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  Rituál „alfa ���� beta“  
 
     Tentokráte nebudu opakovat ona nutná slova o zásadním významu, největším tajemství apod. a 
přejdu rovnou k věci 
 
      Je přirozeným pokračováním rituálu „omega-alfa“ a je určen pro kolektiv osob, kteří minimálně 
provedli již citovány rituál.       
      Odměnou jím opět bude pocit, že  mohli uvedený čas strávit lépe a užitečněji a nebo taky ne a 
pak tento rituál a celá cesta k němu měla smysl. 
 
       Níže popsaný rituál slouží k otevření bran Matrixu pro předem definovanou energii. Vycházíme 
z předpokladu, že Matrix, jako omezený systém, je obklopen energií, řekněme univerza, která je 
neutrální. Je přirozené, že pro všechny bytosti, energie i pole v Matrixu je tato energie 
nestravitelná, chcete-li zničující (jak ostatně o tom hovoří apokalypsa sv.Jana) a proto je nutné tuto 
energii nadefinovat, resp.ji přizpůsobit pro všechny v Matrixu. 
     (Pro ty, kteří opět budou konstatovat, že se jedná o nesmysl a blábol mohu jen říct jediné, všichni 
máme nezadatelné právo tzv.svobodné volby.)  
 
 
 
      K zamyšlení nad tím, zda-li níže popsaný rituál vůbec provést je dle mě možné, až  
tehdy pokud jsou splněné následující podmínky : 
 
1/   máme-li za sebou již rituál „omega-alfa“ 
2/   dostavili se změny, které jsme předtím neměli 
3/   tvoříme kolektiv nejméně dvou a více lidí 
 
Teprve po splnění těchto podmínek se začneme zabývat tímto rituálem ve smyslu 
zda-li ho provést nebo ne!! 
 
. 
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Přípravna část  
 
1/  na papír A4, který si dáme na šířku si tlustším černým fixem napíšeme tyto slova ve        
     velikosti  cca 8 cm: 
 
     sekce a:  
      první papír :     -    GON 
 
      druhý papír    -      GAL  
 
      třetí :              -      MED  
 
      čtvrtý:            -      GON 
 
      pátý               -       GED 
 
      šestý:             -       MED  
 
      sedmý:           -       ZAKARE  ZAMRAN 
 
      osmý:            -        PAUZA 5 sec. 
 
     sekce b:  
      první papír :     -    GAL 
 
      druhý papír    -      MED  
 
      třetí :              -      GON 
 
      čtvrtý:            -      GED 
 
      pátý               -       MED  
 
      šestý:             -       GON 
 
      sedmý:           -       ZAKARE  ZAMRAN 
 
     sekce c:  
      první papír :     -    MED 
 
      druhý papír    -      GON 
 
      třetí :              -      GED 
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      čtvrtý:            -      MED 
 
      pátý               -       GON 
 
      šestý:             -       GAL  
 
      sedmý:           -       ZAKARE  ZAMRAN 
 
     sekce d:  
      první papír :     -    GON 
 
      druhý papír    -      GED 
 
      třetí :              -      MED  
 
      čtvrtý:            -      GON 
 
      pátý               -       GAL  
 
      šestý:             -       MED  
 
      sedmý:           -       ZAKARE  ZAMRAN 
 
     sekce e:  
      první papír :     -    GED 
 
      druhý papír    -      MED  
 
      třetí :              -      GON 
 
      čtvrtý:            -      GAL 
 
      pátý               -       MED  
 
      šestý:             -       GON 
 
      sedmý:           -       ZAKARE  ZAMRAN 
 
     sekce f:  
      první papír :     -    MED 
 
      druhý papír    -      GON 
 



Strana 4/7 

„alfa ���� beta“  

      třetí :              -      GAL  
 
      čtvrtý:            -      MED 
 
      pátý               -       GON 
 
      šestý:             -       GED 
 
      sedmý:           -       ZAKARE  ZAMRAN 
 
 
 
2/  podle počtu osob si zvolíme obrazec pro provedení rituálu. Doporučuji použití klasických 
    obrazců z magie např. pentagram, trojúhelník apod. 
 
3/ seženeme si šest svíček nepoužitých a zapalovač či zápalky  (platí pro jednu osobu) a svíčky pro 
     vyznačení obrazce 
 
4/  zajistíme si pět kolíku  pro vytyčení místa venku (platí opět pro jednu osobu) a pak kolíky pro 
     označení  míst umístění svíček na zvoleném obrazci 
 
5/  zajistíme si kompas 
 
6/  rituál je nejlépe provádět nahý nebo s minimálním oblečením pro lepší kontakt s okolím 
 
7/   je nutné se držet astronomického a nikoli letního času 
 
8/   seženeme si předřikavače, který nám bude předčítat jednotlivé slova. Cílem je, aby všichni, 
      kteří provádí rituál vyslovovali jednotlivá slova současně, (zesílení účinku energie) 
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Hlavní část : 
 
      Upozornění :   Vytvořený obrazec musí být násobkem čísla 1,6180339887 (platí i pro označení  
                                světových stran pro jednotlivé účastníky rituálu 
                                
 
      Počkáme si na den kdy je novoluní  (největší „ tmy“ - původní zdroj energie) 
 
a/  V uvedený den si vezmeme papíry s napsanými slovy a  požádáme předřikavače,aby si text  
      několikrát přečetl. Vysvětlíme mu rychlost čtení, mezery mezi jednotlivými slovy, upozornění  
      na otočení hlavy apod. Prostě vše co považujeme za nutné, aby věděl a na co nás upozornil,  
      abychom během rituálu již nebyli ničím rozptylování. 
 
