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REZUMAT_____________________________________________________________________________________________________

Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu de caz pe un grup de 46 de copii cu autism care au benefi ciat de un protocol terapeutic personalizat, protocolul 
Napocensis, cu obiectiv major de recuperare a cel puţin unui an pe vârsta mintală pe an de terapie. Perioada de intervenţie terapeutică a fost de 36 de luni, 
însă grupul ţintă a scăzut în al 2-lea an la 24 şi la 13 în cel de-al 3-lea an . Cele mai bune rezultate au fost obţinute pe subiecţii care au început terapia înainte 
de împlinirea vârstei de 3 ani, recuperând un an şi câteva luni pe vârsta mentală, atât în primul cât şi în al 2-lea an de terapie. Rezultate remarcabile au fost 
observate după cel de-al 3-lea an de terapie, obţinându-se peste 40 de luni de vârstă mentală recuperate pentru 4 subiecţi din 3 categorii diferite de vârstă. 
A fost evidenţiat un efect semnifi cativ de cuplaj terapie ABA – tratament medicamentos homeopatic ceea ce denotă calitatea medicamentului homeopatic 
de activator al terapiei ABA. Au fost dezvoltate o serie de principii de bază în tratamentul autismului.

Cuvinte cheie: terapie ABA, copil cu autism, medicament homeopatic, vârstă mentală, protocol Napocensis

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

Th e paper presents a study case on 46 autistic children that benefi t upon a personalized therapeutic protocol, the Napocensis Protocol, whose major objective 
is to retrieve at least one year of mental age in one year of therapy. Th e total therapeutic length was 36 months but the target group decreased to 24 and 13 
children in the second and the third year, respectively. Th e best results were obtained on subjects who began their therapy before turning on 3 years of age, by 
retrieving more than a year in the fi rst as well as the second year of therapy. Remarkable results have been observed in 4 subjects of diff erent age categories 
after the third year of therapy, by getting over 40 moths of mental age retrieved. A signifi cant therapeutical coupling eff ect between the ABA therapy and 
homeopathic medicine has been emphasized, which reveals the activator characteristic of homeopathic medicine on the ABA therapy. A series of ground 
principles to follow in autism treatment have been developed.
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INTRODUCERE

Părinţii copiilor cu autism îşi doresc vindecarea 
copilul lor, cu alte cuvinte să poată avea o viaţă 
independentă. 

Pentru a consideră recuperat, vindecat, un copil cu 
autism, trebuie ca vârsta lui mintală să fie pe fiecare 
arie [1], cel puţin egală cu vârsta cronologică, pentru 
toate ariile testate, şi anume: AT – autoservire, SO 
– socializare, LB – limbaj, MO – motricitate, CG – 
cognitiv, QD – coeficient de dezvoltare.

Când primeşte diagnosticul de autism, copilul 
cu autism are un decalaj între vârsta mintală şi cea 
cronologică. Pentru ca cele două vârste să ajungă egale, 

copilul cu autism trebuie să recupereze în fiecare an 
calendaristic un an şi câteva luni pe vârsta mintală.

Deşi literatura de specialitate abundă de studii 
tematice [2-7] la ora actuală nu există un consens 
despre ce este autismul, boală cu manifestări psihice, 
sau o tulburare a învăţării, nu există un consens despre 
ce tratament medicamentos este eficient [8-10], despre 
ce terapii sunt utile [11], despre indicaţiile şi limitele 
fiecărei terapii şi fiecărui tratament medicamentos.

Terapia Lovaas
Ivar Lovaas unul din părinţii declaraţi ai terapiei 

Applied Behaviour Analysis (ABA), a publicat 
în 1987 rezultatele primului studiu [12] privind 
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eficacitatea terapiei ABA. În studiu au fost cuprinşi 
19 copii cu vârste cuprinse între 2 şi 4 ani. Lovaas 
a fost coordonatorul de programe al tuturor copiilor 
din studiu, studenţii lui Lovaas au fost tutorii copiilor. 
Lovaas în urma a 8 ore de ABA pe zi, timp de 2 ani, 
a descris progresele copiilor din studiul experimental 
[12] astfel:

a. Un grup recuperabil. Lovaas afirma că 47% 
din copii (9 din cei 19 copii), au atins „funcţionarea 
normală” până când au intrat cu succes în educaţia 
completă la vârsta de 7 ani.

b. Un grup intermediar, 40% dintre copii (8 copii), 
care au făcut un progres notabil, dar pentru care 
simptomele autiste au rămas prezente.

c. Un grup de 2 copii, 10% dintre copii din studiu, 
progresele au fost minime.

