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R o z d z i a ³  1

POCHODZENIE RUN

z³owiek od zawsze szuka³ i szuka czegoœ lub kogoœ indywidualnego, na
kim móg³by oprzeæ swoje istnienie, jakby zapomnia³, ¿e ca³y wszech-

œwiat dostarcza mu wsparcia i stara siê jak tylko mo¿e prowadziæ bezpiecznie
przez ¿ycie. Lecz wszechœwiat dzia³a wedle myœli i woli cz³owieka, dostosowu-
j¹c mo¿liwoœci do zapotrzebowania, daj¹c to, o co siê prosi, myœli i na co zwra-
ca siê uwagê. Dowodem na to i jednym z takich elementów wsparcia, opieki
i prowadzenia s¹ symboliczne znaki zwane runami. Otoczone nimbem tajem-
nicy, w dzisiejszym szybkim tempie naszego wieku s³u¿¹ cz³owiekowi na wie-
lu poziomach istnienia. Runy bowiem pomagaj¹ nie tylko zajrzeæ za kurtynê
czasu, pomagaj¹ równie¿ dojœæ do zdrowia, os³oniæ przed negatywnym oddzia-
³ywaniem zewnêtrznego obszaru, a nawet wskrzesiæ i przywróciæ ¿yciu. Tak
postrzegali je runiœci na przestrzeni wielu wieków, równie¿ ja doœwiadcza³am
ich pozytywnego i ostrzegaj¹cego dzia³ania. Jednak runy maj¹ nie tylko dzia-
³anie pozytywne, o wielkiej sile i mocy, potrafi¹ tak¿e odwróciæ siê i ukaraæ.
Mo¿na ich bowiem u¿ywaæ tylko dla dobra, a nale¿y je poznaæ dog³êbnie pod
ka¿dym wzglêdem.

Ciekawe, sk¹d wziê³y siê w naszym ludzkim œwiecie, jak dotar³y i wesz³y na
sta³e w nasze ¿ycie, aby ukazywaæ wiele poziomów istnienia?

Jakie naprawdê jest pochodzenie tych¿e zaiste œwiêtych znaków, mo¿na
tylko domniemywaæ, bowiem do tej pory nie odkryto Ÿród³a ich powstania. Te
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Wiedza i doœwiadczenie
najwiêkszym skarbem cz³owieka
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symboliczne kszta³ty, jak¿e proste w formie, musia³y narodziæ siê ze œwiêtych
znaków, powsta³ych w umys³ach kap³anów i magów prawdopodobnie przed
epok¹ br¹zu jako abstrakcyjne graficzne wyra¿enie najg³êbszych zawartoœci
ich nauk religijnych i magicznych. Prawdopodobne jednak jest i to, ¿e po-
wsta³y w umys³ach pierwotnych ludów, s³u¿¹c im za magiczne oznaczenia.
Zapewne s¹ przekszta³ceniem fonetycznego jêzyka w graficzny. Przypomnieæ
nale¿y sobie naskalne rysunki przedstawiaj¹ce polowanie b¹dŸ inne wa¿ne
dzia³anie pierwotnego ludu lub siêgn¹æ po historiê Egiptu, gdzie zarówno
bogowie, jak i czynnoœci uwiecznione s¹ „prostym” rysunkiem, zawieraj¹cym
symbol i informacjê nie tylko dla potomnych. Zarówno jedno, jak i drugie
„pismo” by³o przekszta³ceniem jêzyka dŸwiêków w znak graficzny. Kiedy
i gdzie powsta³y zatem znaki zwane runami?

Wielu naukowców wierzy, ¿e rozpoczê³o siê to w II wieku p.n.e., kiedy Cym-
bryjczycy i Teutoni najechali na Pó³wysep Apeniñski i zetknêli siê z alfabe-
tem ³aciñskim oraz alfabetem pó³nocnych Etrusków; inni natomiast utrzymuj¹,
¿e runy zosta³y ostatecznie ukszta³towane przez Gotów w I i II wieku n.e.,
kiedy te plemiona przebywa³y jeszcze na wybrze¿ach Ba³tyku. Wszystkie te
teorie s¹ bardzo interesuj¹ce. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e kiedy lud wybra³ znak
– runê, która odpowiada³a dŸwiêkowi ich jêzyka, zazwyczaj wzorowa³ siê na
kszta³cie znaku etruskiego, ³aciñskiego lub greckiego.

Kraje skandynawskie posiada³y jednak w³asn¹, odrêbn¹ kulturê, któr¹ mo¿na
udokumentowaæ na podstawie starogermañskich sag. Pismo nie nale¿a³o rów-
nie¿ tutaj do wyj¹tków. Litery wystêpuj¹ce w alfabecie zwanym futharkiem
(nazwa wziê³a siê od szeœciu pierwszych run) sk³ada³y siê najczêœciej z kilku
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przecinaj¹cych siê kresek. By³o to spowodowane specyficznym przeznacze-
niem tego alfabetu. U¿ywano go do pisania na drewnie lub rycia napisów
w kamieniu. W okresie dominacji wikingów powsta³y dwie specyficzne formy
alfabetu, które nie zachowywa³y jednak odrêbnoœci i czêsto wymienia³y siê
literami. By³y to runy d³ugoga³¹zkowe (duñskie) i krótkoga³¹zkowe (szwedz-
ko-norweskie). Te pierwsze, jako bardziej ozdobne i pracoch³onne, stosowane
by³y w tekstach bardziej oficjalnych, natomiast runy krótkoga³¹zkowe po-
wszechnie stosowano do oznaczania w³asnoœci, pisania listów itd. Ciekaw¹
cech¹ by³ brak podzia³u na litery wielkie i ma³e. Futhark by³ alfabetem niedo-
skona³ym i niedok³adnym. Pocz¹tkowa forma 24-znakowa, wystêpuj¹ca do
VIII wieku, by³a jeszcze ca³kiem poprawna i dobrze oddawa³a specyficzn¹
fonetykê jêzyka, natomiast pod koniec ery wikingów, wraz z wejœciem do u¿ytku
futharku 16-znakowego napisy sta³y siê mniej dok³adne i trudniejsze do od-
czytania.

 

Przez wieki te magiczne litery by³y dopasowywane do potrzeb i, w zale¿no-
œci od zastosowania, iloœæ znaków zmniejsza³a siê b¹dŸ zwiêksza³a. Tak na-
prawdê nie wiadomo, ile dok³adnie jest tych znaków.

Pismo wikingów

POCHODZENIE RUN
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RODZAJE FUTHARKÓW

Najstarszy przyk³ad futharku znajduje siê na p³ycie kamiennej, która stano-
wi³a fragment komory grobowej w Kylver, na szwedzkiej wyspie Gotlandii.
Niektóre napisy na kamieniach stoj¹cych b¹dŸ p³ytach biegn¹ od lewej strony
do prawej, niektóre do ty³u. Prastare napisy wyryte najczêœciej w kamieniach
ukazuj¹ ró¿ne odmiany znaków.

Futharki te ukazuj¹ kilka odmian kszta³tów runicznych:
– trójk¹tny lub zaokr¹glony ³uk;
– formy lustrzane, np.     i    ;
– ró¿ne kszta³ty p:

znak pierwotny i najbardziej powszechny,
kszta³t zbli¿a siê do b – musi przydaæ b zaokr¹glone ³uki, aby utrzy-
maæ rozró¿nienie,
    rzadkie odmiany oparte na pierwotnym motywie;

– odga³êzienia runy z mog¹ byæ odwrócone do góry      lub na dó³      , runa
   zakoñczona podwójnie     ;

Futhark z Charnay

Futhark z Kylver

Futhark z Vadstena

Futhark z Breza
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– runa ma zwykle trzy laseczki, czasami cztery (w niektórych przypadkach
   nawet wiêcej)           .

Futhark starszy by³ u¿ywany w Skandynawii a¿ do ok. 700 r.
We Fryzji, a szczególnie w anglosaskiej Anglii, powsta³ futhark.

MŁODSZY FUTHARK

Oznaki zmian w runach zaczê³y pojawiaæ siê w Skandynawii w VII wieku:
litery s¹ upraszczane, adaptowane lub porzucane w trakcie rozwoju, który za-
koñczy³ siê przed IX w. – efektem by³o zredukowanie u¿ywanych liter z 24 do
16 i zmiany kszta³tów wielu z nich. Powsta³ tzw. m³odszy futhark, który by³
u¿ywany w czasach wikingów. Od pocz¹tku istnia³y dwa g³ówne typy: runy
duñskie i runy szwedzko-norweskie.

f         u     þ     o      r     c     g    w       h      n     i      j        i         x        s

Futhark

s         t      b      e      m     l    ng             d    a              y     g     k     k

  f        u     th,þ   a        r       k        g        w        h          n        i         j          ï

  p        z,R      s           t         b        e          m       l       ng       o         d

Futhark starszy

POCHODZENIE RUN
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Futharki te nie by³y ograniczone do regionów, formy z jednego mog³y prze-
dostawaæ siê do drugiego. Alfabet ³aciñski jako pierwszy w Skandynawii poja-
wi³ siê w Danii w latach 985–1014 i zmieni³ nie tylko porz¹dek futharku, lecz
wypar³ go z powszechnego u¿ycia.

Runy przetrwa³y do dziœ dziêki swoim niezwyk³ym w³aœciwoœciom oraz zna-
leziskom, gdzie wyryte w kamieniu, drewnie b¹dŸ koœci ukazuj¹ swoje piêkno

i informacje. Podczas nastêpnych stuleci pismo rozprze-
strzeni³o siê daleko poza obszary pó³nocne, towarzysz¹c
ró¿nym germañskojêzycznym ludom w ich wêdrówkach
i osiedlaniu siê w Europie. Mo¿na je odnaleŸæ w wielkiej
obfitoœci na najstarszych rysunkach wyrytych na ska³ach,
w koœci i drewnie. Znaki te spotkaæ mo¿na zarówno na pó³-
nocy Europy, jak i w po³udniowej Azji.

Runy duńskie

  f          f        u       þ      ą,o     r        k      h

  n      i         a     a       s       t       b      m       l

Runy szwedzko-norweskie

  f          u       þ          ą,o           r       k       h      n

  i          a          s       t         b         m    l      r

Kamieñ runiczny z Broby w Szwecji (XI wiek). Ten kamieñ zo-
sta³ „wzniesiony przez Astrid”, aby upamiêtniæ jej mê¿a Öystena
„który wyruszy³ do Jerozolimy i zmar³ na ziemi greckiej”
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O runach nie mo¿na mówiæ tylko w sensie historycznym, poniewa¿ dzisiaj
równie¿ s³u¿¹ ludziom tak samo, jak dawniej i choæ nie musimy zastanawiaæ
siê, jak przekszta³ciæ dŸwiêk w znak graficzny, warto zapoznaæ siê z histori¹
powstawania i przekszta³cania siê tych magicznych znaków. 

W jêzykach europejskich s³owo to pojawi³o siê w XVII wieku jako zapo¿y-
czenie z jêzyków skandynawskich – w Szwecji i Norwegii: runa, Danii: rune.
W jêzyku gockim s³owo to oznacza³o: tajemnica, sekret, w staroangielskim
i staroniemieckim run to: tajemnica, szept, rada. Staroangielski czasownik: ru-
nian oraz staroniemiecki: runen odpowiadaj¹ polskiemu: szeptaæ. Staroislandz-
kie ryna to: mówiæ o sekretach. W fiñskim runo oznacza magiczny œpiew.

Znaki runiczne spotkaæ mo¿na ju¿ w pierwotnym piœmie rysunkowym.
Dok³adnie nie wiadomo, dlaczego przypisuje siê tym znakom symboliczne
znaczenie, dlaczego uwa¿ano je za znaki œwiête, lecz skoro od dawien dawna
takie sakralne znaczenie mia³y nie tylko dla ludów Pó³nocy, lecz i dla ka¿de-
go, kto traktowa³ je jako œwiêtoœæ, my – wspó³czeœni powinniœmy równie¿
obchodziæ siê z runami jak ze œwiêtoœci¹. (Znaki runiczne widzia³am w jaski-
niach niedaleko Baku, tylko tam przypisano im zupe³nie inn¹ nazwê, choæ
znaczenie by³o podobne do runicznego, np. runa Algiz – du¿e zwierzê miesz-
kaj¹ce na pó³nocy; ³oœ). Wybitny runolog R. W. V. Elliot sugeruje mieszanie
siê dwu tradycji; zapisu alfabetycznego i symbolicznego.

Z³oty solidus znaleziony w Harlingen, we Fryzji, z legend¹ runiczn¹
wymieniaj¹c¹ cz³owieka imieniem Hada

Kamieñ do gry z wyrytym napisem runicznym

POCHODZENIE RUN
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Rysunek poni¿ej przedstawia s³owiañskie oraz celtyckie znaki magiczne.

Rysunkowe symbole kreœlili na ska³ach Germanie, zanim posiedli jak¹kol-
wiek formê pisma. Wyrzynanie znaków na skale by³o szczególnie powszechne
na terenie dzisiejszej Szwecji, datowane jest na drugi okres epoki br¹zu (oko³o
1300 r. p.n.e.). Naciêcia owe, zwi¹zane prawdopodobnie z indoeuropejskim kul-
tem s³oñca i p³odnoœci, przedstawia³y ludzi i zwierzêta, czêœci cia³a ludzkiego,
motywy broni, symbole s³oñca, swastykê oraz formy kwadratu i okrêgu. Te
obrazkowe symbole, wed³ug Elliota, stosowane by³y w praktyce wró¿biarskiej,
tak jak póŸniejsze runy, czyli alfabet zawieraj¹cy niezwyk³¹ M¥DROŒÆ, któr¹
odkryli skandynawscy mistrzowie run. „Runy by³y i nadal s¹ opisem wszel-
kiej przemiany zachodz¹cej wokó³ nas, potê¿n¹ broni¹ przeciw nieprzyjaznym
si³om, skutecznym lekarstwem na wiele chorób, a przede wszystkim stanowi¹
niewyczerpalne Ÿród³o wiedzy o samym sobie” (cytat z artyku³u w gazecie
z 1989 roku na podstawie s³ów Elliota).
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Znaki runiczne pomocne s¹ nie tylko w sztuce przewidywania, przepowia-
dania przysz³oœci, ale maj¹ moc lecz¹c¹, zabezpieczaj¹ równie¿ poprzez pro-
mieniowanie kszta³tów przed negatywnym oddzia³ywaniem radiestezyjnym
oraz wszelkiego rodzaju dzia³aniem agresywnym.

Kontakt ze znakiem ustanawia ³¹cznoœæ z nasz¹ nadœwiadomoœci¹. Je¿eli
znaki te s¹ alfabetem fonologicznym, to wp³ywaj¹ na cz³owieka nie tylko dziê-
ki wibracji, dziêki której kontaktuj¹ siê z ludzk¹ podœwiadomoœci¹ na subtel-
nych i g³êbokich poziomach,  potrafi¹ równie¿ „zapamiêtywaæ” i zachowywaæ
myœli, co wykaza³y badania w³aœciwoœci tych znaków.

Pocz¹tkowo sztukê wycinania run w celach magicznych posiadali nieliczni
wtajemniczeni mistrzowie. Towarzyszy³ temu œciœle ustalony rytua³. Znaki
wycinano nocn¹ por¹, barwiono je czerwon¹ farb¹, a niekiedy krwi¹ ofiarnego
zwierzêcia lub nawet krwi¹ ludzk¹, co mia³o potêgowaæ moc run. Podczas tego
ceremonia³u szeptano magiczne zaklêcia. Sama obecnoœæ niektórych znaków
runicznych mog³a szkodziæ, niektóre uwa¿ano za szczêœliwe. Dla unikniêcia
nieszczêœcia „z³e” runy wystarczy³o spaliæ. Aby spotêgowaæ si³ê dobroczyn-
nych run, nale¿a³o je wyryæ na drzewie leszczyny, nastêpnie zetrzeæ na pro-
szek, wymieszaæ z miodem i wypiæ.

Runiczne symbole s³u¿¹ce do wró¿enia wycinane by³y na ga³¹zkach lub ma-
lowane na g³adkich, p³askich kamykach, które jako przedmioty naturalne wcie-
la³y sakraln¹ moc. Wró¿ki i wró¿e nosili owe ga³¹zki czy kamyki w specjalnych
woreczkach, a podczas ceremonii wró¿biarskiej potrz¹sali woreczkiem, wysy-
puj¹c runy na ziemiê i interpretowali tylko te znaki, które by³y widoczne.

Wedle anonimowej XIII-wiecznej Sagi o Eryku Czerwonym ówczesna mi-
strzyni sztuki runicznej nosi³a pelerynê wyszyt¹ na obrêbieniu szlachetnymi
kamieniami, g³owê mia³a okryt¹ kapturem o podszewce z kocich skór, w jed-
nej rêce trzyma³a laskê z ga³¹zk¹ na koñcu, a u pasa jej d³ugiej sukni zwisa³
woreczek z runami.

Germanie bardziej przyk³adali wagê do wró¿biarstwa, które odbywa³o siê
w prosty sposób: œcinano ga³¹Ÿ owocowego drzewa, dzielono na kawa³ki, któ-
re znaczono specjalnymi znakami i rozrzucano swobodnie na bia³ym suknie.
Nastêpnie kap³an danej spo³ecznoœci – jeœli konsultacja by³a publiczna lub
ojciec rodziny – jeœli prywatna, po inwokacji do bogów, z oczami wzniesiony-
mi ku niebu podnosi³ trzy kawa³ki ga³¹zek i interpretowa³ widniej¹ce na nich
znaki (dzisiejsza wyrocznia Ksiêga przemian – I Cing).

W kontekœcie mitologii nordyckiej alfabet runiczny wzbogaca pierwotne
systemy wró¿enia, nadaj¹c im walor rytualny i sakralny.

POCHODZENIE RUN
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Najwczeœniejsza wersja tego alfabetu, zwana starszym futharkiem (od nazw
pierwszych liter) zawiera dwadzieœcia cztery znaki podzielone na trzy rodziny
po osiem run w ka¿dej. Trójkê i ósemkê uwa¿ano za liczby obdarzone spe-
cjaln¹ moc¹ magiczn¹. Ka¿da z trzech grup znaków nosi³a nazwê pochodz¹c¹
od imion bogów: Freja, Hagala, Tyra.
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R o z d z i a ³  2

MITOLOGIA RUN

ak ju¿ pisa³am, o pocz¹tkach powstania tych magicznych znaków mo¿na
tylko domniemywaæ, przyszed³ zatem czas na mity i legendy, w których

– jak wiadomo – ziarno prawdy tkwiæ mo¿e.
Hen, u pradziejów pamiêci i tworzenia, na granicy ognia i lodu ze skroplonej

pary powstaje ¿ycie. Pojawia siê olbrzymia postaæ Ymira – Wyj¹cego. Tu¿ obok
pojawia siê krowa Audhhumla, karmicielka Wyj¹cego. Kiedy najad³szy siê soli,
w dniu pierwszym zachorza³a, z jej ³ona wychynê³y dwa w³osy, w dniu drugim
ukaza³a siê g³owa, a w dniu trzecim narodzi³ siê Buri – Urodzony. Wko³o wrza³o
i hucza³o, para wype³nia³a przestrzeñ tworz¹c Œwiat Mgie³, na którym opieraj¹c
g³owê, œpi zmêczony Buri. W tym czasie pod jego prawym ramieniem powstaj¹
kobieta i mê¿czyzna, a ze z³¹czonych stóp rodzi siê Thrudhgelmir – Mocno Ry-
cz¹cy, ojciec potworów. Buri z nastaniem wzglêdnej ciszy przemienia siê z Uro-
dzonego w Stworzonego i tak te¿ dzieje siê z ka¿dym cz³owiekiem, który potrzebuje
zawieruch i burz, aby zobaczyæ i odczuæ piêkno œwiata, aby powstaæ na nowo.

Buri poj¹³ za ¿onê olbrzymkê Bestlê – Plec¹c¹ £yko. Z tego zwi¹zku urodzi-
³y siê Odyn – Szalony, Vili – Wola oraz Ve – Ziemia. Wszyscy oni byli bogami,
a ca³y ród Odyna nazywa³ siê Asami – Filarami Œwiata. Vili, Ve oraz Odyn
mieli walczyæ z Olbrzymami. Jako silni mê¿owie, zabili Ymira i stworzyli z nie-
go ca³y œwiat. Œwiat, a w³aœciwie dziewiêæ œwiatów – Asghard i Vanaheim za-
mieszka³y przez dwa boskie rody Asów i Wanów, Midgart zamieszka³y przez
ludzi, Jotunheim – siedzibê olbrzymów, Alfheim – krainê elfów, Svartalfheim
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ojczyznê krasnoludów i elfów ciemnych, Muspellheim – krainê ognia, Niflha-
im – krainê lodu oraz Helhaim – krainê umar³ych.

Asowie mieszkali w Asghardzie, do którego sp³ywali po têczy, by zasi¹œæ
pod Askarem – Jesionem powsta³ym z cia³a Ymira, zasadzonym obok studni
Mimira – Nieba. Trzy korzenie Jesionu siêga³y piek³a, królestwa bogini Hel,
czyli obszaru podziemnego, drugi studni Mimira, czyli obszaru kosmicznego,
a trzeci siêga³ krainy Asów, czyli Asgardhu. Miêdzy jego wiecznie zielonymi
konarami mieszkali ludzie.

W³adc¹ Asgardhu by³ bóg Odyn, po³¹czenie niecnych cech ludzkiego cha-
rakteru, czarownika pozbawionego zasad moralnych. Jego wiernymi towarzy-
szami byli: oœmionogi koñ Slepir, œwiête zwierzê ludów Pó³nocy, wilk Gerii
Freki oraz kruki Hugin i Muninn.

Kiedy Odyn o¿eni³ siê z bogini¹ Frigg – dobr¹, m¹dr¹ i namiêtn¹, zapragn¹³
sam doœwiadczyæ m¹droœci i szlachetnoœci. Najpierw odda³ oko Mimirowi –
Niebu, a nastêpnie poœwiêci³ siê Drzewu ¯ycia Jesionowi – Askarowi. Wisia³
na nim przybity dzid¹ ca³e dziewiêæ dni i nocy bez jad³a i napoju. Od tego
czasu drzewo zmieni³o nazwê na Yggdrsill – Ja – nosiciel. Odyn za ofiarê
i poœwiêcenie dosta³ duszê, czyli m¹droœæ i szlachetnoœæ, która jest ukryta rów-
nie¿ w znakach runicznych. Owa m¹droœæ i szlachetnoœæ trafi³a najpierw do
Asów, a nastêpnie do ludzi. Odyn sta³ siê odt¹d m¹drym w³adc¹, a ca³a Ziemia
zatêtni³a ¿yciem. Za opiekê i staranie Odyn dosta³ od Ziemi dzielnoœæ, odwa-
gê, si³ê, wiernoœæ i nieustêpliwoœæ. Cechy te przela³ na swego pierworodnego
syna Thora – Grzmota oraz dalszych synów: Baldra – Najlepszego i Haedaha-
ra – Zabójcy, niewidomego od urodzenia.

Wiêcej na ten temat przeczytasz w ksi¹¿ce pt.: Tajemnice sag i run, Marian
Adamus, Wydawnictwo Ossoliñskich 1970 r. oraz Runiczne drogowskazy i Ru-
ny i Ty, Ewa Kulejewska, Studio Astropsychologii.

Dar, który otrzyma³ Odyn, s³u¿y ludziom po dziœ dzieñ. Ten bóg poezji
i magii zostawi³ po sobie spuœciznê w postaci tych jak¿e magicznych znaków,
pami¹tk¹ po nim s¹ równie¿ nazwy dni tygodnia u¿ywane zarówno w krajach
skandynawskich, jak i anglosaskich. I tak œroda w jêzyku polskim ma odnie-
sienie do œrodka, coœ œrodkowego, natomiast œroda, z angielskiego wendsday,
to dzieñ Odyna znanego równie¿ jako Wotan lub Wodan. Czwartek z polskie-
go, czwarty dzieñ w angielskim thursday, norweski torsdag to nic innego, jak
dzieñ Thora. Pi¹tek, u nas pi¹ty dzieñ, a w Anglii friday, w Niemczech Fre-
itag, to nic innego, jak dzieñ bogini Frei.

Runy objawiaj¹ siê wszêdzie, ich przes³anie i drogowskaz znajdziemy w ka-
mieniach szlachetnych i pó³szlachetnych, drzewach, kwiatach, datach, posta-
wach cia³a, a nade wszystko w dzia³aniu oraz wynikach tego¿ dzia³ania.
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R o z d z i a ³  3

ADAPTACJA RUN

by znaki runiczne mog³y s³u¿yæ nam jak najlepiej i pomagaæ w ¿ycio-
wych aspektach, nale¿y je przede wszystkim dok³adnie poznaæ, zrozumieæ

ich przekaz, mo¿liwoœci oraz moc. Jak przekazuj¹ sagi o Egilu Skallgrimssonie,
„niechaj nikt nie wycina run, jeœli nie potrafi siê nimi pos³ugiwaæ. Ju¿ nie-
jednego œmia³ka wywiod³y w pole” (cytat z Tajemnice sag i run, Marian Ada-
mus).

Je¿eli runy maj¹ byæ naszym przewodnikiem, przyjacielem, byæ z nami
i w nas, wówczas pojawi¹ siê same. Poniewa¿ MOC STWÓRCZA, chroni¹ca
nasze ¿ycie i strzeg¹ca go, wyœle wyraŸne sygna³y.

Pierwszym sygna³em jest potrzeba ¿yciowa, mo¿e jakiœ ¿yciowy zakrêt, po-
szukiwanie nowej drogi, ¿al po stracie bliskiej osoby. Ten sygna³ jest jednym
z trudniejszych, poniewa¿ ³¹czy siê czêsto z bólem duszy. Obszar wejœcia run
to serce i punkt miêdzy brwiami – trzecie oko.

Drugim sygna³em jest ci¹g³a ich obecnoœæ w mowie ludzi – s³yszymy o tych
znakach w radiu, telewizji, od znajomych lub wchodz¹ w zakres programu
wiedzy, któr¹ aktualnie doœwiadczamy. Ten sygna³ jest najprzyjemniejszy.
Obszar wejœcia run to uszy.

Trzecim sygna³em jest dominuj¹ca ciekawoœæ – co to za znaki, które poja-
wiaj¹ siê w snach, podczas medytacji, które widzê w przyrodzie? Ten sygna³
jest najsilniejszy. Obszar wejœcia to czubek g³owy, czyli czakram korony, do-
datkowo – oczy, ca³a skóra, zmys³ wêchu, odczuwanie. Ten obszar jest „naka-



VADEMECUM RUN20

zem”, który musimy zrealizowaæ i zaspokoiæ, tak jak dojmuj¹ce uczucie g³o-
du. Po³¹czony on jest z misj¹ ¿yciow¹, karm¹, naszym ¿yciem.

Oczywiœcie mo¿liwe s¹ równie¿ inne sygna³y, indywidualne dla ka¿dego,
chodzi o to, ¿e RUNY SAME zamanifestuj¹ siê w naszym ¿yciu.

Kiedy mamy ju¿ takie doœwiadczenia, nale¿y poszukaæ kogoœ lub czegoœ,
np. ksi¹¿ek, które choæ trochê przybli¿¹ nam tematykê i ujawni¹ podstawow¹
wiedzê na ich temat. Zazwyczaj dzieje siê tak, ¿e cz³owiek lub ksi¹¿ka staj¹ na
naszej ¿yciowej drodze i „musimy” skorzystaæ z ich pomocy. Dalsza praca
nale¿y ju¿ tylko do nas. Runy bowiem poza podstawowym znaczeniem, rdze-
niem, ujawniaj¹ swoje tajemnice w indywidualny sposób, dostêpny ka¿demu,
kto je ca³kowicie pokocha i przyjmie oraz przyrzeknie sobie, ¿e bêdzie u¿ywa³
ich tylko dla dobra swego i innych. Runy s¹ czêœci¹ duszy wszechœwiata, maj¹
zatem dzia³anie wszechstronne, lecz ich podstawowym powo³aniem jest ochro-
na tego, kto ich u¿ywa i pos³uguje siê nimi.

Nastêpnym krokiem na runicznej drodze jest dobór odpowiednich akcesoriów,
na których umieszczone s¹ znaki. Mo¿emy siêgn¹æ po karty z ca³kowit¹ symbo-
lik¹, kamyki, drewienka lub cokolwiek innego, doboru dokonuje siê ca³kowicie
intuicyjnie. Zwykle kupujemy karty albo widzimy blaszki z wyrytymi symbola-
mi, stajemy przed nimi i patrzymy jak na zjawisko, po czym czujemy nieodpart¹
ochotê ich nabycia. Taki dobór okazuje siê najtrafniejszy. Inny wariant to: kupu-
jemy karty, drewienka b¹dŸ kamyki i po pewnym czasie nie mo¿emy ich znaleŸæ,
gdzieœ siê zagubi³y. Wówczas nale¿y dokonaæ innego wyboru, ten moment zazwy-
czaj sugeruje, aby samodzielnie pisaæ runy. Materia³, na którym maj¹ byæ pisane
„wpadnie” nam intuicyjnie. I ponownie mo¿emy mieæ dowód, ¿e runy s¹ naszym
przyjacielem, bowiem samodzielne stawianie znaków pozwoli nam na dog³êbne
naenergetyzowanie i sprawi, ¿e poczujemy silniejsz¹ z nimi wiêŸ.

Kiedy kupujemy runy umieszczone na jakimkolwiek materiale, nale¿y je
oczyœciæ. W tym celu zapalamy œwiecê, bierzemy po kolei ka¿dy znak i ruchem
zgodnym ze wskazówkami zegara przeci¹gamy ponad p³omieniem œwiecy. Po
takim oczyszczeniu nale¿y je jak najczêœciej ze sob¹ nosiæ, dotykaæ, nawet roz-
mawiaæ. Dobry efekt porozumienia z runami osi¹gniemy równie¿ podczas
odprawiania rytua³u.

RYTUAŁ POROZUMIENIA

Wybierz odpowiedni¹ porê dnia, tak aby nikt Ci nie przeszkadza³. Przygotuj
odpowiednie miejsce, w którym czujesz siê bezpiecznie. Zapal jedn¹ lub trzy
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bia³e œwiece. Usi¹dŸ wygodnie i weŸ w obie d³onie komplet, czyli 24 runy (25 run
³¹cznie z run¹ pust¹). Odkryj pierwszy znak, popatrz na niego, pomyœl, z czym
on siê kojarzy, skup uwagê na swoim wnêtrzu, ws³uchaj siê w sygna³y, jakie
stamt¹d odbierasz (mo¿esz poczuæ napiêcie, mobilizacjê lub b³ogi spokój). Na-
stêpnie zwróæ uwagê na otoczenie, pos³uchaj, poczuj i zobacz, co aktualnie dzie-
je siê dooko³a. Byæ mo¿e zapamiêtasz jakiœ szczegó³ w swoim otoczeniu. Jeszcze
raz spójrz na znak i zapytaj go: co mo¿esz mi w tej chwili powiedzieæ? Nastêpnie
zamknij oczy i ws³uchuj siê w wewnêtrzny g³os. Zapamiêtaj myœli, jakie siê
pojawiaj¹. Kiedy uznasz, ¿e kontakt jest skoñczony, wszystkie swoje spostrze¿e-
nia zapisz, nawet jeœli teraz wydaj¹ siê bez wartoœci. Kartkê oznacz znakiem
i dat¹. Postêpuj tak z ka¿d¹ nastêpn¹ run¹. Po pewnym czasie zobaczysz swój
indywidualny kod porozumienia z ka¿dym znakiem.

Ten sposób mo¿esz zastosowaæ do dwóch lub trzech znaków równoczeœnie,
tworz¹c sobie dostêp do wyroczni. Nastêpnym sposobem adaptacji jest nie-
œwiadoma informacja p³yn¹ca od runy.

Kiedy ju¿ pozna³eœ ka¿d¹ runê, przygotuj siê w podobny sposób jak opisany
wy¿ej, lecz tym razem znaki wybieraj tak, abyœ nie wiedzia³, jakie one s¹. Je¿eli
s¹ to karty, potasuj je dok³adnie, nastêpnie wyjmij jedn¹, po³ó¿ na sercu, miê-
dzy brwiami lub udzie, przykryj d³oni¹ mniej aktywn¹ (praworêczni lew¹
d³oni¹), skoncentruj siê i zapamiêtuj wszystko, co siê pojawia. Je¿eli dostrze-
¿esz jakiekolwiek znane sygna³y z poprzedniego kontaktu z runami, zapamiê-
taj je, a nastêpnie zgaduj, jaki to znak. Zapamiêtaj doznania, odwróæ znak
i zobacz, co trzyma³eœ. Spostrze¿enia dopisz do kartki osobistego kodu z tym
znakiem, dodaj¹c datê. Nie dziw siê, kiedy wyjmiesz kilka razy ten sam znak
i za ka¿dym razem doœwiadczysz czegoœ nowego. Skup siê i zaobserwuj wspól-
ny szczegó³, na pewno odnajdziesz go z ³atwoœci¹, a to, ¿e wyjmujesz ten sam
znak oznacza, ¿e runa ju¿ informuje Ciê o szczególnym aspekcie Twego ¿ycia
i dobrze by³oby, abyœ zwróci³ na ten aspekt uwagê, np. runa Laguz – uczucia,
woda, d³uga podró¿.

Poznaæ runy dog³êbnie to sztuka, a jednak dostêpna jest ona ka¿demu. Uzy-
skaæ ow¹ wiedzê mo¿na na wiele sposobów. Jednym z nich jest kontemplacja
znaku. Za³ó¿my, ¿e ju¿ „oswoi³eœ” swoje runy, pozna³eœ ich swoisty jêzyk
i zaczynasz z nimi pracowaæ. Umów siê sam ze sob¹ – a co za tym idzie, ze
znakami – ¿e rano bêdziesz wybiera³ tylko jeden znak i obserwowa³, co siê
tego dnia wydarzy. Ta jedna runa jest run¹ Odyna i wystarczy, abyœ wiedzia³,
¿e ten dzieñ jest szczególny, a i znak bêdzie wskazywa³ na najwa¿niejszy, szcze-
gólny aspekt tego dnia. Chwila, w której dotykasz znaku, ma byæ tylko dla
Ciebie, wymaga skupienia i spokoju. Patrz¹c na runê w tym stanie, mo¿esz

ADAPTACJA RUN



VADEMECUM RUN22

zauwa¿yæ, ¿e do Twojej œwiadomoœci docieraj¹ ró¿ne myœli, pojawiaj¹ siê wspo-
mnienia, jakieœ obrazy, gdzieœ zas³yszane s³owa, czujesz klimat chwili, a z
cia³a p³yn¹ informacje, mrowienie, ciep³o, stan rozdra¿nienia, b³ogoœci lub
coœ innego. Im wiêcej czasu dajesz znakowi, choæ tak naprawdê sobie samemu,
czujesz siê silniejszy, odwa¿niejszy, bardziej pewny siebie. Doœwiadczasz w³a-
œnie otwarcia wrót podœwiadomoœci oraz œwiadomoœci za spraw¹ li tylko
kontemplacji znaku. Ta chwila ciszy tylko dla Ciebie i runy. Sprawi, ¿e pro-
blemy, troski, zagubienie rozp³yn¹ siê bezpowrotnie, a w umyœle pojawi siê
WIEDZA. Runy bowiem na naszej drodze ¿ycia s¹ jak wyraŸne, jaœniej¹ce
drogowskazy, jak halogeny we mgle.

Ciekawe, ¿e ¿adne karty u¿ywane do sztuk mantycznych – ani klasyczne,
ani Tarot, wielki w swojej wymowie – nie maj¹ takich w³aœciwoœci docierania
do sedna duszy, sedna problemu, dzia³aj¹c na podobnych poziomach, co znaki
runiczne. Czêsto zastanawia³am siê, dlaczego wyjmuj¹c okreœlony znak do-
znawa³am ulgi w bólu cia³a, obni¿a³a siê temperatura b¹dŸ szybciej ni¿ obiecy-
wa³ lekarz pozbywa³am siê choroby. Faktem by³o, ¿e w tych trudniejszych
chwilach d³oñ jakby w nieœwiadomym geœcie z woreczka pe³nego ró¿nego ro-
dzaju kart wybiera³a runy, a nastêpnie bezwiednie k³ad³a kartê na czo³o, d³oñ
lub pod stopy. Kiedy ¿ycie przynosi trudniejsze doœwiadczenie duszy, runy
pomagaj¹ przetrwaæ, zobaczyæ lekcjê, jak¹ mam aktualnie przerobiæ. Wyjmujê
kartê i otrzymujê odpowiedŸ, wiedz¹c, ¿e mogê ufaæ tym znakom, ze spokojem
i cierpliwoœci¹ pokonujê przeszkodê, znaj¹c efekt koñcowy. Czasami, aby
wzmocniæ wolê, si³ê, czy zdrowie rysowa³am kilka znaków obok siebie; zna-
ków, które „same wchodzi³y w d³oñ” i w istocie pomaga³y, potêguj¹c moc run.
Dosz³am do wniosku, ¿e nawet nie trzeba wierzyæ, aby doœwiadczyæ tej potêgi
magicznych liter, wystarczy praktykowanie tych sposobów. Lecz uwaga: nie-
które runy wzmagaj¹ sw¹ si³ê dzia³ania i nale¿y postêpowaæ z nimi bardzo
ostro¿nie, nale¿y braæ pod uwagê zarówno mowê znaku, numer futharku dwu-
dziestoczteroliterowego oraz sprawdziæ jakoœæ liczbow¹, czyli zsumowaæ
wszystkie wyrysowane runy, poniewa¿ efekt mo¿e byæ inny od zamierzone-
go. Narysowanie obok siebie czterech run Fehu daje w sumie liczbê cztery,
co oznacza inspiracjê, si³ê s³owa mówionego, moc umys³u, a wiêc bogaczem
stawaæ siê bêdê dziêki inspiracji i s³owu, a patronem mego bogactwa bêdzie
sam Odyn. Tak ustawione znaki maj¹ pozytywne dzia³anie. Kiedy jednak
ustawimy obok siebie runê Thurisaz TH oraz Hagalaz H, co daje liczbê
dwanaœcie – czas ¿niw, rok, pomimo przyjaznej wymowy samej runy Jera,
w tym po³¹czeniu i w dzia³aniu jest ma³o przyjemna, gdy¿ niesie niepokój,
jakby oczekiwanie na coœ niepewnego, coœ z³ego, a w rezultacie daje rozchwia-
nie umys³owe.
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Materialne i duchowe aspekty ¿ycia ukazywaæ mo¿na na wiele sposobów.
Litery i dŸwiêki w tantryzmie buddyjskim przedstawiaj¹ obraz mantry, œwiê-
tego mistycznego dŸwiêku, z którego wed³ug hinduskich legend powsta³ œwiat
i który do dziœ wp³ywa na obraz zdarzeñ. Rysuj¹c, a wiêc ustawiaj¹c symbol
b¹dŸ intonuj¹c mantry, medytuj¹c – powtarzaj¹c w myœlach – mo¿na wp³ywaæ
na bieg wydarzeñ, uleczaæ cia³o, dope³niaæ siê energi¹, a nade wszystko ³¹czyæ
z Uniwersum, z centrum wszechwiedzy. Dzia³aj¹c wed³ug zasad medytacyj-
nych z runami uzyskujemy ten sam efekt. Mantry przypisane s¹ aspektom
ludzkiego bytu, rozpisane na ró¿ne strefy cia³a i duszy, podobnie runy – odpo-
wiednio wybrane, maj¹ dzia³anie podobne, lecz bardziej skoncentrowane.
DŸwiêków mantrycznych jest wiele; run, których u¿ywamy w tym celu – tyl-
ko dwadzieœcia cztery.

Medytuj¹c z runami dotykamy TAJEMNICY, magii zjednoczenia, jedno-
œci z wszechœwiatem poprzez nasze wnêtrze, nasz¹ wewnêtrzn¹ m¹droœæ. Wni-
kaj¹c w symbol runy, doznaæ mo¿emy nie tylko samopoznania, doznaæ mo¿emy
poznania w ogóle. Im g³êbiej wchodzimy w znak, tym silniej objawia siê intu-
icja, a to ju¿ podstawa wró¿enia, leczenia i wgl¹du. Symbol przemówi bowiem
bardzo zrozumia³ym jêzykiem tylko przez tego, kto po symbol siêga. Obcowa-
nie, medytowanie z runami wzmacnia równie¿ takie cechy, jak: odwaga, wy-
trwa³oœæ, cierpliwoœæ, empatia, entuzjazm, wiernoœæ. Runy wzmacniaj¹ zaufanie
do wszystkich zdarzeñ, ukazuj¹ b³êdy i najw³aœciwsze drogi powrotu; mówi¹,
w jakim celu pope³niamy b³êdy i jak wiele mo¿emy siê z tego nauczyæ. Kiedy
siêgamy po runy, skupiamy siê, koncentrujemy w zale¿noœci od kana³u dostê-
pu do naszej wewnêtrznej m¹droœci, us³yszeæ mo¿emy cichutki g³os, zobaczyæ
jakieœ obrazy lub w szczególny sposób poczuæ nasze cia³o, co jest mo¿liwe
tylko w tym momencie g³êbokiego, skupionego kontaktu.

Przebywaj¹c i pracuj¹c z runami mo¿emy zastanawiaæ siê, czy faktycznie
dotykaj¹ i wskazuj¹ to, co aktualnie najwa¿niejsze, jednak po pewnym czasie
nabierzemy przekonania o prawdzie przekazu, co stanowi niebywa³y feno-
men. Wyjaœnieniem tego zjawiska zajmowa³ siê Jung. Zbie¿noœæ wydarzeñ
w czasie i przestrzeni jest wedle Junga czymœ wiêcej ni¿ tylko przypadkiem,
„jest szczególn¹ wspó³zale¿noœci¹ miêdzy obiektami zdarzenia a subiektyw-
nymi (psychicznymi) stanami obserwatora”. Wspó³zale¿noœæ ta dosta³a mia-
no synchronicznoœci, o czym pisze Jung tak: „Symbol bowiem wylosowany
przez nas w pewnym momencie czasu zbie¿ny jest wedle zasady synchronicz-
noœci z nasz¹ wewnêtrzn¹ sytuacj¹, powsta³¹ w chwili losowania (K. G. Jung,
Archetypy i symbole, Czytelnik 1993.) Fenomenem synchronicznoœci zajê³a siê
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równie¿ wspó³czesna fizyka, mechanika kwantowa. Wybitny fizyk Rudolf
Peierls stwierdzi³, ¿e „œwiadomego umys³u, pe³ni¹cego rolê obserwatora w me-
chanice kwantowej, nie da siê zast¹piæ martwym urz¹dzeniem” – (Maja. Œwiat
jako rzeczywistoœæ wirtualna, R. L. Thompson, wyd. Patra, Wroc³aw 2004).
Haisenberg potwierdzi³ badania Daviesa i Browna, stwierdzaj¹c, ¿e „fala kwan-
towa reprezentuje nasz¹ wiedzê na temat uk³adu fizycznego oraz ¿e za³amanie
siê tej fali reprezentuje zdobycie nowej wiedzy”. Freeman Dyson przedstawia
obraz umys³u i synchronicznoœci w ten sposób: „Przypadku nie mo¿na zdefi-
niowaæ inaczej ni¿ jako stopieñ, do jakiego obserwator jest nieœwiadomy przy-
sz³oœci. Prawa pozostawiaj¹ miejsce dla umys³u w opisie ka¿dej cz¹steczki...Umys³
jest ju¿ obecny w ka¿dym elektronie i procesy ludzkiej œwiadomoœci ró¿ni¹ siê
jedynie stopniem, a nie rodzajem od procesów wyboru miêdzy stanami kwan-
towymi, które nazywamy przypadkiem, gdy dokonuj¹ go elektrony (Maja. Œwiat
jako rzeczywistoœæ wirtualna, R. L. Thompson, wyd. Patra, Wroc³aw 2004).
Fizyk ten uwa¿a, ¿e „umys³ jest obecny wszêdzie w naturze, w ka¿dej cz¹stecz-
ce, a dzia³anie fizyczne wymaga œwiadomego nadzoru” (Fizyka kwantowa –
Dyson). Ten sam fizyk po wielu doœwiadczeniach doszed³ do wniosku, ¿e
„przypadkowoœæ kwantowa ma zwi¹zek z woln¹ wol¹”.

Czy w ma³ym symbolu znaleŸæ mo¿na odpowiedŸ na nurtuj¹ce nas TERAZ
pytanie? Na to pytanie fizyka równie¿ opowiada: „analiza matematyczna wyma-
gaj¹ca ograniczonej iloœci symbolicznych kroków zawiera wszelkie potrzebne
odpowiedzi dotycz¹ce obserwowanych iloœci. Liczba ta mówi, ¿e w gramocz¹-
steczce substancji znajduje siê 600 000 miliardów cz¹steczek. Tyle cz¹steczek
H2O mieœci siê w 18 gramach wody. (Maja. Œwiat jako rzeczywistoœæ wirtualna,
R. L. Thompson, wyd. Patra, Wroc³aw 2004).

Te naukowe wywody doœwiadczaæ i obserwowaæ mo¿emy podczas kontem-
placji czy medytacji z imieniem runy, co równie¿ potwierdzi³a nauka. Stan
skupienia, w którym kontaktujemy siê z run¹, tworzy rodzaj rezonansu, wy-
miany energetycznej: my wywieramy wp³yw na znak i odwrotnie. Ten rezo-
nans mo¿emy umownie nazwaæ jednoœci¹, co oznacza nabycie za spraw¹
zewnêtrznego bodŸca dodatkowej energii od znaku, tak jak podczas przyjmo-
wania pokarmu. Kurzweil zauwa¿y³ i odnotowa³ seriê badañ neurologicznych
nad ludŸmi z epilepsj¹, u których ataki wywo³ywa³y stany mistyczne. Badacze
odkryli, ¿e ataki pobudzaj¹ ma³y obszar przedniego p³ata mózgu. Ten sam
obszar mózgu stawa³ siê aktywny równie¿ wtedy, gdy zdrowym, pobo¿nym
osobom pokazywano s³owo lub religijny symbol! Dla nas takim bodŸcem i „po-
budzaczem” s¹ RUNY.

Niebywa³e i zastanawiaj¹ce jest jednak, jak¹ wiedz¹ dysponowali dawni
kap³ani i ówczeœni ludzie u¿ywaj¹cy znaków. Zastanawiaj¹ce jest równie¿, ja-
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kie przyczyny prowadz¹ wielu naukowców do badania tej ezoterycznej wie-
dzy, pojawiaj¹ce siê jakby w tle lub na marginesie badañ innego rodzaju i jak
potwierdza siê jej ogromne znaczenie dla rozwoju ludzkiego umys³u i bytu.

Runy u¿ywane by³y do zmiany losu, zajmowa³y siê tym osoby znaj¹ce do-
brze ich energetykê. Czy i w tej kwestii nauka ma coœ do powiedzenia? Czy
przedmiot, symbol mo¿e wywieraæ wp³yw? Otó¿ okazuje siê, ¿e w latach osiem-
dziesi¹tych Roger Nelson oraz Dean Radin, psycholodzy, przeanalizowali se-
riê badañ (152 badania 68 badaczy) dotycz¹cych wp³ywu ludzkiej œwiadomoœci
na uk³ady mikroelektroniczne, które niezbicie „dowiod³y zwi¹zku miêdzy
intencj¹ a obserwowanymi wynikami. Przedmioty efektywnie uk³ada³y siê
wed³ug woli obserwatora (Maja. Œwiat jako rzeczywistoœæ wirtualna, R. L. Thomp-
son, wyd. Patra, Wroc³aw 2004), czyli kiedy cz³owiek zastosuje symboliczny
przedmiot z okreœlon¹ intencj¹, zadanie bêdzie wykonane. Przy czym nie ma
znaczenia, czy bêdzie to obrazek, znak graficzny czy gest – materia zmienia
swoje po³o¿enie i ulega woli obserwatora. Jak¿e potê¿nym narzêdziem dyspo-
nuje cz³owiek œwiadomy swoich czynów i myœli! Zatem kiedy u¿yjemy sym-
bolu, czyli abstrakcyjnego przedmiotu w postaci jednej b¹dŸ kilku kresek,
zmieniæ mo¿emy bieg wypadków, energiê uk³adu zwanego cia³em, oddzia³y-
waæ na mikrocz¹steczki, które buduj¹ makrocz¹stki i co jeszcze? Co jeszcze?
Czy w ten sposób wp³yn¹æ mo¿emy równie¿ na losy ca³ej ludzkoœci? Pomyœl-
my: skoro œwiat zbudowany jest z myœli ludzkich – co równie¿ potwierdzi³a
fizyka kwantowa – to jak ogromne pole do wp³ywania na losy ludzkoœci ma
cz³owiek stosuj¹cy magiê MI£OŒCI z u¿yciem run!

A teraz, drogi Czytelniku, dajê Ci wiedzê o tych jak¿e wielkich znakach,
ufaj¹c, ¿e zasilisz j¹ swoimi doœwiadczeniami, dodasz energiê dobrych inten-
cji, a to sprawi, ¿e zbudujemy NOWY CUDOWNY ŒWIAT, wiedz¹c, jak¹
MOC¥ dysponujesz we wspólnym i samodzielnym tworzeniu.

ADAPTACJA RUN
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ZNAKI
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1. FEHU

REFLEKSJA

una Fehu jest symbolem dobrobytu, bogactwa, wszystkiego, co cz³owiek
mieæ mo¿e i powinien, aby spe³niæ zadanie na tej ziemi. Umieszczona w port-

monetce daje pocz¹tek naszej fortuny, wysy³a sygna³ do naszej podœwiadomo-
œci, ¿e w tym miejscu jest zawsze kr¹¿ek z³ota przyci¹gaj¹cy inne takie kr¹¿ki,
a to ju¿ sprawia otwarcie na przyp³yw dóbr materialnych, wiadomo – podobne
przyci¹ga podobne. Runa ta umieszczona w ksi¹¿ce do nauki b¹dŸ zeszycie jest
zapowiedzi¹ dobrej nauki, daje uczucie wiedzy nap³ywaj¹cej bez wysi³ku, do-
œwiadczyæ mo¿emy, jakbyœmy ka¿d¹ informacjê zas³yszan¹, widzian¹ pomna¿a-
li. Kiedy decydujemy siê rozwijaæ duchowo, znak u³atwia medytacjê, modlitwê.
Kiedy rozwi¹zujemy dylemat, zastanawiamy siê nad nowym przedsiêwziêciem,
do naszego umys³u nap³ywa wiele myœli, ukazuj¹c najlepsze rozwi¹zania.

Jednak runa ta, jak wszystko w naszym œwiecie, jest dualna: ma biegun
dobra i z³a, wiedzieæ zatem trzeba, ¿e bogactwo wszystkiego mo¿e byæ zapo-
wiedzi¹ braku, dlatego nale¿y z run¹ rozmawiaæ i precyzyjnie okreœliæ, czego
oczekujemy – jestem bogaty, jestem b³ogos³awiony przez Boga, mam wszyst-
ko, co mi potrzeba – oto s³owa, które sprawiaj¹, ¿e ten symbol bogactwa bêdzie
siê „stara³” utrzymaæ biegun dobra.

Cz³owiek doœwiadcza ró¿norodnych stanów emocjonalnych, które wp³y-
waj¹ na nastrój, a ten jest t³em naszego ¿ycia. Kiedy zmienia siê t³o, mamy
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inny nastrój, inne odczucie, doœwiadcza tego ka¿dy obserwator swego wnêtrza
i w tej kwestii runa Fehu pomaga równie¿ utrzymaæ odpowiednie t³o doœwiad-
czeñ, dodaj¹c energii naszym zamiarom, u³atwia ich realizacjê. Sprawia, ¿e
myœlimy: chcieæ to móc.

Opiekunem runy Fehu jest falliczny bóg p³odnoœci Frej, który sprawia, ¿e
ca³a przyroda roœnie, pomna¿a siê i odradza. Jest to bóg bogactwa, pokoju i szczê-
œcia, przynosi on radoœæ i pociechê w nieszczêœciu, uwalnia od negatywnych
przekonañ dotycz¹cych zw³aszcza stanu posiadania. Warto z tym bogiem na-
wi¹zaæ kontakt podczas przesilenia zimowego i przemieniæ swoje pogl¹dy oraz
przejœæ z ma³ego bogactwa na du¿e, a z du¿ego na ogromne. W tym celu bierze-
my siê do r¹k runê Fehu i przywo³ujemy Freja, nastêpnie mówimy, czego chce-
my, jak ma wygl¹daæ nasza praca, nasze myœlenie, aby przybywa³o nam w umyœle,
portfelu, ogrodzie, w naszym otoczeniu, tworz¹c obszar dobrobytu. Podczas tego
kontaktu warto przeznaczyæ jak¹œ czêœæ naszego bogactwa na dobry cel, na ofia-
rê, bowiem bogaty cz³owiek wzbogaca, a biedny zubo¿a.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Spe³nienie. Sukces materialny, zachowanie tego, co zosta³o
spe³nione. Inny lepszy pocz¹tek, nowe ¿ycie, satysfakcja, odnowa. Wzbogacenie.
Si³a uzyskana dziêki psychicznej równowadze. Zabezpieczenie stanu posiadania.
Solidne zakorzenienie siê w sprawach materialnych. Poznanie kosmicznych ryt-
mów, które ujawniaj¹ siê w ¿yciu spo³eczeñstw i jednostek. Zysk dziêki wspa-
nia³omyœlnoœci. Obdarzaj, a zostanie Ci ofiarowane.

Pozycja odwrotna. Niezdrowy nadmiar, zazdroœæ, mo¿liwoœæ biedy lub utraty.
Zubo¿enie. Zmarnowanie swojej w³asnoœci. Brak orientacji w sprawach mate-
rialnych. Bycie poza rytmem. Strata przez sk¹pstwo. Wiara w potêgê fortuny.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY FEHU

Symbol: z³oto, pieni¹dze, posiadanie, dobrobyt, pocz¹tek wszystkiego.
T³umaczenie: byd³o.
Walor fonetyczny: F.
Pora roku: obfity czas przed ¿niwami.
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Czas realizacji: od teraz do dziewiêciu miesiêcy, gdzie pierwszy materialny
symptom uka¿e siê w ci¹gu czterech miesiêcy.

¯ywio³: Ogieñ.
Roœlina: dojrza³y k³os, zbo¿a, trawy.
Zwierzê: byd³o domowe, krowa, wó³, cielê.
Kolor: czerwony, ¿ó³ty, z³oty.
Obszar feng shui, bagua: obszar bogactwa, ka¿dy inny obszar, w którym po-

trzebujemy powiêkszenia, pomno¿enia.
Minera³: z³oto, tygrysie oczko, agat mszysty, wszelkie inne minera³y ¿ó³tego

koloru oraz koral, jaspis.
Talizman: pomaga pomna¿aæ dobra materialne, spe³niaæ marzenia, daje po-

cz¹tek spe³nionej mi³oœci.
Amulet: zapewnia dostatek, ochrania sprawy finansowe, przyci¹ga m¹drego,

wykszta³conego i bogatego partnera.
Stan psychiczny: œwiadomoœæ swego bogactwa, poczucie w³asnej wartoœci. Po-

trzeba dzielenia siê, co sprawia, ¿e do takiej psychiki oraz ¿ycia nap³ywa
o wiele wiêcej wartoœci umys³owych, duchowych i materialnych. Satysfakcja.

Zdrowie: wzmacnia organizm, podnosi odpornoœæ, wzmacnia p³odnoœæ. Cza-
kram podstawy.

P³yn organizmu: krew, mleko karmi¹cej matki.
Zawód: rolnik, hodowca, inwestor, cz³owiek zajmuj¹cy siê biznesem, banko-

wiec, szef.
Znak zodiaku: Byk 20.04–20.05; Panna 23.08–22.09; Kozioro¿ec 22.12–19.01
Cykl ksiê¿yca: pierwsze godziny po nowiu, ksiê¿yc wzrastaj¹cy.
Planeta: Jowisz w drugim domu horoskopu urodzeniowego lub tranzytuj¹cy

Jowisz przez drugi dom horoskopowy oraz Neptun w drugim domu horo-
skopu w tranzytach, porównawczym i urodzeniowym.

Aspekt ¿yciowy: dobra materialne, w³aœciwe inwestycje, mentalne i duchowe
bogactwo, pocz¹tek.

Miejsce: pola, ³¹ki, wszelkie miejsca w przyrodzie oraz miejsca, gdzie rozwijamy
siê duchowo i mentalnie: biblioteki, sale wyk³adowe, muzea, sale koncertowe.

AFIRMACJA

Mam wszystko, co potrzebne w ¿yciu
 dziêki wewnêtrznemu i zewnêtrznemu bogactwu.

Moje bogactwo staje siê coraz wiêksze.
Jestem otwarty na wszelkie ³aski.

Jestem otulony przez Absolut bogactwem.
Dziel¹c siê z innymi, stajê siê bogatszy.

FEHU
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ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Dobry stan posiadania, wzbogacanie siê, sukces materialny,
wzrost dobrobytu, pocz¹tek bogactwa, lokata bankowa. Potrzeba dba³oœci
o swoje dobra ruchome i nieruchomoœci, dobre inwestowanie. Pomna¿anie
bogactwa.
Pozycja odwrotna. Zmarnowane pieni¹dze, nieudany zakup, z³e inwesty-
cje, strata przez sk¹pstwo.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Spe³nianie siê, zadowolenie, du¿a energia, dynamizm, dosko-
na³a orientacja, lotnoœæ myœli, zorganizowanie, równowaga psychiczna, wspa-
nia³omyœlnoœæ, pracowitoœæ, rozwój duchowy, umiejêtnoœæ modlitwy, dobre
wykszta³cenie, du¿a wrodzona wiedza i jej w³aœciwe wykorzystanie, posze-
rzenie œwiadomoœci, przemiana umys³owa, doœwiadczenie siebie we wszyst-
kim, co nas otacza.
Pozycja odwrotna. Brak orientacji, zagubienie, lêk o pieni¹dze, poczucie
straty, gnuœnoœæ, lenistwo, ociê¿a³oœæ umys³owa, k³opoty z pamiêci¹, smu-
tek, brak wiary w siebie.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. ZapowiedŸ nowej dobrej mi³oœci, bogactwo uczuæ, umiejêt-
noœæ wyra¿ania dobrych stanów uczuciowych, sta³oœæ, dba³oœæ o partnera,
dobry ojciec, dobra matka, umiejêtnoœæ zabezpieczenia dobrobytu rodzi-
nie, harmonia. Bogaty umys³owo i materialnie partner, przy którym czuje-
my siê spe³nieni i bezpieczni. Partner lubi okazywaæ uczucia prezentami,
ciep³ymi s³owami, hojnoœci¹. Dobra relacja erotyczna.
Pozycja odwrotna. Zwykle partner uwa¿a drug¹ osobê za swoj¹ w³asnoœæ,
z któr¹ mo¿e poczynaæ wed³ug w³asnych przekonañ i pogl¹dów, jednak nie
potrafi lub nie umie odpowiednio opiekowaæ siê t¹ „w³asnoœci¹”. Bezp³od-
noœæ. Lenistwo uczuciowe.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Pe³nia zdrowia, odpowiednia dba³oœæ o stan zdrowia, wital-
noœæ. Dobra kondycja dziêki czêstemu przebywaniu na œwie¿ym powietrzu.
Pozycja odwrotna. Zmêczenie, brak zainteresowania swoim zdrowiem, krót-
kie zachwianie równowagi energetycznej, szybko mijaj¹ca choroba.
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O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Nowa dobra praca, dobry, nowy pocz¹tek w pracy zapowia-
daj¹cy czas wy¿szych zarobków. Mo¿liwy awans, sukces zawodowy, zw³asz-
cza je¿eli jest to nowe stanowisko. Praca, któr¹ siê lubi. Wykonywanie
wyuczonego zawodu. Dobre perspektywy pracy, która rozwija wewnêtrzne
umiejêtnoœci i jest zgodna z zainteresowaniem.
Pozycja odwrotna. Krótka umowa o pracê, propozycja byle jakiej pracy,
praca bez dobrych perspektyw, œrednie stanowisko, brak podwy¿ki finanso-
wej, utrata pracy przez zaniedbanie.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Pocz¹tek d³ugiej edukacji – pierwsza klasa szko³y podsta-
wowej. Odpowiednia szko³a, w³aœciwa uczelnia zapewniaj¹ca dobrobyt w ¿y-
ciu. Poszerzenie œwiadomoœci, doœwiadczanie wiedzy. Bogactwo ró¿norodnej
wiedzy pozaszkolnej rozszerzaj¹ce ukryte talenty. Wieloœæ zajêæ, kó³ka za-
interesowañ. Pocz¹tek piêknej duchowej œcie¿ki.
Pozycja odwrotna. Nauka z przymusu, nieodpowiednie studia, trudnoœci
w nauce. Uwaga – niechêæ do szkolnego œrodowiska mo¿e byæ wyniesiona
z domu rodzinnego, ujawniæ siê mo¿e przekonanie, ¿e „i tak z ciebie nic nie
wyroœnie”. Dziecko potrzebuje pomocy psychologa i zmiany przekonania
na temat siebie. Lenistwo umys³owe, które mo¿e doprowadziæ do powtarza-
nia roku.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Wyprostowana sylwetka, cz³owiek znaj¹cy swoj¹ wartoœæ,
schludny, klasyczny ubiór, zadbany, bystre spojrzenie, komunikatywny,
ruchy zdecydowane, d³onie zwykle wiêksze, ruchliwe. Osoba ma potrzebê
pomagania w wielu dziedzinach ¿ycia. Lubi dzieliæ siê wiedz¹ i doœwiad-
czeniem. Jest dobrym organizatorem, wyczulonym na dobro œrodowiska,
w którym ¿yje. Dla ludzi jest wsparciem, osob¹, która wzbogaca nie tylko
swoje ¿ycie, dba równie¿, aby inni byli bogaci. Wie bowiem, ¿e kiedy jeden
cz³owiek jest bogaty, to wzbogaca innych, a kiedy wielu jest zamo¿nych, to
wzbogacony jest ca³y kraj, a nawet œwiat. Potrafi zachwycaæ siê piêknem
obszaru, w jakim ¿yje, wyra¿aj¹c to g³oœno. Nie sk¹pi komplementów, po-
chwa³, przez co zachêca do dzia³ania. Taka osoba dla innych jest naprawdê
wielkim skarbem.
Pozycja odwrotna. Zaokr¹glona sylwetka z powiêkszonym obszarem ¿o³¹d-
ka, ubiór drogi, lecz dobrany bez gustu, ruchy bardziej powolne, rozbiegane
spojrzenie. Osoba wyra¿a siê w sposób niewyszukany, prosto i dosadnie.

FEHU



VADEMECUM RUN34

Nie dba zbytnio o swój stan posiadania. Czêsto robi nadmierne zakupy,
wydaje wiêcej ni¿ powinna. Osoba czuje lêk przed strat¹, a jej dzia³anie
w³aœnie zmierza do tego z powodu niekontrolowanych wydatków. Lubi na-
rzekaæ i skar¿yæ siê na trudnoœci, du¿e wydatki i straty. W ¿yciu kieruje siê
przekonaniem: aby zarobiæ, trzeba siê narobiæ lub: trzeba kraœæ, aby mieæ;
oraz: pieni¹dze s¹ brudne. Bardzo czêsto jest zawistna, jakby nie wiedzia³a,
¿e w ten sposób oddziela siê od przyp³ywu materialnego i wsparcia innych.
Czêsto jest nadmiernie i niew³aœciwie sk¹pa dla innych, co j¹ jeszcze bar-
dziej zubo¿a. Wiedzieæ powinniœmy, ¿e wygl¹d i zachowanie przyjmuj¹ obie
wartoœci znaku, najczêœciej te wartoœci s¹ zrównowa¿one.

PRZEPOWIEDNIA

Kiedy medytujesz z runami i dzisiaj pojawia siê znak – patrz¹c na Fehu
wiedz, ¿e bogactwo p³ynie obficie, to duchowe i materialne, Twoje decyzje s¹
trafne, nauka w³aœciwa. Ten dzieñ jest pocz¹tkiem czegoœ nowego, szczególne-
go – kobieta mo¿e tego dnia pocz¹æ nowe ¿ycie. Oczekuj bez oczekiwania na
dobro i spe³nienie. Mo¿esz otrzymaæ pieni¹dze lub odzyskaæ d³ug. Jeœli my-
œlisz o partnerze i o niego pytasz, to wiedz, ¿e TEN partner jest w³aœciwy, „na
wagê z³ota”, a gdy na zdrowiu skupisz uwagê, widz¹c Fehu mo¿esz radoœci¹
nape³niæ myœli, bowiem pojawi³ siê czas pe³nej energii, jeœli skorzystasz z da-
rów przyrody, spacerów i œwie¿ego powietrza.

Spe³nienie. Sukces materialny, zachowanie tego, co zosta³o spe³nione. Inny,
lepszy pocz¹tek, sukces spo³eczny, status spo³eczny, kontrola, w³adza, pozy-
tywne energie, zyski i korzyœci materialne, dobrobyt, rozwój duchowy. Pod-
waliny urodzaju, nowe ¿ycie, satysfakcja, odnowa. Wzbogacenie. Si³a uzyskana
dziêki psychicznej równowadze. Zabezpieczenie stanu posiadania. Solidne
zakorzenienie siê w sprawach materialnych. Poznanie kosmicznych rytmów,
które ujawniaj¹ siê w ¿yciu spo³eczeñstw i jednostek. Zysk dziêki wspania³o-
myœlnoœci. Obdarzaj, a zostanie Ci ofiarowane. Raduj siê swoim dobrobytem
i dziel siê nim z drugimi, a moc Twoja wzroœnie. Ciesz siê z bogactwa innych,
bowiem bogaty daæ mo¿e chleba okruch, nieposiadaj¹cy rozumu bogactwem
obdarzaæ nie zdo³a, jak tylko zmartwieniem. „Radoœæ dzielona na pó³ jest rado-
œci¹ podwójn¹, m¹droœæ dzielona jest m¹droœci¹ wielk¹, k³opot dzielony na pó³
jest po³ow¹ k³opotu” (przys³owie niemieckie). Fehu jest znakiem pierwotnego
ognia witalnego w ¿yciu oraz ruchem, który zapewnia œwiatu nieustann¹ zmia-
nê. W ¿yciu oznacza stanie siê, pojawienie siê w œwiecie materii, narodziny.
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RYTUAŁ PRZYCIĄGANIA DOBROBYTU

Wybierz dogodny czas, aby nikt Ci nie przeszkadza³, zapal œwiecê i usi¹dŸ
wygodnie, przygotuj sobie jeden kr¹¿ek bilonu z najwiêkszym nomina³em
(piêæ z³) lub banknot stuz³otowy, po³ó¿ go na stoliku, na którym pali siê œwie-
ca, teraz weŸ znak (kartê, kamyk z wyrytym znakiem lub na czystej kartce sam
narysuj Fehu) w obie d³onie i ustaw go przed oczami w taki sposób, abyœ tylko
na nim móg³ skoncentrowaæ swój wzrok, wpatruj siê w niego przez chwilê, po
czym zamknij oczy i utrzymuj znak w pamiêci. Pomyœl, co on przedstawia,
z czym siê kojarzy, pomyœl o sobie i swoich dobrach materialnych. Zastanów
siê, jakie masz nastawienie do pieniêdzy, jakie masz przekonania na temat
stanu posiadania, jaki masz stosunek do ludzi uczciwych i jednoczeœnie boga-
tych, przypomnij sobie, jakie opinie o pieni¹dzach s³ysza³eœ w dzieciñstwie, ja-
kie opinie g³osisz dzisiaj, jak Ci siê powodzi, jak zarz¹dzasz swoimi dobrami, czy
masz wszystko, czego potrzebujesz, czy masz ci¹gle wra¿enie braków. Kiedy
dostaniesz odpowiedŸ, otwórz oczy i jeszcze raz popatrz na symbol bogactwa,

skup siê i zobacz cz³owieka z g³ow¹ w niebie, oœwieconego i m¹drego, blisko
absolutu, z wyci¹gniêtymi, bior¹cymi ramionami, tak jak Ty, kiedy siêgasz
wysoko i bierzesz, wiedz¹c, ¿e to, po co siêgasz, tam jest. WyobraŸ sobie, ¿e
tym cz³owiekiem jesteœ Ty, wstañ zatem, stañ bokiem do znaku (po³ó¿ go na
stole lub czymkolwiek innym), wyci¹gnij d³onie wysoko i teraz wyobraŸ so-
bie, ¿e do Twoich d³oni i umys³u nap³ywaj¹ wszelkie dobra, weŸ banknot lub
bilon (to, co by³o przygotowane), weŸ runê Fehu i, czuj¹c w d³oniach przed-
miot reprezentuj¹cy bogactwo, pomyœl sobie i powiedz g³oœno – mam ju¿ bo-
gactwo w sobie i wiem, ¿e z ka¿dym oddechem, ka¿dym s³owem i czynem
moje bogactwo zwiêksza siê i roœnie. Wiem, jak bardzo jestem bogaty, mam
wszystko, czego potrzebujê do godnego, dobrego ¿ycia. Mo¿esz wyobra¿aæ
sobie, jak to bêdzie, kiedy ju¿ bêdziesz mia³ rzeczy, o których myœlisz. Kiedy
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poczujesz swoje bogactwo, zakoñcz rytua³ przyci¹gania dobrobytu, bilon lub
banknot w³ó¿ w takie miejsce portmonetki, gdzie jest Twoje zdjêcie. Teraz
czekaj na efekty, kiedy banknotów bêdzie wiêcej. Ten stykaj¹cy siê ze zdjê-
ciem mo¿esz puœciæ w obieg ze s³owami: idŸ do swoich braci i przyprowadŸ
ich do mnie wielu.

O PRZEMYŒL
Bogactwo znaczy bogacenie, otulenie przez Boga, b³ogos³awieñstwo. Posta-
raj siê, aby Bóg otula³ Ciê ci¹gle i wiedz, ¿e sam to otulenie zdejmujesz, aby
doœwiadczyæ ró¿nych smaków ¿ycia.
Optymizm, wiara i zaufanie dostêpne w ka¿dej sekundzie mego ¿ycia s¹
pocz¹tkiem mego bogactwa.
Jaki mam stosunek do bogactwa?
Czy jestem godny, aby absolut otula³ mnie bogactwem uczuæ, dóbr material-
nych, wszystkiego?
Je¿eli dostaniesz odpowiedŸ, zastanawiaj siê, dlaczego tak myœlisz i z jakiego
Ÿród³a masz te informacje oraz co dobrego doœwiadczasz.
Jaki stosunek do bogactwa mieli moi rodzice, czy zgadzam siê z ich pogl¹-
dami, czy mam inny pogl¹d na te kwestie?
Jaka praca da mi tak¹ radoœæ, ¿e bogactwo bêdzie przyp³ywa³o do mnie
obficie?
Jaki talent wykorzystam dla dobra ludzi, a to sprawi, ¿e poczujê wszelk¹
obfitoœæ?
Jaka moja inicjatywa sprawi, ¿e ujawni siê ¿ycie w obfitoœci?

WIZUALIZACJA – MEDYTACJA

Medytacja to ¿ycie bez s³ów, pe³ne treœci, wewnêtrzne prze¿ywanie,
rozkwit. W medytacji uzyskujemy kontakt z naszym wnêtrzem, wy-
¿szym Ja. To wspania³y œrodek do poznania siebie oraz wzmocnienia
odpornoœci na wszelkie negatywne wp³ywy.
Przyjmij wygodn¹ pozycjê cia³a.
Mo¿esz po³o¿yæ siê lub wygodnie usi¹œæ, pamiêtaj¹c, ¿e krêgos³up powi-
nien byæ wyprostowany.
Pozycja, jak¹ przyjmiesz, ma byæ najwygodniejsza – taka, która po-
zwala odpocz¹æ, odprê¿yæ ca³e cia³o i umys³.
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Wiedz, ¿e chwile które spêdzasz z samym sob¹, przyczyniaj¹ siê do
poprawy Twego zdrowia, podnosz¹ odpornoœæ organizmu, zwiêkszaj¹
pamiêæ i koncentracjê, przyczyniaj¹ siê równie¿ do podniesienia jakoœci
ca³ego ¿ycia, kieruj¹c umys³ na pozytywne doznania, na realizacjê
w³asnych celów, planów i zamierzeñ.
Kiedy ju¿ jesteœ w odpowiedniej pozycji, powiedz sobie, ¿e wszystko, co
za chwilê odczujesz, jest dla najwy¿szego dobra Twego i œwiata, w któ-
rym ¿yjesz.
A teraz...
WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³y, przyjemny ciê¿ar.
Czujesz ciê¿ar w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³y, przyjemny ciê¿ar w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij ca³e cia³o jeszcze raz, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Twój oddech jest równy i miarowy. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e jesteœ na
rozleg³ej zielonej ³¹ce. W któr¹kolwiek stronê popatrzysz – jest prze-
strzeñ, dalej na horyzoncie widzisz górê o ³agodnych zboczach. Teraz
uœwiadamiasz sobie grunt pod stopami, a nad g³ow¹ b³êkitne niebo.
Czujesz siê wspaniale. W tej chwili s³yszysz g³uchy odg³os. Odg³os przy-
bli¿a siê, kierujesz w wyobraŸni wzrok w kierunku przybli¿aj¹cego siê
dŸwiêku i widzisz, wyobra¿asz sobie lub tylko czujesz zbli¿aj¹ce siê
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du¿e stado byd³a. Uœwiadamiasz sobie, ¿e znasz to stado, ju¿ kiedyœ je
widzia³eœ, masz wra¿enie, ¿e znasz pojedyncze sztuki w tym t³umie
zwierz¹t. Patrzysz pod stopy i widzisz, ¿e stopy masz zanurzone w so-
czyst¹ trawê wyrastaj¹c¹ ze z³otej ziemi, widzisz, jak trawa faluje,
przybieraj¹c z³oto-pomarañczow¹ barwê. W wyobraŸni podnosisz g³o-
wê do góry i spostrzegasz ³agodny promieñ s³oñca docieraj¹cy do czubka
Twojej g³owy. To œwiat³o przenika przez Twoj¹ g³owê i ca³e cia³o,
nape³niaj¹c Ciê energi¹, wewnêtrzn¹ moc¹, powodzeniem. W wyobraŸni
podnosisz d³onie i w tym momencie uœwiadamiasz sobie, ¿e to stado
dorodnego byd³a, ta przestrzeñ, w której jesteœ, ta nas¹czona z³otem
ziemia jest Twoja. Przepe³niony moc¹, z poczuciem ogromnego bogac-
twa idziesz w kierunku góry. Jesteœ spokojny o swój byt, wiesz, ¿e na ile
zdo³asz siêgn¹æ wzrokiem, zaczerpn¹æ w d³onie skarbów wewnêtrz-
nych i zewnêtrznych, na tyle jesteœ bogaty. Tyle mo¿esz osi¹gn¹æ, ile
potrafisz sobie wymarzyæ, wyobraziæ. W Twoim zasiêgu jest wszystko,
czego potrzebujesz do dostatniego ¿ycia. Pamiêtasz równie¿ o tym, ¿e
nie mo¿esz przekroczyæ pewnych granic posiadania (co za du¿o, to nie-
zdrowo). Teraz idziesz w kierunku góry, dochodzisz ju¿ do jej podnó¿a
i zaczynasz wspinaæ siê na szczyt. Szczyt jest miejscem Twego celu.
Wiesz o swej mocy, wiesz o sile, jak¹ teraz posiadasz i uœwiadamiasz
sobie, ¿e mo¿esz osi¹gn¹æ ka¿dy szczyt, ka¿dy wyznaczony cel w Two-
im ¿yciu. Jesteœ teraz w sytuacji wzrostu i spe³nienia, mo¿esz mieæ wszyst-
ko, czego zapragniesz, ta chwila jest Twoj¹ wspania³¹ szans¹. Pamiêtasz,
aby dzieliæ siê swoimi skarbami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. Pa-
miêtasz, ¿e radoœæ dzielona na pó³ jest podwójn¹ radoœci¹ oraz dobro
przyci¹ga dobro, dary, bogactwo dawane z mi³oœci¹ przyci¹gaj¹ po-
mno¿one dary i bogactwo. Teraz policz w myœli do piêciu. Kiedy po-
wiesz „piêæ”, otwórz oczy i powiedz: jestem przebudzony, pe³en energii,
tu i teraz. Mogê i chcê osi¹gn¹æ szczyt, o którym myœlê, wykorzystujê
maksymalnie moj¹ wspania³¹ szansê.
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2. URUZ

REFLEKSJA

Runa Uruz jest symbolem si³y tura i reprezentuje energiê ziemi. Kiedy na
znak popatrzymy uwa¿nie, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e jest podobny do podkowy.
Jest tak w istocie. Podkowa po³o¿ona otwarciem w kierunku drzwi wejœcio-
wych przyci¹ga szczêœcie, a co bêdzie, kiedy w ten sposób ustawimy po obu
stronach drzwi dwie runy Uruz? Wówczas do domu wejdzie dodatkowa ener-
gia, a to sprawi, ¿e ludzie tam mieszkaj¹cy bêd¹ pracowici, szczêœliwi i zdrowi.

Kiedy nosimy ten znak przy sobie, nasza energia wzrasta, sprawia to silniej-
sze zakorzenienie w ziemi, znak ten odpowiada za czakram pierwszy, korzen-
ny, a to równie¿ droga zdrowego myœlenia, realizmu i wiêkszej odwagi oraz
czakram drugi – instynktu zachowania ¿ycia.

A co z biegunem przeciwnym tego znaku? Czy choroby s¹ potrzebne i jak
pogodziæ siê z myœl¹, ¿e coœ one wnosz¹, czy mog¹ dawaæ coœ dobrego? Jak
pogodziæ siê z tak¹ myœl¹, kiedy cierpimy lub mamy katar i kichamy na wszyst-
ko? No w³aœnie, kichamy na wszystko, czyli mamy tego wszystkiego dosyæ,
nasze cia³o chce odpocz¹æ, a umys³ odejœæ z tych ró¿nych trudnych aktualnie
sytuacji. I tak jest z ka¿d¹ chorob¹. Cia³o wysy³a ca³y czas sygna³y dyskomfortu,
my jednak ich wcale nie s³uchamy, forsujemy siê, ci¹gle œpieszymy, gonimy
dok¹dœ, a cia³o mówi bólem, a¿ naroœnie ten ból, choroba powali nas z nóg
i trzeba siê po³o¿yæ. Œwiat medyczny odkry³, ¿e wiele chorób ma pod³o¿e psy-
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chiczne, czyli ¿e sami wypracowujemy sobie choroby niew³aœciwym postêpo-
waniem, stosunkiem do siebie samego, myl¹cymi przekonaniami, stylem ¿ycia,
diet¹ itd. Jednak nie martwmy siê, przecie¿ jesteœmy idealnie stworzeni, mamy
w swoim wnêtrzu system, który d¹¿y do harmonii, no i mamy podnosz¹c¹ od-
pornoœæ runê Uruz.

Uruz to nic innego jak prakrowa, bawó³ i jego rogi, a ten¿e atrybut si³y
i mocy zwierz¹t jest symbolem po³¹czenia z obszarem si³y nie tylko fizycznej,
lecz nade wszystko umys³owej. Kiedy wyobrazimy sobie owe rogi na czubku
g³owy, dotykaj¹ce obszaru wiedzy, nie bêdziemy zdziwieni obrazem drugiego
wielkiego arkanu Tarota, arcykap³anki i jej dostêpu do wszelkich tajemnic.
Owe „rogi” ukazane jako ro¿ek ksiê¿yca s¹ w³aœnie si³¹ umys³u, podœwiadom¹
wiedz¹, a to ju¿ pewnoœæ,, ¿e mo¿na ufaæ losowi, sobie, ¿yciu. Kiedy mamy
dostêp do skarbnicy wiedzy, co mo¿e nas zaskoczyæ, co „zwaliæ” z nóg? Tak,
tym czymœ jest wielkie nic, ju¿ wiemy, ¿e sami decydujemy o sobie, o naszym
losie, o zdrowiu, egzaminach i wszystkich innych aspektach ¿ycia.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Witalnoœæ, wyzdrowienie, wzrost energii, moc, szczêœcie. Po-
zbycie siê niepokoju, jeœli uda siê odkryæ jego przyczynê. Runa si³y i walki
z nieprzyjació³mi. Przyjemnoœæ z pracy wykonywanej na ³onie natury.
Sukces pomimo konfliktów. Zwi¹zek z ziemi¹. Realizm. Równowaga wewnêtrz-
na osi¹gniêta przez nawi¹zanie do praŸród³a. Ozdrowienie. Wzmocnienie si³
obronnych.
Uruz jest si³¹ witaln¹. Energia emocjonalna wzrasta na zewn¹trz, daj¹c moc,
jeœli jest bezwzglêdnie powœci¹gana, jeœli pozostaje pod œcis³¹ kontrol¹. Sta-
nowi psychiczne schronienie, kiedy wykorzystujemy si³ê fizyczn¹ dla do-
brych celów. By ¿yæ w pe³ni, musisz odzyskaæ brakuj¹c¹ cz¹stkê samego
siebie. Jest to czas aktywnego rozrywania ograniczeñ, rozpychania siê ³okcia-
mi w sposób nierani¹cy innych. B¹dŸ sta³y i czujny, miej otwarty umys³.
Si³ê fizyczn¹ wykorzystaj do poszerzonego rozumienia, do zdrowia i szczê-
œcia. Podkowa sta³a siê symbolem szczêœcia wywodz¹cym siê od znaku gra-
ficznego tej runy.

