audzināšanu, ģenialitāti
un autismu" 



 «Kad Džeikam bija trīs gadi , 
lielākais ,ko eksperti prognozēja , 
bija cerības ,ka 16 gadu vecumā 
vecumā viņš spēs aizšņorēt pats 
savus apavus»



 Kad Džeikobam bija divi gadi, viņa mammai
pateica, ka dēls nekad neiemācīsies pat lasīt. 
Tagad Džeikobam Bārnetam ir septiņpadsmit. 
...un maģistra grāds fizikā, fotogrāfiska atmiņa
un IQ augstāks nekā Einšteinam.



Astoņu gadu vecumā mācības skolā
Džeiks nomainīja pret studijām
universitātē, deviņos gados sāka
strādāt pie oriģinālas, Nobela
prēmijas vērtas astrofizikas teorijas
un divpadsmit gadu vecumā kļuva
par profesionālu pētnieku kvantu
fizikā.



Tas viss jau tāpat izklausās
neticami. Taču vēl jo
apbrīnojamāku šo stāstu padara
tas, ka Džeikoba unikālais prāts
gandrīz tika zaudēts autiskā
spektra traucējumu dēļ. 



Mātes Kristīnes Bārnetas
pieredzētais:

Kad Džeikam bija divi gadiņi, dēlēns
noslēdzās un kļuva nepieejams,

Satriecošas diagnozes sekoja cita
citai-visi kā viens atzina, ka šis
bērns nekad nedzīvos pilnvērtīgi

Bārnetu mājā nāca un gāja
visdažādākie speciālisti, eksperti un 
pedagogi. 



Lai kaut cik pielāgotu Džeiku
dzīvei sabiedrībā, puisēnam

mēģināja iedīdīt vismaz sadzīviskās
pamatiemaņas un ierobežot arvien

pieaugošo apmātību ar ēnu, 
zvaigžņu un pleda rūšu raksta

pētīšanu



 Nespēja nodibināt acu kontaktu,

 Runas spēju zudums,

 Nespēja kontaktēties,

 Nejuta slāpes un izsalkumu,

 Atgrūda vecāku mīļumu un apskāvienus,

 Monotonas kustības atkārtošana ilgstoši,

 Apmātība ar ēnu ,gaismēnu aplūkošanu 
stundām ilgi,

 Apmātība ar rūtainu rakstu aplūkošanu,

 Patika atrasties šaurās ,noslēgtās telpās



 Vecāki saprata,ka 2 gadu vecumā dēlēns bija 
iemācījies filmas no galvas,tai skaitā spāņu un 
japāņu valodā,jo pats bija iemācījies ar pulti 
pārslēgt titrus..,

 Sarežģītu kompozīciju veidošana,

 2 gadu vecumā viņa zīmējumi atgādināja 
arhitekta piezīmju lapu,nekā 2 gadus veca 
bērna zīmējumu,

 Alfabētu prot noskaitīt turp un arī atpakaļ (2 
gadu vec.)



 Ātrā māksla salikt sarežģītas puzles,

 Nenogurdināmā koncentrēšanās spēja,

 Neparastas atmiņas spējas-zēns 2,5 gadu 
vec.bez kļūdīšanās spēj nospēlēt vienreiz 
dzirdētu dziesmu vai skaņdarbu,

 Puisēns bija google map vai GPS-pēc dažu 
min.palūkošanās kartē viņš zināja visas ielas 
,visus krustojumus,

 Apsēstība ar skaitļu iegaumēšanu-mašīnu 
numuru zīmes ,veikala čeka informācijas 
iegaumēšana.



Mātes lēmums:

Pārdefinēt 
«»Normalitāti»».....



 Visbeidzot Kristīne, par spīti vīra Maikla
un ekspertu iebildumiem, atteicās no 
speciālās izglītības un nolēma
koncentrēties uz bērna potenciāla

atklāšanu. Viņas pamatojums bija: 
“Kāda jēga pievērsties tam, ko
viņš nevar? Kāpēc neattīstīt to, 
ko viņš var?”



