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Capitolul 1.

<©g]�_Z\�h�`k^Ƃ^Zeŉ%
´goŉŕ�h�e^\ŕb^%Ƃb�

fZb�´g\^k\�h]Zmŉ

<©g]�´g\^k\�lŉ�_Z\
\^oZ�ghn%�fbgm^Z

f^Z�\k^Ƃm^

Gn�fb&Z�b^Ƃbm�]^
]ZmZ�ZlmZ%�]Zk�ihm

´g\^k\Z�Zemŉ
lmkZm^`b^

Fb&^�m^Zfŉ�lŉ�gn�
`k^Ƃ^l\%�ZƂZ�\ŉ

fZb�[bg^�gn
încerc

>lm^�_hZkm^�
]b_b\be%�gn�\k^]�\ŉ�ihm

k^sheoZ�ikh[e^fZ
ZlmZ

eJf�,�Nf GJ�� eJf�,�&,� GJ��

*CK�Sľ�NG�ęTEľMĀ

Fbgm^�]^l\ablŉ�lZn�fbgm^�´g\ablŉ8

<Zk^�]bgmk^�Z_bkfZŕbbe^�]^
fZb�chl�\k^sb�\ŉ�k^ik^sbgmŉ
h�fbgm^�]^l\ablŉ%�]Zk�h�
fbgm^�´g\ablŉ8

Nkf^Zsŉ�eZ[bkbgmne�lb�o^sb
]Z\Z�Zb�]k^imZm^�

/KNěGC�NOCSěRľ�POCěG�ERGŲěGĀ

Fbgm^Z�mZ�^�\Z�ng�fnƂ\ab&�\n�\©m�h�
Zgmk^g^sb�fZb�fnem%\n�Zm©m�]^obg^�fZb�
inm^kgb\ŉ�Ƃb�ihZm^�\k^Ƃm^'
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Când ai o fbgm^�]^l\ablŉ�\k^sb�\ŉ3
Ikbg�^_hkm�´ŕb�ihŕb�´f[ngŉmŉŕb�Z[bebmŉŕbe^'
Ihŕb�´goŉŕZ�hkb\^
@k^Ƃ^ZeZ�^lm^�h�e^\ŕb^
Þŕb�ihŕb�nkfZ�oblnkbe^

Când ai o fbgm^�]^l\ablŉ�´ŕb�]hk^Ƃmb�lŉ3
Þg\^k\b�^qi^kb^gŕ^�ghb
Þgo^ŕb�en\knkb�ghb
Þŕb�_Z\b�ikb^m^gb�ghb
:cnŕb�i^�\^beZeŕb

Când ai o fbgm^�]^l\ablŉ3

:e^`^�ngZ�]bgmk^�Z_bkfZŕbb�Ƃb�
bfZ`bg^Zsŉ&ŕb�\nf�Zk�ZkŉmZ�]^l^gZmŉ�

2

Þg�eh\�]^�gn�ok^Zn%�linb�ok^Zn�lŉ�´g\^k\
Linb�]Z�hihkmngbmŉŕbehk�Ƃb�gn�k^gngŕb
Gn�m^�´fihmkbo^Ƃmb%�\b�\heZ[hk^sb
Gn�´b�cn]^\b�i^�\^beZeŕb%�\b�´b�Z\\^iŕb�ZƂZ�\nf�lngm



,M[MVMIbǀ�IQKQ	
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Þgmk&ng�mŉk©f  magic, ng]^�ngb\hkgbb%�s©g^e^%
 
lni^k^khbb�Ƃb�ikbgŕ^l^e^�mkŉbZn�bg�]^iebgŉ�Zkfhgb^%�

ng]^�\nk`^Zn�k©nkb�]^  CiocolatA    Ƃb�

\k^Ƃm^Zn�fngŕb�]^�[^s^e^�lb�]^Zenkb�]^�[hf[hZg^�

colorate,   ^qblmZ�ng�eh\�li^\bZe'

;bg^´gŕ^e^l�\ŉ�Z\nf�oŉ�`©g]bŕb3�

<^�Zk^�eh\ne�ŉlmZ�Zm©m�]^����                 Ƃb�]^�

bgm^k^lZgm�_Zŕŉ�]^�s©g^%�lni^k^khb�Ƃb�k©nkb�

]^�\bh\heZmŉ8

special

Magazinul de Jucarii
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Eh\ne�ŉlmZ�li^\bZe�^lm^�ng�fZ`Zsbg�]^�cn\ŉkbb'
 

Þg�Z\^lm�fZ`Zsbg�l^�Z_eŉ�mhZm^�cn\ŉkbbe^�]bg�enf^%´g�

\Zgmbmŉŕb�g^ebfbmZm^'�Hkb\^�cn\ŉkb^�´ŕb�]hk^Ƃmb%�lZn�]hZk�

´ŕb�bfZ`bg^sb�\ŉ�Zk�inm^Z�^qblmZ�l^�`ŉl^Ƃm^�Zb\b'

<hibbb�obg�Zb\b�eZ�fZ`Zsbg%�Ƃb�mhZmŉ�enf^Z

�^lm^�ikb^m^ghZlŉ�Ƃb�´b�´g]knfŉ'�>b�´Ƃb�ihm�

Ze^`^�hkb\^��cn\ŉkb^�ohk%�Ƃb�gn�mk^[nb^�lŉ�ieŉm^Zl\ŉ%
 

^qblmŉ�]hZk�h�\hg]bŕb^%�gn�ihm�lŉ�bZ�fZb�fnem�

]^\©m�e^�i^kfbm^�\nmbZ�i^�\Zk^�h�Z]n\'

FZ`Zsbgne�nfie^�\n�]kZ`hlm^�hkb\^�\nmb^%�

_b^�^Z�fb\ŉ�lZn�fZk^'

Fŉ�[n\nk�\ŉ�o&Zf�lm©kgbm�\nkbhsbmZm^Z�Ƃb�h�lŉ�oŉ�

iho^lm^l\�bf^]bZm�

Eh\ne�ŉlmZ�li^\bZe�^lm^�ng�fZ`Zsbg�]^�cn\ŉkbb'�

Þg�Z\^lm�fZ`Zsbg�l^�Z_eŉ�mhZm^�cn\ŉkbbe^�]bg�enf^%�

´g�\Zgmbmŉŕb�g^ebfbmZm^'�Hkb\^�cn\ŉkb^�´ŕb�]hk^Ƃmb%�

lZn�]hZk�´ŕb�bfZ`bg^sb�\ŉ�Zk�inm^Z�^qblmZ�l^�

`ŉl^Ƃm^�Zb\b'

<hibbb�obg�Zb\b�eZ�fZ`Zsbg%�Ƃb�mhZmŉ�enf^Z�^lm^�

ikb^m^ghZlŉ�Ƃb�´b�´g]knfŉ'�>b�´Ƃb�ihm�Ze^`^�hkb\^�

�� cn\ŉkb^�ohk%�Ƃb�gn�mk^[nb^�lŉ�ieŉm^Zl\ŉ%�^qblmŉ�

� �]hZk�h�\hg]bŕb^%�gn�ihm�lŉ�bZ�fZb�fnem�]^\©m�

��������e^�i^kfbm^�\nmbZ�i^�\Zk^�h�Z]n\'