Pozycja odwrotna. Odrêtwienie i ustêpliwoœæ. Uczucie „wypompowanego ba-
lonika”, z którego nadal ucieka powietrze. Brak si³ i mo¿liwoœci przeprowa-
dzenia swoich zamiarów. Odczucie braku si³ witalnych. Chorowitoœæ.
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Niew³aœciwe kierowanie energiami. Nadmiar si³, który s³u¿y kontrolowaniu
i manipulowaniu innymi. Odwrócona Uruz wi¹¿e siê z chorob¹, niesta³oœci¹,
ignorancj¹, duchowym zamêtem, dzia³aniem bez celu, bez przyczyny, tylko
po to, aby dzia³aæ, co w efekcie prowadzi do utraty si³, niepotrzebnych silnie
uzewnêtrznionych emocji, a w nastêpstwie os³abienia.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY URUZ

Symbol: zdrowie, witalnoœæ, podkowa.
T³umaczenie: tur, uszczerbek, m¿awka.
Walor fonetyczny: U.
Pora roku: czas przed skwarnym latem, czerwiec.
Czas realizacji: od teraz do dwu miesiêcy.
¯ywio³: Ziemia.
Roœlina: mech, brzoza srebrzysta.
Zwierzê: tur, krowa, bizon, bawó³.
Kolor: pomarañczowy, ciemnozielony, br¹zowy.
Obszar feng shui, bagua: sektor zdrowia.
Minera³: ¿elazo, granat, diament, cyrkonia, kryszta³ górski.
Talizman: u³atwia utrzymaæ zdrowie u innych i siebie, pomaga konkretyzo-

waæ zamiary, przyci¹gaæ szczêœliwe zdarzenia. U³atwia naukê, wzmacnia
pamiêæ.

Amulet: daje odwagê, chroni przed odrzuceniem, anemi¹. Chroni przed tchó-
rzostwem, utrzymuje dobry stan zdrowia, dodaje energii i si³y witalnej. Daje
moc i wytrwa³oœæ w d¹¿eniu do celi. Amulet szczêœcia.

Stan psychiczny: harmonia, si³a psychiczna myœli, pewnoœæ, wzrastaj¹ca ener-
gia psychiczna.

Zdrowie: ozdrowienie, uzdrowienie, podniesienie odpornoœci, tê¿yzna fizycz-
na, czakram pierwszy i drugi.

P³yn organizmu: pot, œlina.
Zawód: lekarz, psychoterapeuta, rzemieœlnik.
Cykl ksiê¿yca: ksiê¿yc w nowiu oraz moment przed pe³ni¹.
Planeta: aktywny Mars – planeta sportowców.
Znak zodiaku: Panna 23.08-22.09.
Aspekt ¿yciowy: zdrowie, si³a fizyczna nabyta dziêki ruchowi, aktywnoœæ,

wytrwa³oœæ, instynkt.
Miejsce: las, park, sad, obszar, gdzie roœnie wiêcej ni¿ jedno drzewo.

URUZ
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AFIRMACJA

Ka¿dego dnia czujê siê bardzo dobrze, moje zdrowie jest doskona³e.
Moje ca³e cia³o, ka¿dy organ, ka¿da komórka wype³niona jest bosk¹ energi¹,

która mnie wzmacnia, uzdrawia na ka¿dym poziomie i pod ka¿dym wzglêdem.
Ka¿dego dnia mam doskona³e samopoczucie.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Dobry stan finansowy dziêki nowym pomys³om i odpo-
wiedniemu zarz¹dzaniu kapita³em. W³aœciwe podejœcie do przyp³ywu i od-
p³ywu pieni¹dza, uzdrowienie sytuacji materialnej.
Pozycja odwrotna. Braki finansowe spowodowane chorob¹. Brak si³ do
tworzenia finansowego.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Realizm, równowaga wewnêtrzna, wzrastaj¹ca energia emo-
cjonalna. Pojêtnoœæ, dobre myœli, które siê materializuj¹, spe³nienie zamia-
rów, ch³onny, otwarty umys³, dobre realistyczne pomys³y, zaufanie do siebie
i swoich mo¿liwoœci.
Pozycja odwrotna. Ustêpliwoœæ, stagnacja, brak si³, pomys³ów do wprowa-
dzenia zamiarów i planów, duchowy zamêt.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Sta³oœæ, szczêœcie, silny zwi¹zek daj¹cy energiê do osi¹gniê-
cia wspólnych celów. Partner daj¹cy wsparcie, ochrona i ostoja dla przyja-
ció³ i rodziny.
Pozycja odwrotna. Agresja, wymuszenia si³owe oraz brak inicjatywy, bez-
wolnoœæ, k³ótliwoœæ prowadz¹ca do os³abienia, si³owe manipulowanie in-
nymi, niesta³oœæ. Chwiejnoœæ postêpowania zak³ócaj¹ca harmoniê w rodzinie,
partnerstwie i przyjaŸni.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Wzmocnienie si³ obronnych organizmu, si³a witalna, fi-
zyczna, wytrzyma³oœæ, dobre zdrowie, przyjemnoœæ p³yn¹ca z przebywania
na ³onie natury. Wzmocnienie si³y fizycznej. Du¿a wytrzyma³oœæ fizyczna.
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Odpowiednia dieta, dba³oœæ o zdrowie i umiejêtnoœæ zachowania kondycji
fizycznej i psychicznej na wysokim poziomie.
Pozycja odwrotna. Choroba, s³aby stan zdrowia, niska odpornoœæ, chorowitoœæ.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Twórcza praca z pasj¹. Tworzenie nowego stanowiska. Pra-
ca wymagaj¹ca si³y fizycznej np. w ogrodzie. Satysfakcja, awans. Dodatko-
wa praca na emeryturze b¹dŸ rencie.
Pozycja odwrotna. Dzia³anie, aby dzia³aæ, kierat. Brak sta³ej pracy, zwodze-
nie, oszukiwanie, wykorzystanie zawodowe. Przenoszenie ze stanowiska na
stanowisko. Zwolnienie lekarskie – okres przeznaczony na rekonwalescen-
cjê. Praca na pó³ etatu. Miejsce pracy w zak³adzie pracy chronionej, o któr¹
trzeba zabiegaæ, a na to brak si³.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Dobra pamiêæ, motywacja i mobilizacja w nauce, poszerze-
nie zrozumienia, dociekliwoœæ, ch³onnoœæ umys³owa. Wiedza wyp³ywaj¹ca
z podœwiadomoœci. Kreatywne myœlenie. Eksperymentalne wykorzystanie
umys³u – relaks, hipnoza.
Pozycja odwrotna. Brak motywacji w nauce, odwlekane egzaminy, poszu-
kiwanie wiedzy bez mo¿liwoœci jej znalezienia. Ociê¿a³oœæ umys³owa. Rezy-
gnacja ze studiowana na skutek choroby. Urlop dziekañski.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Dobrze zbudowana, wyprostowana sylwetka, u mê¿czyzn
czêsto dobrze zaznaczone miêœnie, silny kark. Kobiety zazwyczaj maj¹ krê-
cone w³osy, wiêkszy biust, zdecydowany chód i silne barki. D³onie silne,
z mocno zaznaczonym kciukiem.
Pozycja odwrotna. Cz³owiek wygl¹daj¹cy, jakby uchodzi³o z niego powietrze,
pochylone plecy, cierpi¹cy wygl¹d twarzy, wolniejszy posuwisty chód, szara cera.

PRZEPOWIEDNIA

Dzisiaj masz du¿o si³, mo¿esz wykonaæ odk³adan¹ pracê, któr¹ zakoñczysz
szybciej ni¿ kiedykolwiek, mo¿esz biegaæ dla zdrowia, poczuæ, jak rozpiera
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Ciê energia. Jest to znak zapowiadaj¹cy powrót do zdrowia, pozbycie siê nie-
pokojów i obaw. To dobry czas na zdawanie egzaminów, bowiem umys³ jest
jasny i lotny, pamiêæ doskona³a. A je¿eli od jakiegoœ czasu czu³eœ w ciele dys-
komfort, ten znak zapowiada ca³kowite ozdrowienie. B¹dŸ dobrej myœli, dzi-
siaj one same nap³ywaj¹ do g³owy, tworz¹c dobry, zdrowy czas na przysz³oœæ.
Pozbêdziesz siê niepokojów duchowych, lecz tylko wtedy, gdy sam dojdziesz
do Ÿród³a Twojej choroby lub odkryjesz przyczynê swoich rozterek. Przyp³yw
si³ fizycznych.

Kiedy medytujesz z ka¿d¹ run¹, ka¿dego dnia, a wylosowa³eœ w³aœnie ten
znak: dziœ masz wiele si³y, aby wykonaæ to, co odk³ada³eœ przez jakiœ czas, mo¿e
byæ to gruntowne sprz¹tanie wymagaj¹ce si³y fizycznej, æwiczenia lub np. pranie
dywanu czy zrobienie czegoœ, na co potrzebujesz wiêcej energii ni¿ zwykle.
Pamiêtaj jednak o umiarze oraz celu, jaki wyznaczy³eœ sobie na dzisiaj – lepiej
roz³o¿yæ si³y w czasie i korzystaæ z nich przez d³ugi okres ni¿ nadwerê¿yæ je,
wyczerpaæ, a potem nie móc zrealizowaæ najprostszej sprawy.

Uwa¿aj jednak, kiedy widzisz Uruz w pozycji odwrotnej, gdy¿ mo¿e Ciê
zmusiæ do wizyty u lekarza oraz skierowaæ wiêksz¹ uwagê na zdrowie.

Czas aktywnego rozrywania ograniczeñ, rozpychania siê ³okciami w sposób
nierani¹cy innych. B¹dŸ sta³y i czujny, miej otwarty umys³. Si³ê fizyczn¹ wyko-
rzystaj do poszerzonego rozumienia, zdrowia i szczêœcia. Podkowa sta³a siê sym-
bolem szczêœcia, wywodz¹cym siê od znaku graficznego tej runy (jest ona
pierwowzorem podkowy, co jest symbolem szczêœcia). Witalnoœæ, wyzdrowie-
nie, wzrost energii, moc, szczêœcie. Pozbycie siê niepokoju, jeœli uda nam siê
odkryæ jego przyczynê. Przyjemnoœæ z pracy wykonywanej na ³onie natury.

Okres w ¿yciu cz³owieka, kiedy siê stajemy, wzrastamy, czas aktywnoœci fizycz-
nej i umys³owej przed podejmowaniem wa¿nych decyzji ¿yciowych, kiedy zasila-
my umys³ i kodujemy pozytywy tego œwiata do podœwiadomoœci w stanie alfa.

RYTUAŁ UTRZYMANIA DOBREGO ZDROWIA

Wybierz dogodny czas, aby nikt nie przeszkadza³, zapal œwiecê i usi¹dŸ
wygodnie, przygotuj sobie symbol zdrowia, mo¿e byæ to tylko runa Uruz lub
jeszcze inny symbol np. obrazek roœliny, która kojarzy siê ze zdrowiem albo
poszukaj swojego zdjêcia, na którym jesteœ ca³kowicie zdrowy lub weŸ natural-
ny kamieñ np. wiêksz¹ cyrkoniê – przeŸroczysty, pe³en œwiat³a, podobny do
brylantu lub kryszta³ górski. Po³ó¿ go na stoliku, na którym pali siê œwieca,
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teraz weŸ znak (kartê, kamyk z wyrytym znakiem lub na czystej kartce narysuj
Uruz) w obie d³onie i ustaw go przed oczami w taki sposób, abyœ tylko na nim
móg³ skoncentrowaæ swój wzrok. Wpatruj siê w niego przez chwilê, po czym
zamknij oczy i utrzymuj znak w pamiêci. Pomyœl, co on przedstawia, z czym
siê kojarzy, pomyœl o sobie i swoim doskona³ym zdrowiu, przypomnij sobie
czas, kiedy czu³eœ siê znakomicie. Zastanów siê, jakie przes³anie ma choroba,
gorsze samopoczucie; co zyskujesz dziêki chorobie, jakiej wiedzy o sobie do-
œwiadczasz, jakie masz przekonania na temat chorób, czy masz wp³yw umys³o-
wy na stan swego zdrowia, jakimi emocjami jesteœ ow³adniêty. Przypomnij
sobie, jakie opinie na temat powstawania chorób s³ysza³eœ w dzieciñstwie,
jakie opinie masz dzisiaj, jaki jest ogólny stan Twego zdrowia, jak o nie dbasz.
Kiedy dostaniesz odpowiedŸ, otwórz oczy i jeszcze raz popatrz na symbol
zdrowia       , skup siê i zobacz bramê prowadz¹c¹ do zdrowia; wejdŸ w tê bramê
i poczuj przyp³yw energii. Poczuj, jak do Twego cia³a ze wszystkich stron
nap³yw si³a, wyobraŸ sobie swój system odpornoœciowy. Oczami wyobraŸni
zobacz, jak poziom odpornoœci podnosi siê, a Ty jak podlana roœlina nabierasz
si³y, zdrowiejesz. Tym zdrowym i silnym cz³owiekiem jesteœ Ty, wstañ zatem,
stañ bokiem do znaku (po³ó¿ go na stole lub czymkolwiek), jeszcze raz wy-
obraŸ sobie, ¿e przechodzisz próg bramy zdrowia, poczuj przyp³yw energii
i si³y tura. WeŸ runê Uruz oraz drugi symbol, i czuj¹c je w d³oniach, pomyœl
sobie i powiedz g³oœno: jestem ca³kowicie zdrowy na ka¿dym poziomie i pod
ka¿dym wzglêdem. Wiem, ¿e moje zdrowie zale¿y od si³y mojego umys³u,
a zatem moje wszystkie czyny, moje myœli, moja œwiadomoœæ, podœwiadomoœæ
i nadœwiadomoœæ sprawiaj¹, ¿e bez wzglêdu na wszystko utrzymywaæ bêd¹
moje zdrowie w pe³ni i doskona³oœci. Mo¿esz wyobra¿aæ sobie, jak to bêdzie,
kiedy ju¿ jesteœ w pe³ni si³. Kiedy poczujesz si³ê i energiê, zakoñcz rytua³
zdrowia i powiedz sobie: jestem zdrowy, mam du¿o si³, aby realizowaæ swoje
cele. Mam do siebie zaufanie i wszystkie moje myœli sprawiaj¹, ¿e mój stan jest
doskona³y.

O PRZEMYŒL
Jak czêsto jestem zdrowy?
Czy uprawiam jakiœ sport?
Jak czêsto idê dla przyjemnoœci na spacer?
Co robiê, aby utrzymaæ odpowiedni poziom energii cia³a i myœli?
ZnajdŸ czas, aby nawi¹zaæ kontakt ze swoim najwiêkszym przyjacielem –
swoim cia³em i porozmawiaj z nim, zapytaj, co mo¿esz zrobiæ dla jego do-
bra, a wiêc dla siebie?

URUZ
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Pamiêtaj: ka¿da zmiana w ciele ma g³êboki sens i ukazuje prawdê, która
mo¿e zaprowadziæ Ciê do celu zwanego doskona³oœci¹, je¿eli tylko wyci¹-
gniesz odpowiednie wnioski.

WIZUALIZACJA – MEDYTACJA

Przyjmij wygodn¹ pozycjê cia³a.
Mo¿esz po³o¿yæ siê lub wygodnie usi¹œæ, pamiêtaj¹c, ¿e krêgos³up powi-
nien byæ wyprostowany.
Pozycja, jak¹ przyjmiesz ma byæ najwygodniejsza; taka, która pozwa-
la odpocz¹æ, odprê¿yæ ca³e cia³o i umys³.
Wiedz, ¿e chwile, które spêdzasz z samym sob¹, przyczyniaj¹ siê do
poprawy Twego zdrowia, podnosz¹ odpornoœæ organizmu, zwiêkszaj¹
pamiêæ i koncentracjê, przyczyniaj¹ siê równie¿ do podniesienia jakoœci
ca³ego Twego ¿ycia, kieruj¹c umys³ na pozytywne doznania, na reali-
zacjê Twoich celów, planów i zamierzeñ.
Kiedy ju¿ jesteœ w odpowiedniej pozycji, powiedz sobie, ¿e wszystko, co
za chwilê odczujesz jest dla najwy¿szego dobra Twego i œwiata, w któ-
rym ¿yjesz.
A teraz...
WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³y, przyjemny ciê¿ar.
Czujesz ciê¿ar w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
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Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³y, przyjemny ciê¿ar w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij ca³e cia³o jeszcze raz, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Twój oddech jest równy i miarowy. Teraz skoncentruj ca³¹ uwagê na
swoim sercu, ws³uchaj siê w jego rytm. Teraz przenieœ uwagê na swój
oddech, wdech i wydech. Poczuj, jak serce bije równo i miarowo, po-
czuj, jak Twój oddech jest równy i miarowy. Teraz przenieœ uwagê na
stopy, poczuj, jak do Twoich stóp z ziemi nap³ywa energia, energia
mocna, dodaj¹ca si³. W tym momencie uœwiadamiasz sobie, jak bardzo
jesteœ stabilny, masz wsparte nogi o ziemiê, która niesie Ciê po drodze
¿ycia. Teraz popatrz na siebie z perspektywy doœwiadczeñ minionego
roku, zrób bilans swego ¿ycia, niczego nie umniejszaj i niczego nie do-
dawaj. Poczuj radoœæ ze swoich sukcesów, zastanów siê nad swoimi
pora¿kami. Pomyœl, co nale¿y zmieniæ w Twoim ¿yciu, abyœ móg³ byæ
w pe³ni szczêœliwy. Kiedy ju¿ odkryjesz przyczynê Twoich s³aboœci,
zaplanuj pozytywne zmiany. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e patrzysz na siebie
jak przez powiêkszaj¹ce szk³o, wyraŸnie widzisz swoje zalety, wady,
widzisz w ca³oœci prawdziwego siebie, pozna³eœ siebie takiego, jakim
naprawdê jesteœ. Teraz widzisz siebie, jak idziesz drog¹. Droga ta jest
drog¹ Twego ¿ycia. Uœwiadamiasz sobie, sk¹d wyszed³eœ i dok¹d zmie-
rzasz, patrzysz przed siebie, patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, wi-
dzisz, jak id¹c dalej i dalej nabierasz doœwiadczenia, rozwagi, stajesz siê
coraz bardziej i bardziej silniejszy w tej wêdrówce przez ¿ycie. Patrzysz
na swoje buty, które tak nios¹ Ciê przez ¿ycie i widzisz, ¿e s¹ os³oniête
podkowami. Uœwiadamiasz sobie, ¿e tak naprawdê masz w ¿yciu szczê-
œcie, ¿e tak naprawdê masz du¿o energii i si³ p³yn¹cych z ziemi, po której
kroczysz, ¿e masz pomoc p³yn¹c¹ ze swego wnêtrza, ze swojej wewnêtrz-
nej m¹droœci, uœwiadamiasz sobie, ¿e to wgl¹d w siebie, wewnêtrzne wy-
ciszenie dodaje Ci mocy, szczêœcia i prowadzi do dobrobytu. Wiesz, ¿e
si³a, zdrowie, moc jest w Tobie. A teraz policz w myœli do piêciu, otwórz
oczy i powiedz sobie: jestem pe³en wewnêtrznej mocy, znaj¹c siebie same-
go, wiem, co jest dla mnie s³uszne, dobre i prawdziwe.

URUZ





3. THURISAZ

REFLEKSJA

est znakiem olbrzymich si³, jej patronem jest Thor, syn Odyna oraz jego
m³ot Mjollnir, wykuty przez kar³y, symbolizuje równie¿ praolbrzyma Ymi-

ra, z którego cia³a powsta³ œwiat. Na podstawie tego po³¹czenia mo¿na s¹dziæ,
z czego tak naprawdê sk³ada siê nasz œwiat widzialny – z energii, która przeobra-
¿a siê w moc, si³ê. Jest to po³¹czenie pioruna, p³yn¹cego z nieba w czasie oczysz-
czaj¹cej burzy; pioruna stanowi¹cego po³¹czenie miêdzy niebem i ziemi¹,
roz³adowuj¹cego atmosferê i niebezpiecznego, kiedy znajdziemy siê w jego za-
siêgu. Energie Thurisaz ukazuj¹ wzglêdnoœæ agresji i spokoju, dobra i z³a, woj-
ny i pokoju, sytuacji maj¹cych na celu zdobycie doœwiadczenia i wiedzy,
twórczoœæ i rozwój, wzrost. Inn¹ stron¹ tej runy jest atakowanie w razie koniecz-
noœci, obrona przed agresj¹ otoczenia, bez aktywnego w niej udzia³u. Tu zasta-
nowiæ nale¿a³oby siê nad powodami tej¿e agresji: zastanawiaj¹ca jest ona u ludzi,
naturalna natomiast u zwierz¹t, pozwala bowiem zaspokoiæ g³ód, utrzymaæ siê
przy ¿yciu. Ludzie nie potrzebuj¹ zabijaæ, niszczyæ innych, aby ¿yæ. We wszech-
œwiecie jest dosyæ wszystkiego, aby zaspokoiæ ka¿d¹ potrzebê, dlaczego wiêc
ci¹gle coœ udowadniamy, uwa¿amy, ¿e jesteœmy lepsi, mamy lepsz¹ religiê, jeste-
œmy biedniejsi lub bogatsi, a to w³aœnie prowadzi do ataku, zaperzania siê, po-
trzeby walki lub obrony, ochrony naszego pola energetycznego albo os³abienia
go. Znak Thurisaz daje nam tak¹ ochronê, jest tarcz¹, za któr¹ mo¿emy siê ukryæ
jak za ogrodzeniem. Zastanówmy siê jednak, czy tarcza ta nie jest przypadkiem
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potrzebna, aby chroniæ siê przed sob¹, zw³aszcza w momentach silnych, wzbu-
rzonych emocji, tym bardziej, ¿e znak jest doskona³ym narzêdziem psychotera-
pii, podczas której uœwiadamiamy sobie, jakie przyczyny doprowadzaj¹ nas do
furii. Thurisaz ukazuje wielkoœæ tkwi¹c¹ w psychice; ukazuje, ¿e niczego i niko-
mu nie potrzebujemy udowadniaæ, wystarczy zachowaæ spokój, a taka w³aœnie
postawa jest najlepsz¹ obron¹, co zobaczyæ mo¿emy na kolczastej ³ody¿ce ró¿y.
Dziêki tej wewnêtrznej mocy i œwiadomoœci naturalnej obrony jesteœmy w sta-
nie tworzyæ, rosn¹æ, kochaæ i bawiæ siê. Bez lêku, bez obaw, w kokonie penetru-
j¹cej i niweluj¹cej z³o sile kolca, nasze kruche jestestwo, nasze istnienie zostawia
po sobie rzeczy piêkne i monumentalne.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Thurisaz jest run¹ olbrzyma œwiadomego swej mocy. Jest
punktem œwiec¹cym na to, co jest g³êboko w Tobie ukryte. Ods³oñ to przed
sob¹, zanim podejmiesz zadowalaj¹ce dzia³anie. Rozwijaj zdolnoœæ oczekiwania
bez podejmowania decyzji. Te wspomnienia niech pos³u¿¹ jako drogowskazy
ku lepszemu. Olbrzym lub kowal nara¿ony jest na spotkanie z niebezpieczeñ-
stwem, tak jak elektryk z pora¿aj¹cym pr¹dem. W Twoim przypadku bêdzie to
reakcja otoczenia, czêsto nieprzyjemna i niebezpieczna, na postêpowanie z po-
zycji, w której siê znajdujesz. B¹dŸ zatem obserwatorem, nie anga¿uj siê zbyt-
nio, chwytaj „los” pasywnie, rozpoznaj¹c przyczyny ataków.
Thurisaz jest witaln¹ si³¹ erotyki, mo¿esz wykorzystaæ j¹ do regeneracji orga-
nizmu, lecz z powodu niew³aœciwego wykorzystania tej ogromnej si³y mo¿esz
poczuæ smutek. Zwróæ na to uwagê, postaraj siê zmieniæ swoje nastawienie do
seksu. Wykorzystaj go do wzrostu uczuæ ¿yczliwoœci i mi³oœci, nie odwrotnie.
Olbrzym odpiera ataki wszelkich si³ zawistnych i nie¿yczliwych jak burza,
która oczyszcza atmosferê. A Ty poznajesz, ¿e wszystko jest wzglêdne. Dobro,
które nie istnieje bez z³a i z³o, które nie istnieje bez dobra, ró¿a chroni¹ca siê
za kolcem i kolec chroni¹cy ró¿ê stanowi¹ ca³oœæ. Najwa¿niejsze jest konse-
kwentne, konstruktywne d¹¿enie do dobrego celu w oparciu o po³¹czenie prze-
ciwnych biegunów, scalaj¹cych i tworz¹cych ca³oœæ.

Pozycja odwrotna. Mania wielkoœci. Przecenienie swoich mo¿liwoœci. Zrzê-
dliwoœæ i pieniactwo. Zakrzepniêcie w dogmatyzmie. Niezrozumienie dla funk-
cji biegunowoœci. Nadu¿ywanie w³adzy. Odrêtwienie. Cierñ. Œlepa z³oœæ. Utrata
kontroli. Utrata uczuæ, ¿yczliwoœci i mi³oœci. Choroba psychiczna.
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Le¿¹cy olbrzym bez mocy czuje siê opuszczony, bez ochrony przed niebezpie-
czeñstwem. Ka¿dy wróg, przychodz¹cy z zewn¹trz, mo¿e mieæ do niego dostêp
i ugodziæ niczym szerszeñ do bólu i krwi. Jego kobieta, kiedy widzi powalon¹
mêsk¹ si³ê, ma ochotê na zdradê; pozycja odwrotnej si³y i energii jest negatyw-
nym stanem umys³u i cia³a. Jak d³ugo wytrzyma to kobieta ¿¹dna rokoszy finan-
sowych i fizycznych, do których ju¿ zd¹¿y³a siê przyzwyczaiæ? Olbrzym jednak
potrafi obserwowaæ istniej¹ce sytuacje i choæ to jedno z najtrudniejszych zadañ
dla cz³owieka – olbrzyma, nie ulega impulsom, nie tworzy przeszkód, jest œwia-
dom ka¿dej myœli i ka¿dego uczucia. Tkwi sobie nieruchomo w istnieniu niczym
zakrzywiony kolec w palcu, chc¹cym dotkn¹æ jego ró¿y.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY THURISAZ

Symbol: m³ot Thora, gigant, ró¿a z kolcami, wytrwa³oœæ, cierñ.
T³umaczenie: praolbrzym.
Walor fonetyczny: TH.
Pora roku: wiosna – marzec, kwiecieñ; lato – lipiec, sierpieñ.
Czas realizacji: 16 miesiêcy, pierwszy symptom realizacji to cztery dni do

czterech miesiêcy.
¯ywio³: powietrze.
Roœlina: d¹b, ró¿a, œliwa tarnina, rokitnik.
Zwierzê: niedŸwiedŸ.
Kolor: br¹z, czerwieñ, ¿ó³ty, brudnozielony – pozycja odwrotna.
Obszar feng shui, bagua: obszar s³awy, kiedy ona jest.
Znak zodiaku: Baran 21.03-19.04; Lew. 23.07-22.08.
Planeta: Saturn, Jowisz, Mars, koniunkcja Marsa i Jowisza.
Cykl ksiê¿yca: ksiê¿yc w pe³ni.
Minera³: ¿elazo, stal, szafir, rubin.
Talizman: totalna ochrona, zwyciêstwo bez walki nad przeciwnikiem, daje

poczucie odwagi, uwalnia od lêku; dodaje aktywnoœci i energii w pokony-
waniu przeszkód, dodatek w talizmanach i sigilach mi³oœci.

Amulet: znak ochronny przed niechcianymi wp³ywami, u³atwia przezwyciê-
¿enie wszelkich przeszkód.

Stan psychiczny: poczucie w³asnej wartoœci, optymizm, si³a przebicia.
Zdrowie: witalna si³a erotyki, energia, czakram drugi: seksualnoœci, narz¹dy

rozrodcze.
P³yn organizmu: pot, krew.

THURISAZ
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Zawód: policjant, cz³owiek u steru w³adzy, guru, urzêdnik na wysokim, odpo-
wiedzialnym stanowisku, artysta rzeŸbiarz, psychiatra, psychoterapeuta.

Aspekt ¿yciowy: konstruktywne sprawowanie w³adzy, moc, ochrona s³ab-
szych, twórcza si³a erotyki.

Miejsce: wzgórza, pagórki, niezbyt wysokie góry.

AFIRMACJA

Dziêki mojej wewnêtrznej mocy dzia³am szybko i skutecznie.
Moj¹ tarcz¹ jest œwiadomoœæ i spokój.
Jestem chroniony zawsze i wszêdzie.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Ochrona i zabezpieczenie dóbr materialnych, które s¹ w po-
siadaniu, bezpieczne lokaty, zysk i wzrost zasobów dziêki aktywnemu, umie-
jêtnemu postêpowaniu.
Pozycja odwrotna. Koniecznoœæ zabezpieczenia mienia, bogactwo w nie-
bezpieczeñstwie, kontrola urzêdów, strata przez oszustwo, dzia³ania pod-
stêpne, mafia. Uwa¿aj!

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Honor, wytrwa³oœæ, wola, pozytywna zmiana przez psycho-
terapiê, poczucie godnoœci, w³asnej wartoœci, poszanowanie godnoœci innych,
du¿a wiedza, dobra pamiêæ, konsekwencja, umiejêtnoœci przywódcze.
Pozycja odwrotna. Agresja s³owna i fizyczna, obsesyjne myœli seksualne,
uleganie cudzej woli, mania wielkoœci, zrzêdliwoœæ, z³oœliwoœæ, zapowiedŸ
choroby psychicznej, w po³¹czeniu z run¹ Hagal mówi o chorobie psychicz-
nej lub zagro¿eniu ¿ycia, napad.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Partner ¿yczliwy, pe³en inicjatywy, lecz lubi¹cy narzucaæ
swoj¹ wolê. W razie koniecznoœci zaciekle broni spraw rodziny, przyjaciela
czy partnera. Nadopiekuñczoœæ jest jego domen¹. Daje poczucie bezpie-
czeñstwa. Odwa¿ny, przebojowy, pe³en inicjatywy. Erotyka odgrywa rolê
dominuj¹c¹ i silnie wi¹¿e partnerów.
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Pozycja odwrotna. Erotyczne podejœcie do uczuæ, porzucenie uczuciowe,
zdrada, przykre relacje partnerskie, uwaga – mo¿e wskazywaæ na niebez-
pieczeñstwo gwa³tu, agresywne partnerstwo, zazdroœæ, niew³aœciwego part-
nera.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobre zdrowie, dbanie o kondycjê, panowanie nad emocja-
mi, jednak z tendencj¹ s³abszego zdrowia psychicznego z powodu zbyt wie-
lu spraw i zadañ w jednym czasie. Podniesiony poziom odpornoœci, szybko
goj¹ce siê rany, zw³aszcza wszelkiego typu zadrapania. Silna wola. Daleko-
wzrocznoœæ. £agodzenie schorzeñ wzroku.
Pozycja odwrotna. S³abszy system nerwowy, stres, depresja, groŸba ropni,
zaka¿eñ, mo¿liwoœæ wyst¹pienia uczuleñ, zw³aszcza od uk¹szeñ owadów
i insektów, wypadek, uszkodzenie cia³a. Uwaga na schorzenia uk³adu roz-
rodczego, zapowiedŸ chorób narz¹dów rozrodczych.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Oczekiwanie na awans. Koniecznoœæ wyboru miêdzy jedn¹
prac¹ a drug¹, mo¿liwoœæ lub podjêcie kilku etatów. Odpowiedni czas, aby
staraæ siê o podwy¿kê. Czas na tworzenie planów zawodowych. Aktywna
praca zawodowa.
Pozycja odwrotna. Rywalizacja w pracy, ataki i pomówienia. Dokonanie
z³ego wyboru kariery zawodowej. Podstêpne dzia³ania, nagana, degradacja.
Molestowanie seksualne w pracy.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Odwa¿ne podejmowanie wyzwañ. Pozycja przywódcza
w grupie kolegów. Czas konkursów z zapowiedzi¹ zwyciêstw. Poczucie wie-
dzy. Ujawnienie talentu. Uzyskanie dyplomu. Okazja do szybkiego zdoby-
cia wa¿nej wiedzy – kurs zawodowy.
Pozycja odwrotna. Zbyt szybko podjêta decyzja kariery naukowej oraz
zwi¹zane z tym trudnoœci. Podjêcie zbyt trudnego wyzwania. Pora¿ka. Nie-
zdany egzamin. Egzaminacyjny stres, który obni¿y ocenê. Brak œmia³oœci
prowadz¹cy do rozgoryczenia. Zbytnia pokora. Godzenie siê na cudze nega-
tywne opinie. Fobia szkolna.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Zwykle wysoki wzrost, ostre rysy, zdecydowany chód, kobieta
ma d³ugie w³osy, czêsto o rudym odcieniu, w oczach widaæ zdecydowanie, po-
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wiêkszone Ÿrenice, usta w¹skie, zaciœniête, wiêksza dolna szczêka, d³onie du¿e,
silne tak¿e u kobiet. Uœcisk mocny, zdecydowany. Ktoœ przepychaj¹cy siê ³okcia-
mi przez ¿ycie. Charakterystyczna wiêksza broda, u mê¿czyzn czêsto zaznaczo-
na zarostem. Osoba energiczna i aktywna, mo¿na jej ufaæ, bowiem znajdzie czas
na podpowiedŸ i pomoc. Potrafi przewidzieæ i zaplanowaæ ka¿dy krok prowa-
dz¹cy do sukcesu. Z energi¹ za³atwi wiele trudnych spraw. Kobieta bierze na
swoje barki obowi¹zki innych, które j¹ os³abiaj¹. Ludzie, których cechuje ten
znak, maj¹ potrzebê wybicia siê, pokonania cierni ¿yciowych, co im siê udaje.
Bêd¹ tak d³ugo d¹¿yæ do celu, a¿ go osi¹gn¹, bez oczekiwania na pochwa³y.
Pozycja odwrotna. Wzrost wysoki, niepewny chód. Osoba starsza, z auto-
rytetem, na emeryturze lub butny m³ody cz³owiek, który za wszelk¹ cenê
chce ujawniæ swoj¹ agresjê, skrywaj¹c¹ brak wiedzy i nieporadnoœæ. Osoba
s³absza, ³atwo wpadaj¹ca w gniew. Pracowici, lecz uparci ludzie.

PRZEPOWIEDNIA

Znak ten mówi o potrzebie wgl¹du w siebie, o koniecznoœci usuniêcia zbêd-
nych, negatywnych myœli i przekonañ, które niby drzazgi rani¹ duszê i tworz¹
choroby. Dzisiaj, patrz¹c na znak, mo¿esz oczekiwaæ dobrych wiadomoœci,
dobrych efektów owego wgl¹du w siebie; walkê ze sob¹ mo¿esz wygraæ w ³a-
godny, spokojny sposób, uœwiadamiaj¹c sobie, jakie naprawdê korzyœci mia-
³eœ ze wszystkich zranieñ. Wiedz, ¿e kolec sam nie wejdzie, najpierw Ty
przyjmujesz ciernie szukaj¹c doœwiadczenia, zatem z cierpliwoœci¹ usuñ
wszystkie zadry; czuj¹c siê bezpiecznie w obecnoœci Thora, wybacz sobie
i wszystkim. Dzisiaj równie¿ odwa¿nie decyduj o swej przysz³oœci, bowiem
³atwo i szybko uporasz siê z drobnymi k³opotami. Olbrzymie moce s¹ po
Twojej stronie. Dziêki nim mo¿esz odnieœæ zwyciêstwo, przezwyciê¿yæ wszel-
kie przeszkody, rozgromiæ wrogów. Warunkiem jest konsekwencja w dzia-
³aniu, panowanie nad przeciwnoœciami. Mo¿esz spodziewaæ siê mi³oœci
i ¿yczliwoœci.

Dzisiaj mog¹ powróciæ do Ciebie przykre wspomnienia, rani¹ce Ciê g³êbo-
ko, porozmyœlaj nad nimi, zastanów siê, jakiej sfery ¿ycia dotycz¹, a nastêpnie
wybacz sobie i wybacz wszystkim, którzy brali w tym udzia³. Pamiêtaj, kim
jesteœ, jakie masz zalety i co sob¹ reprezentujesz, co wnosisz do œwiata swoim
postêpowaniem, swoim ¿yciem. Pamiêtaj: „Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych
przede mn¹”. Dziœ jesteœ olbrzymem, mo¿esz wyj¹æ drzazgê tkwi¹c¹ w Twojej
psychice.
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Je¿eli znak jest w pozycji odwrotnej, to byæ mo¿e potrzebujesz ochrony,
uwa¿aj równie¿ na ró¿nego rodzaju ataki, np. awantury, przykre pos¹dzenia,
zarzuty, potr¹cenia przez samochód. To dzieñ, w którym wrogowie staæ siê
mog¹ najwiêkszymi nauczycielami, mo¿esz spotkaæ swego opiekuna i men-
tora. Czas wzrostu œwiadomoœci, hartu ducha oraz wiêkszego bezpieczeñ-
stwa.

RYTUAŁ

Runa Thurisaz jest znakiem ochronnym, jest broni¹ w stanie spoczynku,
któr¹ mo¿na u¿yæ, kiedy zajdzie taka potrzeba, kolcem ró¿y, który broni cud-
ny kwiat, aby móg³ wzrosn¹æ i wydaæ owoce. Podobnie dzieje siê w przypadku
ka¿dego cz³owieka, który czuje siê atakowany, zatem znak ten bêdzie broni³
domostwa oraz cia³a i energii cz³owieka w razie ataków psychicznych, fizycz-
nych i energetycznych. Jest to symbol, który mówi: „uwa¿aj, mam broñ i mo-
gê jej u¿yæ”. Thurisaz jest bardzo siln¹ broni¹ i nale¿y z nim postêpowaæ
ostro¿nie, bowiem zniszczenia, jakich dokona, mog¹ ugodziæ tak¿e w tego, kto
z niego korzysta, wnosz¹c pobudzenie, brak snu, wiêksz¹ aktywnoœæ seksu-
aln¹. Wiedz¹c o tej sile, mo¿esz jednak zdecydowaæ siê na jego u¿ycie, bowiem
ataki mog¹ dokuczaæ bardziej ni¿ ryzyko zranienia przez si³ê tego znaku.

Zaczekaj na ksiê¿yc zaraz po nowiu i w tym czasie wybierz odpowiedni¹
porê doby, aby nikt nie przeszkadza³, zapal dwie-trzy bordowe (lub bia³e)
œwiece, przygotuj sobie czerwony pisak i cztery kartki (w razie potrzeby –
wiêcej), wycisz siê i pomyœl przez chwilê przed czym lub kim chcesz siê broniæ.
WyobraŸ sobie boga Thora z ogromnym toporem, gotowym do ataku i obro-
ny, oraz pomyœl, czuj¹c jednoczeœnie, ¿e ten mocarny bóg bêdzie odbija³ owe
ataki i ka¿de inne zagro¿enie bez Twego aktywnego udzia³u. WeŸ teraz pisak
i narysuj znak, wyobra¿aj¹c sobie, jak to bêdzie, kiedy ju¿ ataki zostan¹ odpar-
te, jak bêdziesz siê czu³, jak ¿y³. Mo¿esz zrobiæ na osobnych kartkach kilka
znaków, po czym wstañ i ustaw je kolcem na zewn¹trz, w oknie po przeciw-
nych stronach, ale pamiêtaj – znaki nie mog¹ zwracaæ Twojej uwagi, mo¿esz je
równie¿ umieœciæ po obu stronach futryny drzwi wejœciowych. Kiedy to zro-
bisz, podziêkuj Thorowi za pomoc. Œwieca niech siê dopali do koñca w inten-
cji ochrony. Na osobnej kartce zapisz datê, odczekaj szeœæ tygodni i zdejmij
znaki, schowaj je do szuflady. Od czasu, kiedy umieœci³eœ znaki obserwuj to,
co siê dzieje. Twoja energia powinna wzrosn¹æ, a zagro¿enia, ataki odejœæ do
przesz³oœci.
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O PRZEMYŒL
Czy znam swoj¹ moc?
Czy wiem, ¿e jestem czêœci¹ wszechœwiata, dzieckiem Boga?
Z jakiego budulca jestem zbudowany: z energii, myœli Boga czy ze zwyk³ej,
podatnej gliny?
Jestem pokojem czy z³oœci¹?
Co wywo³uje u mnie gniew?
Kiedy ju¿ doœwiadczy³em takiego gniewu, jaka myœl go wywo³a³a?
Kiedy ostatni raz wpad³em w gniew, który odebra³ mi si³y?
Jak zachowujê siê w obliczu strachu, przera¿enia?
Jaki mam ogólny stosunek do ludzi; uwa¿am, ¿e s¹ dobrzy czy Ÿli, dlaczego
tak myœlê?
W jakich okolicznoœciach jestem atakowany?
Jacy ludzie dodaj¹ mi si³; zastanów siê, dlaczego?
Jak siê czujê w obecnoœci znanych mi ludzi z bli¿szego i dalszego otoczenia?
Kiedy uœwiadomi³em sobie, ¿e dobrze jest widzieæ ró¿norodnoœæ, cieszyæ
siê ni¹ i pozostawiæ tak¹, jaka jest?
Co czu³eœ, kiedy pozwoli³eœ komuœ na utrzymanie jego pogl¹du, przyznanie
jego racji, utrzymuj¹c swoj¹ w umyœle?
Uwa¿nie obserwuj, jak zachowuj¹ siê ignoranci, wyci¹gnij wnioski.
Odnajduj swoj¹ wielkoœæ ka¿dego dnia, porównuj¹c siê do elementu œwia-
ta przyrody; wybierz drzewo – uto¿samiaj siê z nim, wybierz zwierzê –
uto¿samiaj siê z nim, wybierz roœlinê – uto¿samiaj siê z ni¹. Poznawaj
ka¿dego dnia jednoœæ w wieloœci i wielkoœæ w ma³oœci; powtarzaj, ¿e dziec-
ko Boga to Ty.

WIZUALIZACJA – MEDYTACJA

Przyjmij wygodn¹ pozycjê cia³a. Mo¿esz po³o¿yæ siê lub wygodnie usi¹œæ,
pamiêtaj¹c, ¿e krêgos³up powinien byæ wyprostowany.
Pozycja, jak¹ przyjmiesz, ma byæ najwygodniejsza; taka, która pozwa-
la odpocz¹æ, odprê¿yæ ca³e cia³o i umys³.
Wiedz, ¿e chwile, które spêdzasz z samym sob¹, przyczyniaj¹ siê do
poprawy Twego zdrowia, podnosz¹ odpornoœæ organizmu, zwiêkszaj¹
pamiêæ i koncentracjê, przyczyniaj¹ siê równie¿ do podniesienia jakoœci
ca³ego Twego ¿ycia, kieruj¹c umys³ na pozytywne doznania, na reali-
zacjê twoich celów, planów i zamierzeñ.
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Kiedy ju¿ jesteœ w odpowiedniej pozycji, powiedz sobie, ¿e wszystko, co
za chwilê odczujesz, jest dla najwy¿szego dobra Twego i œwiata, w któ-
rym ¿yjesz.
A teraz...
WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³y, przyjemny ciê¿ar.
Czujesz ciê¿ar w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³y, przyjemny ciê¿ar w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Twój oddech jest równy i miarowy. Teraz skoncentruj ca³¹ uwagê na
czubku g³owy, wyobraŸ sobie, jak dop³ywa tam œwiat³o, czujesz, wyobra-
¿asz sobie, jak przenika ono w g³¹b Ciebie, rozœwietlaj¹c i rozjaœniaj¹c
Twoje myœli. To jasne œwiat³o jest pe³ne energii, która wype³niaj¹c Ciê,
przenika przez skórê, jednoczeœnie chroni¹c je i energetyzuj¹c. Teraz
czujesz wewnêtrzn¹ si³ê, uœwiadamiasz sobie, ¿e jesteœ ni¹; czuj¹c swoj¹
moc, uœwiadamiasz sobie, ¿e mo¿e ona zraniæ Ciebie i ka¿dego, kogo
dotkniesz. Wiesz, czujesz, ¿e jesteœ w czasie, kiedy ka¿de dzia³anie mo¿e
zraniæ jak topór, spójrz w siebie: co tak bardzo rani Twoje myœli, jaki¿
to cierñ tkwi w ci¹gu Twego ¿ycia, jakie i czyje dzia³anie, tkwi¹c w To-
bie, dzia³a niczym kolec, czyje nastawienie niszczy jednoczeœnie Twoj¹
psychikê, jakie myœli budz¹ ze snu, nape³niaj¹c Ciê ¿alem, który os³a-
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bia i niszczy. Zatrzymaj siê teraz, zastanów, pomyœl, kto najbardziej
traci na przykrych wspomnieniach, na zatrzymywaniu siê na sprawach
i rzeczach nieistotnych. WyobraŸ sobie, jak energia, która jest w Tobie
stanowi tarczê ochronn¹ przed wszelkimi szkodliwymi wp³ywami, przed
w³asnym toksycznym myœleniem. Teraz, kiedy znasz swoj¹ moc i si³ê
olbrzyma, kiedy czujesz tê potê¿n¹ energiê, wyobraŸ sobie, ¿e bierzesz jej
czêœæ w d³onie, przyk³adasz w miejsce, gdzie bije serce, teraz wyobraŸ
sobie, ¿e energia mocy zmienia kolor na ró¿owy i p³ynie od Twego serca
do osób bli¿szych i dalszych, do zdarzeñ bli¿szych i dalszych, rozchodzi
siê promieniœcie na ca³y œwiat, tworz¹c bramê zrozumienia, ¿yczliwo-
œci, mi³oœci. Uœwiadamiasz sobie, ¿e si³a mi³oœci i m¹droœci jest mostem
prowadz¹cym do Twego dobra i dobra œwiata, w którym ¿yjesz.
Teraz policz do piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: jestem tu i teraz,
otoczony ochronn¹ tarcz¹ przeciw w³asnym negatywnym dzia³aniom
i myœlom, przeciw si³om zawistnym i nie¿yczliwym.
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4. ANSUZ

REFLEKSJA

una Ansuz to ¿ycie w boskiej radoœci, to wiedza, która p³ynie z nieba,
dziêki niej stajemy siê bogatsi, czyli otulani dobrobytem przez Boga.

Wiedza wzbogaca, istnieje przys³owie: Czemuœ biedny? Boœ g³upi. Czemuœ g³upi?
Boœ biedny. A wiêc kiedy jesteœmy obdarzeni duchem, natchnieni, kiedy do
naszej g³owy sp³ywa wiedza, mo¿emy byæ pewni, ¿e bêdzie lepiej. Natchniony
to ktoœ, kogo warto s³uchaæ. Wa¿ne, aby nie by³ to ktoœ nadmuchany, bowiem
wówczas jego s³owa s¹ puste, a postêpowanie manipuluj¹ce, co pokazuje znak
w pozycji odwrotnej. Znak ten przypisany jest Odynowi – bogowi, który po-
siad³ wiedzê przez poœwiêcenie siê na drzewie ¿ycia, jesionie Yggdrsill – Ja –
nosiciel, by³ bogiem, którego nazywano wszechojcem rz¹dz¹cym œwiatem.
Odyn, w³aœciciel szeœcionogiego konia oraz kruków Muninn – Pamiêæ i Hu-
ginn – Myœl, przemierza³ œwiat w wielu poznawczych podró¿ach, czêsto w prze-
braniu, oraz aby natchn¹æ wszelkie ¿ywe istoty m¹droœci¹. Do dziœ wstêpuje
on w ludzkie sny w postaci m¹drego archetypowego starca, a owy sen jest za-
powiedzi¹ opieki, prowadzenia, pomocy. Tak na marginesie: gdybyœmy mieli
kiedyœ taki sen, uwa¿nie obserwujmy otoczenie, czekajmy na pozytywne zmiany
i wieœci, jak to uczyniæ. Mo¿emy równie¿ wznieœæ wzrok i przywo³aæ Odyna –
tego wielkiego maga, znawcê run, obie¿yœwiata i zaczarowaæ obszar, w którym
¿yjemy, przystosowuj¹c energiê rzeczywistoœci do naszych potrzeb. Naprawdê
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mamy tak¹ mo¿liwoœæ i róbmy to jak najczêœciej. Takie wznoszenie wzroku
ku górze uaktywnia obszar przednich p³atów czo³owych mózgu, które odpo-
wiadaj¹ miêdzy innymi za doœwiadczenia mistyczne i parapsychiczne.

Ansuz to znak wiedzy wyra¿ony s³owami. Nikt nie wie, od kogo mo¿na siê
uczyæ, przecie¿ wiele jest Ÿróde³ wiedzy, ka¿dy napotkany cz³owiek mo¿e nim
byæ, je¿eli tylko zechcemy go s³uchaæ z uwag¹. Nie wiemy, czy energia Odyna
nie kr¹¿y blisko nas, wszak bogowie ¿yj¹ wiecznie. Mnie jednak znak ten
kojarzy siê z m¹droœci¹ Mimira, którego zabalsamowana g³owa zachowa³a
zdolnoœæ myœlenia i mówienia. Ukryta w studni pod korzeniem jesionu –
Drzewa Œwiata m¹drze doradza³a Odynowi. G³owa to siedlisko g³oœno krzy-
cz¹cych myœli, kiedy jednak uciszymy zarówno g³oœn¹ mowê, jak i g³oœne
myœli, us³yszeæ mo¿emy cichy g³os m¹droœci, a u³atwi to znak – symbol Ansuz
przed oczami i skryty w sercu studni mi³owania.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Inspiracja. M¹droœæ. Rozs¹dne postêpowanie. Czar s³owa. Oœwie-
caj¹ce rozmowy. Celnoœæ w myœli i w mowie. Duchowa p³odnoœæ. ¯ycie w bo-
skiej radoœci.
Kiedy podnosisz wzrok i s³uch do nieba, czujesz, jak sp³ywa wena. Masz ocho-
tê mówiæ i mówiæ. S³yszysz, jak s³odki g³os przemawia przez Twoje gard³o,
wyp³ywaj¹c ze Ÿród³a œwiadomoœci. Bierzesz instrument w d³onie i wygry-
wasz melodiê inspiracji, uk³adaj¹ca siê w intelekt, któremu nie oprze siê ¿aden
argument. Wokó³ Twoich barwnych, melodyjnych s³ów zbieraj¹ siê ludzie
przys³ani przez Opatrznoœæ. Nadstawiasz uszy na now¹ wiedzê, wiadomoœci
i s³yszysz swoje nowe ¿ycie, nowy pocz¹tek. Ju¿ wiesz – spotka³eœ nowe, nie-
znane dot¹d, a jak¿e piêkne. Teraz œpiesz radoœnie, abyœ œpiewaæ pieœñ.
W sferze psychologii Ansuz symbolizuje integracjê nieœwiadomych motywów
dzia³ania ze œwiadomym ich rozpoznaniem, czyli rozeznanie ich we w³asnym
wnêtrzu.

Pozycja odwrotna. Blokady w poznawaniu i rozumieniu. Nierozs¹dnie prze-
gadane sprawy. Zahamowanie w mowie i w piœmie. Fa³szywie dobrane s³owa.
Duchowa bezp³odnoœæ. Brak inspiracji. ̄ ycie jako wieczna skarga. Podatnoœæ
na manipulacjê.
Kiedy trzymasz gitarê w d³oni, s³ysz¹c jej jêk i zgrzyt, musisz dostroiæ umys³
do harmonii œwiata i zestroiæ siebie z instrumentem na nowo. Zrozum, poznaj
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zak³ócenia, przyczynê dysonansu. Pamiêtaj: jesteœ muz¹ i natchnieniem abso-
lutu, nie pozwól sobie na manipulacje. Masz swoj¹ muzykê, masz swoj¹ racjê,
tak jak inni maj¹ swoj¹. Jesteœ tym, kim jesteœ, kiedy tylko pozwalasz na to
samo sobie i innym, niebo przemawia Twoimi ustami.
Zablokowanie energii Ansuz prowadzi do melancholii, ewentualnie do œmier-
ci intelektualnej.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY ANSUZ

Symbol: boska opieka, mowa, usta, boskie natchnienie, si³a s³owa.
T³umaczenie: bóg Odyn.
Walor fonetyczny: A.
Pora roku: jesieñ oraz czternaœcie dni po 15 sierpnia.
Czas realizacji: od dwunastu dni do dwunastu miesiêcy, pierwszy symptom

to dwa tygodnie.
¯ywio³: Powietrze.
Roœlina: jesion, mi³orz¹b, niezapominajka, œwierk.
Zwierzê: sowa, kruk.
Kolor: niebieski, ciemnoniebieski, ¿ó³ty – kolor intelektu.
Obszar feng shui, bagua: obszar wiedzy, obszar m¹droœci starszych.
Znak zodiaku: BliŸniêta 21.V-21.VI.
Planeta: Merkury.
Cykl ksiê¿yca: pierwsza kwadra.
Minera³: szmaragd, szafir, ametyst, turkus, sokole oko.
Talizman: rozwija intuicjê, wzmacnia inspiracjê, wspomaga wyst¹pienia pu-

bliczne daj¹c dar ³adnej mowy, otwiera trzecie oko, wspiera w³aœciwoœci pa-
rapsychiczne, u³atwia podejmowanie dobrych decyzji, wzmacnia psychikê.

Amulet: uwalnia od lêków, ³¹czy z obszarem wszechwiedzy oraz chroni oko-
lice gard³a.

Stan psychiczny: szczêœcie, twórcza wena, potrzeba wyra¿enia s³owem do-
brych uczuæ i myœli.

Zdrowie: umys³, gard³o, odpowiada za struny g³osowe, krtañ, migda³ki, tar-
czycê, ca³y aparat mowy oraz szyszynkê. Czakram g³ówny pi¹ty: gard³a,
oraz czakramy wspomagaj¹ce: trzeci i szósty.

P³yn organizmu: œlina.
Zawód: muzyk, nauczyciel duchowy, poeta, pisarz, duchowny; wró¿ – ten

znak jest opiekunem wró¿ek, wiedŸm, magów i poetów.
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Aspekt ¿yciowy: mowa, wiedza, komunikacja s³owna, intuicja.
Miejsce: filharmonia, teatr, miejsce przestrzenne natchnieñ w przyrodzie np.

ukwiecona ³¹ka.

AFIRMACJA

Mam doskona³¹ intuicjê.
Ka¿dego dnia s³ucham swojej intuicji, a ona pomaga mi coraz bardziej.

Jestem inspirowany przez absolut.
Jestem natchnieniem dla innych.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Poprawa sytuacji materialnej. Mo¿liwoœæ wygranej. Nie-
oczekiwana darowizna, spadek. Mo¿liwoœæ znalezienia pieniêdzy lub odzy-
skania wartoœciowej rzeczy. Zysk dziêki dobrej radzie. Intuicyjne dzia³anie,
daj¹ce zyskowne transakcje. Pieni¹dze za prawa autorskie.
Pozycja odwrotna. Ostro¿noœæ w interesach. Mo¿liwoœæ strat na skutek
manipulacji s³ownej. Niefachowy doradca finansowy. Wyzysk przez mani-
pulacjê s³own¹. Op³aty z odsetkami, bagatelizowanie koniecznych op³at
prowadz¹ce do strat. Z³a rada finansowa. Po¿yczka bankowa, która zamiast
zysków, daje stratê.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Inspiracja, muzyka sfer. Doskona³a kondycja umys³owa.
Stan wszystkowiedzy. Jasnoœæ myœli. Czas na pisanie afirmacji. Twórcza
wena. Kreatywnoœæ. Rozwaga, rozs¹dek.
Pozycja odwrotna. Myœlowy zamêt. Melancholia. Brak natchnienia. S³ab-
sza pamiêæ. Spadek ogólnej kondycji psychicznej. Kostycznoœæ myœlowa.
Zrzêdliwoœæ. Lêk. Natrêtna potrzeba mówienia.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Porozumienie i zrozumienie w zwi¹zku. Inspiruj¹cy partner.
Zgoda, motywacja. Pomoc i opieka. ZapowiedŸ œlubu, zarêczyny. Zwi¹zek zgod-
ny i szczêœliwy. Eksplozja uczuæ. Zbyt czêsta fascynacja inn¹ ni¿ partner osob¹.
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Pozycja odwrotna. Ok³amywanie w partnerstwie. Manipulacja. Podstêp.
K³ótliwy partner. Brak porozumienia. Partnerstwo Ÿle rokuj¹ce z powodu
licznych fascynacji i mi³ostek.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. U³atwia wypowiadanie siê. Leczy gard³o, struny g³osowe,
chrypkê. Daje jasnoœæ umys³u. Poprawia pamiêæ. Zapowiada d³ugowiecz-
noœæ. Czakram gard³a otwarty i dobrze funkcjonuj¹cy. Dobry czas na uzdra-
wianie autosugesti¹. Pomaga wyraziæ myœli osobom j¹kaj¹cym siê. Pomaga
w terapiach logopedycznych.
Pozycja odwrotna. Choroby gard³a. J¹kanie siê. Trudnoœci z wys³awianiem
siê. Brak skupienia. Trudnoœci z zapamiêtywaniem, pustka umys³owa.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Powodzenie. Dobry patronat, awans, podniesienie kwalifi-
kacji. Wy¿sze uposa¿enie. Praca, któr¹ siê lubi i wykonuje z pasj¹. Najw³a-
œciwszy zawód to nauczyciel.
Pozycja odwrotna. Konflikty, pomówienia. Krótka umowa o pracê. Brak
zainteresowania i zaanga¿owania w pracy. Rutynowe wykonywanie obowi¹z-
ków. Okres przed emerytur¹.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Uœwiadomienie sobie swojego talentu i pójœcie za jego po-
wo³aniem. Studia wy¿sze. Rozszerzenie wiedzy, drugi fakultet, inspiruj¹ca
wiedza, czas pisania prac, zdawania egzaminów z dobrym efektem. Pozycja
naukowa. Zdolnoœci jêzykowe. Wytrwa³oœæ intelektualna. Zaspokajanie cie-
kawoœci. Oczytanie.
Pozycja odwrotna. Trudnoœci w pojmowaniu i rozumieniu. Blokuj¹cy, eg-
zaminacyjny stres. ZapowiedŸ s³abszej oceny. Rezygnacja z dalszej nauki.
Wagary.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Dumna postawa, podniesiona g³owa, wysokie czo³o, du¿e
rozumne oczy, charakterystyczny b³ysk w oku, ³atwoœæ w wyra¿aniu siê,
wiêksza gestykulacja, szybsza mowa, czêsto zarost – broda, w¹sy, baki,
rudy kolor w³osów, który mówi: gor¹ca g³owa. Cz³owiek pod wp³ywem
tego znaku jest elokwentny. Z ³atwoœci¹ i piêknem wyra¿a swoje dobre
pomys³y. Zazwyczaj jest oczytany, wykszta³cony, a mowa jest jego g³ów-
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nym atutem. Potrafi rozumieæ postêpowanie i intencje innych. Jest do-
skona³ym obroñc¹, adwokatem. Czêsto fascynuj¹ go nowe osoby, czêsto
równie¿ ow¹ fascynacjê myli z mi³oœci¹, potrafi jednak wyjœæ z takich opre-
sji w sposób sympatyczny i bez skazy. Ludzie spod patronatu tej runy s¹
sympatyczni, oczytani, kulturalni, chêtnie dziel¹ siê swoj¹ wiedz¹.
Pozycja odwrotna. Postura podobna. Widoczne k³opoty z mówieniem, wy-
s³awianiem siê. Zaciskanie d³oni, widoczna dezorientacja. Czêsto ró¿nica
w wielkoœci oczodo³ów lub opadaj¹ca powieka. Starszy cz³owiek z du¿¹
wiedz¹ i trudnoœciami w jej przekazywaniu.

PRZEPOWIEDNIA

Byæ mo¿e czekasz na rozwi¹zanie zagadnienia i oto widzisz przed sob¹ znak,
który mówi g³osem zewnêtrznego obszaru, s³yszysz go w radiu, czytasz w ga-
zecie, a pomys³ sam wpada do g³owy – oto w³aœnie rozwi¹zania. Dzieñ pod
znakiem Ansuz jest znacz¹cym dniem, dotycz¹cym wszelkich informacji,
zw³aszcza s³ownych; to dzieñ, kiedy do g³owy cisn¹ siê pomys³y, wiersze pisz¹
siê same, muzyka sfer sp³ywa, a Ty tworzysz. List, wiadomoœæ, informacja
mog¹ zawa¿yæ na Twoim ¿yciu. S³uchaj zatem podpowiedzi tego cichego g³o-
su w umyœle – to g³os intuicji lub anio³a opiekuna, jak wolisz go nazywaæ.
S³uchaj g³osu starszej osoby, ona ma doœwiadczenie i jej rada mo¿e okazaæ siê
zbawienna. A jeœli zechcesz pos³uchaæ muzyki, to tañcz, otwieraj¹c m¹droœæ
i serce, które prowadz¹ do zaszczytów i wiedzy. Ten znak zapowiada równie¿
ekstazê i wiarê, ¿e dotar³eœ do bo¿ego umys³u, w istocie wiedza osi¹gniêta pod
skrzyd³ami tego inspiruj¹cego znaku pochodzi od Boga. S³uchaj ludzi; wszak
Bóg przemawia ich ustami, wiele siê dowiesz lub poznasz kogoœ na przysz³oœæ.
Uwa¿aj jednak m¹droœci¹ siê kieruj¹c, aby ktoœ, choæby niechc¹cy, manipula-
cji nie u¿y³. Spokojnie w odwiedziny i na plotki czas swój przeznacz dzisiaj,
rozmowê umiejêtnie kieruj na œcie¿ki wiedzy, aby czasu i okazji poznania, do-
wiedzenia siê czegoœ wa¿kiego nie straciæ. To wiadomoœæ, inspiracja, m¹droœæ
i ekstaza. Symbolizuje uwalnianie siê z wiêzów przy pomocy si³ duchowych.
Pomocna w rozwi¹zywaniu Twoich problemów oka¿e siê nie si³a fizyczna, a si-
³a s³owa i potêga myœlenia oraz rozs¹dne postêpowanie.

Absolut przemawia ustami ludzi. Na pocz¹tku jest myœl wyra¿ana s³owem.
S³owo przekszta³ca siê w materiê, stanowi¹c¹ spe³nienie marzeñ. Znajomoœci
zawierane teraz s¹ nieprzypadkowe, maj¹ czêsto decyduj¹cy wp³yw na Twoje
¿ycie.
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Dziœ masz ochotê œpiewaæ ze szczêœcia, ka¿de spojrzenie w niebo otwiera
Twoje serce na przyp³yw uczuæ dziêkczynienia za piêkno, w którym dane jest
Ci ¿yæ. Dziœ mo¿esz napisaæ wiersz, bêdzie on bosk¹ inspiracj¹. Je¿eli chcesz
napisaæ do kogoœ list, jest to najodpowiedniejszy moment, bowiem samo nie-
bo zsy³a Ci natchnienie.

Mo¿esz dostaæ wiadomoœæ; bez wzglêdu na to, czy bêdzie dobra czy nie – jest
to wiadomoœæ, na któr¹ czeka³eœ.

Odwrócony znak to brak inspiracji, zastyg³e myœli, trudnoœci z wypowiada-
niem siê. Poczekaj chwilê, nie pisz dziœ listu, niewiele podpowie on Twojemu
przyjacielowi. Uwa¿aj na s³owa rzucane na wiatr, dziœ muzyka brzmi fa³szem.
Ten dzieñ przeznacz na inny rodzaj twórczoœci. Byæ mo¿e musisz czekaæ, lecz
mo¿esz trwaæ w ¿yciu i po prostu oddychaæ. Zamknij usta, gdy¿ s³ów najmniej
odpowiednich u¿yæ mo¿esz, co do k³ótni doprowadzi. Zamknij równie¿ uszy,
bo w b³¹d wprowadzony byæ mo¿esz. Najlepiej szybko znak odwróæ i na dŸwiêki
sfer serce otwieraj, chyba ¿e przestrzegasz kogoœ i rad¹ mu s³u¿ysz, wówczas
na wszystko uwagê zwracaæ musisz.

RYTUAŁ PRZYCIĄGANIA NATCHNIEŃ

Do tego rytua³u nale¿y przygotowaæ siê wczeœniej, w³aœciwie robimy to ka¿-
dego roku, lecz teraz zróbmy to œwiadomie i z intencj¹. W tym celu pani domu
powinna upiec pod³u¿ne pierniczki, koniecznie z orzechami w³oskimi, mo¿-
na je równie¿ kupiæ co najmniej tydzieñ wczeœniej, zrobiæ polewê i otoczyæ
rozdrobnionymi orzechami; wa¿ne, aby dotyka³y je d³onie domowników. Do-
brze, aby w rytua³ pieczenia lub tylko otaczania zaanga¿owane by³y dzieci.

Rytua³ ten wykonuje siê raz w roku – w Wigiliê, 24 grudnia. Ma on na celu
utrzymanie dobrej pamiêci, natchnienia i m¹droœci oraz optymizmu. S³u¿y
ka¿demu, kto znajdzie siê w zasiêgu œwi¹tecznego drzewka.

Tradycja bo¿onarodzeniowej choinki wywodzi siê od Germanów i Nordy-
ków, którzy przed 25 grudnia przystrajali wybrane przez kruki drzewo, po
czym zabierali jego czêœæ i wnosili do domu.

Kiedy ju¿ w naszym domu stanie œwi¹teczne drzewko, ubierzmy je naj³ad-
niej, jak to tylko mo¿liwe. Wieszaj¹c wczeœniej przygotowane pierniczki, popa-
trzmy na drzewko, poczujmy jego zapach lub rozpylmy zapach œwierka, mo¿emy
zapaliæ kadzide³ka, œwiece zap³on¹ na wigilijnym stole, a po kolacji w porze
rozwijania prezentów weŸmy siê wszyscy za rêce. Jest to szczególny moment, jak
i ca³y dzieñ. Zatañczmy wokó³ drzewka, zaœpiewajmy kolêdê, niech ta pieœñ
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p³ynie do nieba. A Ty, jako osoba wykonuj¹ca rytua³, stañ lub usi¹dŸ na pod³o-
dze bardzo bliska drzewka po tañcu i kolêdzie, odetchnij g³êboko zapachem
œwierka, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e nape³niasz ca³y umys³ tym zapachem i wszech-
obecn¹ wiedz¹. Podziêkuj w myœli za ca³y ubieg³y rok, za wszystkie dobre spra-
wy, o mniej korzystnych lepiej tego dnia zapomnieæ. WyobraŸ sobie, jak nad
Twoj¹ g³ow¹ pojawia siê s³up jasnego œwiat³a, p³yn¹cego z b³yszcz¹cej gwiazdy,
zawieszonej na czubku drzewa (pentagramu), pe³nego wszystkich wiadomoœci,
jakich potrzebujesz. Wdychaj to œwiat³o i zapach, poczuj, jak ca³e Twoje jeste-
stwo nape³nia siê œwiat³em, weŸ jeszcze raz g³êboki wdech i wraz z wydechem
wyobraŸ sobie, ¿e nape³niasz ka¿dego cz³owieka, który jest w pobli¿u Ciebie,
natchnieniem, m¹droœci¹ i wiedz¹. Skup jeszcze raz uwagê na g³owie, œwietle
i oddechu, oddychaj jeszcze przez chwilê tym œwiat³em, po czym zerwij pierni-
kowe ciastko i daj najbli¿ej stoj¹cej osobie. Obdaruj piernikami wszystkich obec-
nych. Kiedy bêdziesz jad³ ciasteczko, pomyœl, jak s³odka jest wiedza, jak ³atwo
rozwi¹zaæ ka¿dy ¿yciowy wêze³ek, kiedy zna siê odpowiedni sposób. Wigilijny
op³atek równie¿ jest symbolem po³¹czenia z absolutem, a op³atek posmarowany
miodem dodatkowo przyci¹ga zdrowie i obfitoœæ.

O PRZEMYŒL
Z jakich Ÿróde³ czerpiê wiedzê?
Czy s³ucham g³osu intuicji, co dzieje siê, kiedy go nie s³ucham?
Czy potrafiê uwa¿nie s³uchaæ, czy pragnê tylko mówiæ i wyra¿aæ siebie; co
na tym zyskam, a co tracê?
Jakie mam sny, czy je zapamiêtujê?
Jak czêsto korzystam z cudzych rad i jak objawiaj¹ siê one w ¿yciu?
Czy dbam o wykszta³cenie dzieci, czy ³atwo dzielê siê wiedz¹?
Czy lubiê powtarzaæ mniej wiarygodne wiadomoœci, jaki maj¹ one skutek?

WIZUALIZACJA – MEDYTACJA

Usi¹dŸ wygodnie z wyprostowanym krêgos³upem. WeŸ kilka g³êbokich
oddechów, rozluŸniaj¹c siê jednoczeœnie w znany Ci sposób. Usi¹dŸ
wygodnie z wyprostowanym krêgos³upem. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
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RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e, przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e siedzisz na majowej, pachn¹cej ³¹ce. WyobraŸ
sobie b³êkitne niebo nad g³ow¹, popatrz na ptaki, które tam wysoko szy-
buj¹, popatrz na lekkie chmurki, p³yn¹ce wolno, leniwie, a teraz przenieœ
swoj¹ uwagê na zielon¹ trawê, na kwiaty, popatrz na bia³e dzwonecz-
ki, na b³êkitne niezapominajki i inne kwiaty, które jak kolorowy dy-
wan pokrywaj¹, o¿ywiaj¹ tê zielon¹ ³¹kê. Teraz popatrz, jak pracowite
pszczo³y w³ochatymi nó¿kami g³aszcz¹ p³atki kwiatów, potr¹caj¹ dzwonki
kwietnych kielichów, które wydaj¹ delikatny dŸwiêk: dzyñ, dzyñ. Skon-
centruj uwagê na tym dŸwiêku, teraz przenieœ uwagê na szum trawy,
po³¹cz te dŸwiêki, us³ysz szelest chmur na niebie, pos³uchaj innych istot,
które zamieszkuj¹ ³¹kê: kreta pod ziemi¹, tupotu maleñkich nó¿ek mrów-
ki, grania konika polnego, pos³uchaj, jak d¿d¿ownica spulchnia ziemiê,
œwiergocz¹ ptaki, pos³uchaj ich pojedynczo i po³¹cz teraz poszczególne
dŸwiêki w jedn¹ orkiestrê przyrody, niech Twoje serce wyznaczy rytm:
puk, puk, stuk, stuk; s³uchaj teraz muzyki œwiata, zatrzymaj te dŸwiêki
w sobie. Wiedz, ¿e jesteœ czêœci¹ tej harmonijnej orkiestry, jesteœ harmo-
ni¹, akordem wszechœwiata. Ka¿de s³owo, ka¿dy dŸwiêk wypowiadany
przez Ciebie tworzy harmoniê lub dysharmoniê. Uœwiadamiasz sobie, ¿e
wokó³ siebie mo¿esz tworzyæ przestrzeñ równie¿ dziêki tonom, jakie wy-
powiadasz. Teraz przesycony muzyk¹, po³¹czony z ka¿d¹ czêœci¹ Ciebie
i œwiata wracasz tu i teraz. Policz do piêciu i powiedz sobie: jestem zma-
terializowanym s³owem wszechœwiata.
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5. RAIDHO

REFLEKSJA

una Raidho to symbol ko³a, zdarzeñ, które siê tocz¹ i my mo¿emy nadaæ
tylko temu toczeniu siê kierunek. Naprawdê nikt za nas tego nie zrobi, ma³a

nieuwaga mo¿e zmieniæ zamierzony cel. Znak ten podpowiada: weŸ los w swoje
rêce, nawet kiedy galopujemy na koniu, on równie¿ potrzebuje cugli. Raidho to
zarazem rytm i ko³o ¿ycia, które pozornie obraca siê w swoim rytmie, lecz w tym
rytmie nasze serce wgrywa siê w harmoniê wszechœwiata, buduj¹c dalek¹ per-
spektywê przysz³oœci. Ko³o, które jest raz na górze, raz na dole, zmiennoœæ, a za-
razem bodziec do ¿ycia przez brak rutyny i nudy, wiadomo: najbardziej sta³a jest
zmiana, która rozwija i zachêca do nowych poznañ. Czy tego chcemy, czy nie, i tak
idziemy przed siebie, ci¹gle zmieniaj¹c siê spiralnie jak w liczbie 13, która jest jej
symbolem. Raidho to tak¿e praktyczne wprowadzenie naszych doœwiadczeñ i wie-
dzy, dziêki czemu mo¿emy œwiadomie planowaæ, wyznaczaæ nastêpne etapy na-
uki, czyli znak ten jest œwiat³em na wiedzê dziêki doœwiadczeniom. To przypadki
¿yciowych doœwiadczeñ, czasami trudne i bolesne, a kiedy wg³êbiamy siê w za-
gadnienie – jak bardzo ucz¹ce jak doskonale zapamiêtywane.

Runa rytmu i tañca – jak mamy tañczyæ? Jak nam zagraj¹, czy po swojemu
– tu trzeba dokonaæ wyboru, u¿ywaj¹c œwiadomego i podœwiadomego umys³u,
ale to ju¿ wiemy, ju¿ jesteœmy na takim etapie, ¿e mo¿emy rad s³uchaæ lub nie,
wszak jakieœ doœwiadczenia, mo¿e nawet trudne, mamy. Czy tañczyæ trzeba,
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czy ruch jest konieczny – to wiemy, wybieramy i taniec, i ruch, muzyka ze-
wnêtrznej przestrzeni zachêca do podniesienia energii, do zdrowia i radoœci.
Nasze nogi wystukuj¹ w³asny rytm, który zbli¿a nas do celu, on dodaje nam
czasu, odm³adzaj¹c komórki umys³u i cia³a.

Raidho to podró¿, mo¿e d³ugo o niej myœleliœmy, wyobra¿aj¹c sobie egzo-
tyczny krajobraz, teraz nadszed³ czas realizacji, to w³aœciwy moment, lecz czy
podró¿ bêdzie nas uczyæ, rozwijaæ? O tak, ju¿ kupujmy bilet. Chwileczkê,
przecie¿ mamy bilet na wiecznoœæ i nieograniczony czas, wycieczka to tylko
etap, cudowna zmiana na znanym podwórku doœwiadczeñ. JedŸmy zatem przez
¿ycie, bior¹c przyk³ad z Odyna i choæ nasz koñ ma tylko cztery nogi, i tak
zd¹¿amy w odpowiednim kierunku. Nasz wóz jedzie w znanym rytmie i cza-
sie, a kiedy czasami trafiamy na wyboje, a wóz staje ko³ami ku górze, to tylko
nauka, to tylko chwila; wszystko p³ynie, wszystko siê zmienia i znów jedzie-
my do przeznaczenia.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Zrozumienie dla naturalnoœci i s³usznoœci wydarzeñ. Stwa-
rzanie porz¹dku. Czystoœæ. Oœwiecenie. Prawo natury. Dostêp w wewnêtrzne,
duchowe kierownictwo. Poznanie swojego w³asnego rytmu. Uzyskanie jedno-
œci z rytmem kosmicznym. W³aœciwy czas, stosowny moment.
Jesteœ w drodze. Gdzie prowadzi ta droga – zale¿y to wy³¹cznie od Ciebie.
W tej chwili potrzebujesz zmian. Stagnacja, czekanie, o nie! Od jakiegoœ czasu
planujesz, przygotowujesz siê do drogi, która dzisiaj kusi panoram¹ nowych
zdarzeñ w zewnêtrznym œwiecie. Wyruszasz w podró¿, ko³a ju¿ siê krêc¹, p³y-
niesz w przysz³oœæ. Zwróæ uwagê na zmiany nie tylko na zewn¹trz, lecz i we-
wn¹trz Ciebie. Nie stawiaj ¿adnych tam ani zapór. Dzia³aj.

Pozycja odwrotna. No tak, ko³a w górze i choæ krêc¹ siê nadal, ju¿ nie pozwa-
laj¹ p³yn¹æ w dal. Sytuacja jest œmieszna. Jak wydostaæ siê z przewróconego
powozu? W³aœnie s³yszysz z³e wiadomoœci. Nie mo¿esz dalej jechaæ; no tak,
przecie¿ to zastój. Nadci¹ga kryzys duchowy, p³yn¹cy z niedostatecznych przy-
gotowañ, trzymanie siê zbyt sztywnych regu³ mo¿e przysporzyæ zmartwieñ.
Nieumiejêtnie kierowa³eœ siê intuicj¹. To ca³kiem nie ten moment, ca³kiem
fa³szywy. Wypad³eœ z rytmu. Czy trzeba by³o jechaæ a¿ tak szybko, aby ulec
wypadkowi?



71

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY RAIDHO

Symbol: podró¿, ko³o, zmiana.
T³umaczenie: podró¿.
Walor fonetyczny: R.
Pora roku: przesilenie letnie, lato, druga dekada kwietnia.
Czas realizacji: trzy tygodnie, pierwszy symptom to trzy dni, znak przyœpie-

szenia sytuacji.
¯ywio³: Powietrze, Ogieñ.
Roœlina: bylica, d¹b.
Zwierzê: sokó³.
Kolor: purpurowy, bia³y, zielony.
Obszar feng shui, bagua: obszar kariery zawodowej.
Znak zodiaku: Strzelec 22.11-21.12.
Planeta: S³oñce.
Cykl ksiê¿yca: pierwsza kwadra.
Minera³: chryzopraz, chryzokola, awenturyn.
Talizman: podczas rozpraw s¹dowych, przyœpiesza i doprowadza do pozy-

tywnego zakoñczenia; zmiana przez ruch, wychodzenie ze stagnacji, po-
mocny we wszystkich podró¿ach.

Amulet: chroni przed niesprawiedliwoœci¹, zabezpiecza w podró¿ach, dopro-
wadza wszelkie sprawy do stanu równowagi, chroni przed stagnacj¹, wpro-
wadza pozytywne zmiany.

Stan psychiczny: gotowoœæ do zmian, aktywnoœæ psychiczna, wyobraŸnia.
Zdrowie: stawy, nogi, narz¹dy ruchu; czakram czwarty, czakramy na stopach

i d³oniach.
P³yn organizmu: limfa, pot.
Zawód: kierowca, prawnik, firma transportowa.
Aspekt ¿yciowy: podró¿e, podró¿e duchowe, zmiana warunków ¿ycia, prze-

prowadzki, sprawiedliwoœæ, zmiennoœæ.
Miejsce: droga, autostrada.

AFIRMACJA

Idê bezpiecznie przez ¿ycie.
Ka¿da zmiana prowadzi mnie ku lepszemu.

¯yjê w harmonii ze wszystkim, co mnie otacza.

