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TRAINING-UL MINDFULNESS ȘI MEDITAȚIA LA COPIII ȘI 

ADOLESCENȚII CU ADHD 

Dana CRISTOLȚAN 

 
Diverse cercetări din ultimii ani demonstrează insuficiența tratamentului farmacologic în 

rândul copiilor și adulților cu ADHD, deoarece aceștia, în ciuda tratamentului, 

experimentează în continuare dificultăți la nivel cognitiv și psihosocial, cercetătorii 

acentuând necesitatea unui tratament complementar. Pe de altă parte, s-a remarcat o 

eficiență ridicată în rândul pacienților care practică trainingul mindfulness și meditația. 

Studiile din ramura neuroștiinței evidențiază faptul că, în timpul practicării meditației, sunt 

activate atât cortexul cingular anterior, cât și arii din cortexul prefrontal dorsolateral, 

aceasta ducând la îmbunătățirea și menținerea plasticității creierului. Cercetările arată că 

integrarea celor două practici în intervenția clinică duce la îmbunătățirea atenției, creșterea 

inhibării răspunsurilor automate, o mai bună stabilitate emoțională și descreșterea 

anxietății, trainingul mindfulness fiind mai potrivit în rândul adolescenților cu ADHD, iar 

meditația fiind benefică în rândul copiilor. 

 
atenție, mindfulness, meditație, ADHD  

 

Various studies in the last decades demonstrate that the pharmaceutical treatment is 

insufficient when dealing with the treatment of children and adolescents with ADHD, 

because patients still experience difficulties at both cognitive and psychosocial levels. 

Researchers emphasize the need for a complementary treatment. An unquestionable 

influence of mindfulness training and meditation on these patients has been noticed. 

Neuroscience studies show that during meditation both anterior cingulate cortex and 

dorsolateral prefrontal areas are activated, thus leading to an improvement in brain 

plasticity. Studies argue that clinical integration of these two practices contributes to an 

improvement in attention, an increase in inhibition of automatic responses, a higher 

emotional stability and a decrease in anxiety. On one hand, the mindfulness training is 

appropriate for adolescents with ADHD, while, on the other hand, meditation is more 

suitable for children.   
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Introducere 
 

Prin acest articol de sinteză am încercat să 

aducem câteva argumente privind terapiile 

complementare în tratarea ADHD, abordări care 

par să amelioreze această afecțiune într-o măsură 

semnificativă, deoarece cercetările teoretice și 

rezultatele practice subliniază faptul că 

tratamentul medicamentos și terapia cognitiv-

comportamentală nu sunt suficiente. 

În rândul copiilor și adolescenților care 

prezintă simptome din sfera ADHD, de cele mai 

multe ori apar dificultăți în menținerea atenției pe 

o perioadă îndelungată de timp și în menținerea 

scopurilor și a planurilor în minte, în același timp 

existând și o incapacitate de inhibare a  

răspunsurilor (Barkley 1998, apud. Saskia van der 

Oord 2011).  Consecințele acestor deficite sunt 

diversele comportamente de neatenție, 

impulsivitate și hiperactivitate, care cu timpul duc 

la inadaptare socială, dacă nu sunt tratate.  

În prezent, există două tratamente dovedite 

științific, cel farmacologic și tratamentul 

cognitiv-comportamental (Van der Oord et al. 

