Runy: Proste symbole zakorzenione w naturze
Runy to proste, ziemskie symbole wywodzące się
ze świata natury. Jeśli rozejrzysz się i będziesz
czujny, znajdziesz je wszędzie – w gałęziach drzew,
pęknięciach na chodniku, nawet w graffiti wyrytym na ławce w parku. Im bardziej pozwalasz, by
runy stały się częścią twojego codziennego życia,
tym lepiej się poczujesz w ich towarzystwie i tym
więcej ci powiedzą o swoim głębokim znaczeniu.
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WPROWADZENIE
System runiczny był wykorzystywany przez plemiona nordyckie i germańskie Europy Północnej
w celach świeckich i religijnych. Nie ma wśród
naukowców zgody co do okresu, z jakiego pochodzą, jednak pierwsze przykłady znaków fonetycznie reprezentujących język datuje się na około
drugi wiek przed naszą erą. Utworzenie alfabetu
runicznego było skutkiem kontaktów handlowych z sąsiadami z basenu Morza Śródziemnego,
którzy posiadali już w pełni rozwinięty alfabet.
Wcześniej, runy były głównie magicznym systemem piktogramów reprezentujących siły i obiekty odnajdywane w Naturze. Wierzono, że wywołanie odpowiedniej runy umożliwi kontakt z siłą
natury, którą symbol ten reprezentował.
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W Północnej Europie istniało wiele różnych
alfabetów runicznych, ale najbardziej powszechnym był system germański lub Starszy FUTHARK. Alfabet ten nosi nazwę od pierwszych
liter nazw run – F, U, TH, A, R i K. Był to system
najszerzej stosowany od roku 200 p.n.e. aż do
ósmego wieku i tym systemem będziemy zajmować się w niniejszej książce. Alfabet ten zawiera
24 litery i jest podzielony na trzy grupy po osiem
liter każda, nazywamy je ósemką Frei, ósemką
Hagalla i ósemką Tira.
Trzymasz w rękach książkę o wróżbach i magii runicznej. Nie znajdziesz w niej informacji
na temat historii, zwyczajów i mitologii ludów
nordyckich i anglosaskich, które używały opisanych tu run. Istnieje wiele wspaniałych książek o tej tematyce, napisanych przez naukowców z całego świata, ja postanowiłam skupić
się raczej na praktycznych, a nie historycznych
aspektach run.
Nie znaczy to, że podstawowa wiedza na ten
temat nie jest istotna. Poznanie mentalnych i fizycznych realiów ludzi, którzy je stworzyli, jest tak
samo ważne, jak zrozumienie znaczenia samych
run. Czym bowiem są runy jeśli nie magicznym
przedłużeniem doświadczeń i realiów mieszkań-
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ców Europy Północnej? Na końcu tej książki, na
liście proponowanych lektur, znajdziesz wiele
ciekawych prac omawiających ten aspekt, gorąco
zachęcam do zapoznania się z nimi.
Celem niniejszej książki jest podanie jak największej ilości użytecznych informacji na temat
znaków runicznych. Głównie z korzyścią dla nowicjuszy. Zanim zaczęłam sporządzać notatki,
które wykorzystałam w tej książce, sięgałam do
pięciu różnych źródeł w poszukiwaniu najdokładniejszych interpretacji symboliki run.
Mimo wykorzystania tak wielu różnych źródeł,
udało mi się znaleźć i zrozumieć jedno. Przerzucanie stert informacji nie prowadzi w najmniejszym
stopniu do odkrycia prawdziwego wewnętrznego znaczenia run. Był to okres, kiedy poznawałam znaki runiczne, nauczyłam się wtedy, że nie
można dokładnie wróżyć z książki. Ani z tej, ani
z żadnej innej. Książki są po prostu narzędziem,
które pomaga nam ruszyć z miejsca i stymuluje
nasz umysł do dalszych poszukiwań i samodzielnej nauki.
Dla naszych badań to nieszczęście, że urodziliśmy się w dwudziestym wieku zamiast, powiedzmy, w szóstym. Gdybyśmy żyli w szóstym wieku,
uczyłby nas szaman z naszej wioski. Szaman był
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Rysunek elementów systemu Fachwerk stosowanego
w Europie w budownictwie, szczególnie w Niemczech
i Francji. Runy, jakie można znaleźć w tej budowli to
Algiz, Wunjo, Isa, Iwaz, Gebo, Ingwaz, Ansuz i Hagal.
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dla swoich ludzi ważnym duchownym i magikiem. Na nim spoczywała odpowiedzialność za to,
aby plony były obfite, polowania udane, a kobiety
płodne. Znał też tajemnice znaków runicznych. Za
pomocą run mógł błogosławić i rzucać klątwy, ranić i uzdrawiać. Mógł tez wróżyć, i z powodu tej
umiejętności był bardzo poważaną osobą, zarówno
przez wodzów, jak i prostych ludzi.
Należy pamiętać, że runy były TAJEMNICĄ
dla tych ludzi, w pełnym tego słowa znaczeniu.
Były MOCAMI, tajemniczymi towarzyszami, których znający ich ludzie mogli używać w różnych
celach. Ich magiczne wykorzystanie powierzano
nielicznym, a wiedza nigdy nie została spisana
dla ludzi (być może) mniej ważnych. Wszystkie
informacje były przekazywane ustnie i zapamiętywane. Dzięki mozolnej nauce i prawidłowemu
wykorzystaniu, runy zbliżały do bogów i pomagały w zwykłym, codziennym życiu.
Istniały runy pozwalające wpłynąć na pogodę, zwiększyć plony czy uzdrowić chorych. Były
wyryte na wielu przedmiotach. Broń, rogi do
spożywania napojów, harpuny, dzioby statków,
belki domów – każdy przedmiot miał swoją
kombinację run, która miała chronić i przynosić
szczęście.
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Runy były ważną częścią życia tych ludzi, czuli
się oni bezpiecznie widząc te pełne mocy symbole
nawet na najskromniejszych przedmiotach.
Tak naprawdę to, co nazywamy budowlą w stylu Tudorów czy murem pruskim, wywodzi się od
germańskiego pojęcia „architektura Fachwerk”
(budynki półdrewniane). Ukośne rozmieszczenie
belek w plastrze służyło z początku temu, aby
uformować specyficzny kształt runiczny. Kształt
ten, jak wierzono, przekazywał swoją potęgę
i magiczne znaczenie budynkowi, co udzielało się
jego mieszkańcom. Chociaż architekci nie przejmują się dziś magicznymi właściwościami swoich struktur, nadal w niektórych konstrukcjach
drewnianych współczesnych budynków można
dopatrzyć się znaków runicznych. Przechodząc
obok takiego budynku możesz dla zabawy obejrzeć go pod tym kątem, jest to też dobre ćwiczenie
na poznawanie symboli runicznych.
Zauważysz, że patrząc świadomie, możesz dostrzec runy właściwie wszędzie – w gałęziach
drzew, pęknięciach na chodniku, nawet w graffiti
wyrytym na ławce w parku. Pozwalając, by runy
stały się częścią twojego codziennego życia, będziesz ich pewniejszy a ich wewnętrzne znaczenie
będzie wyraźniejsze.