RAIDHO
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ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Obrót gotówki przynosz¹cy dochód. Dobra lokata bankowa.
Poprawa finansowa. Wygrany proces dotycz¹cy d³ugu. Przychód, wzrost do-
chodów, dochód z szybkiego dzia³ania, szybki zarobek, szybkie transakcje.
Pozycja odwrotna. Impas w interesach. Ma³a szansa na odzyskanie d³ugu,
zbêdne wydatki na sprawy s¹dowe.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Psychiczne okrzepniêcie, dojrzewanie, wgl¹d w siebie. Sil-
na wola. Samodzielne myœlenie. Przyjemnoœæ z poznawania nowego, cieka-
woœæ œwiata.
Pozycja odwrotna. Potrzeba ci¹g³ego upewniania siê, uzale¿nianie siê od
cudzych os¹dów i opinii. Brak silnej woli, uleg³oœæ. Zatrzymanie siê w roz-
woju. Lêk przed podró¿¹. Lêk przed przysz³oœci¹. Smutek.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Romans. Postêp w sferze uczuciowej. Rozwój uczuæ. Pro-
pozycja zalegalizowania zwi¹zku. Szczêœcie. Nowa ekscytuj¹ca przyjaŸñ.
Wspólne d¹¿enie do wytyczonego celu, co prowadzi do scalenia przyjaŸni,
zwi¹zku, ma³¿eñstwa.
Pozycja odwrotna. Drobne nieporozumienia, w zwi¹zku mo¿e nast¹piæ
pogorszenie sytuacji. Zakoñczenie przyjaŸni. Zerwanie zarêczyn, zakoñcze-
nie znajomoœci, zmiennoœæ uczuciowa, romansowoœæ, potrzeba zmiany part-
nerów.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobra kondycja. Potrzeba ruchu. Szybko mijaj¹ce dolegli-
woœci. Ozdrowienie. Wyjazd do uzdrowiska. Runa poprawia ogólnie kon-
dycjê fizyczn¹, wspomaga uk³ad ruchowy. Przyœpiesza powrót do zdrowia
we wszelkiego typu schorzeniach narz¹dów ruchu.
Pozycja odwrotna. Koniecznoœæ konsultacji lekarskiej. Urazy nóg i stawów,
mo¿liwoœæ z³amania koñczyny. Pogorszenie zdrowia, niew³aœciwa diagnoza.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Rozwijaj¹ca siê kariera. Pomyœlne zmiany w karierze i pra-
cy. Dobra praca w podró¿y. S³u¿bowe wyjazdy, wyjazd zagraniczny wró¿¹-
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cy dobre zarobki. Dobry czas na szukanie pracy z pozytywnym skutkiem.
Umowy, transakcje, negocjacje daj¹ce dobre perspektywy. Pomyœlne za³a-
twienie spraw urzêdowych. D³uga zawodowa i osobista kariera. Pomyœlnie
zakoñczony proces w s¹dzie.
Pozycja odwrotna. Zawodowa podro¿ nieprzynosz¹ca efektów. Utrata pra-
cy. Przegrany proces dotycz¹cy pracy. Przeci¹gaj¹ce siê sprawy s¹dowe. Kon-
trola urzêdowa. Przykroœci. Odwleczona podró¿.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Dobrze zaplanowana szko³a. Zmiana przez doœwiadczenie
i naukê. Uœwiadomienie sobie wa¿koœci doœwiadczania wiedzy. Niezale¿ne
myœlenie. Odkrycie naukowe. Postêp. Radoœæ zdobywania wiedzy. Zagra-
niczne studia. Nauka jêzyka obcego.
Pozycja odwrotna. Mozolna nauka. Niezdany egzamin, potrzeba powtó-
rzenia czegoœ od nowa. Przerwa semestralna. Urlop dziekañski. Przerwa
w nauce lub ca³kowite zaniechanie jej.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. M³odzieñcza sylwetka. Wysokie czo³o, czêsto ³ysina czo³o-
wa. Krótsze, ruchliwe palce. W kontakcie osobistym widoczne zaciekawie-
nie. Cz³owiek, który myœli niezale¿nie. Osoba ³atwo realizuje pomys³y, lubi
zmiany i podró¿e. Potrzebuje wokó³ siebie ludzi, lecz miewa okresy, ¿e ucieka
w samotnoœæ. W ¿yciu kieruje siê pewnymi rytmicznymi zachowaniami –
du¿ej aktywnoœci i spoczynku w odosobnieniu. Zazwyczaj ³atwo osi¹ga swoje
cele, a kiedy czuje siê szczêœliwy, zara¿a tym otoczenie. Cz³owiek sponta-
niczny, z którym w ³atwy sposób realizuj¹ siê zamiary, dobry towarzysz
podró¿y zwanej ¿yciem.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d i charakter jak w pozycji prostej. WyraŸnie po-
wiêkszony obszar ¿o³¹dka. Widoczna ociê¿a³oœæ w chodzie, zauwa¿alne uty-
kanie, nawet kalectwo.

PRZEPOWIEDNIA

Dzisiaj spodziewaæ mo¿esz siê zmiany w Tobie i obok Ciebie. Podró¿e ro¿-
nego typu przyci¹gaj¹ uwag¹, chcesz wyruszyæ na poszukiwanie skarbów, za-
tem ruszaj, przestañ czekaæ, teraz jest odpowiedni na to moment. B¹dŸ uwa¿ny,
bowiem owe podró¿e kszta³c¹, mo¿esz czuæ siê bezpiecznie – wszak masz przed

RAIDHO



VADEMECUM RUN74

oczami talizman bezpiecznej podró¿y, nawet tej astralnej lub w g³¹b Twojej
duszy, a wiêc idŸ i doœwiadczaj siebie i cudownoœci œwiata, w jakim ¿yjesz,
zobacz zmiennoœæ i sta³oœæ. Powodzenie masz zapewnione. Poczuj rytm i têt-
no swego ¿ycia. A kiedy goœæ zapowiedziany lub niezapowiedziany pojawi siê
w Twoich progach, przyjmij go jak Odyna, bez wzglêdu na to, kim bêdzie.
Mo¿esz oczekiwaæ partnerstwa i szybkiego rozwoju sytuacji w Twoim ¿yciu.
Sprawy s¹dowe, jeœli takowe masz, nabieraj¹ tempa i rozwi¹zuj¹ siê po Twojej
myœli, runa symbolizuje ruch, drogê do celu i rytm. W Twojej sytuacji najwiê-
cej mo¿esz osi¹gn¹æ przez czyn i si³ê woli. Pod¹¿aj swoj¹ drog¹. Jedyn¹ rzecz¹,
na któr¹ musisz uwa¿aæ, jest nieskazitelnoœæ wobec w³asnego sumienia. Kiedy
medytujesz z w³aœnie t¹ run¹, mo¿esz poczuæ chêæ do podró¿y, poruszania siê
np. zechcesz wyjœæ na spacer lub zrobiæ coœ, co wymaga ruchu: pobiegaæ, prze-
stawiæ meble, nawet Twoje myœli mog¹ wêdrowaæ w przysz³oœæ. Spodziewaj
siê kogoœ z drogi, goœcia lub domownika wracaj¹cego z podró¿y.

W pozycji odwrotnej ten znak mówi: uwa¿aj, w drodze grozi Ci wypadek.
Zastój, zapowiedziany goœæ nie mo¿e przyjechaæ. Blokady i przed³u¿one, prze-
suniête w czasie terminy. Wyjœcie na spacer, wyjazd nie dochodz¹ do realiza-
cji. Teraz wyci¹gaj wnioski ze swoich nieprzemyœlanych, nierozs¹dnych
dzia³añ. B¹dŸ aktywny, to krótki przystanek.

RYTUAŁ DOJŚCIA DO WYMARZONEGO CELU

Ten rytua³ mo¿emy wykonywaæ, kiedy tylko zachodzi ku temu potrzeba.
Jest symbolem ko³a i swastyki, a one wyobra¿aj¹ œwiat. My równie¿ jesteœmy
takim œwiatem i choæ podlegamy pewnym cyklom, nasz wewnêtrzny mecha-
nizm, nasze wewnêtrzne ko³o doprowadza zarówno nasze zdrowie, jak i ca³e
¿ycie do równowagi po spirali przeznaczenia, na które mamy absolutnie ca³-
kowity wp³yw.

Przed przyst¹pieniem do rytua³u pomyœl w spokoju, czego pragniesz. Na-
wet jeœli wydaje siê to pragnienie ma³o realne, pamiêtaj, ¿e tylko teraz mo¿e
tak siê wydawaæ. ¯yjemy na fizycznym poletku doœwiadczeñ; dobrze, aby
pragnienie choæ trochê przystosowane by³o do tej rzeczywistoœci np. jest real-
ne zbudowanie okrêtu, natomiast prawdziwy lot na ksiê¿yc bez specjalnego
skafandra nie jest mo¿liwy.

No dobrze, za³ó¿my, ¿e wiesz ju¿, jakie masz pragnienie, marzenie. WeŸ
kartkê i narysuj to marzenie jako ju¿ spe³nione. Mo¿esz narysowaæ tylko sym-
bol, to u³atwia dalsze postêpowanie. Mo¿esz równie¿ kupiæ gotowy obraz przed-
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stawiaj¹cy to pragnienie, po rytuale trzeba go zawiesiæ w takim miejscu, aby
jak najczêœciej na niego spogl¹daæ. Wiem, ¿e ju¿ znalaz³eœ odpowiedni przed-
miot i wybra³eœ najlepiej.

A wiêc zapal dwie (bordowe) œwiece, wybierz porê tak, aby nikt nie przeszka-
dza³, usi¹dŸ wygodnie, weŸ w d³oñ lub u³ó¿ przed sob¹ znak Raidho, a obok to, co
reprezentuje pragnienie. WeŸ troszkê g³êbszy oddech, ws³uchaj siê w swoje serce
i wyobraŸ sobie, ¿e idziesz w kierunku tego marzenia. WyobraŸ sobie drogê i po-
czuj, jak ³atwo przybli¿asz siê do spe³nienia. Kiedy bêdziesz ju¿ bardzo blisko,
kiedy w wyobraŸni dotykasz obrazu spe³nionego marzenia, wejdŸ w nie i poczuj,
jak to jest, kiedy je zaspokoi³eœ, idŸ dalej w wyobraŸni czuj¹c siê spe³niony, us³ysz
g³osy bliskich, którzy Ciê podziwiaj¹, poczuj przyjemnoœæ i satysfakcjê, pomyœl
równie¿, jakie nastêpne pragnienie zaspokoisz. Kiedy tego doœwiadczysz, wyjdŸ
z wyobra¿onego obrazu, zabieraj¹c ze sob¹ te przyjemne stany umys³u. Symbol
tego doœwiadczenia schowaj, najlepiej blisko dowodu osobistego, je¿eli to by³
obraz  – powieœ go w odpowiednim miejscu. Runê Raidho narysuj na bia³ej kartce,
wyryj w kamieniu lub wypal w drewnie i noœ przy sobie, aby pomaga³a bezpiecz-
nie, szybko i ³atwo dojœæ do realizacji marzenia.

Runa chroni wszelkie pojazdy z ko³ami. Ochrania w przedsiêwziêciach d³u-
goterminowych. Chroni w podró¿ach. Narysowana na samochodzie, czyni
podró¿ bezpieczn¹. Nosz¹c znak przy sobie obserwuj liczbê podró¿y, obserwuj
bezpieczeñstwo podró¿y.

O PRZEMYŒL
Jak reagujê na zmiany?
Jak wygl¹da³oby moje ¿ycie, gdyby nie zmiany?
O jakich podró¿ach marzê?
W jaki sposób poszukujê wiedzy?
W jaki sposób i jak szybko adaptujê siê w nowym œrodowisku?
Czy lepiej siê czujê, kiedy spotyka mnie coœ bolesnego? Co daje mi ta zmia-
na, co dobrego mnie spotka, czy mo¿e mam inne myœli?

WIZUALIZACJA – MEDYTACJA

Usi¹dŸ wygodnie z wyprostowanym krêgos³upem.
WeŸ kilka g³êbszych oddechów.
WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.

RAIDHO
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Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, ca³kowicie rozluŸniona i wyg³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e, przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e stoisz u podnó¿a góry o ³agodnym zboczu.
Patrzysz na rozjaœniony s³oñcem szczyt tej góry i zaczynasz iœæ wy¿ej
i wy¿ej. Nogi masz lekkie, jakby przy stopach by³y skrzyd³a, idziesz,
rozgl¹daj¹c siê woko³o. Podziwiasz krajobraz, który co chwila ulega
zmianie, zauwa¿asz, ¿e zmiana ta spowodowana jest k¹tem, pod któ-
rym na niego patrzysz. Im jesteœ wy¿ej, tym wiêcej widzisz; czujesz, jak
Twoja wiedza roœnie wraz z ka¿dym krokiem. Uœwiadamiasz sobie, ¿e
podró¿e kszta³c¹, uœwiadamiasz sobie, ¿e wszystkie Twoje podró¿e za-
wsze wnosi³y zmiany i wiêksz¹ œwiadomoœæ. A teraz idziesz wy¿ej, szczyt
jaœnieje przed Tob¹, jeszcze kilka kroków, wy¿ej i wy¿ej; czujesz, ¿e
jesteœ twardy i nieustêpliwy w d¹¿eniu do celu, jak ta ska³a, jak ta góra.
Teraz stoisz na szczycie, ju¿ wiesz, ¿e tak ³atwo jak teraz zdobyæ mo¿esz
ka¿dy szczyt, ka¿de, nawet to najskrytsze pragnienie. Czujesz, jak Twoja
g³owa i ca³a sylwetka oœwietlona jest ³agodnymi, ciep³ymi promieniami
s³oñca. Przed sob¹ widzisz rozleg³¹ przestrzeñ, rozleg³¹ panoramê, wiesz,
¿e ta przestrzeñ, ta panorama jest Twoja, jak doœwiadczenie, które teraz
zdoby³eœ. Zachowaj to doœwiadczenie, zostañ na tym szczycie. A teraz,
aby wróciæ tu i teraz policz do piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: mogê
i chcê osi¹gaæ to, co dla mnie najlepsze.
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6. KENAZ

REFLEKSJA

akby wygl¹da³o nasze wspó³czesne ¿ycie, gdyby nie ogieñ? Jak¿e mrocz-
ne, ciemne zakamarki jaskiñ naszej duszy pozosta³yby w otch³ani de-

struktywnych zachowañ, gdyby nie zapalona drzazga w podtrzymuj¹cej j¹ d³oni
cz³owieka, który potrafi rozjaœniæ owe mroki – partnera, przyjaciela, terapeu-
ty. Ogieñ ogrzewaj¹cy i zarazem niszcz¹cy wszystko, co na swej drodze spoty-
ka, daj¹c miejsce nowemu. Ogieñ, czczony przed wiekami, ¿ywio³, kiedy siê
nad nim nie panuje i jednoczeœnie oœwiecenie duszy. Jasnoœæ nie tylko na
zewn¹trz naszego istnienia, lecz nade wszystko w nas, jak¿e po¿¹dana. Jasny
umys³, m¹droœci¹ nazywany, œwiat³o w nas to iskra bo¿a, to ¿ycie. Mi³oœæ, ta
wielka twórczyni ¿ycia, kiedy kochamy, kiedy jesteœmy otwarci, narodzenie
do nowego – do prawdy i poznania. Kiedy jesteœmy zamkniêci, mrok i zagu-
bienie. Si³a ognia, który pozwala zmieniæ prost¹, ¿elazn¹ sztabê w ornament.
Kucie ¿elaza, póki gor¹ce, czyli szybkie dzia³anie tworz¹ce nowe, zmieniaj¹ce
doznania, adaptowanie, naginanie do potrzeb. Pozwólmy sobie na wszelkie
mo¿liwoœci, na poznanie nade wszystko siebie samych i rozszerzajmy ten stan
poznania na inne aspekty ¿ycia. Chcieæ to móc, to entuzjazm, który prowadzi
do wszelkiego spe³nienia, nawet tego niemo¿liwego, a jednak. Byle szybko,
kiedy umys³ rozgrzany jest myœlami, a serce mi³oœci¹.
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ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Twoja osobowoœæ pozostaje w krêgu twórczego ognia.
Twórczy ogieñ. Uzasadniony zachwyt. Opanowanie p³omiennych wp³ywów.
Transformacja. Odnowienie. Oczyszczenie. Si³a woli. Namiêtnoœæ. Rozkosz. Mi-
³oœæ. Zjednoczenie. Owocnoœæ. Urodzajnoœæ. Ciep³o podtrzymuj¹ce ¿ycie. Wy-
trwa³oœæ, ujawnienie siê zdolnoœci, aktywnoœæ i koncentracja. Namiêtnoœæ, ci¹¿a.
Snop œwiat³a rozjaœnia czêœæ ukryt¹ dla œwiadomoœci. Poszukiwa³eœ siebie i oto
widzisz klejnot wcale nie ukrywany, lecz nieuœwiadomiony. Otwierasz siê w po-
dziwie na siebie i ludzi. Pozwalasz na wzrost w Tobie brylantowego ziarna.
Aktywny, jasny poranek prowadzi, daje czas na transformacjê, zaczynanie no-
wego. P³yniesz po falach osobowoœci do nowego l¹du, wiedziony boskim na-
tchnieniem. Po³ó¿ d³oñ na swoim ³onie – czy nie s³yszysz tam nowego ¿ycia?

Pozycja odwrotna. Zaduszony ogieñ. Coœ, co tli siê w ukryciu. Nag³y gniew.
Z³oœæ. Niszcz¹cy ogieñ. Zanik si³ ¿ycia. Ból, cierpienie, samounicestwienie.
Œlepa namiêtnoœæ. Wybryk seksualny. Rozstanie. Zag³ada. ̄ ar niszcz¹cy ¿ycie.
Koniec przyjaŸni, mi³oœci, zwi¹zku. Odejœcie czegoœ, co przesta³o byæ pobu-
dzaj¹ce. Choroba, zagubienie, bezp³odnoœæ.
Kiedy gaœnie œwiat³o, umiera aktywnoœæ, chce siê spaæ. Jasna aktywnoœæ stra-
ci³a wartoœæ. Obszar osobowoœci nie rozœwietla promieñ, nie znasz drogi, nie
znasz kierunku. Ogieñ przesta³ p³on¹æ, tli siê cichutko, panuje drêtwa cisza.
Rozpiera Ciê gniew, masz ochotê krzyczeæ, wpadasz w ¿ar, który niszczy, ¿ar
namiêtnoœci, zapamiêtania i gniewu. Czujesz siê chory, rozkojarzony, marud-
ny. Lepiej idŸ spaæ i niech Morfeusz weŸmie Ciê w ramiona. A Ty, stulony
niczym p³atek kwiatu, czekaj na dzieñ lub rosê albo przebudzenie.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY KENAZ

Symbol: pochodnia, drzazga smolna, wrzód, otwarcie.
T³umaczenie: wrzód.
Walor fonetyczny: K.
Pora roku: póŸne lato, wczesna jesieñ.
Czas realizacji: czternaœcie lat, pierwszy symptom – szeœæ tygodni.
¯ywio³: Ogieñ.
Roœlina: krwawnik, pierwiosnek, sosna.
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Zwierzê: krowa, koñ.
Kolor: czerwony, pomarañczowy, fiolet.
Obszar feng shui, bagua: obszar dzieci, kariera zawodowa, zwi¹zki.
Znak zodiaku: Baran 21.03-19.04.
Minera³: siarka, ¿elazo.
Talizman: przynosi wzrost si³ twórczych, daje powodzenie w mi³oœci, u³atwia

poczêcie dziecka, dodaje inspiracji twórczej, zw³aszcza manualnej, regene-
ruje si³y.

Amulet: chroni przed ogniem i po¿arami, wzmacnia si³y twórcze, pomaga
zmieniaæ siê i opanowywaæ wybuchy agresji.

Stan psychiczny: entuzjazm, jasne klarowne myœlenie, ciekawoœæ i gotowoœæ
do dzia³ania.

Zdrowie: stany gor¹czkowe, oparzenia, nerwica, stany zapalne skóry, czakram
drugi i pi¹ty.

P³yn organizmu: surowica krwi, limfa.
Zawód: artysta, in¿ynier, rzemieœlnik, z³otnik, kowal, zawody techniczne,

psychoterapeuta, bioterapeuta.
Cykl ksiê¿yca: pierwsza kwadra, ksiê¿yc przed pe³ni¹.
Planeta: Mars, S³oñce.
Aspekt ¿yciowy: otwarcie, otwartoœæ, zapa³, sztuka kowalska.
Miejsce: jaskinie, groty, zau³ki, ciemne miejsca, równie¿ dyskoteki i kina.

AFIRMACJE

Jestem otwarty na nowe.
Mi³oœæ mnie uskrzydla.

Wype³nia mnie bo¿a iskra, a wiêc jestem.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Energiczne dzia³anie zapewniaj¹ce wzrost finansowy. Otwar-
toœæ na nowe mo¿liwoœci, przyp³yw gotówki.
Pozycja odwrotna. Kradzie¿, strata. Niew³aœciwa lokata. Strata przez dzia-
³ania zewnêtrzne. Ukrywanie pieniêdzy w domu, prowadz¹ce do straty. Strata
w wyniku po¿aru.

KENAZ
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O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Aktywnoœæ umys³owa. Twórcze myœlenie. Potrzeba two-
rzenia. Otwartoœæ na nowoœci. Jasnoœæ umys³u. Uniesienie emocjonalno-
duchowe. Zapa³ twórczy. Gotowoœæ podjêcia nowych obowi¹zków.
Pozycja odwrotna. Pesymizm, ponuroœæ, mrukliwoœæ. Upartoœæ, zasklepia-
nie siê w sobie. Skrytoœæ prowadz¹ca do podstêpnego dzia³ania. Depresja.
Poczucie osamotnienia.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Otwarty i szczery partner, pe³en entuzjazmu i werwy, goto-
wy na eksperymenty np. wspólne zamieszkanie w celu lepszego poznania
siê. Czasami zbyt szybkie podejmowanie zobowi¹zañ, którym póŸniej trud-
no sprostaæ. Œlub z powodu niezaplanowanej ci¹¿y. Partnerstwo, dziêki któ-
remu mo¿na wiele dobrego doœwiadczyæ i uczyæ siê. Stan zakochania.
Potrzeba zwi¹zku. Rozkosz mi³osna. Namiêtny kochanek. Inicjacja seksu-
alna. Piêkna, wymarzona mi³oœæ. Gor¹cy, dobrze rokuj¹cy zwi¹zek.
Pozycja odwrotna. Partner ciep³y i pe³en mi³oœci, lecz skryty i wycofuj¹cy
siê z okazywania uczuæ, wynikaj¹ce z tego poczucie samotnoœci. Niespokoj-
ny zwi¹zek, pe³en niewyra¿anego piêkna. Niespe³niona potrzeba seksualna
z powodu wycofania siê i ¿alu. Dewiacja seksualna.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Wigor, dobre zdrowie. Du¿a ¿yciowa energia. Wyjœcie z cho-
roby, zw³aszcza po³¹czonej z gor¹czk¹, poprzez uœwiadomienie sobie przy-
czyny choroby. Kenaz pomaga leczyæ wszelkie schorzenia skórne oraz
choroby z wysok¹ temperatur¹.
Pozycja odwrotna. Choroba z gor¹czk¹. Mo¿liwoœæ poparzenia, zw³aszcza
u dzieci. Owrzodzenia. Spadek witalnoœci, brak si³ i energii.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Otwartoœæ na wiedzê. Powodzenie w nauce. Jasnoœæ myœle-
nia, dobra pamiêæ, inteligencja emocjonalna. Potrzeba nauki, rozwijanie
zainteresowañ. Dodatkowe zajêcia pozaszkolne. Du¿a rola nauczyciela, dziêki
któremu nie trzeba „wkuwaæ” materia³u.
Pozycja odwrotna. Przerwa w nauce z powodu wakacji. Przerwa nauki z po-
wodu zawieszenia w obowi¹zkach ucznia. Trudnoœci przyswajania wiedzy
z powodu braku zrozumienia. Potrzeba korepetycji oraz wstyd z tego powo-
du. Przejœciowe k³opoty szkolne. Poczucie osamotnienia w grupie szkol-
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nych kolegów. Wagary Zakoñczenie procesu nauczania – ukoñczenie szko-
³y podstawowej, œredniej, gimnazjum.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Cz³owiek elegancko ubrany, mówi¹cy z szerok¹ gestyku-
lacj¹, otwarty i szczery. Niebieskie oczy. Szybko dzia³a, czêsto nie koñczy
narzuconych sobie dzia³añ, lecz chêtnie podejmuje inicjatywê, wówczas dzia-
³a skutecznie i do koñca. Jest doskona³ym nauczycielem, nawet kiedy ma
inne wykszta³cenie. Uœmiechniêty, sympatyczny, gotowy do pomocy.
Pozycja odwrotna. Szeroka gestykulacja, zaciœniête w¹skie usta, szczup³e d³o-
nie z wiêkszymi wêz³ami stawowymi. D³onie schowane w kieszeni lub zaci-
œniête, charakterystyczne chowanie kciuka sugeruj¹ce, ¿e cz³owiek ten ukrywa
uczucia, a jego zachowanie koliduje z ogólnie przyjêtymi zasadami moralnymi
i prawnymi. Na zaciœniêty kciuk w d³oni nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê,
bowiem osoba taka mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla siebie i innych.

PRZEPOWIEDNIA

I oto nadszed³ czas, kiedy mroki niepewnoœci zostaj¹ ledwie rozjaœnione, wrzód
wype³niony brzydk¹ treœci¹ uciskaj¹c¹ duszê w³aœnie pêk³, gor¹ca rozmowa,
otwarte s³owa p³yn¹ same. Serce wystukuje rytm mi³oœci. Uff, robi siê gor¹co.
Jak¿e przyjemnie widzieæ wszystko w jasnym œwietle pochodni. Ten moment
mo¿e daæ Ci d³ugo oczekiwanego potomka lub w zapamiêtaniu mi³osnym mo-
¿esz przyci¹gn¹æ nowego cz³owieka, pocz¹æ nowe ¿ycie. Podjête dzia³ania daj¹
nadziejê realizacji. IdŸ œmia³o i otwarcie w przysz³oœæ, poczuj ochronê swego
opiekuna duchowego, ktoœ lub coœ wyraŸnie o nim przypomni, pos³uchaj go,
wewnêtrzny g³os podpowie, co nale¿y robiæ, aby po jakimœ czasie dysponowaæ
wiêkszym zakresem w³asnej woli. Dziœ oszczêdzaj swoj¹ energiê, bêdzie Ci póŸ-
niej potrzebna. B¹dŸ wytrwa³y, ognik twórczoœci tli siê ju¿ w Tobie. Zwróæ
uwagê na dzieci, b¹dŸ jak one: pe³ne wiary w przysz³oœæ, a jednoczeœnie skon-
centrowane na teraŸniejszoœæ. Jeœli medytujesz z run¹, poczuj siê jak dziecko,
byæ mo¿e bêdzie to wra¿enie, stan umys³u albo chêæ przeczytania bajki.

Kiedy widzisz znak w odwrotnej pozycji i czujesz z³oœæ, pamiêtaj: to prze-
minie, kiedy zaœniesz. Odpoczynek dobrze Ci zrobi, unikniesz mo¿e choroby
a je¿eli jest ona Ci dana, to wiedz, ¿e potrzebujesz przemyœleñ, masz co prawda
s³abe cia³o, byæ mo¿e i umys³ jest mniej aktywny, lecz powoli, delikatnie za-
stanów siê, z czego teraz mo¿esz zrezygnowaæ, co przesta³o byæ potrzebne.

KENAZ
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Uwa¿aj zw³aszcza na dzieci i zapa³ki, kiedy widzisz ten znak w po³o¿eniu
odwrotnym, bowiem zapowiada on ogieñ, ból dziecka przez poparzenie, a To-
bie zamykanie siê na nowe propozycje, ludzi, dobre zdrowie. Jednak wszystko
mija i ka¿dy dzieñ jest inny, a jutro mo¿esz znów wyj¹æ Kenaz w pozycji pro-
stej. Zatem otwórz serce i tylko kochaj, a wszystko siê zrealizuje.

RYTUAŁ OCZYSZCZANIA

Teraz, przez chwilê, nie bêdzie to rytua³, ale zwyk³e ¿ycie, jakie znamy, lecz bez
œwiat³a – ciemnym, jesiennym wieczorem. Zamiast jasnej ¿arówki, zapalmy za-
pa³kê i trzymaj¹c j¹ w palcach popatrzmy woko³o, zobaczmy ruchome cienie na
œcianach znanego nam pomieszczenia, zobaczmy, jak bardzo inne ono siê wydaje.
Pomyœlmy przez chwilê, co by by³o, gdyby nie to migotliwe œwiat³o zapa³ki, tej
maleñkiej symbolicznej pochodni. I oto zapa³ka gaœnie, a my zapalamy drug¹,
ma³y ogienek bucha i znów na chwilê rozœwietla miejsce, w którym stoimy, czuje-
my ciep³o od tego maleñkiego p³omyka, dziêki któremu mo¿emy odnaleŸæ miej-
sce prze³¹cznika pr¹du, aby zapaliæ ¿arówkê. Pstryk – i zlewa nas jasna fala œwiat³a.
Ulga? O tak! A teraz mo¿emy wygodnie usi¹œæ i pomyœleæ o letnim ognisku, jego
cieple, klimacie, który nas otacza, przypomnieæ sobie lub wyobraziæ nastrój i w³a-
œnie teraz, przy ognisku nadesz³a pora rytua³u oczyszczenia duszy, oczyszczenia
myœli ze wszystkich z³oœci, destrukcji, pretensji, urazów; tego, co gor¹cem wstydu
zalewa nasz¹ duszê. Najlepiej napiszmy, czego chcemy siê pozbyæ na liœciach,
ŸdŸb³ach trawy lub wczeœniej przygotowanych kartkach. Napiszmy dok³adnie
wyrazy, s³owa, zdarzeniom nadajmy nazwê, po czym wrzuæmy to w ogieñ, niech
spalaj¹c te œmieci, oczyœci, i rozjaœni nasze myœli i psychikê. Ten „zabieg” doda
nam si³, uwolni zablokowan¹ energiê. W ten sam sposób mo¿emy pozbyæ siê
choroby. Uwaga: róbmy to ostro¿nie, ogieñ mo¿e poparzyæ.

O PRZEMYŒL
Na czym skupiam uwagê?
Czy jestem otwarty na ludzi, nowoœci, wiedzê?
Jak wyra¿am mi³oœæ – stawiam warunki czy kocham za istnienie?
Jaki jestem – impulsywny czy spokojny?
Czy potrafiê opanowaæ namiêtnoœci?
Czy potrafiê panowaæ nad emocjami?
Jak szybko zapalam siê do nowego zadania?
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MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie w sposób, który ju¿ znasz. Usi¹dŸ wygodnie z wypro-
stowanym krêgos³upem. WeŸ kilka g³êbszych oddechów. WeŸ trzy g³ê-
bokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e, przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Przypomnij sobie najszczêœliwszy dzieñ swego dzieciñstwa. Przypo-
mnij sobie, kiedy bawi³eœ siê bezpiecznie i beztrosko, wiedz¹c jednocze-
œnie, ¿e ktoœ czuwa i opiekuje siê Tob¹. Przypominaj¹c sobie ten dzieñ
poczuj, zobacz lub wyobraŸ sobie bardzo plastycznie Twoj¹ twórczoœæ,
fantazje i ci¹g³e nowe doœwiadczenia. Twoj¹ otwartoœæ na wiedzê, na
nowe pomys³y, a wiêc na doskonalenie siê i zmiany. Poczuj si³ê w ka¿-
dej komórce, poczuj m³odoœæ i zdrowie oraz wszystkie aspekty cechuj¹ce
ten m³ody organizm. Poczuj teraz, jak Twój ca³y organizm, wszystkie
tkanki, komórki oraz system nerwowy jednocz¹ siê i ³¹cz¹ z prê¿noœci¹
umys³u i cia³a tego szczêœliwego dnia. Poczuj i zachowaj w sobie te
wszystkie pozytywne doznania, odczucia, ca³y wigor, zdrowie i poczu-
cie szczêœcia. Od tej chwili utrzymuj stan otwarcia na wszystko to, co

KENAZ
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najlepsze, najpiêkniejsze. A teraz policz od jednego do piêciu, otwórz
oczy i powiedz sobie: jestem otwarty na wszystko to, co najlepsze i naj-
piêkniejsze w moim ¿yciu.
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7. GEBO

REFLEKSJA

una Gebo, ten symbol ofiarowania, ofiary dla Boga lub cz³owieka, jest
równoczeœnie otwarciem na dary, które pojawiaj¹ siê w mistyczny, ta-

jemniczy sposób. Energii Gebo doœwiadczamy podczas sakramentu Komunii
Œwiêtej. Gebo objawia siê równie¿ podczas zespolenia w akcie seksualnym,
w wyniku którego dostajemy dar nowego ¿ycia.

Nasze ¿ycie polega na ci¹g³ej wymianie miêdzy nami a przyrod¹, miêdzy
cz³owiekiem a cz³owiekiem, miêdzy niebem a ziemi¹. Wymieniamy siê odde-
chem, energi¹, s³owem. Jak¿e potrzebujemy tych drobnych, wielkich darów.
Darów w postaci drugiego cz³owieka, który sprawia, ¿e czujemy siê potrzebni,
mili lub brzydcy i Ÿli. Jakie¿ posêpne i smutne by³oby ¿ycie bez spojrzeñ, bez
uwagi drugiego cz³owieka. Nie, lepiej nie myœlmy o tym, drugi cz³owiek jest
nam bardzo potrzebny, abyœmy mogli zobaczyæ siebie. Mamy przecie¿ wokó³
siebie boskie iskierki – ludzi. Darem jest nauczanie, czyli dzielenie siê wiedz¹,
jak i przyjmowanie nauki. Patrz¹c na wspó³czesny œwiat, na technikê, która
u³atwia codzienn¹ egzystencjê, doœwiadczamy otrzymywania darów umys³u
od ludzi, do których wiedza sp³ynê³a w szczególny sposób. Zatem kiedy komuœ
potrzebna jest energia czy krew ratuj¹ca ¿ycie, oddajmy j¹ w akcie ofiarowa-
nia. W ten sposób otwieramy siê na przyp³yw, na ³askê. Kiedy dajesz coœ z mi-
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³oœci, wraca to pomno¿one. Zatem przyjmujmy ze szczêœciem i radoœci¹, daj¹c
w ten sam sposób.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Gebo zapowiada potêgê i synchronizacjê doœwiadczeñ. Ekstaza.
Zjednoczenie, powodzenie, wspania³omyœlnoœæ. Obfitoœæ, wesele, goœcinnoœæ.
Wzajemna wymiana energii i myœli. Harmonijna wspó³praca. Harmonia w sto-
sunkach seksualnych. Korzystne zespolenie si³ dla wspólnego osi¹gniêcia celu.
Akceptacja, wyrozumia³oœæ, namiêtnoœæ, podarunek. Materialny i duchowy dar.
Rada: nie zatracaj swej indywidualnoœci w zwi¹zkach mi³osnych, w kontak-
tach s³u¿bowych i prywatnych.
Œwiadomy swej niepowtarzalnej jednostkowoœci, pragniesz siê zjednoczyæ
z przyjacielem, kochank¹, grup¹ ludzi. Pragniesz wymieniæ doœwiadczenia,
myœli, ekstazê cia³a, energiê w dzia³aniu. Jesteœ czêœci¹ wielkiej jednoœci, lecz
pamiêtaj o swej indywidualnoœci oraz odrêbnoœci. Wymieniaj, dawaj, sprawiaj
przyjemnoœæ darami mowy, spojrzenia, dotykiem. Wiedz jednak, ¿e i ktoœ
pragnie daæ siebie w postaci s³owa, spojrzenia, gestu. Przyjmij to z radoœci¹.
W³aœnie owo branie i dawanie jest tym, co utrzymuje nasz realny œwiat w rze-
czywistoœci, jak¹ widzisz. Kiedy jednoczysz swe cia³o z cia³em kochanym jak
swoje w³asne i stapiasz siê nieomal w jedno, czuj¹c swój oddech, wiedz, ¿e
masz swoje prze¿ywanie, swoje odczucie i tylko swoj¹ rozkosz, choæ tak bar-
dzo wspóln¹. To, co czujesz i widzisz pod parasolem znaku Gebo jest magi¹
wymiany. Dawaj wiêc goœciom schronienie, drzewom szum wiatru, ptakom
wolnoœæ, kwiatom kropelkê rosy, a ludziom to, czego aktualnie potrzebuj¹.
Jeœli dajesz coœ z mi³oœci¹, to powraca do Ciebie zwielokrotnione.

Pozycja odwrotna. Blokady, niezgoda, niepowodzenie z powodu zatargów.
Sk¹pstwo, nie¿yczliwoœæ, zawiœæ. Niedostatek. Roz³¹czenie, rozwód. Niego-
œcinnoœæ. Mówienie od rzeczy. Dysharmonia. K³ótnia i brak jednoœci we wspól-
nym d¹¿eniu do celu. Zahamowania w sprawach seksualnych. Zahamowana
ekstaza. Uzale¿nienie siê od kogoœ.
Zatroszcz siê, by nie straciæ tego, co posiadasz. Rozs¹dnie wydawaj pieni¹dze.
Nie uzale¿niaj siê od cudzych prezentów, gdy¿ ten, kto daje, czasami oczekuje
rewan¿u. Mo¿liwa próba przekupstwa, uwa¿aj na zniewolenie finansowe. Spra-
wy mog¹ siê pogorszyæ, nim nadejdzie polepszenie.
Blokada Gebo powoduje zazdroœæ i s³aboœæ, nêdzê oraz samotnoœæ.
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SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY GEBO

Symbol: wymiana, zamiana, róg obfitoœci, podarunek.
T³umaczenie: dawanie, dar, daj mi.
Walor fonetyczny: D.
Pora roku: wiosna oraz wrzesieñ.
Czas realizacji: jedna sekunda do piêædziesiêciu lat.
¯ywio³: Woda i Ziemia.
Roœlina: fio³ek, bratek, wi¹z.
Zwierzê: go³¹b, gêœ, ³abêdŸ.
Kolor: ró¿owy, czerwony, niebieski.
Obszar feng shui, bagua: obszar partnerstwa.
Znak zodiaku: Waga 23.09-22.10; Ryby 19.02-20.03.
Minera³: srebro, z³oto, opal.
Talizman: pomaga zdobywaæ zewnêtrzne i wewnêtrzne bogactwa, otwiera na

otrzymywanie wszelkich darów, przynosi mi³oœæ i jednoœæ w partnerstwie,
stabilizuje ma³¿eñstwo.

Amulet: chroni przed chciwoœci¹, niewdziêcznoœci¹, przyci¹ga dary losu, przy-
ci¹ga hojnoœæ i obfitoœæ losu.

Stan psychiczny: ofiarnoœæ, uczynnoœæ, empatia, potrzeba medytacji, aby osi¹-
gn¹æ po³¹czenie z absolutem.

Zdrowie: leczy zaburzenia seksualne, czakram drugi, czakram trzeci – splot
s³oneczny – runa harmonizuje ¿o³¹dek, pêcherzyk ¿ó³ciowy.

Zawód: pracownik organizacji charytatywnej, hotelu, restauracji.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Planeta: Wenus.
Aspekt ¿yciowy: umiejêtnoœæ dawania i brania, mi³oœæ ofiarowywana, przyja-

ciele, goœcinnoœæ, spolegliwoœæ.
Miejsce: banki, notariaty, kolektury gier liczbowych, równie¿ miejsca, gdzie

coœ zamieniamy, wymieniamy oraz hotele.

AFIRMACJA

Dary losu przyjmujê z wdziêcznoœci¹.
Dajê i otrzymujê, a to sprawia, ¿e ¿yjê w harmonii.

Potrafiê dzieliæ siê tym, co potrafiê, wzbogacaj¹c siebie i innych.
Daj¹c – otrzymujê.

Przyczyniam siê do utrzymania jednoœci w domu,
ma³¿eñstwie, grupie.

GEBO
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ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Zysk przez spadek. Nagroda. Wzbogacenie. Wygrana na lote-
rii. Darowizna. Nieoczekiwana podwy¿ka uposa¿enia. Odzyskanie d³ugu.
Pozycja odwrotna. Strata przez sk¹pstwo. Z³y czas na inwestycje. Uwaga na
z³odziei: mo¿na ponieœæ straty. Ryzyko popadniêcia w d³ugi. Uzale¿nienie
od banków, strata z powodu zaci¹gniêcia kredytu.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Wielkodusznoœæ. Empatia. Serdeczne zainteresowanie in-
nymi. Szczeroœæ i wylewnoœæ w kontaktach. Umiejêtnoœæ wspierania, uwa-
ga nakierowana na ludzi. Euforia. Doskona³y nastrój psychiczny.
Pozycja odwrotna. Smutek. Poczucie osamotnienia. Lêk przed kontaktem
z innymi. Cwaniactwo, przewrotnoœæ. Bardzo czêsto przypisywanie swoich
wad komuœ bliskiemu – projekcja. Ryzyko rozwodu.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Odwzajemniona mi³oœæ, sympatia, zacieœnienie wiêzów
uczuciowych, dobre porozumienie z partnerem. Zarêczyny. ZapowiedŸ
œlubu. Harmonijny zwi¹zek. Potrzeba zespolenia z partnerem. Runa dobre-
go, d³ugiego zwi¹zku przyjacielskiego i ma³¿eñskiego. Znak zapowiada part-
nera, który bêdzie dzieli³ siê nie tylko swoim czasem, lecz wszystkim, co
posiada, a wiêc m¹droœci¹, doœwiadczeniem, bogactwem materialnym. Bê-
dzie dawa³ poczucie bezpieczeñstwa, rozwinie zainteresowania, a mi³oœæ
w takim zwi¹zku bêdzie trwa³a, dziêki czemu zrealizujemy nasze wspólne
¿ycie w zgodzie i harmonii.
Pozycja odwrotna. Krótkie rozstanie. Ciche dni. Zakoñczenie nieformal-
nego zwi¹zku. Zakoñczenie przyjaŸni. Wykorzystanie przez znajomych lub
przyjaciela. Brak zainteresowania partnerem, ¿ycie obok, które mo¿e byæ
przyczyn¹ rozstania. Niew³aœciwa lokata uczuciowa.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobre zdrowie. Wymiana energetyczna. Wsparcie i dobra
opieka w chorobie. Wzrost kondycji fizycznej przez nawi¹zanie silnego kon-
taktu z w³asnym cia³em. Umiejêtnoœæ odczytywania sygna³ów p³yn¹cych
z cia³a i s³uchanie ich, prowadz¹ce do pe³ni zdrowia.
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Pozycja odwrotna. Koniecznoœæ zabiegu chirurgicznego z dobrym skut-
kiem. Mo¿liwoœæ wypadku. Uzale¿nienie od leków i lekarza.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Uznanie w pracy, praca zespo³owa. Kiedy szukamy pracy,
najodpowiedniejszym miejscem bêdzie zak³ad, w którym pracuje wiele osób.
Znalezienie nowej pracy albo zmiana pracy, w któr¹ ktoœ wprowadzi, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jest to praca przez protekcjê w dobrym tego s³owa znacze-
niu. Przejêcie pracy po ojcu lub dziadku.
Pozycja odwrotna. Plotki i pomówienia w pracy, licz tylko na siebie. Z³a
atmosfera w zespole pracowniczym. Niew³aœciwy wspó³pracownik, wspól-
nik. Wygórowane ¿¹dania w pracy. Wykorzystywanie przez szefów. Praca
bez zap³aty, ale poszerzaj¹ca poznanie i daj¹ca nowe doœwiadczenia.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Fundowane szkolenia, kursy, doskonalenie zawodowe.
Nauka w grupie mo¿e okazaæ siê darem losu. Umocnienie szkolnych przy-
jaŸni. Wejœcie na wy¿szy szczebel kariery naukowej. Wspólne doœwiadcza-
nie wiedzy konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.
Pozycja odwrotna. Brak zainteresowania wiedz¹. Gorsze wyniki w nauce.
Zobojêtnienie na naukê. Izolacja w grupie kolegów. Trudnoœci z grup¹ ró-
wieœnicz¹ oraz ci¹g³a próba nawi¹zania kontaktu.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. M³ody, sprê¿ysty chód. Jasne spojrzenie w oczy, szerokie
gesty, mówi¹ce o otwartoœci. Pierwsza wyci¹ga d³oñ w geœcie powitania.
Z postawy cia³a, gestów i s³ów widaæ, ¿e cz³owiek ten pragnie kontaktu,
jest serdeczny i empatyczny. Bardzo czêsto ma mi³y, melodyjny glos. W dal-
szej znajomoœci z tym cz³owiekiem mo¿emy spodziewaæ siê mi³ych nie-
spodzianek w postaci komplementów, drobnych prezentów i pomocy,
a nawet nauki czegoœ po¿ytecznego, w ka¿dej sytuacji mo¿emy na niego
liczyæ. W obecnoœci tego cz³owieka mamy uczucie, jakbyœmy znali siê od
wieków.
Pozycja odwrotna. Patrzenie „spod czo³a”, ponury wzrok. Zaciœniête lub
splecione d³onie. Trudny kontakt, w oczach widoczny smutek lub lêk. S³o-
wami wyra¿a brak zaufania do œwiata np. ¿ycie jest trudne, trzeba siê po-
œwiêcaæ, a to i tak na nic, ka¿dy dba tylko o siebie. W grupie ludzi cz³owiek
ten stoi z boku.

GEBO
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PRZEPOWIEDNIA

Dzisiaj pod opiek¹ Gebo doœwiadczyæ mo¿esz daru w postaci wys³uchanej
modlitwy. Mo¿e bêdziesz chcia³ ofiarowaæ jakiœ dar potrzebuj¹cemu lub sam
otrzymasz to, o co prosi³eœ, o czym marzy³eœ. Ten czas jest odpowiedni na
spotkanie, wymianê doœwiadczeñ, na zespolenie w jednoœæ. Pamiêtaj jednak
o swej indywidualnoœci, bowiem nie jesteœ ani gorszy, ani lepszy od Twojego
partnera. Jesteœ bowiem darem od Boga dla wszystkich, z którymi spotyka Ciê
los. Mo¿esz spodziewaæ siê daru w postaci wygranej na loterii lub w innej grze
liczbowej. Gebo zapowiada obfity dar, goœcinê, hojnoœæ losu. Runa ta w ¿adnej
pozycji nie zmienia swojej jakoœci. Dziœ darem dla Ciebie mo¿e byæ wiele
rzeczy, których nie oczekiwa³eœ, pamiêtaj jednak, ¿e kiedy otrzymujesz, jest to
nie tylko rzecz materialna, lecz nade wszystko myœl obdarowuj¹cego, jest to
wyra¿enie uczuæ i materializacja jego pamiêci. Jeœli po³¹czysz myœl swoj¹ z inn¹,
ukochan¹ myœl¹, zauwa¿, jak wzrasta moc. Dziœ przez po³¹czenie, wymianê
myœli, uczuæ, cia³ zrozumiesz magiê istnienia razem, a jednak osobno, mo¿esz
poczuæ ekstazê po³¹czenia siê w jedno.

Kiedy medytujesz z t¹ run¹, wiedz, ¿e daj¹c, dostajesz po stokroæ.
Dar. Pojednanie. Zjednoczenie z partnerem. Otoczenie szacunkiem.
Je¿eli jesteœ sk¹py, mo¿esz straciæ nie tylko finansowo, lecz i duchowo, a to

ju¿ odwrócone Gebo, które ostrzega – inwestuj ostro¿nie, partner jest nieod-
powiedni, nawet goœcie s¹ zawistni i fa³szywi. Lepiej odwróæ ten znak i wy-
mieniaj, zamieniaj i ³¹cz siê z innym cz³owiekiem dla wspólnego dobra. B¹dŸ
bardzo uwa¿ny, kiedy widzisz Gebo, poniewa¿ doœwiadczasz w³aœnie magii
synchronicznoœci. Zobacz to oczami duszy, a ujrzysz, w jak cudnym œwiecie
¿yjesz. Œwiecie i czasie, który jest Ci ofiarowany.

RYTUAŁ OFIAROWANIA

Tego rytua³u doœwiadczamy podczas mszy œw.
Energia runy Gebo objawia siê podczas ka¿dej transakcji, wymianie, roz-

mowie.
Ten rytua³ najlepiej wykonywaæ w Wielk¹ Sobotê, kiedy w domu i naszej

psychice wszystko lœni.
Pomyœl, co chcia³byœ ofiarowaæ niebu, aby otrzymaæ dar.
Pomyœl, co chcia³byœ ofiarowaæ najbli¿szej osobie, aby otrzymaæ.
Pomyœl, co mo¿esz ofiarowaæ ziemi, wiatrowi, ogniowi i wodzie.
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Pomyœl, kogo i co mo¿esz jeszcze obdarowaæ.
Te dary maj¹ byæ symboliczne, np. niebu – modlitwê, bliskiemu – dobre

s³owo, ziemi – ziarenko jakiegoœ kwiatu, wiatrowi – jedn¹ dobr¹ myœl, ogniowi
– kawa³ek drewienka, wodzie – ma³y polny kamyk. Pomyœl, jak¹ radoœæ spra-
wisz tym wszystkim obdarowanym. Pomyœl, przypomnij sobie, jak Ty czujesz
siê, kiedy coœ dostajesz. Teraz zapal bia³¹ œwiecê, niech wypali siê do koñca,
ona daje ciep³o i blask. A ty w wyobraŸni ofiaruj jakiœ dar wszystkim tym,
o których pomyœla³eœ. Je¿eli to mo¿liwe, zrób to w rzeczywistoœci. Kiedy za-
koñczysz akt ofiarowania, wyobraŸ sobie, ¿e dostajesz to, o co prosisz, a nawet
wiêcej. Jak siê czujesz, jak wygl¹da Twoje ¿ycie? Teraz odmów znan¹ Ci mo-
dlitwê i podziêkuj Bogu za dary losu, za to, kim jesteœ, jak realizujesz przezna-
czony Tobie czas, czas Twego ¿ycia. Pomyœl, ile jeszcze dobrych doœwiadczeñ
przed Tob¹. Pomyœl o pisankach, ofiaruj komuœ jedn¹ lub dwie. Skorupki,
zw³aszcza tych œwiêconych, zakop w ziemi.

Rytua³ ma na celu przyci¹gniêcie dobrych zdarzeñ, zdrowia i wszelkiej po-
myœlnoœci. Dla Germanów dar, ofiara, by³y otwarciem na otrzymywanie, ry-
tua³ ten nawi¹zuje do poœwiêcenia siê Odyna na drzewie Igrasil, który dziêki
temu otrzyma³ runy.

O PRZEMYŒL
Czy partner lub przyjaciel nie jest darem?
Czy daj¹c, oczekujê czegoœ w zamian?
Czym jest dla mnie mi³oœæ – wolnoœci¹ czy uwiêzieniem?
Czy potrafiê pracowaæ zespo³owo i z jakim skutkiem?
W jaki sposób ja sam dzielê siê tym, czym mogê siê podzieliæ?
Czy potrafiê zainteresowaæ siê bezinteresownie drugim cz³owiekiem?

MEDYTACJA

Usi¹dŸ wygodnie z wyprostowanym krêgos³upem. WeŸ kilka g³êbszych
oddechów. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.

GEBO
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Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wyg³a-
dzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e, przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przyjem-
ny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e siedzisz na swoim ulubionym miejscu w domu,
na ³onie przyrody lub tam, gdzie najbardziej lubisz przebywaæ. Kiedy
ju¿ tam jesteœ, wyobraŸ sobie, jak z nieba pada na czubek Twej g³owy
jasny, b³yszcz¹cy snop œwiat³a, rozœwietla g³owê, szyjê, barki, ramiona
i rêce, schodzi ni¿ej, a¿ do pasa. Teraz wyobraŸ sobie, jak z ziemi do
Twoich stóp nap³ywa energia, przechodzi przez stopy, ³ydki, kolana,
uda, idzie wy¿ej przez poœladki, biodra i dociera do œwiat³a w okolicy
¿o³¹dka i pasa. Teraz czujesz, jak œwiat³o z nieba przechodzi ni¿ej,
a energia z ziemi wy¿ej. Poczuj, wyobraŸ sobie moc tych energii, zobacz
dwa trójk¹ty rozchodz¹cej siê energii: z nieba do ziemi i z ziemi do
nieba. Poczuj, wyobraŸ sobie siebie samego w centrum tych wymienia-
j¹cych siê energii. Zobacz, jak ten snop œwiat³a daje inspiracjê, na-
tchnienie, umiejêtnoœæ przewidywania przysz³oœci. A teraz zobacz, poczuj
tê energiê, poczuj, jak daje Ci ona si³ê, realnoœæ spojrzenia, stabilizacjê,
umiejêtnoœæ widzenia ludzkich prawd. Otocz siê i po³¹cz w sobie te si³y,
te energie, poczuj wdziêcznoœæ za dar odczuwania. Zobacz wymianê
i po³¹czenie, poczuj jednoczesne dawanie i branie. Jesteœ centrum, masz
centrum w sobie. Teraz wyobraŸ sobie, jak oddychasz swoim œrodkiem,
swoj¹ okolic¹ pêpka. Utrzymuj to centrum w sobie. Poczuj, ¿e centrum
œwiata jesteœ Ty sam. Wszystko zaczyna siê od Ciebie, Ty jesteœ pocz¹t-
kiem i koñcem, Ty jesteœ punktem dawania i brania, Ty jesteœ centrum.
A teraz koñcz¹c medytacjê policz do piêciu, otwórz oczy i powiedz so-
bie: jestem centrum, jestem ca³oœci¹, energie przep³ywaj¹ce przeze mnie
daj¹ mi si³y, witalnoœæ i wolnoœæ.
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8. WUNJO

REFLEKSJA

unjo to okres w ¿yciu boga Odyna, kiedy urodzi³ siê Baldar, najukochañ-
szy z synów, który zosta³ panem œwiata, otoczony powszechn¹ mi³oœci¹.

Jego matka, piêkna bogini Frigg wymog³a na ca³ym œwiecie zwierzêcym i ro-
œlinnym ochronê dla swego syna. Jak siê to zakoñczy³o, ukazuje nastêpny
znak. Jednak teraz jest czas radoœci. Czas karnawa³u, uciech z rzeczy ma³ych
i wielkich. Runa ukazuje, jak ³atwo ¿yæ, kiedy posiadamy dar radoœci, wynika-
j¹cej z niej samej. Jak¿e ³atwo wprowadziæ w ¿ycie harmoniê, kiedy ból, z³oœæ
przemienimy w œmiech. Cz³owiek radosny ma wielu przyjació³, opowiadaj¹cy
dowcipy jest w centrum uwagi. Cieszmy siê zatem, póki czas i miejsce wœród
swoich sprzyja.

Wunjo to symbol umiejêtnoœci dostrzegania rzeczy wielkich w ma³ych spra-
wach, radowanie siê tym, co niesie ¿ycie. Symbol rozbawiania ludzi, dawania
chwil wytchnienia w zapêdzonym, szybkim czasie. Umiejêtnoœæ widzenia swo-
jego miejsca na piedestale nawet podczas wykonywania banalnych czynnoœci
– wielka umiejêtnoœæ. Cz³owiek, którego reprezentuje ten znak, ju¿ sam¹ fizjo-
nomi¹ wnosi radoœæ w duszê, to iskierka sprawiaj¹ca ¿ycie ³atwiejszym, za-
bawniejszym i przyjemniejszym jak Baldar. Szanujmy takich ludzi, cieszmy
siê sprawami zwyk³ymi, banalnymi, tymi drobnymi kropelkami radoœci, wów-
czas wszystko stanie siê prostsze i jaœniejsze.
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ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Weso³oœæ, zadowolenie, radoœæ, s³awa. Dobry rezultat dziêki
wspó³pracy. Szczêœcie, dobre samopoczucie, kole¿eñstwo, niezawodni przyja-
ciele. Poczucie nale¿enia do wspólnoty. Popularnoœæ wœród swoich. Przezwy-
ciê¿anie przeciwieñstw. Harmonia, udany zwi¹zek. Wiernoœæ. Wiedza, nowe
kontakty. Dobre zdrowie, dobry nastrój. Potrzeba oddalenia siê od tego, co
powoduje cierpienie.
Mo¿esz oczekiwaæ harmonii  w zewnêtrznym otoczeniu i w domu. Trzeba strzec
tego, co idealne w duszy, trzeba o to walczyæ.
Dobre zdrowie, dobra kondycja fizyczna. Mo¿esz nawi¹zaæ nowe kontakty
spo³eczne, niekoniecznie seksualne. Powodzenie materialne bêdzie rezulta-
tem pracy oraz wspania³ych wiêzi.

Pozycja odwrotna. Niechêæ, osowia³oœæ, z³y humor. Przygnêbienie, smutek.
Niepowodzenie spowodowane brakiem chêci do wspó³pracy. Nieszczêœcie.
Poczucie niesmaku. Niewiernoœæ. Wyobcowanie, wykorzenienie. Utrata wiêzi
z grup¹. Dysharmonia. Zw¹tpienie, kajdany, wiêzy, pêta. Trudne relacje z ludŸ-
mi, zw¹tpienie we w³asne mo¿liwoœci. ̄ al. Konieczna przezornoœæ i rozwaga.
Gdy wyhamujemy energiê, pojawi¹ siê niekorzystne relacje z drugimi, k³ót-
nie, poczucie wyobcowania, doznamy wewnêtrznej obcoœci w stosunku do
samego siebie i do transcendencji.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY WUNJO

Symbol: radoœæ, s³awa, pogoda ducha.
T³umaczenie: szczêœcie, uœmiech.
Walor fonetyczny: W.
Pora roku: luty, marzec oraz czas karnawa³u.
Czas realizacji: szybko, b³yskawicznie, nagle oraz czas do pe³ni.
¯ywio³: Powietrze.
Roœlina: s³onecznik, jesion, jod³a.
Zwierzê: lew, ³abêdŸ.
Kolor: amarantowy, z³oty.
Obszar feng shui, bagua: obszar kariery.
Minera³: diament, cyrkonia, z³oto.
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Talizman: daje szczêœcie, utrzymuje pogodê ducha, u³atwia zrobienie kariery
i zapewnia s³awê.

Amulet: przeciw zw¹tpieniu, depresji, pomaga zrealizowaæ marzenia.
Stan psychiczny: stan szczêœliwoœci, radoœæ, zadowolenie, umiejêtnoœæ do-

strzegania drobnych radoœci, œmiech przez ³zy, utrzymuj¹cy siê optymizm.
Zdrowie: uk³ad odpornoœciowy, leczy niedoskona³oœci skóry, czakram gard³a,

uzdrowienie ca³ego organizmu przez œmiech i optymizm, œmiechoterapia.
P³yn organizmu: œlina.
Zawód: aktor, komik, re¿yser, rozjemca.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Znak zodiaku: Lew 23.07-22.08; BliŸniêta 21.05-21.06.
Planeta: Wenus.
Aspekt ¿yciowy: s³awa, popularnoœæ wœród swoich, radoœæ i pogoda ducha,

tañce i zabawy.
Miejsce: scena, tam, gdzie cz³owiek czuje siê dobrze, centrum uwagi.

AFIRMACJE

Tworzê jednoœæ wœród ludzi.
W ka¿dej rzeczy, zdarzeniu potrafiê odnaleŸæ radoœæ.

Widzê, czujê i s³yszê pozytywn¹ stronê ¿ycia w ka¿dym jego aspekcie.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Utrzymuj¹cy siê dobrobyt, dobre interesy. Wygrana na
loterii. Sta³y i wysoki dochód. Spokój i zadowolenie finansowe. W ugrunto-
waniu dobrej pozycji finansowej pomog¹ ludzie. Po¿yczka zaci¹gniêta w cza-
sie Wunjo bêdzie sp³acona zgodnie z umow¹ i da odpowiednio dobre profity.
Radoœæ z ma³ych sum, które zostan¹ umiejêtnie pomna¿ane.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ straty finansowej. Niepewna gra na gie³dzie.
Chybione zamiary wzbogacenia siê.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Uczucia radoœci i szczêœcia. Umiejêtnoœæ cieszenia siê wszyst-
kim. ZaraŸliwy œmiech. Bardzo dobry stan psychiczny. Wyleczona depresja.

WUNJO
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Pozycja odwrotna. Smutek niewiadomego pochodzenia. Trudniejszy moment
psychiczny, kiepski, lecz szybko mijaj¹cy nastrój. Zbêdne zamartwianie siê.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Odpowiedni bezkonfliktowy partner, który bêdzie chcia³
zostaæ w Twoim ¿yciu na d³u¿ej. Udany zwi¹zek. Szczêœcie i harmonia
w zwi¹zkach. ZapowiedŸ œlubu i wyjœcia z samotnoœci. Pogodny nastrój
w partnerstwie.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ zerwania zwi¹zku. Brak porozumienia,  mo¿-
liwoœæ rozpadu d³ugiego zwi¹zku, ma³¿eñstwa (czêste rozwody wœród akto-
rów). Branie wszystkiego na powa¿nie, co prowadzi do napiêæ i k³ótni, a to
mo¿e byæ zapowiedz¹ odejœcia partnera.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Pe³nia zdrowia. Ca³kowity powrót do zdrowia. Dobra kon-
dycja fizyczna. Pielêgnacja odpowiednia organizmu. Umiejêtnoœæ zadbania
o dobry stan zdrowia.
Pozycja odwrotna. Krótko trwaj¹ce niedyspozycje zdrowotne. Grypa, lek-
kie przeziêbienie. Ból gard³a.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Presti¿ zawodowy, kariera i s³awa. Perspektywy w pracy,
awans i uznanie. Bardzo udane zamiary zawodowe. Praca, o której marzy-
³eœ. Opinia ludzi pomo¿e w utrzymaniu stanowiska oraz awansie. Rzetelne
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków zawodowych. Praca – radoœci¹.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ utraty pracy. Niedocenianie, brak uwagi,
spychanie na margines. Utrata popularnoœci, degradacja ze stanowiska.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Dobra naukowa passa na wszystkich etapach czerpania
nauki, sukces naukowy. Wy¿sze studia, zrealizowane zamiary i udany egza-
min. Powodzenie i szczêœcie w egzaminach, wyborze szko³y. Popularnoœæ
w szkole i na uczelni.
Pozycja odwrotna. Spadek popularnoœci. S³absze oceny na egzaminach.
Wagary. Przejœciowe niepowodzenia szkolne.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Przystojny cz³owiek. Do³eczki w policzkach, okr¹g³a twarz,
du¿e oczy, z ca³ej sylwetki emanuje sympatia i aprobata ludzi. Osoba sym-
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patyczna, kontaktowa, radosna i dowcipna. Przyjemna w kontakcie, przy-
chylna rozmówcy. Przy powitaniu zwykle obejmuje d³oñ witanego swoimi
d³oñmi. Czêsto œmieje siê, roz³adowuj¹c napiêt¹ atmosferê i smutki. Apro-
batê drugiej osoby wyra¿a uœmiechem. Lubi pocieszaæ, a jej rady sprawiaj¹,
¿e cz³owiek nabiera chêci do ¿ycia. Potrafi znaleŸæ wyjœcie z trudnej sytu-
acji, dostrzec wartoœci tam, gdzie inni widz¹ tragediê. Ma szerokie horyzon-
ty myœlowe, du¿e doœwiadczenie ¿yciowe nawet w m³odym wieku i potrafi
udowodniæ, ¿e „ka¿dy medal ma dwie strony”, a ka¿da jest jasna, kiedy siê
to zobaczy. Dobry kompan, partner ¿yciowy, przyjaciel.
Pozycja odwrotna. Bruzdy smutku – pod³u¿ne linie przy ustach i skrzyde³-
kach nosa. Ciê¿kie, opadaj¹ce powieki. Przy powitaniu czêsto uk³on bez
wyci¹gania d³oni. Cz³owiek, który lubi pomawiaæ, intrygant. Nawet kiedy
opowiada dowcipy, wyszukuje te, które zniewa¿aj¹ innych. Pod p³aszczem
œmiechu kryje siê drwina. Cz³owiek ten sam dozna³ wiele przykroœci.

PRZEPOWIEDNIA

Kiedy widzisz ten znak, zaczynasz siê uœmiechaæ. Mo¿esz poczuæ smak s³awy
i spe³nienia. S³owa mi³oœci same cisn¹ siê na usta, œwiat widziany przez ró¿owe
okulary wygl¹da radoœnie i szczêœliwie. Oby jak najd³u¿ej, oby jak najwiêcej
tego szczêœcia. Je¿eli d³u¿ej w Twoim ¿yciu goœci³ mrok, to w³aœnie teraz wstaje
jasnoœæ i radoœæ. Kiedy znak stoi na koñcu rozk³adu runicznego, zapowiada
wyjœcie z opresji, pomyœlne zakoñczenie i spe³nienie zamiarów. Jeœli czekasz na
swoj¹ po³owê, na idealnego partnera, oto w³aœnie widzisz zapowiedŸ spotkania
w mgnieniu jednego spojrzenia, mi³oœci, na której zbudujesz ca³e ¿ycie. Ten
partner jest Twoj¹ radoœci¹. Zacieœnij kole¿eñskie wiêzi, przezwyciê¿aj przeci-
wieñstwa, miej poczucie humoru. Radoœci¹ przyci¹gasz radoœæ i ludzi. Perlisty,
beztroski œmiech ³agodzi obyczaje. Œwiat nie lubi smutasów. Dziêki pozytywne-
mu myœleniu osi¹gniesz pomyœlne rezultaty, przezwyciê¿ysz przeciwieñstwa.
Dziœ masz radosny dzieñ, mo¿esz us³yszeæ wiele pochwa³ pod swoim adresem,
wiedz, ¿e na nie zas³ugujesz. Mo¿esz dostaæ propozycjê pomocy od swoich przy-
jació³, us³yszeæ dobry ¿art, a Twoje poczucie humoru poprawi nastrój ka¿demu,
kogo dzisiaj spotkasz. Moja rada: tê runê mo¿na narysowaæ na blacie biurka,
przy którym siê czêsto siedzisz i pracujesz, co przyci¹gnie przyp³yw twórczej
weny oraz radoœci z wykonywanej pracy. Uwa¿aj jednak, kiedy znak w odwrot-
nej pozycji stoi, bowiem smutek i ¿al zapowiadaæ bêdzie; nie martw siê jed-
nak, to tylko chwilka, abyœ znów móg³ odczuæ, co znaczy radoœæ i zadowolenie.

WUNJO
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RYTUAŁ

Nie wiem, czy to, co za chwilê przedstawiê nazwaæ by mo¿na rytua³em,
wszak czêsto powtarzamy tê czynnoœæ. Mówi¹c: o, gdyby tak; o, gdybym móg³!
Mo¿esz! Wystarczy tylko uwierzyæ, zaczekaæ, wype³niæ serce optymizmem
i radoœci¹.

Pomyœl przez chwilê, czego brakuje Ci do szczêœcia. Mo¿e s¹ to jakieœ przed-
mioty, mo¿e uczucia, mo¿e pe³nia zdrowia, a mo¿e zupe³nie inny aspekt np.
obecnoœci kogoœ bardzo drogiego. Teraz mo¿esz zapaliæ trzy zielone œwiece
lub... wyobraziæ sobie, ¿e one p³on¹; jeœli jesteœ gdzieœ na ³onie natury, wznieœ
oczy ku górze, jakbyœ chcia³ zobaczyæ niebo. WyobraŸ sobie du¿¹ literê X nad
swoj¹ g³ow¹ w taki sposób, aby dó³ górnej po³owy dotyka³ jej czubka, czyli dó³
litery obejmowa³ Ciebie. WyobraŸ sobie, ¿e zarówno góra, jak i dó³ wype³nio-
ne s¹ œwiat³em. W tym œwietle zobacz to, czego Ci brakuje i wyobraŸ sobie, jak
ten obraz sp³ywa z góry do Twojej g³owy, wype³niaj¹c umys³. Poczuj, us³ysz
i zobacz teraz, jakby to ju¿ istnia³o w Twoim ¿yciu. Poczuj zapach, smak,
us³ysz g³osy, zobacz ruch. Poczuj, ¿e ju¿ to masz, koniecznie zobacz datê reali-
zacji. Teraz rozejrzyj siê wokó³ zachowuj¹c stan psychiczny realizacji. Wróæ
do normalnego ¿ycia. No dobrze, ju¿ ten dar dosta³eœ, teraz wystarczy go
rozpakowaæ. Jak d³ugo bêdziesz to robiæ, zale¿y od Ciebie i daty, jak¹ sobie
wyznaczy³eœ.

Znak poprawia nastrój i dlatego kiedy mamy gorsze dni, dobrze jest czêsto
spogl¹daæ na tê wyrysowan¹ runê.

Znak umieszczony w mieszkaniu sprawia, ¿e rodzina staje siê lubiana i po-
pularna, czêsto odwiedzana.

Runa zabezpiecza przed oczernianiem i krzywdz¹cymi plotkami. Noszona
na szyi utrzymuje dobry nastrój i uwalnia od depresji.

Wunjo dzia³a jak m³oteczek rozbijaj¹cy ponuroœæ, u³atwia osi¹ganie zado-
wolenia i radoœci we wszystkich aspektach ¿ycia. Ofiarowana przyjacielowi,
kole¿ance – scala przyjaŸñ i kole¿eñstwo.

O PRZEMYŒL
Czy potrafiê na atak reagowaæ œmiechem?
Co mnie œmieszy – wady innych, wady swoje, inne sytuacje, dlaczego?
Jak czujê siê wœród ludzi?
Co mogê zrobiæ, jak reagowaæ, aby czuæ spe³nienie?
Czy czerpiê radoœæ ze spraw powszednich czy poszukujê cierpienia?
W jaki sposób odreagowujê stresy i ¿yciowe trudy?
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MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Przyjmij wygodn¹ pozycjê cia³a.
Mo¿esz po³o¿yæ siê lub wygodnie usi¹œæ, pamiêtaj¹c, ¿e krêgos³up powi-
nien byæ wyprostowany.
Pozycja, jak¹ przyjmiesz ma byæ najwygodniejsza, taka, która pozwa-
la odpocz¹æ, odprê¿yæ ca³e cia³o i umys³.
Wiedz, ¿e chwile które spêdzasz z samym sob¹ przyczyniaj¹ siê do
poprawy Twego zdrowia, podnosz¹ odpornoœæ organizmu, zwiêk-
szaj¹ pamiêæ i koncentracjê, przyczyniaj¹ siê równie¿ do podniesie-
nia jakoœci ca³ego Twego ¿ycia, kieruj¹c umys³ na pozytywne
doznania, na realizacjê Twoich celów, planów i zamierzeñ. Kiedy
ju¿ jesteœ w odpowiedniej pozycji, powiedz sobie, ¿e wszystko, co za
chwilê odczujesz jest dla najwy¿szego Twojego dobra i œwiata, w któ-
rym ¿yjesz.

A teraz...

WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e, przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.

WUNJO
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Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
A teraz...WyobraŸ sobie drogê, idziesz t¹ drog¹ i w tym momencie spo-
strzegasz na tej drodze dom, wiesz, ¿e aby iœæ dalej, musisz do niego
wejœæ. Podchodzisz do niego, widzisz drzwi, lecz nie widzisz zamka.
Stoisz przed tymi drzwiami i zastanawiasz siê, jak je otworzyæ. Stoisz
i myœlisz, patrzysz na drzwi. Przypominasz sobie teraz swoje ¿ycie,
chwile ciemniejsze i jaœniejsze, skupiasz uwagê na tych jaœniejszych,
przypominasz sobie radosne chwile, zaczynasz siê uœmiechaæ i spostrze-
gasz zarys zamka u drzwi, ponownie przypominasz sobie radosne chwi-
le i widzisz, jak w drzwiach pojawia siê klamka, przypominasz sobie
zabawny kawa³, œmiejesz siê i zauwa¿asz klucz w zamku. Podcho-
dzisz do drzwi i przekrêcasz klucz, lecz drzwi nie otwieraj¹ siê. Zasta-
nawiasz siê i uœwiadamiasz sobie, ¿e klucz pojawi³ siê pod wp³ywem
œmiechu, przypominasz kilka zabawnych zdarzeñ w swoim ¿yciu, w wy-
obraŸni pojawiaj¹ siê postacie znajomych, przyjació³, widzisz siebie,
jak radoœci¹, swoim optymizmem prowokowa³eœ ich do œmiechu, uœmie-
chasz siê, w wyobraŸni œmiejesz siê na ca³y g³os i zauwa¿asz, ¿e drzwi
otwieraj¹ siê same. Ju¿ stoj¹ otworem, mo¿esz wejœæ do domu. Teraz,
kiedy stoisz ju¿ w jego wnêtrzu, uœwiadamiasz sobie, przypominasz, jak
wiele spraw, jak wiele trosk i k³opotów rozwi¹za³eœ przy pomocy œmie-
chu, radoœci, optymizmu, pogody ducha i pozytywnego myœlenia. W tym
momencie ca³e Twoje serce, ca³y umys³, ca³e wnêtrze, w którym jesteœ
wype³nia bezbrze¿na radoœæ, która niczym jasna energia rozchodzi siê
ogarniaj¹c wszystko doko³a. Czujesz entuzjazm, radoœæ, jesteœ ca³kowi-
cie wype³niony tym szczêœciem. Teraz policz do piêciu, otwórz oczy
i powiedz sobie: radoœæ, optymizm i szczêœcie wype³niaj¹ moje serce.
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9. HAGALAZ

REFLEKSJA

agalaz – ta runa, po okresie radoœci i zabawy, tryumfu i sukcesu koñczy
jakby pierwszy dobry etap, ukazuj¹cy drogê ¿ycia cz³owieka. Cyfra dzie-

wiêæ jest tego wymow¹. Dziewi¹tka, która koñczy i usuwa to, co zbêdne. Cie-
kawe, jak bardzo zbie¿ne s¹ inne karty, numerologia i okresy w ¿yciu ludzi.
Runa Hagalaz obrazuje czas, kiedy ten uwielbiony przez œwiat Asgaru Baldar
zmar³, podstêpnie raniony strza³¹ z jemio³y. Czy¿ nie znamy tego z religii
i losów Jezusa, który po okresie cudów i tryumfu umiera na drzewie–krzy¿u?

Dla ludzi ten znak jest symbolem zniszczenia i zag³ady. To branie w niewo-
lê i poni¿enie, czas kataklizmów i zniszczeñ. Dzikie si³y przyrody siej¹ spu-
stoszenie i straty bez mo¿liwoœci stawienia im oporu, œwiat przewraca siê
ca³kowicie, mo¿na to tylko przeczekaæ. Doskonale poznajemy przyjació³ i wro-
gów. To, co zosta³o, ugiê³o siê pod naporem, jest mocniejsze w przetrwaniu.

Ta nieujarzmiona si³a rozjaœnia jednak ludzkie umys³y, wyzwala wynalaz-
czoœæ, pomys³owoœæ i geniusz. I tak jak ka¿de wydarzenie nie jest obojêtne dla
cz³owieka, tak i w tym przypadku mo¿e objawiæ siê ujarzmienie destrukcji
naszych myœli, co prowadzi do przebudzenia, oczyszczenia psychiki i ca³ego
¿ycia, powoduj¹c zmiany co prawda wymuszone, lecz czy przypadkiem nie s¹
one korzystne? Przecie¿ pod wp³ywem w³aœnie takich kataklizmów ujawni³y
siê silne zdolnoœci telepatyczne, a intuicja ukaza³a ca³e swe dobro.
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Uwaga: znak ten, niew³aœciwie u¿yty, sprowadza szkody na polach, w ogro-
dach i w zbiorach. U¿ywaæ jak najrzadziej.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Kiedy prze¿yjesz psychiczny szok, nie jesteœ ju¿ taki sam. Coœ
siê skoñczy³o, coœ siê zaczê³o. Czujesz siê niepewnie i Ÿle. Jesteœ w zupe³nie
nowej, nieznanej sytuacji. Zawali³ siê dom, trudno – trzeba zbudowaæ nowy,
od fundamentów, trzeba narodziæ siê na nowo. Czas runy Hagalaz nadszed³.
Bezpowrotnie odesz³o to, co przeszkadza³o w ¿yciu, co by³o Ÿle zbudowane.
Bez ¿alu odrzuæ ubranie, z którego dawno wyros³eœ, zobacz, w Twojej szafie
wisi nowe, o wiele ³adniejsze i bardziej wygodne, a nawet modne, przystoso-
wane do obecnej sytuacji. Poszukaj w kieszeniach tego nowego ubrania no-
wych narzêdzi, bardziej zahartowanych i wytrzyma³ych ni¿ te zu¿yte. A teraz
zatrzymaj siê na chwilê i pomyœl: co jest niezbêdne w Twoim ¿yciu, bez czego
nie móg³byœ istnieæ? Zobacz oczami wyobraŸni te sprawy, rzeczy, poczuj ich
posiadanie. Wiesz ju¿? Sam, przy pomocy narzêdzi z Twoich kieszeni umys³u
budujesz œwiat. Buduj! Zasady magiczne znasz, zatem otocz swój kr¹g ¿ycia
modlitw¹. Magi¹ jesteœ Ty, oddechem tworzysz przestrzeñ wewn¹trz i na ze-
wn¹trz siebie.
Zmiana pozytywna albo i nie, która dokona³a siê niezale¿nie od podejmowa-
nia dzia³añ. Si³y znajduj¹ce siê poza kontrol¹. D¹¿enie do równowagi pozwoli
zachowaæ zdrowie i zadowolenie z osi¹gniêæ.
Runa podkreœla wagê harmonii wewnêtrznej i ³adu opartego o modele mi-
tyczne. Jeœli w chwili kryzysu rozpocznie siê w Twoim ¿yciu jakaœ zmiana,
oczekuj szczêœliwego rozwi¹zania. Moc ewolucji. Rozwój nowych mo¿liwoœci.

Pozycja odwrotna. Spustoszenie. Ch³ód uczuciowy. Katastrofa spowodowana
przez zimno. Niedostêpnoœæ. Usztywnienie struktur. Stan energetycznej nieak-
tywnoœci. Martwa doskona³oœæ. Zduszenie wszelkiego rozwoju. Zniszczone za-
siewy. Nieurodzaj. Kryzys, szok.
Przewrót, ruina, zburzony dom, a na now¹ budowê nie mo¿na sobie pozwoliæ.
Klêska ¿ywio³owa, zgliszcza po po¿arze. Zmiana na gorsze, na któr¹ nie jesteœ
przygotowany. Zablokowanie energii Halagaz objawia siê poprzez totalny za-
stój i brak zmian w ¿yciu. Wiedz jednak, ¿e jedyn¹ sta³¹ naszego ¿ycia jest
zmiana, a je¿eli jej brak, mo¿e nast¹piæ nuda, depresja, brak mo¿liwoœci reali-
zowania celów; licz¹c siê z tak¹ ewentualnoœci¹ zaakceptuj j¹ zawczasu. Wszelki
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kryzys winien byæ kontrolowany i nie nale¿y go unikaæ na si³ê. Im powa¿niej-
szy roz³am, tym istotniejszy dla przemiany Twego ¿ycia i ducha, najwiêksza
nadzieja jest wtedy, kiedy w morskim odp³ywie jest najni¿szy poziom wody.
Czasem kryzysy s¹ niezbêdne dla osi¹gniêcia duchowego rozwoju.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY HAGALAZ

Symbol: grad, lodowe ziarno, informacja z nieba, transformacja, przeobra¿e-
nie, zmiana.

T³umaczenie: grad.
Walor fonetyczny: H.
Pora roku: lato.
Czas realizacji: dziewiêæ godzin, dziewiêæ dni, dziewiêæ miesiêcy; 9, 18 mie-

siêcy do 49 lat, zakoñczenie etapu w ¿yciu.
¯ywio³: Powietrze, Woda, Ziemia, Ogieñ.
Roœlina: jemio³a, ŸdŸb³o trawy, g³óg.
Zwierzê: w¹¿, rak.
Kolor: czarny oraz wszystkie kolory.
Obszar feng shui, bagua: nie ma, mo¿na j¹ po³o¿yæ na cieku wodnym, który

neutralizuje.
Znak zodiaku: Skorpion 23.10-21.11.
Minera³: kryszta³ górski, onyks, bia³y agat.
Talizman: chroni przed nieszczêœciem, pomaga ³agodniej przejœæ trudne

zmiany w ¿yciu, nale¿y zachowaæ du¿¹ ostro¿noœæ w stosowaniu tego znaku
ze wzglêdu na jego niszcz¹c¹ moc.

Amulet: chroni przed atakami, czarn¹ magi¹ i wampiryzmem energetycznym,
dzia³a bardzo silnie, nale¿y zachowaæ du¿¹ ostro¿noœæ.

Stan psychiczny: nieprzyjemny nastrój, depresja, ¿al, niepokój.
Zdrowie: pomaga z³agodziæ choroby genetyczne, u³atwia likwidowanie wszel-

kiego typu nowych tworów wewn¹trz i na zewn¹trz organizmu; dzia³a jak
kobalt, nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, dzia³a na koœci i zêby. Czakram sakral-
ny, drugi. Czakram korony – siódmy (kiedy boli z¹b, narysuj na kartce znak
Hagalaz i przy³ó¿ do miejsca, które boli, poczekaj chwilê i sprawdŸ efekt).

P³yn organizmu: ropa.
Zawód: mag, magik, duchowny, psychoanalityk, psychiatra, chirurg.
Cykl ksiê¿yca: nów.
Planeta: Pluton.

HAGALAZ
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Aspekt ¿yciowy: zmiana, œmieræ, przemiana, niszczy to, co zbêdne lub s³abe,
wymuszona transformacja, pierwszy etap rozwoju duchowego.

Miejsce: kopalnia, jaskinia, piwnica, podziemie.

AFIRMACJE

Z ³atwoœci¹ rezygnujê z tego, co przeminê³o.
Mam œwiadomoœæ zmian i przyjmujê je ³agodnie.