2008), ambele având ca scop remedierea 

simptomelor deficitului de atenție și a 

hiperactivității. Tratamentul bazat pe 

medicamentație conține metilfenidat sau 

amfetamine, care cresc dopamina și 

noradrenalina din sinapse, fie prin creșterea 

eliberării de neurotransmițători, fie prin blocarea 

receptării acestora (Travis et. al 2011), dar, cu 

toate acestea, 30% dintre copiii cu ADHD nu 

răspund tratamentului sau nu îl tolerează 

(Banaschewski et. al 2004). Mai mult, acest 

tratament are un efect semnificativ doar pe o 

perioadă scurtă de timp, având consecințe 

precum scăderea poftei de mâncare (Schachter et 

al. 2001), tulburări severe de somn (Day, Sandra 

Boerio Abmayr,1998) și anxietate, fiind afectate 

funcționarea cognitivă și comportamentală 

(Ahmann et. al, 1993). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=banaschewski%2520t%255bauthor%255d&cauthor=true&cauthor_uid=15322961
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 În ceea ce privește tratamentul cognitiv-

comportamental, acesta este bazat pe învățarea 

unor abilități care să ofere posibilitatea de 

adaptare în situațiile în care simptomele ADHD 

apar, domeniile de intervenție fiind: lipsa de 

concentrare și memoria, impulsivitatea, frustrarea 

și mânia, anxietatea, depresia, relațiile sociale, 

managementul timpului și rezolvarea de probleme 

(Young și Bramham, 2007). Cu toate acestea, 

efectele pe termen lung sunt limitate, iar 

generalizarea competențelor dobândite în alte 

contexte decât cel al terapiei este adesea scazută. 

(Chambles și Ollendick, 2001; Pelham și Fabiano 

2008, apud. van der Oord, 2011). 

Observând neajunsurile celor două metode 

discutate mai sus, s-a făcut simţită nevoia de a 

explora noi teritorii și alte forme de terapie, care 

să acorde atenție problemelor de bază în ADHD 

și care să aducă schimbări pe termen lung, fără a 

provoca însă efecte secundare. De aceea, 

cercetatorii și-au orientat atenția spre eficacitatea 

trainingului mindfulness atât în rândul copiilor, 

cât și al părinților, dar și asupra meditației, 

rezultatele descoperite îmbogățind viziunea 

asupra tratamentelor existente, aducând un plus în 

flexibilitatea de aplicare a diferitelor forme de 

terapie, flexibilitate de care ar trebui să dispună 

orice terapeut/ psiholog, având în vedere 

vastitatea însușirilor individului. 

 

Trainingul mindfulness și meditația 
 

  În ultimele decenii, trainingul mindfulness a 

fost integrat în mai multe forme de terapie, printre 

care  Mindfulness Based Stress Reduction 

(Kabbat-Zinn, 1982), Mindfulness Based 

Cognitive Therapy (Segal et. al 2002), Dialectical 

Behavior Therapy (Linehan, 1993) și Acceptance 

and Commitment Therapy (Hayes et al. 1999), 

observându-se efecte benefice în anxietate, 

depresie și prevenirea recidivării acestora, 

tratarea durerii cronice, în tulburările de 

alimentație (Bishop et. al 2004) și în reducerea 

stresului (Khoury et. al, 2013). Kabat-Zinn (2003) 

susține că aceasta este o intervenție bazată pe 

practici meditative estice, care ajută la creșterea 

gradului de conștientizare a momentului prezent, 

îmbunătățeste observarea non-evaluativă (”non-

judgement”) și reduce răspunsurile automate. 

Cercetătorul afirmă că acest concept – 

mindfulness –  presupune acordarea unei atenții 

deosebite asupra unui scop și îi permite 

individului să observe modul în care îi 

funcționează mintea moment de moment, să 

privească gândurile ca fiind doar simple gânduri 

și să le permită să circule fără ca individul să fie 

prins în povestea relatată.  Prin urmare, 

conștientizarea distorsiunilor interne produse de 

gândurile, emoțiile, dorințele, expectanțele și 

credințele legate de propria experiență ar trebui să 

consolideze capacitatea de a răspunde adecvat la 

evenimentele intrapsihice, interpersonale și 

situaționale (Kabat-Zinn, 2003).  