Toţi subiecţii din studiul lui Lovaas au primit 8 
ore de ABA pe zi. 10% nu au avut beneficiu, iar 40% 
beneficiu redus. Dacă ar fi contat doar numărul de 
ore de terapie atunci subiecţii ar fi trebuit să prezinte 
progrese similare, ceea ce denotă faptul că numărul de 
ore de ABA pe zi este important doar pentru copiii 
care au capacitatea de a imita spontan din mediu.

Obiective urmărite în tratamentul copilului autist
1. Copilul cu autism să redevină capabil să simtă 

şi să exprime sentimentele. Copilul cu autism are ca 
şi mamă, un amestec de mamă obiect (pe care o caută 
când are nevoie) şi mama adevărată. Primul pas este sa 
refacem relaţia copil-mamă, deoarece pentru copilul 
neurotipic, mama este referinţa de unde pleacă să 
exploreze lumea.

2. Copilul cu autism să reînceapă să imite şi să 
înveţe natural şi spontan. Toţi copiii cu autism au în 
comun incapacitatea de a imita spontan din mediu. 
Copilul cu autism infantil [13] nu imită pe nici o arie 
de dezvoltare, în vreme ce copilul cu sindrom Asperger 
[14] nu are imitaţie socială spontană. Redevenind 
capabil să imite spontan din mediu, el începe să înveţe 
din mediu, asemenea unui copil mic.

3. Copilul cu autism să primească un program 
structurat de învăţare, ca să recupereze deficitul 
de cunoştinţe, raportat la copiii de vârsta lui. Să 
beneficieze de o terapie de calitate.

4. Copilul cu autism prin tratamentul medicamentos 
şi terapia pe care o urmează să recupereze cel puţin un 
an de zile pe vârsta mintală, într-un an calendaristic. 
În acest mod nu mai creşte decalajul dintre vârsta 
mintală şi vârsta biologică şi cu o întârziere de un an, 
doi, poate să urmeze învăţământul de masă, alături de 
copii neurotipici de o vârstă mai mică.

5. Să-şi păstreze acest ritm de învăţare toată viaţa. 
Pe măsură ce vârsta biologică creşte, noţiunile noi pe 
care un copil trebuie să le înveţe şi viaţa psihică devin 
tot mai complexe. Experienţa practică a demonstrat 
că nu toţi copiii cu autism care, pe o perioadă de 
câţiva ani, au progrese foarte mari, în timp nu îşi mai 
păstrează ritmul de învăţare, care scade îndeosebi pe 
latura de socializare. 

6. Copilul cu autism să simtă şi să aibă ruşine. 
Dacă reuşeşte să simtă şi să aibă ruşine atunci devine 
capabil să înveţe comportamente sociale noi din 
propriile greşeli şi din greşelile altora.

7. Să ajungă la o viaţă independentă. Prin viaţă 
independentă înţelegem că vârsta mintală este egală pe 
toate ariile de dezvoltare cu vârsta cronologica.  Vârsta 
mintală pe fiecare arie, egală cu vârsta cronologica, 
presupune lipsa simptomatologiei autiste.

Studiu de caz
Prezentul studiu a avut ca obiectiv monitorizarea 

progreselor unui grup de copii  cu autism care au urmat 
un program ABA personalizat în cadrul Centrului 
medical Napocensis, denumit Protocolul Napocensis, 
în scopul dezvoltării unor principii minimale de 
tratament al autismului cu aplicabilitate generală. 

Protocolul Napocensis este format din combinația 
tratament medicamentos homeopat şi terapie ABA. 
Se mai asociază logopedie, terapie ocupaţională, kine-
toterapie şi stimulare/integrare senzorială, în funcţie 
de necesităţile fiecărui copil. Numărul de ore de tera-
pie ABA a fost cuprins între 3 şi 10 ore pe săptămână. 
Copiii care, la începerea protocolului, aveau vârsta sub 
3 ani, au urmat între 3 şi 5 ore pe săptămână. 

Obiectivul Protocolului Napocensis este ca într-
un an calendaristic să se recupereze minim un an pe 
vârsta mintală per subiect. 