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To właśnie ta znajomość pozwoliła ludom korzystającym z run tak skutecznie czerpać z ich
mocy. Tak, jak północni bogowie, runy wryły się
w kulturę ludów nordyckich i stały się ważną siłą
rządzącą ich życiem.
Niestety, dziś nie mamy wiejskich szamanów
i musimy polegać na książkach. Nawet ci szczęśliwcy, którzy pewnego dnia być może będą mogli otrzymać instrukcje bezpośrednio od magika
runicznego muszą pamiętać, że wiedza takiego
nauczyciela pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z książek. Oczywiście, niektóre z tych książek
są lepsze od innych. Te naprawdę dobre książki
przewyższają inne faktem, że ich autorzy potrafili
w nich przekazać swój osobisty pogląd i zrozumienie istoty run.
Wspomniana jakość osobistego wglądu sprawia również, że jeden szaman runiczny jest lepszy od innego. Jest to też jeden z najważniejszych
punktów, jakie pragnę zaznaczyć w tej książce.
Oczywiście, my, ludzie tego wieku musimy zwrócić się do książek w poszukiwaniu podstawowej
wiedzy. Nie ma co do tego dyskusji. Co jednak
zrobimy z tą wiedzą, kiedy ją już posiądziemy?
Zwykłe naśladowanie i powtarzanie jak papuga
wyuczonych materiałów nie wystarcza. Musimy
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myśleć! Musimy przyjąć podstawową informację i przeobrazić ją, tak jak alchemik sprzed lat,
przemienić dzięki naszemu osobistemu doświadczeniu wyuczoną na pamięć informację w złoto
prawdziwej wiedzy.
Runa, tak jak każdy ideogram, jest jedynie
zamrożonym symbolem rzeczywistego stanu lub
koncepcji. Znaczenie tych symboli może zmieniać
się radykalnie, w zależności od perspektywy interpretującej je osoby. Poprzez ciągłe korzystanie
z run i medytację nad każdym symbolem, można
stworzyć sobie wewnętrzny zarys symboli i wypracować prawdziwy ich obraz w zależności od
tego, jak odnoszą się one do naszego życia.
Niektórzy autorzy wysnuli teorię, że osoby pochodzenia północnoeuropejskiego są bardziej
naturalnie zestrojone z symboliką run, niż inni.
Z pewnością jest w tym jakaś prawda, ale to właśnie to poczucie wyższości rasowej doprowadziło
do niewłaściwego wykorzystania run i symboli
przedrunicznych, takich jak swastyka, przez nazistów. Przez długi czas to skojarzenie miało wpływ
na to, jak ludzie odbierali badania nad runami.
Nie ma wątpliwości, że niektórzy ludzie są
bieglejsi w stosowaniu run niż inni, ale po zbadaniu i bliższym zastanowieniu, każdy może się
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nauczyć, jak korzystać z tego systemu. Runy są
prostymi, ziemskimi symbolami zakorzenionymi
w świecie natury i jako takie mogą być zrozumiane i przypisane do życia każdego, kto wyraża chęć
zjednoczenia się z siłami, które tworzą nasz naturalny świat. Niektóre z tych mocy są naszymi
starymi przyjaciółmi. Jak pisały Marijane Osborne i Stella Longland w swojej znakomitej książce: Inne systemy wróżenia, takie jak tarot, yijing
itp.: „pomimo, że doskonałe same w sobie, mają
tendencję do oddzielania północnoeuropejskiego
intelektu od jego doświadczeń fizycznych, ponieważ nie są one właściwe dla tego środowiska kulturowego. Na przykład, gdybyśmy żyli w pobliżu
dębów, a nie palm i granatów, uznawalibyśmy
dąb za symbol runiczny w sposób, jaki nie jest
możliwy względem palmy czy granatu, w formie,
w jakiej pojawiają się w karcie arcykapłanki w talii Ridera. Jeżeli nigdy nie zetknęliśmy się z drzewem palmowym w jego środowisku naturalnym,
możemy doświadczyć jego symboliki (tylko) intelektualnie, podczas gdy dąb może być przez nas
odbierany zarówno fizycznie, jak i intelektualnie”.
Każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenie
takich rzeczy, jak dąb, bydło, grad, lód, Słońce
itp. przedstawione w runach. Do każdego z nas
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należy odkrycie osobistej interpretacji run symbolizujących te obiekty, ponieważ tylko w ten
sposób możemy wykorzystać pełen potencjał systemu runicznego. Interpretacje te mogą być odkryte i wypracowane poprzez sny, ważne wydarzenia i wszystko, co stymuluje podświadomość,
na przykład medytacja. Po nauczeniu się tych
interpretacji, można je wykorzystać poprzez magię i wróżenie do stymulowania swojej indywidualnej wyobraźni i zrozumienia otaczającego nas
świata, co z kolei może w przyszłości oddziaływać
na nasze życie.
Jednak nigdy nie należy pozwalać, by runy
całkowicie kierowały naszymi działaniami. Mają
być narzędziem do odkrywania twojej magicznej
tożsamości i osobistych archetypowych symboli
twórczych, które możesz przyjąć, aby znaleźć rozwiązania dla swoich dylematów. Zdolność określenia swojej przyszłości nie opiera się na samych
symbolach, ale na umyśle, który ich używa.
Runy są po to, aby prowadzić cię poprzez twoje
problemy i pokazywać ci, co MOŻE się zdarzyć,
podawać różne zmienne i proponować rozwiązania, kiedy coś się wydarzy. Tak jak schemat astrologiczny, układ runiczny jest mapą tego, co może
się wydarzyć, biorąc pod uwagę twoją pozycję
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w świecie w chwili postawienia pytania. To nie
jest absolut. Nie ma powodu, abyś wystawiał się
na katastrofę za każdym razem, gdy twój układ
runiczny wskazuje na problem. Oczywiście, być
może jesteś fatalistą i załatwiasz sprawy pogrzebowe, ponieważ odczyt wskazał duże prawdopodobieństwo wypadku podczas najbliższej dalekiej
podróży samochodem, ale może też powiedzieć
„Aha!” i wziąć sprawy w swoje ręce, przeanalizować zmienne i znaleźć rozwiązanie. Gdyby naprawdę wyglądało to bardzo źle, możesz zawsze
odłożyć podróż na następny, dogodniejszy termin.
Wiedza jest potęgą!! Nie poddawaj się automatycznie Losowi. Korzystając ze swoich runicznych
możliwości przewidywania, złap swój los w rękę
i skieruj go na tę ścieżkę, której pragniesz.
O to chodzi w znakach runicznych. Pomogą ci
przejąć kontrolę nad swoim życiem. Spójrz prawdzie w oczy, nie kupiłbyś tej książki, gdybyś nie
sądził, że pomoże ci ona poprawić twoją sytuację
życiową. Nie trać więc pieniędzy i możliwości pozyskiwania wiedzy, poddając się ślepo Losowi. Nasi
przodkowie zostawili nam wielkie dziedzictwo
w postaci tych pełnych mocy symboli, które my
dopiero zaczynamy pojmować. Nie kalajmy ich pamięci niedbałym korzystaniem z tego daru.

