
CUKOR A BIČ – 1.časť 
 

Prišla len energia slov CUKOR a BIČ. 

Zrazu sa pred mnou  objavil bič, ktorý visel vo vzduchu, ako keby sa vznášal.  

Bič mal krátku drevenú rúčku a dlhý remeň, ktorým sa švihá. Keď sa drevená rúčka biča 

napriamila kolmo k zemi,  tá časť biča, ktorou sa švihá nejaká sila chytila a vyniesla hore do nebies, 

ani som nedovidela, kde mala koniec a kde vlastne skončila. 

Potom znovu prišla energia slova CUKOR a objavila sa predo mnou veľká misa plná 

rôznych druhov kandizovaného ovocia a nádherná amfora plná medu.  

Bolo mi povedané, že si mám jednu z nich vybrať a mám sa rozhodnúť, či chcem amforu 

s medom alebo misu s kandizovaným ovocím. 

Neviem, čo si mám vybrať. 

Neviem, čo mi prinesie väčší osoh. 

Neviem, čo bude pre mňa lepšie. 

Neviem, ako sa mám rozhodnúť. 

Táto voľba je pre mňa veľmi ťažká, keď neviem čo je užitočnejšie, keď neviem čo je pre 

mňa lepšie, je to veľmi ťažké rozhodovanie. 

Všetko vo mne sa  búri proti tomu, že sa musím rozhodnúť.  

Nechcem sa rozhodnúť, keď nepoznám súvislosti. Moje vnútro to odmieta, až kričí, že 

potrebujem poznať dôsledky toho, čo sa stane, keď si jedno alebo druhé vyberiem. Nemôže predsa 

odo mňa nikto chcieť, aby som sa rozhodovala, keď neviem, čo mi to prinesie.  

Vnímam to ako nespravodlivosť, že to odo mňa niekto chce, aby som sa takto rozhodovala. 

Ani dieťa sa nerozhoduje samé, keď nepozná riziká svojho konania a preto za dieťa 

rozhodujú rodičia a tak ho chránia pred nebezpečenstvom, ktoré by mu hrozilo, pretože dieťa 

nepozná dôsledky svojho konania a rozhodovania. 

Hnevá ma to, že sa musím rozhodnúť a nechápem prečo odo mňa Vesmír chce, aby som sa 

rozhodla, keď neviem, čo mi to prinesie, keď malým deťom dal ochranu a pomoc prostredníctvom 

ochrany  cez ich rodičov, tak prečo ju nemám aj ja sama, prečo ju nedal aj mne. 

Bolo mi povedané, že sa budem musieť rozhodnúť a nikto mi k tomu nič nepovie, 

Tak ja som sa rozhodla, že si teda vyberám obidve možnosti, čiže aj misu s kandizovaným 

ovocím aj amforu s medom. 

Prišla mi odpoveď, že si môžem vybrať len jednu z nich, že oboje je dostatočne sladké. 

Neviem, čo si mám vybrať. 

Hnevá ma, že som nútená si vybrať. 

Prišla mi rada, aby som si zvolila nejaké kritérium pre ten výber. Napríklad, že sa môžem 

rozhodnúť podľa toho, čo je z tých dvoch zdravšie a to si mám potom vybrať. 

           Ale ja mám v sebe pocit, že toto kritérium nesúvisí s tým bičom. Ja neviem, či toto 

posúdenie, že čo je zdravšie, mi potom pomôže s tým bičom. 

          Vôbec sa neviem rozhodnúť a veľmi ma to hnevá. 

           Prišla mi informácia, že už si musím niečo vybrať. 

           Veľmi ma to nahnevalo. 

Musím to teda nejako risknúť a beriem si med.  

Rozhodla som sa pre med pocitovo, nie preto, že je zdravší ako to kandizované ovocie a tiež 

sa mi zdalo, že je ho v amfore viacej, ako toho ovocia v mise, ale nemusí to tak byť naozaj, len 

opticky to tak vyzerá. 



Vôbec neviem, či som sa rozhodla správne. 

Ako sa hovorí: „Nech sa deje  vôľa Božia“. 

Misa s kandizovaným ovocím zmizla.  

Zostala predo mnou  amfora s medom a bič. 

