
 

VAR INTE  
EN KYCKLING!

Välkommen till fablernas värld! Träningsgurun David Samuyiwa vill 
hjälpa dig att leva upp till din medfödda potential via en sedelärande 

historia. Det var en gång…
Av: David Samuyiwa Foto: Henrik Sandsjö

et finns en saga om en örn som 
medan hon bar sina ägg till boet 
tappade ett av dem, som föll och 
till slut hamnade i ett hönshus. 

Enligt berättelsen kläcktes ägget och en 
örnunge tittade ut, som trots att den var olik 
alla kycklingar i hönshuset ändå kom att bete 
sig likadant som dem. Örnungen trodde helt 
enkelt att han var en kyckling – en annor-
lunda sådan, men inte desto mindre en 
kyckling.

När örnungen växte upp och blev en vuxen 
örn, kunde han se stora skillnader mellan sig 
själv och kycklingarna, men eftersom han 
hela tiden var omgiven av dem trodde han sig 
fortfarande vara just en kyckling. Trots sin 
större styrka och sitt enorma vingspann 
kunde han bara flyga korta sträckor, och han 
åt bara hönsfoder och gick med huvudet 
nedböjt precis som de andra kycklingarna. 
Aldrig försökte han lämna hönshuset.

En dag flög en stor örnhona förbi uppe 
bland molnen, och med sin skarpa blick 
kunde hon urskilja en örn i hönshuset nere 
på marken. Hon slog ner, flaxade med sina 
majestätiska vingar och landade bland 
kycklingarna. Självsäkert och med huvudet 
högt vandrade hon bort till sin frände och 
frågade varför han betedde sig som en 
kyckling. Han tittade upp mot den magnifika 
örnhonan och svarade: ”Eftersom jag är en 
annorlunda typ av kyckling. Jag är speciell.” 
Örnhonan tittade på honom och sa: ”Din 
dåre, du tror alltså att du är en speciell sorts 
kyckling bara för att du är större och starkare 
än de andra. När du växte upp och såg den 
stora skillnaden mellan dig och dem skulle 
du ha gjort något åt saken istället för att lurat 
dig själv att tro att du är speciell.”
      Örnen blev förlägen och frågade örnho-
nan: ”Så om jag inte är en kyckling, vad är jag 
då?” Örnhonan tog med honom till en 
vattenpöl och sa: ”Titta ner i vattnet. Vad ser 
du avspegla sig?” När han fick se sin egen 
spegelbild bredvid örnhonans insåg han att 
han var en örn, född att susa fram uppe bland 
molnen och använda sina mäktiga vingar att 
härska över skyarna. Örnhonan visade 

honom hur han skulle använda sina vingar för 
att flyga och lämna hönshuset för att aldrig 
återvända.

Bred ut dina vingar
Sensmoralen i den här berättelsen är enkel: 
sluta vara en kyckling och bli den örn du 
föddes till. Dagligen ser jag talang och 
potential gå till spillo eftersom alltför många 
örnar sitter fast i hönshus, där de hittar på 
ursäkter, siktar lågt och grämer sig över sina 
bortslösade talanger. De blir äldre men inte 
visare, vågar inte lämna sina hönshus och tror 
att de är speciella eftersom de bara umgås 
med kycklingar.

Örnar umgås aldrig med kycklingar i sin 

naturliga miljö, de hör hemma långt uppe 
bland skyarna. Jag har haft min beskärda del 
av kycklingar i min närhet, och tro mig när jag 
säger att det är ett bombsäkert sätt att 
stagnera i sin utveckling. I sällskap av 
kycklingar kommer du aldrig att kunna 
förverkliga dina drömmar och maximera din 
potential.

Omge dig istället med personer som vill 
breda ut sina vingar och härska över skyarna. 
Låt dig inte skrämmas av allt oväsen från 
hönshuset. De må se hur upptagna ut som 
helst med sitt flaxande och kackel, men kom 
ihåg att de är burfåglar, medan du är en modig 
och vis rovfågel – född att vara en vinnare.

”I SÄLLSKAP AV 
KYCKLINGAR 

KOMMER DU ALD-
RIG ATT KUNNA 
FÖRVERKLIGA 

DINA DRÖMMAR”
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