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PŘEVZATO:  
 
Vzhledem k tomu, že si nelze přivlastňovat „autorská prává“ (já jenom já jsem autorem) nechť je 
tento materiál považován jako inspirace, byť nebezpečná. Důležité je, že existuje. Lze ho volně 
kopírovat pouze za podmínky zachování jeho celku, i z tohoto důvodu je tento materiál prezentován 
pouze v PDF. 

Rituál „omega ���� alfa“  
 
     Dovolil bych si úvodem lehkou nadsázku. 
Informace, které se vám dostávají do rukou patří pravděpodobně k nejutajovanějším 
z nejutajovanějších, (navrhuji toto ještě umocnit na druhou, ale nejsem si jistý), které Matrix asi má. 
     Tento rituál je zcela zásadního významu a výjimečný  svou aplikací.. Je určen vymezenému  
okruhu zájemců, kteří nemusejí platit žádné kurzy akorát na sobě zcela zdarma tvrdě pracovat.  
     Odměnou jím 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 vypuzení  tzv : “vetřelce“ čili nějaké  formy energie, která v naších 
tělech přebývá a dle našich poznatků prozatím nebyla nikde popsána. 
     Pravděpodobně se jedná o bytost, která je součásti zárodku každého fyzického těla a 
pravděpodobně přebývá a  rozvíjí se na úrovni mentálního těla. Jedná se asi o naši negativní složku 
energie, protože tato forma je agresivní i k vlastním tělům z kterých do určité doby žije. Je otázkou 
zda-li smrt fyzického těla není mimo jiné způsobena i touto formou energie. 
     Podobnost s filmem :“ Vetřelec versus predátor“  je až zarážející.     
 
    Úvodem je nutné zdůraznit, že uvedený postup je vyzkoušený autorem a je velice nebezpečný 
zvláště pak v následcích po provedeném rituálu (viz. níže).  
 
Z pohledu dostatku pozitivní energie fyzického těla se jedná o otázku života a 
smrti resp.přežití. 
 
     Na druhou stranu musím konstatovat, že na základě zkušeností dalších dobrovolníků, kteří 
provedl níže popsaný rituál, se žádné drama neodehrálo, kromě pocitu v oblasti břišní dutiny, kde se 
dostavilo malé bolení žaludku. 
      Takže objektivně vzato nevím jak toto vysvětlit, proto vše záleží na daném jedinci. 
 
      K zamyšlení nad tím, zda-li níže popsaný rituál vůbec provést je dle mě možné, až  tehdy pokud 
jsou splněné následující podmínky : 
 
1/   na fyzickém těle již nemáme zbloudilé duše 
2/   jsme odpojení od tzv. psů - viz. http://www.bubulaci.mysteria.cz/html/Cesta1.html 
3/   na vyšších tělech již nemáme žádné bytosti 
4/   jsme odpojení od automatických odsávačů energie na fyz.těle 
5/ duch je odveden mimo černý pas tzv. Matrix - viz.  
http://www.bubulaci.mysteria.cz/html/Prechod.html 
6/   v neposlední řadě napsat závěť, to pro případ, že budeme mít smůlu 
 
Teprve po splnění těchto podmínek se začneme zabývat tímto rituálem ve smyslu zda-li ho provést 
nebo ne!! 
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Pokud ano, pak v  každém případě doporučuji :  
a/  vzít si volno alespoň tři dny po provedeném rituálu 
b/  zajistit si dozor na tyto tři dny 
c/   alespoň dna dny, lépe tři, nejíst a o to více pít 
d/   v uvedené dny co nejméně produkovat negativní energií a co nejvíce meditovat a čerpat  
      pozitivní  energií 
 
Jedná se v podstatě o dvoufázový rituál při kterém je nutné dodržet co nelepší načasování. 
 
 
Přípravna část - platí pro obě části rituálu  
 
1/  na papír A4, který si dáme na šířku si tlustším černým fixem napíšeme tyto slova ve        
     velikosti  cca 8 cm: 
 
      první papír :     -    GON-GAL-MED-GON-GED-MED 
 
      druhý papír    -      GAL-MED-GON-GED-MED-GON  
 
      třetí :              -      MED-GON-GED-MED-GON-GAL  
 
      čtvrtý:            -      GON-GED-MED-GON-GAL-MED 
 
      pátý               -       GED-MED-GON-GAL-MED-GON  
 
      šestý:             -       MED-GEN-GAL-MED-GON-GED  
 
      sedmý:           -       ZAKARE  ZAMRAN 
 
 
2/  seženeme si šest svíček nepoužitých a zapalovač či zápalky 
 
3/  zajistíme si pět kolíku  pro vytyčení místa venku, případně křídu či fix pokud se  
     rozhodneme  první fázi provádět v místnosti 
 
4/  zajistíme si kompas 
 
5/  rituál je nejlépe provádět nahý nebo s minimálním oblečením, i z  tohoto důvodu je nejlépe  
     načasovat provádění do začátku teplejšího počasí s ohledem na pozdější problémy při „dávaní se  
     dohromady“  
 
6/    je nutné se držet astronomického a nikoli letního času 
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První část : 
 
      Upozornění :   Záměrně se zaměňují papíry č.5 a č.6  .  Skutečné pořadí papíru je ve druhé  
                               části. Pravděpodobně je smyslem zvykaní si na účinek energie. 
 