� � FZ`Zsbgne�nfie^�\n�]kZ`hlm^�hkb\^�

\nmb^%�_b^�^Z�fb\ŉ�lZn�fZk^'
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Magazinul de Jucarii

pe r s eve r e n t

L^�o^]^�]^\b�\ŉ�fŉkbf^Z�Z\^lm^b�\nmbb�^lm^�_hZkm^�

bfihkmZgmŉ�i^gmkn�_b^\Zk^�\hibe%�i^gmkn�\ŉ�_b^\Zk^�

ok^Z�lŉ�Zb[ŉ�\^Z�fZb�fZk^�\nmb^�]bg�enf^%�\Z�lŉ�

ikbf^Zl\ŉ�mhm�\^�´Ƃb�]hk^Ƃm^'�āb�\^�^�fZb��bfihkmZgm%�

fŉkbf^Z�\nmb^b�gn�^�_bqŉ%�^Z�^�fZb�fZk^�lZn�fZb�

fb\ŉ%�´g�_ng\ŕb^�]^�Ze^`^kbe^�_b^\ŉknb�\hibe�´g�iZkm^'

<©g]�ng�\hibe�´goZŕŉ�ng�en\kn�ghn%�bƂb�_Z\^�ng�

ikb^m^g�ghn%�Zcnmŉ�i^�\bg^oZ%�´goZŕŉ�]bgmk&h�`k^Ƃ^Zeŉ%

^lm^����������������������������������Ƃb�gn�k^gngŕŉ%�ling^�

\ŉ�ok^Z�lŉ�´g\^k\^%�´gZbgm^�lŉ�lingŉ�\ŉ�gn�ok^Z%�

\nmbZ�enb�\k^Ƃm^'�<©g]�ng�\hibe�Zk^�h�Zmbmn]bg^�

ihsbmboŉ%�^lm^�o^l^e�Ƃb�Zk^�ng�\hfihkmZf^gm�_knfhl%

\nmbZ�enb�\k^Ƃm^'
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pe r s eve r e n t

nelimitate

<©g]�ng�\hibe�ling^�\ŉ�gn�ok^Z�lŉ�´g\^k\^%�\ŉ�b&^�

m^Zfŉ�]^�`k^Ƃ^Zeŉ%�\ŉ�gn�ok^Z�lŉ�k^sheo^�

ikh[e^f^�fZb�]b_b\be^�\b�Ze^`^�lŉ�_Z\ŉ�]hZk�

en\knkb�nƂhZk^%�\nmbZ�enb�l^�fb\Ƃhk^Zsŉ'�<©g]�ng�

\hibe�Zk^�h�Zmbmn]bg^�g^`Zmboŉ%�^lm^�´f[n_gZm�Ƃb�

´g\kngmZm%�lZn�^lm^�g^ihebmb\hl�\n�\^b�]bg�cnk%�\nmbZ�

lui se  micșoreazăăăăă'�
=Z\ŉ�mn�Zb�f^k`^�eZ�Z\^lm�fZ`Zsbg%�\^�\nmb^�Zb�

ok^Z�lŉ�Z]n\b8�

<^�Zk�mk^[nb�lŉ�_Z\b�\Z�lŉ�Zb�\^Z�fZb�fZk^�\nmb^8�

:\nf�bfZ`bg^Zsŉ&ŕb�\ŉ�fZ`Zsbgne�ŉlmZ�^lm^�^qZ\m�

\Z�obZŕZ�mZ%�^Z�Zk^�k^lnkl^�                       Ƃb�

´ŕb�ihZm^�]Z�hkb\^�]hk^Ƃmb'�=^ibg]^�]^�mbg^�´glŉ�\^�

k^\bib^gm�Z]n\b'
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,M[MVMIbǀ�IQKQ	

<^�cn\ŉkbb�Zb�ok^Z�lŉ�inb�´g�\nmbZ�mZ3�
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NOU
:fbgm^Ƃm^&ŕb�\©g]�Zb�´g\^k\Zm�nembfZ

]Zmŉ�lŉ�_Z\b�\^oZ�

<^�Zb�´g\^k\Zm�lŉ�_Z\b8

<^�Zb�´goŉŕZm�\Z�lŉ�ihŕb�_Z\^�ZlmZ8

<nf�m^&Zb�lbfŕbm�\©g]�Zb�k^nƂbm8
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<hehk^Zsŉ�ihlm^kne�^qZ\m�ZƂZ�\nf�´ŕb�ieZ\^�ŕb^�10



<©g]�´g\^k\b�lŉ�_Z\b�en\knkb�FKĂEKĚG%�l^�´gm©fieŉ�

lŉ�´gm©fibgb�]b_b\nemŉŕb'�NgZ�]bgmk^�lmkZm^`bbe^�\Zk^�

g^�Zcnmŉ�lŉ�]^iŉƂbf�]b_b\nemŉŕbe^�^lm^�lŉ�

`ŉlbf�\nobgm^�Ƃb�_kZs^�]^ rNETRCęCRG�i^�\Zk^�lŉ�

gb�e^�ling^f�\©g]�g^�ihmb\gbf'

Gn�Ƃmbn�lŉ�
_Z\�ZlmZ�´g\ŉ�
]Zk�ihm�

´goŉŕZ�

Ihm�lŉ�_Z\
en\knkb
]b_b\be^�

Lngm�i^kl^o^k^gm�
Ƃb�gn�k^gngŕ

\hfie^m^Zsŉ�
Zb\b�

\hfie^m^Zsŉ�
Zb\b�

+Cěľ�EgěGUC�GWGMPĚG�ŲK�CPOK�IľSGŲěG�ěT�EG�
ETUKNěG�ŲK�HRCYG�FG�rNETRCęCRG�ŷK�S�CR�POěRKUK�

EGĚ�MCK�DKNG�
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Capitolul  2.Capitolul  2.
Totul despre mine.

>Ƃmb����unic    Ƃb��������special  
ZƂZ�\nf�^Ƃmb�mn'�Gn�Z�_hlm%�gn�^lm^�Ƃb�gn�oZ�

fZb�_b�gbf^gb�eZ�_^e�\Z�mbg^'�

>Ƃmb�ngb\Zm��Ik^ŕnb^Ƃm^&m^�i^gmkn�ZlmZ�

<n�mhŕbb�Zo^f�\Zebmŉŕbe^�Ƃb�bgm^k^l^e^�ghZlmk^�

ikhikbb'�=^�Z\^^Z%�gn�inm^f�ling^�\ŉ�lngm^f

gb\b�fZb�[ngb�Ƃb�gb\b�fZb�leZ[b�]^\©m�Zem\bg^oZ'��

Lngm^f�ink�Ƃb�lbfien��îĒĈóŚĒŬĒ'��Gn�Zk�mk^[nb�lŉ�g^�]hkbf�lŉ�_bf�\Z

gbf^gb�Zem\bg^oZ%�\b�lŉ�g^�nbmŉf�eZ�\^�g^�_Z\^�i^�ghb�li^\bZeb'�

<hfie^m^Zsŉ�cnkgZene�]^�fZb�chl�Ƃb�Z_eŉ�fZb�fnem^�]^lik^�mbg^�

gnf^e^�mŉn

Totul despre:

