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Op een dag ontstond 
er een klein gaatje in 
de cocon...  

Een man die toevallig 
voorbij kwam, stopte 
en observeerde 
urenlang de 
opgesloten vlinder. 

Deze probeerde 
tevergeefs door het 
kleine gaatje te 
kruipen.  



Na lange tijd leek het 
alsof hij het opgaf. 

Het gaatje was nog 
steeds even klein. 

Het zag ernaar uit dat 
hij alles gedaan had 
wat hij kon.  



Toen besloot de man 
om hem te helpen.  

Hij pakte zijn zakmes 
en opende de cocon.  

De vlinder kwam er 
meteen uit, maar zijn 
lichaam was mager 
en versuft.  

Zijn vleugels waren 
niet goed ontwikkeld 
en bewogen amper. 



De man bleef hem 
gadeslaan en dacht 
dat de vleugels zich 
nog wel zouden 
openen. 

Dat ze wel in staat 
zouden zijn het 
lichaam van de 
vlinder te dragen 
zodat hij weg zou 
kunnen vliegen. 



Dat gebeurde 
echter niet. 
 
Hij bleef zich  
over de grond 
voortslepen met 
zijn magere 
lichaam en zijn 
verschrompelde 
vleugels.  
 
Hij heeft nooit 
kunnen vliegen... 



Wat de man met al 
zijn vriendelijkheid 
en behulpzaamheid 
niet begreep, is dat 
de doorgang door 
het smalle gaatje 
van de cocon een 
noodzakelijke 
inspanning was. 

Dat de inspanning  
nodig was om 
vloeistof in zijn 
vleugels te doen 
stromen zodat hij 
zou kunnen vliegen. 



Soms is een 
inspanning net 
wat we in ons 
leven nodig 
hebben.  

Als we een leven 
zouden leiden 
zonder hinder-
nissen, zouden 
we beperkt zijn.  

Zouden we niet 
zo sterk zijn als 
we nu zijn.  

Zouden we nooit 
kunnen vliegen. 



Ik heb wijsheid 
gevraagd... 

En het leven gaf me 
moeilijkheden om 
me sterk te maken. 

Ik heb geluk 
gevraagd... 

En het leven gaf me 
problemen om op te 
lossen. 

Ik heb kracht 
gevraagd... 

En het leven gaf me 
hersenen en spieren 
om te werken. 



Ik heb gevraagd om 
te kunnen vliegen... 
 

En het leven gaf me 
obstakels om te 
overstijgen. 

 
Ik heb liefde 
gevraagd... 
 

En het leven gaf me 
mensen die hulp 
nodig hadden. 

 
Ik heb gunsten 
gevraagd... 
 

En het leven gaf me 
mogelijkheden. 
 



Ik heb niets 
gekregen van 
wat ik heb 
gevraagd... 

Maar ik heb 
alles gekregen 
wat ik nodig 
had. 



Maak van je struikelblok een opstapje ... 

 en vlieg! 
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