Numărul total de copii al grupului luat în analiză a 
fost de 46, iar criteriul de discriminare în acest grup a 
fost ca subiectul să fi urmat Protocolul Napocensis pe 
o perioadă de cel puţin un an.

O primă clasificare a grupului ţintă a fost realizată 
pe 4 grupe de vârstă, şi anume:

  Categoria 0-3 ani: 17% din totalul grupului ţintă;
 Categoria 3-4 ani: 22% din totalul grupului ţintă;
 Categoria 4-7 ani: 41% din totalul grupului ţintă;
 Categoria peste 7 ani: 20% din totalul grupului 

ţintă.
O a doua clasificare a grupului ţintă a urmărit 

cuplarea terapiei ABA cu tratamentul medicamentos 
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homeopat. Astfel, clasa reprezentativă – 63% din 
totalul grupului ţintă – este dată de subiecţii care 
au beneficiat integral de tratamentul medicamentos 
homeopat, în vreme ce clasele cu tratament  
medicamentos homeopat parţial şi respectiv fără 
tratament medicamentos homeopat contribuie la 
studiul grupului ţintă cu 20% şi respectiv 17%.

Rezultate şi discuţii
Monitorizarea evoluţiei subiecţilor din grupul 

ţintă a fost realizată ţinând cont atât de primul an 
de intervenţie cât şi de al doilea an de intervenţie, cu 
menţiunea că numai 24 copii au urmat cel puţin 2 ani 
de intervenţie, modificându-se distribuţia în cel de-al 
2-lea an pe categorii de vârstă, după cum urmează:
 Categoria 0-3 ani: 12% din totalul grupului ţintă 

(24 de subiecţi);
 Categoria 3-4 ani: 21% din totalul grupului ţintă 

(24 de subiecţi);
 Categoria 4-7 ani: 50% din totalul grupului ţintă 

(24 de subiecţi);
 Categoria peste 7 ani: 17% din totalul grupului 

ţintă (24 de subiecţi).
Evaluarea a fost realizată la intervale de 6 luni 

pe indicatorii relevanţi în obţinerea gradului de 
recuperare a vârstei mentale raportată la vârsta 
biologică (Figura 1).

Figura 1. Indicatorii de evaluare a raportului vârstă 

mentală / vârstă biologică.
S-a observat că viteza de recuperare a perioadei pe 

vârstă mentală este semnificativ mai ridicată pentru 
categoria de vârstă 0-3 ani, atât după primul an de 
intervenţie cât şi în al doilea an de intervenţie (Figura 
2), însă este de remarcat faptul că toate categoriile de 
vârstă au avut progrese. Este evident faptul că stadiul 
incipient al dezvoltării fizice este favorabil pentru 
recuperarea accelerată pe dezvoltare mentală.

Autismul prin definiţie este o boală cu debut înainte 
de vârsta de 3 ani. Definiţia admite existenţa unei 
perioade de dezvoltare în limite largi ale normalităţii, 

urmată de o perioadă de stagnare sau chiar regres în 
plan social şi cognitiv.

Cu cât se intervine mai precoce, înainte de vârsta de 
3 ani, şansele de recuperare sunt mai mari. Intervenţia 
precoce eficienta presupune oprirea instalării de 
simptome noi şi începerea recuperării. Neuroplastici-
tatea creierului este maximă la copilul mic.

Figura 2. Rezultatele grupului ţintă după primul şi 

respectiv după cel de-al doilea an de intervenţie conform 

Protocolului Napocensis.
Mai mult, studiul follow-up în cel de-al 3-lea an 

de intervenţie, realizat pe un grup ţintă de 13 subiecţi 
a arătat rezultate remarcabile, obţinându-se peste 40 
de luni recuperate pentru 4 subiecţi din 3 categorii de 
vârstă (Figura 3).

Figura 3. Rezultatele grupului ţintă pe 3 ani de 

intervenţie conform Protocolului Napocensis.
În Figura 4 sunt prezentate rezultatele studi-

ului realizat pe acelaşi grup ţintă în privinţa 
complementarităţii tratamentului homeopat realizat 
pe perioada intervenţiei conform Protocolului Napo-
censis.