�ŭİŨ�ĒİŨóŚóŠŨǭÎ�îóǡ

 Ôİî�èŚóŠè�Ìť�ƂŚóÌ�
ŠÎ�îóƂĒİǡ

am:    ani.
o©klmZ�mZ

gnf^e^�mŉn

ihkmk^mne�mŉn
\hgmbgnŉ&ŕb�ikh_bene�i^�iZ`bgZ�nkfŉmhZk^
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\hgmbgnŉ&ŕb�ikh_bene�i^�iZ`bgZ�nkfŉmhZk^

Locul meu preferat este:

�ŭİŨ�îóĢÌ�çŭİǭÎ�ĨÌǡ

Activitatea mea
�ĈÌƂĸŚĒŨÎ�óŠŨóǡ

eÎ�ŠĒįŨ�ĈóŚĒèĒŨǭÎ�èÔİîǡ

Îmi  place la mine:

¸ŚóÌŭ�ŠÎ�ĖİƂÎŬ�èŭį�ŠÎǡ
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\hgmbgnŉ&ŕb�ikh_bene�i^�iZ`bgZ�nkfŉmhZk^

,ŭ�įÎ�èĸİŠĒîóŚ�ŭİ�
çŭİ�ǭ�ĸ�çŭİÎǡ

eÌįÌ�įóÌ�Ì�ĈĸŠŨ
ĈóŚĒèĒŨÎ�èÔİîǡ

]Ì�ťèĸÌĨÎ�ŠŭİŨ
çŭİǭÎ�ĨÌǡ

�ŭİŨ�įÔİîŚŭǭÎ�îóǡ

nÌįóİĒĒ�Šŗŭİ�èÎ�
ŠŭİŨ�çŭİǭÎ�ĨÌǡ

 ó�Ĩó�ŗĨÌèó�ŗŚĒóŨóİĒĨĸŚ�įóĒ�ĨÌ�įĒİóǡ���

£ĨŨĒįŭĨ�įóŭ�
ŠŭèèóŠ�Ì�ĈĸŠŨǡ
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Obiectivele mele 
pentru acest an sunt:

�Ôî�èÔİî�įÎ�ĉÔİîóŠè�ĨÌǡ

�ŨĒŭ�èÎ�ĖįĒ�ŗĸŨ�ĖİîóŗĨĒİĒ�ĸçĒóèŨĒƂóĨó�

ŗóİŨŚŭ�èÎ�ŠŭİŨǡ
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2TěGRGC�CĂRMCŷKKĚOR
H�Z_bkfZŕb^�^lm^�ng�en\kn�i^�\Zk^�ŕb&e�linb�ŕb^�f^k^n%�bZk�ng
en\kn�i^�\Zk^�ŕb&e�linb�f^k^n�Zcng`^�lŉ�_b^�Z]^oŉkZm�
i^gmkn�mbg^'�

=Z\ŉ�k^i^ŕb3�Lngm�\nkZchl��lZn�Lngm�\nkZchZlŉ��´g�_b^\Zk^�
sb%�bgmk&h�[ngŉ�sb�o^b�]^o^gb�fZb�\nkZchl�lZn�fZb�\nkZchZlŉ%�
i^gmkn�\ŉ�Z_bkfZŕbZ�i^�\Zk^�Zb�k^i^mZm&h�Z�]^o^gbm�
Z]^oŉkZmŉ�i^gmkn�mbg^'

:_bkfZŕbZ�LhneDb]l�^lm^3

\k^Zsŉ&ŕb�ikhikbbe^�Z_bkfZŕbb�i^�
iZ`bgZ�nkfZmhZk^

5TNě�SPGEKCĚ�ľĀ��5TNě�TNKE�ľĀ�
5TNě�GWěRCORFKNCR�ľĀ
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·ŷK�POŷK�ERGC�PROPRKKĚG�CĂRMCŷKK�PRKN�C�TRMC
EGK���PCŲK�FG�MCK�ęOS�

2CSTĚ��� Începe cu '7���      

2CSTĚ����<hgmbgnŉ�\n�SUNT

2CSTĚ����Alege unul dintre cuvintele din stânga sau 
Z]Zn`ŉ�\nobgm^e^�mZe^:

2CSTĚ����L\kb^�ikhihsbŕbbe^�mZe^�Zb\b3%TRCęOS(hZlŉ%�

2OYKěKU(ŉ% 

$TN(ŉ%�

·NERGYľěOR(hZk^% 

2GRSGUGRGNě(ŉ% 

2TěGRNKE(ŉ% 

1PěKMKSě(ŉ%�

%RGCěKU(ŉ% 

8GSGĚ(ŉ%

(GRKEKě(ŉ% 

2RKGěGNOS(hZlŉ%�

+TDKěOR(hZk^% 

%CĚM(ŉ% 

5ľRKěOR(hZk^%�

%CPCDKĚ(ŉ%�

*CRNKE(ŉ'

'7�5706

'7�5706

'7�5706

'7�5706

'7�5706

'7�5706

'7�5706
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�#ĚGIG���CĂRMCŷKK�PRGHGRCěG�

EU SUNT

EU SUNT

EU SUNT

#ETM�PROPTNG�ŷK�Sľ�RGPGŷK�CEGSěG�

CĂRMCŷKK�rN�ĂGECRG�YK�

·NEJKFG�OEJKK�ŲK�KMCIKNGCYľ�ŷK�Eľ�

GŲěK�CŲC�ETM�SPTK�rN�CĂRMCŷKG�
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>oZ�^kZ�h�_^mbŕŉ�_hZkm^�ikb^m^ghZlŉ�Ƃb�[ngŉ�\n�

mhZmŉ�enf^Z'�>Z�f^k^n�´fiŉkŕ^Z�eZ�Ƃ\hZeŉ

lZg]pb\a&ne�\n�ng�\he^`�\Zk^�gn�Zo^Z�Ƃb�´b�ieŉ\^Z�

_hZkm^�fnem�lŉ�Zcnm^�i^�mhZmŉ�enf^Z'�=bg�Z\^Zlmŉ�\Znsŉ�

>oZ�^kZ�_hZkm^�ihineZkŉ�´gmk^�\he^`b'�

āb�]bg�\ZnsZ�ZlmZ�mhŕb�´g\^k\Zn�lŉ�h�l_ŉmnbZl\ŉ�Ƃb�

lŉ&Ƃb�´fiŉkmŉƂ^Zl\ŉ�\n�^Z�^qi^kb^gŕ^e^'�

 �>n�Zf�_hlm�eZ�\en[ne�]^�ŨZa%�fb&Z�ieľ\nm�mZk^�fnem%�
� Zk�mk^[nb�lľ�´g\^k\b�Ũb�mn�� 

 �>n�_Z\�`bfgZlmb\ľ%�^lm^�ng�\en[�]nfbgb\Z�
� ]bfbg^ZŊZ%�Zk�mk^[nb�lľ�´g\^k\b�Ũb�mn���

� �>n�f^k`�eZ�m^Zmkn%�^lm^�_hZkm^�ZfnsZgm%�
� Zb�inm^Z�lľ�´g\^k\b�Ũb�mn��

>oZ�´g\^k\Z�lŉ�nkf^s^�l_Zmne�mnmnkhk�Ƃb�´g\^k\Z�

lŉ�e^�_Z\ŉ�i^�mhZm^%�]Zk�]^l^hkb�^Z�gn�l^�lbfŕ^Z�

_^kb\bmŉ%�[Z�\abZk�^kZ�lmk^lZmŉ�]bg�\ZnsZ�nghkZ

]bgmk^�Z\mbobmŉŕb'