b/   Nanečisto si všichni vyzkoušíme četby a opakování jednotlivých slov podle toho jak je slyšíme 
 
c/   podle toho jaký obrazec jsme zvolili si dopředu ujasníme kdo, kde bude stát, kde bude 
      předřikavač,(ten by měl být určitě vzadu za námi). 
 
d/   Ve dne  nebo s blížící se půlnoci si s dostatečným  předstihem označíme pomocí kolíků obrazec 
      a místa včetně světových stran pro všechny účastníky rituálu včetně rozmístění svíček pro 
      každého účastníka.  
 
e/   Vlastní obrazec, který jsme si zvolili doporučujeme doplnit několika dalšími svíčkami s cílem 
       zvýraznit linie pomyslného obrazce, který jsme si zvolili. (např. u přímky kde budou tři 
      účastnici doporučujeme mezi sousední osoby vložit dvě až tři svíčky-záleží na rozestupech mezi 
      sebou 
 
f/   Snažíme se rituál načasovat tak, aby „žádost“ byla pokud možno pronesena o půlnoci  
     astronomického času. 
 
 g/  Před vlastním rituálem zapálíme svíčky  a položíme je na místa kolíků 

� do libovolné ruky uchopíme  zapálenou svíčku 
  
  Nyní se několikrát zhluboka nadechneme a uklidníme mysl  

� plně se nyní soustředíme na vlastní rituál 
� rozkročmo na šířku ramen se postavíme se na střed směrem na východ 
� zvedneme ruce nad hlavu  a  oběma rukama uchopíme svíčku, zvedneme hlavu a hledíme do 

nekonečna skrze svíčku  
� dáme pokyn předřikavači, aby začal číst jednotlivé slova 
� a zřetelně nahlas pomalu vyslovujeme jednotlivá slova, které slyšíme od předříkávače 

 
 
                       Po odříkaní slov stále držíme svíčku v rukách  nahoře až do konce rituálu. 

 
� Na pokyn předřikavače hlavu skloníme dolů, hledíme skrze svíčku mezi nohama  do 

nekonečna a zřetelně nahlas pomalu opakujeme slova, které slyšíme 
*  první slabiku  a   slova napsané na papíru č.7 
*  druhou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  třetí slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  čtvrtou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  pátou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
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*  šestou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
         
� hlavu nyní zvedneme, hledíme zpříma  skrze svíčku do nekonečna  a zároveň viděli papír č.3 

a zřetelně nahlas pomalu 
 *  první slabiku  a   slova napsané na papíru č.7 
*  druhou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  třetí slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  čtvrtou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  pátou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  šestou slabiku a slova napsané na papíru č..7 

 
� hlavu nyní co nejvíce otočíme dozadu, ale tak, aby zbytek těla pokud možno stále mířil 

k východu, hlavu držíme zpříma a zároveň tak abychom viděli na papír č.4 
*  první slabiku  a   slova napsané na papíru č.7 
*  druhou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  třetí slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  čtvrtou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  pátou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  šestou slabiku a slova napsané na papíru č..7 

 
� hlavu nyní otočíme napravo,držíme ji zpříma a zároveň,  abychom viděli na papír č.6 

*  první slabiku  a   slova napsané na papíru č.7 
*  druhou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  třetí slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  čtvrtou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  pátou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  šestou slabiku a slova napsané na papíru č..7 

 
� hlavu nyní otočíme doleva, držíme ji  zpříma a zároveň, abychom viděli na papír č.5 

*  první slabiku  a   slova napsané na papíru č.7 
*  druhou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  třetí slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  čtvrtou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  pátou slabiku a slova napsané na papíru č..7 
*  šestou slabiku a slova napsané na papíru č..7 

 
Hlavu obrátíme nyní tak,abychom se dívali před sebe s pohledem do nekonečna, ruce i se svíčkou 
držíme stále  nahoře zřetelně proneseme s maximálním soustředěním  na to co nyní budeme  říkat 
 
„žádáme vás, otevřete brány a nechte vstoupit energii lásky a míru pro všechny živé i neživé 
bytosti, energie a pole“ 
 
  Nyní hlavu otočíme  tak abychom se dívali zpříma. Ruce spustíme dolů  a  svíčku držíme jednou 
rukou před sebou.. Uvolníme mysl a vnímáme obrazy ze svého okolí. 
  
    Pravděpodobně zachytíme nějaké obrazy i obrazné poděkování. 
 
    Po chvíli, až budeme mít pocit, že dal čekat je zbytečné, lehce se ukloníme a  poděkujeme.  
     Nyní zhasneme svíčku v ruce, pod sebou, východní,jižní, západní, a severní. Posbíráme papíry a 
uklidíme po sobě.   
   



Strana 7/7 

„alfa ���� beta“  

         Všem, kteří se rozhodnou tento rituál vyzkoušet, přeji rozvahu, obrovskou víru ve svého 
ducha .  
         Mějte stále na mysli, že  víra ve svého ducha  a morální kodex je nejdůležitější a 
pravděpodobně porušeni se rovná sebevraždě ve smyslu cesty, kterou jsme si zvolili, (ostatně platí 
ono známé :“ pomáhat druhým, znamená pomáhat hlavně sobě!“) 
 
 
                        