Figura 4. Rezultatele grupului ţintă pe 2 ani de 

tratament homeopat.
Se observă o creştere a raportului de recuperare pe 

vârstă mentală pentru subiecţii care au beneficiat de 
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tratament medicamentos homeopat complementar 
terapiei ABA, comparativ cu cei care nu au beneficiat 
de acest tratament, aceste rezultate fiind mai 
pregnante în cel de-al 2-lea an de tratament. Acest 
comportament denotă un efect semnificativ de cuplaj 
terapie ABA – tratament medicamentos homeopatic 
în sensul efectului activator demonstrat de către 
medicamentul homeopatic asupra terapiei ABA.

Concluzii
Severitatea bolii poate fi stabilită doar după ce se 

începe terapia. Indiferent de gradul iniţial de afectare, 
toţi copii ar trebui sa beneficieze de terapie.

Subiecţii care au urmat Protocolul Napocensis 
înaintea vârstei de 3 ani au avut cele mai bune re-
zultate şi au progresat constant, recuperând un an şi 
câteva luni pe vârsta mentală, atât în primul cât şi în 
al 2-lea an de terapie.

Raportul de recuperare scade cu înaintarea în 
vârstă, astfel încât perioada după care se pot obţine 
progrese măsurabile creşte la 6 luni după începerea 
intervenţiei pentru categoria de vârstă 3-4 ani, şi 
respectiv la 12 luni pentru categoriile de vârstă 4-7 
ani şi peste 7 ani.

Pe baza rezultatelor obţinute la studiul 
complementarităţii tratamentului homeopatic asupra 
terapiei ABA s-a evidenţiat un efect semnificativ 
de cuplaj terapie ABA – tratament medicamentos 
homeopatic ceea ce denotă calitatea medicamentului 
homeopatic de activator al terapiei ABA. 

Rezultatele monitorizării grupului ţintă permit 
dezvoltarea unor principii de bază în tratamentul 
autismului, şi anume:

Primul principiu – Primum non nocere (la început, 

nu dăuna). Dacă copilul va primi un tratament 
medicamentos, atunci medicamentele să acţioneze 
blând, eficient şi fără reacţii adverse. Dacă copilul 
va urma o terapie aceasta să-l ajute să înveţe şi să 
înţeleagă şi să nu-i creeze frustrări şi proteste faţă de 
terapie şi respectiv de terapeut.

Al doilea principiu – în urma tratamentului 
medicamentos şi al terapiei pe care o urmează, 
copilul cu autism trebuie să parcurgă toate etapele 
de dezvoltare a copilului neurotipic. Copilul cu 
autism trebuie să primească programe de terapie 
în concordanţă cu vârsta lui mintală pe fiecare arie 
(socializare, limbaj, cognitiv, autoservire, motor). 
Toate comportamentele neadecvate ale unui copil 
cu autism trebuie analizate şi din perspectiva dacă 
acel comportament este adecvat pentru un copil 
neurotipic de vârstă mai mică. Dacă este adecvat, 
atunci acel comportament nu trebuie stins, ci trebuie 
ajutat să parcurgă mai rapid acea etapă de dezvoltare. 
Pentru a putea parcurge toate etapele de dezvoltare 
normală, trebuie să se ţină seama şi de problemele sale 
senzoriale şi trebuie ajutat să se integreze şi din punct 
de vedere senzorial.

Al treilea principiu – tratamentul medicamentos 
şi terapia se începe cu aria unde vârsta de dezvoltare 
este cea mai mică. Cea mai mică vârstă a unui copil cu 
autism este vârsta afectiv-emoţională. Trebuie început 
cu refacerea relaţiei copil cu autism – mamă, adică 
mama obiect să redevină mama adevărată. Pentru 
copilul neurotipic relaţia normală copil – mamă, stă la 
baza capacităţii lui de a explora lumea, de a fi curios, 
de a apela la referinţă când este în pericol sau când nu 
ştie ce să facă.

*
*     *

INTRODUCTION

Parents of children with autism want their child 
getting better, cured if possible, in other words, the 
child to be able to have an independent life.

To consider recovered, healed a child with autism 
requires that the mental development to be on every 
area [1],  at the chronological age for all areas tested, 
namely: SH - self-help, SO - socialization, LG - 
language, MO - Motricity, CG - cognitive, QD - 
development rate.

When receiving a diagnosis of autism, autistic 
child has a gap between the chronological and mental 
age. For the two ages to be equal autistic child must 
recover each calendar year of therapy, one year and 
several months on mental age.

