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ES PODEN SUPERAR ELS TRAUMES

Hi havia una vegada una nena que es deia Ruth. Des de molt petita li
agradaven molt els gossos, però un dia va passar una cosa terrible que li va
canviar la vida.

Quan tenia tres o quatre anys, la Ruth acostumava a anar a menjar a casa dels
seus avis dos o tres dies a la setmana. Un d’aquests dies, mentre es dirigia a
casa dels seus avis un gos la va atacar pel carrer fent-li una mossegada. Des
de aleshores, la Ruth va tenir un gran trauma amb els gossos.

Sempre que veia un gos pel carrer es posava a plorar o s’havia de creuar de
vorera per no passar pel costat d’ells. En canvi, la Ruth sempre havia volgut
tenir un gos i fins i tot havia arribat a demanar-li un als seus pares alguna
vegada, però realment sabia que continuava tenint aquell trauma present.

Va estar vivint amb aquesta angoixa durant més de cinc anys i res no millorava.
Mica en mica anava veient com el seu somni de ser veterinària per ajudar als
animals malalts, s’anava esfumant. Ella volia superar el seu trauma amb els
gossos, per això va decidir parlar seriosament amb els seus pares.

La Ruth els hi va demanar amb molta insistència un gos i els seus pares,
finalment, van acceptar. Van anar en família a una protectora d’animals i es van
fixar en un cadell que es deia Neem. Ràpidament van veure que aquell gosset
era massa nerviós i mogut. Així doncs, van decidir descartar-lo per que ella
volia un gos tranquil.

Després d’una bona estona parlant amb la protectora i mirant gossos, van
veure a una gosseta molt tranquil·la i bonica. Es deia June. Només veure-la la
Ruth va pensar al seu cap:

- Aquesta gosseta ja es nostra.

Al diumenge vinent la Ruth va anar amb la seva família a recollir a la June. Des
de aquell dia i fins l’actualitat, viuen tots junts i feliços a casa. I el que és més
important, la Ruth gràcies a la seva nova gosseta va superar el seu trauma i va
fer una nova millor amiga, la June.