Ka¿da niedyspozycja zdrowotna ukazuje mi b³êdy ¿yciowe,
które z ³atwoœci¹ rozpoznajê.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Nag³a zmiana sytuacji – je¿eli jest dobra, to na gorsz¹, je¿eli
z³a, to na lepsz¹. Niew³aœciwy czas na lokaty finansowe. Akcje, na których
siê traci. Trzeba zachowaæ du¿¹ ostro¿noœæ przy po¿yczaniu pieniêdzy. Pod-
stêpne oferty finansowe. Nadmierne, niekontrolowane wydatki, prowadz¹-
ce do roztrwonienia maj¹tku. Podstêpy i oszustwa, które trudno naprawiæ.
Uwaga! Lepiej przeczekaæ z³¹ passê.
Pozycja odwrotna. Bardzo trudna sytuacja finansowa. Smaganie losu.
W czasie trwania energii tego znaku ¿adne inwestycje nie s¹ korzystne,
ka¿da lokata prowadzi do straty. GroŸba upadku firmy z powodu czynni-
ków zewnêtrznych, sytuacja mo¿e nie zaistnieæ, pod warunkiem, ¿e wszel-
kie sprawy pozostan¹ takimi, jakie s¹, a do zmian podejdziemy ze stoickim
spokojem.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Trudne chwile. Nastêpuj¹ zmiany, których nie oczekujemy
i reagujemy na nie lêkowo. Depresja, niemoc. Brak opanowania, wybucho-
woœæ, agresja s³owna i fizyczna. Agresywne reagowanie na kontakt. Czasa-
mi doœwiadczanie objawieñ. Generalizowanie doœwiadczeñ – tylko przykre
lub tylko dobre.
Pozycja odwrotna. Wycofanie siê do siebie, zasklepienie, czarnowidztwo,
zwracanie uwagi na tragediê. Choroba psychiczna zmieniaj¹ca osobowoœæ.
Bardzo z³e nastroje. Przypominaj¹ siê tylko trudne sytuacje ¿yciowe.
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O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Trudny zwi¹zek. Nieodwracalna zmiana w zwi¹zku, czêsto
zapowiedŸ wdowieñstwa. Zazdroœæ, oskar¿enia, smutek, d¹sy i pretensje.
Obwinianie partnera za swoje niepowodzenia. Zwi¹zek zapowiadaj¹cy roz-
stanie lub œmieræ partnera, czêsto karmiczny. Narzucanie siê, prowadz¹ce
do upokorzenia i ³ez. Zwi¹zek, podczas którego zmieniaj¹ siê pogl¹dy, po-
dejœcie do ¿ycia i partnerstwa. Partner mo¿e odsiadywaæ karê wiêzienia,
a druga strona musi mu udzielaæ pomocy psychicznej i finansowej bez gwa-
rancji na dalsze wspólne ¿ycie.
Pozycja odwrotna. Zdrada. Rozwód. Œmieræ przyjaŸni. Œmieræ ma³¿eñstwa.
Cierpiêtnictwo. Manipulowanie partnerem, prowadz¹ce do zachwiania rów-
nowagi psychicznej. Mœciwy partner.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Chorowitoœæ. Nag³e pogorszenie zdrowia. Wypadek. Za-
bieg chirurgiczny. GroŸba choroby nowotworowej. Mo¿liwoœæ zakoñczenia
¿ycia, je¿eli inne znaki to potwierdzaj¹. Równie¿ poprawa procesu chorobo-
wego, je¿eli choroba d³uga i ciê¿ka. Choroba chroniczna.
Pozycja odwrotna. Powa¿na choroba i z³e rokowania. Ta pozycja jest zapo-
wiedzi¹ nieodwracalnych zmian w organizmie – amputacja. Z innymi ru-
nami zapowiada œmieræ. Pora¿enie piorunem.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Utrata pracy. Upadek firmy z mo¿liwoœci¹ trudnego jej odbu-
dowania. Strata pracy z powodu kataklizmu. Oferowana praca jest nieodpo-
wiednia, grozi oszustwo, wykorzystanie, niebezpieczeñstwo. Lepiej zrezygnowaæ
z takiej oferty. Sytuacja zawodowa zmusza do mistycznego rozwi¹zania proble-
mu, co uwalnia pomys³owoœæ. Strata pracy i znalezienie lepszej.
Pozycja odwrotna. Zewnêtrzne warunki wymuszaj¹ stratê pracy. Wypadek
w pracy. Niebezpieczna praca, gro¿¹ca utrat¹ zdrowia, a nawet ¿ycia.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Brak warunków do nauki, koniecznoœæ dostosowania siê,
s³abe oceny. Nauka z przymusu. Pierwsza klasa, kiedy dziecko nie jest przy-
gotowane do nowego œrodowiska. Brak przystosowania w grupie. Fobia szkol-
na. Szko³a, która nie daje zawodu i któr¹ nale¿y zmieniæ. Wypadek w szkole.
Wymuszona zmiana szko³y, która okaza³a siê pomyœlna i dziêki czemu uczeñ
mo¿e rozwin¹æ swoje ukryte talenty.
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Pozycja odwrotna. Niezdany egzamin, koñcz¹cy etap nauki. Rezygnacja ze
studiów na skutek trudnych warunków zewnêtrznych. Niesprawiedliwe
wydalenie ze szko³y. Przeciwnoœci w szkole niezale¿ne od ucznia i niepod-
legaj¹ce zmianom.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Ciemne „rozbiegane” oczy, w³osy i zarost. Czêsto niskie
czo³o. Du¿e zaciœniête szczêki. Sylwetka niebudz¹ca zaufania. Du¿e niefo-
remne d³onie. Patrzenie spod „czo³a”, pomijanie patrzenia wprost w oczy.
Milcz¹cy i – wydawa³oby siê – ponury, a jednak ten wygl¹d i ponuroœæ s¹
myl¹ce, bowiem cz³owiek ten potrafi radykalnie zmieniæ podejœcie do ¿ycia,
pokazaæ rozwi¹zanie trudne, jednak po czasie zbawienne i najlepsze. Jego
s³owa s¹ czêsto rani¹ce, lecz nie z³oœliwe, tylko wyci¹gaj¹ce b³êdy postêpo-
wania oraz umo¿liwiaj¹ce dokonanie zmian. Ten brak dyplomacji i rani¹ca
prawdomównoœæ zra¿aj¹ otoczenie, partnera lub przyjaciela. Kiedy jednak
potrzebujemy naprawdê du¿ej zmiany, warto pos³uchaæ osoby spod tego
znaku. Poniewa¿ mo¿e byæ to równie¿ cz³owiek ciê¿ko chory i doœwiadczo-
ny, widaæ wyniszczenie na jego twarzy – zapadniête policzki, du¿e oczy
b³agaj¹ce o pomoc. Czêsto widaæ w nich chorobê.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d osoby jak w pozycji prostej. Blada cera z sinym
odcieniem. Ma trudnoœci z kontaktem i podaniem d³oni przy powitaniu. Czê-
sto rozbudowane barki, fa³szywy uœmiech. Ogólnie osoba niebudz¹ca zaufania.

PRZEPOWIEDNIA

I oto widzisz ca³kiem nieodpowiedni¹ aurê do jakiegokolwiek dzia³ania.
Szaleje burza, przyroda ugina siê pod jej naporem jak trzcina. Ty mo¿esz
obserwowaæ sytuacjê z boku, mo¿esz przeczekaæ, jeœli nie chcesz naraziæ siê na
straty. Ani czas, ani pora na œlub, decyzje o dalszej edukacji, grze na gie³dzie
lub cokolwiek innego. Popatrz na tê sytuacjê z dystansu, przeczekaj, nie po-
dejmuj ¿adnych dzia³añ, poddaj siê – i tak nie mo¿esz nic zrobiæ, otwórz g³o-
wê, wyci¹gnij wnioski, a rozwi¹zanie samo wpadnie po pewnym czasie do
g³owy. Czas na radykalne zmiany, w które za Twoj¹ zgod¹ mo¿esz wejœæ ³agod-
nie lub kiedy stawiasz opór – bêd¹ bolesne. Mo¿esz dowiedzieæ siê o œmierci
znajomego, ciê¿kiej chorobie lub innej przykrej i smutnej sprawie. Dzisiaj
zachowaj du¿¹ ostro¿noœæ, bowiem zarówno pogl¹dy, jak i ¿ycie mog¹ ulec
radykalnej zmianie. Znak wyra¿a objawienie, wiedzê mistyczn¹. Po co jest
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choroba? Aby zastanowiæ siê, co w naszym ¿yciu szwankuje. Jesteœ bezpiecz-
ny, gdy¿ znajdujesz siê w sferze oddzia³ywania potê¿nych mocy. Dzia³anie przy-
niesie Ci powodzenie i otworzy przed Tob¹ nowe mo¿liwoœci. Nie ma przed
Tob¹ prawdziwych przeszkód. Wrogów zaœ powinieneœ uczyniæ przyjació³mi.
Wystrzegaj siê jednak jednostronnoœci. Wszelkich chorób i zak³óceñ ducho-
wych mo¿esz pozbyæ siê poprzez d¹¿enie do równowagi i harmonijnej ca³oœci.

Pozycja odwrócona – przygotuj siê na g³êbokie zmiany, które nadejd¹ jakby
wbrew Twej woli. Pamiêtaj o narzêdziach, które posiadasz, o swej mocy. Ten
zastój, ten smutek i szok to chwila, która doprowadzi do innego. Ten czas
przeznacz na medytacjê, zobaczysz, mo¿e wejdziesz na wy¿szy stopieñ rozwo-
ju duchowego. Nie wahaj siê, idŸ, wysi³ek tworzy stalowe miêœnie.

RYTUAŁ

Przy tym znaku wskazane s¹ wszelkie szamañskie rytua³y. Jednym z takich
rytua³ów jest prze¿ycie ca³ej doby w taki sposób, jakby mia³a byæ to ostatnia doba
naszego ¿ycia. Dzieñ koñczy siê wykopaniem do³u w ziemi – grobu, w którym
spêdzimy noc. Jakie pojawiaj¹ siê wówczas myœli, ile spraw, rzeczy i sytuacji staje
niewa¿nych, mo¿emy sobie dzisiaj tylko wyobraziæ. Rytua³ odprawia siê pod
kontrol¹ kilku osób, dlatego nie podajê jego przebiegu dok³adnie. Je¿eli jednak
ktoœ bardzo pragnie  go doœwiadczyæ, mo¿e zainteresowaæ siê og³oszeniami. Znam
parê osób, które to umo¿liwiaj¹. Teraz mo¿emy pomyœleæ – co by to by³o, jakby
wygl¹da³o nasze ¿ycie, gdybyœmy znali datê œmierci.

Je¿eli boisz siê burzy i grzmotów, zapal gromnicê i postaw j¹ w oknie, a Twój
lêk rozp³ynie siê, zostanie roztopiony przez œwiat³o. Podczas burzy odmawiaj
modlitwê „Ojcze nasz”, a uzyskasz taki sam efekt.

O PRZEMYŒL
W jaki sposób reagujesz na z³oœæ i agresjê – rewan¿em czy zastanowieniem?
Co robiê w obliczu nieuniknionego?
Jak rozwi¹zujê problemy?
Kiedy piszê wiersze, jaki odczuwam klimat psychiczny?
Jakie mam pragnienia, w jaki sposób zaspokajam je i jak dziêkujê sobie za
realizacjê?
Jak¹ mam postawê wobec wyzwañ losowych – podejmujê dzia³anie czy cze-
kam i jakie ma to znaczenie w przysz³oœci?
Czy potrafiê przetransformowaæ aspekty swego ¿ycia?
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MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Przyjmij wygodn¹ pozycjê cia³a.
Mo¿esz po³o¿yæ siê lub wygodnie usi¹œæ, pamiêtaj¹c, ¿e krêgos³up powi-
nien byæ wyprostowany.
Pozycja, jak¹ przyjmiesz, ma byæ najwygodniejsza, taka, która pozwa-
la odpocz¹æ, odprê¿yæ ca³e cia³o i umys³.
Wiedz, ¿e chwile które spêdzasz z samym sob¹ przyczyniaj¹ siê do po-
prawy Twego zdrowia, podnosz¹ odpornoœæ organizmu, zwiêkszaj¹
pamiêæ i koncentracjê, przyczyniaj¹ siê równie¿ do podniesienia jakoœci
ca³ego Twego ¿ycia, kieruj¹c umys³ na pozytywne doznania, na reali-
zacjê Twoich celów, planów i zamierzeñ.
Kiedy ju¿ jesteœ w odpowiedniej pozycji, powiedz sobie, ¿e wszystko, co
za chwilê odczujesz jest dla najwy¿szego dobra Twego i œwiata, w któ-
rym ¿yjesz.

A teraz...

WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
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RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Twój oddech jest równy i miarowy.

Teraz wyobraŸ sobie, ¿e stoisz na piaszczystej pla¿y...
Czujesz ciep³y piasek pod stopami.

Wyobra¿asz sobie, ¿e widzisz rozleg³e, faluj¹ce morze, stykaj¹ce siê na
horyzoncie z niebem.
Widzisz s³oñce na b³êkitnym niebie.

Czujesz, jak to z³ote s³oñce opromienia ca³¹ Twoj¹ sylwetkê.
Rozœwietla przyjemnym delikatnym œwiat³em najpierw czubek g³owy,
a potem ca³¹ g³owê.
Czujesz, jak przyjemne ciep³o przenika przez Ciebie.
S³yszysz szum fal.
Widzisz, s³yszysz przyp³yw i odp³yw morza.
Wraz z wdechem i przyp³ywem czujesz nap³ywaj¹c¹ energiê do ca³ego
Twojego organizmu.
Czujesz przyp³yw si³ witalnych.
Czujesz energiê, si³ê w ka¿dej komórce Twego cia³a.
Z ka¿dym wydechem uwalniasz siê od negatywnych myœli, negatyw-
nych emocji, od wszystkiego, czego chcesz siê pozbyæ, od wszystkiego, co
jest dla Ciebie niepotrzebnym obci¹¿eniem.
Wdech – przyp³yw.
Wydech – odp³yw.
Wdech – czujesz zapach morza.
Wydech – odp³yw, uwolnienie, lekkoœæ, jasnoœæ myœli.
Teraz podchodzisz bli¿ej wody.
Pozwalasz sobie zamoczyæ stopy.
Czujesz przyjemn¹, aksamitn¹ pieszczotê wody.
Czujesz, ¿e temperatura wody jest taka, jak¹ najbardziej lubisz.
Postanawiasz wejœæ g³êbiej.
I kiedy tak wchodzisz g³êbiej i g³êbiej w wodê, postanawiasz zanurzyæ
siê ca³kowicie.
Postanawiasz zbadaæ morsk¹ g³êbinê.
Wchodzisz g³êbiej i g³êbiej, czuj¹c grunt pod stopami.
Dalej i g³êbiej, dalej i g³êbiej.
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Czujesz, jak woda nasyca si³¹ i energi¹ Twoje cia³o.
Teraz zanurzasz siê ca³kowicie w wodzie.
Stwierdzasz, ¿e mo¿esz oddychaæ swobodnie i lekko, zgodnie ze swoim
rytmem.
Stwierdzasz, ¿e oddech jest lekki, równy i miarowy.

Kiedy jesteœ ca³kowicie zanurzony, stwierdzasz, ¿e widzisz wyraŸnie tê
g³êbiê.
Widzisz wewnêtrzn¹ strukturê g³êbi.
Idziesz dalej, coraz g³êbiej i g³êbiej.
Teraz zauwa¿asz przed sob¹ budowlê.
Podchodzisz bli¿ej.
Jeszcze bli¿ej.
Teraz poznajesz tê budowlê, ten budynek.
Tak.
To budowla Twojego w³asnego umys³u.
Stoj¹c przed potêg¹ w³asnego umys³u, czujesz zachwyt i zdziwienie.
Zachwyt wywo³any jest doskona³oœci¹, jasnoœci¹ i piêknem w³asnego
umys³u.
Zdziwienie budz¹ wszystkie zakazy, nakazy, zapory, blokady i bariery –
ustawione w nieodpowiednich miejscach i czasie na drodze prowadz¹cej
do doskona³oœci, wewn¹trz i na zewn¹trz gmachu w³asnego umys³u.
W tej chwili uœwiadamiasz sobie, ¿e uporz¹dkowanie, likwidacja wszyst-
kiego, co zatrzymuje Ciê w rozwoju w³asnej osobowoœci nale¿y tylko do
Ciebie.

Teraz postanawiasz wejœæ do wnêtrza budowli.
Podchodzisz do drzwi i widzisz, ¿e drzwi s¹ lustrem odzwierciedlaj¹-
cym postaæ, jak¹ przybierasz dla œwiata zewnêtrznego.
Przygl¹dasz siê w tym lustrze, spostrzegasz na twarzy maskê.
Jest to maska lêku przed nieznanym.
Postanawiasz j¹ zdj¹æ, co robisz natychmiast.
Teraz widzisz nastêpn¹ maskê.
Jest to maska, któr¹ zak³adasz dla ludzi.
Zdejmujesz j¹.
Teraz widzisz nastêpn¹ maskê.
Jest to maska, któr¹ zak³adasz dla przyjació³ i rodziny.
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Zdejmujesz j¹.
Ponownie widzisz maskê.
Doskonale wiesz, jaka to maska.
Doskonale wiesz, jak¹ maskê zdj¹æ, aby poczuæ siê sob¹.
Przygl¹dasz siê teraz uwa¿nie odbiciu w lustrze, je¿eli spostrzegasz
jeszcze jakieœ maski, zdejmujesz je, a¿ dotrzesz do w³asnego ja, a¿
zobaczysz samego siebie.
Robisz to teraz.
Liczysz do dziesiêciu.

A teraz, kiedy widzisz siebie takiego, jakim naprawdê jesteœ, zwróæ
uwagê na swoje samopoczucie...
Zwróæ uwagê, co czujesz, kiedy jesteœ sob¹, niczego nie udajesz, niczego
nie ukrywasz, po prostu jesteœ sob¹.
I kiedy jesteœ sob¹ zauwa¿asz, ¿e drzwi do domu w³asnego umys³u stoj¹
otworem.
Teraz masz wstêp do wnêtrza i tajemnic w³asnego umys³u.
Mo¿esz wejœæ do gmachu umys³u, zobaczyæ tajemnice, jakie ukrywa
i odkryæ je dla swego dobra i œwiata, w którym ¿yjesz.
Tutaj masz mo¿liwoœæ, aby zobaczyæ swoj¹ przesz³oœæ lub przysz³oœæ, me-
dytowaæ, rozwi¹zywaæ swoje ¿yciowe zadania, programowaæ nowe cele.
Pamiêtaj, to Twój umys³ i wszystko zale¿y tylko od Ciebie.
Kiedy tylko zechcesz, mo¿esz wejœæ w swój umys³, drogê ju¿ znasz.

A teraz postanawiasz wróciæ tu i teraz.
A wiêc wyobraŸ sobie, ¿e wychodzisz z morza na piaszczyst¹ pla¿ê.
Jesteœ na pla¿y.
Kiedy policzysz od jednego do dziesiêciu, otworzysz oczy, bêdziesz
tu i teraz, wypoczêty, zdrowy na ka¿dym poziomie i pod ka¿dym
wzglêdem.

Zaczynasz liczyæ:
1, 2, 3, 4, 5, 6. Czujesz siê bli¿ej tu i teraz...
7, 8, 9, 10.
Jesteœ tu i teraz.
Czujesz siê bardzo dobrze na ka¿dym poziomie i pod ka¿dym wzglêdem.
Jesteœ pe³en energii, si³y ¿yciowej, zdrowy i wypoczêty.
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10. NAUTHIZ

REFLEKSJA

olejny znak jest trudny, lecz jak¿e ucz¹cy i hartuj¹cy. Znak, który wymu-
sza myœlenie i ruch. Kiedy patrzymy na tê runê, zobaczyæ mo¿emy prze-

kreœlon¹ drogê, znak krzy¿a prawos³awia lub dwa drewna do rozpalania ognia.
Ka¿de z tych skojarzeñ prowadzi do ominiêcia, zmiany i nadziei na poprawê.
Ile¿ to w ¿yciu mamy „przypadków”, które wymuszaj¹ zmiany pogl¹dów i prze-
konañ na dany temat, wyrzucenia z kolein znanego, które konsekwentnie po-
prawiaj¹ nasze ¿ycie. Kto przejdzie w swoim rozwoju te trzy znaki – Hagalaz,
Nauthiz oraz Isa, bêdzie mocniejszy i m¹drzejszy ni¿ do tej pory. Znaki od
Fehu do Hagalaz to „m³ody” czas w ¿yciu cz³owieka, czas wzrostu i nabiera-
nia doœwiadczenia. Hagalaz obrazuje wyjœcie z domu na samodzieln¹ drogê –
zahartowani dadz¹ sobie radê, a ci, którzy wychowani s¹ w cieplarnianych
warunkach, musz¹ nabraæ hartu i odpornoœci, ich œwiat mo¿e siê waliæ w kon-
frontacji z omamami i z³udnymi wyobra¿eniami. Nauthiz uczy, jak omijaæ
przeszkody bez oporu, jak wzmacniaæ ¿yciowy spryt i wykorzystaæ hart ducha.
Isa koñczy ten trudny czas, odcina od trudnych doœwiadczeñ, po przejœciu
tego znaku nasze ¿ycie staje siê zupe³nie inne. Wszak tarcie daje ogrom ener-
gii np. w postaci ognia, który rozœwietla i ogrzewa. Ju¿ wiemy, ¿e decydu-
jemy i wybieramy sami, ju¿ wiemy, ¿e ka¿de doœwiadczenie, zw³aszcza to
trudne jest dla naszego dobra. Po czasach prób i b³êdów, oporu i przymu-
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sów (od czternastego do dwudziestego siódmego roku ¿ycia), biedy i kryzysu,
nastaje nowe.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Zakoñczenie sporu. Za³agodzenie. Utrzymanie ³adu. Aktyw-
noœæ twórcza narzucaj¹ca ograniczenia. Pozytywny nacisk. Pobudzenie si³
kszta³tuj¹cych. Wyzwolenie z pod przymusu. Si³a oporu.
Kryzys w uczuciach. Brak pomyœlnoœci, strata. Ograniczenia. Przymusy, któ-
re spotykaj¹ nas za spraw¹ innych ludzi. Nauthiz mo¿e sugerowaæ mi³oœæ lub
kryzys w aktualnych sprawach mi³osnych.
Nie wolno mi robiæ tego, muszê napisaæ to jeszcze raz, muszê iœæ. Muszê to,
muszê tamto, czujê wewnêtrzny opór lub coœ zewnêtrznego przeszkadza mi
w tym i czekam. Muszê teraz zrobiæ, iœæ, usi¹œæ, bo Ty mi nakaza³eœ. Cz³owie-
ku! Nic nie musisz! Teraz jesteœ zapewne pod wp³ywem Nauthiz, która daje
nam surow¹ lekcjê przymusu. Jej pozytywnym aspektem s¹ ograniczenia, ja-
kie sami sobie narzucamy. Negatywny zaœ jej aspekt tworz¹ bariery ze strony
œwiata innych ludzi. Nauthiz identyfikuje siê z obszarem cienia, czyli z t¹
sfer¹ wewnêtrzn¹, która generuje zahamowania. Mieszcz¹ siê tu nasze s³aboœci
i kompleksy, które czêsto przerzucamy na innych. Jedyne, co „musisz”, lecz
tylko wówczas, kiedy tego naprawdê chcesz – to wzmocniæ swoj¹ wolê. Prze-
cie¿ w chwilach kryzysu poznajemy siebie naprawdê. Masz tyle si³y, woli i swo-
body, ¿e ¿aden kryzys Ci nie grozi. Zmieñ swoje nastawienie do siebie samego.
PodejdŸ do sytuacji elastycznie, p³yn z pr¹dem, nie odwrotnie. Opór, jaki do-
znajesz, ukazuje Tw¹ wolê, Tw¹ si³ê woli, a to, jak wiesz, wzmacnia i hartuje.

Pozycja odwrotna. Byæ w potrzebie. Opór, zatarg, sprzeczka. Nêdza bieda.
RozluŸnienie i zanik porz¹dku. Przygnêbienie, ucisk i przymus. Os³abienie.
Brak mo¿liwoœci wyra¿ania swoich przekonañ.
Choroba, upór, zmartwienie. Wrogowie. Koniecznoœæ intensywnej pracy nad
sob¹, psychoterapia.
Zewnêtrzne przeszkody i opory mog¹ zmniejszyæ Twoj¹ wolnoœæ. Uwa¿aj na
swoich wrogów. Masz tego doœæ, ju¿ nie masz si³y, aby przeskakiwaæ poprzecz-
ki. Moja rada – nie poddawaj siê, przecie¿ sprawdzasz siebie. Uczysz siê siebie
przez ból i ograniczenie. Tak naprawdê poznajesz swoj¹ wewnêtrzn¹ si³ê. Kie-
dy czekasz na coœ wa¿nego, a ciemny gniew narasta, przypomnij sobie sytu-
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acje, wra¿enia, które w przesz³oœci doprowadza³y do furii. Czy mia³eœ ju¿ takie
chwile w ¿yciu? Jak one siê skoñczy³y? Dlaczego tak, a nie inaczej reagujesz?
Ta chwila przymusu jest teraz najodpowiedniejsza, aby dojœæ do Ÿróde³ Twego
gniewu i impulsywnoœci. Choæ taka trudna, kiedy przygl¹dasz siê z³oœci i po-
znajesz j¹, wyprowadza na drogê bez zapór i barier. Uwierz, ¿e to Ty sam jesteœ
panem swego losu, swego ¿ycia.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY NAUTHIZ

Symbol: przeszkoda, zapora na drodze ¿ycia, koniecznoœæ.
T³umaczenie: nie tu, nie têdy droga, przeszkoda.
Walor fonetyczny: N.
Pora roku: zima.
Czas realizacji: od pó³ godziny do pó³ roku.
¯ywio³: Ziemia, Ogieñ.
Roœlina: buk, mech.
Kolor: szary.
Obszar feng shui, bagua: w razie potrzeby obszar kariery lub jakikolwiek

inny, w którym nale¿y coœ obejœæ lub zmieniæ, poszukaæ innego rozwi¹za-
nia. Umieszczona w obszarze nauki daje si³ê woli, mobilizuje, rozwija umie-
jêtnoœci.

Znak zodiaku: Kozioro¿ec 22.12-19.01.
Minera³: lapis lazuli, sokole oko, agat pasiasty.
Talizman: pomaga zwiêkszyæ inwencjê twórcz¹, przezwyciê¿yæ cierpienie,

obejœæ z³y los.
Amulet: pomaga przezwyciê¿yæ przeszkody, chroni przed rozpacz¹ i zw¹tpie-

niem, otwiera ludzki geniusz, wzmaga pomys³owoœæ.
Stan psychiczny: odpornoœæ psychiczna, motywacja, mobilizacja, chêæ prze-

zwyciê¿enia trudnoœci, pasywnoœæ i biernoœæ.
Zdrowie: pobudzaj¹ca do dzia³anie, wyzwala adrenalinê, ³agodzi choroby koœci

i stawów, blokuje ¿o³¹dek i dwunastnicê, czakram splotu s³onecznego, uszko-
dzony czakram podstawy – pierwszy.

Zawód: robotnik bez kwalifikacji, wynalazca.
Cykl ksiê¿yca: czwarta kwadra, tu¿ przed nowiem.
Planeta: Saturn.
Aspekt ¿yciowy: spryt ¿yciowy, m¹droœæ, doœwiadczenie.
Miejsce: droga, ulica, szlaki komunikacyjne, przejazd kolejowy ze szlabanem.
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AFIRMACJA

Mam wiele dobrych pomys³ów, aby przezwyciê¿yæ przeszkody ¿yciowe.
Umiem rozpoznaæ moje prawdziwe potrzeby.

Trudnoœci ucz¹ mnie i wzmacniaj¹.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Niska renta bez mo¿liwoœci dodatkowych dochodów. Bieda
i trudnoœci finansowe prowadz¹ce do poszukiwania nowych propozycji, ale
czas nie jest sprzyjaj¹cy. K³opoty finansowe maj¹ zaprowadziæ na drogê pozna-
nia i rozwoju umys³u. Uwa¿aj, dobrze siê zastanów nad ka¿d¹ decyzj¹ finan-
sow¹. Wychodzenie z kryzysu za spraw¹ dobrych pomys³ów i ciê¿kiej pracy.
Pozycja odwrotna. ¯adna inwestycja nie da spodziewanego zysku, raczej od-
wrotnie: mo¿esz spodziewaæ siê strat. Uwa¿aj na wydatki, kontroluj ka¿dy grosz.
Wiêksze op³aty w urzêdach, których nie mo¿na prze³o¿yæ ani roz³o¿yæ na raty.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Nerwowoœæ. Usilne poszukiwanie rozwi¹zañ. Skupianie siê
na problemie i szukanie sposobów wyjœcia. Wiele myœli, z których jedna
goni drug¹.
Pozycja odwrotna. Bezmyœlnoœæ,  nadmierny i zbêdny poœpiech. Dzia³anie
bez zastanowienia siê. G³upota. Ograniczenie umys³owe.

O SFERA UCZUCIOWA
Pozycja prosta. Kryzys ma³¿eñski, projektowanie negatywnych cech na
partnera. Obmowy, pos¹dzenia, plotki. Utarczki s³owne. Widzenie wroga
w partnerstwie. Koniecznoœæ szukania uczuæ w sobie. Wyzwolenie spod przy-
musu, uwolnienie od trudnego, niszcz¹cego partnerstwa.
Pozycja odwrotna. Bariery uczuciowe, swoje s³aboœci i kompleksy przypisy-
wane partnerowi. Poszukiwanie partnera poza zwi¹zkiem. Zdrada, cierpie-
nie. Wywieranie przymusu, gwa³t. Zboczona orientacja seksualna. Jawny wróg.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Terapia, leczenie, pobyt w szpitalu lub innym oœrodku lecz-
niczym. Choroba przewlek³a, któr¹ mo¿na z³agodziæ niekonwencjonalny-
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mi metodami. Czasami choroba z niedo¿ywienia. Psychosomatyczne scho-
rzenia, które mo¿na usun¹æ wgl¹dem w siebie. Przy tym znaku mo¿liwoœæ
poprawy zdrowia poprzez czêste przebywanie w naturze oraz intensywne
æwiczenia fizyczne. Korzystanie z ró¿nych metod terapeutycznych.
Pozycja odwrotna. Przeci¹gaj¹ca siê choroba, z której trudno wyjœæ, czêsto
trwaj¹ca do koñca ¿ycia.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Potrzeba obejœcia propozycji zawodowej, wczeœniejsza eme-
rytura, renta, d³ugi zasi³ek chorobowy. Praca bez przysz³oœci, trudna i Ÿle
p³atna. Nowe propozycje pracy nale¿y dobrze rozwa¿yæ, poniewa¿ mog¹
pojawiæ siê du¿e problemy. Nowe pomys³y wyjœcia z trudnych warunków
zawodowych, przyczyniaj¹ce siê do u³atwiaj¹cych pracê zmian. Nowe urz¹-
dzenia, wynalazki, konstruktywne rozwi¹zania. Trudna sytuacja, która
w perspektywie ukazuje ludzki geniusz. Przy tym znaku pojawiaj¹ siê
wynalazcy, wynalazki i genialne rozwi¹zania zarówno w biznesie, jak i tech-
nice.
Pozycja odwrotna. Zwolnienie z pracy. Poszukiwanie zatrudnienia bez
dobrych rezultatów. Przymuszanie do pracy bez godziwego wynagrodze-
nia. Wszelkie roboty przymusowe. Praca w wiêzieniu.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Nieodpowiednia szko³a, która rokuje trudnoœci i niepowo-
dzenia. Trudny czas, chêæ wyjœcia na wagary, opuszczone zajêcia tworz¹
konflikty i powoduj¹ straty w doœwiadczanej wiedzy. Os¹dzanie na podsta-
wie ubioru, a nie prawdziwej wiedzy. Uprzedzenie nauczyciela wyzwala nie-
chêæ do nauki. Potrzeba udowodnienia posiadanych wiadomoœci. Stawianie
siê i opór. Krn¹brnoœæ prowadz¹ca do konfrontacji wobec grupy. Dodatko-
we egzaminy ujawniaj¹ce dobre przyswojenie wiedzy. Nadmierne obowi¹z-
ki szkolne okupione brakiem czasu, a czêsto ³zami, które w przysz³oœci
prowadz¹ na same szczyty sukcesu. Ciê¿ka próba, egzamin, ujawniaj¹ce
geniusz i inteligencjê.
Pozycja odwrotna. Wydalenie ze szko³y. Unikanie nauki i wykrêty oraz
zrzucanie winy na sprawy szkolne prowadz¹ce do niepowetowanych strat
w edukacji. Bieda na skutek braku wiedzy. Rezygnacja z edukacji, poprze-
stanie na podstawowym wykszta³ceniu, które na przysz³oœæ zapowiada Ÿle
p³atn¹ pracê i biedê. Zmiana szko³y œredniej oraz koniecznoœæ zaczynania
edukacji od pocz¹tku.
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O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Czêsto pochylona sylwetka, jakby osoba ta nios³a worek na
plecach. Zarost, zapadniête policzki, szczup³a twarz z bystrymi, inteligent-
nymi oczami. Ubiór raczej niedba³y, dopasowany bez smaku. D³onie z wi-
docznymi zgrubieniami na palcach – „d³onie Urana”, dr¿¹ce i ruchliwe.
Osoba ma w³asne zdanie i pogl¹d, cechuje j¹ nadmierna koncentracja lub
jej brak. Takiej osobie trudno jest radziæ, poniewa¿ sama zna rozwi¹zanie,
czêsto w istocie rozwi¹zanie jest bardzo dobre, lecz trudne do zrealizowa-
nia. Czêsto równie¿ rozpoczyna rozmowê od s³ów: gdyby nie on, ona, to ja
bym... Bywa uszczypliwa, a tak¿e zadziorna. Ma wiele negatywnych prze-
konañ na temat dobrobytu i ludzi zamo¿nych. Posiada du¿e zasoby wiedzy,
zmys³ wynalazcy, jest pomys³owa i sprytna, zna sposoby na wyjœcie z trud-
nego obszaru ¿ycia, sprawia jednak wra¿enie, jakby chcia³a doœwiadczyæ
dna upadku. Zwykle wybiera trudniejsze rozwi¹zanie, które dzia³a na ni¹
jak zastrzyk du¿ej energii. Rokowanie dla ludzi tego typu s¹ zawsze dobre.
Dzieci i m³odzie¿ wychowane przez takich rodziców dochodz¹ do zaszczy-
tów i du¿ego bogactwa materialnego, moralnego i m¹droœci.
Pozycja odwrotna. Biedak, ¿ebrak, kloszard – to ludzie z tej pozycji znaku,
którzy przyzwyczaili siê do stylu ¿ycia, bezwolnie usprawiedliwiaj¹ swoje
postêpowanie i los pomimo inteligencji i wiedzy.

PRZEPOWIEDNIA

Kiedy widzisz dzisiaj ten znak, pomyœl, zanim cokolwiek powiesz, bo mo-
¿esz narobiæ sobie biedy. Zastanów siê równie¿ nad ca³kiem innym rozwi¹za-
niem i w jaki sposób omin¹æ przeszkody. Trudny dzieñ i jednoczeœnie wiele
ucz¹cy. Trzeba szukaæ nowych wyjœæ, rozwi¹zañ. Dzisiaj wiele mo¿e siê nie
spe³niæ, lecz z tym znakiem o wiele wiêcej jest ryzyka i k³opotu, gdyby siê
spe³ni³. Dobry czas na myœlenie, zastanawianie siê i szukanie pomys³ów.
Najlepiej zapisaæ to, co przychodzi do g³owy. Ju¿ w ci¹gu tygodnia przekonasz
siê, co by³o dobre, a z czego nale¿y zrezygnowaæ. Za swoje niepowodzenia
przestañ obwiniaæ innych, to Ty jesteœ ich sprawc¹, abyœ móg³ nauczyæ siê
wiêcej. Kiedy zastanowisz siê i poszerzysz pole obserwacji, dostrze¿esz b³êdy,
jakie pope³niasz, a one, dostrze¿one i uœwiadomione, stanowi¹ podstawê cze-
goœ najcenniejszego – wiedzy. Musisz wiedzieæ, ¿e brak i bieda s¹ wielkimi
matkami wynalazków. Gdybyœ mia³ wszystko, gdybyœ nie odczuwa³ braków,
nie by³oby bodŸca do dzia³ania. Ka¿dy z nas powstaje z braku mi³oœci, chce-
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my przecie¿ kochaæ bardziej, a dzieci kocha siê za to, ¿e istniej¹. Dobrobyt
tworzony jest uzupe³nionym brakiem. Tak te¿ dzieñ dzisiejszy jest sprawdzia-
nem Twoich mo¿liwoœci. Kiedy komuœ radzisz, przyznaj – tak, jesteœ biedny,
lecz znasz wyjœcie, to czas prze³omu, nauki, doœwiadczenia. Postaraj siê zoba-
czyæ ka¿de wyjœcie z sytuacji, nastêpne znaki poka¿¹ tê drogê. Pamiêtaj: czas
i obszar tego znaku nie jest dobry dla ma³¿eñstwa oraz innych aspektów ¿ycia.
To jakby lupa, która powiêksza braki innego myœlenia, podejœcia do proble-
mu, wyjœcia z sytuacji. Lecz kiedy go przejdziemy, dalej bêdzie ju¿ ³atwiej,
bowiem od tego momentu zaczyna siê pozytywna przemiana. Znak zapowiada
czêsto du¿¹ ¿yciow¹ zmianê.

Nautiz to przeszkody, niepomyœlnoœæ, strata bieda lub z³y los. Mo¿e wyra-
¿aæ ucisk, przymus, skrêpowanie. Nale¿y uœmierciæ dotychczasowy stosunek
do ¿ycia i otaczaj¹cych ludzi. Zbierz du¿o si³, aby dostosowaæ siê do otoczenia.

Je¿eli bêdziesz elastyczny, gotowy na przyjêcie nauki, jak¹ daje teraz ¿ycie,
zastanowisz siê nad swoj¹ sytuacj¹, poczekasz chwilê – to dalej pójdziesz sil-
niejszy, m¹drzejszy i odporniejszy na przymus i skrêpowanie. W tej nastêpnej
chwili niestraszne bêd¹ napory i burze losowe, poniewa¿ Ty, znaj¹c sytuacjê,
potrafisz sobie z ni¹ poradziæ, masz ju¿ odpowiednie doœwiadczenie. Je¿eli
medytujesz z t¹ run¹, mo¿esz poczuæ chêæ robienia uników i wykrêtów spo-
wodowanych przymusem, je¿eli jednak zmusisz siê do narzuconej pracy, po-
czujesz przyp³yw si³ i zadowolenia, ¿e zrobi³eœ coœ, o czym myœla³eœ, ¿e nie
dasz temu rady.

RYTUAŁ

Przed przyst¹pieniem do rytua³u zwróæ uwagê na swoich przyjació³, przyj-
rzyj siê ich ¿yciu, porozmawiaj i je¿eli uznasz, ¿e chc¹ je zmieniæ, zaproœ ich do
niego. Najlepiej, gdyby byli to ludzie o tych samych zainteresowaniach runa-
mi jak Ty. Je¿eli nie s¹, mo¿esz ich trochê wtajemniczyæ mówi¹c, ¿e znasz
dobry sposób na pozbycie siê problemów. Oczywiœcie wszyscy musz¹ przygo-
towaæ siê, aby postêpowaæ tak jak Ty.

Przygotuj sobie jakiœ symbol biedy, trudnoœci, braku, np. stare, nieu¿ywane
od dawna ubranie – sweter, bluzkê lub cokolwiek innego, co sprawia, ¿e nazy-
wasz to starym i zbêdnym, mog¹ byæ stare buty, które nie zaprowadzi³y Ciê
tam, gdzie chcia³eœ. Taki symbol mo¿esz narysowaæ na kartce, je¿eli nie masz
takiego przedmiotu. Czas tego rytua³u nale¿y wykonaæ podczas przesilenia
zimowo-wiosennego (rytua³ topienia Marzanny jest równie¿ wyrazem topie-
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nia biedy i trudnego czasu). Przygotuj sobie drewienka, którymi mo¿esz roz-
paliæ ogieñ, mog¹ to byæ równie¿ dwa krzemienie albo w ostatecznoœci grube,
du¿e zapa³ki. Je¿eli u¿yjesz zapa³ek, musisz wyzwoliæ p³omieñ pocieraj¹c za-
pa³kê tylko jeden raz. W innym przypadku nale¿y wzi¹æ inn¹ zapa³kê i powtó-
rzyæ to jeszcze dwa razy, czyli w sumie mo¿esz u¿yæ tylko trzech zapa³ek.
Gdyby Ci siê nie uda³o, rytua³ nale¿y od³o¿yæ na ca³y rok, a przez ten czas
uwa¿nie spojrzeæ na swoje wnêtrze i z dobroci¹, lecz i ca³¹ surowoœci¹ zoba-
czyæ wady, które widzisz najczêœciej u innych, zastanowiæ siê, jak je zmieniæ
i postêpowaæ wed³ug ustalonego przez siebie planu.

No dobrze, uda³o siê zapaliæ ognisko. Ognisko z drobniutkich, suchych
patyczków ju¿ p³onie. WeŸ w rêce symbol trudnoœci i biedy. Pomyœl, co chcia³-
byœ w zamian i jak bêdzie wygl¹daæ Twoje ¿ycie, kiedy usuniesz ¿yciow¹ zapo-
rê. Jaki bêdziesz dla ludzi, jaki dla siebie. Co zrealizujesz i jakie marzenie
spe³nisz. Pomyœl równie¿ o zrobieniu sobie prezentu. Mog¹ byæ to np. nowe
buty. Kiedy ju¿ wiesz, dok³adnie zapamiêtaj to, a na znak, ¿e bêdziesz umia³
omijaæ przeszkody i rezygnowaæ z sytuacji kryzysowych, poszukaj blisko miej-
sca, w którym jesteœ jakiegoœ przedmiotu, mo¿e byæ to zwyk³y polny kamyk
lub zasuszony korzonek albo kawa³ek drewienka z ogniska. Ten przedmiot
musisz mieæ przy sobie ca³y rok, do nastêpnego rytua³u. Teraz wrzuæ w ogieñ
symbol – swoj¹ biedê i trudnoœci, patrz, jak siê pal¹, mo¿esz wymawiaæ dziêk-
czynne s³owa: dziêkujê Ci œwiecie i mój opiekunie duchowy, ¿e prowadzisz
mnie od teraz bezpieczn¹ drog¹, dziêkujê Ci losie za doœwiadczenia, dziêki
którym jestem mocny i doœwiadczony. Dziêkujê za doœwiadczenia, jakie zdo-
by³em. Mo¿esz odmawiaæ modlitwê „Ojcze nasz”, wa¿ne, abyœ w skupieniu,
przy wyciszonym umyœle, z pe³n¹ wiar¹ i zaufaniem podszed³ do tego mistycz-
nego momentu uwolnienia. Poczekaj, a¿ ognisko sp³onie, a popió³ wystygnie.
Kiedy to siê stanie, weŸ garœæ popio³u i zakop do ziemi, mówi¹c: niech to zasili
ziemiê, stanie siê nawozem, zostanie przetworzone na piêkno i dobro.

Rytua³ ten powoduje czêsto radykaln¹ zmianê losu.

O PRZEMYŒL
Czego uczy mnie kryzys ¿yciowy?
Jakich metod u¿ywam w czasie trudnoœci i przeszkód ¿yciowych?
Czy potrafiê przyznaæ siê do pope³nionego b³êdu, czy obwiniam za to oko-
licznoœci zewnêtrzne?
Czego nauczy³a mnie sytuacja braku – chleba, pieniêdzy lub jakakolwiek
inna?
W jaki sposób potrafiê czekaæ – aktywnie czy pasywnie?
Czy mia³em w ¿yciu sytuacje kryzysowe i jaki by³ ich koniec?
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Kiedy czujesz presjê otoczenia, aby szybko coœ zrealizowaæ – dzia³asz szyb-
ko bez wykrêtów i szybko koñczysz czy przek³adasz na póŸniej? Jakie s¹
tego efekty?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie. WeŸ kilka pog³êbionych oddechów. WeŸ trzy g³êbo-
kie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e, przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a. Zrelaksuj siê w znany Ci sposób. Teraz wy-
obraŸ sobie, zobacz rzekê. Widzisz lub czujesz jej rw¹cy nurt, wiesz, ¿e
musisz wejœæ do tej wody i robisz to w tej chwili, jakby za czyimœ sta-
nowczym nakazem. Wpadasz w nurt rzeki, p³yniesz, woda moczy Twoj¹
skórê, lecz nie ustajesz, omijasz przeszkody, jesteœ elastyczny i zwinny,
jak ryba p³yniesz dalej. Teraz widzisz, jak nurt wody wp³ywa do tune-
lu, jego wnêtrze jest ciemne, wp³ywasz w nie, nic nie widzisz, p³yniesz
dalej, jakaœ k³oda zagradza Ci drogê, lecz omijasz j¹ i jakby przybywa
Ci si³. W tej chwili uœwiadamiasz sobie, ¿e mrok wokó³ Ciebie jaœnieje,
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nie widzisz Ÿród³a œwiat³a, lecz czujesz, sk¹d dochodzi, œwiat³o z wiêk-
szym natê¿eniem rozprasza mrok i ju¿ wiesz, ¿e jest to Twoje wewnêtrzne
œwiat³o, sam b³yszczysz jak gwiazda, sam jesteœ jak gwiazda przewod-
nia. Czujesz, jak przybywa Ci si³, wiesz, ¿e cel jest blisko, rozumiesz, ¿e
to wyzwanie, ten przymus da³ jeszcze jedno doœwiadczenie, abyœ spraw-
dzi³ siebie. Widzisz œwiat³o w tunelu, umiejêtnie omijasz przeszkody
i ju¿ dop³ywasz do brzegu. Wychodzisz na brzeg, czujesz szczêœcie,
wiesz, jaki jesteœ, pozna³eœ swoj¹ moc, zobaczy³eœ œwiat³o, jakim jesteœ.
Jesteœ zwyciêzc¹, zdoby³eœ do siebie zaufanie. Wiesz, ¿e kryzysy poko-
nane si³¹ woli prowadz¹ w œwiat³o w³asnej doskona³oœci. Teraz policz
do piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: jestem gotowy wytrwa³oœci¹,
zaufaniem do siebie odnaleŸæ w³aœciw¹ drogê.
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11. ISA

REFLEKSJA

nak odpoczynku i zastoju. Pramateria, z której zbudowany jest wszech-
œwiat, tak jak z cia³a Ymira, które by³o zwarte i olbrzymie. Prawd¹ jest,

¿e my równie¿ wyszliœmy z wody, a woda powsta³a ze starcia z ogniem. Lód
zawiera w sobie wszelkie pierwiastki, zamra¿a ¿ycie, które potraktowane cie-
p³em mi³oœci budzi siê do ¿ycia. Znak ten zamyka trudny okres wzrastania,
doœwiadczania, nauki, tego, co zabieramy ze sob¹ do przysz³oœci. Isa to czas
przygotowania do startu w nowe ¿ycie na innym poziomie, ¿ycie odpowie-
dzialne. Wydaje siê, ¿e wszystko stanê³o w miejscu, a jednak jest to tylko czas
na kolejny oddech, na uœwiadomienie sobie wagi naszego jestestwa. Na spoj-
rzenie w bardziej odpowiedzialny sposób na wszelkie poczynania. Isa odcina
nas jakby ostrzem miecza od chaosu, od cierpieñ i biedy, które ju¿ wzmocni³y
i uodporni³y psychikê, uœwiadamiaj¹c – teraz bêdzie inaczej, je¿eli weŸmiesz
los w swoje d³onie, je¿eli przestaniesz swoje niepowodzenia przypisywaæ in-
nym. Zatem zamrozisz urazy, g³upotê i zaczniesz ¿yæ na wy¿szym poziomie
i po swojemu. Je¿eli bêdziemy trzymaæ siê uparcie starych przyzwyczajeñ,
oczekiwaæ ci¹g³ych podpowiedzi, wrócimy do pocz¹tku do runy Hagalaz, a trud-
ny to czas i okres. Mamy w³aœnie mo¿liwoœæ zatrzymaæ siê, zeszkliæ, skupiæ,
zniszczyæ doœwiadczenia destrukcyjne i zacz¹æ ¿yæ. Uff! Wreszcie!
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ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Samoopanowanie. Wzmocnienie samoœwiadomoœci. Spoistoœæ,
zawartoœæ. Mo¿liwoœæ wywarcia wp³ywu. Samotnoœæ, koncentracja, skupie-
nie. Nale¿y liczyæ wy³¹cznie na siebie. Samokontrola.
Wyœledzenie ukrytych powi¹zañ. Trudne, ale skuteczne przejœcie z dotych-
czasowego stanu w nastêpny. Ekspansja, któr¹ umo¿liwi³a koncentracja.
Isa jest momentem skupienia uwagi na sobie, na swojej indywidualnoœci. Nie
jest to dobry czas szukania wsparcia u bliskich z rodziny czy przyjació³. Po
przez samopoznanie i ostro¿noœæ wzrosn¹æ powinna œwiadomoœæ tego, kim je-
steœ. Jest to odpowiedni czas na samoanalizê. Nie odgradzaj siê ca³kowicie od
otoczenia, a tylko zatrzymaj na ten czas. Byæ mo¿e odkryjesz swoje wp³ywy,
zobaczysz, jak Twoja osobowoœæ przyci¹ga lub odpycha. Ten czas pozwala na
przejœcie do wy¿szego poziomu œwiadomoœci przez skupienie, zastanowienie siê
nad sob¹. To moment rozwa¿nego, niepochopnego dzia³ania.

Pozycja odwrotna. Zamro¿enie si³ ¿yciowych. Energetyczny bezruch. Zmia-
na daj¹ca niepowodzenie. Krótkowzroczna egocentrycznoœæ. Têpota umys³o-
wa. Odrêtwienie wobec zagro¿enia. Os³abienie woli. Zaœlepienie. Fa³szywe
planowanie. Strata i brak. Brak rytmu w zachowaniu, w postêpowaniu. Nie-
mo¿noœæ wywarcia wp³ywu.
Os³abienie, uleganie zasadom, schematom lub presji innych ludzi, œlepota
duchowa. Rozproszenie energii. Zastygniêcie w bezruchu.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY ISA

Symbol: lód, uœpienie, zatrzymanie, odciêcie, przeciwieñstwo ognia.
T³umaczenie: lód.
Walor fonetyczny: I.
Pora roku: zima.
Czas realizacji: trzy miesi¹ce lub okres zimowy; runa zatrzymania, wydarze-

nia s¹ w zawieszeniu i przeci¹gaj¹ siê.
¯ywio³: Woda.
Roœlina: olcha, lulek czarny, przebiœnieg.
Zwierzê: borsuk, je¿.
Kolor: bia³y, srebrny, b³êkitny, kolory têczy.
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Obszar feng shui, bagua: mo¿na umieœciæ w obszarze zdrowia, kiedy ono jest;
znak hamowania.

Znak zodiaku: Ryby 19.02-20.03.
Minera³: diament, kryszta³ górski, akwamaryn.
Talizman: pomaga stawiaæ opór wobec przeciwnoœci losu, pomaga zatrzymaæ

i odci¹æ niepo¿¹dane si³y. Stosowaæ z innymi znakami np. „KMB”, co znaczy:
koniec starego, negatywnego, otwarcie na partnerstwo, rozwój i szczêœcie.

Amulet: zatrzymuje niepo¿¹dane sytuacje, zwalcza niepokój, parali¿ woli,
odcina od starego, niepo¿¹danego, a z innymi runami pomaga otworzyæ siê
na nowe ¿ycie.

Stan psychiczny: koncentracja, skupienie, zastanawianie siê.
Zdrowie: krêgos³up, koœci, sen, pozwala szybciej przebyæ chorobê z wysok¹

gor¹czk¹.
P³yn organizmu: woda, mocz.
Zawód: mistyk, chirurg, anestezjolog.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Planeta: Neptun.
Miejsce: lodowisko, ch³odnia, tam, gdzie jest sterylnie czysto, laboratorium.
Aspekt ¿yciowy: zatrzymanie, zamro¿enie sytuacji, odciêcie siê od negatyw-

nego aspektu ¿yciowego.

AFIRMACJE

Umiem wybaczyæ, zrozumieæ i odci¹æ siê od negatywnych sytuacji.
Cierpliwoœæ jest moj¹ dobr¹ cech¹.

Cierpliwoœæ i spokój pomagaj¹ mi w trudnych chwilach.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Ograniczone przychody i wydatki, zastój w interesach na
d³u¿szy okres. Depozyt kapita³owy bez zysków. Zatrzymanie przychodów.
Zablokowanie konta bankowego. Trudny czas dla wszelkich inwestycji.
W tym czasie lepiej nie inwestowaæ, bowiem trzeba bêdzie odczekaæ na
spodziewane efekty, a to spowoduje stratê.
Pozycja odwrotna. Wiêcej wydatków ni¿ przychodów. Ograniczenia finan-
sowe na trzy miesi¹ce. Zastój, zablokowane pieni¹dze.

ISA
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O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Emocjonalny ch³ód. Opanowanie. Cierpliwoœæ. Stoicki
spokój.
Pozycja odwrotna. Potrzeba kontrolowania sytuacji bez jakichkolwiek skru-
pu³ów i wra¿liwoœci. Wewnêtrzne spalanie siê, prowadz¹ce do jeszcze wiêk-
szego zasklepiania siê w sobie. Oziêb³oœæ. Poczucie osamotnienia. Brak
wra¿liwoœci. Têpota, ograniczenie umys³owe. Stupor – zatrzymanie aktyw-
noœci cia³a. Zastygniêcie, apatia. Z run¹ Hagalaz tworzy uk³ad œmierci.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Och³odzenie w zwi¹zkach. Rozdzielenie, oddalenie od part-
nera. Przygotowanie do samodzielnego ¿ycia po rozwodzie. Wybranie nie-
zale¿noœci bez wzglêdu na uczucia partnera. ¯ycie obok, ka¿dy dla siebie.
Znak absolutnie nie sprzyja mi³oœci, przyjaŸni ani kole¿eñstwu.
Pozycja odwrotna. Ciche dni w zwi¹zku trwaj¹ce trzy dni do trzech tygo-
dni. Zamykanie siê w sobie. Potrzeba samotnoœci i odosobnienia. Gniewy,
d¹sy, ch³ód uczuciowy. Trudna, ciê¿ka atmosfera w rodzinie. Oziêb³oœæ,
brak wra¿liwoœci, wielki ch³ód uczuciowy. Bezuczuciowoœæ. Egoizm, czasa-
mi odciêcie od partnera prowadz¹ce do wych³odzenia uczuæ lub ca³kowite-
go ich zaniku.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Przemarzniêcie, przeziêbienie. Uwaga na choroby krêgo-
s³upa. Koniecznoœæ le¿enia z powodu chorego krêgos³upa. Oziêb³oœæ p³cio-
wa. Niedyspozycja, niemoc, niska temperatura cia³a – wych³odzenie. Runa
obni¿a wysok¹ temperaturê, ma podobne dzia³anie jak chinina.
Pozycja odwrotna. Os³abienie, brak si³, nadmierna sennoœæ (zwróæ uwagê
na trzustkê). Silna depresja, zatrzymuj¹ca i hamuj¹ca jakiekolwiek dzia³a-
nie. Krótkie zamro¿enie si³ ¿yciowych. Narkoza podczas krótkiego zabiegu
np. usuwania zêba.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Brak pracy. Rutynowa, smutna praca. Zamkniêcie zak³adu
pracy. Stagnacja, zatrzymanie. Przymusowy urlop.
Pozycja odwrotna. Rutynowa fizyczna praca, zamro¿one projekty. Przesto-
je, puste, nieprzepracowane godziny, wyczekiwanie na zmiany. Niepew-
noœæ. Czekanie. Czas przejœciowy mo¿na wykorzystaæ na przygotowanie do
nastêpnego etapu.
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O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Ferie zimowe. Izolacja na skutek choroby lub innych trud-
noœci. Rezygnacja z nauki na wy¿szych uczelniach. Brak wiary w swoje in-
telektualne mo¿liwoœci. Przerwa miêdzy nastêpnym poziomem wiedzy –
przerwa miêdzy szko³¹ œredni¹ i wy¿sz¹.
Pozycja odwrotna. Zatrzymanie rozwoju umys³owego na skutek wylewu,
udaru na czas przejœcia przez najtrudniejszy okres nieœwiadomoœci, po któ-
rym koniecznoœci¹ jest intensywna nauka przywracaj¹ca sprawnoœæ. Skost-
nienie umys³owe na skutek wieku lub choroby mózgu.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Wysoka, szczup³a sylwetka, jasne lub siwe w³osy. Niebie-
skie lub szare oczy. Nordycki typ urody. W¹skie usta, szczup³y nos. Rêce
w¹skie, palce d³ugie œwiadcz¹ce o tym, ¿e osobie tej trudno podj¹æ decyzjê
oraz od idei do realizacji mija d³u¿szy czas. Osoba ma³o komunikatywna,
a wysokie czo³o œwiadczy o m¹droœci i wiedzy oraz intensywnym myœleniu
bez chêci dzielenia siê ni¹. Kiedy jednak prosimy j¹ o radê, mo¿emy byæ
pewni, ¿e rada bêdzie dobra i rzeczowa. Cz³owiek ten opiera swoje s¹dy
i przekonania na rzetelnych, sprawdzonych i udowodnionych podstawach.
Ch³odny w zachowaniu i oszczêdny w gestach. Spokojny, opanowany do-
radca, który odpowiada za swoje s³owa i czyny. Wywa¿ony w postêpowaniu
i myœleniu. Konkretny, wierny przyjaciel, bez wielkich s³ów i wylewnoœci
jest z nami w najtrudniejszych momentach ¿ycia jak ska³a.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d w pozycji prostej, tylko bije od niej wiêkszy
ch³ód. W kontakcie wyczuwalny opór, jakby bariera.

PRZEPOWIEDNIA

Dziœ nie planuj wyjazdu ani d³ugiego dzia³ania; marzenia, plany, projekty
zostaj¹ zatrzymane. Ten czas wykorzystaj raczej na skupienie, modlitwê, za-
stanawianie siê nad sob¹ i swoim wnêtrzem. Mo¿esz otworzyæ serce i poczuæ
ogieñ, który tam p³onie. Mi³oœci¹ i ciep³em roztopiæ potrafisz zastyg³e uczu-
cia, sprawy, pokonaæ ch³ód partnera. Ten czas jest przejœciem i wypoczyn-
kiem. Choæ pewne sprawy zostaj¹ zatrzymane, to tylko po to, abyœ móg³ je
bardziej i rzetelniej przeanalizowaæ. Nawet kiedy nie robisz zupe³nie nic,
w Twoim umyœle powstaje nowe, pe³niejsze, piêkniejsze. Pos³uchaj podpo-

ISA
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wiedzi znaku, poczekaj, oddziel to, co by³o od tego, co bêdzie. To tu i teraz ma
najwiêksze znaczenie, bowiem jest sta³e, wieczne, jak czas. Uwa¿nie zobacz
obszar, w jakim ¿yjesz, gdy¿ znak jak powiêkszaj¹ce szk³o ukazuje, co sta³o siê
mniej wa¿ne, co nale¿y zatrzymaæ. Mo¿e to choroba, proces s¹dowy lub nad-
mierna ruchliwoœæ czy rozgor¹czkowane myœli, znak, który mówi „stop”, „do-
syæ”, zaczynamy od nowa, inaczej. Pamiêtaj: Isaz przed³u¿a czas realizacji,
dlatego zarêczyny, realizacjê projektu lepiej od³o¿yæ lub prze³o¿yæ do znaku
nastêpnego – Jeran. Rozwi¹zanie problemu zale¿y wy³¹cznie od Ciebie. Kon-
centracja i zdecydowanie pomaga. Ten czas przeznacz na medytacjê b¹dŸ
modlitwê, która pomo¿e odkryæ bogactwo Twego wnêtrza. Jeœli medytujesz
dzisiaj z t¹ run¹, mo¿esz poczuæ wielk¹ potrzebê przemyœlenia, medytacji o
sprawach, które Ciê obecnie absorbuj¹. Mo¿esz poczuæ potrzebê przebywania
w ciszy. Wykorzystaj ten czas, pozwoli on na odkrycie wewnêtrznej potêgi
samego siebie. Mo¿esz mieæ trudnoœci z rozpaleniem ognia, lecz gdy tego do-
konasz, gdy zap³onie ogieñ – poczujesz ukojenie.

Kiedy widzisz znak w odwrotnej pozycji, zastanów siê: kto, jak nie Ty naj-
lepiej wie, jak poradziæ sobie ze sob¹ samym? Nie obci¹¿aj wiêc nikogo roz-
wi¹zywaniem swoich spraw. Sam zastanów siê nad tym. Pod tym znakiem,
w tym po³o¿eniu mo¿esz poczuæ wewnêtrzny, materialny i uczuciowy ch³ód.
Czy przypadkiem nie jest to czas zamro¿enia si³, aby nastêpnie roztopiæ ch³ód
serca i iœæ dalej silniejszym? Poniewa¿ Isa narzuca cierpliwoœæ, w³aœnie w cier-
pliwoœci przetrzymasz ten trudniejszy okres.

RYTUAŁ ROZPUSZCZENIA

Isa traci swoje mro¿¹ce w³aœciwoœci pod wp³ywem ognia. Dlatego wy-
bierz dzieñ, kiedy wzrasta ksiê¿yc. Poczyñ wszelkie przygotowania do ry-
tua³u. WeŸ prysznic, w³ó¿ bia³¹ szatê. Przygotuj trzy czerwone œwiece, kostkê
lodu, miseczkê lub blaszany kubeczek. Pomyœl i zapisz, najlepiej atramen-
tem kilka spraw, które mro¿¹ Twoje serce i zatrzymuj¹ Ciê w rozwoju, np.
niechêæ do kogoœ, brak wp³ywów finansowych, brak postêpów, ewentualne
kl¹twy, uroki itp. Na nastêpnej kartce zapisz, jak bêdziesz ¿y³, kiedy bloka-
dy zostan¹ zlikwidowane. Usi¹dŸ wygodnie w czasie, kiedy nic i nikt nie
zak³óci spokoju. Stwórz energetyczny kr¹g ochronny wokó³ siebie i miej-
sca, w którym siedzisz. Przywo³aj opiekunów, anio³y lub siêgnij do pante-
onu nordyckich bogów. Postêpuj wed³ug swojego sumienia i potrzeby serca.
Teraz weŸ kartkê z napisanymi blokadami, owiñ kartk¹ kostkê lodu i prze-
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ci¹gaj nad p³omieniem œwiec. Pod kostk¹ trzymaj miseczkê lub kubeczek
albo umieœæ w nich kostkê z lodem i w ten sposób przeci¹gaj nad p³omie-
niem. Patrz, jak lód przemienia siê w wodê. Jednoczeœnie wyobraŸ sobie
i poczuj, jak uwalniasz siê od tego, co napisa³eœ na kartce. To doznanie ma
byæ mocne i poparte absolutn¹ wiar¹. Lód czy naczynie przeci¹gaj tak d³u-
go nad p³omieniem, a¿ zostanie Ci sama woda. Kiedy siê ca³kowicie rozpu-
œci, powiedz w myœlach: dokona³a siê przemiana, dokona³a siê przemiana,
dokona³a siê przemiana. Kartka papieru ma byæ ca³kowicie mokra, wów-
czas tak d³ugo trzyj j¹ palcami, a¿ zrobi siê miazga i znów powiedz: doko-
na³a siê przemiana, dokona³a siê przemiana, dokona³a siê przemiana.
Zniszczony papier i woda na razie niech zostan¹ w naczyniu. Teraz weŸ
kartkê, na której napisa³eœ, jak bêdziesz ¿y³ po uwolnieniu. Przeczytaj j¹,
wyobra¿aj¹c sobie jednoczeœnie, jakby to siê dzia³o w czasie teraŸniejszym.
Tê kartkê zostaw na stole. Wodê z rozpuszczon¹ kartk¹ najlepiej zaraz
zakopaæ w ziemi (nale¿y zrobiæ do³ek, wylaæ wodê z rozpuszczonymi blo-
kadami i przysypaæ j¹ ziemi¹), je¿eli to niemo¿liwe – nale¿y wylaæ j¹ do
muszli klozetowej, mówi¹c po raz trzeci: dokona³a siê przemiana, dokona-
³a siê przemiana, dokona³a siê przemiana. Formu³kê trzeba równie¿ po-
wiedzieæ, zakopuj¹c blokady w ziemi. Œwiece powinny dopaliæ siê do koñca.
Je¿eli jest to niemo¿liwe w bie¿¹cym dniu, nale¿y zapalaæ je przez nastêpne
dwa, czyli trzy dni po kolei. Kartkê zostawion¹ na stole z dobr¹ przysz³o-
œci¹ nale¿y nosiæ przy sobie. Mo¿na napisaæ na niej jeden znak, najlepiej
runê Dagaz, skrypt runiczny lub sigil zrobiony z imienia i nazwiska. Po-
wodzenia!

Je¿eli chcemy zakoñczyæ trudny etap naszego ¿ycia, zróbmy znak d³oni¹ od
góry do do³u w taki sposób, jakbyœmy œcinali ga³¹Ÿ z drzewa.

Innym sposobem na odciêcie siê od kogoœ lub czegoœ jest wyobra¿enie sobie
runy miêdzy sob¹ a tym kimœ lub czymœ. W ten sam sposób mo¿emy odci¹æ
siê od lêku, niepokoju czy trudnej, przeszkadzaj¹cej nam manii.

Aby zachowaæ urodê, nale¿y narysowaæ dwie runy na osobnych kartkach
i przy³o¿yæ na twarz z prawej i lewej strony lub – jeszcze skuteczniej – naryso-
waæ jedn¹ runê i ok³adaæ ni¹ twarz i szyjê. Ten sposób to maseczka zamra¿aj¹-
ca  lub ok³ady z lodu. Mo¿emy to sprawdziæ, bowiem ok³ady te likwiduj¹
obrzêki, wyg³adzaj¹ zmarszczki, doskonale sprawdzaj¹ siê przed balem.

Je¿eli chcemy ujêdrniæ ca³e cia³o, nale¿y wyobraziæ sobie runê i wejœæ w ni¹,
tak jakbyœmy siê ni¹ otulali.

Kiedy bol¹ kolana lub inne stawy, mo¿emy zrobiæ sobie krioterapiê. W tym
celu równie¿ nale¿y narysowaæ runê i ok³adaæ ni¹ bol¹ce miejsce. W ten sam
sposób postêpujemy przy siniakach i st³uczeniach, zw³aszcza u dzieci.

ISA
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Aby zlikwidowaæ bóle krêgos³upa, mo¿na przy³o¿yæ do niego znak (np.
prosty dr¹¿ek), g³êbiej oddychaæ, zrelaksowaæ siê i wyobra¿aæ sobie, jak ból
i wszelkie dysfunkcje zostaj¹ wch³oniête przez runê i zamro¿one.

Przy wysokiej gor¹czce nale¿y przyk³adaæ runê na barki i kontrolowaæ tem-
peraturê. Przy tych zabiegach czas musimy wyczuæ intuicyjnie, aby siê nie
wych³odziæ.

Znak narysowany na kartce i ustawiony naprzeciw oczu ruchliwego, nadpo-
budliwego dziecka uspokoi je i wyciszy.

O PRZEMYŒL
Jak wykorzystujê czas podczas choroby?
Czy lubiê zimê i sporty zimowe?
Kiedy myœlê intensywnie, potrzebujê ciszy i spokoju czy ruchu?
Kiedy patrzê w lustro, czy naprawdê widzê siebie, czy swoje wyobra¿enie?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie, rozluŸnij siê w znany Ci sposób. WeŸ trzy g³êbokie
oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
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Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
WeŸ kilka pog³êbionych oddechów wyobra¿aj¹c sobie, ¿e wdychasz œwia-
t³o, wdychasz œwiat³o, czujesz powietrze w nosie, wyobra¿asz sobie, jak
jasne, b³yszcz¹ce powietrze wchodzi do gard³a, rozœwietla je, schodzi
ni¿ej i rozjaœnia ca³e p³uca, z krwi¹ rozchodzi siê po ca³ym ciele, docie-
ra do ka¿dej komórki. Teraz skoncentruj siê na miejscu miêdzy brwia-
mi, wyobraŸ sobie, ¿e widzisz œwiat³o, ¿e widzisz kolor, popatrz, jaki
jest to kolor, skup na nim ca³¹ uwagê. A teraz zapytaj siebie: kim je-
stem? Poczekaj chwilê i dok³adnie zapamiêtaj wszystkie odczucia,
wszystkie wra¿enia, jakich teraz doznajesz, mo¿esz us³yszeæ g³os, zoba-
czyæ osobê, przedmiot, zwierzê lub kwiat. Cokolwiek zobaczysz, poczu-
jesz, wiedz, ¿e jest to odpowiedŸ na Twoje pytanie. Teraz policz do
piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: jestem tym, kim jestem.

ISA





12. JERA

REFLEKSJA

oto nasta³ czas dzia³ania boga p³odnoœci Freja, tego wielbionego syna
Odyna, czas cyklu, i sprawdzianu w³asnych doœwiadczeñ. Czas zbioru

plonów w³asnych dokonañ, zakoñczenia pewnego etapu i rozpoczêcia nowe-
go, na wy¿szym poziomie. Doskona³¹ metafor¹ dla tego znaku bêdzie zdoby-
wanie szczytu wysokiej góry, kiedy nale¿a³o omin¹æ wiele niebezpieczeñstw
(Nauthiz), zmieniæ pogl¹dy, mo¿e trasê (Hagalaz), odci¹æ siê od starych, bez-
u¿ytecznych przekonañ i nawyków (Isa). Teraz Jera daje nam smak s³awy
i spe³nienia, nagrodê za wysi³ek lub nagany, je¿eli nie zrobiliœmy tego, co
nale¿a³o. A co dalej? Jesteœmy na szczycie, lecz ¿ycie toczy siê dalej, czas po-
myœleæ o jutrze. Nie mo¿emy zamieszkaæ na górze, trzeba wybraæ nastêpn¹
drogê, bêdziemy schodziæ tak, jak weszliœmy czy pójdziemy pasmem górskim,
a mo¿e zabierze nas samolot do dalszego ¿ycia? Jutro bêdziemy ca³kiem inny-
mi ludŸmi, czas zastanowiæ siê nad przysz³oœci¹ i wyznaczyæ nowe etapy ¿ycia.
Ten znak kojarzy siê z 49. rokiem ¿ycia, kiedy cz³owiek wiele dokona³ i nasta³
czas samodzielnego wyboru dalszej drogi, kiedy mo¿na zejœæ w zielone doliny
renty, emerytury lub iœæ szczytem sukcesów i pracy dla innych albo uczyæ siê
i rozwijaæ duchowo, krocz¹c wy¿ej do poznania swoich talentów, do odrodze-
nia, które sugeruje nastêpna runa – Eihwaz.
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ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Sposobny czas. Zbiory owoców pracy dawniej wykonanej. Dzia-
³anie w harmonii z naturalnymi, organicznymi prawami. Zdolnoœci twórcze we
wszelkich zakresach dzia³alnoœci. Urodzajnoœæ. Wynagrodzenie. Rozwój.
Jeran sypie plonem, który zbierasz teraz. Dziœ otrzymasz zas³u¿on¹ zap³atê za
pracê wykonywan¹ przez jakiœ czas, mo¿e to pensja? Dostajesz nagrodê za
odpowiednie dzia³anie. Jeœli posia³eœ nasionko, pielêgnowa³eœ je nale¿ycie,
mo¿esz byæ pewny, ¿e ju¿ jest dojrza³e. Znak ten mówi o wytê¿onej, lecz i pe³-
nej radoœci pracy przy zbieraniu plonów. Kiedy pracowa³eœ nad sob¹, podawa-
³eœ siê psychoterapii lub pod¹¿a³eœ duchow¹ œcie¿k¹, teraz jest czas zbierania
s³odkich owoców tej wytê¿onej pracy. Zewnêtrzny œwiat jest pe³en ¿yczliwoœci
wobec Ciebie. Plony s¹ dostatnie, pachn¹ dobrobytem. Odpowiedni czas na
radoœæ.

Pozycja odwrotna. Czas zbioru plonów, lecz Ty nie jesteœ przygotowany.
Oci¹gasz siê, jesteœ niezdecydowany, nie wiesz czy, to ju¿ ten czas. A mo¿e
zbyt szybko siêgasz po niedojrza³e jeszcze owoce? Nie potrafisz w³aœciwie
wykorzystaæ tego dobrego momentu. Ponosisz pora¿ki, narzekasz na ubóstwo.
Blokujesz swoje dzia³anie, co powoduje konflikt z samym sob¹ oraz innymi.
Nie potrafisz pracowaæ dobrze, jakbyœ nie móg³ nad¹¿yæ za naturalnym cy-
klem. Moja rada – odwróæ Jeran i wstawaj wczeœniej. Nie leñ siê lub wyd³u¿
terminy, przecie¿ lubisz zbieraæ owoce swej pracy. Nawet gdybyœ ogrzewa³
jab³ka na jab³oni w sadzie, wyrosn¹ i dojrzej¹ w odpowiednim czasie; nie wcze-
œniej, nie póŸniej.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY JERA

Symbol: zbiór plonów, zamkniêty okres czasu, rok, odrodzenie, p³odnoœæ.
T³umaczenie: ¿niwa.
Walor fonetyczny: J.
Pora roku: lato.
Czas realizacji: rok.
¯ywio³: Ziemia.
Roœlina: zbo¿a, trawy, orzech, jab³oñ.
Zwierzê: baran.
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Kolor: ¿ó³ty, jasnozielony, jasnoz³oty.
Obszar feng shui, bagua: obszar, w którym chcemy wzmocniæ dzia³anie i uzy-

skaæ nagrodê w odpowiednim czasie oraz obszar dobrobytu.
Znak zodiaku: Waga 23.09-22.10.
Minera³: topaz, turmalin.
Talizman: daje powodzenie w projektach i przedsiêwziêciach d³ugotermino-

wych, pomocny do utrzymania harmonii, szczêœcia, pokoju; utrzymuje sta-
³y dobry zwi¹zek, zabezpiecza sprawy uczuciowe i partnerskie.

Amulet: u³atwia dotrzymywanie terminów, zabezpiecza i utrzymuje ci¹¿ê,
wzmacnia p³odnoœæ wszelkiego rodzaju (równie¿ p³odnoœæ twórcz¹), po-
zwala zbieraæ i cieszyæ siê z plonów swego dzia³ania.

Stan psychiczny: optymizm, zadowolenie z ¿ycia, wiara we w³asne powodze-
nie, projektowanie przysz³oœci.

Zdrowie: pe³nia zdrowia, organ – w¹troba, czakram siódmy – koronny.
P³yn organizmu: krew.
Zawód: rolnik, bankowiec, finansista, planista, architekt.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Planeta: Jowisz.
Aspekt ¿yciowy: nagrody, wyró¿nienia, nagroda za trud i pracê, które przy-

chodz¹ po d³u¿szym czasie, ¿niwa.
Miejsce: przestrzeñ, pola, ³¹ki, sady.

AFIRMACJA

Cieszy mnie ka¿de dzia³anie i ka¿da dobra myœl.
Z odpowiedzialnoœci¹ i zrozumieniem zbieram plony moich myœli.

Marzê, a moje marzenia, te dobre dla mnie, realizuj¹ siê.
Planujê i kszta³tujê moje ¿ycie.

Zbieram korzystne plony boskich dzia³añ.
Potrafiê tworzyæ dobro i cierpliwie czekaæ na plony moich dobrych myœli.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Odpowiedni czas na inwestycje, budowê domu oraz wszel-
kiego typu przedsiêwziêcia finansowe. Lokaty bankowe z korzystnym opro-

JERA
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centowaniem, najlepiej na rok. ZapowiedŸ du¿ego finansowego sukcesu.
Przes³anie znaku to: inwestuj i bogaæ siê.
Pozycja odwrotna. Dobre lokaty d³ugoterminowe. Roczne op³aty skarbowe.
Dobry czas na sp³acenie zaleg³ych rachunków. Przeci¹ganie sp³at i rozliczeñ
spowoduje straty finansowe. Ta pozycja ukazuje wszelkie b³êdy finansowe.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Spokój i opanowanie, realistyczne myœlenie, umys³ jasny
i klarowny. Tworzenie idei. Dobry stan psychiczny. Empatia. Zaufanie do
siebie. Wiara w swoje mo¿liwoœci.
Pozycja odwrotna. Nadmierny poœpiech, który nic nie wnosi oprócz zde-
nerwowania i napiêtej atmosfery. Myœlotok. Nadmiar planów i zamiarów.
Niepokój, niecierpliwoœæ.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Utrwalenie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Narzeczeñstwo. ZapowiedŸ
œlubu w przeci¹gu roku. Czas zapowiedzi. Dobre uczucia, wielka mi³oœæ roku-
j¹ca d³ugie i szczêœliwe ma³¿eñstwo. Potrzeba opiekowania siê partnerem. Tro-
ska i zabieganie o uczucia. Doskona³y kandydat na sta³ego, wiernego przyjaciela,
kochanka i mê¿a. PrzyjaŸnie zawarte pod patronatem tego znaku przetrwaj¹
d³ugie lata na dobre i z³e. Solidny, godny zaufania, dobry przyjaciel.
Pozycja odwrotna. Zbêdny poœpiech, ma³¿eñstwo zawarte w m³odym wie-
ku, które przetrwa lata, lecz bêdzie trudne. Brak cierpliwoœci i opanowania
prowadz¹ce do niszczenia uczuæ. Popêdzanie partnera, które przynosi od-
wrotny skutek od zamierzonego. Czasami rywalizacja w partnerstwie, licy-
towanie siê, kto lepszy.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Zabezpieczenie dobrego stanu zdrowia podczas najlepsze-
go samopoczucia. Pe³nia zdrowia, dobre efekty terapii. Równowa¿y uk³ad
kr¹¿enia, regeneruje w¹trobê.
Pozycja odwrotna. Choroba przewlek³a, d³uga terapia. Choroba wynik³a
z lekcewa¿enia drobnych symptomów i dolegliwoœci. Choroby psychoso-
matyczne.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Nagroda za wykonane dzie³o. Dobra praca na d³u¿szy czas.
Zas³u¿ony, zapracowany awans. Korzystny kontrakt. Wygrany przetarg. Od-
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powiedni czas do zak³adania w³asnego przedsiêbiorstwa, które rozwinie siê
i przyniesie korzystne profity. Nagrody i zaszczyty za trudy i wykonan¹ pracê.
Wygrany proces.
Pozycja odwrotna. Zwróæ uwagê na sprawy urzêdowe. Odwlekanie z za³o-
¿eniem w³asnego przedsiêbiorstwa, które po pewnym czasie i tak powsta-
nie. Przeci¹gaj¹ce siê decyzje dotycz¹ce kariery zawodowej. Zawieszenie
decyzji co do dalszej pracy, które zakoñczy siê pozytywnie.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Rozwijaj¹ca siê pozytywnie kariera naukowa. Odebranie
dyplomu. Zdane pozytywnie egzaminy. Wy¿szy stopieñ naukowy. Eduka-
cja pod patronatem tej runy zapowiada siê d³ugim czasem i zakoñczeniem
wszystkimi zaszczytami.
Pozycja odwrotna. Odwlekaj¹cy siê egzamin. OpóŸnienia w wyborze szko-
³y œredniej b¹dŸ wy¿szej. Czas przejœcia z jednego poziomu edukacji na dru-
gi. Okres oczekiwana na wyniki egzaminów.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Prosta sylwetka. Cz³owiek œwiadomy w³asnej wartoœci.
Uœmiechniêta, czêsto rumiana buzia. Wiêksze spracowane d³onie. Na twa-
rzy widaæ zatroskanie. Du¿e oczy, bystry wzrok. Cz³owiek w kontakcie czê-
sto mówi o planach na przysz³oœæ, u¿ywa s³ów: chcia³bym to i to zrobiæ.
Cz³owiek zrównowa¿ony, który ze spokojem i optymizmem wywi¹zuje siê
w swoim czasie ze zobowi¹zañ. Lubi sprawiaæ otoczeniu ró¿ne przyjemne
niespodzianki. Przyjemny w obejœciu i kontakcie. Cz³owiek pracowity, który
w ¿yciu osi¹ga bardzo wiele.
Pozycja odwrotna. Sylwetka jak w pozycji prostej, tylko twarz bez rumieñ-
ców. Widoczna troska i zmartwienie na twarzy, czêsto bruzdy na czole i wiele
zmarszczek wokó³ oczu. Jego pytania to: a jak mi siê nie uda? Widoczny
poœpiech, jakby chcia³ przyœpieszyæ bieg spraw, a kiedy nie mo¿e, denerwu-
je siê. W zachowaniu widoczny poœpiech oraz szukanie zajêcia. Ludzie bli-
scy w jego obecnoœci czuj¹ presjê, popêdzanie, co wywo³uje napiêt¹ atmosferê,
a i tak nie przyœpiesza postêpu w pracach – wrêcz odwrotnie. Ludzi spod
tego znaku, bez wzglêdu na pozycjê prost¹ czy odwrotn¹, cechuje du¿a od-
powiedzialnoœæ i pracowitoœæ. Zawsze osi¹gaj¹ wy¿sz¹ pozycjê zawodow¹
i finansow¹. S¹ ciekawi œwiata, du¿o podró¿uj¹, lubi¹ siê uczyæ i zazwyczaj
do koñca ¿ycia maj¹ jasny i sprawny umys³. Ró¿nica polega tylko na czasie,
który przy pozycji odwrotnej przeci¹ga siê i wyd³u¿a.

