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NaDwrażLIwy BaŁagaNIarz
Niezdolny do utrzymania porządku nawet przez jeden dzień, wyjątkowo wrażliwy typ o szerokim wachlarzu za
interesowań, które do niczego nie prowadzą, ponadto najczęściej przez nikogo niezrozumiany i mający niskie po
czucie własnej wartości. jeśli w taki sposób mógłbyś scharakteryzować siebie, oznacza to, że najprawdopodobniej 
jesteś jednym z grupy dorosłych, cierpiących na syndrom aDhD.

cZYM Jest Adhd
ADHD (z ang. Attention Deficyt Hyperactivity Disorder) 

– jest zaburzeniem o podłożu neurologicznym, którego objawy 
dotyczą nadruchliwości, impulsywności oraz trudności z koncen-
tracją uwagi. Do niedawna schorzenie to przypisywane było 
wyłącznie dzieciom, dziś szacuje się, że cierpi na nie aż około 6 
proc. dorosłych. Ocenia się bowiem, że u około 40 proc. dzieci 
z nadpobudliwością pojedyncze objawy utrzymują się w życiu 
dorosłym, przy czym najczęściej należą do nich zaburzenia 
uwagi. Cechy rozpoznawcze ADHD to: poczucie niespełnienia 
i braku osiągnięć, poczucie niepewności, trudności z samoorga-
nizacją, ciągłe odkładanie spraw na później. Również trudności z 
rozpoczynaniem i kończeniem działań, skłonność do mówienia 

wszystkiego, co przychodzi do głowy, szukanie silnych wrażeń, 
chwiejność uwagi, od wzmożonego skupienia do skłonności 
do „wyłączania się” podczas lektury lub rozmowy, trudności z 
przestrzeganiem harmonogramów, procedur, instrukcji, brak 
cierpliwości, wykonywanie niepotrzebnych gestów lub ruchów to 
charakterystyczne objawy tego schorzenia. Rozpoznanie go może 
przynieść cierpiącej na nie osobie dużo ulgi, jeśli zostanie wsparte 
odpowiednią terapią.

tWórcZY NiepOrZądeK
Bałagan. Zarówno w życiu, w głowie, jak i na biurku. Na 

niego najbardziej narzekają ADHD-owcy. Otoczenie nazywa 
takie osoby roztargnionymi, nerwowymi lub niezorganizowanymi. 

Kubki po jogurtach pomieszane z dokumentami „zdobiące” ich 
biurka oraz wiertarki położone razem z rozpoczętymi kanapkami 
i wodą po goleniu to właśnie charakterystyczna cecha mieszkania 
osoby, która dotknięta jest tym schorzeniem. Z braku porządku 
ADHD-owcy nigdy niczego nie mogą znaleźć. Próbują to czasem 
ogarnąć, posprzątać, ale i tak za chwilę jest tak samo, jak było: 
wszędzie materiały do pracy, prywatne książki, gazety, płyty, 
kartki… Bałagan na biurku, na parapecie, podłodze, gdzie się da 
porozkładane ubrania. Do biurka często nie da się dojść; aby to 
zrobić, trzeba sobie utorować ścieżkę przez pokój. Ciągle o czymś 
zapominają. Nie odesłali wniosku, przekroczyli limit czasowy, 
zapomnieli o terminie. Nie zachwyca to zwykle ich szefa, a praca 
zdaje się wisieć na włosku. Po pracy, wchodząc do sklepu, zapomi-
nają kupić połowę rzeczy, potrafią nawet zapomnieć o odebraniu 
dziecka z przedszkola. Klucze od mieszkania regularnie zapadają 
się im pod ziemię, podobnie jak dokumenty. Nie sprzyja to ich 
dochodom, rosną więc długi i stosy niezapłaconych rachunków, 
pojawia się frustracja i dodatkowe powikłania.  Problem z koncen-
tracją uwagi osoby cierpiącej na ADHD polega tak naprawdę 
nie na tym, że nie potrafi się ona skupić, ale że skupia się tak 
samo na kilku rzeczach jednocześnie. Dla niej nie ma rzeczy i 
spraw ważniejszych i mniej ważnych lub zupełnie nieistotnych. 
Wszystkie mają takie samo znaczenie. ADHD-owców cechuje 
również niska tolerancja na nudę. Wyłączają się myślami w 
trakcie bardziej monotonnej lektury, wykładu, rozmowy. Żmudne 
i monotonne czynności bywają dla nich nie do wykonania. Mają 
również problem z planowaniem działań z wyprzedzeniem. Cały 
ten wachlarz problemów powoduje, że wielokrotnie zmieniają 
pracę. Czasem tracą ją wskutek niedostosowania się do panują-
cych zasad i wymagań, ale często również pod wpływem własnej 
decyzji, ponieważ pragną spróbować czegoś innego. 