Bezprízorne tam len stojím a vôbec neviem, čo mám robiť. 

Som mladá žena a mám na sebe dlhé biele šaty, previazané pod prsiami, aké sa nosili 

v starom Grécku, alebo aj v Egypte. Nemám na sebe vôbec žiadne šperky. Dlhé vlasy mám sčasti 

vyčesané do vysokého uzla vzadu na hlave  a odtiaľ voľne spustené dole. 

Chcem zobrať amforu s medom do náručia a odísť odtiaľ preč. 

Lenže amforu nedokážem vôbec zdvihnúť zo zeme, je príliš ťažká. 

Neviem teraz, či by som dokázala zdvihnúť tú misku s ovocím, ale amforu neunesiem. 

Nemám na to silu. Teraz som si všimla, že amfora má  dve veľké uši, takže sama ju 

neodnesiem, museli by sme byť na to dvaja. 

Prišla mi znovu ďalšia rada, že keď časť medu zjem a spotrebujem, už nebude  tá amfora 

taká ťažká a potom ju už odnesiem a potom budem môcť odísť preč. 

Lenže môžem si z tej amfory odobrať toľko medu, koľko len chcem a on sa znova doplní po 

povrch. Neviem to urobiť tak, ako prišla táto rada, lebo tá amfora je stále plná medu.  

A mám len dve ruky. Môžem, si z medu zobrať koľko chcem, aby som sa najedla, ale nič si 

z toho medu nezoberiem do zásoby a keď odtiaľto odídem preč, tak odídem  s prázdnymi rukami. 

Otázka : A ako sa cítiš, keď si to teraz zistila? 

Odpoveď : Zatiaľ mi to nevadí. 

Necitím v sebe odpor voči tejto situácii, lebo je mi jedno, že tam som. 

Nie so hladná, nevadí mi, že je to stále len ten med a nevadí mi ani to, že tú amforu s 

medom nemôžem odniesť preč. Som spokojná a nič mi neprekáža. 

Teraz sa ten bič pohol a namotal sa na vrch amfory a stočil sa ako had v špirále a zatvoril 

otvor na amfore.  

Bolo mi povedané, že si už nemôžem zobrať ten med kedy ja  chcem, že toto už skončilo.  

Môžem si zobrať z medu len vtedy, keď mi to ten bič dovolí.  

Bič odkryje otvor na amfore s medom len v presne stanovený čas.  

Keď si ten med nezoberiem vtedy, keď je amfora odkrytá,  tak je to môj problém, lebo ten 

bič otvor amfory zase zakryje. 

Lenže  bič otvor amfory neodkrýva pravidelne. Sám si stanovuje kedy ho otvorí a ten čas 

stále mení. Ja musím byť v strehu a doslova čakať, kým odklopí zakrytý vrch na amfore, aby som 

si  med mohla zobrať, lebo za veľmi krátky čas ho zase zatvorí. 

Keď nie som pripravená, bič zatvorí amforu veľmi rýchlo a je mu jedno, či som si stihla 

zobrať med alebo nie a potom musím  znova čakať, kedy on vo svojej ľubovôli amforu otvorí. 

Teraz mi prichádza veľmi zvláštny pocit, že som sa pri výbere toho „cukru“  nerozhodla 

správne, lebo to kandizované ovocie som si mohla  zobrať do rúk a mala by som ho potom do 

zásoby na dlhší čas, ale ten med si takto zobrať nemôžem. Med musím zlízať z mojich prstov a rúk, 

nedá sa vôbec odložiť na neskôr. 

Nepáči sa mi, že som si vybrala ten med.   

Doslova je mi  to ľúto, že som sa takto rozhodla. 

Ten bič sa teraz už správa doslova zákerným spôsobom a otvára amforu v čase, keď ja spím. 

Platí pravidlo, že musí amforu otvoriť jeden krát za 24 hodín. Keď si však  nestihnem med 

zobrať nemusí ju najbližších 24 hodín, vôbec otvoriť, ale zároveň ju môže otvoriť v ktoromkoľvek 

čase a keď to urobí v čase noci, keď spím, tak sa vôbec nenajem. 



Už som veľmi hladná a aj slabá, lebo som veľmi dlho nejedla. 