JERA
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PRZEPOWIEDNIA

Nasta³ czas pracy, której owoce s¹ s³odkie i soczyste, lecz zebrane bêd¹ dopie-
ro za jakiœ czas. Mo¿e w³aœnie to czas ten i zbierasz w³aœnie zas³u¿one nagrody.
Otwórz portfel, gdy¿ posypi¹ siê pieni¹dze, pewnie musia³eœ siê napracowaæ,
ale jakie¿ to przyjemne, kiedy zbiera siê plon. Myœli masz jasne i przyjazne,
tak, wiesz o tym! Takie myœli przyci¹gaj¹ dobre zdarzenia. Nauka, kariera
pachnie perspektyw¹ i spe³nieniem. Twoje marzenia w³aœnie siê realizuj¹. Wy-
tê¿ona praca, poœpiech teraz przesta³ byæ wa¿ny, ¿niwa i zbiory s¹ najwa¿niej-
sze. A je¿eli czekasz na potomka i widzisz ten znak, wiedz, ¿e on w³aœnie
krzykiem obwieœci swoje przyjœcie. Zadbaj o swoje zbiory, zabezpiecz je, spo-
dziewaj¹c siê nagród jeszcze obfitszych i wiêkszych. Powinieneœ zaplanowaæ
optymalnie czas, aby Twój projekt dojrza³. Wykonuj rzetelnie swoje obowi¹z-
ki, niczego nie przyœpieszaj, lecz pracuj z mi³oœci¹ i oddaniem, a zbierzesz
plony wiêksze ni¿ uprzednio zak³ada³eœ. Jeœli marzy³eœ o jakiejkolwiek rzeczy,
sukcesie zawodowym czy finansowym i w³aœnie trzymasz w d³oni tê runê,
spodziewaj siê spe³nienia marzeñ. Czas zbiorów jest w³aœnie teraz.

Jeœli medytujesz w³aœnie z run¹ Jeran, to masz dobry dzieñ, pe³en zdarzeñ
przyjemnych, bowiem w tym w³aœnie dniu spe³niaj¹ siê najskrytsze marzenia,
pamiêtaj jednak, ¿e tak dobre, jak i te gorsze. Runa ta podpowiada, sugeruje
kontrolê swoich myœli – myœl tylko pozytywnie, co siê zdarzy. Jeœli myœlisz
inaczej i wylosujesz Jeran, pamiêtaj: co zasia³eœ, to i zbierzesz, nawet je¿eli
siejesz nie na swoim polu.

A kiedy znak w odwrotnej stronie widzisz – uwa¿aj i poczekaj jeszcze, to nie
ta pora. Nie musisz niecierpliwoœci w harmoniê wprowadzaæ, i tak nie przy-
œpieszysz biegu. Doœwiadczyæ mo¿esz dysonansów, jednak pamiêtaj: to Ty
nasiona sia³eœ wydarzeñ obecnych, jakie zatem posia³eœ, takie i zbierasz. Jera
nagrodami sypie, czy prosta czy przewrócona, czasami zwleka, a czas wzglêd-
noœci¹ tylko – kiedy czekasz: d³ugi, kiedy siê œpieszysz: krótki.

RYTUAŁ     REALIZACJI MARZEŃ

Motto tej runy to: co zasia³eœ, to zbierzesz.
Na pocz¹tku tego rytua³u przypomnij sobie swoje marzenie lub pomyœl, co

by³oby dobrze zrobiæ, z czego by³byœ zadowolony, a co sprawi³oby zadowole-
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nie innym ludziom. Je¿eli ju¿ masz jakiœ projekt i trudno jest Ci wykonaæ,
pomyœl jeszcze chwilê o nim. WeŸ pod uwagê korzystne strony, pomyœl o mniej
korzystnych. Mo¿e Twój projekt wymaga jeszcze jakieœ korekty? Zrób to te-
raz. Przemyœl dok³adnie marzenie, poczuj, jakby to by³o, gdyby ono w tej
chwili ju¿ by³o zrealizowane. Poczuj to mocno wszystkimi zmys³ami. Zapisz
te odczucia, jednoczeœnie je  zapamiêtuj¹c. Pomyœl równie¿ o ludziach pomoc-
nych, którym Twoje marzenie sprawi radoœæ. Marzeñ mo¿e byæ kilka, projek-
tów równie¿. Kiedy bêdzie ³adna pogoda, przygotuj sobie kilka ziaren gorczycy,
potrzymaj je w d³oni, po czym weŸ ka¿de pojedyncze ziarenko i powiedz, jakie
marzenie ono reprezentuje, jakie zadanie ma wykonaæ. Teraz wybierz siê na
spacer, aby jeszcze pomarzyæ, popatrz na krajobraz, jaki Ciê otacza i pomyœl –
to wszystko zbudowane jest z marzeñ i tak jak to, co widzê, zobaczê, ¿e moje
marzenia w okreœlonym czasie zrealizuj¹ siê. Poszukaj teraz miejsca, gdzie jest
ziemia, mo¿e bêdzie to park lub jakieœ pole albo w³asny ogródek. Wa¿na jest
taka ziemia, w któr¹ w³o¿yæ mo¿esz ziarenka gorczycy. Kiedy bêdziesz wk³a-
da³ takie ziarenko, myœl o swoich zamiarach, marzeniach. Powiedz sobie: plo-
ny moich dzia³añ zbiorê obfite w odpowiedniej porze. A teraz niech zadba o to
moc stwórcza. Kiedy w³o¿ysz do ziemi wszystkie ziarenka, zabierz siê do reali-
zacji i niech owoce Twoich dokonañ przynios¹ szczêœcie i radoœæ wszystkim,
których to dotyczy. Powodzenia!

Kiedy musimy wykonaæ d³ugoterminowe zadanie, np. jakiœ projekt archi-
tektoniczny, napisanie i wydanie ksi¹¿ki lub innego typu dzia³anie, narysuj-
my runê Jera, wówczas zadanie zakoñczy siê pomyœlnie i w wyznaczonym przez
nas terminie.

Mo¿emy narysowaæ runê na wewnêtrznej stronie obr¹czki, wówczas ma³-
¿eñstwo bêdzie harmonijne i dobre. Znak ten oznacza mistyczne zaœlubiny.
Znak ten wprowadza harmoniê w zwi¹zku ju¿ trwaj¹cym, ³agodzi i usuwa prze-
szkody w mi³oœci. Narysowany na odwrotnej stronie wspólnego zdjêcia z na-
rzeczonym, gdzie mi³oœæ, uczucie jest obopólne, prowadzi do stabilnego
partnerstwa oraz zawarcia formalnego zwi¹zku. Je¿eli jednak uczucia s¹ po
jednej stronie, uka¿e i ujawni w ca³ej pe³ni relacje, wszelkie niedoci¹gniêcia
i b³êdy.

O PRZEMYŒL
Jakie mam myœli najczêœciej – pogodne, optymistyczne czy inne, jakie to ma
skutki?
Czy zauwa¿y³em, ¿e podobne przyci¹ga podobne?
Jakich sytuacji doœwiadczasz najczêœciej, dlaczego?

JERA
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MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie, weŸ kilka g³êbszych oddechów, rozluŸnij siê w zna-
ny Ci sposób. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e znajdujesz siê na ³onie przyrody w jakimkol-
wiek spokojnym, ulubionym miejscu. W miejscu tym s¹ wszelakie ro-
dzaje gleby, a wiêc jest tu trawa, pulchna ziemia, po³aæ piasku, twarda
gliniasta gleba, skarpa wapienna, ska³y i kawa³ek bagnistego terenu.
WyobraŸ sobie, ¿e idziesz, rozgl¹dasz siê, podziwiasz to miejsce. Od
jakiegoœ czasu masz do rozwi¹zania zadanie, pragniesz rozwi¹zaæ je
jak najlepiej, jak najskuteczniej, od jakiegoœ czasu marzysz o pewnej
sprawie, potrzebujesz czegoœ, pragniesz tej wymarzonej sytuacji, lecz
w tej chwili jeszcze nie mo¿esz jej zrealizowaæ. Wyobra¿asz sobie miej-
sce, w którym jesteœ, czujesz glebê, na której stoisz, czujesz zapachy tej
ziemi. Teraz wyobra¿asz sobie, czujesz, wiesz, ¿e masz w d³oni ziaren-
ka, ziaren jest kilka lub tylko jedno, wiêksze. W wyobraŸni szukasz
odpowiedniego miejsca do zasadzenia tego ziarna. W tej chwili otwie-
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rasz d³oñ i widzisz jedno: ¿e ka¿de z ziarenek okreœla Twoje zadanie,
wiesz, ¿e ka¿de z ziaren potrzebuje odpowiedniego, najkorzystniejszego
dla siebie pod³o¿a. Idziesz i znajduj¹c tê odpowiedni¹ glebê sadzisz
ziarenka, czujesz, jak Twoje zadania w tym momencie zaczynaj¹ siê
realizowaæ, ka¿de w odpowiednim czasie i okreœlonym tempie. Idziesz
dalej, masz w d³oni jeszcze jedno ziarenko, jest to ziarno Twego istnie-
nia, sadzisz je w najbardziej pulchn¹, najbardziej odpowiedni¹ ziemiê.
Idziesz dalej, czujesz spokój, spe³nienie; czujesz, ¿e Twoje sprawy, za-
dania ju¿ siê realizuj¹, wiesz, ¿e niektóre ziarna trzeba bêdzie podlaæ od
czasu do czasu, aby wyros³y, aby nape³ni³y Ciê spe³nieniem. Teraz
obejrzyj siê za siebie, popatrz na swoje dzie³o, popatrz na swój zasiew.
Widzisz, jak z niektórych nasion ju¿ wyrasta roœlina, zobacz, które to
nasiona, jakiej sytuacji dotycz¹, widzisz, ¿e ziarno Twego istnienia
wyrasta najszybciej i najbujniej. Zapamiêtujesz ten obraz mocno. Czu-
jesz spokój i spe³nienie, czujesz, wiesz, ¿e w odpowiednim czasie zbie-
rzesz obfity plon swoich myœli, swoich marzeñ. Teraz wraz z uczuciem
spe³nienia, spokoju i radoœci policz do piêciu, otwórz oczy i powiedz
sobie: moje marzenia spe³niaj¹ siê, moje ¿ycie rozwija siê i jest takie,
jak tego pragnê.

JERA





13. EIHWAZ

REFLEKSJA

ak¿e wymowny jest numer 13. tej runy. Trzynaœcie to czas sprawdzianu,
nagrody lub kary za swoje postêpowanie, to spirala, po której d¹¿ymy do

œwiat³a i pe³ni w rozwoju duchowym, to równie¿ uwaga skierowana na nasze
wnêtrze, sta³e zapadanie w sen i ponowne przebudzenie rano. Znak tej runy
mówi ¿e nasza dusza, jestestwo ci¹gle odradza siê. Cz³owiek przetrzyma wszyst-
ko, jest twardszy od najtwardszego minera³u, jak drewno cisu, który nawet kie-
dy zniszczy go ogieñ, wypuœci nowe pêdy i odroœnie. Ten znak jest symbolem
ozdrowienia, regeneracji, powstania na nowo. Znak symbolicznie opowiada
o ludzkim ciele, które podobnie jak drzewo Yggdrasil – cis, oœ œwiata, roœnie
czerpi¹c pokarm – energiê z ziemi i nieba. Mówi równie¿ o ci¹g³ym stawaniu
siê i odradzaniu – jak zasypiasz, tak umrzesz, jak budzisz siê, tak i realizujesz
¿ycie.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Przyrost si³. Wtajemniczenie w to, co przedtem by³o niezna-
ne. Wytrwa³oœæ. Zadowolenie. Ochrona przed niepo¿¹danymi, obcymi wp³y-
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wami. Samodyscyplina. Sta³oœæ. Radoœæ z zaspokajania naturalnych sk³onno-
œci. Sukces.
Kiedy drzewo wyrasta z nasiona, musi posiadaæ wiele mocy, aby przebiæ grunt.
Twoja psychika, nienas¹czona uczuciami, natrafia na opór. Bez uczuæ nie
wzroœniesz. W tej chwili nie nastawiaj siê na spe³nienie marzenia. B¹dŸ jak
drzewo, które giêtkoœci¹ i determinacj¹ poszukuje wychylenia na zewn¹trz
powierzchni. Tak giêtki jest Twój umys³, który zainicjowany si³¹ woli potrafi
przenieœæ góry. A kiedy przebije twardy grunt nieœwiadomoœci, doznaje olœnie-
nia, daj¹c oparcie i ochronê w ¿yciu. Odt¹d nie lêkasz siê ju¿ czarów, ni zaklêæ
nikczemnych, pod¹¿asz do œwiat³a m¹droœci.

Pozycja odwrotna. Trudno siê przebiæ przez ska³ê niezrozumienia, zawiœci,
zamroczenia. Roœlina pragnie wzrostu, a natrafiaj¹c na mur niemo¿noœci mo¿e
odejœæ od swoich zamiarów, co prowadzi do niezadowolenia, bezsensu, poczu-
cia bezsi³y. Os³abienie, zamieszanie, zamêt. U³uda, zawód, niezadowolenie.
Wyobcowanie, os³abienie woli, brak dyscypliny, brak wytrwa³oœci. Uleganie
popêdom, pozorny sukces.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY EIHWAZ

Symbol: odrodzenie, regeneracja, oœ œwiata, przemienienie.
T³umaczenie: cis.
Walor fonetyczny: E, I.
Pora roku: koniec zimy, przednówek.
Czas realizacji: trzy miesi¹ce.
¯ywio³: Powietrze, Ziemia, Woda.
Roœlina: cis, mandragora.
Zwierzê: kruk.
Kolor: ciemnozielony, fioletowy.
Obszar feng shui, bagua: tam, gdzie chcemy regeneracji, odrodzenia, pobu-

dzenia do dzia³ania, obszar zdrowia.
Znak zodiaku: Wodnik 20.01-18.02.
Minera³: czaroid.
Talizman: chroni przed magicznymi wp³ywami, wzmacnia wytrwa³oœæ i si³ê

woli.
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Amulet: chroni przed lêkiem, manipulacj¹, rozczarowaniem, wywieraniem
negatywnego wp³ywu; wyciêty na ga³¹zce cisu jest ochron¹ ¿ycia.

Stan psychiczny: optymizm, wytrwa³oœæ, upartoœæ, zawziêtoœæ.
Zdrowie: krêgos³up, czakram podstawy i czakram korony, czakram ósmy,

w¹troba, pêcherzyk ¿ó³ciowy, choroby genetyczne, usprawniaj¹ce æwicze-
nia fizyczne, joga cia³a i umys³u.

P³yn organizmu: soki trawienne, limfa.
Zawód: mistrz duchowy, urzêdnik pañstwowy, stra¿ak.
Cykl ksiê¿yca: pierwsze godziny po nowiu.
Planeta: Uran.
Aspekt ¿yciowy: odbudowa, regeneracja, powstawanie na nowo, odrodzenie.
Miejsce: las, park, teren zadrzewiony, polana w lesie, moczary, tereny podmok³e.

AFIRMACJE

Jestem dzieckiem Boga.
Trudnoœci wzmacniaj¹ mnie i ucz¹.

Z ³atwoœci¹ rozpoznajê przes³anie zdarzeñ w moim ¿yciu.
Znam swoje przeznaczenie.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Konieczne zmiany i podejœcie do spraw finansowych. Koniecz-
noœæ przeniesienia lokaty do innego banku. Kupno lokat, które pocz¹tkowo
mog¹ mieæ spadkowe tendencje, a po czasie dadz¹ dodatkowy zysk. Sta³a pen-
sja, renta, emerytura. Koniecznoœæ odnowienia umowy finansowej. Podpisanie
polisy ubezpieczeniowej. Dba³oœæ o utrzymanie sta³ego dochodu.
Pozycja odwrotna. Finansowy, przemijaj¹cy kryzys. Likwidacja lokat banko-
wych. Niesprzyjaj¹cy czas na zaci¹ganie d³ugów, branie kredytu, co mo¿e do-
prowadziæ do du¿ych strat i ruiny. Czasowy brak perspektyw na bogacenie siê.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Wytrwa³oœæ, mobilizacja, chart ducha.
Pozycja odwrotna. Smutek, ¿al po stracie. Lêk. Rezygnacja. Depresja. Nuda,
otêpienie, brak orientacji.

EIHWAZ
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O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Partner zmieniaj¹cy pogl¹dy na ¿ycie. Trudne, lecz ekscytu-
j¹ce zwi¹zki. Uczuciowe wyzwanie. Uczucia zmieniaj¹ jakoœæ, jedne wyga-
saj¹, by mog³y narodziæ siê nowe. Zmiany uczuciowe, przejœcie na inny etap
np. z mi³oœci w przyjaŸñ lub odwrotnie. Wra¿liwoœæ uczuciowa, ukazuj¹ca
kto wróg, a kto przyjaciel. Trudny okres w sta³ych zwi¹zkach, obrazuj¹cy
mankamenty i niedoci¹gniêcia. Trudne rozmowy siêgaj¹ce przesz³oœci, a jed-
noczeœnie u³atwiaj¹ce przysz³oœæ.
Pozycja odwrotna. Rozwód wisi w powietrzu. Nieudany zwi¹zek, który
szkodzi rozwojowi jednostki. Ograniczaj¹cy, hamuj¹cy partner. Zwi¹zek
bez perspektyw, lepiej zakoñczyæ i poczekaæ na kogoœ, kto przybêdzie szyb-
ko. Zatruwanie ¿ycia pos¹dzeniami i oskar¿eniami. Partner z problemem
alkoholowym. ¯ycie obok, ka¿dy dla siebie.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Powrót do zdrowia, nawet po chorobie nowotworowej. Re-
generacja. Dobry czas na odnowê organizmu, g³odówki oraz wszelkiego
typu zabiegi kosmetyczne.
Pozycja odwrotna. Wyniszczenie organizmu prowadz¹ce do œmierci (z run¹
Hagalaz nie zawsze, ale czêsto jest zapowiedzi¹ œmierci). Koniecznoœæ le-
czenia siê. Chroniczna i genetyczna choroba. Ciê¿kie choroby mózgu.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Zmiana pracy, która oka¿e siê bardzo dobra. Zmiana stano-
wiska. Podpisanie umowy o pracê. Zakoñczenie dotychczasowej pracy na
podstawie umowy i za³o¿enie w³asnego przedsiêbiorstwa, które w perspek-
tywie oka¿e siê doskonale prosperuj¹ce.
Pozycja odwrotna. Mozolna, nudna praca, któr¹ mo¿na utraciæ. Zwolnienie z pra-
cy. Czas bez perspektyw, zawieszenie dzia³alnoœci gospodarczej. Te negatywne
perspektywy maj¹ nas doprowadziæ do zmiany i poprawiæ nasz los.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Pozytywna  zmiana szko³y lub kierunku nauki. Prze³omo-
we wydarzenie, którego nie oczekujesz, a które ujawni prawdziw¹ Twoj¹
wartoœæ. Poprawka, dodatkowy zdany egzamin, je¿eli nawet komisyjny, do-
prowadzi do ujawnienia talentów, du¿ej wiedzy oraz weryfikacji pogl¹dów
na Twój temat. Koniecznoœæ poprawek i zmian dotycz¹cych edukacja na
wy¿szym pañstwowym szczeblu.
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Pozycja odwrotna. Powtarzanie klasy. Powtarzany i niezdany egzamin. Nie-
chêæ do zmiany szko³y czy jej profilu. Trudnoœci w nauce prowadz¹ce do
zniechêcenia. Zakoñczenie edukacji z powodów zewnêtrznych np. brak do-
chodów i funduszy finansowych, choroby lub innego powodu.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Cz³owiek wysoki, nieproporcjonalnie zbudowany np. d³u¿-
sze ramiona, niepasuj¹ce do ca³ej sylwetki. Du¿e zamyœlone oczy, rozwi-
chrzone, czêsto krêcone w³osy. Ubranie jakby rozmiar za du¿e. Ruchy
chaotyczne, szerokie. Niekszta³tne d³onie, palce z wêz³ami stawowymi,
du¿e paznokcie. Czêsto krzaczaste, du¿e brwi. Osoba stawia sobie i innym
wysokie wymagania, czêsto trudne do zrealizowania. Lubi pomagaæ i da-
waæ wsparcie. Jest wra¿liwa, miewa przeczucia i mistyczne doznania. Zna
si³ê modlitwy, a g³êboka wiara niejednokrotnie pomaga mu wyjœæ z ¿ycio-
wych opresji.
Pozycja odwrotna. Sylwetka jak wy¿ej, tylko starszy wiekiem. Z postawy
przebija smutek i ¿al. Cz³owiek w ¿a³obie. Szara cera, blade usta. Pozosta³e
cechy jak przy pozycji prostej.

PRZEPOWIEDNIA

Dzisiaj zwróæ uwagê na si³ê Twojego umys³u. Ten czas jest bardzo wa¿ny,
czas, kiedy z podœwiadomoœci przes¹czaj¹ siê ró¿ne uzdrawiaj¹ce si³y. Jesteœ
doskonale zorientowany gdzie wróg, a gdzie przyjaciel. Wiesz, jaki pokarm
jest zdrowy, a co szkodzi. Mo¿e postanowisz uzdrowiæ myœli, a to wp³ynie
pozytywnie na sferê materialn¹. Trzeba w³o¿yæ trochê wysi³ku i byæ zdeter-
minowanym, aby osi¹gn¹æ sukces, naprawdê op³aci siê owo zdeterminowa-
nie i poœwiêcony czas, bowiem ¿ycie wyp³aci nale¿ne nagrody. Ten czas jest
sposobny, aby uzdrowiæ relacje wszelkie, porozmawiaj, zastanów siê, jakie
lekcje odbierasz w partnerstwie, b¹dŸ elastyczny jak giêtkie drzewo, nie na-
ciskaj nadmiernie, doœwiadczaj, b¹dŸ, miej oczy szeroko otwarte, bowiem
znak niesie zrozumienie. Przyjmij je w podziêce. Gdybyœ znak w odwrotnej
pozycji zobaczy³ – uwa¿aj, zatruæ siê mo¿esz nadmiarem, z³oœci¹, brakiem
wytrwa³oœci.

EIHWAZ
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RYTUAŁ

Runa jest znakiem ochronnym przed wszelkiego typu atakami psychiczny-
mi i energetycznymi.

To symbol odrodzenia i regeneracji, warto wiêc rysowaæ j¹, kiedy potrzebuje-
my coœ zregenerowaæ. Dobrze jest wpatrywaæ siê w ten znak wyobra¿aj¹c sobie,
jak energia cisu otacza np. chory organ, chor¹ relacjê. Pod wp³ywem tego znaku
wychodz¹ na jaw pomówienia i plotki, a podczas medytacji nad znakiem trudna
sytuacja oczyszcza siê i zdrowieje, plotki i pomówienia s¹ odwo³ane.

Dobrze jest narysowaæ znak na kartce, po³o¿yæ na stole lub pod³odze, odcze-
kaæ godzinê, po czym schowaæ znak do szuflady. Ten sposób oczyszcza powie-
trze i przywraca równowagê energetyczn¹ pomieszczenia.

Runa narysowana (w ma³o widoczny sposób) na drzwiach od strony ze-
wnêtrznej chroni dom od magicznych ataków.

Ochronê, ozdrowienie daj¹ ga³¹zki cisu w wazonie. Kiedy rosn¹ przy domu,
stanowi¹ naturaln¹ ochronê mieszkañców. Drewno cisu promienieje z³oto-
bia³¹ poœwiat¹, ma zdecydowanie dzia³anie uzdrawiaj¹ce i regeneruj¹ce.

Rytua³ ze znakiem przeprowadŸ w znany Ci sposób, u¿yj trzech ciemnozie-
lonych œwiec, usi¹dŸ wygodnie i wpatruj¹c siê w znak wyobra¿aj sobie odno-
wê tego, co pragniesz odnowiæ, ochronê tego, co pragniesz ochroniæ. Œwiece
zapalaj przez trzy dni, a najlepszy czas do wykonania rytua³u to malej¹cy ksiê-
¿yc, kiedy wraz z nim bêdzie mala³o zagro¿enie, a po nowiu nastanie odnowie-
nie i regeneracja.

O PRZEMYŒL
Jak realizujê swoje ¿ycie?
Czy podczas choroby modlê siê i medytujê, czy biorê tylko leki?
Co daje mi ci¹g³e rozpamiêtywanie dawnych zdarzeñ, a zw³aszcza tych przy-
krych?
Co pojawia siê w moim ¿yciu, kiedy z determinacj¹ wie¿ê w lepsze jutro.
Jak postrzegam œmieræ?
Czy wierzê w wieczne ¿ycie duszy?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie, weŸ kilka g³êbszych oddechów, rozluŸnij siê w zna-
ny Ci sposób. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
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Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie miejsce, w którym jest wiele drzew. Widzisz drze-
wa, podchodzisz do kilku z nich, ogl¹dasz je, g³adzisz korê, w¹chasz,
ogl¹dasz od korzenia po koronê. Czujesz, jak ka¿de z tych drzew daje
Ci sw¹ cz¹stkê: jedno ¿yciodajnego tlenu, nastêpne zielony uspokajaj¹-
cy kolor, inne oparcie, nastêpne potrzebn¹ energiê. Podchodzisz teraz do
drzewa, które jest wy¿sze, roœlejsze, grubsze od innych drzew, patrzysz
na nie i widzisz, ¿e koron¹ siêga nieba, a korzeniem œrodka ziemi, czu-
jesz, jak jest ono stabilne, silne, nieugiête, a jednoczeœnie wiotkie, jak
jest wspania³e. Opierasz g³owê o pieñ tego drzewa i stajesz siê nim.
Poczuj, jak p³yn¹ w nim soki, poczuj, jak czerpie energiê z nieba i zie-
mi, wejdŸ w jego korzeñ, pieñ, koronê i liœæ – poczuj to. Czujesz, ¿e
¿adne naciski nie maj¹ na Ciebie wp³ywu, jesteœ mocny, stabilny, zwar-
ty w sobie. Czujesz, jak koronê tego drzewa ogrzewa i oœwietla energia
s³oñca, a wraz z ni¹ do Twego umys³u nap³ywa zrozumienie istotnych
spraw, które zajmowa³y myœli. Z poziomu korony tego drzewa widzisz,
pojmujesz to, czego do tej pory poj¹æ nie mog³eœ. Teraz przenosisz myœli
do pnia drzewa, czuj¹c p³yn¹ce soki wiesz, ¿e jesteœ szczególnie chronio-
ny pod ka¿dym wzglêdem i na ka¿dym poziomie przed niepo¿¹danymi

EIHWAZ



VADEMECUM RUN150

wp³ywami ró¿nego rodzaju. Teraz przenieœ uwagê do korzenia, poczuj
sta³oœæ, poczuj, jak z korzenia si³a pnie siê wzwy¿ do pnia i korony.
Poczuj to w sobie, poczuj ten przyrost si³, radoœæ z istnienia, sukces ze
wzrostu. Teraz wyobra¿asz sobie, czujesz, wiesz, ¿e energia potrzebna
do ¿ycia p³ynie ziemi i nieba, a ty czujesz siê stabilny, silny i mo¿esz
wzrastaæ na poziomie materialnym i duchowym. Swoje odczucia zapa-
miêtujesz. Teraz policz do piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: jestem
stabilny, mocny i wiem o wiele wiêcej z tego poziomu, na którym teraz
jestem.
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14. PERTHO

REFLEKSJA

erthro – symbol przeznaczenia, czasu, zjawisk, które ukazuj¹ siê teraz,
a zapowiadaj¹ jutro, karmy i przeznaczenia. Symbol synchronicznoœci

oraz magicznego zaklinania losu. A czym¿e jest ten los, kto mo¿e mieæ wp³yw
na wydarzenia, jakich doœwiadczamy, czy wszystko jest zapisane gdzieœ tam,
w miejscu, do którego mamy dostêp w wizjach i snach, czy mo¿e tworzymy go
sami? W³aœnie Perthro ukazuje i podpowiada, ¿e ¿ycie jest zabaw¹, która za-
czyna siê i koñczy – ale jak? Jak koñczy siê zabawa, ¿yciem zwana? Czy mo¿e-
my zaplanowaæ tê zabawê, kiedy rozochoceni tañcem i winem zapominamy
o emocjach, uczuciach innych i zasobach, jakie posiadamy. Snujemy plany
zupe³nie inne od naszych mo¿liwoœci realiów, przestajemy braæ pod uwagê
nasze myœli – i co? Rodzi siê „bêc”, wielkie i bolesne. Mówimy: jestem nie-
szczêœliwy. No tak, a co robimy, aby utrzymaæ szczêœcie, kiedy jest? Co robimy
z mi³oœci¹, m³odoœci¹, kiedy jest? Kiedy obejrzymy siê woko³o, zobaczyæ
mo¿emy ludzi z baga¿em doœwiadczeñ i jak¿e m³odych, zobaczyæ mo¿emy
ludzi bez doœwiadczeñ, jak¿e starych i zgorzknia³ych. ¯ycie to hazard, iluzja
i pozór tylko, czy mo¿e zupe³nie coœ wielkiego i wa¿nego; coœ, co rozwa¿yæ
musimy we w³asnym jestestwie? Aby doœwiadczyæ przysz³oœci, wystarczy przy-
pomnieæ sobie, o czym myœleliœmy jakiœ czas temu, jaka by³a pogoda, jaki
nastrój nam towarzyszy³, a wiedzieæ bêdziemy, co zaplanowa³ los.
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Perthro to symbol owocowego drzewa, które z maleñkiego nasionka prze-
obrazi³o siê w drzewo z owocami na skutek wody – uczuæ, wiatru – myœli,
ziemi – opieki matki oraz krystalizacji materii oraz s³oñca – ognia. Ca³y proces
powstania wsparty jest o czas odpowiedni, aby zebraæ owoce, aby zebraæ kry-
stalizacjê myœli i zamys³ów. Bowiem jakie myœli, taka przysz³oœæ – oto przes³a-
nie tego znaku.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Zapowiada szczêœcie, zrz¹dzenie losu. Wiedza o przyczynach
i skutkach. Towarzyskoœæ. Wzrost, „dobre czasy”. W³aœciwy moment. Wy-
zwolenie. Przyjemnoœæ, poznanie przeznaczenia, przyjaŸñ, radoœæ, zmiana
ewolucyjna.
Pertho jest Ÿród³em radoœci dla medytuj¹cych, jest ekstaz¹, czyst¹ œwiadomo-
œci¹. W medytacji poznaæ mo¿esz niedostêpne zwyk³ym zmys³om niepoznanie.
Przez widzenie wewnêtrznego œwiata jaŸni poznajesz przysz³oœæ, masz wstêp do
obszarów niedostêpnych w innym stanie œwiadomoœci. Poznaj¹c wewnêtrzn¹
ciszê, poznaj¹c wyroki losu, a nawet zmieniaj¹c je si³¹ woli czy tylko myœli, masz
mo¿liwoœæ zapoznania siê z g³êbszym wymiarem wyroczni runicznej. Medyta-
cja, wró¿ebne techniki runiczne, to nic innego jak skupienie. W medytacji sku-
piasz siê na wewnêtrznym obszarze, kiedy medytujesz z runami, skupiasz siê na
zewnêtrznym znaku. Tak wewn¹trz, jak i na zewn¹trz spostrzegasz tê sam¹ praw-
dê, tê sam¹ wyroczniê, co pozwala Ci stale siê rozwijaæ. Runa ta mówi o widze-
niu œwiata o wiele szerzej, o wiele g³êbiej i jakby z góry. Niesie ze sob¹ zapowiedŸ
dobrobytu, przyjaŸni, kole¿eñstwa. Zapowiada sta³y duchowy rozwój po wiek,
kto choæ jeden raz spotka³ siê z uniwersaln¹, czyst¹ mi³oœci¹, ten bêdzie wraca³
do tego stanu umys³u wielokrotnie.

Pozycja odwrotna. Stagnacja, samotnoœæ, na³óg, os³abienie, utrata mocy.
Unicestwienie spowodowane ¿¹dz¹ uciech i rozkoszy. Okrutny los. Pomyle-
nie przyczyn ze skutkami. Samotnoœæ, z³e czasy, nieœmia³oœæ.
Kiedy medytujesz godzinê, czujesz siê wspaniale, kiedy medytujesz bez prze-
rwy ca³y dzieñ, to ju¿ przesada. Kiedy pytasz los o przysz³oœæ, a ten Ci odpo-
wiada – wystarczy. Nie pytaj wiêcej, nic nowego nie powie! Zastanawiasz siê
ca³y dzieñ, siedzisz i pytasz o swoj¹ przysz³oœæ, nie dzia³asz, nie kontaktujesz
siê ze œwiatem zewnêtrznym, pomyœl: czy aby nie sam skazujesz siê na samot-
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noœæ, stagnacjê? Pamiêtaj: w ka¿dym dzia³aniu powinien byæ umiar i rozwa-
ga, ka¿dy nadmiar prowadzi do na³ogu.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY PERTHO

Symbol: czas, przeznaczenie, dokonywanie wyboru, gra.
T³umaczenie: kolejnoœæ (zdarzeñ), przygotowanie, rzut oszczepem, kubek do

gry w koœci.
Walor fonetyczny: P.
Pora roku: zima, czas karnawa³u.
Czas realizacji: szeœæ miesiêcy lub 50 lat – w zale¿noœci, o co pytamy.
¯ywio³: Woda, Ziemia.
Roœlina: ry¿, tojad.
Zwierzê: ¿aba, paj¹k.
Kolor: czarny, br¹zowy, fiolet.
Obszar feng shui, bagua: obszar wiedzy, mo¿na j¹ ustawiæ w miejscu, które

chcemy uaktywniæ, runa mówi: tak bêdzie.
Znak zodiaku: Skorpion 23.10-21.11.
Minera³: ametyst, akwamaryn.
Talizman: wspiera fundamentalne ¿yciowe projekty, u³atwia poznanie prze-

znaczenia, wzmacnia zdolnoœci parapsychiczne, uaktywnia trzecie oko, ko-
nieczny przy terapiach regresyjnych oraz w grach hazardowych.

Amulet: chroni przed stratami w grach, brakiem odpowiedzialnoœci, trudno-
œciach przy porodzie.

Stan psychiczny: oszo³omienie, tworzenie i odejœcie od iluzji, lekkie alkoho-
lowe zamroczenie, rausz umys³owy, stan zamieszania oraz pe³na umys³owa
jasnoœæ. Uwaga na wszelkiego typu u¿ywki, leki uspokajaj¹ce, a zw³aszcza
narkotyki: bardzo szkodliwe. Potrzeba wyciszenia umys³u – medytacja. Ra-
doœæ, podnios³y nastrój.

Zdrowie: umys³, alergia na alkohol, szyszynka, przysadka mózgowa, nadner-
cza, czakram miêdzy brwiami – trzecie oko.

Zawód: klaun, bard, wró¿ka, astrolog, jasnowidz.
Cykl ksiê¿yca: po pe³ni.
Planeta: Pluton, Neptun.
Aspekt ¿yciowy: zabawy, mi³e spêdzanie czasu, podgl¹danie losu.
Miejsce: kawiarnia, restauracja, bar lepszej kategorii, kasyno.
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AFIRMACJE

 Jestem kowalem w³asnego losu.
Jak dbam, tak mam.

Mam siln¹ wolê i dbam o moje szczêœcie.
Wybieram w ¿yciu to, co najlepsze dla mnie i innych.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Wygrana w grach hazardowych. Nieoczekiwany zysk. Odzy-
skanie pieniêdzy. Dobry czas na wszelkiego typu gry liczbowe. Wiêcej gotów-
ki na d³ugo odwlekane wydatki. Stosowny moment na zak³adanie firm. Nowe
stanowisko pracy, które rokuje ci¹g³y, a czasami nieoczekiwany wzrost do-
chodów. Okres radoœci z posiadania bogactwa. Bogacenie siê. Znak ten zapo-
wiada d³ugi okres prosperity. Jest dobry na logo firmy (razem z innymi znakami
np. Berkano i Fehu), które daje gwarancjê rozwoju.
Pozycja odwrotna. Runa nawet w tym po³o¿eniu dla finansów jest ³askawa.
Trzeba tylko uwa¿aæ na wydatki, zbêdne zakupy i rozrzutnoœæ, straty i tak
bêd¹ uzupe³nione.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Rozbawiony umys³. Weso³oœæ. Prawdomównoœæ. Jasnoœæ
umys³u. Mo¿liwoœæ jasnowidzenia. Optymizm.
Pozycja odwrotna. Refleksyjnoœæ. Ucieczka w upojenie alkoholowe. Omamy.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Umiejêtne okazywanie uczuæ. Radoœæ w partnerstwie. Czas
wesela. Powrót do dawnej mi³oœci, odnowienie znajomoœci, romans. Ko-
rzystny czas dla zwi¹zków, uczuæ i planów matrymonialnych. Pod patrona-
tem tej runy w³aœciwe jest snucie planów na przysz³oœ. Ma³¿eñstwo zawarte
w tym czasie bêdzie d³ugie oraz radosne i szczêœliwe.
Pozycja odwrotna. Karmiczny zwi¹zek, lecz trudny, z koniecznoœci¹ prze-
pracowania wielu b³êdów. W relacji partnerskiej, ma³¿eñstwie wyjd¹ na jaw
tajemnice, które mog¹ zaburzyæ zwi¹zek. Podstêpne dzia³anie, zazdroœæ,
urojenia na temat partnera.
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O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Wzrost witalnoœci, przyrost si³. Terapia, leczenie ambula-
toryjne zakoñczone powrotem do zdrowia. Podniesienie poziomu odporno-
œci. Powrót do zdrowia. Tê runê reprezentuje ametyst – kamieñ przeciw
opilstwu. Zawieszenie sznurka ametystów na szyi pomaga uwolniæ siê od
chêci siêgania po alkohol. Mo¿na zrobiæ wodê ametystow¹, czyli wymyty,
nawet wyparzony ametyst w³o¿yæ do szklanego, litrowego naczynia na 24
godziny, po czym dodawaæ czêœæ p³ynu do potraw i napojów. Wodê nale¿y
uzupe³niaæ a¿ do oczekiwanego efektu. Ametystowa woda poprawia pa-
miêæ, wzmacnia odpornoœæ oraz chroni od przykrych, nieoczekiwanych
wydarzeñ.
Pozycja odwrotna. Pomy³ka w diagnozie. Przygotowanie do zabiegu chi-
rurgicznego, mo¿liwy zabieg z narkoz¹. Œmieræ kliniczna, w czasie której
cz³owiek dostaje dar jasnowidzenia. Amok alkoholowy. Zas³abniêcie, utra-
ta œwiadomoœci.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Dokonasz odkrycia, które zaowocowaæ mo¿e awansem,
karier¹ i powa¿aniem. Pocz¹tek nowej dobrej pracy. Pierwsza praca. Pocz¹-
tek dobrze zapowiadaj¹cej siê kariery zawodowej. Odpowiedni czas na roz-
poczêcie prywatnej praktyki, otwarcie w³asnego przedsiêbiorstwa, stworzenia
nowego stanowiska. Nastanie dobrej atmosfery w pracy. Pracownik przyjê-
ty w tym czasie jest odpowiedni i bêdzie pracowaæ d³ugo, nawet do emery-
tury. Praca dziêki przypadkowi.
Pozycja odwrotna. Przejœciowe k³opoty. Rozliczenie siê z dawniej pope³-
nionego b³êdu. Przeci¹gaj¹ce siê oczekiwanie na pracê. Uwaga na fa³szy-
wych kolegów, którzy propozycj¹ dobrej zabawy odci¹gaj¹ od wykonywania
obowi¹zków. Uwaga na alkohol w pracy, który przyczyniæ siê mo¿e do utra-
ty stanowiska.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Czerpanie z doœwiadczeñ, intuicyjna wiedza, czasami ujaw-
nienie siê geniuszu. Doskona³e przyswajanie wiedzy. Nauka jak rozrywka.
Dodatkowa nauka z indywidualnym nauczycielem, poszerzaj¹ca i przygo-
towuj¹ca do zdania egzaminów. Korepetycje na w³asne ¿yczenie. Duchowy
przewodnik w rozwoju indywidualnym. Intuicyjne odkrycie naukowe na
du¿¹ skalê.
Pozycja odwrotna. Pozorna nauka, udawanie, ¿e wszystko jest w porz¹dku,
kiedy nauka sprawia trudnoœci, brak koncentracji. Rozproszenie umys³o-
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we. Koniecznoœæ dodatkowych korepetycji. Odk³adanie decyzji o wyborze
i kontynuowaniu nauki. Wybór innej drogi doœwiadczenia wiedzy nie przez
szko³y i uczelnie, lecz indywidualnie, z osobistym nauczycielem.
Znak ten zarówno w pozycji prostej, jak i odwrotnej sugeruje, ¿e osoba ob-
darzona jest intuicyjn¹ wiedz¹ oraz talentem w wielu dziedzinach. Ten ktoœ
mo¿e byæ muzykiem i malarzem jednoczeœnie, pisaæ doskona³e teksty oraz
byæ genialnym matematykiem. Osoby pod patronatem tej runy czêsto maj¹
du¿¹ wiedzê, nie wiedz¹c, z jakiego Ÿród³a ona pochodzi, bowiem nie uczy³y
siê jej. A wiedza ta pochodzi z intuicyjnego, wszystkowiedz¹cego obszaru.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Wygl¹d tego cz³owieka jest myl¹cy. Mimika bardzo ¿ywa,
na twarzy jakby maska. Ruchliwe d³onie, elastyczne palce, d³ugi kciuk.
P³acz przez œmiech. Przenikliwy wzrok. W rozmowie nale¿y uwa¿aæ, bo-
wiem cz³owiek ma niewyuczony zmys³ hipnotyczny. Lubi wokó³ siebie
ludzi. Ma du¿o ¿yciowego fartu, który potrafi wykorzystaæ. Ma przenikliwy
umys³ i umiejêtnoœæ wgl¹du w przysz³oœæ, dziêki czemu jego uwagi i rady
s¹ cenne. Patrz¹c z boku na tego cz³owieka wydaje siê, ¿e z ¿yciem prowadzi
dziwn¹ grê, któr¹ wygrywa. Przy bardziej g³êbszej obserwacji okazuje siê, ¿e
to prawdziwa umiejêtnoœæ panowania nad s³owami i czynami. Jest dobrym
przyjacielem, daj¹cym wsparcie i wiele radoœci, sytuacje opowiada anegdot-
kami i kawa³ami. Jako partner potrafi organizowaæ przysz³oœæ w zadziwia-
j¹co dobry sposób. Potrafi przygotowaæ rodzinê na wszelkie ewentualnoœci,
bierze pod uwagê ka¿dy aspekt ¿ycia z wielu stron, rozwa¿a go, a nastêpnie
wybiera najlepsze rozwi¹zanie. Dzieci wychowane w takiej rodzinie s¹ do-
brze przygotowane do ¿ycia i osi¹gaj¹ wysok¹ pozycjê spo³eczn¹.
Pozycja odwrotna. Siwe lub szpakowate w³osy, zmarszczki na czole, wiele
zmarszczek mimicznych œwiadcz¹cych o trudach ¿ycia, niezadowoleniu. Czê-
sto sk³adanie d³oni jakby w modlitwie, z ruchliwym kciukiem. Pozosta³e
cechy jak wy¿ej, tylko mniejsza tolerancja na alkohol, a co za tym idzie –
mo¿liwoœæ na³ogu.

PRZEPOWIEDNIA

O, mój drogi, dzisiaj dowiedzieæ mo¿esz siê wiele o swojej przysz³oœci,
wyj¹³eœ magiczny znak! B¹dŸ uwa¿ny, ka¿da chwila jest wa¿na, ka¿da chwila
jest wymow¹ tego, co bêdzie. Wiedz, ¿e Twój los, Twoja przysz³oœæ jest za-
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planowana przez Ciebie, a absolut zadba, abyœ dosta³ to, co jest Ci najbar-
dziej potrzebne i dobre. Mo¿esz potrzebowaæ rozrywki, towarzystwa, a czas
jest po temu sposobny, zatem korzystaj z niego. Byæ mo¿e bêdziesz doœwiad-
cza³ wspomnieñ i ró¿nych nastrojów z tymi wspomnieniami zwi¹zanych.
Nie zapomnij jednak o dzia³aniu, abyœ sukces móg³ osi¹gn¹æ. Poznanie losu
to domena tego znaku, odpowiednia pora na inwestycje, planowanie dalszej
nauki, ogólnie mówi¹c – przysz³oœci. Perthro, niby przewrócona czara, ujaw-
nia sw¹ treœæ do po³owy, reszta nale¿y do nas. Unikaj samotnoœci. Zawierz
swój los najwy¿szej mocy. Jeœli dziœ wylosowa³eœ Pertho, wiedz, ¿e jest to
karta losu, uwa¿nie ogl¹daj ten dzieñ z ka¿dej strony, a wiêc tej materialnej
i duchowej, ten dzieñ jest magiczny, pokazuje, co Ciê czeka. Ka¿da chwila
dziœ jest t¹ najwa¿niejsz¹. Jeœli w odwrotnej pozycji znak widzisz, na ¿adne
zabawy nie chodŸ, po alkohol nie siêgaj, bowiem pomieszania prawdy i fikcji
doznaæ mo¿esz.

RYTUAŁ

Ten rytua³ przeznaczony jest dla ludzi, którzy zajmuj¹ siê wró¿biarstwem,
dla innych mo¿e byæ trudny.

Kiedy chcesz zobaczyæ swoj¹ przysz³oœæ, podj¹æ wa¿n¹ decyzjê albo poznaæ
czyjeœ przeznaczenie, wybierz wieczorn¹ porê, tak¹, aby absolutnie nikt i nic
nie zak³óci³o Ci spokoju. Nalej do bia³ej czarki lub miski wodê. Miskê z wod¹
postaw na stole, przy którym odprawiasz rytua³y. Zapal trzy lub piêæ bia³ych
œwiec, u³ó¿ na stole znak Perthro, usi¹dŸ i pomódl siê do anio³a stró¿a, przy-
wo³aj swoich opiekunów, zakreœl wokó³ siebie œwietlisty kr¹g lub wyobraŸ
sobie, ¿e otacza on miejsce, w którym siedzisz. Kiedy poczujesz spokój i opie-
kê, pochyl siê nad lustrem wody w misce, skup uwagê, jednoczeœnie jej nie
skupiaj¹c i powiedz sobie: to tylko zabawa. I patrz przez chwilê, tak d³ug¹, jak
potrzeba, w wodê. Ca³y czas myœl o aspekcie, który chcesz zobaczyæ. Zobaczyæ
mo¿esz wyraŸnie, jak na ekranie w kinie obrazy, mo¿esz mieæ tylko myœli
zwi¹zane z aspektem lub uczucia. Przyjmij, co siê pojawia. Dok³adnie bê-
dziesz umia³ to zinterpretowaæ. Powodzenia!

Znak dla graj¹cych na gie³dzie, w grach hazardowych i losowych, zabezpie-
czenie losu, kiedy jest dobra passa, zabezpieczenie zdrowia, kiedy ono jest.

O PRZEMYŒL
Jak planujê swój czas, odk³adam zadania, czy realizujê je szybko?
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Czy zabawê zak³ócaj¹ mi obowi¹zki, które zostawi³em, czy bawiê siê, by
zapomnieæ?
Z jakich rozrywek korzystam najczêœciej?
Kiedy mam trudn¹ sytuacjê, czy czerpiê wiedzê z doœwiadczeñ minionych,
czy siêgam po wyroczniê, a kiedy ju¿ wiem, jakie jest moje samopoczucie?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie. WeŸ kilka g³êbszych oddechów. RozluŸnij siê. WeŸ
trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, jak z nieba pada na Ciebie snop œwiat³a. To
œwiat³o rozœwietla Tw¹ g³owê, przechodzi przez kark i szyjê, rozœwietla
klatkê piersiow¹, plecy, idzie ni¿ej przez brzuch, biodra, rozœwietla uda,
kolana, ³ydki i stopy. Ca³y jesteœ w œwietle, ca³y jesteœ nim otoczony.
Teraz czujesz, wyobra¿asz sobie, jak wnika ono w Ciebie, czujesz, ¿e
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ca³e Twoje wnêtrze jest wype³nione œwiat³em, ca³y Twój umys³ jest nim
wype³niony. Kiedy tak jesteœ nape³niony œwiat³em, przypomnij sobie
swój los, swoje ¿ycie. Przypomnij sobie chwile dobre i mniej dobre, swo-
je radoœci i smutki. Uœwiadom sobie, jakie momenty Twego ¿ycia po-
wtarzaj¹ siê, a je¿eli teraz prze¿ywasz coœ przykrego, pomyœl, co to jest
i dlaczego w³aœnie Ciebie to spotyka. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e przed
Tob¹ stoi du¿y, bardzo lekki kosz. WyobraŸ sobie, ¿e wk³adasz do tego
kosza swoje troski, przykre zdarzenia, oddychasz przy tym lekko i mia-
rowo. Nape³niasz kosz wszystkim, od czego chcia³byœ siê uwolniæ. Kosz
wype³nia siê przykrymi rzeczami, zdarzeniami. Teraz przypomnij sobie
zdarzenia pozytywne, radosne, dobre. W³ó¿ je do tego samego kosza.Te-
raz wyobraŸ sobie, zobacz, jak kosz jest wype³niony ca³kowicie, wymie-
szaj jego zawartoœæ. Patrzysz na ten kosz i wiesz, jak wygl¹da ca³e
Twoje ¿ycie. Uœwiadamiasz sobie, ile by³o w nim dobrego i mniej do-
brego. WyobraŸ sobie, ¿e obok tego pe³nego kosza le¿y du¿a torba z ma-
teria³u, który jest tak lekki jak powietrze, wk³adasz ten kosz do torby
i ju¿ czujesz, widzisz jak zaczyna on unosiæ siê w górê. Teraz wyobraŸ
sobie, ¿e patrzysz w czyste, b³êkitne niebo, wiesz, ¿e mieszka w nim
moc, która pragnie Twego szczêœcia, która kocha Ciê ponad wszystko
doskona³¹, uniwersaln¹ mi³oœci¹; moc, która zawsze Ci pomaga, pra-
gnie Twego szczêœcia. WyobraŸ sobie ten absolut i powiedz w myœli:
powierzam Ci wszystkie swoje sprawy. Oddajê Ci wszystkie moje dobre
i mniej dobre zdarzenia, oddajê Ci siebie, bowiem wiem, ¿e widzisz, co
dla mnie jest najlepsze, najodpowiedniejsze, abym by³ szczêœliwy i bez-
pieczny w ka¿dej ¿yciowej sytuacji. Teraz wyobra¿asz sobie, czujesz,
widzisz, jak kosz unosi siê coraz wy¿ej i wy¿ej, weŸ g³êbszy oddech
i dmuchnij na ten unosz¹cy siê kosz, aby poszybowa³ do samego cen-
trum nieba. Widzisz, wyobra¿asz sobie, jak unosi siê on coraz wy¿ej
i wy¿ej, staje siê punktem i znika. Patrzysz na b³êkitne niebo i teraz
wyobra¿asz, widzisz, czujesz, jak z nieba opada na Ciebie z³otosrebrny
deszcz pomyœlnoœci, zdrowia, realizacji marzeñ oraz wszystko to, co jest
dla Ciebie szczêœciem. Czujesz ten deszcz, czujesz nap³ywaj¹ce szczê-
œcie i wiesz, ¿e od teraz wszystkie Twoje ziemskie sprawy maj¹ dla
Ciebie najlepsze rozwi¹zanie, wiesz, ¿e wszystko uk³ada siê dla Twego
najwy¿szego dobra. Teraz policz od jednego do dziesiêciu, otwórz oczy
i powiedz sobie: jestem spokojny o swoj¹ teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ i prze-
sz³oœæ, bowiem wszystko, co wydarza siê w moim ¿yciu jest dla mego
dobra. Jestem bezpiecznie prowadzony przez ¿ycie.
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15. ALGIZ (ELAHAZ)

REFLEKSJA

lgiz – runa ochrony i obrony, nawet w pozycji odwrotnej nie zmienia zna-
czenia ani energii, lecz trochê j¹ minimalizuje. W pozycji odwrotnej przy-

biera znaczenie rakiety wykierowanej i przygotowanej do odparcia i zniszczenia
ataków. Mówi: jestem uzbrojony i gotowy do ataku. W pozycji prostej ukazuje
³osia z wysoko podniesion¹ g³ow¹ i roz³o¿ystymi rogami, które zajmuj¹ pewn¹
przestrzeñ, a ona daje absolutne bezpieczeñstwo. Zatem jest to runa ochronna jak
Thurisaz. Znak rozpêdu i porywu oraz uzdrawiania bioterapeutycznego. Jest rów-
nie¿ symbolem têczowego mostu miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. I tu, pod paraso-
lem mi³oœci Boga cz³owiek mo¿e poczuæ opiekê i pozytywne prowadzenie; to, co
jest najlepsze dla cz³owieka nie wedle jego zachcianek, a najwy¿szego dobra.
Boska pomoc i opieka istnieje zawsze w ¿yciu ka¿dego z nas, jednak odczuæ j¹
mo¿emy, kiedy doœwiadczamy wyruszenia w nieznane, a wiêc przepe³nione lê-
kiem i obawami. Dlatego Odyn da³ nam runy, aby bez ciê¿kiej ¿elaznej zbroi lêku
iœæ w przysz³oœæ, pod¹¿aæ drog¹ w czasie ku przysz³oœci rozwijaj¹cej nas i dobrej.
Przy tym znaku samoistnie nasuwa siê spostrze¿enie, ¿e jesteœmy dzieæmi otacza-
j¹cej i myœl¹cej przyrody, wspó³graj¹cej z nami, a równie¿ ostrzegaj¹cej nas. Nale-
¿y poznaæ te znaki ostrzegawcze, które wyznaczaj¹ drogê naszego ¿ycia. Przecie¿
po ruchu drzew poznajemy powiewy wiatru, po zapachu wiosnê, s¹ tak¿e inne
wskazówki i przes³anki ostrzegawcze, np. milkn¹ce ptaki przed trzêsieniem zie-
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mi, uciekaj¹ce szczury, wewnêtrzny niepokój. £oœ id¹c przez bagna i knieje roz³o-
¿ystymi rogami robi sobie przestrzeñ, jest nadal czujny, odczuwaj¹cy obszar, w ja-
kim przebywa. Nad nami czuwa opiekun, który zawsze pragnie naszego dobra.
Kiedy nawi¹¿emy z nim kontakt, mo¿emy poczuæ bezpieczeñstwo i poznaæ, co to
zaufanie we w³asn¹ przezornoœæ i rozwagê. Dlaczego wybieramy niewiarê, dlacze-
go wybieramy nieodpowiednich ludzi, by w nastêpstwie pokazaæ arsena³ obronny
agresji, z³oœci, krzyku, nawet piêœci? Czy¿byœmy zamiast rozk³adaæ parasol nad
g³owami (pozycja prosta runy Algiz), woleli mieæ go z³o¿ony i opieraj¹c siê na
nim niczym lask¹, u¿ywaæ do bicia i szermierki (pozycja odwrotna Algiz)? Prze-
cie¿ walcz¹c z bliŸnimi nara¿amy siebie na os³abienie, atak, zagro¿enie. Po co?
W jakim celu? Noœmy ochronê ze sob¹ tak jak ³oœ, dumnie i wysoko, ³¹czmy siê
z absolutem, to naprawdê bezpieczne i proste.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Poruszasz siê w przestrzeni Algiz niczym ³oœ, którego chroni¹
rogi, tak jak Ciebie z³oty p³aszcz. Mo¿esz iœæ w przestrzeñ pe³en roztropnoœci,
z poniesion¹ g³ow¹. Jesteœ bezpieczny. Wiesz, ¿e m¹droœæ Twego nadprzyro-
dzonego opiekuna chroni Ciê dniem i noc¹. IdŸ w przysz³oœæ, dzia³aj, widz¹c
przed sob¹ têczowy pomost miêdzy Tob¹ a niebem. Czekaj¹ Ciê nowe ¿ycio-
we sytuacje i zadania, mo¿esz wiele otrzymaæ i wiele straciæ, lecz nie bêdziesz
wiedzia³, czy zyskujesz lub tracisz, jeœli nie spróbujesz prawdziwego ¿ycia.
Wiedz, ¿e pod p³aszczem ukrywasz miecz s³u¿¹cy do ataku i ochrony. A zatem
nie rezygnuj ze spe³niania marzeñ, rezygnacja kosztuje zbyt wiele.
Je¿eli zajmujesz siê sztuk¹ wró¿enia, znak ten sprzyja Ci, daje rozkwit inspira-
cji, a nawet prowadzi w genialnoœæ. Mo¿esz spotkaæ Algiz w medytacji lub
modlitwie, bowiem znak ten symbolizuje si³y boskie, anio³a stró¿a, wy¿sz¹
jaŸñ.  To zwi¹zek z bogami, przebudzenie, ochrona.

Pozycja odwrotna. Zgubi³eœ z³oty p³aszcz, a niebezpieczeñstwo czyha za ro-
giem. Brak têczowej drogi, na któr¹ ju¿ nie mo¿esz wejœæ. Brak koncentracji,
rozkojarzenie, lêk. Ukryte niebezpieczeñstwo, na które musisz zwróciæ uwa-
gê. Nie przejmuj siê, widocznie ju¿ chcesz sprawdziæ siebie i przygotowaæ siê
ponownie po doœwiadczeniach do noszenia p³aszcza absolutnej ochrony i ostre-
go miecza. Poczekaj, zaakceptuj to, poæwicz sztukê u¿ywania miecza, pomyœl
jak to zrobiæ. Zarêczam Ci, kiedy przyjdzie odpowiednia pora, p³aszcz sam
okryje ochron¹ Tw¹ duszê, a Ty wrócisz do bezpiecznego miejsca.
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SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY ALGIZ

Symbol: ochrona, parasol, uzdrowienie, rogi ³osia, rêka uzdrawiaj¹ca, si³a
¿yciowa.

T³umaczenie: rogi ³osia.
Walor fonetyczny: Z i R.
Pora roku: wiosna.
Czas realizacji: od teraz do trzech miesiêcy.
¯ywio³: Ziemia, Powietrze.
Roœlina: turzyca.
Zwierzê: ³oœ.
Kolor: wszystkie kolory têczy, z³oty, fioletowy, bia³y.
Obszar feng shui, bagua: obszar, gdzie potrzebujemy ochrony i regeneracji

oraz po³¹czenia z absolutem, obszar kariery.
Znak zodiaku: Rak 22.06-22.08.
Minera³: ametyst.
Talizman: ca³kowita ochrona, wzmocnienie si³ ¿ycia, przysparza dobrobytu

oraz m¹droœci.
Amulet: chroni system odpornoœciowy, uzdrawia i chroni przed wszelkiego

typu zagro¿eniami, podnosi energiê.
Stan psychiczny: si³a woli i czynu, jasny umys³, lotnoœæ myœli, pogoda ducha,

potrzeba niezale¿noœci.
Zdrowie: uk³ad odpornoœciowy, uzupe³nienie energii, uzdrowienie wszelkie-

go typu niedyspozycji zdrowotnych, runa antydepresyjna, czakramy d³oni,
czakram pierwszy i siódmy.

P³yn organizmu: krew.
Zawód: bioterapeuta, uzdrawiacz.
Cykl ksiê¿yca: nów.
Planeta: Ksiê¿yc, Jowisz, Wenus.
Aspekt ¿yciowy: ochrona, uzdrawianie, modlitwa.
Miejsce: ³¹ki, ciche zak¹tki w przyrodzie, bagna.

AFIRMACJE

 Jestem bezpieczny pod ka¿dym wzglêdem.
Mam kontakt ze swoim opiekunem.

Jestem jednoœci¹, akceptujê tê jednoœæ.
Jestem mi³oœci¹.

Jestem chroniony na ka¿dym poziomie i pod ka¿dym wzglêdem.

ALGIZ



VADEMECUM RUN164

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Bezpieczne lokaty, zabezpieczenie finansowe, wszystko pod
kontrol¹, ani straty, ani zyski. Lepiej zostawiæ dobrobyt tak jak jest. Bezpie-
czeñstwo finansowe.
Pozycja odwrotna. Ujawnienie dochodów. Pokazanie swego stanu finansów
prowokuj¹ce z³odziei, oszustów. Koniecznoœæ ukrycia gotówki. Pazernoœæ,
chytroœæ, sk¹pstwo. Nadmierna dba³oœæ o zabezpieczenie finansowe, prowa-
dz¹ce do strat. Runa nawet w tej pozycji jest ³agodna i w razie próby kradzie-
¿y lub oszustwa znajdzie siê sposób takiego zabezpieczenia i ochrony ¿e straty
s¹ na szczêœcie ma³e albo taki fakt prowadzi do jeszcze wiêkszej ostro¿noœci
i rozwagi oraz szczególnej uwagi skierowanej na sprawy materialne.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Poczucie bezpieczeñstwa, spokój. Niezale¿ny sposób my-
œlenia. Duma. Dobry umys³owy stan. Wiara i zaufanie we w³asne si³y, barak
w¹tpliwoœci. Stabilnoœæ. Pogoda ducha. Szlachetnoœæ. Spokój
Pozycja odwrotna. Czujnoœæ. Nadmierna wra¿liwoœæ. Wyczulenie. Widze-
nie wszêdzie podstêpów. Nerwowoœæ. Potrzeba wsparcia. Gotowoœæ do od-
pierania ataków.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Uczuciowoœæ. Uczciwoœæ partnerska. Rozkwitaj¹ca mi³oœæ.
Wiernoœæ, zaufanie. Doœwiadczanie opieki opatrznoœci. Wszelkie zwi¹zki
miêdzy ludŸmi s¹ stabilne. Opiekuñczy partner, czu³y, uwa¿ny i kochaj¹cy.
Zwi¹zek zawarty pod opiek¹ tej runy jest opatrznoœciowy, d³ugi i stabilny.
Ludzie odczuwaj¹ opiekê absolutu, bardzo czêsto wychodz¹ z opresji ¿ycio-
wych w magiczny sposób.
Pozycja odwrotna. Stabilizacja, realne mocne potrzeby zakorzenienia w ¿y-
ciu, potrzeba ustatkowania siê i zawarcia formalnego zwi¹zku. Czasami nie-
uzasadniony niepokój, zazdroœæ, niepewnoœæ, prowadz¹ce do nadmiernej
kontroli, co mo¿e odsuwaæ partnera od siebie. Przekonanie, ¿e jest siê ata-
kowanym przez najbli¿szych i gotowoœæ do ataków we w³asnej obronie, sta-
nie na bacznoœæ przy wytê¿onej uwadze wywo³uj¹ce agresjê wewnêtrzn¹
i agresjê otoczenia. Czasami odciêcie od nurtu rodzinnych i towarzyskich
spraw w celu ochrony w³asnej rodziny i spokojnego wychowania dzieci.
Ostro¿ny partner „dmuchaj¹cy na zimne”.



165

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobry stan zdrowia. Du¿a odpornoœæ. Uzdrowienie. Za-
dbanie o stan zdrowia. Optymizm i pozytywne myœlenie utrzymuj¹ce kon-
dycjê cia³a i umys³u. Zdrowie pod ochron¹. Higiena.
Pozycja odwrotna. Nadmierne troszczenie siê o siebie i stan swojego zdro-
wia. Szybkie reagowanie na zmiany samopoczucia. Przyjmowanie medyka-
mentów i witamin podnosz¹cych odpornoœæ. Kontrolowanie stanu zdrowia.
Dbanie o siebie.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Znak ochrony i pomocy si³ wy¿szych. Dobra pozycja w pra-
cy. Ka¿dy dba o ka¿dego. Ochrona bardzo korzystnej kariery zawodowej.
Praca na rzecz instytucji charytatywnych. Pewna, stabilna przysz³oœæ.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ ustabilizowania siê. Byæ mo¿e okolicznoœci
sprawi¹, ¿e potrzebna bêdzie ochrona i bronienie swoich racji, sprawy u³o¿¹
siê dobrze, jednak zaistnieje koniecznoœæ ma³ych zmian. Poczucie wyko-
rzystania zmusi do ostrego obstawania przy swoich racjach, walka bez walki
(sytuacja Lecha Wa³êsy na pocz¹tku przemian, która da³a wolnoœæ ca³emu
narodowi).

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Wszelkie rodzaje edukacji prowadz¹ do kariery. W szkole,
na uczelni nale¿ysz do ludzi zaufanych, którym powierza siê pieczê nad
innymi. Sprzyjaj¹cy czas, aby ujawniæ talenty. Egzaminy zdane, dalsza ka-
riera edukacyjna zapewniona. Podo³anie wymogom, dobre radzenie sobie
z przyswajaniem wiedzy.
Pozycja odwrotna. Poszukiwanie pewnej drogi edukacyjnej oraz dokonanie
s³usznego wyboru po obronie swego zapatrywania na doskonalenie siebie.
S³uszne trzymanie siê swego œwiatopogl¹du i zapatrywañ. Pomoc w nauce
s³abszym od siebie, otoczenie opiek¹ i doœwiadczeniem m³odszych kole-
gów. Byæ mo¿e agresywna obrona pokrzywdzonego – szkolna bójka.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Osoba charakteryzuje siê du¿ym czo³em, jasnym, bystrym
spojrzeniem, dumnie uniesion¹ g³ow¹. Z ca³ej sylwetki przebija dobroæ,
empatia i pozytywne nastawienie do bliŸniego. Kieruje siê naturalnym in-
stynktem czynienia dobra. Broni i chroni ludzi s³abszych, których przyci¹-
ga. W jej otoczeniu mo¿emy poczuæ siê tak bezpiecznie, jak w domu. Lepiej
nie wykorzystywaæ jej dobroci, gdy¿ w porê zorientuje siê w tym i odsunie

ALGIZ
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od siebie. Osoba najlepiej realizuje siê we wszelkiego typu instytucjach cha-
rytatywnych, a sponsorów i darczyñców znajduje w niewyjaœniony, jakby
mistyczny sposób. Zawsze znajduje ciep³e s³owo i w³aœciw¹ podpowiedŸ.
Jako partner ¿yciowy zabezpieczy przysz³oœæ nasz¹ i dzieci w najlepszy
mo¿liwy sposób. Jako przyjaciel czy kolega w porê ostrze¿e, wyci¹gnie z ta-
rapatów, przeprowadzi bezpiecznie przez zakrêty ¿yciowe.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d jak w pozycji prostej. Pozorny spokój i równo-
waga, jednak wyczuwa siê utajon¹ czujnoœæ i napiêcie. Osoba gotowa jest do
bronienia innych, wyczulona na z³o i zagro¿enie. Jasny, lotny umys³, szyb-
kie kojarzenie, inteligencja poparta intuicj¹.

PRZEPOWIEDNIA

Jesteœ pod dobr¹ opiek¹, chroniony i broniony na ka¿dym poziomie. Za-
mierzenia i plany powiod¹ siê. Zwa¿aj na intuicjê, otwórz szeroko umys³ i po-
d¹¿aj bezpiecznie w przysz³oœæ. Jeœli czujesz siê chory, pomocy szukaj
w medycynie niekonwencjonalnej, u bioterapeuty. Inne aspekty Twojego ¿ycia
– finanse, uczucia, wiedza – nawet kiedy jest trudno, doprowadzone zostan¹
do pozytywnego zakoñczenia i powodzenia. Dzieñ pod skrzyd³ami Algiz jest
spokojny i bezpieczny, mo¿esz wiele, pamiêtaj jednak, ¿e Twoim dobrem naj-
wy¿szym jest równie¿ dobro innych istot, jest dobro wszystkiego, w czym
¿yjesz. Nie s³uchaj niczyich rad, Twoim doradc¹ najs³uszniejszym w energii
tego znaku jest g³os wewnêtrzny, g³os intuicji, a tak naprawdê anio³a opieku-
na. Pomyœlna realizacja celu. Si³a i bezpieczeñstwo dziêki szczeremu stosun-
kowi do otoczenia. Ozdrowienie. Dobrobyt.

Odwrotna strona tej runy zapowiada napiêcie i szczególn¹ uwagê. Doœwiad-
czaæ mo¿esz wywierania wp³ywu, gdzie potrzeba bêdzie zmarszczyæ czo³o
w marsowym grymasie. To ujawnienie si³y wewnêtrznej, uœwiadomienie prze-
ciwnikowi, ¿e jesteœ uzbrojony. Choæ agresja jest t³em tylko odwrotnej pozycji
znaku, lepiej, gdyby otoczenie by³o o tym powiadomione. Mo¿esz poczuæ os³a-
bienie i osamotnienie, nie przejmuj siê, to tylko mira¿, który zaraz rozp³ynie
siê, bowiem ka¿dy z nas chroniony jest zawsze przez absolut. A znak w tym
po³o¿eniu to z³o¿ony parasol, który sam siê nie sk³ada, to potrzebne doœwiad-
czenie, abyœ poczu³ patronat nieba.

PS. Przebada³am jeszcze raz i gruntownie pozycjê odwrotn¹ znaku. Wymu-
si³a to na mnie sama runa, która ukazywa³a siê w moich codziennych medyta-
cjach runicznych przez d³u¿szy czas, ka¿dego dnia po kolei, a¿ zaczê³am
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obserwowaæ mocniej otaczaj¹c¹ mnie rzeczywistoœæ. I co? Nie ma oddzielenia,
samotnoœci, jest za to otwarta przestrzeñ, na której nale¿y byæ bardziej uwa¿-
nym. Znak w tej pozycji zapowiada wiêksze napiêcia, stres, bojaŸñ. Ten stan
mo¿e doprowadziæ do obni¿enia odpornoœci, lecz nie musi. Wystarczy bar-
dziej zadbaæ o dietê, mo¿e troszkê d³u¿ej spaæ, medytowaæ. Przemyœleæ bie¿¹-
ce sprawy. A co siê tyczy wiêzi z Bogiem: przecie¿ ona jest w nas i z nami
zawsze, bez niej nie ma ¿ycia, jak¿e wiêc mo¿emy byæ od niej oddzieleni? Bóg
kocha nas absolutn¹ mi³oœci¹, zawsze. £oœ bez rogów ¿yæ mo¿e, bez oddechu
nie. Tak jest i nami w energii odwrotnej lub ujemnej runy Algiz – Elahaz. Za
poprzednie opisy tego po³o¿enia przepraszam. ̄ ycie i runa same skorygowa³y
moje b³êdy.

RYTUAŁ NAWIĄZANIA KONTAKTU

Z OPIEKUNEM – ANIOŁEM

Zapal trzy bia³e œwiece, usi¹dŸ w swoim ulubionym miejscu. Narysuj runê
Algiz na bia³ej kartce, oprzyj o œwiecê. Œwieca ma staæ w taki sposób, abyœ
móg³ j¹ widzieæ na wprost. WyobraŸ sobie jakkolwiek ochronê, mo¿e tak, ¿e
jesteœ w szczególny sposób ubrany, otoczony fioletow¹ energi¹ lub w kokonie,
który przepuszcza tylko dobro, a zatrzymuje z³o. Przez chwilê obserwuj p³o-
mieñ œwiecy, patrz¹c ponad p³omieñ, pierœcieñ kolorowego œwiat³a, zobacz,
jak ten pierœcieñ powiêksza siê i nabiera barw. Kiedy ju¿ to zobaczysz, za-
mknij oczy i przywo³aj swego anio³a opiekuñczego s³owami, jakie przyjd¹ Ci
do g³owy. Mo¿esz poczuæ ciep³o, b³ogoœæ, spokój lub inne dobre odczucia.
Mo¿esz poczuæ œwiat³o. B¹dŸ uwa¿ny i jednoczeœnie wyczulony na subtelne,
delikatne odczucia. Je¿eli czujesz coœ przyjemnego i dobrego, wyobraŸ sobie
postaæ opiekuna, zapamiêtaj ten obraz. Teraz zapytaj opiekuna o imiê, zapa-
miêtaj je i wyobraŸ sobie, jak opiekun zbli¿a siê do Ciebie, a Ty do niego.
Stoicie blisko siebie, wyobraŸ sobie dotyk, muœniêcie jego energii. Mo¿esz
teraz poprosiæ opiekuna o ochronê tego, co chcesz chroniæ. WyobraŸ sobie,
zobacz, poczuj po¿egnanie z opiekunem. Przez chwilê miej zamkniête oczy,
po czym otwórz je z wiar¹ i wewnêtrznym przyrzeczeniem, ¿e bêdziesz spoty-
ka³ siê ze swoim anio³em.

Runê mo¿na narysowaæ na ³ó¿eczku ma³ego dziecka, bêdzie je chroniæ pod
ka¿dym wzglêdem.

Je¿eli potrzebujemy ochrony projektu, zamierzenia, idei, ustawiona runa
pomo¿e zrealizowaæ zamiary.

ALGIZ
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Znak jest bardzo dobry na logo firmy, zabezpiecza je i ochrania.
Runa pomaga uzdrowiæ cia³o. Pomaga w terapiach psychologicznych.

O PRZEMYŒL
Jak dbam o siebie?
Czy potrafiê nawi¹zaæ kontakt ze swoim opiekunem?
Czy odczuwam opiekê anio³ów?
Czy zwracam uwagê na sygna³y p³yn¹ce z cia³a?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

WeŸ kilka spokojnych oddechów. Policz od trzech do jednego. WeŸ trzy
g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa od nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Odprê¿ siê i rozluŸnij ca³e cia³o. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e stoisz na
zielonej rozleg³ej ³¹ce. W oddali widzisz las. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e
widzisz, jak z lasu wychodzi ³oœ z du¿ym poro¿em. Wiesz, ¿e ten ³oœ
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idzie w Twoim kierunku, lecz stoisz spokojnie, pe³en odprê¿enia, bez-
pieczeñstwa i b³ogoœci. Uœwiadamiasz sobie, ¿e czekasz na to majesta-
tyczne zwierzê, uœwiadamiasz sobie, ¿e zwierzê to zawiedzie Ciê
w bezpieczn¹ przysz³oœæ. Czekaj¹c, a¿ ³oœ siê przybli¿y, koncentrujesz
siê na zdarzeniach negatywnych, które wydarzy³y siê przez ostatni rok
Twego ¿ycia. Nie prze¿ywasz ich, tylko obserwujesz jakby z boku, do-
strzegasz b³êdy, jakie pope³nia³eœ, jakie siê powtarza³y. Siêgasz pamiê-
ci¹, kiedy taki b³¹d pope³ni³eœ pierwszy raz i w tym momencie ju¿ wiesz,
¿e wynik³ on z poczucia lêku, z poczucia braku bezpieczeñstwa. Teraz
koncentrujesz siê na wydarzeniach pozytywnych. Obserwujesz te zda-
rzenia z boku. Zastanawiasz siê, co sprawi³o, ¿e dzia³anie koñczy³o siê
sukcesem i sprawi³o radoœæ. Cofasz siê pamiêci¹, kiedy pierwszy raz
takie pozytywne zdarzenie siê ujawni³o. Tak ju¿ wiesz, co sprawia, ¿e
¿ycie uk³ada siê pozytywnie, tak jak tego pragniesz. Teraz czujesz, jak
³oœ przybli¿y³ siê i delikatnie ociera siê o Twoj¹ d³oñ, jakby zapraszaj¹c
do pieszczoty. W tym momencie czujesz, ¿e znasz to zwierzê od dawna,
jest czêœci¹ bezpiecznego œwiata, w którym, ¿yjesz. Wiesz, ¿e tak spo-
kojnie i bezpiecznie jak w tej chwili nie czu³eœ siê od dawna, i wiesz, ¿e
kiedy czujesz takie bezpiecznie, Twoje plany, projekty, zamierzenia
udaj¹ siê i koñcz¹ pozytywnie. £oœ zaprasza do przeja¿d¿ki na w³a-
snym grzbiecie. Dosiadasz go, czuj¹c jednoczeœnie, jak okrywa Ciê z³o-
ty p³aszcz. Jedziesz w przysz³oœæ, a to, czego dotkniesz, staje siê zdrowe,
¿ywe i odrodzone. Uœwiadamiasz sobie, ¿e jesteœ ca³kowicie bezpieczny
i ka¿de Twoje dzia³anie skoñczy siê pozytywnym rezultatem dla Ciebie
i œwiata, w którym ¿yjesz. Teraz policz od jednego do piêciu, otwórz
oczy i powiedz sobie: jestem bezpieczny, gdziekolwiek jestem, z³oty
p³aszcz bezpieczeñstwa okrywa mnie na ka¿dym poziomie i pod ka¿-
dym wzglêdem.

ALGIZ





16. SOWILO

REFLEKSJA

owilo jest run¹ iluminacji, jasnoœci i cyklu, nie tylko s³onecznego. To
symbol górowania mo¿liwoœci ludzkich, popartych siln¹ energi¹ dzia³a-

nia. Sowilo jest równie¿ znakiem m³odoœci i szeregu atrybutów ludzi w sile
wieku. Ideogram tej runy to podwójny Kenaz, a wiêc jakby podwójny ogieñ
i opozycja lodu – runy Isa. U¿yta wielokrotnie wyzwala agresjê, z³oœæ i mœci-
woœæ, czego doœwiadczali ludzie w kontaktach z hitlerowcami, którzy na czap-
kach wypisany mieli podwójny znak. My, ludzie naszego czasu powinniœmy
wiedzieæ, ¿e runy dane by³y nam, aby pomagaæ, a nie zniewalaæ, mo¿emy sobie
poprawiæ los dziêki nim, lecz kiedy u¿yjemy je ze z³ymi intencjami przeciw
swoim braciom, doprowadz¹ do zniszczenia nas samych. Przenigdy nie wolno
dopuœciæ siê do czynienia z³a, bowiem ono zaw³adniaj¹c i ogarniaj¹c niszczy,
co napotka na swej drodze i zniszczy równie¿ to, co jest najdro¿sze czyni¹ce-
mu i rozsiewaj¹cemu te niskie energie. Sowilo jest œwiat³em, dziêki któremu
pod¹¿aæ mo¿emy bezpiecznie wybran¹ przez nas drog¹ rozwoju duchowego.
Rol¹ tego znaku jest dodawanie energii i si³ fizycznych oraz umys³owych.
Symbolizuje równie¿ centrum, jakim jest serce w naszym organizmie, dopóki
s³oñce œwieci na niebie – istnieje ¿ycie, dopóki bije serce – ¿yjemy. Sowilo
stymuluje miêsieñ sercowy, a wiêc dobrze jest mieæ przy sobie ten znak, kiedy
czujemy siê os³abieni, kiedy nasze serce potrzebuje wsparcia. Runa to czas
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poszukiwañ, wyzwañ i doœwiadczeñ, to czas m³odoœci, energii, która chce siê
wydostaæ na zewn¹trz, jak œwiat³o s³oñca przeciœnie siê przez taflê wody, roz-
topi lód, ociepli serce. Czas poszukiwania partnera na ca³e ¿ycie; szybki, nie-
przemyœlany, impulsywny, lecz pod skrzyd³em Sowilo sukcesem zakoñczyæ
siê musi. Gor¹ca mi³oœæ, noce bez snu – bia³e, rozœwietlone, silne doznania.
Oj, czas zwolniæ, zbyt wiele gor¹ca poparzeniem grozi.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Cel na widoku. Udana podró¿. M¹dre kierownictwo. Uzasad-
nione nadzieje. Ruch. Wzrost wiedzy. Si³a woli. Konsekwencja. Rozs¹dek.
Zwyciêstwo. Sukces, moc czynu, samorzutnoœæ, spontanicznoœæ. Moc, pozy-
tywna energia ¿yciowa, ci¹g³e pomna¿anie tej energii. Odnalezienie swego
powo³ania i celu. Powodzenie w nauce, szczêœcie.
Czujesz przyp³yw si³ dziêki s³onecznemu œwiat³u runy Sowilo, pod¹¿asz w³asn¹
drog¹ prosto do celu. Energia Ciê rozpiera, potrafisz dzia³aæ impulsywnie
i szybko, pe³en optymizmu i zdrowia. Pod¹¿asz w pe³ni s³onecznego blasku.
IdŸ wiêc do przodu. Jesteœ zwyciêskim wojownikiem, sprzyja Ci los i szczêœcie.
Zewnêtrzn¹ przestrzeñ widzisz jasno i klarownie, ucz siê zatem. Twoje we-
wnêtrzne i zewnêtrzne œwiat³o jest przewodnikiem. Je¿eli kochasz, wiedz, ¿e
mi³oœæ ludzka jest tylko czêœci¹ tego, co mi³uje wewn¹trz nas, zatem zobacz
i poczuj, pe³niê. Runa Sowilo otacza blaskiem ka¿de Twoje dzia³anie. Jest
¿ywio³em gor¹ca i m³odoœci.