RUNY W MAGII
FEHU symbolizuje pierwotny, niekontrolowany
ogień. Jej energia to energia Wielkiego Wybuchu
i uderzeń piorunów w puszczy. To potęga tworzenia
w swojej podstawowej formie. Jej energia jest dzika
i bardzo pożyteczna w magii, może być wykorzystana do osiągania szybszych, radykalnych zmian.
WYKORZYSTANIE:
1. Dla osiągania szybszych zmian – używaj
w swoim rzucie po runach „przedmiotowych”.
2. Dobrobyt finansowy.
3. Ochrona kosztowności.
4. Runa „wysyłająca” - używaj jej by wysyłać swoją energię lub energię run do sfer twórczych.
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URUZ to runa zmian, siła kształtująca, która
przynosi objawienie. Korzystaj z niej, by pchnąć
do przodu nieco skostniałą sytuację. Ta runa witalności i siły jest użyteczna w magiach uzdrawiających, szczególnie tam, gdzie pacjent jest osłabiony i potrzebuje dodatkowych sił.
WYKORZYSTANIE:
1. Przyciąganie nowych sytuacji do swojego życia.
2. Inicjowanie nowych okoliczności wyłącznie
dzięki sile woli.
3. Uzdrawianie i utrzymanie dobrego zdrowia
fizycznego.