DescoperA- ti   Pasiunea
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Þgmk&h�[ngŉ�sb�>oZ�l&Z�´gmk^[Zm3�HZk^�]^�\^�]Z\ŉ�

\he^`bb�f^b�ling�\ŉ�Z\mbobmŉŕbe^�ehk�lngm�ZfnsZgm^�Ƃb�

ieŉ\nm^%�i^�fbg^�gn�fŉ�[n\nkŉ�\nf�´b�[n\nkŉ�i^�^b8

Oŉs©g]�\ŉ�ZlmZ�]^obg^�h�ikh[e^fŉ%�l&Z�ahmŉk©m�

lŉ�l^�l_ŉmnbZl\ŉ�\n�fZfZ�^b'

āb�\nf�Z�o^gbm�l^ZkZ%�]niŉ�\^�Zn�f©g\Zm%�^Z�b&Z�linl�

fZf^b�\ŉ�ok^Z�lŉ&b�\^Zkŉ�l_Zmne'�FZfZ�Z�_hlm�_hZkm^�

_^kb\bmŉ�Ƃb�b&Z�linl�\ŉ�h�Zl\nemŉ�\n�Zm^gŕb^'

:mng\b�>oZ�b&Z�iho^lmbm�fZf^b�\nf�mhZm^�Z\mbobmŉŕbe^�

i^�\Zk^�e^�´g\^i^�gn�´b�Z]n\�[n\nkb^%�[Z�\abZk�ng^e^�

´b�ikh]n\�lmk^l'�<ŉ�´g\^i^�h�Z\mbobmZm^%�]^ing^�^_hkm%�

l^�lmkŉ]nb^Ƃm^%�]Zk�Zihb�h�Z[Zg]hg^Zsŉ�Ƃb�´g\^i^�

Zemŉ�Z\mbobmZm^�Ƃb�mhm�ZƂZ'

<^�lhenŕb^�lŉ�`ŉl^l\�i^gmkn�Z�_b�_^kb\bmŉ�\n�\^^Z�\^�_Z\8
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FZfZ�Zmng\b�b&Z�linl�>o^b�\ŉ�Zk^�lhenŕbZ�i^k_^\mŉ�

i^gmkn�^Z%�bZk�lhenŕbZ�^lm^�lŉ&ŕb�Zl\neŕb�bgbfZ'

<nf�Z]b\ŉ�lŉ&fb�Zl\nem�bgbfZ8�Z�´gmk^[Zm�>oZ'

FZfZ�b&Z�^qieb\Zm3�_b^\Zk^�]bgmk^�ghb�Zo^f�ing\m^

_hkm^�Ƃb�ing\m^�leZ[^%�_Z\^f�ng^e^�en\knkb�\n�

ieŉ\^k^%�bZk�Zem^e^�gn�g^�ieZ\�]^eh\'�

<©g]�g^�Ze^`^f�h�Z\mbobmZm^%�Zk�mk^[nb�lŉ�g^�nbmŉf

�eZ�ing\m^e^�ghZlmk^�_hkm^%�Ƃb�lŉ�\ŉnmŉf�lŉ�´gmŉkbf�

Z\^lm^�ing\m^�_hkm^'�

:k�mk^[nb�lŉ�Ze^`b�\^oZ�\^�´ŕb�^lm^�ŕb^�gZmnkZe%�Ƃb�

\^�mn�_Z\b�\n�ieŉ\^k^'�:e^`^�]niŉ�\nf�´ŕb�ling^�bgbfZ�mZ%�

]bgmk^�iZlbngbe^�mZe^'�>oZ�b&Z�fneŕnfbm�fZf^b�Ƃb�Z�

ie^\Zm�`©g]bmhZk^�eZ�\ne\Zk^%�^Z�l^�´gmk^[Z3�

HZk^�\Zk^�^lm^�ing\mne�f^n�_hkm^8�HZk^�\^�fb&Zk�

ieŉ\^Z�fb^�\^e�fZb�fnem�lŉ�_Z\8�
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:\^lm^�`©g]nkb�Zn�_kŉf©gmZm&h�\abZk�Ƃb�i^lm^�ghZim^%�

]Zk�\nf�l&Z�mk^sbm�]^�]bfbg^ZŕZ%�>oZ�Ƃb&Z�linl3

ŨěKT�EG�URGCTĀĀ�8RGCT�Sľ�ĂT�EGC�MCK�

DTNľ�DCĚGRKNľĀ

āb�]^�Zmng\b�´g\heh�>oZ

Z�_ŉ\nm�e^\ŕbb�]^�[Ze^m�

Ƃb�Z�_hlm�_^kb\bmŉ�\n�Ze^`^k^Z�^b'�
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Care este unul din punctele tale forte?

%G�rŷK�PĚCEG�EGĚ�MCK�MTĚě�Sľ�HCEK!

=^l^g^Zsŉ&m^�_ŉ\©g]�ZlmZ�Zb\b3

%G�rŷK�PĚCEG�EGĚ�MCK�MTĚě�Sľ�HCEK!

Kŉling]^�eZ�´gmk^[ŉkb'
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4GŷGěC�STEEGSTĚTK�

Succes���^lm^�\^oZ�\^�\n�mhŕbb�g^�]hkbf%�

]Zk�\Zk^�´gl^Zfgŉ�en\knkb�]b_^kbm^�i^gmkn

_b^\Zk^�]bgmk^�ghb'�

I^gmkn�\bg^oZ�ln\\^l�ihZm^�lŉ�´gl^fg^�

lŉ�k^nƂ^Zl\ŉ�lŉ�_Z\ŉ�khZmZ%�i^gmkn

Zem\bg^oZ�ihZm^�lŉ�´gl^fg^�lŉ�\©Ƃmb`^�

h�\hfi^mbŕb^�]^�ƂZa%�i^gmkn�Zem\bg^oZ�

lŉ�\k^^s^�ng�ghn�kh[hm%�Ƃb�ZƂZ�fZb�]^iZkm^'

=^l^g^Zsŉ�ZlmZ�Zb\b
%G�rNSGCMNľ�PGNěRT�ěKNG�STEEGS!�%G�ŷK�CK�FORK�Sľ�RGCĚKYGYK!

gnf^e^�mŉn

%CPKě����ĚTĚ���
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Povestea lui Andrei
=^Ƃb�_b^\Zk^�]bgmk^�ghb�Zo^f�h�Zemŉ�bfZ`bg^�Z�\^^Z�\^�ok^f�

lŉ�k^Zebsŉf%�h[b^\mbo^e^�ghZlmk^�lngm�]b_^kbm^%�

iZƂbb�lik^�ln\\^l�lngm�f^k^n�Z\^bZƂb'

Lŉ�\bmbf�Z\nf�iho^lm^Z�enb�:g]k^b%�ng�[ŉb^ŕ^e�\Zk^�Z�´goŉŕZm�

ikbg�^qi^kb^gŕ^e^�enb%�iZl�\n�iZl%�]knfne�lik^�ln\\^l'