Un alt cercetător important, Bishop (2004) 

propune un model în care conceptul de 

mindfulness este format din două componente, 

prima implicând o auto-reglare a atenției, încât 

aceasta  să fie menținută pe experiența imediată, 

iar a doua componentă constând în adoptarea unei 

perspective asupra experienței caracterizată de 

curiozitate, acceptare și deschidere. 

După Semple (2010) în acest proces, atenția 

are câteva atribute specifice: 

- intenția de centrare asupra conștientizării 

(situații, obiecte, mediul înconjurător, 

experiențe fizice), dar și conștientizarea 

vieții intrapsihice (cogniții, emoții, senzații 

corporale). 

- conștientizarea, distinctă față de cogniții, 

emoții, dizpoziții, atitudini sau motivație.   

- atenția nu este ușor distrasă. 

- conștientizare non-critică  și non-

evaluativă asupra obiectului  prezent în 

sfera atenției. 

- concentrare pe evenimentele din momentul 

prezent. Amintirile și gândurile 

anticipatorii sunt identificate ca 

evenimente în minte, corelate cu trecutul 

sau cu viitorul. 

- gândurile, emoțiile și senzațiile corporale 

sunt experimentate ca evenimente 

intrapsihice. 

- un proces dinamic, care se susține în timp. 

Privind cele două definiții, date de Kabat-Zinn 

și Bishop,  putem afirma că mindfulness este un 

proces în care atenția este principala funcție,  

aceasta fiind ghidată intenționat spre trăirea 

experienței în momentul prezent, procedurile de 

bază fiind conștientizarea și observarea acestei 

experiențe. Există două moduri diferite de 

abordare a acestui proces interior, fie prin 

contemplarea pasivă, fie prin cea activă.  

Eficacitatea trainingului mindfulness asupra 

copiilor cu ADHD și asupra comportamentelor 

impulsive ale părinților a fost testată în variate 

studii. Cercetătorii van der Oord și Bogels (2011) 

au demostrat că, în urma aplicării trainingului 
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mindfulness atât asupra copiilor, cât și asupra 

părinților, au apărut modificări semnificative în 

reducerea simptomelor ADHD și în 

comportamentul acestora din urmă, de la pre-test 

la post-test, rezultatele menținându-se și la 

follow-up. Mai mult, s-au observat o creștere a 

conștientizării și o reducere a stresului în rândul 

părinților, dar și o reducere a reactivității 

excesive. Un alt studiu aduce dovezi cu privire la 

îmbunătățirea funcțiilor executive, reducerea 

problemelor de externalizare și reducerea 

problemelor sociale în urma tratamentului în 

cauză (Haydicky et. al. 2012).  

În ceea ce priveste interesul științific pentru 

meditație, acesta a crescut considerabil în 

ultimele decenii, deoarece studiile arată  

îmbunătățiri semnificative ale vieții intrapsihice 

prin practicarea meditației. Folosită în primul 

rând pentru  autocunoașterea sinelui și având  

rădăcini în filozofia și religia orientală, obiectivul 

acestei practici îl reprezintă transcenderea lumii 

materiale. 

Cercetătorii arată că practicanții de meditatie, 

comparativ cu non-practicanții, prezintă un 

control ridicat al funcțiilor executive și o 

acceptare emoțională ridicată (Teper and Inzlicht, 

2013), meditația producând un răspuns 

hipometabolic al sistemului nervos autonom, pe 

care Benson și colaboratorii (1974) îl numesc 

răspuns de relaxare (“the relaxation response”).  

Definirea meditației este dificilă  și necesită o 

înțelegere  profundă a conceptului, precum și o 

accentuare a distingerii particularităților fiecărei 

tradiții, deoarece studiile, în mare parte, se 

bazează pe o anumită formă de meditație, 

neexistând o clasificare generală a acestora. 