Although the literature offers a number of thematic 
studies [2-7] at present there is no consensus about 
what is autism, is it a psychiatric manifestations disease, 
or a learning disorder? There is no consensus about 
which medication is effective [8-10] or about what 
therapies are useful [11], or about the indications and 
limitations of each and every medication therapies.
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Lovaas therapy
Ivar Lovaas one of the known parents of Applied 

Behavior Analysis for therapy (ABA), published in 
1987 the results of the first study [12] on the efficacy 
of ABA therapy. The study included 19 children 
with the age between 2 and 4 years. Lovaas was the 
program coordinator for all children in the study; 
Lovaas’s students were guardians of children. Children 
received 8 hours of ABA per day for 2 years. Lovaas 
described the progress of children in the experimental 
study [12] as follows:

a. A group that could reach full recovery. Lovaas 
says that 47% of children (9 of the 19 children) have 
reached «normal functioning l» by the age of 7 when 
they enter successfully regular schooling.

b. An intermediate group, 40% of children (8 
children) who have made notable progress, but some 
autistic symptoms remained present.

c. A group of 2 children, 10% of children in the 
study, progress have been minimal.

All subjects in the study by Lovaas received 8 
hours of ABA per day. 10% had no benefit, and 40% 
reduced benefit. Had it only count the number of 
hours of therapy when subjects would have presented 
similar progress, which shows that the number of 
hours of ABA per day is only important for children 
who have the ability to spontaneously imitate from 
the environment.

The objectives in the treatment of autistic children
1. A child with autism to regain the ability to feel 

and express emotions. Children with autism have as a 
parent, a mixture of the parent like an object (which 
he looks at when needed) and the true mother. The 
first step is to restore the child-parent relationship 
as neurotypical child, the mother is the reference of 
departure to explore the world.

2. Children with autism need to be able to learn, 
to imitate natural and spontaneous. All children with 
autism have in common the inability to spontaneously 
imitate the environment. Children with autism [13] 
do not mimic on all the developmental areas, while 
children with Asperger syndrome [14] does not have 
spontaneous social imitation. If the child is able to 
spontaneously imitate from the environment, he 
begins to learn from the environment, like a small 
child.

3. The child with autism needs to receive a 
structured learning program to recover the deficit 
of knowledge, based on the children’s age. Needs to 
receive a quality therapy.

4. Children with autism receiving medication and 
therapy need to recover at least a year on mental age 
in a calendar year. In this way the gap between mental 
age and biological age will be decreased, and in one 
or two years these children may follow mainstream 
education alongside neurotypical children of a 
younger age.

5. To maintain this pace of learning for life. As 
biological age increases, new notions that a child must 
learn become more complex. Experience has shown 
that not all children with autism, who, over a period of 
several years, have great advances, will have the same 
rate of learning, which falls mainly on the social side.

6. Children with autism to have feelings and to be 
ashamed. If he feels ashamed and has feelings then is 
able to learn new social behaviors from their mistakes 
and from others mistakes.

7. To achieve independent living. Through 
independent life we understand that mental age is equal 
in all aspects of development with chronological age. 
If the mental age on all the areas of the development 
is equal with chronological age that means no autistic 
symptoms.

Case Study
This study aimed to monitor the progress of a 

group of autistic children who followed a program 
customized ABA Medical Center Napocensis, called 
Napocensis Protocol, for the development of some 
principles for the treatment of autism with a general 
application. 

Napocensis Protocol is a combination of 
homeopathic medication and ABA therapy. It is also 
associated with speech therapy, occupational therapy, 
physiotherapy and stimulation / sensory integration, 
according to the needs of each child. The number of 
hours of ABA therapy was between 3 and 10 hours 
per week. Children at the start of the protocol, up to 
age 3 years, followed 3 to 5 hours per week.

Napocensis Protocol target is that in a calendar 
year to recover at least a year on mental age per subject.

The total number of children taken into 
consideration the group was 46 and the criteria 
of inclusion in this group was that the subjects 
have completed a period of at least one year of the 
Napocensis Protocol.

A first classification of the target group was 
performed on four age groups, namely:

• Category 0-3 years: 17% of the target group;
• Category 3-4 years: 22% of the target group;
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• Category 4-7 years: 41% of target group;
• Category 7 years: 20% of the target group.
A second classification of the target group aimed 

coupling ABA therapy with homeopathic medicines. 
63% of the target group - is given by subjects who 
received full treatment Homeopathic medicines, 20% 
of the subjects received partial Homeopathic therapy, 
and 17% without homeopathic therapy.