<©g]�Zo^Z�]hZk�1�Zgb�Ƃb�^kZ�´g�\eZlZ�Z�+&Z%�enb�:g]k^b�

gn&b�ieŉ\^Z�]^eh\�fZm^fZmb\Z'�EZ�_b^\Zk^�hkŉ�]^�

fZm^fZmb\ŉ�^e�Zo^Z�h�m^Zfŉ%�\ŉ�gn�oZ�Ƃmb�lZn�\ŉ�

gn�oZ�inm^Z�kŉling]^�\hk^\m'�āb�i^lm^�mhZm^�

Zlm^Z%�enb�:g]k^b�´b�ieŉ\^Z�mZk^�fnem�lŉ�l^�chZ\^�i^�mZ[e^mŉ%�

Ƃb�i^mk^\^Z�]^lmne�]^�fnem�mbfi�cn\©g]n&l^'�:lmZ�gn&b�Z]n\^Z

]^eh\�k^snemZm^�[ng^�eZ�Ƃ\hZeŉ%�Ƃb�:g]k^b�

Zo^Z�f^k^n�]^�_ŉ\nm�_Zŕŉ�]bl\nŕbbehk�\n�

]hZfgZ�´goŉŕŉmhZk^�Ƃb�\n�iŉkbgŕbb'
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ā\hZeZ�]^o^gbl^�ng�lmk^l�i^gmkn�^e'�=Zk�^kZ�h�hiŕbng^�

lŉ�gn�f^k`b�eZ�Ƃ\hZeŉ8�=^lb`nk%�gn'�:g]k^b�mk^[nbZ

lŉ�`ŉl^Zl\ŉ��h�lhenŕb^'�MhZmŉ�enf^Z%�bg\enlbo�:g]k^b%�

]hk^Z�\Z�en\knkbe^��lŉ�l^�´g]k^im^�´gmk&h�sb'

āb�bZmŉ�\ŉ�ZlmZ�\abZk�l&Z�´gm©fieZm%�:g]k^b�Z�_hlm�bglibkZm�

]^�:m^eb^kne�LhneDb]l%�ng]^�Z�´goŉŕZm�k^ŕ^mZ�ln\\^lnenb�

Ƃb�Z�]^\bl�lŉ�´g\^k\^�lŉ�h�Zieb\^�´g�\Zsne�enb'

=Zk�\nf�lŉ�_Z\b�ZlmZ�]bgmk&h�]Zmŉ8�>b�[bg^%�:g]k^b�Ƃb&Z�_bqZm�

\Z�h[b^\mbo�lŉ�_Z\ŉ�fZm^fZmb\Z�ieŉ\nmŉ'�:�Ze^l�lŉ�

`©g]^Zl\ŉ�ihsbmbo%�lŉ�]^ingŉ�^_hkm�Ƃb�lŉ�_b^�

i^kl^o^k^gm�´g�Z�^q^klZ�eZ�fZm^fZmb\ŉ'

=hZfgZ�´goŉŕŉmhZk^�Ƃb�iŉkbgŕbb�enb�Zn�_hlm�fZb�

fnem�]^\©m�´g\©gmZŕb�lŉ�´e�Zcnm^�i^�:g]k^b'

:n�´g\^inm�ikbg�Z�ieZgb_b\Z�i^gmkn�:g]k^b�hk^�lniebf^gmZk^�

]^�fZm^fZmb\ŉ%�bZk�:g]k^b�Z�´g\^inm�lŉ�^q^kl^s^�´g�_b^\Zk^�sb'
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ā\hZeZ�]^o^gbl^�ng�lmk^l�i^gmkn�^e'�=Zk�^kZ�h�hiŕbng^�

lŉ�gn�f^k`b�eZ�Ƃ\hZeŉ8�=^lb`nk%�gn'�:g]k^b�mk^[nbZ

lŉ�`ŉl^Zl\ŉ��h�lhenŕb^'�MhZmŉ�enf^Z%�bg\enlbo�

:g]k^b%�]hk^Z�\Z�en\knkbe^��lŉ�l^�´g]k^im^�´gmk&h�sb'

āb�bZmŉ�\ŉ�ZlmZ�\abZk�l&Z�´gm©fieZm%�:g]k^b�Z�_hlm�bglibkZm�

]^�:m^eb^kne�LhneDb]l%�ng]^�Z�´goŉŕZm�k^ŕ^mZ�ln\\^lnenb�

Ƃb�Z�]^\bl�lŉ�´g\^k\^�lŉ�h�Zieb\^�´g�\Zsne�enb'

=Zk�\nf�lŉ�_Z\b�ZlmZ�]bgmk&h�]Zmŉ8�>b�[bg^%�:g]k^b�Ƃb&Z�_bqZm�

\Z�h[b^\mbo�lŉ�_Z\ŉ�fZm^fZmb\Z�ieŉ\nmŉ'�:�Ze^l�lŉ�

`©g]^Zl\ŉ�ihsbmbo%�lŉ�]^ingŉ�^_hkm�Ƃb�lŉ�_b^�

i^kl^o^k^gm�´g�Z�^q^klZ�eZ�fZm^fZmb\ŉ'

=hZfgZ�´goŉŕŉmhZk^�Ƃb�iŉkbgŕbb�enb�Zn�_hlm

fZb�fnem�]^\©m�´g\©gmZŕb�lŉ�´e�Zcnm^�i^�:g]k^b'

:n�´g\^inm�ikbg�Z�ieZgb_b\Z�i^gmkn�:g]k^b�hk^�lniebf^gmZk^�

]^�fZm^fZmb\ŉ%�bZk�:g]k^b�Z�´g\^inm�lŉ�^q^kl^s^�´g�_b^\Zk^�sb'



En\knkbe^�gn�l&Zn�´f[ngŉmŉŕbm�i^lm^�ghZim^%�Ƃb�:g]k^b

Z�mk^[nbm�lŉ�Zb[ŉ�kŉ[]Zk^�Ƃb�lŉ�gn�k^gngŕ^�\©g]�Z�

´gm©fibgZm�]b_b\nemŉŕb'�I©gŉ�eZ�l_©kƂbmne�Zgnenb�

Ƃ\heZk�´glŉ%�:g]k^b�Z�Zcngl�lŉ�_b^�ikbgmk^�ikbfbb�

]bg�\eZlŉ�eZ�fZm^fZmb\ŉ'

MhZmŉ�enf^Z�e&Z�Z]fbkZm�i^gmkn�efortul�Ƃb�PGRSGUGRGNŷC�lZ'�

:\nf%�:g]k^b�Z�´goŉŕZm�\Ze^Z�lik^�ln\\^l�Ƃb�h�oZ�inm^Z�

Zieb\Z�f^k^n%�]^�\©m^�hkb�Zk^�g^ohb^'

:g]k^b�Z�´gŕ^e^l�\ŉ�]Z\ŉ�Zb�ng�h[b^\mbo�Ƃb�´g�_b^\Zk^�sb�´ŕb�_Z\b�

h�ikbhkbmZm^�]bg�Z�_Z\^�\©ŕboZ�iZƂb�´glik^�

h[b^\mbone�mŉn�Zmng\b�m^�o^b�lbfŕb�_hZkm^�

[bg^�Ƃb�´fiebgbm'�O^b�inm^Z�Zihb�lŉ&ŕb

Zeh\b�Ƃb�mbfi�i^gmkn�ch\nkbe^�i^�

mZ[e^mŉ'�Gn�^lm^�]^lik^�Z�k^gngŕZ�

\n�mhmne�eZ�ch\nkb%�\b�^lm^�]^lik^�Z&ŕb�_bqZ�

gbƂm^�PRKORKěľŷK�i^�\Zk^�lŉ�e^�nkfŉk^Ƃmb�

fZb�´gm©b%�Ƃb�Zihb�lŉ&ŕb�Zeh\b�mbfi�Ƃb�i^gmkn�FKSěRCEŷKG�
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#K�PTěGC�Sľ�FGSERKK�ECRG�CT�HOSě�PCŲKK�PCRETRŲK�
FG�#NFRGK�rNSPRG�STEEGS!

