
BAJKA TERAPEUTYCZNA
O tym, jak pokonać lęk przed lekarzem, dentystą, szczepieniem 

O kotku puszku 

   Dawno, dawno temu w małym przytulnym domku pod lasem mieszkał
wraz z rodzicami kotek o imieniu Puszek. Wokół domku rozpościerał się

przepiękny  widok na  ogród,  w którym rosło  mnóstwo kwiatów.  Za  
domkiem znajdowało się niewielkie jeziorko z czystą, lazurową wodą,  
w  której  wesoło  pluskały  się  kolorowe  rybki.  Puszek  bardzo  lubił
wyprawy nad jeziorko i lubił przyglądać się pływającym rybkom. Drugim
z ulubionych zajęć kotka były zabawy w kolorowym ogrodzie. W tych
zabawach brali  udział przyjaciele kotka: niedźwiadek, żabka i  motylek.

    Pewnego pięknego i słonecznego dnia Puszek obudził się, przetarł  
oczy, zjadł szybko śniadanko przygotowane przez mamę, wypił kubek  
mleka  i  nagle,  w  otwartym oknie  kuchennym ujrzał  zbliżających  się  
przyjaciół.  Postanowił  szybko do nich dołączyć.  Uradowany wybiegł  
tak szybko, że nie zauważył leżącego na schodach autka… potknął się  
i  bęc!  Upadł.  Kiedy  wstał,  to  poczuł,  że  bardzo  piecze,  boli  i  
puchnie mu prawa przednia łapka. Wielkie łzy napłynęły mu do oczu;  
zrobiło  mu  się  gorąco  i  niedobrze.  Na  szczęście  w drzwiach  domku
stanęła  mama.  Podniosła  płaczącego  synka,  zaniosła  do  pokoju  i
postanowiła zadzwonić po pana doktora. Puszek poczuł, że ze strachu
nastroszyło mu się futerko i drżało całe jego ciałko. 
   Przypomniało  mu  się  jak  niedźwiadek  opowiadał,  że  
gdy  był  chory,  to  pan  w białym fartuchu  dał  mu  gorzkie  niedobre  
lekarstwo do picia,  a  pani  pielęgniarka  kłuła  go długą igłą  w łapkę.  
Strasznie go bolało i miś bardzo rozpaczał. Kotek pomyślał, że teraz to
wszystko przydarzy się jemu. Z tego strachu kotek schował się głęboko
pod kołdrę i cicho płakał. 
   Co jakiś czas wyglądał niespokojnie spod kołderki i sprawdzał, czy nie 
nadchodzi doktor. I oto spostrzegł, że blisko niego siada jego 
przyjaciel motylek:

- Dlaczego tak płaczesz Puszku?
- Bo mama powiedziała, że zaraz przyjdzie do mnie pan doktor.
- Dlaczego tak się go boisz?

Puszek powtórzył motylkowi, jak niedźwiadek opowiadał o swoich 
przeżyciach – o lekarzu, o gorzkim lekarstwie i o zastrzykach.
Motylek zaczął się uśmiechać i powiedział do kotka:



- Oj, ty głuptasku, nie masz się czego bać!!!

     Ja też miałem złamane skrzydełko, spadły z niego dwie kropeczki, też

poszedłem  do  doktora.  Pan  doktor  dotknął  mojego  skrzydełka,  
obejrzał,  zabrał  mnie  na  prześwietlenie  do  szpitala.  Wcale  nie  było  
to  takie  straszne,  a  za  to  bardzo  potrzebne.  Gdybym się  bał  i  nie  
pozwoliłbym  się  dotknąć  lekarzowi,  dziś  nie  mógłbym  poruszać  
skrzydełkiem ani fruwać. Puszek nie do końca uwierzył motylkowi, ale
jego  strach  całkiem zniknął.  Usłyszał,  że  pod  dom podjechało  leśne
pogotowie, wysiadł doktor Puchacz. Miłym ciepłym głosem zapytał: 
- Gdzie kotek? 

    Puszek z ciekawości wysunął łebek spod kołdry i zobaczył miłego  
pana, który trzymał w ręce kolorową książeczkę. Podał ją Puszkowi, a  
ten z zaciekawieniem zaczął ją oglądać. W tym czasie doktor dokładnie
obejrzał  chorą  łapkę  i  stwierdził,  że  trzeba  jechać  do  szpitala  na
prześwietlenie. Mama z Puszkiem wsiadła do samochodu i pojechała do
szpitala.  Leśny  szpital  nie  był  wcale  taki  straszny,  jak  się  Puszkowi
wydawało. Na ścianach były wymalowane obrazki, wszędzie było miło i
przytulnie.
     Po  Puszka  przyszła  uśmiechnięta  miła  Lisiczka,  która  była  
pielęgniarką  i  zabrała  go  ze  sobą.  Powiedziała,  że  zrobi  zdjęcie  
jego  chorej  łapki.  Puszek  rozglądał  się  po  gabinecie,  w  którym  na  
ścianach wisiały obrazki w pięknych kolorowych ramkach i nawet nie  
zauważył,  kiedy  zdjęcie  było  gotowe.  Teraz  należało  tylko  założyć  
gips na złamana łapkę. Pani Lisiczka zaprowadziła Puszka do pokoju,
który okazał się jak z bajkowego snu. Ściany przypominały barwną łąkę,
na której bawił się z przyjaciółmi. Puszek poczuł się bezpiecznie i nawet
nie  wiedział,  kiedy  doktor  Puchacz  założył  mu  gips  na  łapę.
Mógł już spokojnie wrócić z mamą do domu. Mama w nagrodę za jego
odwagę kupiła synkowi zestaw „małego doktora”. 
   Puszek  był  bardzo  zadowolony  i  od  tej  pory  wraz  
przyjaciółmi często bawił się w „leśne pogotowie”. A strach przed 
lekarzem zniknął na zawsze.