 Kristīne, aiz izmisuma gatava uz visu, aizveda
Džeiku uz planetāriju. Tur puišelis kliegtin
izkliedza atbildes uz visiem mācību filmas
laikā uzdotajiem jautājumiem. Izrādījās, ka
viņš atcerējās katru vārdu astronomijas
grāmatā



 Šāda pieeja kopā ar ticību parastu bērnības
piedzīvojumu spēkam – rotaļām, spēlēm, 
draugiem – atgrieza dēlu realitātē. Džeikoba
diagnoze Kristīni – un galu galā arī Maiklu –
pilnībā pārliecināja par priekšrocībām, ko
sniedz bērna audzināšana saskaņā ar izjūtu
(go-with-the-flow).



 dejot zem zvaigžņotām debesīm

 skatīties kino ,

 ēst popkornu,

 spēlēties un komunicēt ar vienaudžiem

 attīstīt akadēmiskās spējas,organizējot dēla 
tikšanos ar vadošajiem zinātniekiem 
matemātika un fizikā,

 atrast savu identitāti.



 Neskaitāmas reizes es 
pārliecinājos,ka,aizraujoties ar iemīļotajām 
nodarbēm,bērni uzlabo arī parējās prasmes

 Iztēlojaties ,ka jūs dzīvojat koku lapotnē 
izbūvētā mājā skaista mežā vidū un tā ir 
vienīgā vieta ,kur jūs jūtaties drošībā...Cilvēki
klaigā, lai rāpjaties zemē...dzīvot kokā nav 
normāli....jānāk lejā...!!!

 Un tad kādu dienu mežā parādās kāds ,kas 
neklaigā, uzrāpjas kokā, ienāk jūsu mājā un 
saka ,ka tā viņam tikpat ļoti patīk kā jums....



 ““Viņš var izdarīt visu, ko vien vēlas,” sacīja 
Džeika fizikas pasniedzējs. Tik tālu esam 
tikuši: no speciālās izglītības skolotājiem, 
kuri neticēja, ka Džeikobs jebkad varēs 
iemācīties lasīt, līdz universitātes fizikas 
profesora atzinumam par mūsu dēla 
neierobežoto potenciālu. Es vēlos, lai tieši 
šādus griestus skolotāji un vecāki noteiktu 
ikvienam bērnam un lai ikviens no mums 
tādus griestus noteiktu pats sev,” saka 
Kristīne Bārneta grāmatas “Dzirksts” autore. 
Taču ceļš līdz šai atziņai ir bijis ilgs un sāpīgs



 Šī ir grāmata arī par vecāku ceļu. Un par to, 
cik svarīgi ir ticēt savam bērnam, pat ja viss 
šķiet sliktāk par sliktu. Tikai ticība ļauj 
turpināt meklējumus, pamanīt un izmantot 
katru niansi, kas varētu palīdzēt bērnam. 
Ikviens bērns ir īpašs, un vienam sasniegums 
ir atklājums astrofizikā, bet citam - izrunāts 
vārds un paša uzvilkta līnija. Katram ir savs 
ceļš...."



 Kristīne atbild: “Pirmām kārtām ir liela
kļūda domāt, ka, spiežot bērnu kaut ko
darīt, vecāki var izaudzināt ģēniju. Es
tikai vēroju Džeikobu un sekoju viņa
interesēm, pat ja no tām neko
nesaprotu.”



 “Ja iedegsiet bērna iekšējo
dzirksteli, tā vienmēr parādīs
ceļu uz daudz lielākiem
augstumiem, nekā jelkad
varējāt iedomāties.”



Dzirksts ir dramatisks, 
iedvesmojošs un transformējošs
biogrāfisks stāsts par mīlestības
spēku un drosmi nepadoties
nepārvaramu šķēršļu priekšā. 
Tas ir arī stāsts par žilbinošajām
iespējām, kas paveras, ja
pamanām, novērtējam un 
attīstām ikvienam – lielam vai
mazam – piemītošo potenciālu.



 Kristīnes Bārnetas grāmatā
"Dzirksts. Mātes stāsts par 
audzināšanu, ģenialitāti un 

autismu« ieskatījās un iedvesmojās 
ikdienas darbam Upesleju 

internātpamatskolas-rehailitācijas
centra logopēde Sarmīte Zvirbule.