Results and discussion
Monitoring the subjects of the target group 

was made taking into account of the first year of 
intervention and the second year of intervention, 
noting that only 24 children attended at least 2 years 
of treatment, modifying the distribution of the 2nd 
year age categories, as follows:

• Category 0-3 years: 12% of the total target group 
(24 subjects);

• Category 3-4 years: 21% of the target group (24 
subjects);

• Category 4-7 years: 50% of the target group (24 
subjects);

• Category 7 years: 17% of the target group (24 
subjects).

The evaluation was performed every 6 months to 
obtain relevant indicators of the degree of recovery of 
biological age related mental age (Figure 1).

Figure 1. Indicators of assessment of the mental 
age / biological age.

It was noted that the speed of the recovery period 
is significantly higher for mental age for the age 
group 0-3 years, so after the first year of intervention 
and in the second year of intervention (Figure 2), but 
it is worth noting that all ages, all groups have had 
progress. It is obvious that the early stage of physical 
development is conducive to recovery accelerated 
mental development.

Autism by definition is a disease with onset before 
the age of 3 years. Definition accepts a development 
widely periods of normalcy, followed by a period of 
stagnation or even regression in social and cognitive.

If the intervention is early, before the age of 
3 years, chances of recovery are higher. Early 
intervention involves efficiently stopping and 
starting the installation of new symptoms of recovery. 
Neuroplasticity of the brain is at maximum in the 
young children.

Figure 2. Results of the target group after the first 
and after the second year of intervention under the 
Protocol Napocensis.

Furthermore, the study follow-up in the 3rd year 
of intervention carried out on a target group of 13 
subjects showed remarkable results to give more than 
40 months collected for four subjects in three age 
groups (Figure 3).

Figure 3. Results of the target group for 3 years 
under the Protocol Napocensis intervention.

In Figure 4 presents the results of the study 
conducted on the same target group in terms of 
complementarity homeopathic treatment performed 
during Napocensis intervention under the Protocol.

It notes an increase in the recovery mental age for 
subjects who received medical treatment homeopathic 
complementary ABA therapy, compared to those 
who did not receive this treatment; these results 
were most striking in the 2nd year treatment. This 
behavior shows a significant coupling ABA therapy 
- medication within the meaning of homeopathic 
active effect demonstrated by the ABA homeopathic 
medicine.

Conclusion
Disease severity can be determined only after 

commencing therapy. Regardless of the initial degree 
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of affection, all children should receive therapy.
Subjects who followed the protocol Napocensis 

before the age of 3 years had the best results and have 
progressed steadily recovering one year and several 
months a year on mental age, both first and second 
year of therapy the 2nd.

Recovery ratio decreases with age, so after that 
period can make progress measurable increase to 6 
months after intervention for the age group 3-4 years 
and 12 months respectively for ages 4-7 years and 
over 7 years.

Based on the results obtained in the study of 
homeopathic treatment on complementarity ABA 
therapy has shown a significant effect coupling ABA 
therapy - homeopathic medication which shows the 
quality of homeopathic activator of ABA therapy.

Target group monitoring results enable the 
development of basic principles in the treatment of 
autism, namely:

• The first principle – “Primum non nocere” (at 
first, do no harm). If the child receives medication, 
the drugs act gentle, effective and without side effects. 
If the child is to undergo this therapy to help him 
learn and understand and not to create frustration 
and protest therapy and therapist, respectively,

• The second principle - after medication and 
therapy that follows the child with autism needs 
to go through all the stages of child development 
neurotypical. Children with autism must receive 
therapy programs consistent with the mental age 
of each area (social, language, cognitive, self-service 
motor). All inappropriate behavior of a child with 
autism should be examined from the perspective of 
whether the behavior is appropriate for a child younger 
than neurotypical. If appropriate, when that behavior 
must not be extinguished, but must be helped to walk 
faster that stage of development. To go through all 
the normal stages of development, must take account 
of its sensory issues and have helped integrate and 
sensory point of view.

• The third principle - medication and therapy 
is started developing the area where age is the 
lowest. The youngest age of a child with autism is 
EMOTIONAL age. It must start with restoring the 
relationship autistic child - parent that parent object 
to regain the true mother. For neurotypical child 
normal child relationship - the parent’s underlying 
ability to explore the world, to be curious, to call the 
reference when in danger or does not know what to 
do.
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