Printre exemplele importante, putem enumera 

meditația zazen, vippasana, samatha ori meditația 

transcendentală. O importantă clasificare a 

formelor de meditație (Andresen, 2000; Shapiro 

& Walsh, 1984; Wallace, 1999, apud. Rael Cahn 

și Polich, 2006) distinge două tipuri:  mindfulness 

– conștientizarea  câmpului fenomenal ca un 

observator atent și non-atașat, neexistând analiză 

sau judecată (Kabat-Zinn, 2003), formă similară 

cu  meditatia vippasana – și prin concentrare – 

focusarea exactă pe un obiect sau pe o activitate 

mentală.  Deși această practică este centrată pe 

repetarea unei mantre, metoda pune accent pe 

lipsa efortului de concentrare, mantra ocupând 

locul conștientizării în timpul practicii și ducând 

la experiența transcenderii, model apropiat de 

meditația samatha din budism. 

Studiile arată că, în rândul copiilor cu ADHD 

care practică meditația transcendentală, apar 

îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește 

atenția, creșterea inhibării răspunsurilor automate, 

descreșterea anxietății și o mai bună stabilitatea 

emoțională (Grosswald et. al 2008). Cercetătorii 

afirmă că meditația transcendentală ar fi cea mai 

potrivită pentru copiii cu ADHD, deoarece este o 

tehnică foarte ușor de învățat și nu necesită 

controlarea minții, tinzând să fie asociată mai 

mult cu meditația samatha (Rael Cahn și Polich, 

2006), în vreme ce trainingul mindfulness este 

mai potrivit adolescenților care prezintă 

simptome din sfera ADHD-ului. 

Cercetările din neuroștiinte solidifică 

rezultatele obținute în urma aplicării meditației la 

copiii cu ADHD, deoarece studiile arată o 

creștere a fluxului sanguin în anumite zone 

cerebrale (Rael Cahn și Polich, 2006) și 

îmbunătățirea activității lor (Yamamoto et al., 

2006), atât în timpul meditației, cât și după, 

anumite zone fiind aceleași cu cele deficitare în 

ADHD. 
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Figura 1. 

  

Este necesar  să ținem cont de faptul că 

trainingul mindfulness și meditația nu sunt același 

lucru nici în practică, nici în teorie, cu toate că 

trainingul mindfulness presupune o îmbunătățire 

nu doar psihilogică, dar și spirituală (Walsh și 

Shapiro 2006, apud Semple, 2011), deoarece, la 

nivel formal, meditația este considerată o 

componentă a religiilor estice, printre care 

Taoismul și Budismul, prin prezența experienței 

transcenderii, pe când conceptul de mindfulness, 

din aria psihologiei, este independent de religie.  

 

Concluzii 

  

În concluzie, trainingul mindfulness și 

meditația întregesc tratamentul pentru deficitul de 

atenție și hiperactivitate, cele două practici 

acționând în plan cognitiv, emoțional, fizic și 

spiritual, dezvoltând orientarea atenției, gradul de 

conștientizare, capacitatea de observare și 

capacitatea de inhibare a răspunsurilor automate, 

toate acestea ducând la autocunoaștere, relaxare și 

o adaptare socială ridicată, indiferent de contextul 

social. 

Deși aceste concepte au intrat în atenția 

psihologiei și a cercetătorilor încă de la începutul 

anilor  '50, cred că există încă limitări actuale 

pentru evaluarea eficienței acestor metode, una 

dintre limite fiind numărul mic de practicanți în 

întreaga lume, ceea ce are consecințe și în 

domeniul științific, numărul studiilor fiind relativ 

redus, iar o altă limită constă în înțelegerea și 

experimentarea transcenderii, comparativ cu 

experiența iminentă a materialității.  

În schimb, îmbucurător este faptul că există 

din ce în ce mai multe studii din sfera pedagogiei 

care propun practicarea contemplării în cadrul 

clasei de elevi, deoarece acest proces este asociat 

cu cel analitic din matematică (Hart, 2004), 

antrenând  mintea într-un mod foarte rapid și 

eficient. 
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