Pozycja odwrotna. Uleganie z³ym namowom, bezmyœlne pod¹¿anie za celem
wytkniêtym przez innych. Niezas³u¿ony sukces osi¹gniêty w niegodny spo-
sób. Rozgl¹danie siê za przewodnikiem, naiwnoœæ. Zablokowanie, bezcelo-
woœæ, œlepa chêæ dzia³ania. Nieudana podró¿. Nierozs¹dne kierownictwo, zastój.
Duchowe odrêtwienie, s³aboœæ woli, niekonsekwencja. Klêska, niepowodze-
nie, gnuœnoœæ, ciê¿ka jednostajna praca (kierat). Rozbicie planów.
Kiedy s³oñce zachodzi za chmury, szukasz przewodnika, jednak nie jest to
dzia³anie dobre, poniewa¿ mo¿esz odnaleŸæ nie tego, kogo naprawdê potrze-
bujesz. Ulegaj¹c niekorzystnym podpowiedziom pod¹¿asz do nie swojej przy-
sz³oœci, realizujesz cudzy cel. Mo¿esz doznaæ zamêtu w myœlach, co spowoduje
zniszczenie planów. Tak naprawdê s³oñce wyjdzie zza chmur, a Ty nie jesteœ
naiwniakiem i mo¿esz myœleæ jasno nawet przy pochmurnym niebie.



173

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY SOWILO

Symbol: s³oñce, œwiat³o, energia, centrum, oœwiecenie.
T³umaczenie: s³oñce.
Walor fonetyczny: S.
Pora roku: lato.
Czas realizacji: szeœæ miesiêcy.
¯ywio³: Ogieñ.
Roœlina: s³onecznik.
Zwierzê: lew.
Kolor: ¿ó³ty, bia³y, z³oty.
Obszar feng shui, bagua: miejsce, które chcemy wzmocniæ, dzia³a jak lampa,

tak¿e s³awa, kariera.
Znak zodiaku: Lew 23.07-22.08.
Minera³: z³oto, bursztyn, topaz.
Amulet: ochrania pole auryczne, podnosi energiê zapewniaj¹c jej dop³yw z po-

czucia bezpieczeñstwa i swobody, synchronizuje czakramy, dzia³a regene-
ruj¹co i wzmacnia uk³ad odpornoœciowy.

Stan psychiczny: optymizm, wola czynu, przebojowoœæ, m³odzieñcza werwa,
pewnoœæ siebie, czasami buta i zadufanie.

Zdrowie: os³ania serce, uzupe³nia energiê, czakram splotu s³onecznego, ener-
gia kundalini, wyrównuje energiê w czakramach, uzupe³nia i regeneruje
si³y, dzia³a jak mocna kawa.

P³yn organizmu: krew.
Zawód: latarnik, fotograf, sportowiec.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Planeta: S³oñce.
Aspekt ¿yciowy: przebojowoœæ, dynamizm, spontanicznoœæ, sprawnoœæ fizyczna.
Miejsce: nas³onecznione tereny – pla¿a, rynek, centrum miasta.

AFIRMACJE

D¹¿ê do pe³ni.
Jestem pe³en optymizmu i wiary we w³asne si³y

Mam doskona³e zdrowie.
Jestem ca³oœci¹ sk³adaj¹c¹ siê z podœwiadomoœci, œwiadomoœci i nadœwiadomoœci.

Jestem m³ody, pe³en wigoru i radoœci.
Wype³nia mnie mi³oœæ.

Jestem mi³oœci¹.

SOWILO
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ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Dobra passa finansowa. Dostatek, bogactwo, sta³e docho-
dy. Bardzo dobry czas na inwestycje, grê na gie³dzie i gry liczbowe. Nie-
oczekiwany przychód. Pomna¿anie przychodów i zasobów finansowych.
Radoœæ z posiadanych dóbr. Umiejêtne pomna¿anie dochodów.
Pozycja odwrotna. Mniejsze przychody ni¿ przy pozycji prostej, które daj¹
satysfakcjê i radoœæ.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Wola dzia³ania. Uœwiadomiony sukces. Poczucie szczêœcia.
Doskona³e samopoczucie. Jasnoœæ myœlenia, doskona³a pamiêæ i kojarze-
nia. Du¿a pewnoœæ siebie.
Pozycja odwrotna. S³aboœæ woli. Zadufanie w sobie. Chaos myœlowy. Niepew-
noœæ. Udowadnianie agresj¹ swojego statusu. Agresywnoœæ wobec otoczenia.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Radoœæ. Potrzeba spe³nienia i zaspokojenia potrzeb partne-
ra. Mi³oœæ, przyjaŸñ, gor¹ce uczucia. Dobry zwi¹zek. Œlub. Harmonia w zwi¹z-
ku. Szczêœliwe ma³¿eñstwo, spe³nienie uczuciowe.
Pozycja odwrotna. Niepewnoœæ uczuæ drugiej strony. Krótkotrwa³e niepo-
rozumienia. P³acz, który oczyszcza atmosferê miêdzy partnerami. Zastana-
wianie siê nad poczynaniami partnera, obserwacja, dystans przy potrzebie
bliskiego kontaktu. Manipulacja uczuciowa, szanta¿ emocjonalny. Zamy-
kanie siê w sobie, pochmurne nastroje oddzielaj¹ce partnerów.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Doskona³y stan zdrowia, du¿a energia, ¿ywotnoœæ. Uzupe³-
nianie energii æwiczeniami fizycznymi np. biegami.
Pozycja odwrotna. Os³abienie serca. Choroba z gor¹czk¹. Os³abienie, po-
trzeba odpoczynku. Przykre nastroje, mog¹ce doprowadziæ do zmniejsze-
nia odpornoœci i choroby. Czasami lekka depresja.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Udana podró¿ s³u¿bowa, wzbogacaj¹ca i dodaj¹ca energii.
Rozwijaj¹ca siê kariera zawodowa. Nowa dobra praca. Awans, zaszczyty,
objêcie kierowniczego stanowiska. Powodzenie w pracy.
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Pozycja odwrotna. Praca jako kierat, z którego trudno siê wyrwaæ, jednak
jest nadzieja na zmianê i awans. Wiêcej ruchu i nadziei na przemiany. Zmiana
pracy nieuczciw¹ drog¹. Oszukiwanie przez szefa. Wiêcej obiecywania ni¿
realizacji – z³udne nadzieje na lepsz¹ pracê. Poczekaj na lepsz¹ okazjê.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Nauka – radoœci¹. Najlepszy czas na przyjmowanie wiedzy,
która ciekawi i poch³ania. Czas poprawiania stopni. Udowadnianie przede
wszystkim samemu sobie, ¿e jest siê dobrym uczniem. Pochwa³y i zaszczyty
na gruncie edukacyjnym. Wygrany konkurs, zas³u¿one honory, powodze-
nie i sukcesy na scenie naukowej. Wielkie dokonania naukowe, odkrycie
uhonorowane wysok¹ nagrod¹. Nobel.
Pozycja odwrotna. Rutynowe przyswajanie wiedzy. Dezorientacja, rozko-
jarzenie, chwilowe trudnoœci na szczeblu edukacyjnym.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. M³ody cz³owiek, pe³en wigoru i optymizmu. Nawet przy
siwych skroniach, z postawy, zachowania i twarzy przebija m³odoœæ. Podnie-
siona g³owa, wyprostowana sylwetka. Twarz okr¹g³a, rumiana, du¿e weso³e
oczy. D³onie ruchliwe z wypielêgnowanymi paznokciami. Mê¿czyzna z do-
brze zarysowanymi musku³ami. Kobieta gibka i zgrabna. S³oneczni ludzie
charakteryzuj¹cy siê jasnymi w³osami i niebieskimi oczami. Osoba dynamicz-
na, wybierana przez otoczenie na przywódcê. Ta rola jest jakby stworzona dla
osób spod znaku Sowilo, bowiem potrafi¹ wywalczyæ zwyciêstwo, za³atwiæ
trudne sprawy z determinacj¹ i wiar¹ w swoje mo¿liwoœci, osi¹gaj¹ to, co dla
innych jest nieosi¹galne. Je¿eli wyznacz¹ sobie jasny cel i przekonaj¹ o jego
s³usznoœci, tak d³ugo dzia³aj¹, a¿ go osi¹gn¹. Zwykle jej zadania s¹ d³ugoter-
minowe, a osoba taka wiele ryzykuje i poœwiêca, aby zdobyæ wiêcej, pójœæ
dalej. Bezinteresownoœæ jest jej domen¹, pracuje dla innych, bo tak nale¿y.
¯ycie innych pod wp³ywem tej osoby prowadzi do zaszczytów i sukcesów,
bowiem ona rozjaœni ka¿dy ukryty talent, zmobilizuje, zachêci do pracy i wy-
si³ku wiedz¹c, ¿e pomagaj¹c innym – pomaga sobie.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d i charakter jak w pozycji prostej, z widocznymi
oznakami wieku, np. licznymi mimicznymi zmarszczkami.

SOWILO
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PRZEPOWIEDNIA

Zakasaj rêkawy i bierz siê za wykonywanie zadañ i zamiarów, energia Ciê a¿
rozpiera. Powodzenie murowane. Ka¿da droga prowadzi prosto do celu. Dzia-
³aj szybko, wykorzystuj¹c optymizm i zdrowie. Nape³niaj s³onecznym bla-
skiem, olœnieniem ka¿dy aspekt ¿ycia. Dzisiaj jesteœ pe³en mi³oœci, gotowy
stan¹æ do walki o swój idea³. Nawet jeœli masz wiêcej lat i doœwiadczeñ od
wnucz¹t, czujesz werwê i energiê m³odoœci. Wiedz, ¿e zatrzymaæ j¹ mo¿esz tak
d³ugo, jak zechcesz, b¹dŸ z tym znakiem. U¿ywaj go tylko w dobrym celu, aby
nie plamiæ wiêcej tak piêknego znaku, jak dawniej to by³o, kiedy m³odzi i but-
ni hitlerowcy w nadmiarze go u¿ywali. Podró¿, w jak¹ zamierzasz siê udaæ
radoœci¹ i spe³nieniem pachnie i nawet zim¹ gor¹ca doœwiadczyæ mo¿esz. Twoja
¿yciowa droga, rozœwietlona i oœwiecona, ujawnia cel i powo³anie. Pod¹¿aj
wiêc w radoœci, szczêœciu do zwyciêstwa. Masz teraz du¿o energii do zrealizo-
wania swoich celów. IdŸ œmia³o przed siebie. Nie ulegaj popêdom, silnym
stanom emocjonalnym. Si³ê, któr¹ teraz posiadasz, wykorzystaj do podró¿y
w przysz³oœæ w³asnego losu. Szczêœcie, jakim siê teraz cieszysz jest znakiem, ¿e
masz do niego prawo zawsze, a utrzymanie tego stanu umys³u zale¿y tylko
i wy³¹cznie od Ciebie. Nie szukaj wiêc doradcy, najlepszym jest ten wewnêtrz-
ny, cichy, lecz mocny g³os w Tobie. Naucz siê korzystaæ z tych podpowiedzi,
one to s¹ œwiat³em najjaœniejszym i najwiêkszym przewodnikiem, prowadz¹-
cym do zaszczytu i wszelkiego powodzenia.

RYTUAŁ CZERPANIE ENERGII SŁOŃCA

Zaplanuj sobie pobyt na ³onie przyrody w s³oneczny dzieñ. Mo¿esz wyjœæ
na balkon lub stan¹æ przy otwartym oknie. Spójrz w niebo, uœwiadom sobie
wszechobecn¹ energiê ciep³a, jasnoœci i wiedzy. Wyci¹gnij ramiona do góry,
jakbyœ chcia³ z³apaæ niebo. D³onie wnêtrzem ustaw w kierunku s³oñca. Po-
czuj ciep³o w œrodku d³oni. Zamknij oczy i wyobraŸ sobie, jak energia wnika
w Twoje d³onie, wyobraŸ sobie, ¿e wci¹gasz j¹ w d³onie, a ona przez ramiona
wchodzi do barków i rozchodzi siê po ca³ym ciele. Koncentruj uwagê na po-
szczególnych organach – sercu, w¹trobie itd., wyobra¿aj¹c sobie, ¿e energia
przenika Ciê do g³êbi. WyobraŸ sobie, ¿e przez skórê przedostaje siê ona na
zewn¹trz i otacza Ciê. Kiedy poczujesz, ¿e jesteœ nape³niony i otoczony ener-
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gi¹, otwórz oczy i wróæ do swoich codziennych zajêæ. W ten sam sposób mo-
¿esz czerpaæ energiê do umys³u.

Mo¿emy ustawiæ znak podczas nauki, co sprawi, ¿e bêdziemy z wielk¹ ³atwo-
œci¹ wch³aniali wiedzê, bowiem znak rozjaœnia umys³ i usprawnia pamiêæ.

Runa dzia³a aktywnie i energetyzuj¹co, a wiêc kiedy potrzebujemy wiêcej
si³y, energii i dopingu, noœmy przy sobie znak.

Gdy po przyjœciu z forsownych æwiczeñ jesteœmy zmêczeni, czujemy siê jak
„wypompowany balonik”, mo¿emy narysowaæ dwie runy na osobnych kart-
kach i postawiæ na nich stopy. Poczujemy ciep³o i dop³yw energii.

Kiedy ktoœ ma os³abione serce, nale¿y przy³o¿yæ narysowan¹ na kartce runê,
ona wzmocni miêsieñ sercowy. Uwaga! Takiego zabiegu nie wolno robiæ przy
rozruszniku serca.

Znak wzmacnia umys³, sprawia, ¿e nasze myœli staj¹ siê jasne, pe³ne inspi-
racji i natchnieñ.

Runa jest dobra przy dalszych podró¿ach, poniewa¿ tak jak s³oñce pod¹¿a
wed³ug ustalonego planu i cyklu, tak i nasza podró¿ pod opiek¹ Sowilo bêdzie
mia³a dobry pocz¹tek i zakoñczenie wed³ug ustalonego planu.

Poniewa¿ runa ma bardzo silne dzia³anie i wyzwoliæ mo¿e silne emocje,
nadmierne aspiracje, rozdmuchaæ wyobraŸniê, przebojowoœæ, chêæ obstawa-
nia przy swoim, nawet agresjê – nale¿y stosowaæ j¹ ostro¿nie.

O PRZEMYŒL
Czy jestem œwiadomy prowadzenia przez nadœwiadomoœæ?
Jak zapewniam sobie zim¹ energiê s³oñca?
Co robiê, aby byæ m³odym – tañczê, biegam, ogl¹dam stare filmy, jakie s¹
tego efekty?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

To s³oneczna medytacja.
Usi¹dŸ wygodnie. WeŸ kilka spokojnych oddechów, rozluŸnij siê w zna-
ny Ci sposób. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.

SOWILO
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RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, poczuj, jak promienie s³oñca padaj¹ na Twoj¹
twarz. Czujesz na twarzy przyjemne ciep³o, teraz weŸ g³êboki wdech
nosem, wyobraŸ sobie, ¿e wraz z powietrzem wdychasz promieñ s³oñca,
który rozrasta siê w Tobie, ogrzewa Twoje wnêtrze, nape³nia Ciê ener-
gi¹. Teraz wyobraŸ sobie, jak energia ta p³ynie przez g³owê, szyjê, ra-
miona, brzuch i ca³e nogi a¿ do stóp. Czujesz przyjemne, rozkoszne
ciep³o, stajesz siê coraz l¿ejszy. Teraz wyobraŸ sobie, jak przy wydechu
ta wewnêtrzna energia przenika przez Twoje cia³o, przenika przez skó-
rê, wychodzi na zewn¹trz i otacza Ciê œwietlistym kokonem, œwietlist¹,
bezpieczn¹ cisz¹. Z ka¿dym wdechem czujesz nap³yw obiegaj¹cej Twoje
cia³o energii, z ka¿dym wydechem powiêksza siê otaczaj¹cy Ciê s³o-
neczny kokon. Teraz weŸ sobie wdech promieniem s³oñca, zatrzymaj go
w sobie, poczuj, jak pulsuje ono w ka¿dej komórce poczuj, jak promie-
nieje. Teraz ch³oñ to œwiat³o, tê energiê, ka¿d¹ cz¹stk¹ cia³a, niech
zostanie w tkankach, w ka¿dej komórce. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e sam
jesteœ energi¹ i œwiat³em, roœniesz, nabierasz si³, pewnoœci siebie. Czu-
jesz, jak bardzo energia ta jest ogromna. Nikt i nic nie mo¿e przeciwsta-
wiæ siê tej s³onecznej mocy, ona pokona ka¿d¹ przeszkodê. Tylko Ty
masz nad ni¹ kontrolê, jesteœ œwiat³em. Oddychaj teraz powoli, spokoj-
nie, policz od jednego do piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: jestem
pe³en energii, pe³en wewnêtrznej mocy.
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17. TIWAZ

REFLEKSJA

iwaz to symbol poœwiêcenia w imiê dobrej sprawy, nawet kiedy nale¿y oddaæ
jak¹œ czêœæ siebie, odwrotu ju¿ nie ma, nie mo¿na zrezygnowaæ ani zawróciæ.

Strza³a – ideogram tego znaku – jest ju¿ w locie i zaraz osi¹gnie cel. Wiele ju¿
zaplanowano, u³o¿ono, s³owo siê rzek³o, dotrzymanie go to atrybut znaku. Jak¿e
odwa¿nym byæ trzeba, aby znaj¹c konsekwencje, podj¹æ rêkawicê i z gotowoœci¹
dla udowodnienia wy¿szej racji, dla sprawy, stawiæ czo³a ciê¿kiemu zadaniu. Znak
jest równie¿ symbolem praworz¹dnoœci, instytucji prawnych i ludzi z prawem
maj¹cych wiele wspólnego, tak wiêc pod opiek¹ tego symbolu liczyæ mo¿emy na
pozytywne za³atwienie spraw urzêdowych, pozytywne zakoñczenie procesów. Jest
to znak wypracowanych i nale¿nych finansów, uznania, nale¿noœci i gratyfikacji.
Pamiêtaj jednak o odwrotnej stronie znaku – heroiczne postêpowanie, niezawod-
noœæ i ofiarowywanie siebie przyci¹ga czasami s³abeuszy i oszustów.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Wiernoœæ, wytrwa³oœæ, zaufanie, sprawiedliwy wyrok. Zas³u-
¿one zwyciêstwo. Tworzenie porz¹dku, gotowoœæ do samo ofiarowania. Nieza-
wodnoœæ, wiarygodnoœæ, metodyczne postêpowanie.
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Nasta³ znak poœwiêcenia siebie dla s³usznej sprawy. B¹dŸ wierny i wytrwa³y,
pracuj bardzo rozwa¿nie, analizuj ka¿de za i przeciw, wykorzystuj ca³¹ wiedzê,
jak¹ posiadasz, aby osi¹gn¹æ sukces. Wi¹¿e siê to czêsto z poœwiêceniem siebie
dla s³usznej sprawy. Strza³a zosta³a namierzona na cel. Wiedz, ¿e Ty jesteœ ow¹
strza³¹. Nie mo¿esz wiêc zboczyæ z obranej drogi, nie mo¿esz zmieniæ wyro-
ków losu, ju¿ lecisz. Ni wiatr, ni deszcz nie mog¹ przeszkodziæ w locie. Sam
najlepiej wiesz, ile trzeba z siebie daæ, ile trzeba mieæ cierpliwoœci i zaufania,
aby dotrzeæ tam, gdzie zamierzy³eœ. Miej wiarê, cel ju¿ jest w zasiêgu Twojego
wzroku, teraz nic nie mo¿esz ju¿ zmieniæ. Sam zdecydowa³eœ o wyborze obiektu
westchnieñ. Nie narzekaj teraz, w odpowiednim czasie osi¹gniesz swój wyma-
rzony cel.

Pozycja odwrotna. Niewiernoœæ, nadu¿ycie zaufania, ³amanie prawa, nierów-
nowaga, daremna ofiara z samego siebie. Bezw³ad, zamêt.
Marzysz o czymœ, co w danej chwili b³yszczy jak gwiazda na ciemnym niebie,
a gdy dostaniesz gwiazdkê, jesteœ rozczarowany, kaprysisz i wybrzydzasz. Czy
dobrze zastanowi³eœ siê, czego tak naprawdê chcesz? Twoje myœli maj¹ moc
materializacji, teraz nie wybrzydzaj. Takie by³o Twoje marzenie. Zosta³o Ci
dane.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY TIWAZ

Symbol: zd¹¿anie do celu, odwaga i upór, odwaga i honor, s³owo honoru,
dotrzymanie danego s³owa, przyrzeczenia, umiarkowane postêpowanie.

T³umaczenie: bóg Tyr – bóg wojny, uosobienie sprawiedliwoœci, dawca za-
szczytów, syn Odyna.

Walor fonetyczny: T.
Pora roku: wiosna: marzec, kwiecieñ.
Czas realizacji: od tygodnia do dziewiêciu miesiêcy.
¯ywio³: Powietrze.
Roœlina: œwierk.
Zwierzê: wilk.
Kolor: koralowy, czerwony.
Obszar feng shui, bagua: obszar, który ma nam zapewniæ osi¹gniêcie sukcesu

w odpowiednim wyznaczonym przez nas czasie, obszar kariery zawodowej.
Znak zodiaku: Kozioro¿ec 22.12-19.01; Strzelec 22.11-21.12.
Minera³: koral, naturalny jedwab, drewno.
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Talizman: u³atwia zakoñczenie spraw prawnych z sukcesem, daje odwagê
i prawoœæ postêpowania, pozwala dojœæ do wytyczonego celu i osi¹gaæ suk-
cesy, zaufanie i podziw.

Amulet: chroni przed oœmieszeniem, konfliktem, przyœpiesza rozwój zdarzeñ,
zabezpiecza przed opiesza³oœci¹ i odwlekaniem decyzji. Szczególnie poleca-
ny dla ludzi oci¹gaj¹cych siê i maj¹cych trudnoœci w podejmowaniu decy-
zji. Utrzymuje jednoœæ w grupie, zespó³ staje siê jednoœci¹.

Stan psychiczny: zdecydowanie, odwaga, wola walki i jednoczeœnie ³agod-
noœæ, poœwiêcenie siê dla sprawy.

Zdrowie: przeciw gor¹czce, schorzenia psychosomatyczne, czakram korony
i podstawy, usuwa zatrucia organizmu, daje odwagê wgl¹du w podœwiado-
moœæ, pozwala zobaczyæ swój cieñ – wyparcie, co u³atwia zlikwidowaæ blo-
kady energetyczne w ciele, masa¿e, szybkie marsze, sporty ekstremalne
wzmacniaj¹ce ogóln¹ kondycjê.

P³yn organizmu: krew, pot.
Zawód: naukowiec, wojskowy wysoki stopniem – genera³, dowódca, lekarz,

psychoterapeuta.
Cykl ksiê¿yca: trzecia kwadra.
Planeta: Mars, Wenus.
Aspekt ¿yciowy: odwaga w dzia³aniu, dotrzymywanie danego s³owa, wywi¹-

zywanie siê z podjêtych zadañ, uparte d¹¿enie do celu.
Miejsce: samolot, szczyt góry, kolejka górska, wyci¹g narciarski.

AFIRMACJE

Jestem odwa¿ny tam, gdzie odwaga jest konieczna.
Moje cele sprzyjaj¹ rozwojowi mojemu i spo³eczeñstwa, w którym ¿yjê.

Praworz¹dnoœæ jest moim atrybutem.
Swoim postêpowaniem dajê dobry przyk³ad innym.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Dobra sytuacja, zwiêkszenie dochodów dziêki pracowitoœci.
Korzystne inwestycje zakoñczone sukcesem. Wygrany proces dotycz¹cy fi-
nansów. D³ugoterminowa lokata, daj¹ca bezpieczeñstwo. Zabezpieczenie przy-

TIWAZ
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sz³oœci dzieci. Wzbogacanie siê od pewnego poziomu. Jeden grosz mo¿e daæ
zysk w tysi¹cach dziêki wytrwa³oœci, determinacji, pracy oraz oszczêdnoœci.
Pozycja odwrotna. Niew³aœciwe lokaty, niew³aœciwy bank. Utrata na sku-
tek przerwania op³at, zubo¿aj¹ce odsetki, komornik. Przegrany proces o od-
szkodowanie z mo¿liwoœci¹ odwo³ywania siê i upartego obstawania przy
swoim. Nieuczciwy kontrahent, nieuczciwy p³atnik. Niedopilnowanie spraw
finansowych z niebezpieczeñstwem straty.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Gotowoœæ do poœwiêceñ w imiê dobrej sprawy. Odwaga. Deter-
minacja. Wiara we w³asne mo¿liwoœci. Uparte d¹¿enie do celu. Pracowitoœæ.
Pozycja odwrotna. Niepewnoœæ. Zatroskanie. Niskie poczucie w³asnej war-
toœci. Ograniczonoœæ uczuciowa. Lêk, brak odpowiedzialnoœci.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. W³aœciwy partner, który nie cofnie siê przed niczym, aby
rodzina by³a bezpieczna i ¿y³a w harmonii. Czas przygotowañ do formalnego
zwi¹zku rokuj¹cego d³ugim dobrym po¿yciem. Odpowiedzialnoœæ za s³owa
i czyny wobec partnera. Odpowiedni partner, który traktowany z wzajemno-
œci¹ wniesie szczêœcie i mi³oœæ. W³aœciwy przyjaciel, na którym mo¿na pole-
gaæ i ufaæ. Harmonijny zwi¹zek, który dziêki pracowitoœci, odpowiedzialnoœci
i rozwadze zapowiada dostatnie ¿ycie.
Pozycja odwrotna. Niew³aœciwy zwi¹zek. Podstêp i fa³sz prowadz¹ce do roz-
stania. Krótki, namiêtny, tajemny zwi¹zek. Oszukiwanie w zwi¹zku. Brak za-
ufania w stosunkach partnerskich, ma³¿eñskich i przyjaŸniach. Niew³aœciwy
partner, koniecznoœæ odejœcia od marzeñ i zamiarów, brak rokowañ na trwa³y
zwi¹zek.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobre zdrowie. Uœwiadamianie sobie wagi myœli, które
decyduj¹ o samopoczuciu. Podczas choroby znak zapowiada wyjœcie z cho-
rób, nawet tych najtrudniejszych np. przy bia³aczce i przeszczepie szpiku
ca³kowity powrót do zdrowia. Dobry czas na oczyszczanie organizmu.
Pozycja odwrotna. Uwa¿aj na swoje d³onie. Mo¿liwoœæ wypadku. Zbêdna
brawura skoñczyæ siê mo¿e na wózku inwalidzkim.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Stabilna praca, wyznaczone cele, które bêd¹ zrealizowane
pomimo przeszkód. Praca z zespo³em, zapowiedŸ awansu, koniecznoœæ wziê-
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cia dodatkowej odpowiedzialnoœci, aby zachowaæ stanowisko oraz pozycjê
zawodow¹. Osi¹gniêcie dobrej pozycji, udowodnienie swojej racji. Przewo-
dzenie innym. Powodzenie i aprobata w œrodowisku pracy. Dodatkowe za-
jêcie, udowadniaj¹ce i potwierdzaj¹ce pracowitoœæ oraz odpowiedzialnoœæ.
Zas³u¿ony awans, wypracowany tytu³ naukowy. W³aœciwy, dobry, odpo-
wiedzialny wspólnik. Rozbudowa, powiêkszenie firmy. Nowi, sprawni pra-
cownicy. Firma, której nale¿y siê poœwiêciæ, pod patronem tej runy rozwinie
siê i osi¹gnie sukces.
Pozycja odwrotna. Nale¿y odejœæ od pierwotnego planu, nieodpowiedni
cel, nie ta praca. Koniecznoœæ weryfikacji planów, odst¹pienia od pierwot-
nego zamiaru. Uchylenie kary – nagany, wypowiedzenia.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. D¹¿enie do dobrych ocen. Wiêksze aspiracje, determinacja
i upór prowadz¹ce do podniesienia kwalifikacji i lepszych mo¿liwoœci ¿ycio-
wych. Koniecznoœæ w³o¿enia wiêkszego wysi³ku w naukê. Dobrze wybrany
proces edukacyjny, dobra szko³a, w³aœciwi nauczyciele. Odpowiedni czas na
poszerzenie wiedzy. Praca w zespole da wiêksze mo¿liwoœci i lepsze oceny.
Pozycja odwrotna. Trzeba bêdzie zrezygnowaæ z tej placówki dydaktycz-
nej. Ta szko³a jest niew³aœciwie dobrana, wybierz inny profil, inne miejsce,
mo¿e inne miasto. To stracony czas, i tak nast¹pi zmiana. Mo¿liwoœæ zaczy-
nania od nowa lub powtarzania tej samej klasy.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Prosta sylwetka typu wojskowy. Sprê¿ysty krok, kobiety
czêœciej chodz¹ w spodniach. Du¿e, nieregularne d³onie. Silny, du¿y kciuk.
Osoba jest surowa, zdecydowana aktywna i jednoczeœnie ³agodna. Rodzaj
przywódcy. W s³usznej sprawie potrafi oddaæ, poœwiêciæ nawet ¿ycie. Kiedy
przyjmuje odpowiedzialnoœæ za innych, bierze na swoje barki zarówno po-
wodzenia, jak i niepowodzenia. Urodzony przywódca, który sam na siebie
przyjmuje ciosy ¿ycia, znaj¹c s³abostki innych. Nawet kiedy wie, ¿e sprawa
nie jest godna uwagi i nie rokuje wygranej, to dla podniesienia presti¿u
i zachowania dobra sprawy osoba podejmuje wyzwanie i staje po stronie
wymogu i potrzeby. Ujawniaj¹ siê tu cechy ludzi, którzy w obronie Ojczy-
zny oddali swoje ¿ycie podczas II wojny œwiatowej. Ten znak obrazuje po-
staæ Jezusa, który dla dobra ludzkoœci poœwiêci³ ¿ycie. Pod skrzyd³ami tego
znaku mieœci siê heroizm i poœwiêcenie.
Pozycja odwrotna. Sylwetka jak w pozycji prostej. Widoczna dezorientacja
i trudnoœci w podejmowaniu decyzji. Kiedy tak¹ osobê o coœ poprosimy,

TIWAZ
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wszelkimi sposobami chce siê od tego wymigaæ. Czêsto u¿ywa s³ów: nie
wiem, nie mogê, a czy to warto?

RYTUAŁ OSIĄGANIE CELU, SPEŁNIENIE MARZENIA,

DROGA DO SUKCESU

Pomyœl o swoim zadaniu, marzeniu, o czymœ, co chcesz osi¹gn¹æ. Mo¿e masz
jakieœ zadanie i nie wiesz, czy podo³asz jego wykonaniu?

Na bia³ej kartce narysuj runê Tiwaz i po³ó¿ przed sob¹. Na nastêpnej, wiêk-
szej kartce du¿ymi literami napisz tytu³ zadania. Na dole tej kartki napisz, jak
wygl¹da ju¿ zakoñczone dzie³o. Pod tytu³em opisz pierwszy krok, jaki nale¿y
wykonaæ, aby zadanie zrealizowane by³o znakomicie. Nastêpnie pod spodem,
metodycznie i dok³adnie, opisz nastêpne kroki a¿ do spe³nienia. Zdania maj¹
byæ napisane w czasie teraŸniejszym, np. codziennie przeznaczam tyle i tyle
czasu, aby oddaæ pracê w wyznaczonym czasie, aby zrealizowa³o siê moje ma-
rzenie. Kiedy ju¿ widzisz ca³y plan przed sob¹, pod spodem kartki dopnij lub
doklej kartkê ze znakiem Tiwaz. Kartki zostaw w takim miejscu, abyœ móg³
widzieæ je jak najczêœciej. A teraz zacznij dzia³aæ i oczekuj sukcesu.

Kiedy dostajemy ¿yciowe zadanie, mo¿emy ustaliæ czas i ustawiæ znak w ta-
ki sposób, aby o nim przypomina³, a to zagwarantuje wykonanie go na czas
i z satysfakcj¹.

W razie procesu s¹dowego znak u³atwia jego pozytywne zakoñczenie pod
warunkiem, ¿e s³usznoœæ jest naprawdê po naszej stronie; w przypadku, kiedy
nie jesteœmy tego pewni, lepiej nie ustawiaæ znaku, bowiem strona przeciwna
bêdzie na pozycji wygranej.

Kiedy szukasz swego powo³ania, znak pomo¿e Ci je odnaleŸæ.

PRZEPOWIEDNIA

Widzisz przed sob¹ drogê do celu, wiedz, ¿e ta najd³u¿sza, choæ z poœwiêce-
niem i czasem d³u¿szym siê ³¹czy, jest drog¹ w³aœciw¹. Uwa¿aj jednak, aby nie
zbaczaæ. Dzisiaj wymagana bêdzie odwaga i zdecydowane dzia³anie w s³usz-
nej sprawie. Twoje doœwiadczenie i hart ducha pomog¹ Ci osi¹gn¹æ zas³u¿on¹
nagrodê za postawê i dzia³anie. Ten czas jest odpowiedni na przygotowanie do
œlubu i za³atwianie formalnoœci, je¿eli masz takie zamiary. W sta³ych zwi¹z-
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kach to czas na pog³êbianie uczuæ, opiekê i czu³oœæ. Jest to równie¿ w³aœciwy
czas na adopcjê, kupno zwierz¹tka, zaopiekowaniem siê przyrod¹. Znak w po-
zycji prostej ukazuje ca³¹ piêkn¹ naturê cz³owieka honoru i godnoœci. Masz
przed sob¹ trzy drogi, teraz musisz wybieraæ, lecz wybór nie jest ³atwy. Pamiê-
taj jednak, ¿e otwarcie na mi³oœæ przyci¹ga do siebie wszystko. Analizuj przeto
znane Ci fakty, oparte na prawdziwej wiedzy, dzia³aj, lecz nie przywi¹zuj siê
do efektów tego dzia³ania. Dobrze przeanalizuj ka¿d¹ rzecz, jak¹ pragniesz
zdobyæ i pamiêtaj – wybór nale¿y do Ciebie.

Pozycja odwrotna znaku mówi: nie tak, nie têdy droga, lepiej wycofaj siê,
póki pora, odejdŸ od zamiaru, poczekaj. Lecz kiedy chcesz sprawdziæ swoj¹
naturê, znak w tym po³o¿eniu ukazuje z pomoc¹ nastêpnych znaków drogê
okrê¿n¹, trudn¹ i raczej nie do przejœcia, lecz spróbowaæ mo¿esz, aby samo-
dzielnie przekonaæ siê o swojej prawdzie, a si³ dodadz¹ runy.

O PRZEMYŒL
Jak wywi¹zujê siê z przyjêtych zadañ?
Czy jestem odwa¿ny i w jaki sposób tego doœwiadczam?
Czy by³bym gotowy poœwiêciæ siê dla wy¿szej sprawy, czy potrafiê broniæ
s³abszych?
Kiedy zobowi¹zujê siê wykonaæ jakieœ zadanie, czy robiê to rzetelnie?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie. WeŸ kilka pog³êbionych oddechów, rozluŸnij siê
w znany Ci sposób. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.

TIWAZ
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Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e stoisz przed wysok¹ gór¹, uœwiadamiasz sobie,
dlaczego wybra³eœ w³aœnie tê górê, dlaczego chcesz wspi¹æ siê na jej
szczyt. Widzisz trzy drogi prowadz¹ce do spe³nienia, jedna trudniejsza
od drugiej, lecz wiesz, ¿e kiedy znajdziesz siê na tym szczycie, bêdziesz
tym, kim chcesz byæ. Teraz jest w³aœciwy moment, aby wytrwale pod¹-
¿aæ wy¿ej i wy¿ej. Obierasz jedn¹ z dróg, idziesz wy¿ej i wy¿ej, Twoj¹
myœl¹ przewodni¹ jest osi¹gniêcie tego wymarzonego szczytu, a gwiaz-
da przewodnia wskazuje Ci drogê. Czujesz ciê¿koœæ nóg, czujesz zmê-
czenie, a jednak idziesz wy¿ej. Im jesteœ wy¿ej, tym zdobywasz do siebie
wiêksze zaufanie. Teraz zaczynasz iœæ etapami, planujesz strategiê po-
wodzenia i sukcesu, co jakiœ czas przystajesz, podziwiasz coraz to nowe,
coraz to piêkniejsze widoki, nabierasz si³ i pod¹¿asz wy¿ej, a¿ do szczy-
tu. Nie spieszysz siê, wiesz, ¿e osi¹gniêcie celu nie polega na ca³kowitym
zatraceniu siebie, na ca³kowitym poœwiêceniu. Pod¹¿asz dalej obran¹
drog¹, czujesz, jak cel jest blisko. W tej chwili wydaje Ci siê, ¿e masz
ma³o si³, chcia³byœ zawróciæ, lecz jest ju¿ za póŸno, musisz iœæ dalej.
Wspinasz siê wy¿ej, ju¿ widzisz szczyt, mobilizujesz siê i wreszcie osi¹-
gasz to, co wymaga³o wysi³ku, lecz w tej chwili sprawia ogromn¹ ra-
doœæ. Patrzysz na widoczn¹ panoramê i wiesz, ¿e te przepiêkne widoki
s¹ nagrod¹ za trud osi¹gniêcia swego pragnienia, za trud osi¹gniêcia
szczytu. Analizujesz swoj¹ wspinaczkê i wiesz, jakich porad udzieliæ,
gdyby ktoœ chcia³ iœæ w Twoje œlady. Teraz policz od jednego do piêciu,
otwórz oczy i powiedz sobie: dziêki niezawodnoœci, zaufaniu do samego
siebie osi¹gam ¿yciowe cele.
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18. BERKANO (BERKANAN)

REFLEKSJA

erkano to si³a rozwoju i ekspansji, której nie mo¿na powstrzymaæ. Si³a
seksualnoœci, dziêki której narodzi siê nasza przysz³oœæ, a któr¹ repre-

zentuj¹ dzieci. Symbol brzozy, wiotkiej brzozowej ga³¹zki, która wzrasta, ela-
stycznie poddaj¹c siê dotykowi wiatru, a poniewa¿ jest taka gibka, ¿adne, nawet
te najsilniejsze wichry jej nie z³ami¹, ona roœnie ciesz¹c oczy jasnozielonymi,
pachn¹cymi, drobniutkimi listkami, jakby przyklaskuj¹cymi radoœnie ludz-
kim poczynaniom. Jest symbolem ochrony i energetycznego zabezpieczenia.
W naszym ¿yciu jej dobroczynne dzia³anie uwidacznia siê podczas œwiêta
Bo¿ego Cia³a, kiedy przynosimy ochronny symbol do domu, aby wzmacnia³
nasze zamierzenia i opiekowa³ siê obszarem, w jakim ¿yjemy. Czy¿by brzozo-
wa ga³¹zka podczas obchodzenia tego œwiêta nie sugeruje nam czasami, ¿e
i my powinniœmy d¹¿yæ do boskoœci? Czy¿by sugerowa³a, ¿e rozwój i szczêœcie
w bezpiecznym, bogatym obszarze naszego istnienia s¹ tak samo ³atwe do
zrealizowania, jak przytulenie siê do pnia brzozy czy zerwanie ga³¹zki ze œwiê-
tego drzewa zdobi¹cego o³tarz? Znak umieszczamy na drzwiach jako ostatni
bastion ochronny – KMB, którego nie zaburzy ¿adna si³a zawiœci czy energe-
tycznego ataku. Berkano g³osi apoteozê maja, fizycznej mi³oœci oraz radoœci
p³yn¹cej z po³¹czenia i zapowiedzi nowego ¿ycia. Ten znak zwiastuje pomyœl-
noœæ, wzrost, zmiany na lepsze. Jest ³askawy dla wielu aspektów ludzkiego
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dzia³ania, zapowiada rozwój i powodzenie, podobnie jak przyroda rozwijaj¹ca
siê na wiosnê, tak i nasze sprawy rozkwitn¹ i zapachn¹, a my jak w objêciach
matki mo¿emy odczuwaæ bezpieczeñstwo i spokój.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Gromadzenie i przechowywanie energii. Zaczynanie od nowa.
Powolne zmiany. Dobrobyt. Znalezienie w³asnego miejsca na ziemi. Ochro-
na, bezpieczeñstwo. Subtelnoœæ. Receptywnoœæ, urodzajnoœæ, ochrona przed
ods³oniêciem, obna¿eniem. Realizm. Dom rodzinny, macierzyñstwo, kobie-
coœæ, narodziny, zmiana w ¿yciu, schronienie, stawanie siê, uwolnienie.
Po zas³u¿onym œnie budzisz siê do ¿ycia. Wykonujesz drobne czynnoœci i na-
gle dziêkujesz za nowy dzieñ. Przeci¹gasz siê, co powoduje wzrost si³ ¿ycio-
wych. Nabierasz w p³uca œwie¿oœæ wiosny. Wiesz, ¿e ten dzieñ bêdzie pomyœlny,
pe³en krz¹tania, i powiêkszania siê piêkna. Przytulasz twarz do partnera, ko-
kieteryjnie zagl¹dasz w oczy, zachêcasz do siewu. Bekano mówi o wioœnie. O wzro-
œcie i pracy przygotowawczej do ca³ego roku. W tym okresie sadzi siê nasionka
przysz³ych zdarzeñ. Planuje i zabiega o przysz³oœæ.

Pozycja odwrotna. Wiosna, wiosna i co dalej, kiedy wieje zimny wiatr, a du-
szê mrozi wspomnienie zimy? Czujesz konflikt, chcia³byœ iœæ w nowe i siaæ
nowe, masz jednak œwiadomoœæ, ¿e wysi³ek mo¿e pójœæ na marne. Ogarnia Ciê
powolna stagnacja, czekasz – na co? Wiedz, ¿e ten stan duszy, cia³a i umys³u to
tylko zablokowana runa Berkano. Utrata, roztrwonienie energii, zahamowany
rozwój, odrêtwienie. Brak œrodków, ograniczonoœæ, oszustwo, samo oszukiwa-
nie. Przebieg³oœæ, skrytoœæ. Urojenie. B³¹d, ja³owoœæ, stagnacja, zaæmienie
œwiadomoœci, k³opoty w domu.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY BERKANO

Symbol: przejœcie do lepszego ¿ycia, narodzenie nowego ¿ycia, opieka, roz-
wój, bezpieczeñstwo, matka.

T³umaczenie: brzoza, brzozowa ga³¹zka.
Walor fonetyczny: B.
Pora roku: wiosna – maj.
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Czas realizacji: dziesiêæ miesiêcy.
¯ywio³: Woda, Ziemia.
Roœlina: muchomor czerwony, brzoza, paproæ.
Zwierzê: wilk, niedŸwiedŸ, pies.
Kolor: zielony, ró¿owy.
Obszar feng shui, bagua: obszar dzieci oraz kariery zawodowej.
Znak zodiaku: Rak 22.06-22.07; Panna 23.08-22.09.
Minera³: kamieñ ksiê¿ycowy, malachit, szmaragd, per³a.
Talizman: ochrona „domu” w najszerszym znaczeniu tego s³owa, ochrona

ca³ego otoczenia, pomaga stan¹æ mocno na nogach zarówno pod wzglêdem
finansowym, psychicznym, jak i twórczym.

Amulet: daje wzrost zamo¿noœci, przeciw zewnêtrznym zagro¿eniom, chroni
przed wypadkami, ciê¿kimi porodami, chorobami kobiecymi.

Stan psychiczny: opieka, poczucie bezpieczeñstwa.
Zdrowie: uzdrowienie chorób kobiecych, kobiece piersi pod szczególn¹ opiek¹,

wzmocnienie koœæca i muskulatury cia³a, czakram seksualnoœci.
Zawód: opiekunka spo³eczna, niania, pielêgniarka, prostytutka.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Planeta: Ksiê¿yc, Wenus.
Aspekt ¿yciowy: opieka nad dzieckiem, osobisty rozwój, wzrastanie, dobrobyt.
Miejsce: park, brzozowy zagajnik, urokliwy zak¹tek w przyrodzie.

AFIRMACJA

Kocham kobiecoœæ w sobie.
Moje zamiary zostaj¹ zrealizowane.

Jestem czêœci¹ ca³oœci, któr¹ kocham i podziwiam.
Aspekty mojego ¿ycia spraw rozwijaj¹ siê do pozytywnego skutku,

jak m³ode listki na ga³¹zkach brzozy.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Nowe dochody. Zapewniony przyp³yw gotówki, bezpie-
czeñstwo finansowe. Czas wzrostu, ka¿da praca zapewnia dobry byt, rozra-
sta siê i daje odpowiednie dochody. Dobre perspektywy.

BERKANO
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Pozycja odwrotna. Potrzeba wiêkszego zadbania o finanse. Na skutek nie-
odpowiedniego zabezpieczenia mo¿liwe straty, przep³acone inwestycje. Po-
czekaj, a¿ sprawy przyjm¹ lepszy obrót.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Wewnêtrzna równowaga. Wyzwolenie z negatywnych prze-
konañ. Poczucie bezpieczeñstwa i opieki. Delikatnoœæ. Spontanicznoœæ.
Pozycja odwrotna. Nadmierny realizm. Przezornoœæ. Zatroskanie.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Mo¿liwoœæ œlubu z opiekuñczym partnerem. Zwi¹zek pod
skrzyd³em tej runy jest dobry i stabilny, zapowiada dochowanie siê potom-
stwa oraz duchowe zespolenie. W ma³¿eñstwie oraz zwi¹zku du¿e znacze-
nie ma przyci¹ganie fizyczne – seks. Partner delikatny i opiekuñczy, który
dba o bezpieczeñstwo psychiczne i fizyczne. Przychodzi z aktywn¹ pomoc¹,
kiedy zaistnieje taka potrzeba. Dzieci Berkano s¹ wszechstronnie wykszta³-
cone, wra¿liwe na piêkno.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ zerwania zwi¹zku na skutek ró¿nicy tempe-
ramentów oraz niedopasowania seksualnego.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobre zdrowie. Du¿e witalne si³y. Wigor. Wysoka odpor-
noœæ.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ poronienia, aborcji, trudnoœci z zajœciem
w ci¹¿ê. K³opoty z seksem, oziêb³oœæ.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Dobry czas na postêpy w pracy bez ryzyka zwolnienia.
Rozwijaj¹ca siê i dobrze prosperuj¹ca firma. Nowe kontrakty i umowy daj¹-
ce perspektywy rozwoju. Okres sukcesów zawodowych.
Pozycja odwrotna. Uwa¿aj, mo¿liwoœæ utraty pracy na skutek braku obro-
ny. Zahamowany na krótko rozwój firmy. Koniecznoœæ wiêkszego zadbania
o ludzi w zak³adzie pracy. Modyfikacje w firmie, reorganizacja, nowe sta-
nowiska pracy i trudnoœci z tym zwi¹zane.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Postêpy, osi¹gniêcia, odnalezienie na nowo sensu doœwiad-
czanej wiedzy. Inteligencja emocjonalna. Szko³a, uczelnia i wiedza nabywa-
na daje satysfakcjê i radoœæ. Poczucie szczêœcia. Pochwa³y, dobre oceny,
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stypendium naukowe, mo¿liwy wyjazd poszerzaj¹cy wiedzê – warsztaty
naukowe, seminaria.
Pozycja odwrotna. Bez znacz¹cych zmian, rutynowy okres szkolny.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. M³ody wygl¹d, zwykle d³u¿sze w³osy. Bystry wzrok. Osoba
ta chodzi, porusza siê z rozmachem. D³onie wiêksze, o krótszych palcach, co
znamionuje szybkie podejmowanie dzia³ania. Z ca³ej sylwetki emanuje chêæ
doœwiadczania aspektów ¿yciowych, rozmach i zdecydowanie. Czêsto osoba
taka wychowuje dziecko, a kobieta spodziewa siê dziecka. Ma ogromn¹ po-
trzebê tworzenia nowych rzeczy, nie poprzestaje na jednym; je¿eli ma firmê,
to otwiera nastêpn¹, gdzie g³ównym celem jest zatrudnienie ludzi i aktywna,
materialna pomoc. Je¿eli weŸmie kogoœ pod swoje opiekuñcze skrzyd³a, to
traktuje go jak dziecko, dba o jego dobro, rozwój i uczucia. Jej zak³ad pracy
wype³niony jest atmosfer¹ harmonii i troski o innych, gdzie wspó³praca jest
g³ównym czynnikiem rozwoju tego zak³adu, a to przyczynia siê do rozkwitu
i prosperity ka¿dego pracuj¹cego tam cz³owieka. W wyra¿aniu uczuæ jest bar-
dzo taktowna, ciep³a i empatyczna. Poniewa¿ ma dobrze rozwiniêt¹ intuicjê,
potrafi wyczuæ sytuacjê ludzi, jak równie¿ odpowiedni moment dobry na
inwestycje. Ludzie spod tego znaku to czêsto w³aœciciele lub dyrektorzy szkó³,
uczelni. Szko³a, której opiekunem jest osoba Berkano, uczy i przygotowuje
do ¿ycia, k³ad¹c nacisk na talenty i wrodzone umiejêtnoœci, rozwija siê je na
dodatkowych kó³kach zainteresowañ, a nastêpnie u³atwia start w ¿ycie. Spod
tego znaku wywodz¹ siê wró¿ki, nianie, zastêpcze mamy, pedagodzy. Znak
w ¿yciu ka¿dego z nas manifestuje siê, kiedy wspó³czujemy innemu cz³o-
wiekowi, pocieszamy kogoœ, przytulamy.
Pozycja odwrotna. W tej pozycji osoba ma wszystkie cechy jak w pozycji pro-
stej, tylko jest bardziej ostro¿na, mniej ufa swojej intuicji. Jest równie¿ bardziej
surowa i wymagaj¹ca w stosunku do siebie i innych. Mo¿e reprezentowaæ oso-
bê starsz¹ – babciê lub dziadka. W tej pozycji objawia siê archetypowa postaæ
„m¹drego starca”, która w snach prowadzi nas rozwa¿nie po bezdro¿ach ¿ycia.

PRZEPOWIEDNIA

Oto widzisz zapowiedŸ nowych, dobrych spraw, postêpu i rozwoju. Idziesz
w kierunku sukcesu i cokolwiek zrobisz czy postanowisz, pójdziesz do przo-
du. Planuj ma³¿eñstwo, zak³adaj firmê, idŸ do szefa po awans i podwy¿kê,

BERKANO
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dzia³aj! Powodzenie zapewnione. Twoje sprawy p³yn¹ pod rozpiêtymi ¿agla-
mi ¿ycia, popychane wiatrem emocji i nowych szans. Nie wahaj siê ani chwili,
szkoda przepuœciæ tak¹ okazjê. Dzisiaj mo¿esz doœwiadczyæ innego, piêknego
widzenia œwiata, w którym ¿yjesz. Masz zapewniony splendor i powodzenie.
Je¿eli szukasz swego miejsca, a widzisz ten znak, wiedz, ¿e w³aœnie odnalaz³eœ
to, czego szuka³eœ. Jest ono w³aœciwym miejscem, w którym zakwitnie dobro-
byt, a dzieci wzrosn¹ w poczuciu bezpieczeñstwa, mi³oœci i zrozumienia. Twoje
nowe dzia³ania wymagaj¹ opieki i pielêgnacji, masz jednak na tyle matczynej
cierpliwoœci, ¿e potrafisz realistycznie wszystko zaplanowaæ. Potrafisz równie¿
ochroniæ swoje odkryte na nowo miejsce na ziemi. Nie daj siê oszukaæ, omamiæ
mylnie wyobra¿onym brakiem œrodków prowadz¹cych do dobrobytu. Jeœli dzi-
siaj medytujesz z t¹ run¹, spodziewaj siê nowych olœnieñ, nowej znajomoœci,
duchowego wzrostu, wra¿liwoœci na otaczaj¹ce Ciê piêkno. Nie zapominaj o ko-
kieterii, wyraŸ mi³oœæ, która jest wiosn¹ ¿ycia.

Odwrotnoœci¹ znaku nie przejmuj siê zbytnio, on tylko ostrzega i zapowia-
da zmianê, a mo¿e ten czas, ten obszar jest Ci niezbêdny, abyœ docenia³ bar-
dziej moc i piêkno, które s¹ w Tobie, nie na zewn¹trz.

RYTUAŁ STWORZENIE BEZPIECZNEGO MIEJSCA.

To, co w tej chwili proponujê, rytua³em nazwaæ raczej nie mo¿na, a jednak
w ten sposób postêpowano przed wiekami. Sposób ten s³u¿y z doskona³ymi efek-
tami ludziom i dzisiaj. Wiele osób nazywa to zdobieniem domu, energetyzowa-
niem: „nie wiem, dlaczego tak zrobi³am, a tak jest ³adnie” itd. Wszystko jedno,
jak nazwiemy ten sposób, cel jest jeden – ochrona i bezpieczeñstwo domu.

Latem, kiedy bêdziesz gdzieœ na ³onie natury, mo¿e nad rzek¹ lub morzem
albo w górach czy zwyczajnym spacerze poln¹ œcie¿k¹, poszukaj czterech wiêk-
szych kamieni. One same na Ciebie wpadn¹, wystarczy, ¿e nakierujesz umys³
na szukanie kamienia, który zabezpieczy Twój dom. Kiedy natkniesz siê na
taki kamieñ, weŸ go w d³onie i zapytaj, czy chce byæ z Tob¹. Kamieñ odpowie
Ci zwiêkszon¹ ciep³ot¹, mrowieniem lub odczuciem. Na odczucia zwróæ baczn¹
uwagê, bo kamienie najchêtniej tak w³aœnie mówi¹. Je¿eli poczujesz dobroæ,
przyjemnoœæ, bezpieczeñstwo i to, ¿e ten kamieñ Ci siê podoba – zabierz go ze
sob¹. W ten sam sposób poszukaj innych kamieni. Nie musisz ograniczaæ siê
do czterech, mo¿esz zabraæ ich tyle, ile tylko chcesz. W domu umyj dok³adnie
ka¿dy kamieñ, rozmawiaj¹c z nimi mów, czego od nich oczekujesz. Po umyciu
po³ó¿ je na rêczniku lub czymœ stosownym, aby wysch³y. Zapewne widzia³eœ
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ju¿ gdzieœ, mo¿e u dzieci zbiór takich kamieni, piramidek lub swobodnie u³o-
¿onych, wiesz ju¿... Tak? Dla ozdoby. Ty, mój drogi runisto, ju¿ wiesz, ¿e
wszystko, co Ciê otacza, ma jak¹œ przyczynê i daje jakiœ skutek. Te rytua³y,
dzia³ania maj¹ na celu nie jakiœ skutek, tylko zamierzone dzia³anie, daj¹ce
œciœle okreœlony skutek. Dlatego zapal bia³¹ i zielon¹ œwiecê, kadzide³ko, do
miseczki wlej troszkê wody. Potrzymaj miseczkê miêdzy d³oñmi wyobra¿aj¹c
sobie, jak z Twoich d³oni do wody ws¹cza siê œwiat³o i boska energia, któr¹
jesteœ wype³niony. Na stole, przy którym siedzisz, ustaw kwiat doniczkowy,
najlepiej paproæ. W drugiej miseczce przygotuj sobie trochê ziemi. Przygotuj
sobie tak¿e czerwony pisak. Usi¹dŸ spokojnie. Teraz weŸ pierwszy kamieñ,
przesuñ go nad p³omieniem œwiecy, dymem kadzide³ka, delikatnie skrop wod¹
i na chwilê u³ó¿ na ziemi w miseczce, po czym pisakiem narysuj na kamieniu
runê Berkano. Postêpuj w ten sposób z nastêpnymi dwoma kamieniami, a na
czwartym narysuj runê Wunjo. Kamienie mo¿esz po³o¿yæ w czterech k¹tach
pokoju, w piwnicy lub na zewn¹trz domu. Sam musisz wybraæ u³o¿enie. Mo-
¿esz równie¿ u³o¿yæ je razem w inny sposób. Roz³o¿enie po k¹tach zabezpie-
cza domostwo i jego mieszkañców, sprawia, ¿e wszelkiego typu zagro¿enia
odpierane s¹ przez energiê run. Po³o¿enie kamieni w jednym miejscu energe-
tyzuje obszar, w którym one le¿¹, ma równie¿ dzia³anie zabezpieczaj¹ce, choæ
skumulowane. Lepiej kamienie roz³o¿yæ, lecz wybór, jak zawsze, nale¿y do
Ciebie. A co z paprotk¹? Paproæ w domu zmienia ³adunki elektryczne na ko-
rzystne dla cz³owieka, niweluje cieki wodne, wch³ania negatywn¹ energiê p³y-
n¹c¹ od urz¹dzeñ typu telefon komórkowy, telewizor, komputer, kuchenka
mikrofalowa. Je¿eli jesteœ posiadaczem takich urz¹dzeñ, obowi¹zkowo powi-
nieneœ mieæ po dwie doniczki w pomieszczeniu, gdzie te urz¹dzenia siê znaj-
duj¹. Paprotki powinny byæ ustawione blisko tych urz¹dzeñ. Je¿eli masz
telewizor i radio, wystarcz¹ trzy sztuki tych dobrych roœlin w mieszkaniu.
Paprotka ma równie¿ dzia³anie ostrzegaj¹ce, mianowicie zaczyna wysychaæ,
je¿eli jeden z domowników choruje, a czêsto oddaje ¿ycie, aby wydzieliæ wiê-
cej uzdrawiaj¹cej energii. Podobne dzia³anie ma wiele roœlin doniczkowych:
czerwona pelargonia na parapecie odbija lub przyjmuje na siebie, w zale¿noœci
od si³y, wszelkiego typu z³e ¿yczenia kierowane pod adresem mieszkañców.
Z pomoc¹ okr¹g³ych liœci i kiœci kwiatowych sprawia, ¿e do naszego domu
przyci¹gane s¹ tylko dobre myœli i bogactwo. Paprocie widzimy czêsto w re-
stauracjach i biurach, pelargonie przed hotelami, restauracjami. Dawniej lu-
dzie wiedzieli, jak zabezpieczaæ domostwo, a pelargonie zajmowa³y w nim
miejsce naczelne.

Je¿eli pragniesz powodzenia, pomyœlnej przysz³oœci, weŸ ma³e legitymacyj-
ne zdjêcie i na odwrotnej stronie narysuj trzy razy ten znak obok siebie. Pod
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spodem mo¿esz (nie musisz) dorysowaæ runê Raidho lub Laguz. W ten sposób
mo¿esz pomóc innym.

O PRZEMYŒL
Co zyskujê dziêki ³agodnoœci?
Jakie mam samopoczucie w maju?
Czy czêsto podejmujê wyzwania i realizujê je?
Jak bardzo wierzê w swoj¹ stwórcz¹ moc?
Co dla mnie znaczy s³owo: opieka, matka, poczucie bezpieczeñstwa?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

To zielone œwiat³o.
Usi¹dŸ wygodnie, odetchnij trochê g³êbiej, rozluŸnij siê w znany Ci
sposób. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
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Teraz wyobraŸ sobie, ¿e jesteœ w brzozowym lesie, doko³a widzisz bia³e
pnie brzóz, czujesz ich zapach, podziwiasz wiotkie ga³¹zki niczym dziew-
czêce w³osy. Przytulasz twarz do jednego z pni drzew, czujesz g³adkoœæ
kory, czujesz przyjemne ciep³o p³yn¹ce od tego drzewa. W tym momen-
cie czujesz jakby wzrost, czujesz lekkoœæ, jakbyœ za chwilê mia³ wnieœæ
siê pod niebo, obejmujesz pieñ, przywierasz do niego ca³ym sob¹ i czu-
jesz nap³ywaj¹c¹ energiê, czujesz przyp³yw optymizmu, radoœci, pogo-
dy ducha. Teraz ws³uchujesz siê w siebie, w bicie w³asnego serca, czujesz,
jak szum drzewa i rytm serca zlewaj¹ siê w jedno. Uœwiadamiasz sobie,
¿e Twoje miejsce na tej ziemi jest w Twoim w³asnym sercu, czujesz, jak
sprawy, które dot¹d wymaga³y wysi³ku, teraz rozwi¹zuj¹ siê same,
wiesz, czujesz jak nastêpuje rozkwit mo¿liwoœci, jak ³atwo mo¿na byæ
pe³nym dobrobytu. Myœli masz lotne, wolne niczym ptaki na niebie.
Czujesz przyp³yw optymizmu, nieomal euforii. Teraz pos³uchaj, co masz
sobie do powiedzenia, wiesz, ¿e kiedy oszukujesz sam siebie, to nic udaæ
siê nie mo¿e, a kiedy teraz myœli masz tak jasne, tak wolne, mo¿esz
urodziæ siê na nowo. Zapamiêtujesz ten stan, zatrzymujesz tê energiê
w sobie, ca³y czujesz siê otoczony t¹ ochronn¹ energi¹. Teraz policz od
jednego do piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: jestem bezpieczny, spo-
kojnie wzrastam w zamo¿noœæ i urodzajnoœæ.

BERKANO





19. EHWAZ

REFLEKSJA

hwaz narysowany jest w ideogramie litery M, co sugerowaæ mo¿e pocz¹-
tek wszelkich s³ów zaczynaj¹cych siê na tê literê, a wiêc na przyk³ad

mi³oœæ, ma³¿eñstwo, mama, Maria, moc, itd. W istocie w znaku tym zamiesz-
czona jest potê¿na si³a, wyra¿ona pod mianem tych s³ow. I choæ oznacza ona
jazdê na koniu, to ile¿ gracji i elastycznoœci powinien mieæ jeŸdziec, aby tak
w³adaæ swoim i konia cia³em, aby utrzymaæ siê na koñskim grzbiecie, doje-
chaæ, osi¹gaj¹c zamierzony cel.

Koñ Odyna, wed³ug legendy – nie byle jaki, bo oœmionogi Sleipnir, szybszy
ni¿ wiatr – porusza³ siê na ziemi, wodzie i w powietrzu, by³ przyjacielem i towa-
rzyszem. On to dowiód³ tego boga pod drzewo œwiata, przy którym po dziewiê-
ciu dniach i nocach cierpieñ Odyn odkry³ wielk¹ m¹droœæ zapisan¹ w znakach
runicznych.

Nordyccy magowie wierzyli, ¿e koñ jest zwierzêciem œwiêtym o ogromnej
witalnej, mêskiej sile; wiedzieli, jak¹ moc¹ w³ada. Echa tych wierzeñ odnajdu-
jemy w bajkach i przypowieœciach, miêdzy innymi w rosyjskiej baœni „Konik
Garbusek”.
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W symbolice sennej koñ zapowiada dobry czas, jazda na koniu – osi¹gniêcie
celu, zamierzenia. Koñ w ogólnym znaczeniu to si³a erotyki, m³odoœci, mêsko-
œci. Ehwaz jest symbolem zarówno jeŸdŸca, jak i konia, a to ju¿ zapowiedŸ wspó³-
grania z energi¹ harmonijnego po¿ycia, dobrego partnerstwa, owocnej wspólnej
pracy, nowych przyjació³ i jednoœci w mi³oœci oraz okie³znania dzikiej si³y, naj-
czêœciej nadmiernej wyobraŸni, je¿eli znak jest w pozycji prostej. W pozycji
odwrotnej jest zapowiedzi¹ bolesnego oderwania od jednoœci, rozejœcia siê, za-
trzymania w dojœciu do celu. W tej pozycji uwidacznia siê si³a podstêpnej wy-
obraŸni, zazdroœci, jak¿e krzywdz¹cej partnera czy przyjaciela, prowadz¹cej do
rozstania. Ideogram tego znaku to nic innego, jak podwójna runa Laguz, zwró-
cona ku sobie, a wiêc jakby podwójna si³a dobrych emocji, mi³oœci.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Dynamiczna harmonia. Dobra wspó³praca. Zgrany zespó³,
zaufanie, lojalnoœæ, wspólne d¹¿enie do tego samego celu. Ma³¿eñstwo, part-
nerstwo. Pomyœlny wynik osi¹gniêty kolektywnie. Jednoœæ teorii i praktyki,
serca i czynu. Prawoœæ. Czas na mi³oœæ.
Czas Ehwaz jest czasem ruchu i zmian fizycznych oraz psychicznych. £¹czy
siê owa zmiana równie¿ z nowymi sytuacjami, miejscami w kierunku popra-
wy. Znak ten zapowiada formalne partnerstwo lub ma³¿eñstwo oraz wspó³pra-
cê w zespole. Jest on równie¿ zapowiedzi¹ spotkania swego duchowego
opiekuna. Kiedy tworzysz udany tandem, ka¿da praca udaje siê, idzie do przo-
du. Tak jak jeŸdziec i koñ, kiedy ka¿dy ruch jednego jest wyczuwany przez
drugiego, wiele trudnych przeszkód pokonuje siê z ³atwoœci¹, a pokonywanie
nawet trudnej drogi dostarcza przyjemnoœci.

Pozycja odwrotna. Skostnia³a harmonia. Sp³ycenie, bezwolnoœæ myœli i uczuæ.
Samozadowolenie. Bezkrytycznoœæ. Utrata swojej w³asnej indywidualnoœci.
Gnuœnoœæ panuj¹ca w zespole. Rozbie¿noœæ miêdzy wol¹ i czynem. Bezzasad-
na nadzieja na zmianê. Zdrada. Niewiara we w³asne si³y.
No tak, koñ przewróciwszy siê, przyt³oczy³ jeŸdŸca. Ka¿dy ratuje siê sam,
myœli tylko o sobie. Ju¿ nie ma partnerstwa i zgody, pójœcie do przodu zosta³o
zatrzymane, a powsta³a sytuacja prowadzi do rozejœcia siê. Lecz mo¿esz zacze-
kaæ, rozejrzeæ siê, pomyœleæ. Wiedz, ¿e ka¿dy z partnerów ma swoja wolê i pra-
gnie dzia³aæ w zgodzie w³aœnie z ni¹.
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SYNCHRONICZNE ASPEKTY
RUNY EHWAZ

Symbol: partnerstwo, wspó³praca, harmonia, podró¿ przez ¿ycie, wspólne
dzia³anie, jazda na koniu.

T³umaczenie: koñ bojowy, koñ, dwa konie.
Walor fonetyczny: E.
Pora roku: wiosna.
Czas realizacji: dziewiêæ miesiêcy.
¯ywio³: Ziemia, Woda, Powietrze, Ogieñ.
Roœlina: bluszcz, bratek, piwonia.
Zwierzê: koñ.
Kolor: pomarañczowy.
Obszar feng shui, bagua: obszar partnerstwa.
Znak zodiaku: Waga 23.09-22.10; BliŸniêta 21.05-21.06.
Minera³: rubin, kwarc ró¿owy, awenturyn, rubin.
Talizman: nadaje bieg, si³ê i rozpêd zadaniu, jakie chcemy wykonaæ, utrzy-

muje jednoœæ w grupie, wzmaga wiernoœæ i zaufanie, utrzymuje harmoniê
w szeroko pojêtym partnerstwie, przyci¹ga przyjació³.

Amulet: zapewnia partnerstwo, mi³oœæ, dobr¹ wspó³pracê, nowych znajomych.
Znak rozwoju uczuæ, przynosi dobr¹ mi³oœæ.

Stan psychiczny: tolerancja, akceptacja otoczenia, empatia, elastycznoœæ
w dzia³aniu, ugodowoœæ.

Zdrowie: p³uca, uk³ad oddechowy, nerki, splot s³oneczny, czakram drugi i trzeci.
P³yn organizmu: pot.
Zawód: kierowca, d¿okej, motorniczy.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Planeta: Wenus, Merkury.
Aspekt ¿yciowy: partnerstwo, wspó³praca, wspó³granie, wyobraŸnia.
Miejsce: droga, podró¿.

AFIRMACJE

¯yjê w harmonii.
Ka¿dy cz³owiek jest moim przyjacielem.

Tak jak akceptujê siebie, tak akceptujê innych.
Wyobra¿am sobie tylko konstruktywne sytuacje.

EHWAZ
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ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. M¹dre zarz¹dzanie finansowe doprowadzi do wzrostu zaso-
bów. Zysk ze wspó³pracy. Pomyœlne, korzystne zmiany. Prosperuj¹ca spó³-
ka. Zyskowne umowy. Spó³ka rodzinna, doskonale prosperuj¹ca.
Pozycja odwrotna. Niew³aœciwe, z³e traktowanie pracowników zapowiada
straty finansowe, mog¹ce doprowadziæ do upadku i straty firmy. Straty na
skutek niedba³oœci oraz rozrzutnoœci. Lekcewa¿enie partnera finansowego,
prowadz¹ce do oszustwa i strat.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Pogoda ducha. Elastycznoœæ myœlenia. Potrzeba wymiany
doœwiadczeñ. Ugodowoœæ. Poczucie w³asnej wartoœci. Wielkodusznoœæ.
Pozycja odwrotna. Nadmierna negatywna wyobraŸnia. Lêk. Podejrzliwoœæ
co do dzia³añ i uczuæ partnera. Poczucie samotnoœci.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Umiejêtnoœæ porozumienia. Harmonia. Otwarte wyra¿anie
uczuæ. Szacunek i zrozumienie w partnerstwie. Udane ma³¿eñstwo. Zrozu-
mienie potrzeb i mo¿liwoœci partnerskich. Zachowanie indywidualnoœci
w jednoœci ma³¿eñskiej, przyjaŸni i kole¿eñstwie. Ma³¿eñstwo zawarte pod
patronatem tej runy bêdzie d³ugie, udane i zgodnie zrealizuje dobre cele,
tworz¹c udany tandem. Postawa partnera wyzwala kreatywnoœæ, rozwój i ini-
cjatywê.
Pozycja odwrotna. Podejrzliwoœæ i niewiara przy wybuja³ej wyobraŸni do-
prowadziæ mo¿e do rozwodu. Utrata w³asnej indywidualnoœci, ¿ycie w cieniu
partnera, czyny tylko dla niego („nie mogê bez Ciebie ¿yæ”) oraz pasywnoœæ
w dzia³aniu sprowokowaæ mog¹ rozpad zwi¹zku w wyniku wykorzystania
niew³aœciwej postawy partnera.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobre zdrowie. Harmonizuje wszelkie podwójne narz¹dy,
a zw³aszcza nerki, nadnercza, jajniki i j¹dra. Wzmacnia pêcherz moczowy.
Usprawnia i uelastycznia ca³y organizm. Energetyzuje czakram splotu s³o-
necznego, czakram serca, wzmacnia miêœnie grzbietowe.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ urazów i z³amañ. Brak równowagi psychicz-
nej, nadmierny lêk o zdrowie prowadz¹cy do obni¿enia systemu odporno-
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œciowego, a to do ró¿nego typu chorób, ³¹cznie z nierównowag¹ ciœnienia –
skacz¹ce ciœnienie krwi.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Czas dobrej pracy zespo³owej. Potrzeba zatrudniania no-
wych pracowników. Mo¿liwy s³u¿bowy wyjazd. Potrzeba wprowadzenia
innowacji w pracy lub firmie, co przyczyni siê do zrealizowania wielkich
planów i zamiarów. Objêcie kierowniczego stanowiska. Mianowanie na kie-
rownika. Firma spod tego znaku zatrudnia wielu pracowników, tworzy fi-
lie, przyczynia siê do wdra¿ania wynalazków i usprawnieñ.
Pozycja odwrotna. Podró¿ s³u¿bowa bez efektów. Trudnoœci w prowadzeniu
zespo³u s³u¿bowego. Odejœcie z firmy, któr¹ posiadasz, zaufanego pracowni-
ka. Mo¿liwoœæ przeniesienia na inne stanowisko lub zmiana w prowadzonej
firmy dotycz¹ca pracowników. Uwaga na dokumenty dotycz¹ce spraw pra-
cowników: ubezpieczenie, formularze zatrudnieñ, kosztorysy p³acowe, for-
mularze wyp³at – musz¹ byæ w porz¹dku.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Ta œcie¿ka edukacyjna prowadzi do sukcesu. Koniecznoœæ
wykonania zadania w grupie – szkolna gazetka, referat lub tym podobne
w innych instytucjach edukacyjnych. Wygrany szkolny mecz. Nagroda dla
szko³y.
Pozycja odwrotna. ̄ mudna indywidualna praca. Odpisana klasówka, sko-
piowana praca magisterska. Mo¿liwoœæ powtarzania materia³u z powodu
niezdanego egzaminu. Ferie. Wakacje.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Cz³owiek œredniego wzrostu czêsto, w skórzanym ubiorze
lub przylegaj¹cym do cia³a. Chodzi ko³ysz¹c siê na boki. Osoba ta lubi
zwierzêta i przyrodê. Wiêksze d³onie, palec wskazuj¹cy i œrodkowy tej sa-
mej d³ugoœci. Uœcisk mocny, zdecydowany, d³oñ delikatnie wilgotna, mi³a
w dotyku. WyraŸnie widaæ zdecydowanie w dzia³aniu. Cz³owiek umie i lu-
bi doradzaæ. Dobry kolega, przyjaciel, partner. Tolerancyjny i akceptuj¹cy.
Przy tym cz³owieku inni rozkwitaj¹ i realizuj¹ siê. Osoba swoim zachowa-
niem, zaanga¿owaniem w sprawê spo³eczn¹ potrafi porwaæ otoczenie do
dzia³ania, tworzenia i pomocy, tak jak Jurek Owsiak i jego Wielka Orkie-
stra Œwi¹tecznej Pomocy. Wszelkiego typu wspólne dzia³ania charytatywne
wyp³ywaj¹ od ludzi spod znaku Ehwaz. Spod tego znaku wywodz¹ siê rów-
nie¿ znakomici dyplomaci.

EHWAZ
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Pozycja odwrotna. Tak samo jak w pozycji prostej, tylko wyczuwalne zdener-
wowanie, napiêcie. Osoba mo¿e lubiæ plotki, lubi równie¿ sama je tworzyæ.
Bardzo potrzebuje ludzi, a je¿eli z jakiœ powodów nie mo¿e siê kontaktowaæ
z innymi, popada w depresjê. Trudno jej przejœæ przez okres urlopu, je¿eli
ma spêdzaæ go tylko z rodzin¹. Trudny czas dla kobiety po urodzeniu dziec-
ka, kiedy pozostaje sama i jest zdana na w³asne si³y.

PRZEPOWIEDNIA

Zapowiada siê czas wspólnej drogi do wyznaczonego celu. Ca³e Twoje ¿ycie
ulega poprawie, ju¿ czujesz klimat wisz¹cy w powietrzu jak przyjemny zapach.
Sprawy partnerskie maj¹ siê znakomicie, mo¿ecie mieæ ochotê na stworzenie
czegoœ nowego i dobrego. Dobry czas, aby planowaæ wspólne, nowe ¿ycie. Ten
znak jest symbolem porozumienia, harmonii, ruchu w kierunku poprawy.
Korzystny czas dla zwi¹zków partnerskich dziêki wspólnemu dzia³aniu, nie
zatracaj¹c swojej indywidualnoœci pod¹¿asz w kierunku swego przeznaczenia.
Czujesz potrzebê ruchu, aktywnoœci. Okres Ehwaz jest potrzebny do poprawy
ca³ego ¿ycia. Jeœli dziœ medytujesz z tym znakiem, mo¿esz mieæ ochotê na
przemieszczanie siê, na wyjazd, który zaowocuje pozytywn¹ zmian¹. Je¿eli
jesteœ w zwi¹zku, dzieñ ten przyniesie poprzez wspó³pracê zmianê na polu
fizycznoœci, mo¿esz razem stworzyæ coœ ciekawego, coœ nowego i dobrego.
Gdybyœ nie mia³ wiary we w³asne si³y, gdybyœ czu³ siê st³amszony lub zdomi-
nowany przez partnera – zastanów siê i pomyœl: dlaczego? Mo¿e za bardzo
ulegasz tym wp³ywom, pamiêtaj – wszystko otrzymujesz, bo tego chcesz, wszyst-
ko otrzymujesz na w³asne ¿yczenie. Nie poddawaj siê rozczarowaniu, przeana-
lizuj swe myœli i swoje postêpowanie. Pos³uchaj, co ma do powiedzenia Twoja
kole¿anka, Twój partner i przyjaciel. Wiedz, ¿e ka¿de spotkanie mo¿e Ciê
wiele nauczyæ

Je¿eli widzisz znak w odwrotnej pozycji, zwróæ uwagê przede wszystkim na
siebie, zastanów siê, jakie b³êdy pope³niasz, mo¿e za ma³o wierzysz w siebie?
Zachowaj umiar i odejdŸ od negatywnych wyobra¿eñ. Tak ustawiony znak
ostrzega i podpowiada: mo¿na inaczej. Pos³uchaj innych, weŸ przyk³ad z lu-
dzi, którzy potrafi¹ dostrzec w drugim samego siebie. Nie ulegaj w nadmiarze
t³amszeniu swojej osoby.
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RYTUAŁ UMOCNIENIA ZWIĄZKU

Przygotuj siê jak zwykle do rytua³u, przygotuj trzy czerwone i dwie ró¿owe
œwiece, ró¿ow¹ wst¹¿eczkê, aktualne zdjêcie, najlepiej legitymacyjne, swoje
i swojego sta³ego partnera, mê¿a, czerwony mazak. Ten rytua³ wykonuje siê
dla silniejszego utrwalenia zwi¹zku, w ma³¿eñstwie. Czas wykonywania – na
rosn¹cym ksiê¿ycu lub podczas pe³ni. Jak zwykle wybierz porê, kiedy nikt Ci
nie przeszkadza. Zapal œwiece, zaczynaj¹c od czerwonych. Uwa¿nie popatrz na
swoje zdjêcie i zwróæ uwagê, jakie odnosisz wra¿enie, po czym wyobraŸ sobie,
¿e jesteœ maleñkim dzieckiem, które otoczone jest mi³oœci¹ i opiek¹. Przypo-
mnij sobie, kiedy Ty kocha³eœ w taki bezinteresowny sposób i skieruj to uczu-
cie na zdjêcie, otocz je mi³oœci¹, dobroci¹, wsparciem i akceptacj¹. Kiedy
poczujesz, ¿e jest ono nape³nione tymi dobrymi uczuciami, weŸ mazak i na
odwrotnej stronie narysuj runy: Ehwaz, Kenaz, Gebo, Odala i Algiz.

WeŸ teraz w d³onie zdjêcie partnera, postêpuj z nim tak samo, jak ze swoim
kiedy nasycisz ju¿ je mi³oœci¹, narysuj te same runy, co na swoim zdjêciu.
Teraz po³¹cz zdjêcia twarzami do siebie i owiñ je wst¹¿eczk¹, ca³y czas myœl¹c
o mi³oœci, jaka was ³¹czy. Zgaœ œwiece i zapalaj je przez szeœæ dni; je¿eli w ostat-
nim dniu œwiece pozostan¹ jeszcze du¿e, bêdziesz musia³ poczekaæ tak d³ugo,
a¿ siê wypal¹. Zdjêcia schowaj na czas palenia œwiec, czyli szeœæ dni. Po tym
czasie w³ó¿ je w ramkê, lecz w niewidoczny sposób najlepiej umieœæ je pod
wspólnym, wiêkszym zdjêciem. Ustaw je w sektorze partnerstwa, w pokoju,
gdzie najczêœciej przebywacie.

Je¿eli potrzebujemy przyjació³ i zmiany na tym polu, czujemy siê samotni,
¿yjemy w stagnacji towarzyskiej, a pragniemy doœwiadczaæ nowego, narysuj-

EHWAZ
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my na bia³ej kartce podczas pierwszej kwadry runê Ehwaz – za dziewiêæ dni
doœwiadczymy zmiany.

Dobrze jest wygrawerowaæ tê runê na œlubnej obr¹czce – daje ma³¿eñsk¹
harmoniê, porozumienie i szczêœcie.

O PRZEMYŒL
Jak planujê podró¿e – krok po kroku, czy widzê cel podró¿y na pocz¹tku?
Jak szybko osi¹gam to, czego pragnê?
Czuje siê samotny – co robiê, aby mieæ przyjació³?
Czy aktualnie chcê byæ kochany, czy potrafiê kochaæ?
Czy potrafiê, kiedy trzeba, zaanga¿owaæ ludzi w dobr¹ ideê?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie, weŸ kilka pog³êbionych oddechów, rozluŸnij siê w zna-
ny Ci sposób. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
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Teraz wyobraŸ sobie, ¿e stoisz na ³¹ce, widzisz pas¹ce siê konie, podzi-
wiasz ich piêkno, lœni¹c¹ grzywê, ca³¹ sylwetkê. Powoli podchodzisz do
stada i widzisz, wyobra¿asz sobie, jak jeden z koni przybli¿a siê do
Ciebie. Czujesz jego zapach, g³adzisz jego g³adk¹ sierœæ, masz wra¿e-
nie, jakby ten koñ zaprasza³ Ciê na przeja¿d¿kê. Patrzysz w jego ogrom-
ne m¹dre oczy i widz¹c zachêtê, dosiadasz go. Czujesz, wyobra¿asz
sobie ruch i tempo jazdy na koniu. Czujesz, ¿e im bardziej poddajesz siê
jego ruchom, tym jazda jest przyjemniejsza i p³ynniejsza. Uœwiada-
miasz sobie, jak wa¿ne w tym tandemie jest zgranie i harmonia, bycie
jednoœci¹. Teraz uœwiadamiasz sobie, ¿e to Ty jesteœ harmoni¹, wszyst-
ko, co widzisz dooko³a jest harmoni¹, wspó³graniem, nawet muzyk¹,
s³yszysz, jak wiatr gra w Twoich w³osach, promienie s³oñca, œpiew pta-
ków, têtent kopyt jest jedn¹, wielk¹, wspaniale brzmi¹c¹ orkiestr¹.
Czujesz, jak razem z koniem unosisz siê w niebo, p³yniesz na promie-
niu ksiê¿yca i s³oñca, czujesz niewys³owion¹ b³ogoœæ, zmys³y masz
wyostrzone, czujesz, jakbyœ unosi³ siê w gwiazdy. Teraz wyobra¿asz
sobie, widzisz gwiazdê, ogromn¹ gwiazdê, jedn¹ jedyn¹, uœwiadamiasz
sobie, ¿e jest to Twoja gwiazda przewodnia, gwiazda szczêœcia. Zapa-
miêtaj jej blask, otaczasz siê jej blaskiem, ch³oniesz j¹ w siebie. A teraz
poma³u, nasycony b³ogoœci¹ i szczêœciem, wracasz tu i teraz. Policz od
jednego do piêciu i powiedz sobie: poznajê ró¿norodnoœæ w jednoœci i jed-
noœæ w ró¿norodnoœci.

