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Пеперуда - летящо насекомо с две двойки криле. Развитието ѝ е с пълна метаморфоза. 

Това означава, че пеперудата минава през няколко етапа на развитие, един от които е 

гъсеница. 

Гъсеница - единствената задача на гъсеницата е да се храни, за да се превърне в един 

от следващите си етапи на развитие в пеперуда.  
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Човек обикновено иска да живее спокойно и леко. Пътят му да е без препятствия и 

трудности. Трудностите и тежките моменти често сломяват човек, особено ако са 

продължителни. Възможно е да го направят песимистичен, отчаян, а понякога дори и да 

създадат у него злоба и завист към тези, чийто живот му изглежда безметежен и лесен. Ако 

житейският път е безпрепятствен, ако човек не среща по него лоши моменти, ако не се спъва в 

камъчета и не преодолява хълмове, дали би направил разликата между добро и лошо, трудно и 

леко, тъмно и светло? Дали би се радвал така възторжено на успеха, ако не е познал неуспеха, 

дали би бил удовлетворен, ако не влага усилия?Преодоляването на трудностите е като 

тренировка за човек, но не на тялото, не на мускулатурата, а на ума, на съзнанието и на 

емоциите. Трудностите каляват, правят ни по-устойчиви, по-силни. Но това би бил резултатът 

само ако го приемаме като временен, като момент, след който следват други, със сигурност по-

добри от предходните.     

 Човешкият живот е като пътека, по която ту се изкачваш, ту се спускаш. Той е като 

денонощие, в което ту пада тъма, ту се ражда изгрев. Той е като цикличната природа, в която 

сезоните се сменят.  

Понякога си мисля, че на живота трябва да се гледа като на приключение, в което човек 

се ражда, прави първи стъпки, казва първи думи, но и има възможността да развие своя 

светоглед към благодарност, смирение и мъдрост. Ние сме тук, за да учим както уроците в 

училище, така и житейските уроци. А учението е дълъг процес, в който понякога получаваш 

слаб, а друг път отличен. Но и слабата оценка е нещо, което е полезно, защото тя показва 

докъде си стигнал, какво трябва да поправиш, в каква посока е добре да поемеш.    

Гъсениците, които трябва да се изтърпят, за да се видят пеперуди, могат да бъдат 

трудностите и не дотам приятните моменти, които на човек му се налага да понесе, за да види 

след техния край нещо по-красиво, изящно и имащо криле. А красивото, изящното и летящото, 

са добрите дни, които следват, светлината, която винаги идва след нощта, радостта, която 

измива сълзите и усмивката, която заменя тъгата. 

Но гъсениците са и нашата собствена промяна, част от нашето развитие, това сме самите 

ние в даден етап от живота ни. Все още крехки, пълзящи и неуверени, имащи в началото  задача 

само да се храним, а после - укрепнали, започваме да вървим с ежедневни усилия към една нова 

форма. Тази на нашата собствена, уникална пеперуда, която освен че става по-красива, се 

научава и да лети.   

 


