
Superputerea Vulpoiului cel Înțelept: 
gândurile „albină”

AMI

Ami a pornit în căutarea prietenilor ei Bruno și Bruni. 



Când a ajuns la ei acasă, a aflat că cei doi erau plecați la ziua unui prieten. Ami era
nervoasă pentru că Bruno și Bruni îi promiseseră că vor merge să se joace împreună.
„Sigur au făcut-o intenționat și nu mi-au spus că azi nu ne putem juca”, s-a gândit Ami.
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Ami s-a dus să-i caute pe Pușu și pe Alfi. Cei doi se distrau de minune
jucând-se cu mingea. Când Ami a vrut și ea să se joace cu ei, Alfi i-a spus: „Tu
nu știi să joci fotbal, așa că acum nu ne putem juca cu tine. Dacă vrei, poți să
ne faci galerie”. „Mda, să vă faceți galerie singuri”, a pufnit Ami furioasă.

PUȘU
AMI

ALFI



Ami a plecat val vârtej și s-a dus la Vulpoiul cel Înțelept. Era sigură că el o putea ajuta.
„Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Bruno și Bruni au plecat de acasă fără să-mi spună, iar
Alfi cu Pușu se joacă fotbal și mi-au spus ca eu nu mă pricep”, s-a plâns ea Vulpoiului. „Cred
că a fost foarte neplăcut. Uneori se mai întâmplă ca lucrurile să nu meargă așa cum vrem
noi. Dar cu toții avem o superputere ca să schimbăm acest lucru”, i-a explicat Vulpoiul.
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„Să știi că există gânduri care sunt asemenea albinelor, sunt dulci ca mierea făcută de ele.
Altele sunt asemeni plasei de păianjen, de care te lipești și nu mai poți scăpa. Când ai aflat
că Bruno și Bruni sunt plecați, ce ți-ai spus?” „Că nu vor să se joace cu mine și de aceea nu
mi-au spus că sunt plecați”, a răspuns Ami.
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„Și ce crezi? Acesta e un gând albină sau un gând păianjen?” „Cred că e un gând păianjen”,
a spus Ami hotărâtă. „Foarte bine, Ami! Acesta e un gând păianjen care te face și mai
furioasă. Un gând albină, este unul care te ajută, care ar fi acela?” După un moment de
gândire, Ami i-a răspuns: „Poate au uitat să-mi spună și ne vom juca mai târziu împreună”.
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„Și când nu te-au lăsat Alfi și Pușu să te joci cu ei ce gând ți-a trecut prin minte?” „Că nu
sunt bună de nimic. Cred că și acesta e un gând păianjen”, a spus Ami. „Exact așa este!
Fiecare dintre noi știm să facem unele lucruri mai bine și altele mai puțin bine”, a încurajat-
o Vulpoiul cel Înțelept. „Nu știu să joc fotbal, dar știu să cânt la pian și să joc tenis”, a
răspuns Ami cu mândrie.
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„Dacă aduni gândurile albină și le alungi pe cele păianjen, vei reuși să te liniștești mai
repede și vei fi mai puțin furioasă pe prietenii tăi”. „Ai dreptate, domnule Vulpoi, îți
mulțumesc că m-ai învățat despre superputerea gândurilor albină”.
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Astfel, ziua lui Ami s-a înseninat pentru că gândurile albină i-au
redat zâmbetul și cheful de joacă.

AMI


	Superputerea Vulpoiului cel Înțelept: gândurile „albină”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Slide Number 9