EHWAZ





20. MANNAZ

REFLEKSJA

annaz symbolizuje cz³owieczeñstwo i jego wielkie przes³anie. Co znaczy
byæ cz³owiekiem? Co znaczy mieæ œwiadomoœæ? Czy cz³owiek to tylko

cia³o, czy po³¹czenie duszy i cia³a? A mo¿e to bo¿a iskra, któr¹ otacza materia
zwana cia³em? Czy tylko przypisywanie sobie w³adzy i panowanie nad œwia-
tem, czy wspó³pracê, a mo¿e odpowiedzialnoœæ za ten¿e œwiat? Prawd¹ jest, ¿e
cz³owiek swoj¹ m¹droœci¹ przyczynia siê do zmiany obszaru, w którym ¿yje,
przyczynia siê do postêpu i siêga gwiazd. A gdyby tak przesta³ skazywaæ na
cierpienie swoich braci mniejszych – zwierz¹t, roœlin i bardziej zaopiekowa³
siê nimi, zamiast niszczyæ tê bezpieczn¹ kolebkê, w jakiej siê urodzi³ i wycho-
wa³? Panowanie nieod³¹cznie wi¹¿e siê z opiek¹. Ja, cz³owiek – co znaczy to
miano? Si³a i moc, czy s³aboœæ i umieranie? ¯ycie toczyæ powinno siê w spo-
sób zwyczajny, lecz nie w zwyk³y. Cz³owiek krocz¹cy duchow¹ œcie¿k¹ pod¹¿a
w zrozumienie i to w³aœnie przes³anie znaku – pojmowanie zale¿noœci zespo-
³owych, a zespó³ to wszystko, co wokó³. Przebudzenie, ujrzenie spraw, rzeczy,
innych wokó³ takimi, jakie one s¹, prawdy w ca³ej jej doskona³oœci. Doznanie
mocy i potêgi rozumu, jestestwa, tego, kim jest cz³owiek. Mannaz reprezen-
tuj¹ ludzie wielcy duchem; ci, którzy zrozumieli, doœwiadczyli trudem wiel-
koœci swojej i przyk³adem, staraniem ukazuj¹ wielkoœæ innych. Dzia³aj¹ dla
dobra, tworz¹ rzeczy nieprzemijaj¹ce, s¹ przyk³adem, jak mo¿na w harmonii
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i z postêpem pracowaæ w ludzkiej wspólnocie. Do tej grupy zaliczyæ mo¿na
ludzi, którzy zajmuj¹ siê ochron¹ œrodowiska, wszelkiego typu dzia³aczy, a na-
de wszystko Jana Paw³a II.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Cz³owieczeñstwo. Moc i zrozumienie dziêki wy¿szej wiedzy.
Wielka przenikliwoœæ widzenia. Szczêœliwe ¿ycie we wspólnocie. Pojmowanie
wzajemnych zale¿noœci w zespole. Wspólnoœæ. Kolektywny porz¹dek. Tole-
rancja. Poszukiwanie po przebudzeniu. Boska struktura, inteligencja, uwaga,
porz¹dek spo³eczny. Runa symbolizuje cz³owieka, który poszukuje, który po-
d¹¿a duchow¹ œcie¿k¹.
Cz³owiek – co znaczy, ¿e aby odpowiedzieæ sobie na pytania, nale¿y zwróciæ
siê do swego boskiego wnêtrza. Nie nale¿y jednak oddzielaæ siê od otoczenia.
¯ycie toczyæ powinno siê w sposób zwyczajny, lecz nie w zwyk³y. Aby dojœæ
do poznania siebie i œwiata, zatrzymaj siê w teraz. Ten wewnêtrzny stan czu-
wania zaprowadzi Ciê do poznania. Szukaj, a znajdziesz; pracuj, a zrobisz;
kochaj, a bêdziesz kochany.

Pozycja odwrotna. Utrata orientacji. Brak przenikliwoœci widzenia. Chaos spo-
wodowany niezrozumieniem wzajemnych zale¿noœci w zespole. Zanik wzajem-
nych zale¿noœci. Wyobcowanie. Osamotnienie. Zaœlepienie. Nietolerancja. Z³e
nawyki, które trzeba przezwyciê¿yæ. Depresja, moralizatorstwo, œlepota, utrata
zaufania do siebie.
Medytacja prowadzi do poznania, a nie zasklepienia siê w sobie i oddzielenia
od œwiata. Przestañ obwiniaæ innych, przecie¿ ju¿ pozna³eœ, ¿e otoczenie jest
odbiciem Twego wnêtrza. No i nie zatrzymuj siê na pocz¹tku drogi, pod¹¿aj
tam, gdzie zamierza³eœ.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY MANNAZ

Symbol: cz³owiek, cz³owieczeñstwo, m¹¿; ktoœ, kto wiele doœwiadczy³; osoba
œwiat³a.

T³umaczenie: cz³owiek.
Walor fonetyczny: M.
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Pora roku: jesieñ.
Czas realizacji: od teraz do siedmiu lat.
¯ywio³: Powietrze, Woda, Ziemia, Ogieñ.
Roœlina: cedr, ostrokrzew, winoroœl.
Zwierzê: mrówka, ma³pa.
Kolor: kolory têczy, granatowy.
Obszar feng shui, bagua: obszar kariery, s³awy, nauki i doradców.
Znak zodiaku: Wodnik 20.01-18.02; Kozioro¿ec 22.12-19.01.
Minera³: oszlifowany diament – brylant, granat.
Talizman: wzmacnia i usprawnia umys³, pomaga d¹¿yæ œcie¿k¹ duchow¹, roz-

wijaæ siê duchowo.
Amulet: przeciw energetycznym atakom, wnosi dobro w zwi¹zkach, u³atwia

kontakt z nadœwiadomoœci¹.
Stan psychiczny: optymizm, pe³nia œwiadomoœci, dobrostan, umiejêtnoœæ pa-

nowania nad umys³em.
Zdrowie: chroni przed urazami, dodaje si³y i optymizmu, wzmacnia w¹trobê,

czakram szósty – trzecie oko.
P³yn organizmu: ¿ó³æ, krew.
Zawód: mistrz duchowy, duchowny, papie¿, król, nauczyciel ka¿dego szcze-

bla edukacji.
Cykl ksiê¿yca: fazy od nowiu do pe³ni.
Planeta: Jowisz, Mars, Neptun.
Aspekt ¿yciowy: cz³owieczeñstwo, szlachetnoœæ, wielkoœæ cz³owieka.
Miejsce: góra, górzysty teren.

AFIRMACJE

Jestem cz³owiekiem.
Wzrastam w œwiadomoœci.

Ka¿dej chwili doœwiadczam siebie.
Mój los zale¿y tylko ode mnie.

Wszelkie sprawy ludzkie s¹ moimi sprawami.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Odpowiednie zarz¹dzanie sprawami materialnymi ustabi-
lizowa³o sytuacjê. Rachunki zap³acone, konto wype³nione, byt zapewnio-

MANNAZ
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ny, mo¿na myœleæ o innych sprawach, inwestowaæ, pomagaæ biedniejszym,
tworzyæ nowe stanowiska pracy. Intratny wynalazek daj¹cy zabezpieczenie
finansowe. Wyzwolenie dzia³alnoœci filantropijnej.
Pozycja odwrotna. K³opoty z podatkami, przekroczenie progu finansowego
i wejœcie na wy¿szy np. z dziewiêtnastoprocentowego na czterdziestoprocento-
wy. Niew³aœciwie wype³nione urzêdowe druki i w zwi¹zku z tym kara pieniê¿-
na. Uwa¿aj, ktoœ mo¿e Ciê zubo¿yæ, wykorzystaæ Twoj¹ dobroæ. Nie po¿yczaj
pieniêdzy, bo je stracisz, lepiej przeznacz jak¹œ sumê na cele charytatywne.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Doskona³y stan psychiczny. Poczucie bezpieczeñstwa.
Optymizm. Medytuj¹cy umys³.
Pozycja odwrotna. Konflikt wewnêtrzny. Nadmierna ostro¿noœæ. Pasyw-
noœæ. Brak aprobaty siebie – autoagresja.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Stabilny, opiekuñczy i pe³en ciep³a partner. Czas organizo-
wania przyjêcia œlubnego. Dobry m¹¿/¿ona, dobry ojciec/matka. Cz³owiek,
który wie, czego chce, m¹dry, po trudnych doœwiadczeniach uczuciowych
i ¿yciowych, zrobi wiele, aby utrzymaæ rodzinê i obdarzyæ partnera mi³oœci¹.
Ma³¿eñstwo zawarte w energii tej runy jest trwa³e i szczêœliwe.
Pozycja odwrotna. Aby utrzymaæ rodzinê partner, m¹¿ przyjaciel u¿ywa
manipulacji i podstêpnych gier. Przyjmuje pozê nieszczêœliwego, aby bar-
dziej zas³ugiwaæ na wspó³czucie i mi³oœæ. Ukrywanie wad, pozory, które
prowadz¹ do napiêæ i nieporozumieñ. Widzenie partnera przez pryzmat
dawnych, bolesnych doœwiadczeñ uczuciowych i wymuszanie na nim ci¹-
g³ej doskona³oœci.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Moc umys³u sprawiaj¹ca utrzymanie dobrej kondycji cia³a.
Pokonanie trudnej choroby. Czas po operacji, gdy organizm nabiera wigoru.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwoœæ operacji, je¿eli zachodzi taka koniecznoœæ. Nale¿y
wykorzystaæ pobyt w szpitalu do przemyœlenia sytuacji ¿yciowej, zmieniæ nasta-
wienie do siebie, uwierzyæ w moc umys³u, co doprowadzi do uzdrowienia.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Przejœcie na wy¿szy szczebel kariery zawodowej. Podjêcie
pracy o charakterze zarz¹dzania potencja³em ludzkim – kierownik dzia³u,
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majster, wychowawca. Nowe, trudniejsze zadanie, dziêki któremu podnie-
siesz kwalifikacje i nabierzesz doœwiadczenia. Dodatkowe zajêcia wykony-
wane z pasj¹.
Pozycja odwrotna. Mo¿liwy konflikt z prze³o¿onym. Propozycja pracy,
której trzeba siê uczyæ. Trudne wdra¿anie dobrego pomys³u, gdzie zaistnie-
je potrzeba u¿ycia dyplomacji i negocjacji. Mo¿liwoœæ nagany, upomnienia,
konflikt z szefem, który szybko siê zakoñczy.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Odpowiedni wybór edukacji, która zapewni godn¹ przy-
sz³oœæ ucznia, gdzie pedagodzy zachêcaj¹ do samodzielnej pracy. Oceny
zgodne z poziomem nabytej wiedzy. Wychowywanie geniuszów.
Pozycja odwrotna. Zbyt rygorystyczne podejœcie do uczniów. Nadmiar
obowi¹zków, przeci¹¿anie nadmiarem materia³u. Trudniejsze, lecz rozleg³e
wykszta³cenie zakoñczone sukcesem.

O CHARAKTERYSTYKA CZ£OWIEKA
Pozycja prosta. Prosta sylwetka z podniesion¹ g³ow¹. „Ciep³e”, przenikli-
we spojrzenie. Du¿e, ciep³e d³onie obejmuj¹ce przy powitaniu. Czêsto po-
dawane s¹ obie d³onie. Wysokie czo³o sugeruj¹ce inteligencjê. Najczêœciej
zadawane pytanie to: „jak mogê pomóc?”. Z postawy cia³a, s³ów i spojrze-
nia emanuje troska o innych w szerokim tego s³owa znaczeniu. Na pierwszy
rzut oka widaæ wybitnoœæ tego cz³owieka. To ktoœ, kto przychodzi po po-
moc i jednoczeœnie sam jej udziela. Osoba ta zna rozwi¹zanie swego proble-
mu, potrzebuje tylko potwierdzenia. Nie sk¹pi komplementów, a je¿eli
zachodzi taka potrzeba, delikatnie zwraca uwagê i nakierowuje na w³aœciwe
rozwi¹zanie. Energia tego znaku tworzy ludzi wielkich, uczciwych i rzetel-
nie podchodz¹cych do spraw, jakimi je los obdarza. Czêsto bior¹ na swoje
barki dodatkowe zajêcia, dziêki którym ucz¹ siê i potwierdzaj¹ swoj¹ wielk¹
wartoœæ. Zawiœæ i niskie pobudki s¹ im obce. Z doœwiadczenia i obserwacji
wiedz¹, ¿e ludzie maj¹ s³aboœci, a wszelkie z³e czyny wywodz¹ siê z manipu-
lacji i g³upoty. Dlatego ³atwo usprawiedliwiaj¹ i wybaczaj¹.
Pozycja odwrotna. Charakter jak w pozycji prostej, ró¿nica polega na wiêk-
szym zadufaniu w sobie – s³owa: „a nie mówi³em”, zarozumia³oœci i wyraŸ-
nym braku szacunku do siebie i drugiej osoby. Czêsto s¹ to ludzie nadmiernie
doœwiadczeni przez los (Niobe).

MANNAZ
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PRZEPOWIEDNIA

Zapowiada siê czas zrozumienia i wzrostu œwiadomoœci. Treœci wyp³ywaj¹-
ce z podœwiadomoœci s¹ asymilowane i wykorzystane dla w³asnego rozwoju.
Byæ mo¿e czujesz potrzebê pomagania innym, byæ mo¿e rozumiesz bardziej
szum drzew, szczekanie psa oraz ludzki los. Jeœli prze¿y³eœ trudne czasy, z pew-
noœci¹ wnioski pomog¹ Tobie i innym, bowiem dzielisz siê nimi, ucz¹c jedno-
czeœnie w³aœciwego, czyli ca³oœciowego ogl¹du. Nauka przychodzi ³atwo,
potrafisz sterowaæ stanem zdrowia, wiedz¹c, ¿e przyczyn¹ choroby jest kwe-
stia myœlenia. W pracy dok³adasz wiele starañ, aby wywi¹zaæ siê w³aœciwie,
pomijaj¹c ma³e przeszkody d¹¿ysz do celów nadrzêdnych. W ma³¿eñstwie,
partnerstwie i przyjaŸni umiesz pomin¹æ i uœmiechn¹æ siê na s³abostki i bra-
ki. Ty wiesz, co jest prawdziwe. Nauczy³eœ siê braæ ¿ycie takie, jakie jest.
Widz¹c ten znak, masz szansê spotkaæ cz³owieka du¿ego formatu, a mo¿e Ty
takim w³aœnie siê stajesz. Musisz dzia³aæ racjonalnie. Odrzuæ przes³anki emo-
cjonalne, pamiêtaj, ¿e to, co postrzegasz na zewn¹trz bardzo czêsto jest odbi-
ciem Twojego wnêtrza. B¹dŸ zatem bardzo przenikliwy i dalekosiê¿ny w swoich
planach. Poznawaj wzajemne zale¿noœci w grupie; je¿eli Twoje dzia³anie cechu-
je tolerancja, mo¿esz poczuæ siê z ni¹ szczêœliwy. Nie s¹dŸ, abyœ nie by³ s¹dzony.
Zak³ócenia na tych polach doœwiadczeñ i wiedzy ¿ycia to tylko znak w odwrot-
nym po³o¿eniu, a Ty nauczony ju¿ ¿yciem, potrafisz sobie radziæ nawet w trud-
niejszych jego momentach. Czas wznoszenia siê na wy¿yny zrozumienia.

RYTUAŁ

Przy tej runie rytua³em niech bêdzie ka¿dy dzieñ, ka¿de zdarzenie, które uka-
zuje Twoj¹ wielkoœæ. Ka¿dego dnia doœwiadczaj nowego, uœwiadamiaj sobie, jak
wiele potrafisz, jak sprawne masz cia³o i w jaki sposób kreujesz w³asne ¿ycie.
Rytua³em niech bêdzie ka¿da afirmacja i modlitwa, si³a woli i osi¹ganie celów.

O PRZEMYŒL
Jak czêsto mam ochotê na g³êbok¹ modlitwê?
Czy czujê obecnoœæ swego anio³a?
W jaki sposób pomagam innym?
Jaki mia³em ostatnio pomys³ dotycz¹cy mego otoczenia?
Jak wykorzystujê swoj¹ inteligencjê?
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MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie. WeŸ kilka spokojnych oddechów, rozluŸnij siê. WeŸ
trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
RozluŸnij teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
RozluŸnij jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie malutkie ziarenko w d³oni, wyobraŸ sobie, jak
wk³adasz je w ¿yzn¹ glebê, podlewasz wod¹ i widzisz, jak zaczyna ono
pêcznieæ i rosn¹æ. Z ziarenka wyrasta roœlina, wyobra¿asz sobie, wi-
dzisz, jak pojawiaj¹ siê listki, ³odyga staje siê d³u¿sza, a roœlina pnie siê
wy¿ej w górê i nadal roœnie. Teraz widzisz, jak powstaje p¹k kwiato-
wy, kwiat zaczyna siê rozwijaæ, ju¿ czujesz jego zapach, podziwiasz
jego piêkno. G³adzisz aksamitne p³atki, chcia³byœ zatrzymaæ to piêkno,
zapach na d³u¿ej, lecz kwiat w swoim wnêtrzu ukrywa nasiona. Wi-
dzisz, jak kwiat poœwiêca swoj¹ urodê, aby powsta³o nowe ¿ycie. Na-
siona dojrzewaj¹, s¹ ju¿ dojrza³e i widzisz, wyobra¿asz sobie, jak
wysypuj¹ siê na tê sam¹ ¿yzn¹ ziemiê. Teraz widzisz, jak wokó³ jednej
roœliny wyrasta wiele innych, które rosn¹ i pn¹ siê do s³oñca, pomagaj¹
sobie nawzajem, s³yszysz, jak roœliny rozmawiaj¹, jak ¿artuj¹, jakie s¹
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razem szczêœliwe. Patrzysz na ca³e po³acie roœlin, podziwiasz je i czu-
jesz olœnienie – przecie¿ te roœliny maj¹ twarze, poznajesz te twarze, s¹
wœród nich twarze bliskich Ci osób, poznajesz nawet siebie, uœwiada-
miasz sobie, jakim jesteœ kwiatem. Ogl¹dasz ten kwiat uwa¿nie, spraw-
dzasz korzenie, widzisz, jak g³êboko siêgaj¹ w ziemiê, uwa¿nie ogl¹dasz
³odygê, liœcie i kwiat, ochraniasz go, je¿eli ma jakiekolwiek nieprawi-
d³owoœci – poprawiasz je, teraz otulasz ca³¹ roœlinê mi³oœci¹ i widzisz,
jak wzrasta wraz z innymi roœlinami. Teraz patrzysz uwa¿nie na resztê
roœlin i pojmujesz zale¿noœci wystêpuj¹ce wœród tej gromady, pojmu-
jesz, jak wa¿ne miejsce w tym spo³eczeñstwie zajmujesz. Czujesz, ¿e
jakakolwiek ocena nie ma sensu, bowiem wszystko jest jednoœci¹, zosta-
je podziw. Teraz policz od jednego do piêciu otwórz oczy i powiedz
sobie: jestem cz³owiekiem, widzê rzeczy, jakimi s¹ naprawdê.
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21. LAGUZ

REFLEKSJA

oto widzimy znak symbolicznego jeziora, wody, która wype³nia ludzki
organizm. Woda jest równie¿ symbolem uczuæ, intuicji oraz pamiêci. Jej

moc ukazana jest w wielki czwartek, kiedy uœwiêcona nabiera w³aœciwoœci
leczniczych. Bez wody ¿ycie wysch³oby. Podobnie bez uczuæ. Czy cz³owiek
powsta³ z wody? Czy ¿ycie wysz³o z wody? Oto pytania, na które w intuicyj-
nym przekazie mo¿emy dostaæ odpowiedŸ. Wszak przed urodzeniem ³ono
matki wype³nione jest ¿yciem, które otaczaj¹ miêkkie wody p³odowe. Czy¿by
ten fakt sugerowa³, ¿e wyszliœmy z wody i dryfujemy po wodach ¿ycia bez
koñca?

Woda, symbol uczuæ – i tu, jak wy¿ej, zauwa¿yæ mo¿emy swoist¹ synchro-
niê, przecie¿ ka¿de nowe ¿ycie rodzi siê z mi³oœci, z podobnego ogromu i ¿ywio-
³u. Bez wody, bez mi³oœci i wewnêtrznego intuicyjnego prowadzenia ¿ycie
wiêdnie, przestaje istnieæ, chorujemy. Aby wyleczyæ te obszary ludzkiego bytu,
nale¿y u¿yæ zió³, które zapachem i ukrytymi skarbami ponownie nas¹cz¹ na-
dziej¹, sprawiaj¹c powrót do siebie, powrót do portu zwanego uzdrowieniem.
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ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Wtajemniczenie. Surowy egzamin na mistrza. Natychmiasto-
we dzia³anie. Dalszy rozwój na skutek braków i niedostatków. Wzrost. Podró¿
morska. D³uga podró¿. Podró¿ bêd¹ca zrz¹dzeniem losu. ̄ ycie. Podró¿ przez
wodê. Morze ¿ycia, morze nieœwiadomoœci. Rozwój.
Czas p³ynnoœci nasta³. Jest to czas przyp³ywu i odp³ywu uczuæ, jak wielki
przyp³yw i odp³yw oceanu, który w swej g³êbi ukrywa twórcze i p³odne si³y
natury. Nie lêkaj siê, zatem, zanurz siê w tym oceanie bez ocen i analiz, za-
wierz swoim si³om i energii, a przep³yniesz jako zwyciêzca. Nie czekaj, nie
zwlekaj, lecz kontroluj siê, aby nie zanurzyæ siê za g³êboko, tylko tyle, na ile
sam sobie pozwolisz. Gra warta jest œwieczki, z³oto ju¿ w zasiêgu rêki, zatem
wysi³ek jest op³acalny, aby rozwin¹æ siê w pe³ni i wzrosn¹æ.

Pozycja odwrotna. Strach, krêcenie siê w ko³o, utrata. Wtajemniczenie po-
niechane ze strachu. Manewr wymijaj¹cy. Odwlekanie. Stagnacja, zastój, bez-
ruch. W¹skie, niepodlegaj¹ce zmianom myœlenie i pojmowanie. Tchórzostwo.
Utrata si³y ¿yciowej. Zatrucie.
Stoisz nad brzegiem oceanu i zag³êbiasz siê w analizie siebie. Czujesz lêk, masz
s³usznoœæ, dziœ nie pora, aby p³yn¹æ. Wnioski wyci¹gn¹³eœ s³uszne, nie mo¿esz
lataæ, kiedy woda kusi miêkkoœci¹. Nie zniechêcaj siê jednak, ju¿ jutro wiatr
siê zmieni i s³oñce ogrzeje fale, nie rezygnuj tak ³atwo z uczuæ i siebie.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY LAGUZ

Symbol: woda, uczucia, intuicja, napary zio³owe.
T³umaczenie: jezioro, por.
Walor fonetyczny: L.
Pora roku: jesieñ – paŸdziernik, listopad.
Czas realizacji: szeœæ tygodni.
¯ywio³: Woda.
Roœlina: wierzba, por, czosnek, lilia wodna, lecz¹ce roœliny – zio³a.
Zwierzê: delfin.
Kolor: zielony.
Obszar feng shui, bagua: obszar zdrowia.
Znak zodiaku: Ryby 19.02-20.03.
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Minera³: per³a, turmalin, ametyst.
Talizman: zapewnia bezpieczn¹ ka¿d¹ podró¿, stymuluje umys³ podczas eg-

zaminów, wyostrza intuicjê.
Amulet: chroni przed wypadkami, wzmacnia lecznicz¹ moc zió³, podnosi od-

pornoœæ.
Stan psychiczny: wyostrzona intuicja.
Zdrowie: nerki, pêcherz moczowy, zatoki czo³owe.
P³yn organizmu: mocz, ³zy.
Zawód: marynarz, uzdrowiciel, zielarz.
Cykl ksiê¿yca: nów.
Planeta: Wenus, Neptun.
Aspekt ¿yciowy: przeczucia, zio³olecznictwo, d³uga podró¿.
Miejsce: statek, jezioro, morze, ocean.

AFIRMACJE

Mam dobre intuicyjne poznanie.
Intuicja zawsze mi pomaga.
Moje podró¿e s¹ bezpieczne.

G³êboki wgl¹d daje mi jasnoœæ myœli i wniosków.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Przyp³yw i odp³yw finansowy. Trudnoœci w zachowaniu
stabilizacji. Brak pewnoœci co do przychodów. Je¿eli aktualnie tracisz, to
otwórz siê na poprawê bytu; je¿eli zyskujesz, zatrzymaj przychody, nie in-
westuj, wydawaj tylko na rzeczy najbardziej potrzebne.
Pozycja odwrotna. Nieprzemyœlane wydatki doprowadziæ mog¹ do kryzy-
su. Nale¿y przypilnowaæ rozliczeñ, rachunków do zap³acenia, wystêpuje
bowiem ryzyko pomy³ki, na skutek której sporo mo¿esz straciæ.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. G³êbszy ni¿ zazwyczaj wgl¹d w siebie. Dobry kontakt
z podœwiadomoœci¹ daje ³atwoœæ os¹du swego ¿ycia i zobaczenia sytuacji
trudnych, które lecz¹ i naprowadzaj¹ na lepsz¹ stronê doœwiadczania. Wy-
ostrzona intuicja. Poetyckoœæ myœlenia. Œwiat widziany i odbierany ocza-
mi duszy.

LAGUZ
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Pozycja odwrotna. Nadmierne marzycielstwo. Rozkojarzenie. Rozstroje-
nie nerwowe.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Marzycielski partner, czêsto wychowywany przez jednego
z rodziców, wymagaj¹cy idealnej mi³oœci. Runa zapowiada tak¿e powrót
by³ego partnera lub spotkanie z pierwsz¹ mi³oœci¹. Wra¿liwoœæ, du¿a uczu-
ciowoœæ, empatia to cechy partnera spod tego znaku. Potrafi kochaæ idealn¹
mi³oœci¹. Otacza opiek¹ i daje wsparcie. Usprawiedliwia ka¿dy negatywny
czyn partnera. Przy takiej osobie mo¿na spokojnie wzrastaæ i rozwin¹æ skrzy-
d³a nie tylko wyobraŸni. Dobry kolega, wierny przyjaciel.
Pozycja odwrotna. Przeszkody na skutek trudnoœci w porozumieniu siê. Nad-
mierne idealizowanie partnera. Nadwra¿liwoœæ. Zbyt du¿e wymagania. Myle-
nie przyjaŸni i kole¿eñstwa z mi³oœci¹. Czêsto partner uzale¿niony od na³ogu.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Ozdrowienie dziêki dzia³aniu zio³owej kuracji. Podniesie-
nie opornoœci. Warzywna dieta przyczyni siê do poprawy zdrowia, utrzyma-
nia odpowiedniej wagi oraz utrzymania dobrego samopoczucia. Zrozumienie
sygna³ów p³yn¹cych z cia³a. Wiêksza ni¿ zazwyczaj dba³oœæ o higienê. G³o-
dówka, choæby trzydniowa, doda energii i si³. Balneoterapia usprawni cia³o
i duszê. Ten znak, podobnie jak runa Ehwaz, wzmacnia nerki i oczyszcza
organizm z toksyn.
Pozycja odwrotna. Mog¹ wyst¹piæ k³opoty z nerkami lub pêcherzem mo-
czowym. Ryzyko amputacji nerki.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Praca, która wymaga wyobraŸni i polotu. W³asne przedsiê-
biorstwo wymaga wiêkszej uwagi, zadania, jakie przyjdzie teraz wykonywaæ
s¹ ma³o precyzyjne. Byæ mo¿e zajdzie potrzeba uzdrowienia i naprawienia Ÿle
podjêtej wczeœniej decyzji. Ma³e prawdopodobieñstwo znalezienia odpowied-
niej pracy, a je¿eli ju¿, to dalej od miejsca zamieszkania. Praca za granic¹.
Pozycja odwrotna. Lenistwo, niewywi¹zywanie siê z zadañ prowadz¹ce do
k³opotów, nawet do zwolnienia. Koniecznoœæ uporz¹dkowania planów i za-
dañ. Rezygnacja z pracy w delegacji. Powrót na dawne miejsce w hierarchii
zawodowej. Uwaga na alkohol: mo¿e to zakoñczyæ siê utrat¹ pracy.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Nauka bardziej intuicyjna ni¿ œwiadoma. Znajome sytu-
acje, ludzie, miejsce sprawiaj¹, ¿e wszystko toczy siê ustalonym znanym
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trybem. Zdany egzamin dziêki podœwiadomym treœciom i plastycznej wy-
obraŸni. Chêæ wyruszenia w nowe miejsce po wymarzon¹ wiedzê, które po
obejrzeniu oka¿e siê zwyk³e i mniej fascynuj¹ce. W przyjmowaniu nowego
materia³u pomaga fantazja, wyobraŸnia i fascynacja.
Pozycja odwrotna. Zamêt myœlowy utrudnia naukê. Wa¿ne sprawy, mo¿e
uczucia odci¹gaj¹ uwagê, rozpraszaj¹ i pustosz¹ umys³. Chêæ ucieczki ze
szko³y, internatu w domowe pielesze.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Sylwetka proporcjonalnie zbudowana. Du¿e, bystre oczy
patrz¹ce przenikliwie i jednoczeœnie ciep³o. Wzrok czêsto kierowany w gó-
rê, jakby tam szuka³ rozwi¹zania i wiedzy. D³onie ruchliwe, ciep³e i wilgot-
ne. Chód ko³ysz¹cy, stopy jakby badaj¹ce grunt. Osoba trafnie rozpoznaje
ludzki charakter. Lubi opowiadaæ o snach i swoich przeczuciach, które re-
alizuj¹ siê w rzeczywistoœci. Czêsto u¿ywa s³ów: „bêdzie dobrze, jakoœ to
bêdzie, ¿ycie jest snem”. Lubi te¿ opowiadaæ dziwne, czêsto podró¿nicze
historie, które pasuj¹ do prze¿yæ innych. Wenus w Rybach sprawia, ¿e ko-
cha wielk¹, absolutn¹ mi³oœci¹.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d jak w pozycji prostej, tylko jakby nape³niona
bardziej nabrzmia³a twarz. Wiêkszy tors, wyraŸnie zaznaczony obszar splo-
tu s³onecznego. Posiada du¿¹ intuicjê, chocia¿ nie zawsze w pe³ni z niej
korzysta.

PRZEPOWIEDNIA

Zapowiada siê daleka podró¿. Mo¿e to podró¿ przez ¿ycie, a mo¿e ta wyma-
rzona, do egzotycznego kraju czy sanatorium. Nastêpuje uzdrowienie obsza-
ru, który tego wymaga. Wszystko toczy siê prawid³owo, p³ynie ³agodnie jak
fala. Zwróæ uwagê na zdrowie, wykorzystaj uzdrawiaj¹ moc zió³, wskazane s¹
zio³owe k¹piele. Jedz du¿o warzyw, kuracja porowa uzdrowi i podniesie od-
pornoœæ. Patrz¹c na ten znak doznaæ mo¿esz g³êbokiego wgl¹du w swoje ¿ycie
i uœwiadomiæ sobie prowadzenie przez wy¿sz¹ moc. Mo¿esz zobaczyæ sytu-
acje, które wzmocni³y Ciê, nauczy³y i ukaza³y Twoje mistrzostwo. Poniewa¿
znak mówi o idealnej mi³oœci, w³aœnie takiej doœwiadczyæ mo¿esz w najbli¿-
szym czasie. Zabezpieczenie energii, jak¹ otoczony jest cz³owiek – aura spra-
wi, ¿e spokojnie realizowaæ bêdziesz marzenia w ró¿nych aspektach ¿ycia.
Intuicyjny wgl¹d, wyczucie intencji innych pozwol¹ omin¹æ ka¿d¹ pu³apkê,
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ka¿dy trudniejszy ¿yciowy zakrêt. Dobry czas na twórczoœæ, pisanie wierszy,
malarstwo lub inne, gdzie bujna wyobraŸnia, inspiracja i intuicja pomagaj¹
stworzyæ niezwyk³oœæ. Mo¿esz teraz przewidzieæ ka¿d¹ pu³apkê losu. Kiedy
œledzisz swoj¹ ¿yciow¹ podró¿, mo¿esz odkryæ wielkie mistrzostwo prowadze-
nia przez ¿ycie. Nie obawiaj siê, dzia³aj natychmiast, surowy egzamin na mi-
strza zdajesz obecnie poprzez samopoznanie oraz intuicyjne podpowiedzi.
W ¿yciu codziennym u¿ywaj oczyszczaj¹cych zió³ nie tylko do picia, lecz nade
wszystko do k¹pieli. Odwrotnoœæ tego znaku sprawia rozchwianie umys³u,
brak wgl¹du, zamieszanie w ¿yciu. Jednak woda, nawet ta brudna, potrafi
oczyszczaæ siê sama, tak i sytuacja po pewnym czasie wróci do normy, a umys³
ponownie stanie siê jasny i pe³en inspiracji.

RYTUAŁ ENERGETYZOWANIA WODY

Wybierz dzieñ, kiedy przybywa ksiê¿yc. Przygotuj sobie szklane naczynie,
które mo¿na zamkn¹æ – butelkê, s³oik. Pomyœl, a nastêpnie zapisz, jak¹ intencj¹
chcia³byœ naenergetyzowaæ wodê – np. mam du¿o energii, mam dobre zdrowie,
jestem kochany itp. Przygotuj tyle wody Ÿródlanej lub niskogazowanej, ile po-
trzebujesz. Jak zwykle przy rytua³ach, odpowiednio nastaw siê psychicznie, weŸ
prysznic, na³ó¿ czyste, najlepiej bia³e ubranie (mo¿esz owin¹æ siê bia³ym rêczni-
kiem lub przeœcierad³em), zapal œwiecê. Zakreœl wokó³ siebie mentalny kr¹g,
który ochroni Ciebie i czynnoœæ, któr¹ wykonasz. Przywo³aj swego opiekuna,
pomódl siê swoimi s³owami, mo¿esz zrobiæ znak pentagramu. Popatrz chwilê
na wodê i przypomnij sobie moment, kiedy czu³eœ bezwarunkow¹ mi³oœæ, wy-
obraŸ sobie, ¿e wysy³asz wodzie tak¹ mi³oœæ lub przytul naczynie, w którym jest
woda. Teraz naczynie z wod¹ przytul do czo³a, myœl¹c i widz¹c oczami wyobraŸ-
ni, jak to jest, kiedy jesteœ pe³en energii itd. WyobraŸ sobie, ¿e obrazy Twego
umys³u wnikaj¹ w wodê, a ona zabarwia siê kolorami têczy. W tej pozycji trwaj
przez chwilê. Kiedy skoñczysz, zamknij naczynie z wod¹. Œwieca niech siê wy-
pali do koñca; je¿eli po rytuale idziesz spaæ, to zapal j¹ nastêpnego dnia. Wodê
wlewaj (nawet kilka kropli) do ka¿dego napoju i obserwuj swoje ¿ycie.

Mo¿esz zrobiæ eksperyment z tym znakiem – wlaæ przegotowan¹ wodê do
dwu szklanek. Jedn¹ z nich obj¹æ d³oñmi, zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie, ¿e
s³odzisz tê wodê, mieszasz i jednoczeœnie nasycasz j¹ zdrowiem, radoœci¹, czym-
kolwiek pozytywnym zechcesz. Otwórz oczy i napij siê, smakuj¹c j¹. Spróbuj
wody z drugiej szklanki, zwracaj¹c uwagê na smak. Czy poczu³eœ ró¿nicê?
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Jeœli narysujesz runê na bia³ej wst¹¿ce i owiniesz ni¹ kubeczek, sprawisz, ¿e
ka¿dy p³yn, jaki wype³ni ten kubek, bêdzie uzdrawiaj¹cym napojem.

Narysowana runa w kolorze zielonym, podstawiana pod szklankê z napa-
rem zio³owym, wzmocni uzdrawiaj¹ce dzia³anie zió³.

Po³o¿enie runy na cieku wodnym eliminuje jego szkodliwe dzia³anie.
Zawieszenie kilku (np. trzech) g³ówek czosnku w pomieszczeniu oczyszcza

je i chroni przed negatywnym promieniowaniem wszelkiego typu.
Po³o¿enie choæby jednej g³ówki czosnku obok komputera zabezpiecza oso-

bê pracuj¹c¹ przy nim przed promieniowaniem.

O PRZEMYŒL
Czy korzystam ze swojej intuicji?
Czy lubiê korzystaæ z dobrodziejstwa naturalnego, zio³owego leczenia?
Czy korzystam z ochronnego dzia³ania czosnku – w sferze zdrowia, w sfe-
rze ochrony mieszkania?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

To medytacja œwietlanej wody.
Si¹dŸ wygodnie, rozluŸnij ca³e cia³o. WeŸ trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
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Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e idziesz po ³¹ce.
Jest to Twoja ³¹ka, jest to miejsce, które dobrze znasz, miejsce specjalne.
Idziesz przez ni¹ i podziwiasz jej piêkno.
Czujesz trawê pod stopami, czujesz ciep³y wiatr na czole, s³yszysz œpiew
ptaków, s³yszysz szum drzew, czujesz zapach trawy. Idziesz dalej i spo-
strzegasz jezioro.
Podchodzisz do jeziora, jego wielkoœæ jest odpowiednia, taka, abyœ móg³
p³ywaæ, swobodnie siê k¹paæ, abyœ czu³ siê tam najlepiej i najbezpieczniej.
Zrzucasz ubranie i wraz z nim wszystkie swoje problemy, troski, choro-
by, dyskomfort w ciele, wchodzisz do wody.
Widzisz, ¿e woda jest bardzo czysta, krystalicznie czysta, czujesz, ¿e jej
temperatura jest dla Ciebie najodpowiedniejsza, jest taka, jak¹ lubisz.
Myjesz siê lub p³ywasz w tej wodzie, w zale¿noœci od tego, co wolisz,
mo¿esz tylko staæ i spokojnie oddychaæ.
Rozkoszujesz siê miêkkoœci¹ wody, rozkoszujesz siê energi¹, jaka wni-
ka w Twoje cia³o wraz z uczuciem odprê¿enia.
Po chwili wychodzisz na przeciwny brzeg jeziora, na brzegu jest wodo-
spad, ³agodnie sp³ywaj¹cy z góry, teraz stoisz pod wodospadem, doty-
kasz kolorowych kropel. Pozwalasz wodzie sp³ywaæ po Twoim ciele.
Czujesz, jak woda wyp³ywaj¹ca z wnêtrza ziemi nas¹cza Twoje ca³e
cia³o zdrowiem, witalnoœci¹, optymizmem. Nas¹cza umys³ radoœci¹,
wyobraŸni¹, zap³adnia nowymi pomys³ami.
Teraz spostrzegasz, ¿e wodospad zakrywa wejœcie do groty.
Wejœcie, rozœwietlone migotliwym œwiat³em p³yn¹cym z groty, przyci¹-
ga Ciê. Wchodzisz do wnêtrza groty, widzisz jasne œwiat³o, czujesz, ¿e
ono Ciê przyci¹ga, magiczna si³a ci¹gnie Ciê w jego stronê.
Idziesz w jego kierunku, wchodzisz do groty, jesteœ w grocie i widzisz
jezioro wype³nione œwiat³em. Wchodzisz do wody, spotykasz siê ze œwia-
t³em i czujesz wielki spokój, czujesz, jak œwietlana woda emanuje mi-
³oœci¹, czujesz ogarniaj¹c¹ Ciê b³ogoœæ, czujesz stan absolutnego
bezpieczeñstwa, mi³oœci, akceptacji. Œwiat³o i woda obdarza Ciê wszyst-
kim, czego potrzebujesz i co potrafisz sobie tylko wyobraziæ.
Masz ochotê zostaæ tu na d³ugo, mo¿e na zawsze. P³awi¹c siê w tej
œwietlanej wodzie zapamiêtujesz myœli, uczucia, zapamiêtujesz wszel-
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kie doznania. Zapamiêtuj¹c wszystko bardzo dok³adnie wiesz, ¿e mo-
¿esz wróciæ do tego miejsca, do tego stanu, kiedy tylko tego zapragniesz.
Mo¿esz za ka¿dym razem, kiedy bêdziesz siê k¹paæ, kiedy woda obej-
mie Twoje cia³o, doœwiadczyæ tego samego stanu, co teraz.
A teraz wychodzisz na zewn¹trz i znajdujesz siê na wspania³ej polanie.
S¹ tu kwiaty, drzewa i krzewy.
Id¹c dalej dochodzisz do ³awki, na której le¿y rêcznik i nowe ubranie.
Wycierasz siê, ubierasz i wracasz przez las na swoj¹ ³¹kê, do miejsca,
z którego wyruszy³eœ. Kiedy policzysz od piêciu do jednego, bêdziesz tu
i teraz.
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22. INGWAZ

REFLEKSJA

ngwaz – znak prowadz¹cy w g³¹b naszego umys³u, do miejsca, gdzie
uœpione idee czekaj¹ na odpowiednie warunki, aby mog³y sw¹ wielkoœæ

ukazaæ œwiatu. To miejsce w nas samych, gdzie mechanizm stale wyrównu-
j¹cy energiê wprowadza harmoniê, miejsce ciszy, mi³oœci i wszechwiedzy.
Czas, kiedy cz³owiek rodzi siê na nowo; mi³oœæ, która daje nowe ¿ycie. Me-
dytacja, podczas której siêgamy umys³em innego wymiaru, nieba, b³ogoœci
i boskoœci. Sen, odpoczynek, przejœcie do nowego – oto walory znaku. Kto
medytuje z tym znakiem, odczuwaæ mo¿e zatrzymanie i energiê jednocze-
œnie, gdzie coœ, na czym nam zale¿y, dzieje siê zupe³nie niewidocznie, jakby
zatrzymane, dopiero po czasie okazuje siê, jak p³odny by³ ten okres. Ta
medytacja, ta pozorna cisza, ta twórcza impotencja okazuje siê jak¿e bardzo
potrzebna. Znak wywa¿enia, odpowiedzialnoœci. Miejsce ukrytych poten-
cja³ów i mocy. Ziarno, które nawil¿one wod¹ uczuæ, zanurzone w realizmie
ziemi, owiane m¹droœci¹ umys³u, ogrzane gor¹cem dzia³ania, wzroœnie i wy-
da nowy doskona³y plon.
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ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Okres spokoju, pokój. Aktywny wzrost wewnêtrzny. Czas
fermentacji. Cierpliwoœæ, ci¹¿a. Urodzajnoœæ, przytomnoœæ, skupienie. Dyna-
mika trzymania na wodzy. Uwolnienie siê od walki z losem.
Ingwaz jest run¹ modlitwy, medytacji i brzemiennoœci. Pozorna pasywnoœæ
zewnêtrzna ³¹czy siê z aktywnoœci¹ wewnêtrzn¹, co prowadzi do powstania
nowego Ciebie. Czas odpocz¹æ i przemyœleæ, niech nowe idee dojrzej¹ i wzrosn¹.
Ws³uchuj siê w siebie, zapytaj: kim jestem, a nastêpnie czekaj, a¿ odpowiedŸ
sama siê uaktywni. Uwolnij swe myœli niczym ptaki z klatki, a potem leæ za
nimi, poznaj¹c sw¹ wielk¹ moc spe³nienia. Je¿eli zdecydujesz siê na ten krok,
niech nie zdziwi Ciê wzrost popularnoœci.

Pozycja odwrotna. Wyobcowanie, utrata poczucia rzeczywistoœci. Odizolo-
wanie siê. Myœlenie oderwane od rzeczywistoœci (autyzm). Parali¿, pora¿enie,
zaburzenia w rozwoju. Niecierpliwoœæ, bezowocnoœæ. Tendencja do dzia³ania
na oœlep.
No i dok¹d zaprowadzi³o rozkojarzenie w medytacji? Czy naprawdê to, co
prze¿y³eœ lub zobaczy³eœ wewn¹trz Ciebie nie by³o tylko czczym wymys³em?
Stop, koniec, tak nie nale¿y. Zacznij jeszcze raz, tylko uwa¿nie i ze skupie-
niem. Ju¿ wiesz, co to czas próby. Medytacja prowadzi do otwarcia, a nie izo-
lowania siê od œwiata.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY INGWAZ

Symbol: ziarno, medytacja, urlop, wypoczynek, latarnia morska, raca, ci¹¿a.
Coœ, co siê wy³ania – roœlinny kie³ek. Fermentacja, dojrzewanie, kod gene-
tyczny.

T³umaczenie: Ing: bóg p³odnoœci i urodzaju.
Walor fonetyczny: N, G.
Pora roku: przedwioœnie.
Czas realizacji: dziewiêæ miesiêcy.
¯ywio³: wszystkie cztery ¿ywio³y – Ogieñ, Ziemia, Woda, Powietrze.
Roœlina: jab³oñ, mlecz.
Zwierzê: per³op³aw, ma³¿.
Kolor: br¹zowy, ¿ó³ty.
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Obszar feng shui, bagua: obszar pomyœlnoœci dzieci.
Znak zodiaku: Wodnik 20.01-18.02.
Minera³: szczotka ametystowa, wszelkie rodzaje kwarców, brylant.
Talizman: zabezpiecza ci¹¿ê, ochrania wszelkiego typu urodzajnoœæ, uspoka-

ja, u³atwia dotrzeæ i wydobyæ ludzkie talenty na zewn¹trz bytu.
Amulet: chroni ludzk¹ energiê, pozwala wzrosn¹æ w spokoju.
Stan psychiczny: spokój, wyciszenie, medytacja.
Zdrowie: ci¹¿a, odpoczynek po du¿ym wysi³ku, czakram pierwszy – podstawa

i szósty – trzecie oko.
P³yn organizmu: p³yn mózgowo-rdzeniowy.
Zawód: rolnik, duchowny, mistrz duchowy.
Cykl ksiê¿yca: nów.
Planeta: Neptun.
Aspekt ¿yciowy: dojrzewanie, odkrywanie talentów, ci¹¿a, przejœcie z ni¿sze-

go etapu na wy¿szy, ukazanie siê, ujawnienie.
Miejsce: biblioteka, skarbiec, zacisze domowe.

AFIRMACJE

Pozwalam dojrzeæ moim projektom.
Moje myœli tworz¹ dobr¹ rzeczywistoœæ.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Dobra pozycja materialna. Odpowiednie zabezpieczenie ban-
kowe. Zakoñczenie pewnego etapu. Je¿eli brak finansowy, to okres, w którym
pojawiaj¹ siê zal¹¿ki dobrobytu. Je¿eli finansowy sukces, to okres zawieszenia,
zatrzymania, a nastêpne sytuacje wymusz¹ po zainwestowaniu czy konieczno-
œci lokat, czyli po pozornej stracie przyp³yw i dop³yw wiêkszej gotówki.
Pozycja odwrotna. Zadbaj o finanse, kiedy s¹. Czas oszczêdzania, ograni-
czenia finansowego. Najlepiej ulokuj pieni¹dze w banku, aby nie mo¿na ich
by³o wydaæ, poczekaj. Zatrzymanie wp³ywów finansowych.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Pocz¹tek nowej pracy. Podpisanie umowy o pracê. Dobry
kontrakt. Zatrzymanie zwolnienia. Nowe perspektywy w pracy ju¿ podjê-
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tej. Przygotowanie do przyjêcia wiêkszej odpowiedzialnoœci w dziedzinie
zawodowej. Pocz¹tek kariery zawodowej.
Pozycja odwrotna. Przejœcie na emeryturê, rentê. Czas przejœcia miêdzy
jednym okresem zawodowym a nastêpnym. Narzucony urlop, wypoczynek,
równie¿ wczeœniejsza wymuszona emerytura. Mo¿liwoœæ zwolnienia z pra-
cy, co staje siê koniecznoœci¹ zmiany œrodowiska, nawet miejsca zamieszka-
nia w rejonie, gdzie jest praca. Likwidacja firmy i otwarcie po pewnym czasie
(dziewiêciu miesiêcy) nowej firmy, w której zacznie siê ca³kiem nowy pro-
ces zawodowy.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Spokój. Równowaga. Rozwaga w myœleniu. Œwiadomoœæ
rzeczy i zjawisk. Umiejêtnoœæ mobilizacji, zacz¹tek piêknego procesu twór-
czego. Aktywnoœæ umys³owa. Umys³ tworz¹cy nowy styl bycia i ¿ycia.
Pozycja odwrotna. Zmêczony umys³. Bezmyœlnoœæ. Zawstydzenie. Konsterna-
cja. Brak pomys³ów. Nerwowoœæ. Niecierpliwoœæ. Zbêdny poœpiech. Myœlotok.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Czas pe³ni szczêœcia we wszelkich relacjach. Okres dojrze-
wania do przyjêcia odpowiedzialnoœci za drugiego cz³owieka. Przygotowa-
nie do œlubu. Partner opiekuñczy i spokojny, wywa¿ony w s³owach i gestach.
Ma³¿eñstwo zawarte w energii tej runy bêdzie dobre, choæ mog¹ byæ to
m³odzi ludzie i ma³¿onkowie, którzy wspólnie bêd¹ dojrzewali do spo³ecz-
nych ról, a wiêc mog¹ kontynuowaæ naukê, prowadziæ wspóln¹ firmê. Har-
monia uczuciowa, prawdziwa mi³oœæ w zwi¹zku.
Pozycja odwrotna. Zerwanie zarêczyn. Odejœcie partnera na krótko, jakby
potrzeba urlopu od partnera. Samotnoœæ w zwi¹zku. Potrzeba izolacji. Tê-
sknota. Czas, kiedy cz³owiek jest sam, co zmusza do pracy nad sob¹. Czasa-
mi okres wdowieñstwa.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobre samopoczucie, dobry stan zdrowia. Pocz¹tek uprawia-
nia æwiczeñ fizycznych usprawniaj¹cych cia³o i duszê np. jogi. Umiejêtnoœæ
dbania o dietê, higienê oraz ogólnie o swoje si³y witalne. Koniec choroby,
regeneracja, wyzdrowienie. Medytacyjno-wizualizacyjne sposoby leczenia.
Pozycja odwrotna. Choroba psychosomatyczna. Odnowienie choroby, je-
¿eli nie uœwiadomi³eœ sobie jej przes³ania i znaczenia. S³aboœæ i wymusze-
nie przez cia³o odpoczynku. Koniecznoœæ zastanowienia siê nad stylem ¿ycia.
Pobyt w szpitalu lub sanatorium.



229

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Okres wakacji przed klas¹ maturaln¹. Czas, kiedy nale¿y
podejmowaæ decyzjê o dalszym kszta³ceniu. Zakoñczenie szczebla eduka-
cyjnego. Nowe wyzwania w karierze naukowej, okres odpoczynku przygo-
towuj¹cy do wysi³ku umys³owego. Stan umys³u przed wa¿nym egzaminem,
chwila wytchnienia, po której spodziewaæ siê mo¿na sukcesu.
Pozycja odwrotna. Wakacje bez planowania. Bezmyœlnie spêdzany czas.
Koniecznoœæ nauki podczas wakacji z pustk¹ w g³owie i niemo¿noœci¹ przy-
swajania wiedzy. Niespe³nione marzenie dotycz¹ce dalszej edukacji. Zanie-
chanie dalszej nauki.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Osoba dojrza³a, stateczna i odpowiedzialna. Konkretna
w dzia³aniu. Spokojna. Rzetelnie wywi¹zuje siê z przyrzeczeñ. Sylwetka
szczup³a, jakby koœcista, czêsto o siwych w³osach i m³odym wygl¹dzie.
Oczy niebieskie lub jasnoszare, jakby zimne. Wzrok ciep³y i przenikliwy.
D³onie du¿e, ciep³e, raczej suche z d³ugimi palcami, zw³aszcza pierwszym
– wskazuj¹cym i œrodkowym. Osobie tej mo¿na zaufaæ, poniewa¿ nie wy-
ci¹ga mylnych wniosków, umie dochowaæ tajemnicy, a jej rady s¹ przemy-
œlane i rozs¹dne. Zanim podejmie dzia³anie, d³ugo zastanawia siê, po czym
wykonuje je w tajemnicy, a¿ do ukoñczenia. Lubi pomagaæ bezinteresow-
nie. Spokojne, metodyczne zachowanie wzbudza zaufanie i spokój. Cz³o-
wiek obok tej osoby uspokaja siê, nabiera przekonania, ¿e zamiary i plany
powiod¹ siê, nale¿y tylko dobrze zaplanowaæ i poczekaæ. Runa reprezen-
tuje kobietê w ci¹¿y.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d jak w pozycji prostej. Osoba zna swoje wartoœci
i pragnie je nawet si³¹ narzuciæ innym; je¿eli siê to nie udaje, milczy, gniewa siê,
unika nawi¹zania kontaktu, manipuluj¹c uczuciami. Nadmierny poœpiech, pod-
niesiony g³os niwecz¹ zamiary, wp³ywaj¹ stresuj¹co na otoczenie. Osoba czêsto
starsza (siedemdziesi¹t, osiemdziesi¹t lat), niecierpliwa i nieustêpliwa. W po-
stêpowaniu widoczna ograniczonoœæ, brak pomys³ów, trudnoœci adaptacyjne.

PRZEPOWIEDNIA

Coœ dojrzewa, nale¿y cierpliwie czekaæ pozwalaj¹c, aby idea, myœl, dzia³anie
nabra³o cech idealnych. Przemyœl raz jeszcze, przemedytuj sposób, udoskonal
i poka¿ to, co ma³ym ziarenkiem jest jeszcze. Jeœli to marzenie, pozwól mu
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nabraæ mocy, jeœli to talent, niechaj jak owoc nabierze koloru. Mo¿esz potrze-
bowaæ izolacji, spokoju; wiedz, ¿e czas jest wzglêdny, nawet kiedy wydaje siê
zasta³y, sprawy, ziarenka pêczniej¹, przygotowuj¹c siê do materializacji, a za
chwilê uka¿¹ siê na zewn¹trz. B¹dŸ cierpliwy, miej oczy szeroko otwarte, abyœ
pocz¹tku nie przegapi³. Wszystko po kolei, w swoim czasie nabiera rozpêdu.
Wchodzisz teraz w nowy etap ¿ycia, nie musisz ju¿ walczyæ z losem. Umiesz
³¹czyæ w sobie moc ¿ywio³ów. Medytacje poprzez wyciszenie pomagaj¹ Ci osi¹-
gn¹æ wewnêtrzny spokój i pozwalaj¹ na lepszy wgl¹d w swoje wewnêtrzne ¿ycie.
Wykorzystaj ten czas jak najefektywniej, Twoja idea dojrzewa. Pozwól w pe³-
ni dojrzeæ temu owocowi w Tobie. Nie izoluj siê jednak od œwiata. Modlitw¹
jest ka¿da rozmowa i ka¿da myœl wys³ana dla dobra wszystkich. Poœpiech,
z³oœæ, niecierpliwoœæ naprawdê niczego nie zmieni, to tylko znak w odwrot-
nym po³o¿eniu. Trzeba cierpliwie czekaæ.

RYTUAŁ ZIARENKA ZREALIZOWANYCH MARZEŃ

Tam, gdzie brak cierpliwoœci mo¿e zniweczyæ zamiary, wystarczy ustawiæ
znak, a on dopilnuje, aby sprawy mog³y spokojnie dojrzeæ.

Doskona³y znak dla niecierpliwych dzieci i ludzi doros³ych – wycisza i uspokaja.
Wybierz odpowiedni wiosenny dzieñ, najlepiej marcowy, kiedy ksiê¿yc

œwie¿ym ro¿kiem, po nowiu, do dzia³añ zachêca. ZnajdŸ w parku, na polu,
w sadzie lub lesie kawa³ek odkrytej ziemi. Mo¿e byæ ziemia w doniczce. Przy-
gotuj sobie kilka marzeñ, weŸ tyle samo ziaren roœlin, na polu (czyli tam, gdzie
nie bêdziesz mia³ mo¿liwoœci obserwowaæ, jak roœlinki wzrastaj¹) mog¹ byæ
ziarenka gorczycy, które maj¹ du¿o energii, do doniczki przygotuj ziarna kwia-
tów np. matioli – maciejki, fasoli ozdobnej lub inne ziarenka roœlin, które daj¹
gwarancjê wyroœniêcia w doniczce. Wyroœniête roœliny bêdzie mo¿na póŸniej
przesadziæ do ogródka lub innego miejsca, w którym urosn¹ i zakwitn¹. Do-
tknij d³oni¹ ziemi i powiedz w myœlach: „Tobie, ziemio, powierzam swoje
marzenie, przyjmij je, otocz opiek¹, niech wzroœnie i zrealizuje dla dobra mego
i œwiata, w którym ¿yjê”, w³ó¿ ziarenko w ziemiê, przylep, jakbyœ g³aska³
³askaw¹ glebê i dziêkowa³ jej, a w myœlach powiedz: „dziêkujê ci” (ziemia jest
jak ³ono kobiety, które otwiera siê, aby nowe ¿ycie w swoim czasie ukaza³o siê
wœród nas i przed³u¿y³o ludzk¹ historiê). Je¿eli jesteœ na polu, podnieœ g³owê
i podziêkuj wiatrowi, który spulchnia ziemiê i napêdza do Twoich myœli ja-
snoœæ, œwie¿y powiew, nowe idee. Je¿eli jesteœ w domu, pomachaj d³oñmi nad
doniczk¹. Je¿eli nie masz ze sob¹ wody (dobrze przed rytua³em przygotowaæ
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sobie ma³y pojemnik), dlatego musisz zaufaæ przyrodzie, ¿e któregoœ dnia na
ziemiê spadnie deszcz, który j¹ spulchni i nasyci zasadzone ziarenko, nato-
miast w domu nale¿y podlaæ ziemiê, w której jest nasionko mówi¹c: „otaczam
Ciê, marzenie moje, najg³êbszym uczuciem jak ta woda, która niech wnika do
Twego wnêtrza, a Ty pêczniej¹c, wzroœniesz i uka¿esz siê œwiatu, jak i moje
marzenie wzroœnie i uka¿e siê œwiatu”. Podnieœ teraz g³owê do góry, do nieba,
z którego s³oñce ciep³ymi promieniami ogrzewa Twoje dzie³o, podziêkuj s³oñcu
za œwiat³o i ciep³o i powiedz: „w ogniu mi³oœci niechaj wzrasta to lub coœ
lepszego, niechaj siê realizuje i spe³ni w swoim czasie”. Kiedy jesteœ w polu,
wyznacz datê zrealizowanego marzenia. W domu zadbaj o doniczkê z nasio-
nem, rozmawiaj z nim, mów dok³adnie o swoim marzeniu i czekaj, a¿ poka¿e
siê kie³ek, a kiedy go zobaczysz, podziêkuj mocy za realizacjê marzenia. Teraz
zwracaj baczn¹ uwagê, jak realizuje siê marzenie.

Rytua³ mo¿esz powtarzaæ tyle razy, ile to konieczne, aby Twoje ¿ycie by³o
³atwe, szczêœliwe i wype³nione dla dobra wszystkich.

O PRZEMYŒL
Czy jestem cierpliwy?
Czy potrafiê zaplanowaæ zadanie, a nastêpnie metodycznie je wykonaæ?
Jak spêdzam urlop – biernie czy czynnie?
Czy znam siebie?
Jak i kiedy modlê siê?
Czy widzisz u innych talenty, m¹droœæ i w jaki sposób u³atwiasz tym oso-
bom ich rozwój?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie, weŸ kilka g³êbszych oddechów, odprê¿ siê. WeŸ trzy
g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
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Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e jesteœ w górach, siedzisz na szczycie góry, wsparty
plecami o ciep³¹ ska³ê, podziwiasz panoramê gór, widzisz przed sob¹
jeszcze wy¿sz¹ górê i zastanawiasz siê, jakie piêkne widoki mog¹ rozta-
czaæ siê przed Tob¹ z tamtej góry, lecz w tej chwili jesteœ tu, czujesz
delikatne promienie s³oñca, czujesz, jak wiatr rozwiewa Twe w³osy,
czujesz zapach œwie¿ego, o¿ywczego powietrza. Oddychasz tym powie-
trzem, nape³niasz cia³o i umys³ nowym pomys³em, nowymi si³ami, no-
wymi idea³ami, odpoczywasz. Ze szczytu tego widzisz cztery strony
œwiata, widzisz niebo i ziemiê, podziwiasz po³yskuj¹c¹ wodê w gór-
skiej, rw¹cej rzece, s³yszysz œpiew ptaków. Patrzysz na ten wy¿szy szczyt
i ju¿ zastanawiasz siê, w jaki sposób go zdobêdziesz, jak¹ obierzesz
drogê na ten nastêpny szczyt. Ju¿ wiesz, ¿e nie ma dla Ciebie przeszkód,
aby zdobywaæ to, co pragniesz, ju¿ uœwiadomi³eœ sobie, ¿e pokona³eœ
wiele granic, zdoby³eœ wiele szczytów. Teraz odpoczywasz, nabierasz
si³ i energii, wiesz, ¿e jesteœ w posiadaniu wielkiej mocy i wiesz, ¿e dzi-
siaj jest nowym pocz¹tkiem, wiesz, ¿e ka¿da chwila prowadzi Ciê w nowe
a¿ do doskona³oœci. Teraz, kiedy tak równo i miarowo oddychasz, na-
pe³niasz siê energi¹, nie musisz nic innego robiæ teraz, jak tylko oddy-
chaæ. Teraz policz od piêciu do jednego otwórz oczy i powiedz sobie:
ka¿de zadanie wykonuje, ka¿dy szczyt zdobywam, potrafiê odnajdy-
waæ w³aœciw¹ drogê ¿ycia.
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23. DAGAZ

REFLEKSJA

oto widzimy znak odnowy i pomyœlnoœci. Je¿eli jest Ci dobrze, sprawy
uk³adaj¹ siê pomyœlnie, to teraz zaczyna siê okres jeszcze wiêkszej po-

myœlnoœci. Szczêœcie to domena tego znaku. Gwiazda zaranna lub jak kto woli
– szczêœliwa gwiazda, jutrzenka zapowiada pomyœlny rozwój wypadków. Dla
ludzi odwa¿nych i pracowitych to wiatr w ¿agle marzeñ. Dagaz to nade wszystko
przebudzenie i rozwój œwiadomoœci i jasnych myœli, które tworz¹ dobr¹ rze-
czywistoœæ. Zrozumienie dobra i z³a jako biegunów i d¹¿enie w kierunku do-
bra. Przeobra¿anie siê przychodzi z ³atwoœci¹, zdarzenia nag³e, nieoczekiwane
poprawiaj¹ los. Znak noszony na piersiach stymuluje serce, pobudza ca³y or-
ganizm do dzia³ania, kreatywnoœci, wp³ywa na klarownoœæ myœlenia. Usta-
wiony jako logo firmy daje gwarancjê powodzenia dziêki rozs¹dnemu
zarz¹dzaniu oraz zaskakuj¹cym „zbiegom okolicznoœci” (w œwiecie, w którym
¿yjemy, nie ma czegoœ takiego jak przypadek czy zbieg okolicznoœci, poniewa¿
podobne przyci¹ga podobne, a runa Dagaz jest potê¿n¹ energi¹ szczêœcia i ona
to sprawia owo przyci¹ganie). Ustawiona w domu, choæby w jednym miejscu,
daje optymizm, zgodê i harmoniê, u³atwia porozumienie i wyra¿anie mi³oœci,
sprawia, ¿e dom staje siê oaz¹ szczêœcia dla ka¿dego, kto w nim mieszka i goœci.
Dla dzieci i ludzi ucz¹cych siê jest stymulatorem umys³u, u³atwia przyswajanie
wiedzy. U ludzi pobudza do dzia³ania, wynalazczoœci, eksperymentalnoœci,
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zmienia przekonania na wspieraj¹ce, sprawia, ¿e chce siê ¿yæ. Pamiêtaæ jed-
noczeœnie nale¿y o odwrotnoœci znaku, który namawia do gnuœnoœci, widze-
nia tylko jednej strony ¿ycia, co w koñcowym efekcie i tak wymusi realizacjê
dobrego ¿ycia, poniewa¿ znak w pozycji prostej czy odwrotnej ma tak¹ sam¹
energiê i wygl¹d. Ta runa jest najszczêœliwsza w ca³ym alfabecie runicznym.

ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Poznanie mistyczne. Przebudzenie. Dostêp do idea³u. Urze-
czywistnienie idea³u. Nadzieja. Jasne wyobra¿enie swojego ¿ycia. Szczêœcie
niespodziewanie odnalezione. Pozytywne zakoñczenie k³opotów. Wielka od-
miana losu. Idea³.
I oto obudzi³eœ siê. Widzisz jasny dzieñ. Wschodz¹ce s³oñce rozœwietla mroki
i urojone lêki. Pomyœl o czymœ, co kiedyœ nierealnym by³o, dziœ nast¹pi tego
spe³nienie. Dzieñ, który w³aœnie siê budzi mo¿e zmieniæ Twe ¿ycie. Wszyst-
ko, nawet najwiêksze powodzenie mo¿esz osi¹gn¹æ w³aœnie dziœ. Zatem idŸ
w przysz³oœæ, nie marudŸ, wysi³kiem, nawet ciê¿k¹ prac¹ w³o¿on¹ w spe³nie-
nie, w realizacjê dzia³añ realnych – nierealnych osi¹gniesz sukces.

Pozycja odwrotna. Oœlepienie, omamienie, fanatyzm, beznadziejnoœæ, zdrada
idea³u, utrata orientacji. Mrok. Lêk. Niemo¿noœæ dostrze¿enia dobrych stron
swego ¿ycia. No i co? Wsta³ pochmurny dzieñ. Taak? Myœlisz, ¿e najjaœniejsza
¿arówka zaæmi œwiat³o s³oñca, które ukry³o siê za chmurami? Wstawaj! Przed
Tob¹ dobry dzieñ. Nieuœwiadamianie sobie jasnoœci i pogody, nawet chwilo-
wo ukrytej, mówi o Twoim zaœlepieniu. Jeœli chcesz jeszcze trochê pospaæ, to
Twoja sprawa. Œpij, ukryj siê w ramionach Morfeusza, byæ mo¿e on Ci powie,
jak wspaniale jest istnieæ w jasnoœci dnia.

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY DAGAZ

Symbol: gwiazda zaranna, jutrzenka, œwit, nowe mo¿liwoœci, przebudzenie,
olœnienie, motyl.

T³umaczenie: dzieñ, œwit.
Walor fonetyczny: D.
Pora roku: wiosna.
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Czas realizacji: trzy miesi¹ce.
¯ywio³: Ogieñ.
Roœlina: kasztan, wiciokrzew.
Zwierzê: pszczo³a, mrówka, jaskó³ka.
Kolor: ró¿owy, czerwony, pomarañczowy, lilaró¿.
Obszar feng shui, bagua: w ka¿dym sektorze, który trzeba wzmocniæ – rozja-

œnia, wzmacnia jak jasne œwiat³o.
Znak zodiaku: Wodnik 20.01-18.02.
Minera³: diament, kryszta³ górski, agat, z³oto.
Talizman: wzmacnia wytrzyma³oœæ w d¹¿eniu do celu, u³atwia dokonanie g³êbo-

kiej przemiany na wszystkich poziomach istnienia, ukazuje nowe zadania i no-
we cele ¿yciowe, pomagaj¹c jednoczeœnie je osi¹gaæ, dodaje zapa³u nowym
wyzwaniom, pomaga realizowaæ ¿ycie na wy¿szym szczeblu spo³ecznym.

Amulet: pomaga zrozumieæ i poznaæ prawdziw¹ rzeczywistoœæ, rozjaœnia umys³,
wzmaga wynalazczoœæ, uwalnia od na³ogów.

Stan psychiczny: optymizm, entuzjazm, uœwiadomiona m¹droœæ.
Zdrowie: podnosi odpornoœæ, czakram seksualnoœci i trzeciego oka.
Zawód: geograf, odkrywca w ka¿dej dziedzinie wiedzy, mistyk.
Cykl ksiê¿yca: pierwsza kwadra.
Planeta: Mars, Uran, Jowisz.
Aspekt ¿yciowy: rewolucja, zmiana nawyków, powodzenie, zryw ¿yciowy,

nowy, dobry pocz¹tek ¿ycia.
Miejsce: koœció³, muzeum, monumentalna budowla z wysokimi wie¿ami,

biblioteka, sala wyk³adowa uczelni.

AFIRMACJA

Akceptujê nowe wyzwania.
Ufam opatrznoœci boskiej.

Realizujê moje ¿ycie dla dobra mego i innych.
Z ³atwoœci¹ rozpoznajê nowe mo¿liwoœci.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Czas pomyœlnoœci finansowej. Dobrobyt. Wszelkie dzia³a-
nia, projekty, nawet zamiary przynios¹ dochód. Nieoczekiwany zysk, mo¿-
na graæ na gie³dzie oraz w grach liczbowych.

DAGAZ
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Pozycja odwrotna. Uwaga, zachowaj to, co masz, gdy¿ sytuacja dobrego
stanu finansowego mo¿e siê odwróciæ. Zachowaj umiar w inwestycjach, kon-
troluj lokaty, nie bierz kredytu, jeszcze nie wiadomo, jak sprawy pójd¹.
Niepewnoœæ finansowa.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Pora zak³adaæ kolejn¹ firmê. Okres bardzo sprzyjaj¹cy dla
nowych projektów i przedsiêwziêæ. Szczêœliwy okres w pracy. Je¿eli szu-
kasz pracy, to w³aœnie jest zapowiedŸ pocz¹tku prawdziwej kariery i powo-
dzenia.
Pozycja odwrotna. Poczekaj, czas niepewny, jeszcze nie wiadomo, co siê
wydarzy. Okres próby, przejœcia miêdzy jedn¹ pozycj¹ zawodow¹ a nastêpn¹.
Gorsza praca na skutek w³asnego lenistwa.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Stan, w którym nastêpuje poszerzenie œwiadomoœci. Lot-
noœæ myœli. Nowe pomys³y. Umys³ jasny i klarowny.
Pozycja odwrotna. Chwiejnoœæ myœli i s¹dów. Lenistwo umys³owe. Brak
pewnoœci. Zamartwianie siê. Ucieczka w na³ogi i uzale¿nienie od innych.
Posêpne myœli. Smutek. Czasami brak równowagi psychicznej.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Pomyœlnoœæ w zwi¹zku, ma³¿eñstwie. Silny zwi¹zek emo-
cjonalny. Nowa, nag³a mi³oœæ – od pierwszego spojrzenia. Partner z dobry-
mi zamiarami, dobra ma³¿eñska partia. Mi³oœæ od pierwszego spojrzenia
zakoñczy siê œlubem. Porywy serca. Transformacja dziêki mi³oœci.
Pozycja odwrotna. Manipulacje uczuciowe. Szanta¿ emocjonalny. Projek-
cja swoich cech na partnera. Podstêpne gry miêdzyludzkie. Zmiana odczuæ
i stosunku do partnera. Niepewnoœæ w zwi¹zkach sta³ych, mo¿liwoœæ zmia-
ny w zwi¹zkach nowych – z przyjaŸni w gor¹ce uczucie, z mi³oœci w spo-
kojn¹ przyjaŸñ. Ma³¿eñstwo z trzydziestoletnim sta¿em, gdzie uczucia
i przysz³oœæ s¹ pewne.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Podniesienie odpornoœci. Uzdrowienie po chorobie. Za-
chowanie dobrego zdrowia i kondycji. Mobilizacja narz¹du ruchu.
Pozycja odwrotna. Bóle stawów. S³aboœæ. Odnowienie stanów chorobo-
wych. Wykrycie, wybadanie utajonego stanu chorobowego. D³ugofalowe
leczenie. Chroniczne schorzenie.
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O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Doskona³y czas na podejmowanie nauki bez wzglêdu
na wiek. Zdany egzamin. Dyplom naukowy. Udane zamiary i plany na
edukacyjnym polu. Sukcesy. Dziêki ambicjom i mobilizacji sukces na-
ukowy. Nieoczekiwane propozycje naukowe. Wyjazd na sympozjum,
konferencje, warsztaty udoskonalaj¹ce potencja³ twórczy. Odkrycie ta-
lentu. Powodzenie i sukces naukowy. Bardzo korzystne zmiany na polu
doskonalenia siê.
Pozycja odwrotna. Lenistwo, brak ambicji mog¹ zniweczyæ lub prze-
rwaæ edukacjê. Niekorzystny czas na zmianê szko³y. Koniecznoœæ prze-
konania ucznia do nauki, który im szybciej uœwiadomi sobie jej walory,
tym dalej zajdzie na tej œcie¿ce. Trudnoœci w pojmowaniu i przyswajaniu
wiedzy, koniecznoœæ dodatkowych korepetycji. £atwoœæ przyswajania wie-
dzy podczas snu. Hipnoza narzêdziem mobilizuj¹cym i aktywizuj¹cym
pamiêæ.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Osoba, która wyró¿nia siê w grupie trafnoœci¹ spostrze¿eñ,
inteligencj¹, otwartoœci¹. Ktoœ wybitny. Twarz jasna, du¿e oczy, wysokie
czo³o. Przy szczup³ej, smuk³ej sylwetce stosunkowo du¿e, roz³o¿yste d³o-
nie. Uœcisk mocny, zdecydowany. Charakterystycznie podkreœlony lini¹
Salomona palec wskazuj¹cy. Chêtna do pomocy, z ³atwoœci¹ przewiduj¹ca
nastêpstwo zdarzeñ. Pogodny umys³, oczarowanie œwiatem, zachwyt nad
wszystkim. Ktoœ taki potrafi dostrzec najmniejsz¹ iskierkê nadziei i za-
szczepiaæ j¹ otoczeniu, dlatego jest lubiana, czêsto podziwiana. Mo¿na za-
ufaæ jej m¹droœci. Najczêœciej u¿ywa s³ów: „bêdzie dobrze, prawda?”,
„wszystko zmierza ku lepszemu”, pytania zazwyczaj dotycz¹ dalekiej przy-
sz³oœci. Je¿eli osoba taka szuka pomocy w wyroczni runicznej, to tylko aby
utwierdziæ siê w swoich odczuciach. W lot pojmuje ka¿de s³owo, a wyrocz-
niê rozumie, jakby j¹ zna³a od dawna.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d jak w pozycji prostej, ró¿nica polega na widocz-
nej ociê¿a³oœci w sylwetce i myœleniu. Wiêcej jest s³ów: „nie wiem, nie ro-
zumiem, nie op³aca siê, i tak z tego nic nie bêdzie”. Wyrocznia w tym
przypadku mówi: osoba ta jest wspania³a, nale¿y jej to szybko powiedzieæ
i uœwiadomiæ ¿e sama kreuje swoje ¿ycie. Zachêciæ do dzia³ania, a reszta
dzieje siê sama. Osoba taka sprawia wra¿enie, jakby straci³a orientacjê i zna-
laz³a siê w beznadziejnej sytuacji, co oczywiœcie jest iluzj¹, z której nale¿y j¹
jak najszybciej wyprowadziæ.

DAGAZ
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PRZEPOWIEDNIA

Czas pozytywnych zmian. Sukces i powodzenie. Wejœcie w now¹, mo¿e na-
wet nieznan¹ i dok³adnie nieprzygotowan¹, lecz wymarzon¹ przysz³oœæ. ̄ ycie
toczy siê pod szczêœliw¹ gwiazd¹. Plany, zamiary, marzenia realizuj¹ siê same,
jakby za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Dzia³aj – oto przes³anie znaku.
Czekaj¹ Ciê korzystne, du¿e zmiany. Ho, ho, zajdziesz tak daleko, jak tylko
chcesz. Mo¿esz siêgaæ najwy¿ej, najdalej. Dzisiejszy dzieñ bêdzie obfitowa³
w szczêœliwe zdarzenia. Nawet kiedy trochê Ci siê nie chce czy lêkasz siê, to
znak w tej odwrotnej pozycji pozwala na opiesza³oœæ. Awanse, zaszczyty mog¹
oœlepiæ. I ju¿ mroki, zmartwienia nurtuj¹ce Ciê do tej pory rozpraszaj¹ siê,
ciemne myœli odchodz¹, uœmiechnij siê; to, czego siê obawia³eœ ju¿ nie istnie-
je, popatrz woko³o: jest jasno, to, o co prosi³eœ od dawna mo¿e zrealizowaæ siê
w³aœnie teraz. Postanów zatem coœ, jest szansa na realizacjê. Zaufaj, sobie,
swojej dobrej gwieŸdzie i idŸ z podniesionym czo³em w œwiat³o dnia, trzyma-
j¹c szczêœcie w sercu.

RYTUAŁ PRZYWOŁANIA ENERGII RUNY DAGAZ

Przygotuj siê do rytua³u, kiedy wzrasta ksiê¿yc. Sposób przygotowania siê
ju¿ znasz: a wiêc prysznic, najlepiej woskowa œwieca, bia³a kartka, czerwony
mazak, czyste lub specjalne ubranie, wybrane miejsce. Pora dnia, kiedy nikt
absolutnie nie przeszkadza. Z zestawu runicznego, jaki masz (kamyki, karty,
drewienka lub coœ innego, na czym s¹ umieszczone znaki runiczne) wybierz
znak Dagaz, po³ó¿ go przed pal¹c¹ siê œwiec¹ tak, aby by³o go dobrze widaæ.
Usi¹dŸ wygodnie, odprê¿ siê i przez chwilê wpatruj siê w znak. W myœlach
powtarzaj: Dagaz, Dagaz, Dagaz. Zwracaj uwagê na myœli, odczucia w ciele,
zapachy. Po chwili przestañ powtarzaæ, weŸ mazak i narysuj znak na czystej
bia³ej kartce, rysuj¹c go, powiedz sobie i jednoczeœnie zobacz najlepsze wyda-
rzenia, jakie mog¹ Ci siê wydarzyæ. Kiedy narysujesz ju¿ znak, przy³ó¿ kartkê
ze znakiem do serca i powiedz sobie w myœlach: kocham i akceptujê sprawy,
uczucia i wydarzenia zawsze dobre dla mnie i dla innych, nawet jeœli tego
w tym momencie  nie widzê. Teraz przy³ó¿ kartkê do szyi i powiedz sobie
w myœlach: s³owa, które wypowiadam s¹ s³owami szczêœcia dla mnie i innych.
Teraz przy³ó¿ kartkê do czo³a w miejscu miêdzy brwiami i powiedz sobie:
widzê ukryte mo¿liwoœci, widzê powodzenie, widzê najlepsz¹ drogê przede
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mn¹, a to, co widzê, czujê jest dobre dla mnie i œwiata, w którym ¿yjê. Ufam, ¿e
spotka mnie najwy¿sze dobro i jestem gotowy powiêkszaæ go, nios¹c je w przy-
sz³oœæ. Jeszcze raz przy³ó¿ kartkê do serca, poczuj spe³nienie i od³ó¿ kartkê na
stole. Po zakoñczeniu rytua³u karteczkê ze znakiem schowaj tak, aby by³a
w Twoich dokumentach lub gdzieœ blisko Ciebie. Je¿eli œwieca siê nie wypali-
³a, zgaœ j¹ i zapalaj w intencji spe³nienia przez trzy dni.

Znak mo¿emy ustawiæ wszêdzie tam, gdzie potrzeba odnowienia, regenera-
cji, zmian. Znak pomyœlnoœci i szczêœcia.

O PRZEMYŒL
Jakie mam rano samopoczucie?
Czy d³ugo zastanawiam siê przed podjêciem decyzji?
Czy doœwiadczy³em prze³omowego momentu w ¿yciu i jakie by³y moje dal-
sze losy?
Czy potrafiê byæ szczêœliwy z b³ahego powodu?

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie, weŸ kilka g³êbszych oddechów, rozluŸnij siê. WeŸ
trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.