DURISAZ jest kierowana kosmiczną siłą
ochrony. Symbolizuje Mjölnir, młot Tora. To
czysta wola nieskrępowana samoświadomością. Jest to projekcyjna forma zastosowanej siły.
Runa ta jest szczególnie korzystna w połączeniu
z , , , , i – siła DURISAZ może pokierować
energią w bardzo skuteczny sposób. Korzystaj
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z niej, kiedy potrzebujesz „czegoś małego ekstra”,
by ruszyć z miejsca.
WYKORZYSTANIE:
1. Nowy początek.
2. Używaj, gdy potrzebujesz szczęścia lub kiedy
nie kontrolujesz okoliczności.
3. Ochrona lub obrona.
4. Neutralizacja wroga lub opozycji.
5. Popchnięcie kwestii w kierunku magii miłosnej.

ANSUZ jest runą komunikacji. Rządzi pieśnią, poezją, egzaminami, przesłuchaniami i magicznymi zaklęciami. Korzystaj z niej wszędzie
tam, gdzie problemem jest komunikacja.
WYKORZYSTANIE:
1. Przekonywanie i magnetyczne wypowiedzi.
2. Zdobywanie mądrości.
3. Pewność i powodzenie na egzaminach.
4. Podniesienie aktywnych energii magicznych.
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RAIDO jest nie tylko runą podróży, ale także
władczynią kosmicznych praw Ładu i Porządku.
Dlatego, tak jak w przypadku JERA, jest użyteczna w kwestiach prawnych, szczególnie wtedy, kiedy zostałeś niesłusznie posądzony i potrzebujesz
mocy Ładu, aby pokierował twoją sprawą.
WYKORZYSTANIE:
1. Osiągnięcie sprawiedliwości zgodnie z Porządkiem.
2. Bezpieczna i wygodna podróż.

