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PRAVIDLA KULTURY ALFA 

Lidé kultury Alfa jsou přátelští a uvolnění, milují společenské kontakty a rozhovory, 

zvlášť v malých skupinách – trojicích nebo čtveřicích. Uznání si získávají vstřícným a 

společenským chováním. Jsou velmi pyšní na svou kulturu – často vymýšlejí a 

předvádějí nové tance a písně, kterými oslavují alfské hodnoty a tradice. Přátelství si 

projevují fyzickým kontaktem a vždy je jim podezřelý člověk, který si udržuje odstup. 

Staří členové společenství mají velkou vážnost pro své dlouholeté budování alfské 

hlavní charakteristiky – přátelství a spolupráce. 

Vedoucí osobou je Velká Matka, kterou si skupina zvolí. Lidé kultury Alfa jsou 

společenští a přátelští, 

ale obávají se negativního vlivu vnějších kultur na svoji kulturu. Proto přísně dbají na 

dodržování kodexu, podle kterého se řídí komunikace a vztahy mezi jednotlivci. 

 

Kodex: 

 Je neuctivé, aby muž oslovil ženu bez předcházejícího souhlasu Velké Matky. Žena 

může oslovit muže i bez souhlasu Velké Matky. 

 Každé setkání dvou nebo více lidí musí začít a být ukončené projevy přátelství všech 

zúčastněných, 

jako je podání ruky nebo objetí. 

 Pokud je lidem spolu dobře, mohou se navzájem obdarovat kartičkou se smajlíkem. 

Na druhou stranu napíšou své jméno. Karty se průběžně vybírají a odevzdávají 

Velké Matce, která zjišťuje, zda je ve skupině pohoda a členové pravidelně někomu 

darují smajlík. 

 S návštěvníky je třeba zacházet přátelsky a s úctou, za každou cenu se jim ale 

nevysvětlují zvyky a pravidla alfské kultury. Každý návštěvník dostane od Velké 

Matky zásobu „karet osobní hodnoty“. 

 Pokud Alfan navštíví jinou kulturu, musí dodržovat svoje zvyky a pravidla. Všechny 

dotazy a stížnosti se předkládají Velké Matce, která má právo rozhodovat o 

dodatečných pravidlech. Když matka odchází na návštěvu, určí svou zástupkyni. 

 Pravidla je nutné schovat, pokud jsou v místnosti návštěvníci jiných kultur. 
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PRAVIDLA KULTURY BETA 

Lidé jsou vážní a stále usilovně pracují. Už celá staletí se věnují obchodování, což jim 

přineslo pověst skvělých obchodníků a značné bohatství. Uznání si získali úspěšnými 

obchody a tučnými peněžními konty. Beťané jsou velmi pyšní na svou kulturu a 

tradice, pracují tvrdě na tom, aby jako obchodníci zabezpečili svou budoucí 

prosperitu. I když raději obchodují s návštěvníky jiných kultur, bojí se prozrazení 

tajemství svého obchodního úspěchu. Vytvořili si obchodní jazyk, tzv. „zvířečtinu“, a 

přísný kodex, podle kterého se řídí všichni jednotlivci. 

 

Kodex: 

• Obchoduje se prostřednictvím sběru a výměny žetonů/karet. Jeden žeton nemá 

žádnou hodnotu. Při obchodování je nutné žetony ukrývat, aby je partner při výměně 

dopředu neviděl. Žetony mají tuto hodnotu: 3 žetony stejné barvy mají hodnotu 10, 4 

žetony stejné barvy mají hodnotu 20, 5 žetonů stejné barvy má hodnotu 50. 

• Obchodování probíhá vždy mezi dvěma lidmi a celý obchod se děje ve zvířečtině. 

Svůj požadavek musejí vyjádřit ve zvířecí řeči takto: červený žeton – kráva („búú“), 

zelený žeton – pes („haf“), žlutý – kočka („mňau“), modrý – kuře („píp“). Počet 

žádaných žetonů se má vyjádřit tak, že se žadatel někde na těle poškrábe, např.: 3 

poškrábání a následné „haf“ znamená, že chce získat 3 zelené žetony. Výměna žetonů 

proběhne jen tehdy, pokud oba partneři mají dost požadované hodnoty žetonů. Je 

možné vyměnit jakýkoli počet žetonů za jakýkoli jiný počet žetonů. 

• Je zvykem, že oba obchodní partneři na začátku jednání třikrát mrknou na sebe na 

znamení tvrdého, ale poctivého obchodování. Pokud mrknutí není opětované 

(vzájemné), může druhá strana pochybovat o fér hře. 

• Získané žetony je možné kdykoli odevzdat bankéři, který si zapisuje odpovídající 

počet bodů (ty připisuje na váš účet). Bankéř vymění odevzdané žetony za stejný 

počet žetonů různých barev. Bankéř neobchoduje. 

• Během obchodování nebo setkání s návštěvníkem NENÍ POVOLEN ŽÁDNÝ fyzický 

kontakt. Zkušení obchodníci udržují uctivý odstup od svého partnera. 

• S návštěvníky se zachází s úctou jako s potencionálními obchodními partnery, nikdy 

se jim ale nevysvětlují zvyky a pravidla kultury Beta. Pravidla a zvyky se kvůli 

návštěvníkům nemění. Návštěvníci mohou od bankéře dostat příděl žetonů, které ale 

musejí odevzdat, jakmile opouštějí území kultury Beta. Bankéř může s použitím 

zvířečtiny a posunkové řeči založit návštěvníkům účet. 

• Při návštěvě jiné kultury je nutné dodržovat zvyky a pravidla kultury Beta. Pokud 

jsou členové kultury Beta na návštěvě u jiné kultury, musejí používat jen zvířečtinu. 

• Tato pravidla je nutné schovat, jakmile jsou v místnosti návštěvníci. 