DAGAZ
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WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij ca³e cia³o jeszcze raz, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
Teraz wyobraŸ sobie, ¿e le¿ysz gdzieœ na ³onie natury, w swoim wyma-
rzonym miejscu, w którym czujesz siê bezpieczny, le¿ysz na ciep³ej zie-
mi, okryty, okutany w œpiwór. Czujesz ciep³o, otwierasz oczy – widzisz
dogasaj¹ce ognisko, czujesz jego zapach. Patrzysz w niebo i widzisz
gwiazdê, której blask s³abnie, widzisz, jak na wschodzie wy³ania siê
gwiazda o wiele silniejsza, o wiele potê¿niej jaœniej¹ca. T¹ gwiazd¹
jest s³oñce, wiesz, ¿e wstaje nowy dzieñ. Mrok znika, blask dnia jaœnie-
je coraz bardziej, jeszcze œwita, jeszcze krople rosy dr¿¹ na ŸdŸb³ach
traw, a brzemienne kielichy kwiatów tul¹ siê do ciep³ej matki ziemi,
lecz pierwsze padaj¹ce promienie podnosz¹, budz¹ po kolei wszystkie
istoty. Patrzysz w niebo i widzisz, ¿e istnienie tu, na ziemi odbija siê
w niebie; co na dole, to i na górze. Widzisz, czujesz, jak jasny snop
s³onecznego œwiat³a nasyca Twoje myœli, Twoje cia³o energi¹. Wsta-
jesz, postanawiasz wyruszyæ dalej, wiesz, jak¹ drogê masz do przejœcia,
wiesz, jak¹ pracê musisz wykonaæ, lecz ten dzieñ jasny i szczêœliwy
zapowiada najwiêksze powodzenie, dzia³ania, jakie podejmiesz nasy-
cony œwiat³em skoñcz¹ siê najbardziej pozytywnym wynikiem, choæ
jeszcze nie wiesz dok³adnie, jak wp³ynie to na Twoje ¿ycie, wiesz, ¿e
jesteœ pod opiek¹ nieba. Teraz zaczynasz realizacjê zamierzeñ, z rado-
œci¹ kroczysz coraz dalej, bez granic, bez lêku, ufasz, ¿e ¿ycie to miste-
rium, w którym wszystko odbywa siê dla Twego dobra. Teraz policz od
jednego do piêciu, otwórz oczy i powiedz sobie: jestem pod opiek¹ nieba,
jestem w pe³ni œwiadomy, widzê rzeczy takimi, jakimi s¹.
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24. OTHALA (OTHALAN)

REFLEKSJA

a¿dy z nas przynale¿y do nacji, klanu, rodziny. Cz³owiek pozbawiony tej
przynale¿noœci jest jak drzewo bez korzeni. Othala symbolizuje bezpieczne

miejsce, jak równie¿ granice, których przekraczaæ nie nale¿y lub tylko za przy-
zwoleniem. Tymi granicami s¹ miêdzy innymi granice naszego cia³a – skóra,
granice naszego domostwa – œciany, granice naszej posiad³oœci – ogrodzenie
oraz granice miasta, pañstwa, globu. Znak ten symbolizuje jednoczeœnie po³¹-
czenie z tymi, którzy w tych granicach siê mieszcz¹ – rodzinê, naszych bli-
skich, rodaków. Znak ten to swoisty azyl, który ochrania i wzmacnia nasze
bezpieczeñstwo, nasze dziedzictwo i jednoczeœnie schronienie, miano, pod
jakim jesteœmy rozpoznawani.

Othala to miejsce, do którego zd¹¿amy przez ca³e ¿ycie i od którego rozpo-
czynamy nowe. Dom Bo¿ego Ojca. Nasi przodkowie, dziedzictwo i historia.
To kod genetyczny, ukryty w momencie, który ujawnia siê z czasem, a jedno-
czeœnie naprowadza na drogê spe³nienia, tylko tê dla nas najw³aœciwsz¹. Otha-
la prowadzi nas w bezpieczny obszar rodziny, miejsca, które znamy od dziecka,
gdzie ka¿dy k¹t, ka¿dy kamieñ jest przyjazny, a chleb smakuje jak nigdzie na
œwiecie. Jak¿e ³atwo jest kontynuowaæ to bezpieczeñstwo i jak¿e trudno budo-
waæ od nowa takie miejsce. Ile têsknot, niewygód ukazuje odwrotna strona
znaku, która wyrzuca nas poza granice znanego, poza rodzinny dom.
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ZNACZENIE OGÓLNE

Pozycja prosta. Wewnêtrzna ojczyzna. Materialny dobrobyt. Otwartoœæ wo-
bec tego, co zewnêtrzne i obce, mo¿liwa dziêki wewnêtrznemu umocnieniu
i zakorzenieniu. Obyczajnoœæ panuj¹ca w zespole. Samoœwiadomoœæ. Porz¹-
dek w grupie. Wolnoœæ. Produktywne u¿ytkowanie stanu posiadania. Powrót
do domu Ojca Niebieskiego.
No! Jesteœ w domu, we w³asnej przestrzeni. Znasz tu swoje miejsce, nie tylko
to przy stole czy ulubione odpoczynku np. do czytania ksi¹¿ki; je¿eli takiego
miejsca nie masz, mo¿esz spodziewaæ siê u³atwieñ w jego uzyskaniu.
Othala jest Twoim miejscem w rodzinie, opartej na mocnych fundamentach.
Jest znakiem Twego prawdziwego miejsca w grupie, klanie, stowarzyszeniu.
Wszêdzie tam, gdzie odnajdujesz w³asne miejsce, istniejesz. Z pomoc¹ tego
znaku odkryæ mo¿esz w³asn¹ przestrzeñ osobowoœci, poznaæ sw¹ prawdziw¹
naturê. Mieszkanie, powodzenie w grupie, porz¹dek w grupie, wolnoœæ, twór-
cze relacje.

Pozycja odwrotna. Brak porz¹dku, utrata rodzinnego ogniska. Fanatyczne
przywi¹zanie do ziemi. Faszystowska ideologia, nienawiœæ rasowa, nienawiœæ
do obcych. Niewolnictwo, wyzysk, ubóstwo, upadek obyczajów. Poczucie wy-
korzenienia, poczucie braku ojczyzny. Wymuszony i trudny pobyt za granic¹.
Katastrofalne wykroczenie przeciw interesom grupowym.
Nie b¹dŸ przesadny, nie ogarniesz sob¹ terytoriów innych ludzi. Tam, gdzie
siê znajdujesz i tak jesteœ w swojej przestrzeni. Nie musisz odbieraæ jej innym.
Ka¿dy ma swoje miejsce, zapewnione z racji urodzenia. Poczuj w³asne istnie-
nie i nie bolej nad strat¹ mieszkania, które przy odwróconym znaku mo¿e siê
zdarzyæ. No có¿, czy nie chcia³eœ zbyt wiele ponad to, na co zas³ugujesz?

SYNCHRONICZNE ASPEKTY RUNY OTHALA

Symbol: dziedzictwo, w³asnoœæ rodzinna, ziemia uprawna, mieszkanie, rodzi-
na, nasze pochodzenie, bezpieczne miejsce, miejsce w ¿yciu.

T³umaczenie: ojczyzna.
Walor fonetyczny: O.
Pora roku: jesieñ.
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Czas realizacji: dwa lata.
¯ywio³: Ziemia.
Roœlina: koniczyna, grusza, ja³owiec.
Zwierzê: bocian, pies.
Kolor: granatowy, ¿ó³ty, szary.
Obszar feng shui, bagua: obszar rodziny oraz starszych.
Minera³: rubin, kamieñ wêgielny, kamienie polne.
Talizman: zabezpiecza naturalne granice psychiki, cia³a, miejsca zamieszkania.

Pomo¿e znaleŸæ swoje miejsce w wœród ludzi, ochroni na ka¿dym poziomie.
Je¿eli poszukujesz domu, to znak pomo¿e Ci dokonaæ odpowiedniego zakupu.

Amulet: ochrania w³asnoœæ, dom, mieszkanie oraz pole auryczne.
Stan psychiczny: refleksyjnoœæ, umiejêtnoœæ wyci¹gania wniosków, zapobie-

gliwoœæ.
Zdrowie: choroby krwi, choroby genetyczne, wszystkie czakramy.
P³yn organizmu: krew.
Zawód: dyrektor, kierownik dzia³u.
Znak zodiaku: Byk 20.04-20.V; Kozioro¿ec 22.12-19.01.
Cykl ksiê¿yca: pe³nia.
Planeta: Wenus, Saturn.
Aspekt ¿yciowy: wartoœci rodzinne, dziedziczenie, w³asna posiad³oœæ, sprawy

domu i rodziny.
Miejsce: rodzinny dom, rodzinna miejscowoœæ, tam, gdzie siê wychowywa³eœ.

AFIRMACJE

Mój dom jest moim azylem.
Znam swoje pochodzenie.
Dbam o swoje œrodowisko.

Doœwiadczenie jest moim przewodnikiem.

ROZKŁADY WRÓŻEBNE

O SFERA MATERIALNA
Pozycja prosta. Mo¿liwoœæ darowizny b¹dŸ spadku. Wzbogacenie dziêki
rodzinnym interesom. Intratna inwestycja w nieruchomoœæ. Zysk ze sprze-
da¿y mieszkania lub domu. Zyskowna zamiana mieszkania. Bogactwo two-
rzone w domu. Budowa domu, na który przeznaczone s¹ w³asne lub darowane

OTHALA
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zasoby finansowe, dziêki czemu nastêpuje wzbogacenie siê i stworzenie w³a-
snego dobrego miejsca. Zakup mieszkania lub posiad³oœci.
Pozycja odwrotna. Po¿yczka bankowa na zakup domu lub mieszkania.
Spadek obci¹¿ony d³ugami. Przep³acone mieszkanie lub dom. Nadmierne
obci¹¿enie i straty w wyniku remontu mieszkania b¹dŸ domu.

O SFERA ZAWODOWA
Pozycja prosta. Znalezienie dobrej, w³aœciwej pracy. Dobra praca, jak w do-
mu lub w³asna firma w granicach posiad³oœci. W³aœciwy zak³ad pracy. Za-
powiedŸ stabilizacji zawodowej. Otwarcie dzia³alnoœci gospodarczej na
w³asnej posiad³oœci. Firma, gdzie w³aœciciel i pracownicy tworz¹ grupê o cha-
rakterze rodzinnym, z dobrym klimatem, zrozumieniem i zabezpieczeniem
interesów wszystkich zainteresowanych. Prowadzenie firmy w oparciu o do-
œwiadczenie, rozs¹dne gospodarowanie zasobami, gdzie dba³oœæ o pracow-
ników rozwija i wzbogaca wszystkich, którzy pracuj¹ i korzystaj¹ z jej
wytworów.
Pozycja odwrotna. Niepewna praca. Praca za granic¹. Niezdrowa rywaliza-
cja w pracy. Podstêpna konkurencja. Nadmierne koszty utrzymania firmy,
zbyt wysokie czynsze. Pope³nianie starych b³êdów prowadz¹cych do strat.
Brak konsekwencji. Zbyt obci¹¿aj¹cy kredyt, wysokie odsetki prowadz¹ce
do strat. Rezygnacja z planów zawodowych na skutek sytuacji zewnêtrznej.

O SFERA PSYCHICZNA
Pozycja prosta. Poczucie optymizmu i pewnoœci. Umys³ stabilny dziêki
umiejêtnoœci wyci¹gania wniosków. Doskona³a orientacja w zaistnia³ych
okolicznoœciach. Œwiadomoœæ wiedzy i swoich mo¿liwoœci. Pewnoœæ siebie
dziêki dobremu wychowaniu. Kreatywnoœæ i realizacja. Szerokie widzenie
rzeczywistoœci, dostrzeganie synchronicznoœci myœli i dzia³añ.
Pozycja odwrotna. Nawracaj¹ce myœli, myœlotok i powrót do pope³nio-
nych b³êdów. Mania ruchowa i myœlowa. Zamartwianie siê i niemo¿noœæ
dostrze¿enia tego, co prowadzi do dyskomfortu psychicznego. Ucieczka
w samotnoœæ. Poczucie wyizolowania, zw³aszcza w gronie rodzinnym. No-
stalgia.

O SFERA PARTNERSTWA
Pozycja prosta. Partner opiekuñczy, czêsto starszy lub sprawiaj¹cy takie
wra¿enie. Rodzina, stabilizacja to dla niego wartoœci nadrzêdne. Kiedy jest
pewny uczuæ, bez nadmiernej wylewnoœci zaproponuje ma³¿eñstwo (w przy-
padku kobiety jest podobnie – sama upomni siê o stabilizacjê zwi¹zku),



245

które bêdzie trwa³e i harmonijne. Ma³¿eñstwo obdarzane jest licznym po-
tomstwem. Dzieci dostaj¹ gruntowne wykszta³cenie.
Pozycja odwrotna. Partner d¹¿y do stabilizacji, nie potrafi jednak tego
okazaæ i mo¿e ujawniaæ miast ciep³ych uczuæ zdenerwowanie i pobudzenie.
W ma³¿eñstwie du¿¹ rolê odgrywaj¹ rodzice, co czasami przeszkadza w pe³-
nym porozumieniu. Mog¹ zaistnieæ sytuacje, ¿e rodzice bez zgody partnera
(¿ony, mê¿a) bêd¹ podstêpem proponowaæ mieszkanie z intencj¹ ustawiczne-
go wtr¹cania siê i rz¹dzenia ma³¿eñstwem. Czêsto ma³¿eñstwo wbrew woli
rodziców.

O SFERA ZDROWIA
Pozycja prosta. Dobre zdrowie dziêki odpowiedniej higienie. Du¿a dba-
³oœæ o wygl¹d zewnêtrzny, a zw³aszcza o wygl¹d skóry.
Pozycja odwrotna. Choroby starszego wieku. Odczuwanie ka¿dej czêœci
cia³a jakby w kawa³kach. Choroba chroniczna. Alergie. Mo¿liwoœæ zabiegu
chirurgicznego.

O SFERA NAUKI
Pozycja prosta. Czas zdawania egzaminów z zapewnieniem sobie powodze-
nia pod warunkiem dobrego przygotowania. Wysoka sprawnoœæ intelektual-
na. Dobry wybór szko³y, uczelni. Szko³a, uczelnia jak dom, gdzie kadra
pedagogiczna jest jednoczeœnie opiekunem, mentorem i kochaj¹cym, wyma-
gaj¹cym rodzicem. Nauka pod nadzorem tego znaku prowadzi na szczyty
powodzenia. Najodpowiedniejszym kierunkiem na uczelniach jest szeroko
pojête budownictwo – architektura, budowa dróg i mostów, murarstwo itp.
Pozycja odwrotna. Wyjazd na uczelniê lub do szko³y poza obrêb w³asnego
miejsca zamieszkania. Mo¿liwoœæ studiowania za granic¹ i wyp³ywaj¹ca st¹d
koniecznoœæ pokonywania oporów obyczajowych, jêzykowych itp. Niew³a-
œciwy wybór szko³y i ci¹g³e przeszkody z tym zwi¹zane. Zamieszkanie w in-
ternacie, bursie, akademiku, gdzie doœwiadczane jest przykre oddzielenie
od rodziny, miêdzy innymi têsknota. Trudnoœci ze zdawaniem egzaminów,
nawet mo¿liwoœæ niepowodzenia. Trudny okres przed egzaminami, kiedy
nale¿y wykazaæ siê du¿¹ odpornoœci¹ na pokusy zewnêtrzne i zdecydowanie
z uporem d¹¿yæ do wytyczonego sobie sukcesu.

O CHARAKTERYSTYKA OSOBY
Pozycja prosta. Cz³owiek o jasnych w³osach, du¿ych m¹drych oczach. D³o-
nie du¿e, „pe³ne”, ciep³e lub twardsze i spracowane obejmuj¹ce bezpieczeñ-
stwem. Jasny umys³ i stabilnoœæ to g³ówne cechy osoby, któr¹ reprezentuje
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ta runa. Potrafi zapewniæ bezpieczeñstwo rozwa¿nym mówieniem i postê-
powaniem. Choæ lubi w³asne miejsce, starocie i du¿¹ wagê przywi¹zuje do
tradycji, nie odcina siê od nowoœci. Ludzie rozkwitaj¹ w energii tego kone-
sera spraw rodzinnych. Jego dom, kiedy otworzy podwoje, to na oœcie¿,
szeroko i ze staropolskim gestem przyjmie i ugoœci. Do domu, miejsca i ser-
ca tego cz³owieka ludzie czêsto wracaj¹ wiedz¹c, ¿e znajd¹ oparcie i wspar-
cie, pomoc i zrozumienie.
Pozycja odwrotna. Wygl¹d i zachowanie jak w pozycji prostej. Ró¿nica
wystêpuje w wieku, mo¿e byæ to osoba starsza, która ma swoje stare sprzêty
i pami¹tki minionego czasu. Czêsto równie¿ ucieka we wspomnienia, które
mog¹ dra¿niæ bliskich lub w najmniej odpowiedniej chwili opowiadaæ o spra-
wach przykurzonych i niepasuj¹cych do obecnej sytuacji. Jej czêste s³owa
to: „gdybym to zrobi³ kiedyœ, jak to by³o kiedyœ dobrze”. Osoba równie¿
lubi nadmiernie ingerowaæ w sprawy ludzi m³odych, chc¹c przywróciæ mi-
niony czas, a kiedy staje siê to niemo¿liwe, denerwuje siê i zrzêdzi.

PRZEPOWIEDNIA

W³aœnie widzisz swój dom, który wy³ania siê z marzeñ, jeœli zamierza³eœ
go budowaæ lub kupiæ. Mo¿esz stworzyæ dom nawet w ogromnym wie¿owcu,
je¿eli miejsce to mi³oœci¹ ocieplisz. Znak sugeruje, abyœ baczniej spojrza³ na
wszelkie sprawy rodzinne oraz na miejsce lat dzieciêcych. Skup siê zatem na
sprawach rodzinnych. Je¿eli staniesz na wysokoœci zadania, lecz nie ponad,
zjednoczysz wspólne si³y, rozplanujesz prawid³owo powinnoœci w rodzin-
nym klanie, masz wielkie szanse osi¹gn¹æ stabilnoœæ i zapewniæ rodzinie
bezpieczeñstwo. Poznawaj œwiat, w którym ¿yjesz. Zastanów siê, co jest Twoj¹
ojczyzn¹. Czy tylko zagroda, dom, a mo¿e ca³y kraj, mo¿e ca³a ziemska prze-
strzeñ lub ca³y kosmos i wszystko, co siê w nim znajduje, ³¹cznie z Tob¹. Nie
musisz siê ograniczaæ, dobrze jest wiedzieæ, znaæ swoj¹ rodzinê. Nie podnoœ
g³osu na starszych, kiedy nadmiarem wspomnieñ pamiêæ Tw¹ obci¹¿aj¹.
Nie wiesz, kiedy ta wiedza bêdzie przydatna. Wieœæ o chorobie dziadka lub
kochanej babci wykorzystaj i w odwiedziny siê wybierz. A jeœli zaproszenie
i wyjazd poza granice masz w planach, to choæ odwrotna strona znaku w³a-
œnie ujawni³a siê i wygnaniem z miejsca znanego straszy, nie przejmuj siê
zbytnio, wszak serce masz mi³oœci¹ do ojczyzny przepe³nione, a ono zawsze
jest z Tob¹. Znak w postawê prost¹ stan¹æ musi, jak i Ty wróciæ do domu.
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RYTUAŁ – POWRÓT DO SIEBIE

Cia³o ludzkie jest domem duszy, która jest wieczna.
Ju¿ wiesz, jak przygotowaæ siê do rytua³u. Prysznic, czyste ubranie, prze-

œcierad³o lub bia³y rêcznik, trzy bia³e œwiece, sta³e miejsce – oto przybory.
Tym razem potrzebne bêdzie wiêksze lustro. Takie, aby mo¿na by³o zobaczyæ
ca³¹ sylwetkê. Je¿eli mo¿esz, ustaw je na stole, kiedy jest to nie mo¿liwe –
zajmij pozycjê w takim miejscu domu, abyœ móg³ zobaczyæ ca³ego siebie. Obok
lustra zapal œwiecê. Zatocz mistyczny ochronny kr¹g wokó³ siebie i lustra.
Przywo³aj opiekuna. W miseczkach ustaw wodê, ziemiê, zapal kadzide³ko.
Kiedy bêdziesz wyciszony, stañ przed lustrem. Wczuj siê w swoje wnêtrze.
Zapamiêtaj wszelkie odczucia. Wróæ wspomnieniami do przesz³oœci. Zwróæ
uwagê, jakie wspomnienia siê pojawiaj¹; je¿eli przykre, to zastanów siê, czego
nauczy³y Ciê te doœwiadczenia i z ca³¹ moc¹ nakieruj umys³ na dobre. Przypo-
mnij sobie jak najwiêcej pozytywnych emocji. Teraz spójrz na siebie w lustrze
i zapytaj: czy to ja, którego widzê, czy to ja prawdziwy? Ze szczeroœci¹ przy-
znaj, ¿e nak³adasz ró¿ne maski w zale¿noœci od roli, jak¹ aktualnie odgrywasz
w ¿yciu. Zdejmij pierwsz¹ maskê (zrób gest, jakbyœ zdejmowa³  j¹ z twarzy),
pomyœl o innej sytuacji i zdejmij maskê nastêpn¹. Nastêpne maski po³¹czone
z ró¿nymi rolami zdejmuj tak d³ugo, a¿ poczujesz, ¿e jesteœ naprawdê sob¹.
Teraz przyjrzyj siê sobie uwa¿nie, wyobraŸ sobie, ¿e patrzysz z góry, do³u
i boku na siebie. Skoncentruj uwagê na sercu. Zobacz siebie bez masek. Po-
czuj, kim naprawdê jesteœ. Zobacz, jak z Twojego serca wyp³ywa œwiat³o, które
otacza ca³y obszar, w jakim stoisz, obejmuje ca³¹ postaæ i ogarnia pomieszcze-
nie, w jakim jesteœ. Kim jesteœ? Teraz zgaœ œwiecê pamiêtaj¹c, ¿e nie wolno Ci
dmuchaæ na p³omieñ. Zapalaj j¹ przez nastêpne trzy dni, a jej p³omieñ niech
utrwali wiedzê o tobie samym.

Znak umieszczony na drzwiach chroni mieszkañców, daje poczucie bezpie-
czeñstwa, wprowadza ³ad.

O PRZEMYŒL
Co jest moim domem?
Jak czujê siê w swoim domu?
Czy jestem zwi¹zany ze swoj¹ rodzin¹?
Czy swoj¹ osobowoœci¹ potrafiê wszêdzie stworzyæ ciep³¹, rodzinn¹ atmos-
ferê?

OTHALA
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MEDYTACJA – WIZUALIZACJA

Usi¹dŸ wygodnie, weŸ kilka g³êbszych oddechów, rozluŸnij siê. WeŸ
trzy g³êbokie oddechy...
Zamknij oczy.
Zewnêtrzne ha³asy s¹ poza Tob¹, ten czas jest tylko Twój.
Jesteœ tylko Ty i g³os z kasety.
Puœæ teraz wszystkie napiêcia.
RozluŸnij ca³e cia³o.
WeŸ g³êboki oddech.
Puœæ jeszcze raz wszystkie napiêcia, rozluŸnij szczêki i jêzyk.
Twoja twarz staje siê g³adka, m³odsza, ca³kowicie rozluŸniona i wy-
g³adzona.
Oddychasz spokojnie, równo i miarowo.
Skoncentruj teraz uwagê na swoich nogach.
Odprê¿ i rozluŸnij je.
Poczuj, jak nap³ywa do nich ciep³e przyjemne rozluŸnienie.
Czujesz ciep³o w udach, kolanach, ³ydkach, stopach.
Teraz przenieœ uwagê na ramiona i d³onie.
RozluŸnij, odprê¿ ca³e ramiona od barków po czubki palców.
Poczuj ciep³o w d³oniach i ca³ych ramionach.
WeŸ g³êboki oddech.
Ws³uchaj siê w bicie w³asnego serca.
RozluŸnij jeszcze raz ca³e cia³o, poczuj b³ogoœæ, przyjemne ciep³o, przy-
jemny ciê¿ar ca³ego cia³a.
WyobraŸ sobie, jak z nieba do czubka Twojej g³owy nap³ywa bia³e
œwiat³o, przechodzi ni¿ej przez ca³e cia³o, otula bezpieczeñstwem cia³o
i umys³. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e jesteœ w miejscu swego zamieszkania,
w miejscu, gdzie jesteœ ze swoj¹ rodzin¹. Siedzisz w swoim ulubionym
miejscu i obserwujesz swoj¹ rodzinê, widzisz zadania, jakie s¹ przypi-
sane ka¿demu z jej cz³onków, widzisz w niej swoje miejsce. Teraz uœwia-
damiasz sobie, ¿e z osobami przynale¿nymi do Twojej rodziny tworzysz
wspólnotê. Teraz przenosisz uwagê na swoich s¹siadów bli¿szych, dal-
szych, na przyjació³ i ludzi, z którymi pracujesz, uœwiadamiasz sobie,
¿e równie¿ nale¿ysz do tej wspólnoty. Teraz rozszerzasz swoj¹ uwagê
na ludzi mieszkaj¹cych, a znajomych w innym mieœcie ni¿ Ty, czujesz,
¿e i oni s¹ w jednej wspólnej rodzinie. Uœwiadamiasz sobie, ¿e ka¿dy
z ludzi nale¿y do jednej ludzkiej rodziny. Uœwiadamiasz sobie, ¿e Twoje
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terytoriom to Twoje mieszkanie, okolica, w której mieszkasz, miasto,
pañstwo i ca³y œwiat. Uœwiadamiasz sobie, ¿e jesteœ dzieckiem wszech-
œwiata. Teraz wyobraŸ sobie, jak œwiat³o, które otula Twoje cia³o i umys³,
poszerza siê, ogarnia miejsce, w którym mieszkasz, okolicê, miasto, pañ-
stwo, wreszcie bezpieczeñstwem otula kulê ziemsk¹, planety, gwiazdy
i ca³y wszechœwiat. Czujesz, ¿e mieszkasz w bezpiecznym miejscu, w bez-
piecznym wszechœwiecie. Teraz policz od jednego do piêciu otwórz oczy
i powiedz sobie: moje miejsce jest bezpieczne, jestem bezpieczny tam,
gdzie jestem.

OTHALA





25. WYRD

a runa mówi dzisiaj nie jest odpowiedni czas na pracê z runami. Inne
znaczenie, to: wszystko jest mo¿liwe albo nic, palec bo¿y w pozycji

prostej – przyci¹ganie, skupianie. W pozycji odwrotnej: rozpychanie, roz-
praszanie.

Poznaliœmy w³aœnie znaczenie alfabetu runicznego,
a wiêc czas na pracê i zastosowanie tych znaków.





R o z d z i a ³  6

SIGILE

naki runiczne dzia³aj¹ na ró¿nych poziomach, w zale¿noœci od potrzeb.
Poniewa¿ s¹ akumulatorami ogromnej energii, swoim oddzia³ywaniem

i obecnoœci¹ wywieraj¹ wp³yw na rzeczywistoœæ, w jakiej ¿yjemy. Je¿eli po-
trzebujemy tej dodatkowej energii np. aby dowiedzieæ siê, jakie jest dla nas
zadanie  na tej p³aszczyŸnie ¿ycia, w jakiej obecnie siê znajdujemy, mo¿emy
zastosowaæ sigile. Sigil to nic innego, jak po³¹czenie znaków w jeden symbol
oraz wzmocnienie energii. Sigile mo¿emy tworzyæ w wieloraki sposób. Np.
u¿ywaj¹c w³asnego imienia czy imion oraz nazwiska, a zamiast liter podstawiæ
znak runiczny np.

Ewa Kulejewska = Ehwaz + Wunjo + Ansuz = Ewa
Kulejewska = Kenaz + Uruz + Laguz + Ehwaz + Jera + Ehwaz

   + Wunjo + Sowilo + Kenaz + Ansuz.
Po krótkim przyjrzeniu siê temu napisowi widaæ, ¿e niektóre znaki powta-

rzaj¹ siê – Ehwaz, Wunjo, Ansuz, Kenaz. Stawiam dla tych run po jednym
znaku:
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Nastêpne znaki to:

Przygl¹dam siê znakom i widzê ¿e najwiêcej jest:

Teraz dorysowujê nastêpne linie...
I oto powsta³ taki znak:

Jeszcze inny sposób to zastosowanie numerologii. W tym celu nale¿y poli-
czyæ ca³¹ datê urodzenia – np. 01+06+1964= 27, 2 + 7 = 9.

Dziewiêæ to Hagala, czyli osoba, która wywiera wp³yw na ludzi i zmienia
ich pogl¹dy. Lecz Hagala ma niezbyt dobre, zbyt silne wibracje i nale¿y szu-
kaæ dalej mniej radykalnego znaku. Poszukamy go w imieniu i nazwisku oso-
by (oczywiœcie nie mogê podaæ go do publicznej wiadomoœci, dlatego policzê
sama). Pe³na liczba z imienia i nazwiska to 61 a wiêc 6 + 1 = 7, czyli Gebo.
No, ju¿ lepiej, tylko to nie koniec zabawy, te 7 dodajemy do 9, co daje 16, czyli
Sowilo i teraz mo¿emy wybraæ miêdzy Sowilo a Gebo, poniewa¿ 16 po zredu-
kowaniu daje 7; lepiej bêdzie jednak, kiedy po³¹czymy dwa znaki.
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Który wygl¹da tak:

Jak liczy siê imiê i nazwisko? Otó¿ ka¿dej literze odpowiada jakaœ cyfra, pod
któr¹ nale¿y podstawiæ litery z imienia i nazwiska, po czym zliczyæ je np. Jan
Nowak.

1+ 1+5+ 5+ 6 + 5 +1 + 2 = 26 = 8, czyli runa Wunjo.

Je¿eli Jan Nowak z ca³ej daty urodzenia ma liczbê 11, czyli znak Isa, to
mo¿emy dodaæ 11 + 8 = 19, a to swój ch³opak, o czym mówi runa Ehwaz,
fajny kolega i dobry partner. Jan Nowak odkrywa tym samym swoje powo³a-
nie, które mówi o jednoczeniu ludzi, pracy dla ich dobra i wdra¿aniu idei
mi³oœci wobec wszystkiego, co nas otacza, bowiem motywem przewodnim
tego znaku jest obszar, w którym ¿yjesz jest Twoim partnerem, a zatem nale¿y
go otoczyæ opiek¹, d¹¿¹c do harmonii. Gdyby jednak pan Jan chcia³ zostawiæ
sobie poprzedni znak – runê Wunjo, to i tak po³¹czy³by dwa znaki, gdy¿ Wun-
jo sk³ada siê z Isy, któr¹ trzeba narysowaæ najpierw, a póŸniej dorysowaæ znak
Kenaz.

Byæ mo¿e pan Jan radoœci¹ jednoczy ludzi, a mo¿e to jakiœ aktor?

Je¿eli chodzi o poprzedni znak, który doskonale reprezentuje osobê m¹dr¹,
ci¹gle doskonal¹c¹ swoj¹ wiedzê, za co odpowiada cyfra 9. Znak Hagala poma-
ga jej zg³êbiaæ tajemnice i naprawdê kardynalnie zmieniaæ pogl¹dy ludzkie,
natomiast Gebo daje otwarcie i wszelkiego typu dary losu, co dzieje siê zarów-

SIGILE
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no spontanicznie, z m³odzieñcz¹ werw¹ – Sowilo – jak i po g³êbokim namyœle.
Po³¹czenie tych znaków przedstawia nam osobê znan¹, sympatyczn¹, wie-
dz¹c¹, czego chce i potrafi¹c¹ d¹¿yæ tam, gdzie chce. Przed sob¹ osoba ta ma
jeszcze wiele du¿ych spraw do wykonania, a wiedz¹c o tym, w swoje dzie³o
anga¿uje innych.

Ta poni¿sza tabelka u³atwi nam liczenie, dobór znaku, co przyczyni siê do
odkryci g³êbi naszej duszy i naszego powo³ania.

Sigil mo¿emy zrobiæ w jeszcze jeden sposób, a mianowicie kiedy z podlicze-
nia wychodzi podwójna liczba – pan Jan Nowak z daty urodzenia ma 11, nato-
miast jego liczba z imienia i nazwiska to 26 i pod tê liczbê mo¿emy podstawiæ
znaki, czyli Uruz i Kenaz:

Które po po³¹czeniu wygl¹daj¹ np. tak i znacz¹ – si³a, otwartoœæ:

Albo jeszcze inaczej 11 + 26 = 37, czyli:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z
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                                Po po³¹czeniu daje znak:

Du¿y cz³owiek przyjmuj¹cy dary losu.
No i mamy k³opot wyboru, jednak wychodzê z za³o¿enia, ¿e lepiej mieæ

z czego wybraæ ni¿ ograniczaæ siê do jednego – podpowiem Wam, moi drodzy
Czytelnicy. Zbierzmy wszystkie znaki razem i popatrzmy, co tu mamy: Isa,
Ehwaz, Wunjo, Uruz, Kenaz, Thurisaz, Gebo.

Ukaza³ siê taki znak – Mannaz. Który sigil wybierze Jan Nowak? Odpo-
wiedŸ pozostawiam Pañstwu, tak jak dobór najpiêkniejszego znaku – sigila dla
siebie.

Sigile tworzymy nie tylko, aby iœæ w zgodzie z w³asnym powo³aniem, dziêki
znakom mo¿emy urealniæ nasze marzenie, wzmocniæ pamiêæ, kreatywnoœæ,
przyci¹gn¹æ bogactwo, ozdrowieæ. W tym celu nale¿y wybraæ aspekt, jaki chce-
my za³atwiæ z pomoc¹ run, np. mam dobre zdrowie. Pamiêtaæ nale¿y, aby
napisaæ aspekt w czasie teraŸniejszym i pozytywnie – mam na wszystko, czego
potrzebujê, jestem bogaty, mam pieni¹dze, jestem kochany, mam fart ¿ycio-
wy... i tym podobne. To zdanie nale¿y napisaæ, nastêpnie pod litery podstawiæ
znaki i tak po³¹czyæ, aby powsta³ jeden znak, który podoba siê nam i najbar-
dziej kojarzy siê z aspektem. Je¿eli to nas nie satysfakcjonuje, mo¿emy postê-
powaæ w podobny sposób jak powy¿ej, czyli podstawiamy numery pod litery,
liczymy i rysujemy znak.

Jeszcze inny sposób, w którym potrzebujemy szerszego spojrzenia, intuicji
i skojarzeñ: ustawiamy znak g³ówny – dla bogactwa bêdzie to runa Fehu. W dal-
szej kolejnoœci ustawimy znak, który mówi, z jakiego Ÿród³a mo¿emy czerpaæ
dostatek i bogactwo, a wiêc bêdzie to inspiracja, czyli Ansuz, nastêpnie czego
potrzebujemy, aby to siê realizowa³o, czyli si³a i zdrowie – Uruz. Teraz musimy
pomyœleæ, gdzie szukaæ tych dóbr, czyli nale¿y siê otworzyæ dziêki znakowi

SIGILE
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Kenaz, a najlepiej, aby to by³o szybko z Raidho, no i z kim bêdziemy pracowaæ
– Ehwaz nam podpowie, a jak bêdziemy siê czuli, oczywiœcie najlepiej bezpiecz-
nie z Berkano, zatem kim staniemy siê oczywiœcie? Tak! Prawym cz³owiekiem
– Mannaz. Zobaczmy, co jest nam potrzebne, aby nim siê staæ.

No i zaczynamy!

To symbol naszego bogactwa.

SprawdŸmy sami, jaka energia p³ynie z tego znaku. A teraz schowajmy go tak,
aby by³ do niego jak naj³atwiejszy dostêp i aby móc patrzeæ na niego po piêæ
sekund trzy razy dziennie przez tydzieñ, po czym nale¿y go w³o¿yæ w nasze
dokumenty – prawo jazdy, dowód osobisty, czyli tam, gdzie jest nasze zdjêcie.

Je¿eli robimy sigil na dobre zdrowie,

(sigil na dobre zdrowie = Uruz + Algiz + Uruz), to nosimy go przy sobie
i postêpujemy tak samo, jak poprzednio. Na dobr¹ naukê i pamiêæ (sigil na
dobr¹ pamiêæ = Uruz + Laguz) – nosimy przy sobie, a na noc k³adziemy pod
poduszkê. Ze wszystkimi sigilami postêpuje siê podobnie, czyli nale¿y patrzeæ
na nie po piêæ sekund trzy razy dziennie przez tydzieñ, wizualizuj¹c upragnio-
ny cel. Bardzo wa¿ne jest, aby taki sigil wykonywaæ samodzielnie i w miarê
mo¿liwoœci zachowaæ tajemnicê jego przeznaczenia.
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SKRYPTY RUNICZNE

krypt runiczny to nic innego, jak zapisanie run w odpowiedniej kolejno-
œci z wyznaczeniem sobie celu. Cele i potrzeby mog¹ byæ ró¿ne, od pod-

stawowych, takich jak dobre zdrowie po abstrakcyjne, takie jak „chcê mieæ
nowy komputer”, czy „dobrze prowadzê samochód” albo „mam dobry na-
strój”. Najbardziej znanym skryptem jest KMB, o którym opowiem za chwilê,
a teraz muszê zastanowiæ siê, kiedy taki skrypt wykonaæ, aby s³u¿y³ i pomóg³
zrealizowaæ to, co w nim zawrê. Je¿eli chcê siê czegoœ pozbyæ, skrypt wykonam
na malej¹cym ksiê¿ycu po pe³ni, jeœli chcê, aby przyby³o, potrzebujê poprawy,
napis wykonam na rosn¹cym ksiê¿ycu po nowiu; aby utrzymaæ stan, jaki mnie
satysfakcjonuje, skrypt wykonam podczas pe³ni. Zawsze przy wykonywaniu
tych, jak¿e magicznych, napisów zadbam o odpowiedni stój – czysty i najle-
piej bia³y, przedtem wezmê prysznic, mentalnie oczyszczê myœli z k³opotów,
odpuszczê fa³sz, zak³amanie i g³upotê sobie i innym, chwilê poœwiêcê na mo-
dlitwê np. do anio³a stró¿a, po czym udam siê w swoje ulubione miejsce. Zapa-
lê kadzide³ko, takie jak lubiê (najlepsze s¹ naturalne), zapalê woskow¹ œwiecê,
która oczyœci powietrze, dodatkowo zapalê lampê soln¹. Do wykonywania
rytua³ów mam przygotowany bia³y, bawe³niany obrus, który rozk³adam. Na-
pisy wykonujê mazakami ró¿nego koloru, choæ najczêœciej u¿ywam koloru
czerwonego. Jakiœ czas wczeœniej uwa¿nie obserwujê otoczenie i sprawy, które
mnie zajmuj¹, pytam runy o radê lub podpowiedŸ, jak je za³atwiæ i kiedy znaki
daj¹ pozytywne odpowiedzi, piszê je zwyczajnie na kartce, dodajê datê i zasta-
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nawiam siê, na jak d³ugi czas powinnam napisaæ skrypt. Czasami jest to mie-
si¹c, czasami rok, a bywa i tak ¿e d³u¿ej. Kiedy nastaje odpowiedni czas, który
sprawdzam jeszcze w horoskopie, siadam i wizualizuj¹c cel, rysujê runy. W ja-
ki sposób? Otó¿ przeœledŸmy znany o wieków napis, wykonywany co roku 6
stycznia. Napis, który chroni nasze domostwo przez rok: KMB. Sk³ada siê
z czterech run, pierwsza to Isa, która zamyka stary czas i jednoczeœnie zamra¿a
to, co minê³o, lecz nastêpna runa ogrzewa dobre sprawy minionego czasu,
rozjaœnia to, co nie zrozumia³e, a co podnios³o nasze doœwiadczenie na wy¿szy
poziom i jednoczeœnie otwiera na partnerstwo, harmoniê miêdzy ludŸmi, miê-
dzy domownikami, czyli Ehwaz. Nastêpna runa – Berkano zapewnia ca³kowi-
te bezpieczeñstwo i powodzenie. Ca³y napis po zliczeniu skrywa znak totalnej
zmiany i rozwoju, czyli Hagalaz. Hagalaz jest równie¿ znakiem ochronnym
przed wszelkiego typu zagro¿eniami, negatywnym promieniowaniem, strza-
³ami energetycznymi, ludzk¹ zawiœci¹. Pozwala równie¿ uwolniæ siê od stare-
go i nieefektywnego myœlenia, wywiera silny wp³yw na ludzkie ¿ycie, prowadz¹c
w nowe, wyrzucaj¹c to, co zbêdne i uci¹¿liwe oraz daj¹c odwagê zmierzenia siê
z nowym w sposób odpowiedni dla ka¿dego. Ca³y napis rysujemy bia³¹, œwiê-
con¹ kred¹, co potêguje moc przes³ania run. Muszê teraz na marginesie wyja-
œniæ, ¿e im bardziej wg³êbiam siê w tajemnice run, tym bardziej widzê jedniê,
dlatego nie ma znaczenia wiara, obszar, w jakim ¿yjemy, znaki maj¹ podsta-
wowe przes³anie – ochronê cz³owieka. We wszystkich wiarach, na ka¿dej sze-
rokoœci geograficznej runy chroni¹ i prowadz¹.

Analizuj¹c ten skrypt, ³atwiej jest tworzyæ inne. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e znaków
mo¿na u¿yæ nie wiêcej jak dziewiêæ, na pocz¹tek jednak lepiej zastosowaæ trzy
lub cztery znaki. Dla przyk³adu: pierwszy znak powie, o co nam chodzi, czego
pragniemy, nastêpny wzmacnia znaczenie pierwszego, trzeci i czwarty: co na-
le¿y zrobiæ, aby tak by³o, a pi¹ty powie o efekcie koñcowym. Za³ó¿my, ¿e
potrzebujemy regeneracji, odnowy po d³ugiej zimie, a tak¿e zabezpieczenia
przed gryp¹, tak czêst¹ w tym okresie. Pierwsza bêdzie runa Eihwaz, cis –
regeneracja, odnowa, ochrona. Nastêpny znak to Uruz – symbol zdrowia, si³
i szczêœcia. Kolejny to Nautiz, czyli wyjœcie, obejœcie tego, co przeszkadza.
Czwarty znak to Ingwaz – zachowanie równowagi, pi¹tym znakiem bêdzie
Algiz, czyli ochrona. Na koñcu mo¿emy postawiæ runê Wunjo, czyli radoœæ
z dobrego zdrowia.
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Popatrzmy:

Je¿eli jesteœmy w dobrej kondycji i chcemy zachowaæ ten stan, mo¿emy
napisaæ nasze imiê, po czym wykonaæ taki napis:

Lub ochroniæ nasz¹ energiê, gdzie na pocz¹tku bêdzie nasze imiê:

Napisów – skryptów runicznych mo¿e byæ tak du¿o, ile jest potrzeb. Przy
pisaniu pamiêtaæ nale¿y, aby znaki stawiaæ od lewej do prawej strony, bowiem
kiedy zmienimy kolejnoœæ, zmienia siê równie¿ znaczenie napisów w przypad-
ku, kiedy jest ich wiêcej ni¿ trzy. Je¿eli chcemy pozbyæ siê problemu, na pocz¹t-
ku dobrze jest ustawiæ znak Isa, który zablokuje i zamrozi zbêdne sprawy.

Wszelkiego typu prace magiczne z runami wykonujemy dla siebie; je¿eli
chcemy komuœ pomóc, czy poprawiæ jego sytuacjê ¿yciow¹, nale¿y go o tym
poinformowaæ, absolutnie nie wolno wykonywaæ tych prac wbrew woli zainte-
resowanego, bowiem nigdy do koñca nie wiadomo, czy sytuacja, która w two-
im rozumieniu jest dla kogoœ niew³aœciwa mo¿e byæ korzysta i prawid³owa.

Oto kilka przyk³adowych skryptów.

SKRYPTY RUNICZNE
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Ochrona w podró¿y:

Dobra mi³oœæ:

Dobre partnerstwo:

Ochrona œrodków lokomocji oraz bezpieczeñstwo w podró¿y:

Wprowadzenie w ruch, wyjœcie z zastoju:
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uny s¹ znakami dzia³aj¹cymi na kilku poziomach, s³u¿¹ ludziom jako
ochrona, pomagaj¹ w uzdrowieniu, u³atwiaj¹ dotarcie do wnêtrza psy-

chiki i odkrycia daru, z jakim przyszliœmy oraz ukazuj¹ przysz³oœæ. Poniewa¿
s¹ znakami naginaj¹cymi rzeczywistoœæ na zasadzie synchronizacji – podobne
przyci¹ga podobne – dzia³aj¹ jak wyrocznia. Kiedy jakiœ znak zapowie nam
zdarzenie, to nie ma od tego ucieczki, ten fakt zaistnieje w naszym ¿yciu.
Dlaczego jest nam on dany – opowiedz¹ nastêpne runy. I tu ju¿ pole do odkry-
cia ró¿nych uk³adów wró¿ebnych. Dawniej runiœci wró¿yli z kamieni, na któ-
rych wyryte by³y znaki. Znaki, umieszczone w skórzanym woreczku, nosili
przy sobie i w razie potrzeby dawali do wyci¹gniêcia osobie, której wró¿yli lub
wyrzucali na uprzednio wyrysowany okr¹g; interpretowano tylko widoczne
znaki. W póŸniejszych latach znaki ryto zarówno w kamieniu, jak i w koœci
lub drewnie. Sposób wró¿enia by³ podobny. Dzisiaj mamy do dyspozycji ró¿-
ne materia³y, na których umieszczone s¹ znaki, dziêki czemu mo¿emy wybraæ
dogodny sposób siêgania do wyroczni i wró¿enia. Du¿¹ wygodê pos³ugiwania
siê wyroczni¹ daj¹ karty i o nich bêdê mówi³a ukazuj¹c uk³ady wró¿ebne.
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JEDNA RUNA

Najprostszym sposobem jest wybór jednej karty, jednego kamyczka, itp.
Od wyci¹gania jednej karty nale¿y zaczynaæ interpretacjê run, a po pewnym
czasie rozszerzaæ to o dodatkowe runy. Ten jeden znak dobrze jest wyci¹gaæ
rano, kiedy chcemy zobaczyæ, jaki dzieñ jest przed nami, na co zwróciæ uwagê,
co omin¹æ. Kiedy ju¿ wiemy, pod jakim znakiem bêdzie ten dzieñ, dobrze jest
przywo³aæ energiê runy, któr¹ wyci¹gnêliœmy, medytuj¹c i mantruj¹c nad
znakiem. A wiêc bierzemy w obie d³onie kartê ze znakiem, zapamiêtujemy
jego wygl¹d, zamykamy na chwilê oczy i powtarzamy w myœlach jej nazwê,
np. Fehu, Fehu, Fehu..., zwracaj¹c uwagê na to, co siê pojawia w odczuciach,
ciele, zewnêtrznym obszarze, zwracaj¹c uwagê na g³osy, zapachy, tempera-
turê powietrza. Sposób ten ujawni nam g³êbsze przes³anie znaku, doenerge-
tyzuje cia³o i umys³, ³atwiej i trwalej zapadnie w pamiêæ oraz szybciej uka¿e
swoje znaczenie w tym dniu. Ta jedna karta odpowie na ka¿de pytanie np. co
jest teraz  dla mnie najwa¿niejsze lub jak najlepiej zrobiæ albo jak siê to
zakoñczy. Pytañ mo¿e byæ wiele i kiedy ta pojedyncza karta bêdzie nam
odpowiadaæ, to zrozumiemy, ¿e odpowiedŸ jest precyzyjna i konkretna,
a przed nami odkryje siê nie tylko istota zagadnienia, odkryje siê równie¿
kontekst, w jakim odpowiadaj¹ runy. Runy bowiem na ka¿de pytanie re-
aguj¹ w swoisty sposób. Dlatego warto poœwiêciæ czas i zaanga¿owanie na
pracê w ten w³aœnie sposób. Wagê tego pojedynczego znaku mo¿emy rów-
nie¿ odkryæ podczas wykonywania amuletu lub innego magicznego znaku,
który ma pomagaæ w ¿yciu i konkretnym aspekcie wa¿nym dla nas w obec-
nej chwili. Je¿eli nie jesteœmy pewni co wybraæ, co najbardziej wzmocni
i wesprze osi¹gniêcie, wystarczy wyci¹gn¹æ po jednej runie, popatrzeæ, zadu-
maæ siê nad ka¿d¹, po czym wykonaæ magiczny napis. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e
znaków ma byæ nie wiêcej jak dziewiêæ. Sama przekona³am siê, ¿e znaki
bardzo trafnie wzmocni³y mój zamiar, choæ na pocz¹tku chcia³am u¿yæ in-
nych, które odpowiada³y zagadnieniu, jednak te wylosowane zadzia³a³y szyb-
ciej i mocniej.

Wiêcej na temat rozk³adów runicznych dowiesz siê, drogi Czytelniku z ksi¹¿ki
„Runy i Ty” mojego autorstwa, wydanej przez Studio Astropsychologii w 2002 r.
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TRZY RUNY

Kiedy ju¿ dobrze znamy przes³anie ka¿dego znaku, mo¿emy siêgaæ po wiê-
cej run. Prost¹, a jednoczeœnie rozszerzon¹ przepowiedniê mo¿emy dostaæ dziê-
ki u¿yciu trzech znaków. Przed przyst¹pieniem do korzystania z wyroczni,
nale¿y umówiæ siê runami, jak bêdziemy je uk³adaæ – od prawej do lewej czy
od lewej do prawej. Dla jednych adeptów sztuki runicznej oraz przekazów
dawnych runistów uk³ad od prawej do lewej strony jest skuteczny, lecz sama
wielokrotnie przekona³am siê, ¿e taka interpretacja nie dawa³a mi zadawalaj¹-
cej odpowiedzi. Dlatego przed korzystaniem z wyroczni umawiam siê z karta-
mi i proszê je w myœli o dobr¹ podpowiedŸ, interpretuj¹c je od lewej do prawej
strony.

Pierwszym sposobem interpretacji bêdzie:
1. przesz³oœæ,
2. to, co jest teraz i co wp³ywa na przysz³oœæ,
3. rozwi¹zanie w przysz³oœci.

Inny sposób to:
1. sytuacja obecna,
2. jak postêpowaæ najlepiej,
3. rezultat.
Nastêpny sposób to interpretowanie trzech znaków jednej konkretnej sytu-

acji, np. czy cz³owiek, którego znam, jest odpowiedni do prowadzenia spó³ki.
W tym przypadku przy interpretowaniu znaków nale¿y wzi¹æ pod uwagê

pozycjê prost¹ i odwrotn¹. Je¿eli trzy runy ustawi¹ siê w pozycji prostej, odpo-
wiedŸ jest jednoznaczna: zdecydowanie tak. Je¿eli jeden ze znaków jest w po-
zycji odwrotnej, odpowiedŸ brzmi: tak, ale. W tym przypadku nale¿y po³o¿yæ
nacisk i skierowaæ uwagê na znak w tej odwrotnej pozycji, on ujawni problem,
jaki mo¿e zaistnieæ we wspó³pracy z danym cz³owiekiem. Je¿eli dwa znaki s¹
w po³o¿eniu odwrotnym, odpowiedŸ brzmi: raczej nie, lecz nie wszystko stra-
cone. Je¿eli pytaj¹cy zdecyduje siê jednak przyj¹æ tego cz³owieka do spó³ki,
wiele ryzykuje, a o tym¿e ryzyku powiedz¹ w³aœnie te znaki w odwrotnej pozy-
cji, które nale¿y dok³adnie przeanalizowaæ. A je¿eli uka¿¹ siê trzy znaki w po-
zycji odwrotnej, odpowiedŸ brzmi: zdecydowanie nie, ten cz³owiek nie nadaje

1 2 3

ROZKŁADY RUNICZNE
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siê do prowadzenia spó³ki. No dobrze, to co w takim przypadku robiæ? Nale¿y
te trzy znaki odwróciæ i uwa¿nie je interpretowaæ zgodnie z pytaniem: co da-
lej, co zrobiæ – bowiem tu ukryty jest sens i podpowiedŸ. Np. znaki ukaza³y siê
w odwrotnej pozycji:

Je¿eli odwrócimy te runy, to odpowiedŸ na zadane pytanie brzmi: cz³owiek,
którego spotkasz za trzy-cztery miesi¹ce w odpowiedni sposób zajmie siê spó³k¹,
bêdzie nim wojskowy na wczeœniejszej emeryturze, a jego obecnoœæ odnowi
firmê. Bêdzie to ktoœ, komu naprawdê mo¿na zaufaæ.

Nastêpnym motywem czytania znaków bêdzie rozk³ad trzech run i dodat-
kowej, która ukazuje siê po zliczeniu trzech pierwszych. Np. czy otwieraæ
firmê – po roz³o¿eniu ukazuj¹ siê znaki: Nautiz w po³o¿eniu prostym, Fehu
w po³o¿eniu odwrotnym, Tiwaz w po³o¿eniu prostym.

Strza³ka w dó³ oznacza pozycjê odwrotn¹ znaku.
OdpowiedŸ na zadane pytanie: raczej tak, cel dobrze wytyczony, choæ w tej

chwili brakuje zasobów finansowych, jednak aby wyjœæ z biedy, nale¿y coœ
robiæ. Otwieranie firmy bêdzie wymaga³o poœwiêcenia i odwagi, a na ludzi nie
ma co liczyæ, bowiem otoczenie bardziej przeszkadza i ogl¹da postêpowanie
ni¿ wspiera. Co zatem nale¿y zrobiæ, aby zrealizowaæ zamiar? Na to pytanie
odpowie runa, która uka¿e siê po zliczeniu trzech znaków w pozycji prostej:
10 + 1+ 17 = 28.

Runy o numerze 28 nie ma, a wiêc znów nale¿y rozpatrzyæ trzy znaki, czyli
2 (Uruz) zdrowie i si³a, nastêpnie 8 (Wunjo) radoœæ, optymizm oraz 10 (2+8 =
10), czyli Nautiz – koniecznoœæ wyjœcia z sytuacji kryzysowej dziêki pomys³o-
woœci. Rada, jak¹ daj¹ znaki to: tak, nie ma wyjœcia nale¿y otworzyæ firmê,
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choæ bêdzie trudno, lecz dziêki optymizmowi, radoœci i sile dzia³ania oraz
w³asnej przedsiêbiorczoœci i pomys³owoœci jest mo¿liwe wyjœcie z aktualnej
sytuacji ju¿ w ci¹gu pó³ roku.

WIELOKROTNOŚĆ ZNAKÓW

Kolejnym rozk³adem jest uk³ad czterech znaków.

1. pierwszy znak przedstawia pytaj¹cego, jego potencja³ i mo¿liwoœci, nale¿y
rozwa¿aæ pozycjê prost¹ b¹dŸ odwrotn¹.

2. drugi znak ukazuje, co doprowadzi³o do siêgania po wyroczniê, czyli prze-
sz³oœæ, lecz tê nieuœwiadomion¹.

3. trzeci znak mówi, na co aktualnie zwróciæ uwagê i jak postêpowaæ.
4. czwarty znak wskazuje rozwi¹zanie. Znak ten rozpatruje siê ³¹cznie ze zna-

kiem pierwszym.

Przyk³ad:

Jak zdam egzamin?

1. Sowilo, pozycja prosta – obrazuje m³od¹ osobê, pe³n¹ zapa³u i werwy, podej-
muj¹c¹ wyzwania losu, lecz i gotow¹ do walki o swoje.

2. Perthro, pozycja odwrotna – nadmierne korzystanie z uroków ¿ycia, uciecz-
ka w u¿ywki, liczenie na to, ¿e jakoœ to bêdzie, marnotrawienie czasu oraz
³atwoœæ przyswajania wiedzy.

3. Eihwaz, pozycja prosta – zag³êbiæ siê w naukê, odnowiæ wiedzê, powtórzyæ
materia³, mocno „przysi¹œæ fa³dów”, intensywnie wytê¿yæ umys³.

5. Tiwaz, pozycja prosta – odwagi nie brakuje, aby podejœæ do egzaminu, trud
siê jednak op³aci, wytyczony jasny cel pomo¿e pamiêci, egzamin zdany,
choæ bêdzie mu towarzyszy³ stres. Ten egzamin sprawi, ¿e osoba bêdzie
odbieraæ gratulacje, gdy¿ jest on trudny.

1 2 3 4 5
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SZEŚĆ ZNAKÓW

Runy mo¿na uk³adaæ w ró¿ne wzory, czyni siê tak dla jaœniejszego odczytu,
proœciej jednak jest k³aœæ znak za znakiem, wa¿ne jest, za jaki aspekt odpowia-
da kolejny znak.

Mo¿na tak:

Lub tak:

1. jak widzisz siebie.
2. aktualna wspó³praca z innymi, ludzie w Twoim ¿yciu.
3. co obecnie zbierasz.
4. sytuacje przed Tob¹, przysz³oœæ.
5. mo¿liwe, ewentualne problemy.
6. koñcowe rezultaty.
Runy mo¿na pytaæ o wszystko, czêstym pytaniem jest zwi¹zek, relacje miê-

dzy ludŸmi, partnerstwo. Aby siê o tym dowiedzieæ, nale¿y roz³o¿yæ:

1

2

4

5

6

3
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UKŁAD PARTNERSKI

Do tego uk³adu nale¿y wyj¹æ osiem znaków:

Prawy rz¹d reprezentuje kobietê – 1, 3, 5, 7, lewy mê¿czyznê – 2, 4, 6, 8.
Analizê tego uk³adu zaczynamy od do³u:
1, 2 – atrakcyjnoœæ fizyczna, kondycja zdrowotna.
3, 4 – wewnêtrzne oczekiwania, d¹¿enia, wartoœci, cele ¿yciowe, talenty,

zami³owania, wewnêtrzne potrzeby.
5, 6 – intelekt, potrzeby intelektualne.
7, 8 – przysz³oœæ zwi¹zku. Ka¿dy znak interpretuje siê osobno, po czym ³¹czy siê

w jedno znaczenie, np. kobietê reprezentuje runa Berkano w prostym po³o¿eniu,
czyli kobiecoœæ, macierzyñstwo, sukces. Mê¿czyznê reprezentuje Perthro w od-
wrotnym po³o¿eniu, czyli jest to ktoœ jeszcze potrzebuj¹cy zabawy i rozrywki,
mo¿e mieæ jakiœ na³óg, czêsto ten znak sugeruje alkoholizm, mówi równie¿, ¿e
czas stabilizacji jeszcze nie nadszed³. W tym przypadku, je¿eli poprzednie znaki
s¹ nieharmonijne, nale¿y dobrze zastanowiæ siê nad wspóln¹ przysz³oœci¹, daæ
sobie czas i wprowadziæ systematyczne zmiany, bowiem mog¹ byæ problemy.
Gdyby analiza dotyczy³a ma³¿eñstwa, wówczas te dwie runy stanowi¹ przeciw-
stawnoœæ – kobieta potrzebuje bezpieczeñstwa, aby wzrastaæ i rozwijaæ siê, nato-
miast mê¿czyzna jest lekkoduchem, absolutnie niezabezpieczaj¹cym jej przysz³oœci,
ma³¿eñstwu grozi rozwód, a to wskazuje runa Raidho, która pojawia siê w tle
i wynika z sumy Berkano: 18 + 14 Perthro = 32, co daje 5. Zwi¹zek uratowaæ
mo¿e si³a s³owa albo inaczej uzdrowienie s³owem – si³a sugestii.

1 2

34

56

78

cia³o,
atrakcyjnoœæ
fizyczna

wewnêtrzne oczekiwanie,
potrzeby duszy

intelekt,
potrzeby intelektualne

przysz³oœæ zwi¹zku
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Ciekawym i prostym uk³adem jest:

OBSZAR ŻYCIA

Karty uk³ada siê po trzy w czterech rzêdach.

Karty 10, 11, 12 – podstawy, obszar z jakiego wyrastamy, przekonania i war-
toœci, jakie wynosimy z domu rodzinnego.

Karty 7, 8, 9 – co uda³o nam siê zrealizowaæ, wykszta³cenie, doœwiadczenia.
Karty 4, 5, 6 – co realizujemy obecnie, kontynuacja dokonañ.
Karty 1, 2, 3 – co przed nami, marzenia, nowe idee, przysz³oœæ. Najbli¿sza,

decyduj¹ca przysz³oœæ to karta 3, najwa¿niejsza karta w uk³adzie.
Rz¹d 10, 7, 4, 1 – przepracowane, przesz³e aspekty ¿ycia prowadz¹ce ku

przysz³oœci.
Rz¹d 11, 8, 5, 2 – czas teraŸniejszy, wnêtrze cia³a, ewentualne choroby.
Rz¹d 12, 9, 6, 3 – jak radziæ sobie w przysz³oœci, rozwi¹zanie ewentualnych

problemów, które wska¿e karta na pozycji 3.

1 2 3

4 65

7 8
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KOŁO ŻYCIA

Uk³ad ten jest inspirowany Tarotem i astrologi¹, wypowie siê o sytuacjach
w naszym ¿yciu na czas, jaki zaplanowaliœmy uk³adaj¹c znaki. Mo¿e to byæ
nawet ca³y rok czy okres od dnia urodzin do nastêpnej rocznicy. Oczywiœcie
wypowie siê równie¿ o tym, co wydarzy siê podczas okresu nauki, pracy lub
jakimkolwiek wa¿nym dla nas czasie.

Losujemy dwanaœcie run i uk³adamy je koliœcie w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Miejsce zajmowane przez ka¿d¹ runê odpowiada tu
domowi astrologicznemu, otrzymanemu na skutek podzia³u nieba na dwana-
œcie znaków zodiaku, na dwanaœcie sektorów. Runy bêd¹ symbolicznie zwi¹-
zane z wartoœciami reprezentowanymi przez odpowiedni „dom”.

1. ja, mój stan fizyczny i psychiczny, to, co mnie okreœla, jak widzi mnie œwiat
2. stan posiadania w sferze materialnej i duchowej
3. inteligencja, rozum, kontakt z najbli¿szym otoczeniem, rodzina bli¿sza i dal-

sza, ma³e podró¿e
4. ognisko domowe, sytuacja rodzinna, nasze korzenie, dzieciñstwo
5. tworzenie nowych wartoœci, mi³oœæ, nauka, ekspresja artystyczna, potomstwo
6. obowi¹zki, praca, sytuacja zdrowotna
7. zdolnoœæ tworzenia zwi¹zków z ludŸmi, ma³¿eñstwo
8. kryzysy, niebezpieczeñstwa, przeobra¿enia, cudza wartoœæ, spó³ki
9. praca nad sob¹, ewolucja duchowa, wielkie podró¿e, wy¿sza wiedza, wy¿sze

wykszta³cenie
10. odbiór spo³eczny, kariera zawodowa, presti¿, zaszczyty
11. zwi¹zki z otoczeniem, przyjaŸnie, wp³ywy, protekcje
12. to, co ukryte, niespodzianki i pu³apki losu.

Mamy 25 kart, jedn¹ kartê k³adziemy na pocz¹tku wró¿by, w œrodku krêgu,
ona bêdzie reprezentowaæ pytaj¹cego.

Pozosta³e runy mo¿na po³o¿yæ obok pierwszego uk³adu, zaczynaj¹c od pierw-
szego domu, czyli tu bêdzie trzynasta karta, na drugim domu bêdzie czterna-
sta karta itd. Wówczas odpowiedŸ bêdzie pe³niejsza. Ten drugi rz¹d mo¿na
u³o¿yæ zaraz po u³o¿eniu pierwszego, pytaj¹cego.

ROZKŁADY RUNICZNE
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Zobaczmy, jak zapowiada siê przysz³e pó³rocze pana Jana.

sygnifikator – znak reprezentuj¹cy pytaj¹cego Tiwaz w pozycji
prostej, czyli osoba odpowiedzialna, surowa, zdecydowana, aktyw-
na i jednoczeœnie ³agodna. Rodzaj przywódcy. W s³usznej sprawie
oddaæ, poœwiêciæ potrafi nawet ¿ycie. Czêsto bierze odpowiedzial-
noœæ za innych ze wszystkimi wadami i zaletami tej odpowiedzial-
noœci. Urodzony przywódca, który sam na siebie przyjmuje ciosy
¿ycia, znaj¹c s³abostki innych. Nawet, kiedy wie, ¿e sprawa nie jest
godna uwagi i nie rokuje wygranej, to dla podniesienia presti¿u
i zachowania dobra sprawy podejmuje wyzwanie, staje po stronie
wymogu i potrzeby. Je¿eli widzi sens i cel swoich idei, zdecydo-
wanie pod¹¿a w jego kierunku i nie spocznie, dopóki go nie zre-
alizuje.

1. ja, mój stan fizyczny i psychiczny, to, co mnie okreœla, jak widzi mnie œwiat
Nauthiz, pozycja prosta – choæ teraz smaga Ciê ¿ycie, posiadasz du¿e zasoby
wiedzy, zmys³ wynalazcy, masz wiele pomys³ów znasz sposoby na wyjœcie
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z trudnego obszaru ¿ycia, sprawiasz jednak wra¿enie, jakbyœ chcia³ doœwiad-
czyæ dna upadku. Zwykle wybierasz trudniejsze rozwi¹zanie, a ono dzia³a na
Ciebie jak zastrzyk du¿ej energii. Otoczenie postrzega Ciê jako cz³owieka
m¹drego i sprytnego, który odwa¿nie podejmuje wyzwania losu. Czêsto rów-
nie¿ wystawiany jesteœ na próby, a im bardziej jesteœ w potrzebie, tym bardziej
mo¿esz byæ wykorzystywany i poniek¹d zmuszany do brania udzia³u w trud-
nych sytuacjach. Z tych opresji wychodzisz zwyciêsko, a one s³u¿¹ Ci jako
nauka, aby unikaæ b³êdów.

2. stan posiadania w sferze materialnej i duchowej.
Kenaz, pozycja prosta – jesteœ otwarty i twórczy, potrafisz dzia³aæ szybko i ener-
gicznie, dziêki czemu mo¿esz spodziewaæ siê oczekiwanych wp³ywów finan-
sowych.

3. inteligencja, rozum, kontakt z najbli¿szym otoczeniem, rodzina bli¿sza i dal-
sza, ma³e podró¿e.
Ansuz, pozycja prosta – masz kontakt z obszarem w którym rodz¹ siê natchnie-
nia, a tak¿e umiesz s³owem to wyraziæ. Dobre porozumienie z najbli¿szym
otoczeniem, które wspiera Twoje idee. W podró¿ach oczekuj nowych na-
tchnieñ, wys³uchaj ka¿dego bowiem spotkania, rozmowy mog¹ rozwi¹zaæ spra-
wy, jakimi siê zajmujesz.

4. ognisko domowe, sytuacja rodzinna, nasze korzenie, dzieciñstwo.
Gebo, pozycja prosta – stabilna sytuacja w domu, gdzie mo¿esz oczekiwaæ
darów losu. Mi³oœæ, ciep³o i zrozumienie wynios³eœ z rodzinnego domu, co
przenios³eœ na grunt w³asnego ogniska domowego. Ta wymiana i mi³oœæ
pomo¿e Ci zrealizowaæ swoje zamiary, choæ wolisz pracowaæ dla dobra
najbli¿szych, sam czerpiesz korzyœci najwiêksze w sensie spe³nienia i sa-
tysfakcji.

5. tworzenie nowych wartoœci, mi³oœæ, nauka, ekspresja artystyczna, potomstwo.
Uruz, pozycja odwrotna – nie masz jednak ju¿ si³, aby robiæ coœ innego ni¿ do
tej pory. W najbli¿szym pó³roczu bêdziesz musia³ zadbaæ o swoje zdrowie.
Nie bêdziesz mia³ równie¿ energii, aby siê uczyæ czy korzystaæ z rozrywek.

6. obowi¹zki, praca, sytuacja zdrowotna.
Sowilo, pozycja odwrotna – no tak, ci¹g³a gonitwa i stres nadwerê¿y³y serce, ta
s³aboœæ wynika w³aœnie z nadmiaru obowi¹zków i poœpiechu. Skup siê na w³a-
snych celach, nie musisz realizowaæ cudzych pomys³ów. Prowadzi to zamêtu,
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nic dobrego nie przyniesie. Twoim obowi¹zkiem jest dbaæ o swoje cele, mo-
¿esz pomagaæ, lecz nie kosztem swego odpoczynku. Masz ju¿ trochê wiêcej lat.
Naprawdê czas pomyœleæ o sobie.

7. zdolnoœæ tworzenia zwi¹zków z ludŸmi, ma³¿eñstwo.
Fehu, pozycja prosta – ma³¿eñstwo, partnerstwo jest dla Ciebie najwy¿szym
dobrem. Dok³adasz wiele starañ, aby w rodzinie, zwi¹zku dzia³o siê dobrze,
dbasz o rozwój ka¿dego z nich. Dzia³asz równie¿ dla dobra innych. Poniewa¿
zarówno rodzina, jak i ludzie w Twoim otoczeniu s¹ równie wa¿ni, czujesz siê
odpowiedzialny za ich dobro. Postêpowaniem swoim oraz przyk³adem wzbo-
gacasz siebie i otoczenie.

8. kryzysy, niebezpieczeñstwa, przeobra¿enia, cudza wartoœæ, spó³ki.
Runa pusta – wielka niewiadoma, wszystko albo nic.

9. praca nad sob¹, ewolucja duchowa, wielkie podró¿e, wy¿sza wiedza, wy¿sze
wykszta³cenie.
Dagaz, pozycja prosta – wchodzisz w nowe piêkne i wznios³e. Czeka Ciê czas
realizacji marzeñ, a nawet wydarzeñ, o których nawet nie myœla³eœ. Œwiat stoi
otworem. Podró¿e bêd¹ Ÿród³em wiedzy, patrzenia na ¿ycie w inny bardziej
zrozumia³y sposób ni¿ do tej pory.

10. odbiór spo³eczny, kariera zawodowa, presti¿, zaszczyty.
Mannaz, pozycja prosta – przez spo³eczeñstwo postrzegany jesteœ jako cz³o-
wiek du¿ego pokroju. Wyros³y z trudów, nauczony doœwiadczeniem teraz sta-
nowisz wzór do naœladowania. Czekaj¹ Ciê nowe zadania zwi¹zanie z objêciem
wy¿szego stanowiska. Przyjêcie jeszcze wiêkszej odpowiedzialnoœci za ludzi,
co doprowadzi do presti¿u i zaszczytów.

11. zwi¹zki z otoczeniem, przyjaŸnie, wp³ywy, protekcje.
Algiz, pozycja prosta – jesteœ otoczony opiek¹ bosk¹ i ludzk¹, i tam udaæ mo¿esz
siê po protekcjê. Otoczenie nastawione do Ciebie przyjaŸnie bêdzie wspieraæ
Twoje zamiary i plany. Tam, gdzie mo¿esz poczuæ siê bezpiecznie, bowiem
swoj¹ postaw¹, dzia³aniem oraz pozycj¹ zas³u¿y³eœ na wsparcie i ochronê.

12. to, co ukryte, niespodzianki i pu³apki losu.
Ingwaz, pozycja odwrotna – ten czas nie s³u¿y zatrzymaniu i odpoczynkowi. Mu-
sisz dzia³aæ, lecz po g³êbokim zastanowieniu siê, aby nie zniweczyæ tego, co osi¹-
gn¹³eœ. Izolacj¹ oraz unikanie odpowiedzialnoœci mo¿e byæ Twoim wrogiem.
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Ogólne przes³anie: przysz³y czas zapowiada siê dobrze. Przygotuj g³owê
i rêce do dzia³ania. Oczekuj wielu pozytywnych zdarzeñ, planuj wiêcej i z roz-
machem.

Czyli przysz³e pó³rocze pana Jana zapowiada siê dobrze.
Mo¿emy jeszcze zobaczyæ, jakie zagro¿enia stan¹ na jego drodze ¿yciowej,

a tak¿e co powinien wzi¹æ pod uwagê.
W tym celu patrzymy na co trzeci¹ runê: 1 i 3 – Nauthiz oraz Ansuz, czyli

zagro¿eniem okazaæ siê mo¿e dzielenie siê przed czasem zrealizowania swoimi
ideami, pomys³ami i zamiarami.

Nastêpne zagro¿enie to runy 3 i 5, 5 i 7, 7 i 9, 9 i 11, 11 i 1.
3 i 5 – Ansuz oraz Uruz w pozycji odwrotnej: te znaki mówi¹, dlaczego nie

mo¿na mówiæ o swoich pomys³ach przed czasem zrealizowania, bowiem
pomys³ uznany byæ mo¿e za nietrafny, nierealny, chory, a to ju¿ krok do
odst¹pienia od realizacji.

6 i 7 – Uruz w pozycji odwrotnej i Fehu w pozycji prostej: czemu to mo¿e
zagroziæ, utracie zasobów finansowych w rodzinie tej bliskiej i dalszej.

7 i 9 – Fehu i Dagaz: co uniemo¿liwi pocz¹tek bogactwa, podró¿y i nauki.
9 i 11 – Dagaz i Algiz: przyczyni siê do braku poczucia bezpieczeñstwa wœród

ludzi.
11 i 1 – Algiz i Nauthiz: wp³ynie na zainteresowanego, wyczuli nadmiern¹

ostro¿noœæ oraz spowoduje skupianie uwagi na nasilonym poszukiwaniu
dowodów swoich racji lub wycofania siê z relacji miêdzyludzkich. Naczelne
zagro¿enie to: najpierw zrób, potem mów, jak to zrobi³eœ, bo ktoœ mo¿e
zabraæ Twój pomys³, a kiedy ju¿ go zrealizuje, Ty poniesiesz tylko straty
wiêksze ni¿ myœlisz.

Jak widaæ z powy¿szego, ta metoda ukazuje ca³e ¿ycie zainteresowanego,
jest pomocna, kiedy zadano ogóle pytanie: co bêdzie?
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MÓJ CZAS

Nastêpnym rozk³adem jest uk³ad wszystkich kart. Przed rozk³adaniem kart
nale¿y umówiæ siê z nimi (a tak naprawdê ze sob¹), na jaki okres je uk³adamy.
Za³ó¿my, ¿e uk³adamy karty na dwa lata. Tu ka¿demu znakowi bêdzie odpo-
wiadaæ jeden miesi¹c. Symbolika znaku poka¿e, czego mo¿emy siê spodziewaæ
w danym miesi¹cu. Ten rozk³ad ukazuje perspektywê w ¿yciu oraz nakiero-
wuje uwagê na wa¿ne sprawy, które maj¹ siê wydarzyæ. Karty nale¿y potaso-
waæ, obróciæ kilka razy, z³o¿yæ i jeszcze raz potasowaæ, wybraæ jedn¹ kartê
symbolizuj¹c¹ klienta, zapamiêtaæ, w³o¿yæ do talii, potasowaæ. Je¿eli klient
jest obecny, mo¿e prze³o¿yæ karty na trzy stosiki, przek³adaj¹c do siebie. Prze-
³o¿yæ mo¿emy równie¿ sami i wówczas przek³adamy je od siebie. Sk³adamy
karty w ten sposób, ¿e najpierw bierzemy stos œrodkowy – 2, ten najbli¿ej
klienta – 3, a na koñcu ten najbli¿ej nas – 1. Je¿eli przek³adamy sami, karty
zbieramy w ten sam sposób.
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Karty uk³adamy po szeœæ w rzêdzie.

Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ znakom w pozycji odwrotnej, w tym
rozk³adzie ta pozycja ukazuje, z czym nale¿y siê zmierzyæ, co pokonaæ w da-
nym miesi¹cu. Karta, która zostaje pokazuje, co nas ominie w okreœlonym
czasie.

Je¿eli dok³adniej chcemy przeanalizowaæ jeden rok, uk³adamy karty po-
dwójnie jedn¹ na drug¹.

I tak dalej, a¿ do 12. karty.

Za³ó¿my, ¿e pierwszy miesi¹c – styczeñ symbolizuj¹ Dagaz w pozycji pro-
stej i Raidho w pozycji odwrotnej, co zinterpretujemy: styczeñ obfitowaæ bê-
dzie w nowe mo¿liwoœci, szanse, szczêœliwe zdarzenia, lecz nie jesteœ na nie
odpowiednio przygotowany i wiele z tych dobrych wydarzeñ mo¿e Ciê omi-
n¹æ. W tym czasie zaniechaj podró¿y, nie œpiesz siê. Przejrzyj zobowi¹zania
urzêdowe, dokumenty, doprowadŸ je do porz¹dku, gdy¿ gro¿¹ jakieœ k³opoty
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z tym zwi¹zane. Je¿eli prowadzisz dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mo¿esz spodzie-
waæ siê kontroli. Uwa¿aj równie¿ na sprawy natury prawnej.

Aby jeszcze bardziej wyszczególniæ nadchodz¹ce wydarzenia, rozk³ad mo¿-
na skumulowaæ do szeœciu czy trzech miesiêcy, wówczas uk³adamy karty wie-
lokrotnie. I tak np. styczeñ zobrazuj¹ cztery znaki uszczególniaj¹c tygodnie,
ukazuj¹c równie¿ ogólny klimat ca³ego miesi¹ca.

Je¿eli rozpatrujemy trzy miesi¹ce, u³o¿ymy osiem znaków dla jednego mie-
si¹ca, po dwa znaki na ka¿dy tydzieñ.

Te rozk³ady s¹ szczególnie interesuj¹ce dla runisty, poniewa¿ mo¿e on kon-
frontowaæ podpowiedzi run ze znakiem codziennym. Taka obecnoœæ znaków
poszerza œwiadomoœæ, wyostrza intuicjê, dziêki temu doœwiadczyæ mo¿emy
niezwyk³oœci ¿ycia jako takiego, niesamowitej synchronicznoœci myœli i wy-
darzeñ.

Podane tu przyk³ady uk³adów wró¿ebnych s¹ najbardziej uniwersalne, choæ
uk³adów, rozk³adów mo¿e byæ wiele na ró¿ne okazjê i ka¿dy z nas ma mo¿li-
woœæ stworzenia swojego uk³adu, wa¿ne jest zrozumia³e przes³anie znaków
oraz indywidualne podejœcie. Dla kogoœ wymowne bêd¹ trzy znaki, a inna
osoba bêdzie potrzebowa³a tych znaków wiêcej. Wa¿na jest równie¿ ci¹g³a
obecnoœæ run w naszym ¿yciu.

KONTAKT Z AUTOREM:

tel: 601 085 709
e-mail: kewa@bis.top.pl
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PRZESŁANIE

Na tym zaczyna siê Wasza, drodzy Czytelnicy, przygoda z tymi cudownymi
znakami, je¿eli runy przemówi¹, zasil¹ wyobraŸniê, zainspiruj¹ – innej drogi ju¿
nie bêdzie, jak tylko droga do szczêœcia i powodzenia, usiana ka¿dego dnia zna-
kami runicznymi. Sama tego doœwiadczam od wielu lat, ka¿dego dnia odkry-
wam równie¿ coraz to nowe przes³anie znaków. W tej ksi¹¿ce dzielê siê z Wami
moimi odkryciami, maj¹c nadziejê, ¿e ka¿dy, kto siêgnie po ten przewodnik
uzupe³ni go, poszerzy o w³asne spostrze¿enia i doœwiadczenia. Runy naprawdê
potrafi¹ odkrywaæ ogromne zasoby wiedzy, ukazywaæ obszar przeczuwany, jak-
¿e subtelny i ulotny, czyni¹ to dopasowuj¹c siê do poziomu ka¿dego, kto z nimi
obcuje, materializuj¹c symbolami przeczucia. Kiedy poznajemy w miarê do-
k³adnie ich jêzyk, mo¿emy nawet dziêki nim interpretowaæ sny, stosowaæ w au-
toterapii, u¿ywaæ ich w ró¿nych okolicznoœciach i potrzebach.

¯yczê powodzenia i do zobaczenia na warsztatach, wyk³adach oraz me-
dytacjach runicznych, na których wprowadzam w œwiat run i uczê, jak zg³ê-
biaæ ich tajemnice.

Ewa Kulejewska
tel. 0601 085 709

Najczêœciej spotkaæ mo¿emy siê w Studium Psychologii Psychotronicznej –
Studiu Astropsychologii w Czêstochowie oraz Bia³ymstoku, a tak¿e innych
miastach.

Przewodnik ten dedykujê studentom Studium Psychologii Psychotronicznej
w Bia³ymstoku, którzy cykl nauczania ukoñczyli w 2005 roku, a szczególnie
Danusi, Halinie, Walerianowi i Zbyszkowi, dziêkuj¹c jednoczeœnie wszystkim
za inspiracjê.

Niechaj Wasza droga w przysz³oœæ usiana bêdzie szczêœciem.

ROZKŁADY RUNICZNE



POLECANE LEKTURY:

Ka¿da ksi¹¿ka, na któr¹ Twoje serce zwróci uwagê.
Bowiem to, co najcenniejsze to MYŒL,

To, co najwa¿niejsze to WIEDZA,
Czego nic i nikt nie jest w stanie zniszczyæ

to DOŒWIADCZENIE,
które jest Twoj¹ tarcz¹.

W ich wyniku osi¹gasz kontakt z absolutem,
a co za tym idzie – dostêp do wszelkiego bogactwa.