)gNFGŲěG�ěG�ĚC�O�SKěTCŷKG�rN�ECRG�ŲK�ěT�CK�
rNFGPĚKNKě�ET�STEEGS�TN�ODKGEěKU�FG�CĚ�ěľT�

pasul 1.

pasul 2.

pasul 3.

pasul 4.

pasul 5.

Care a fost obiectivul?

<^�]b_b\nemŉŕb�Zb�´gm©egbm�´g�k^ZebsZk^Z�Z\^lmnb�h[b^\mbo8

<^�Zb�_ŉ\nm�\Z�lŉ�]^iŉƂ^Ƃmb�Z\^lm^�]b_b\nemŉŕb8

<nf�m^&Zb�lbfŕbm�\©g]�Zb�k^nƂbm8
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“Succesul nu vine 
la tine singur,
 
ěRGDTKG�Sľ�MGRIK�
ěT�Sľ�Ě�IľSGŲěKĀ£
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Alege pe cineva care are succes Ƃb�i^�\Zk^�´e(h�Z]fbkb�
Ƃb�Z_eŉ�fZb�fnem^�en\knkb�]^lik^�Z\^Zlmŉ�i^klhZgŉ�\Znm©g]�
bg_hkfZŕbb�hgebg^�lZn�h__ebg^'

=^l^g^Zsŉ&�b�ihkmk^mne%�Ƃb�\hfie^m^Zsŉ&b�
ikh_bene�Zb\b

I^gmkn�\^�^lm^�\^e^[kŉ�Z\^Zlmŉ�i^klhZgŉ8

:k^�ng�\bmZm�]bg�\Zk^�l&Z�bglibkZm8

<^�h[lmZ\he^�Z�´gm©fibgZm�´g�]knfne�lŉn�lik^�ln\\^l8

<^�Z�_ŉ\nm�\Z�lŉ�]^iŉƂ^Zl\ŉ�Z\^lm^�h[lmZ\he^8

Gnf^
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5TNě�RGETNOSEľěOR�OCRG�

A fi ŚóèŭİĸŠèÎŨĸŚ ´gl^Zfgŉ�Z�Z\hk]Z�

Zm^gŕb^�en\knkbehk�[ng^�]bg�obZŕZ�mZ'�Ihŕb�_b�

k^\nghl\ŉmhk(hZk^�i^gmkn�cn\ŉkbbe^�i^�\Zk^�e^�Zb%�

lZn�i^gmkn�]kZ`hlm^Z�_Zfbeb^b�mZe^%�i^gmkn�

likbcbgne�i^�\Zk^�be�ikbf^lmb�]^�eZ�ng�ikb^m^g�

lZn�i^gmkn�en\knkb�fŉkngm^%�\nf�Zk�_b�ng�s©f[^m�

Ze�\nboZ�\Zk^�m^�_Z\^�_^kb\bm'

·NEGCREľ�Sľ�ěG�IgNFGŲěK�ĚC���ĚTERTRK�PGNěRT�ECRG�GŲěK
RGETNOSEľěOR�OCRG�rN�CEGSě�MOMGNě�

%CPKě�����ĚTĚ���

5TNě�RGETNOSEľěOR�OCRG�PGNěRT�
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Cum a devenit IRina recunoscatoare
Irina era o fetiţă foarte drăguţă și avea norocul să trăiască

într-o familie care o iubea foarte mult. Mergea la o școală 

foarte bună și avea o mulţime de jucării. De fapt avea atât 

de multe jucării încât nici ea nu le mai știa pe toate, unele 

dintre jucăriile ei nici măcar nu erau scoase din cutie cu 

lunile, pentru că pur și simplu erau prea multe.

Irina avea toate condiţiile să fie fericită, și toată lumea din 

jurul ei își dorea să o ajute să devină așa, problema este 

că, fără nicio explicaţie plauzibilă la prima vedere, 

Irina era veșnic nemulţumită.

Ei i se părea mereu că nu are destul, și nicicum nu 

concepea să vadă o jucărie sau o nouă marcă de role sau 

ultima consolă de jocuri și să nu o primească imediat. Ea îi 

ruga mereu pe părinţi să-i cumpere toate aceste lucruri și, 

când le primea, era fericită pentru foarte puţin timp până 

când următoarea tentaţie își făcea apariţia. 
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Atunci, ultima achiziţie își pierdea imediat valoarea, și

atenţia mergea spre următoarea. Din cauză că în 

majoritatea timpului Irina își îndrepta atenţia spre ceva 

ce nu avea încă, dorinţa asta o făcea să se simtă mereu 

nefericită și chiar nedreptăţită. De ce prietena mea să 

meargă cu ultimul tip de role și eu nu, asta nu e 

drept, gândea Irina.

Toate astea s-au întâmplat pentru o mare parte a 

primilor 2 ani de școală ai Irinei, până când într-o 

zi situaţia s-a schimbat radical. Cum s-a întâmplat asta?

Irina a fost invitată la ziua de naștere a unei colege pe 

care o chema Ioana. De fapt toţi copiii din clasă au fost

invitaţi. Pentru că Ioana era tare drăguţă cu toata lumea, 

toţi au acceptat invitaţia ei. Dar ce să vezi, Ioana le-a spus 

copiilor că nu-și dorește niciun cadou de ziua ei, ci ar vrea 

ca banii pe care fiecare copil i-ar da pe cadou, să meargă la

 o asociaţie care ajută copiii orfani.
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Atunci Ioana i-a explicat Irinei: eu am destule jucării, 

sunt însă copii în lumea asta care nu au ce mânca sau un 

acoperiș deasupra capului. Ei au mai multă nevoie de 

ajutor decât eu de jucării. Atunci când îi ajut pe ei, mă 

simt fericită. Când acorzi atenţie lucrurilor bune din viaţa 

ta, realizezi cât ești de norocoasă, vei aprecia aceste

lucruri, și vei fi fericită. Și eu eram așa înainte, îmi 

doream mereu mai mult și nu eram niciodată fericită,

acum însă, în loc să acord atenţie lucrurilor pe care 

mi le doresc și nu le am, acord atenţie și apreciez 

ceea ce am deja, și sunt recunoscătoare pentru 

lucrurile bune din viaţa mea. Asta mă face să 

mă simt fericită. Ar trebui să încerci și tu. 

Cuvintele Ioanei au pus-o pe gânduri pe 

Irina și când a ajuns acasă a început 

să vadă cu alţi ochi multele cutii de jucării 

din camera ei. 
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S-a gândit: sunt recunoscătoare pentru că am atâtea jucării. 