Bič sa začal správať tak, že odklopí zakrytý vrch na amfore s medom dva krát po sebe v čase 

keď spím. Prvý krát ho otvorí, keď sa práve končí jeden 24 hodinový cyklus a potom v zápätí ho 

otvorí opäť, keď ten druhý cyklus práve začal a tak sa v podstate až 48 hodín nedostanem k jedlu.  

Ten bič  si proste počká  na koniec toho 24 hodinového cyklu a v zápätí hneď na začiatku 

ďalšieho cyklu otvorí amforu a takto ten bič dodržal pravidlo, ktoré platí.  

Lenže pre mňa sú to potom celé dva dni kedy sa už nedostanem k jedlu. Keďže si neviem 

jedlo zobrať do zásoby a nám len to, čo si v tej danej chvíli dokážem zobrať do ruky a zjesť, som 

potom veľmi hladná. Zároveň  toho medu ani neviem naraz veľa zjesť, lebo je ten med pre mňa už 

príkry, aj keď je tak veľmi sladký. 

Ten hlas ku mne prehovára a povedal mi: „Vidíš, zle si sa rozhodla. Zle si si vybrala. Mala 

si si zobrať to ovocie. Je to tvoja vina. Teraz máš to, čo si chcela. Je to tvoja zodpovednosť. Tak si 

to teraz vyžer, lebo ty si to tak chcela. Ty si za to zodpovedná.“ 

Ja  v sebe cítim, že by som to veľmi chcela zmeniť, lebo takto to už ďalej nejde.  

Doslova cítim, že buď niečo zmením, alebo tu zomriem. 

Konečne som sa rozhodla, že odídem.  

Musím ísť preč. Už tu nemôžem zostať. Takto to ďalej už nejde. 

Mala som v sebe silný pocit, že môžem odísť preč a aj som odišla. 

Ale nemôžem ísť preč, lebo ten bič sa vymrštil a omotal sa okolo mňa a pritiahol ma naspäť. 

Povedal mi, že môžem odisť kam len chcem, ale on ma aj tak všade nájde a zovšadiaľ ma 

privedie naspäť. 

Zase mi ten hlas povedal:  „Že som si vybrala tú amforu s medom, tak je moja a patrí ku 

mne a tak sa jej nemôžem len tak vzdať. Mám si vyžrať to, čo som si vybrala a aby som si 

nemyslela, že teraz dostanem niečo iné. Tak to teda nefunguje. Musím sa naučiť pracovať s tým, čo 

som si sama vybrala.“ 

Som z toho zničená. Nepáči sa mi to. Je mi veľmi ťažko a necítim sa dobre. 

Mám veľmi veľa medu a napriek tomu som strašne hladná. 

Keď sa chcem najesť musím byť hore, vôbec sa nevyspím a nemôžem si zobrať jedlo ani do 

zásoby. 

Toto rozhodnutie, ktoré som urobila mi bol doslova “čert dlžný“. 

Som veľmi nahnevaná na Vesmír, lebo ma prinútil, aby som sa rozhodla a nepovedal mi,             

čo mi to rozhodnutie prinesie do života. 

Vôbec sa mi to nepáči a nie je to spravodlivé.  

Keď sa má človek rozhodovať, tak má vedieť dôsledky toho rozhodnutia, čiže čo mu to 

prinesie. 

Keby som vedela ako to s medom dopadne, určite by som si vybrala tú misu 

s kandizovaným ovocím, to by som si aspoň mohla jedlo zobrať do zásoby a v čase si ho rozdeliť. 

Chcem to zmeniť. 

Nech idú preč aj ten bič aj tá amfora s medom, nechcem ich. 

Som veľmi nespokojná a nahnevaná. 

Ten hlas, ktorý ku mne prehovára  sa mi len vysmieva a zase mi hovorí: „Že mám to, čo som 

chcela, čo som si vybrala, pre čo som sa sama rozhodla a mám byť už konečne ticho, že  nikto už 

nechce počúvať tie moje sťažnosti.“ 

Začala som dupať nohami a doslova vrieskam, že ja ticho teda nebude. 

Kričím na ten hlas, že toto sa mi nepáči a že to nechcem. 

Musí predsa existovať nejaká možnosť ako to môžem zmeniť. 