KENAZ to kolejna runa ognia, ale w przeciwieństwie do FEHU, jest ona łagodną, bardziej
kontrolowaną formą ognia, która daje zdolności
i wolę tworzenia. To runa artystów i rzemieślników, korzystna, kiedy problemem jest kreatywność lub kiedy sztuka jest bardzo ważna dla osoby, dla której robisz odczyt. Runa ta rządzi też
technicznymi aspektami magii. Kieruje pasją,
żądzą i miłością seksualną jako ognistymi, pozytywnymi atrybutami.
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WYKORZYSTANIE:
1. Wzmocnienie zapisów runicznych.
2. Uzdrawianie, dobre fizyczne samopoczucie.
3. Miłość, stabilizacja i namiętność w związkach.
4. Nowy początek.
5. Ochrona wartości.

GEBO jest runą partnerstwa we wszystkich postaciach. Zawiera w sobie moc integrowania energii dwóch lub więcej osób w celu wygenerowania siły, która jest większa niż suma ich
indywidualnych sił. To przede wszystkim runa
magii seksualnej.
WYKORZYSTANIE:
1. Magia miłości i seksu.
2. Podniesienie mocy magii.
3. Wszystko, co dotyczy partnerstwa.
4. Równowaga mentalna i fizyczna.
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Kompletny przewodnik runiczny

WUNJO jest runą wyrażającą „długo i szczęśliwie”. Jest ona zazwyczaj używana na pozycji
końcowej jako wskazówka sukcesu i szczęścia.
WYKORZYSTANIE:
1. Spełnienie w różnych obszarach, szczególnie
w miłości i karierze.
2. Powodzenie w podróży.

Znaczenie HAGAL w magii jest zupełnie
inne niż we wróżbie. We wróżbie HAGAL wskazuje na frustrujące opóźnienia, ale nie stagnację.
W magii runa ta jest runą ewolucji. To powolna,
lecz pewna ewolucja w wyznaczonych ramach.
Jej stała natura promuje bezpieczeństwo i chroni
twoją przestrzeń przed negatywnymi energiami.
WYKORZYSTANIE:
1. Ochrona.
2. Potrzeba szczęścia.
3. Wywołanie pozytywnego wyniku w wyznaczonych ramach.

Lisa Peschel jest artystką i pisarką.
Od lat praktykuje magię i propaguje ją jako jeden z najbardziej
naturalnych sposobów na zwiększenie komfortu życia każdego
człowieka. Jest także praktykującą wróżką i doświadczoną zielarką.
Teraz oddaje w Twoje ręce kompleksowy poradnik runiczny.

Pragniesz przewodnictwa, ochrony i szczęścia?
Sięgnij po runy!
Dzięki tej publikacji nauczysz się korzystać z tego niezwykłego systemu
magicznych znaków stworzonego przez dawne plemiona nordyckie i germańskie.
Każda runa reprezentuje siły i obiekty występujące w naturze. Odkryj ich
proroczą moc i naucz się je wykorzystywać do realizacji swoich celów.

Poznaj:
 pełny opis dwudziestu czterech run Starszego Futharku oraz pustej runy,
 różnice między runami łączonymi, a zapisem runicznym,
 rozmieszczenia wszystkich symboli i szczegółową ich interpretację,
 znaczenie pozycji odwróconej poszczególnych znaków,
 sposoby tworzenia runicznych talizmanów,
 znaczenie i wykorzystanie run w magii.

Runy – źródło naturalnej mądrości.
Patroni:

Cena: 29,20 zł