Dintr-o dată, după foarte multă vreme, Irina s-a simţit 

fericită. Ea a început să scoată din cutii jucăriile și să le

privească cu alţi ochi. 

Din ziua aceea Irina a înţeles lecţia, ea își amintea mereu 

să acorde atenţie lucrurilor bune din viaţa ei și să fie 

recunoscătoare pentru ele. 

Recunoștința a făcut-o pe Irina fericită. 

Încearcă și tu asta.
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Scrie pe fiecare frunză a acestui 
pom lucruri sau persoane din 
viața ta pentru care ești 
recunoscător/oare

începe 
aici

POMUL RECUNOȘTINȚEI
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Capitolul 5.
Sunt pozitiv.

Când ești pozitiv, vei alege să vezi partea 

bună a situaţiilor și persoanelor din jurul tău. 

În orice situaţie, chiar dacă nu îţi este favorabilă, 

poţi găsi ceva pozitiv. Atunci când vezi partea 

pozitivă a lucrurilor, vei fi motivat să cauţi soluţii 

în loc să te lași copleșit de probleme, vei obţine 

rezultate mai bune și vei fi mai fericit.

În mintea noastră sunt fel de fel de gânduri, unele sunt pozitive și ne

ajută iar altele sunt negative și ne împiedică.

Iată aici câteva exemple:

Atunci când gândurile tale pozitive sunt mai multe 

decât gândurile tale negative, înseamnă 

că gândești pozitiv.

Sunt 
puternic/ă!

Sunt 
bun/ă!Sunt 

special/ă!

Am curaj!

Pot reuși!
Vreau să 
încerc!

Nu voi 
reuși

E greu

Nu pot

Sunt 
slab/ă
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Ce gânduri ai cel mai des în mintea ta?

        Acum vezi câte dintre gândurile tale sunt 
   pozitive și câte sunt negative.

Ce ai putea să faci pentru a avea mai multe 
gânduri pozitive?

scrie-le aici

1)

2)

gânduri pozitive.

gânduri negative.Am

Am

x
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Mihai era un băieţel de 9 ani care avea foarte multă 

imaginaţie. Lui îi plăcea să viseze și să-și imagineze tot 

felul de lucruri minunate. Ce îl fascina cel mai mult pe Mihai

era să înţeleagă cum funcţionează mintea lui, cum se 

formează și cum ne influenţează gândurile noastre. 

O să-l întreb pe bunicul, se gândește Mihai, el va ști cu 

siguranţă să-mi explice. Zis și făcut, Mihai s-a dus la bunicul 

și l-a rugat să-i explice cum 

funcţionează mintea cuiva? 

De ce unii oameni sunt veseli și alţii 

sunt încruntaţi? 

De ce unii oameni au curaj și altora le e frică?

Bunicul a fost mai mult decât încântat să-i explice lui Mihai, 

și imediat s-au așezat confortabil și bunicul a început povestea.

Imaginează-ţi că ne-am făcut mici, mici și ne-am urcat 

într-un avion la fel de mic și acum zburăm prin mintea cuiva. 

Razboiul Gandurilor
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Wow bunicule, este fascinant!! Ce vom vedea acolo?

Vom vedea în primul rând cum în mintea noastră intră 

fel de fel de informaţii, ele sunt așa ca niște unde. 

Informaţiile vin din jurul nostru, din ceea ce noi auzim, 

vedem și simţim.

Creierul primește informaţiile și le transformă în gânduri. 

În mintea noastră sunt peste 60 de mii de gânduri

în fiecare zi.

Așa de multe, bunicule? Cum le putem ţine în mintea

noastră pe toate?

Nu toate aceste gânduri rămân în mintea noastră, 

multe dintre ele vin și pleacă fără să ne influenţeze.

Noi trebuie să fim atenţi la gândurile care rămân acolo

în mintea noastră și pe care le avem mereu, mereu. 

Între aceste gânduri este un război continuu.

Cum așa este război bunicule?
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Păi pentru că o parte dintre gânduri sunt gândurile noastre 

pozitive, bune, care ne spun că suntem speciali, că putem

reuși, că suntem curajoși și valoroși, iar cealaltă parte, 

sunt gândurile noastre negative sau rele, care ne spun că 

nu suntem speciali și nu suntem buni, și nu putem 

reuși. Pentru că gândurile astea sunt contradictorii, ele 

sunt tot timpul în război unele cu altele.

Aaaaa, acum înţeleg, bunicule. Dar mai am o

întrebare, dacă ele sunt tot timpul în război, 

care gânduri vor câștiga?

Asta este simplu, vor câștiga întotdeauna gândurile 

care sunt mai numeroase și mai puternice.

Mmmm înţeleg acum. Dar cum am putea noi face ca

întotdeauna să câștige războiul gândurile noastre 

bune? Păi asta depinde de tine, spune bunicul, 

tu ai control asupra gândurilor tale. 
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Poţi alege să asculţi și să crezi numai cuvintele bune pe 

care le auzi în jurul tău, iar dacă simţi că în mintea ta 

apare mereu, mereu un gând negativ, poţi încerca să îl

schimbi într-un gând pozitiv.

De exemplu dacă gândul tău este ‘nu pot’, îl poţi 

schimba în ‘pot să încerc’ și atunci el devine pozitiv.

Mulţumesc, bunicule, a fost tare frumoasă povestea ta! 

Acum știu cum pot fi mereu de partea gândurilor 

mele pozitive. 

Și tu poţi încerca să schimbi gândurile tale 
negative în gânduri pozitive:

în loc de:

Nu vreau

Nu știu

Nu sunt bun la matematică 

E greu 

Nu vreau să greșesc         

Vreau să încerc

spun:
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Despre  perseverență

Gândește-te la o dorință a ta

Nu-i așa că dorința ta pare mai 
ușor de realizat acum?

Capit     lul 6.

Imaginează-ți cum te vei simți cînd această dorință ți se va îndeplini.

Acum imaginează-ți o piedică. Ce stă în calea îndeplinirii dorinței tale?

Acum imaginează-ți cum ai putea să depășești această piedică. 
Fă un plan pentru depășirea ei.
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Dacă ai avea de ales intre a face un lucru usor si un lucru greu,
pe care ai alege sa-l faci?

Ce se va intampla daca alegi sa faci numai lucruri usoare?

Ce se va intampla daca alegi sa faci lucruri din ce in ce mai grele?

Atunci când găsești o cale de a depăși 
dificultățile în loc să renunți, înseamnă că 
ești perseverent!

45



Lui Radu i se părea că tot ce face este ușor. El știa că este un 

copil inteligent, și din cauza asta se putea descurca foarte 

bine la școală. Prindea totul din zbor, nu avea nevoie să 

facă nici cel mai mic efort. În primele clase chiar a reușit an 

de an să primească premiul întâi cu coroniţă. Toată lumea

îl lăuda. Doamna invăţătoare folosea orice prilej ca să-l dea pe 

Radu drept exemplu de elev bun. ʻRadu primește doar FB pe 

linie, toate testele lui sunt fără greșealăʼ, spunea doamna.