 
      Počkáme si na den kdy je úplněk.   
 
a/  V uvedený den si vezmeme papíry s napsanými slovy a hodinky. Stopneme si čas, jak  
     dlouho nám trvá klidné a důrazné přečtení všech papíru  a to tak,že  přečteme první papír a  
     sedmý, pak druhý a sedmy atd. ............šestý a sedmy  
 
b/  Uvedený postup si ještě několikrát zopakujeme s cílem vrýt si ho do paměti co nejlépe 
 
c/   Ve dne,pokud budeme dělat rituál venku, nebo s blížící se půlnoci si s dostatečným  
      předstihem : 

� označíme pomocí kolíku či křídy střed 
� pomocí kompasu a zbylých kolíků si označíme světové strany cca 2m od středu na 

každou stranu 
 
d/   před vlastním rituálem zapálíme svíčky  a položíme je na papíry , které dáme ke kolíkům      
      nebo značeným bodům a to následujícím způsobem: 

� východ  =    papír č.3 
� západ    =     papír č.4 
� sever     =     papír č.5 
� jih         =     papír č.6 
� střed      =     papír č.2 
� vedla středu směrem na východ bez svíčky =  papír č.7  a papír č.1 
� do libovolné ruky uchopíme  zapálenou svíčku 

 
e/    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 a zřetelně nahlas pomalu vyslovíme : 
*  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 

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

 
� hlavu skloníme dolů, hledíme skrze svíčku mezi nohama  do nekonečna a  zároveň  tak 

abychom viděli na  papír č.2  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 
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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 

 
  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 ze všech směrů. Jedná se o  strážce bran vstupu do 
Matrixu. 
    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.  Na druhý den  nebo ještě před spaním si v klidu v duchu probereme celý rituál a 
ujasníme si chyby či jiné nedostatky jež  jsme  zažili. 
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DRUHÁ ROZHODUJÍCÍ ČÁST 
 
 
          Ta je v postatě stejná jako první s tím, že : 
a/    musí se provádět venku na volném prostranství 
b/   uskutečnit  tuto fázi za sedm dnů, aj. v době kdy měsíc  přesně v půli mezi úplňkem a  
      novoluním a   samozřejmě opět o půlnoci. 
c/   při vlastním rituálu se mění pořadí položení papíru č.5 a č.6 
d/   závěrečná fáze  se rovněž mění, 
 
Počkáme si na den kdy je měsíc přesně v půli , tj po 7 dnech po úplňku 
 
a/  V uvedený den si vezmeme papíry s napsanými slovy a hodinky. Stopneme si čas, jak  
     dlouho nám trvá klidné a důrazné přečtení všech papíru  a to tak,že  přečteme první papír a  
     sedmý, pak druhý a sedmy atd.............šestý a sedmy  
 
b/  Uvedený postup si ještě několikrát zopakujeme s cílem vrýt si ho do paměti co nejlépe 
 
c/   Ve dne  si s dostatečným  předstihem : 

� označíme pomocí kolíku  střed 
� pomocí kompasu a zbylých kolíků si označíme světové strany cca 2m od středu na 

každou stranu 
 
d/   před vlastním rituálem zapálíme svíčky  a položíme je na papíry , které dáme ke kolíkům      
      a to následujícím způsobem: 

� východ =   papír č.3 
� západ   =   papír č.4 
� sever    =   papír č.6 
� jih        =   papír č.5 
� střed    =    papír č.2 
� vedla středu směrem na východ bez svíčky =  papír č.7  a papír č.1 
� do libovolné ruky uchopíme  zapálenou svíčku 

 
e/    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, hledíme do 

nekonečna skrze svíčku a zřetelně nahlas pomalu vyslovíme : 
*  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 

 
                       Po odříkaní slov stále držíme svíčku v rukách  nahoře až do konce rituálu. 
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� hlavu skloníme dolů, hledíme skrze svíčku mezi nohama  do nekonečna a  zároveň  tak 
abychom viděli na  papír č.2  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 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.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 nyní otočíme doleva, 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 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 budu  říkat 
 
„žádám vás, otevřete brány a nechte vstoupit energii lásky a míru pro všechny živé i neživé 
bytosti, energie a pole“ 
 
Chvíli počkáme až budeme mít pocit  že  se již nic neděje  soustředíme se na vnímaní.  