sZALeNi iNNOWAtOrZY
Co ciekawe, dorośli z ADHD to często osoby odznacza-

jące się niezwykłą intuicją, kreatywnością i wysoką inteligencją. 
Ich rozkojarzenie paradoksalnie powoduje, że nie mają tendencji 
do posługiwania się sztywnymi schematami myślowymi oraz 
szkolnym myśleniem. Stać ich więc na nietuzinkowe pomysły i 
oryginalne rozwiązania. Polega to przede wszystkim na umie-
jętności nowatorskiego spojrzenia na rzeczywistość. ADHD, 
chociaż traktowane jest zwykle jako negatywna cecha lub przy-
padłość, może więc być także atutem. Samych jego posiadaczy 
cechuje na ogół ogromna radość życia, niesamowity optymizm, 
ciągły pęd, setki pomysłów, masa rozpoczętych spraw – w tym 
większość niedokończonych – oraz różnorodność zainteresowań. 
Lista wielkich postaci z ADHD jest naprawdę długa i impo-
nująca: Pablo Picasso, Salvador Dali, Tomasz Edison, Albert 
Einstein, John F. Kennedy, Walt Disney, Ernest Hemingway, John 
Lennon, Whoopi Goldberg, Joanna Szczepkowska czy Szymon 
Majewski. Takie osoby wprawdzie mają problemy z koncentracją, 
ale potrafią doskonale skupić uwagę na tym, co pochłania je bez 
reszty. Fakt, że żyją niejako w nadmiarze bodźców, sprawia, że 
mogą być odkrywcze w odnajdowaniu nowych rozwiązań. Są 
też najczęściej bardziej otwarte na nowe doświadczenia, poszu-
kują wrażeń, więc nie wahają się podążyć nowym torem. Do 
tego często nie zadowala ich przeciętność. Osoby z ADHD to 
również ludzie niezwykle pozytywni, bowiem dominującą cechą 

osobowości, która wiąże się z tą przypadłością, jest ogromna 
empatia. Są wrażliwi na uczucia innych, ale mają też olbrzymią 
potrzebę akceptacji, zrozumienia i bezwarunkowej miłości, która 
jednak nie zawsze bywa zaspokojona w relacji z partnerem. Być 
może jest to przyczyną, że ich związki bywają krótkotrwałe. 

GdY ŻYcie bOLi…
Duża nadwrażliwość posiadaczy syndromu ADHD sprawia, 

że są oni szczególnie podatni na zranienia. Bardzo rzadko mają 
też realistyczny obraz samych siebie. Większość z nich cierpi 
na negację lub nienawiść do swojej osoby. Z powodu nieprze-
robionych psychicznych zranień z okresu dzieciństwa nie są w 
stanie wypracować w sobie odporności na krytykę. Dopadające 
depresje, których jest wiele, wieczny pęd, którego nie sposób prze-
skoczyć, i ciągły brak radości z sukcesów oraz życie w ogromnym 
strachu utrudniają im pełną radość z życia. Ludzie ci stale czują 
się jak przybysze z odległej planety. Są roztargnieni, zapominają 
o sprawach bardzo ważnych, rozpamiętują drobnostki. Cechuje 
ich bezustanna gonitwa myśli, problemy, lęki, które ściskają w 
żołądku, ciągłe obwinianie się. Osobom dorosłym z ADHD 
towarzyszy często poczucie braku osiągnięć, wrażenie chaosu, 
niepewności i niestabilności. Nierzadko też poszukują silnych 
wrażeń i mają skłonność do uzależnień od alkoholu, narkotyków, 
papierosów, szybciej niż inni tracą zaufanie do samych siebie 
i zaniżają swą samoocenę, choć bardzo tęsknią za sukcesem. 
Pocieszające jest, że rozpoznanie problemu i właściwa terapia 
mogą pomóc ADHD-owcom odmienić swoje życie. Dlatego też 
jeżeli dręczą nas podobne uczucia i problemy, warto się nad nimi 
przez chwilę zastanowić i spróbować im zaradzić poprzez skon-
taktowanie się z psychologiem 

psYchOLOGiA
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