‘Sunt cel mai bun’, ‘Sunt inteligent și talentat’ 

gândea Radu. Pentru că avea acest statut de copil genial, 

Radu era foarte atent să nu cumva să i se întâmple să arate 

vreo slăbiciune. Înainte ca el să răspundă la o întrebare, 

trebuia să fie absolut sigur că știe răspunsul corect, Radu 

nu își dădea voie să facă vreo greșeală, 

pentru că el credea că asta îi putea 

pune in pericol imaginea. 

DESPRE PErSE VEREnTA
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ʻCe vor crede colegii mei dacă eu nu răspund corect?ʼ 

Doamna învăţatoare va crede că eu nu știuʼ , astea 

erau gândurile lui Radu înainte de a ridica mâna. Și 

de multe ori chiar se întâmpla să renunţe și să nu mai 

ridice mâna atunci când nu era absolut sigur că va 

răspunde corect. Și strategia lui Radu funcţiona perfect,

nimeni nu îi punea la îndoiala inteligenţa și toţi îl 

vedeau ca pe un elev fruntaș. Radu era mereu în 

centrul atenţiei. Asta până într-o bună zi, când totul 

s-a schimbat. Radu a trecut în clasa a-5-a. Prima zi de 

școală a fost una puţin spus neobișnuită. Dintr-o dată 

parcă, Radu nu mai era privit ca eminentul clasei. Noul

diriginte, dar și fiecare profesor care intra în clasă, 

păreau a nu recunoaște în mod automat, ca până acum, 

statutul lui de copil genial. Radu a devenit treptat trist, 

și a început să spună că lui nu-i place deloc în clasa

a5a. Ba chiar că nu-i mai place deloc școala. 
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Totul este foarte greu, spunea Radu, care se simţea

copleșit de tot ce apăruse nou în viaţa lui. El începuse 

să se teamă de teste, și când știa că urmează un test își

făcea griji că va primi o notă mică. Era atât de îngrijorat,

încât parcă mintea i se bloca, și până și cele mai simple 

exerciţii, pe care știuse să le facă până atunci, i se

păreau de nerezolvat. Nimic nu mai era ca înainte, 

și asta nu-i plăcea lui Radu deloc, se simţea neajutorat. 

Ce să facă? Temele i se păreau foarte grele, și avea 

din ce în ce mai mult nevoie de ajutor. Tot ce era legat 

de școală reprezenta un continuu stres. ʻE greuʼ, 

ʻNu sunt bun la matematicăʼ, ʻNu-mi place școalaʼ. 

Aceste gânduri se repeteau mereu, mereu în 

mintea lui Radu.Trebuia neaparat găsită o soluţie. 

Și soluţia a venit într-o bună zi cu totul întâmplător. 
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Radu a primit cadou de ziua lui un Lego foarte 

complicat, era mult mai complicat decât toate celelalte

Lego pe care le făcuse până acum. Primul lui gând 

a fost, ʻCum o să reușesc eu vreodată să fac un Lego 

atât de greu?ʼ Dar pentru ca Lego era pasiunea lui, 

Radu și-a spus ʻam să încercʼ. Imediat a așezat cu 

atenţie toate punguţele în ordine, a deschis cărticica 

cu instrucţiuni, și a început să asambleze piesele. Nu 

i-a fost deloc ușor, de multe ori s-a potincit și a trebuit

să o ia de la început. De fiecare dată când a geșit, 

Radu a încercat să înţeleagă cum să facă altfel data 

viitoare. Ajunsese la capătul răbdării de multe ori, 

dar tot singur a reușit să se încurajeze: ʻsunt pe drumul 

cel bunʼ, ʻpot reușiʼ. După ore de lucru, Radu a scos 

un strigăt de bucurie: ʻAm reușit!!!ʼ. Nava spaţiala din 

Lego era super, și fiecare detaliu era la locul lui,

exact ca în schemă.
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Radu a fost cuprins de fericire, ʻAm reușitʼ, și-a spus el. 

Și următoarea frază care i-a venit în minte a fost: ‘Înseamnă 

că eu pot face lucruri grele’. ʻPăi stai așaʼ, și-a spus Radu

în continuare, ce-ar fi să aplic aceeași reţetă și la școală, 

dacă școala e grea și eu știu că pot face lucruri grele. La fel 

ca și la Lego, a înţeles că atunci când faci un lucru mai greu, 

acesta nu iese din prima încercare. Chiar dacă greșim prima 

oară, nu trebuie să ne temem de asta, ci trebuie să învăţăm o 

lecţie din greșeala noastră și să mai încercăm odată.ʻDe câte 

ori îmi va fi greu, mă voi încuraja și mă voi gândi că sunt pe 

drumul cel bun, că pot depăși piedicile și pot reuși.ʼ și-a spus 

Radu. Asta e strategia câștigătoare. Iată cum, ca prin farmec, 

experienţa lui Radu la școală s-a schimbat radical. A început 

să exerseze mai mult, să răspundă la întrebări, școala e grea 

și eu știu că pot face lucruri grele. La fel ca și la Lego, a 

înţeles că atunci când faci un lucru mai greu, acesta 

nu iese din prima încercare.
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Chiar dacă greșim prima oară, nu trebuie să ne temem

de asta, ci trebuie să învăţăm o lecţie din greșeala

noastră și să mai încercăm odată. 

ʼDe câte ori îmi va fi greu, mă voi încuraja și mă voi 

gândi că sunt pe drumul cel bun, că pot depăși piedicile 

și pot reuși.ʼ și-a spus Radu. 

Asta e strategia câștigătoare.

Încet, încet, Radu și-a recăpătat încrederea în sine, 

și a devenit un elev foarte bun.

Acum Radu privește încrezător spre viitor și se 

gândește că într-o zi va construi o nava spaţială 

adevărată. 
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Tu când ai încercat ultima oară să faci un lucru greu?

Ce ai încercat să faci?

Pune pe hârtie doua povești

O poveste în care ai încercat să faci ceva și nu ai reușit

Ce obstacole

ai întâlnit?

Cum ai 

depășit

obstacolele?
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Gândește-te la diferenţa dintre cele două experienţe, și cum 

poţi aplica strategia folosită atunci când ai reușit în situaţia când 

nu ai reușit.

O poveste în care ai încercat să faci ceva și ai reușit.
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Care este o amintire
care te-a făcut fericit

adaugă
amintirea ta 

aici!
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Desenează amintirea ta aici!
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like a
completează aici 
numele animalului
desenat mai sus

conectează punctele și 
completează posterul!





Îți mulțumim că ai parcurs 
acest Jurnal!

Amintește-ți că în tine trăiește un supererou/o supereroina. 
Depinde doar de tine să-l sau să o aduci la suprafață.

Eu sunt un supererou/Eu sunt o supereroina

Duc lucrurile până la capăt și nu renunț ușor

Exersez pentru a deveni mai bun/ă

Îmi păstrez calmul când fac o greșeală

Învăț din greșeli

Continui să încerc până reușesc

Sunt pozitiv/ă

Îi ajut pe ceilalți

Îmi fixez obiective pe care le duc la îndeplinire

Am o minte deschisă și îmi doresc să încerc 
și să învăț lucruri noi

Poți deveni orice îți propui și noi
 avem încredere în tine!

Mult succes!

Aceste afirmații te vor ajuta să 
aduci la suprafață super

 eroul/eroina din tine:


