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O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE 

Eis algumas características. Muitas outras podem 

ser encontradas no livro “Índigos, as Crianças da 

Nova Era”. 

 Falta de atenção em detalhes. 

 Pouca capacidade de concentração. 

 Parecem não escutar quando lhes falam. 

 Não têm capacidade para concluir tarefas. 
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 Relutam atividades que exigem esforço mental 

sustentado. 

 Facilidade para perder coisas deles. 

 Distração até com uma mosca. 

 Agressão repentina e inesperada. 

 Dificuldade para parar de movimentar-se. 

 Se corre esbarra em objetos. 
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 Falam demais. 

 Não esperam sua vez para falar. 

 Compulsividade. 

 Depressões freqüentes. 

 Hiperatividade. 

 Hiperfoco. 

 Freqüentemente têm história familiar positiva para 

TDAH  
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ALGUMAS QUEIXAS QUE AS CRIANÇAS ÍNDIGO 

PROVOCAM NA ESCOLA - 1 

 

 “Desatento na sala de aula”. 

 “Incomoda, fala com colegas em lugar de ficar 

quieto. 

 “Nos recreios agita demais”. 

 “Tem resposta para tudo. Fala demais”. 
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ALGUMAS QUEIXAS QUE AS CRIANÇAS ÍNDIGO 

PROVOCAM NA ESCOLA - 2 

 

 “É uma criatura encantadora, mas... ”. 

 “Às vezes se torna agressivo com os colegas”. 

   Obs: Sempre pergunte: quando? 

 “Tem resposta para tudo. Fala demais”. 
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 Então, você, preocupado, preocupada, pergunta: 

 - Ele não tira boas notas? 

 Resposta possível: 

   “Na maioria das matérias sim, algumas não”. 
(Então respire tranqüilo, não é TDAH – 
Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade). 
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Outras respostas: 

 

   “Às vezes tivemos de baixar as notas dele, para  

   ver se mudava seu comportamento”. 

   “As notas são muito boas, mas se distrai muito 

   nas aulas”. 
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12 Características básicas do Ser Índigo entre 134: 

 

 1. Alegria (habitual). 

 2. Amizade ( tipo três mosqueteiros). 

 3. Calma (se não são insistentemente 

        perturbados). 

 4. Firmeza (para conseguir o que querem). 

 5. Autônomos (querem optar por si mesmos). 

 6. Gratidão (até no olhar). 
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  7.   Anti-rituais (não gostam de rituais sociais). 

  8.   Imunes a culpa (corrigir, sim. Culpa, não) 

  9.   Cobradores (se você não cumprir o que  
      promete, conhecerá o inferno). 

 10.  Incomodam-se (com conversas sem 

          sentido). 

 11.  Anti-autoritarismo (só aceitam o  

          explicado). 

 12.  Elo com o Além (nem sempre consciente). 
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