Strana 7/8 

„omega ���� alfa“  

     Pravděpodobně budete mít pocit  jakoby toků proudu energie ze všech směrů do vás, ale bez 
nějakého pocitu účinku 
    Opět po chvíli, až budeme mít pocit, že se nic neděje rituál ukončíme stejně jako v první fázi 
Zhasneme svíčku v ruce, pod sebou, východní,jižní, západní, a severní. Posbíráme papíry a uklidíme 
po sobě.  Na druhý den  nebo ještě před spaním si v klidu v duchu probereme celý rituál. 
      Měl jsem pocit zklamáni, že se nic neděje, protože jsem od toho očekával víc. Netušil jsem, 
že............... 
      Ona energie, která k vám začala proudit totiž začala pročesávat a čistit naše nejvyšší tělo a 
postupovala postupně všemi těly stále dolů, čili  až k fyzickému tělu.  Toto trvá několik hodin, než 
se tato energie objeví u mentálního těla,. kdy se asi  projeví první příznaky nevolnosti a bolesti na 
fyzické úrovni. 
 
     V následujícího hodinách  a dnech jsem střídavě ležel  v  posteli a nebo se krčil na toaletě u 
záchodové mísy protože jsem měl velké bolesti v oblasti břišní dutiny , kdy jsem doslova řval 
bolesti,(dle vyjádření partnerky jsem řval  bolesti tak hlasitě, že mě bylo slyšet až k venkovním 
vratům cca 15m vzdálených od toalety - ani jsem netušil jak silný mám hlas ). a zároveň mě neustále 
natahovalo na blinkání. 
      Během tohoto období se mi v hlavě několikrát objevila myšlenka:“ musíš to vydržet, rodí se 
nový člověk“.( Upřímně řečeno pomohlo mi to překonat tyto návaly bolesti, protože jsem byl 
zvědavý co se vlastně stane).  
     Zkoušel jsem různé metody samoléčby, které u mě jinak fungovaly. V tomto případě nezabíralo 
nic.(Cítil jsem jako bych měl rozbité všechny těla ).  V zoufalství  „kdy se to už nedalo vydržet“ 
jsem  začal brát tablety ibobrufenu,  které bolesti tišily na únosnou mez. Cítil jsem v oblasti břišní 
dutiny, jako by se  tam vytvořil uzavřený prostor , s kterým jsem nic nenadělal. Dokonce jsem 
neměl možnost  jít na velkou. Prostě se vše v tomto prostoru uzavřelo.. Taky o jídlo bylo zbytečné 
se pokoušet, protože za velkých bolesti jsem ho opět vyblinkal.  
           Tento stav trval tři dny  a byl završen  opuštěním dvou energií ve tvaru kole  v oblasti 
žaludku, které jsem naprosto jasně viděl, jak postupně vycházejí z mého těla. 
           Pak se mi ulevilo.. Přibližné dva měsíce pak trvalo, než jsem se dal opět „do hromady“ 
včetně mých těl.. Plna obnova však trvá měsíce, v mém případě cca sedm měsíců.  Od té doby mám 
pocit  jakoby ze mě odešlo „ zlo“ a cítím se daleko více  obdařen pozitivní energií. (Moje  současné 
výbuchy zloby jsou bez citové složky. Dalo by se to přirovnat k autu. Sešlápneme plyn, pustíme 
spojku, a auto se rozjede velkou rychlosti. Nyní -  spojka byla demontována. Sešlápneme plyn, 
pustíme spojkový pedál a přestože motor řve na plné obrátky - auto stojí.) 
            Dnes si troufám říct, že se mě odešlo něco co bych definoval jako  „zlo“ akorát ještě fyzické 
tělo si nezvyklo na tuto změnu a tak má tendenci někdy zapadnou do starých kolejí, což už 
samozřejmě není možné. 
 
         Z výše uvedeného lze předpokládat, že pokud nebudeme mít dostatek pozitivní energie fyzické 
tělo se může zhroutit a tím pádem naše existence v tomto imaginárním světě může být vyřešené ve 
smyslu  díla Castanedy „Dar orla“ a celé úsilí šlo v niveč. 
 
         Je  mimořádně důležité NIKDY nezapomenout na slova, která proneseme v druhé části 
rituálu  kdy žádáme!!!!   Z pronevěření se tomuto znamená  jasnou prohru.!!! 
 
         Na základě posledního poznání je tento rituál pravděpodobně ukončením magie Matrixu  
a  začátkem  nové cesty – asi něco ve smyslu : „ kdo se ve svém poznání dostane až sem, ten může 
vstoupit do…………..“ .   
 
         Všem, kteří se rozhodnou tento rituál vyzkoušet, přeji rozvahu, obrovskou víru ve svého 
ducha  a hlavně „fůru“, (lépe dvě i tři vlečky pozitivní energie).  
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           A kdo se rozhodne vstoupit  do ……, přeji ať nezapomene na slova žádosti v druhém 
rituálu, ať budou nabídky jakékoliv. Morální kodex je nejdůležitější a pravděpodobně porušeni se 
rovná sebevraždě. (ostatně platí ono známé :“ pomáhat druhým, znamená pomáhat hlavně sobě!) 
 
 
 


