
MANNAZ
Vlastní já

Setrvat ve skromnosti - to je zjevená pravda. 

Být ve světě, ale ne z něj. Zůstat vnímavý k
podnětům, které přicházejí z vnitřní i vnější
sféry duchovna.

Snažit se žít obyčejný život neobyčejným
způsobem.

Pokud vezmete runu "vlastního Já" a rozdělíte
ji na polovinu, získáte tak runu radosti a
sebereflexe. 

Gebo
Partnerství,

dar

Tato runa znamená, že jednota, spojení nebo
partnerství je na dosah.

Zároveň je však varováním , abyste v této
jednotě, spojení nebo partnerství neselhali. 

Partnerství může být úspěšné pouze tehdy,
pokud jsou obě strany nezávislé, a zachovají
si svou vlastní nezávislost.

Význam lze uplatnit na všech úrovních, ať už
vztahy milostné, obchodní a jakékoliv
partnerství.

FEHU
Majetek, 

potrava

Runa naplnění, uspokojení ambicí, získání
odměny nebo mzdy, naplnění lásky.

Také slibuje potravu, ať už světskou či
duchovní. Tato runa vyžaduje hluboké
zkoumání důležitosti zisku ve vašem životě.

Dalším aspektem je zachování a udržování
toho, co jste získali. 

I v době, kdy je důvod k oslavě, nenechte se
zmást bezstarostností požehnání, které jste
dostali, a sdílejte ho s ostatními.

OTHILA
Odloučení, 

rozchod

Nyní je pravý čas na to, aby se cesty
rozešly. 

Správným postojem je v tomto případě
pokora a následný ústup, což vyžaduje
silnou vůli a správné načasování. 

Othila je také runa zisku, protože její
aspektem je vlastnictví nebo majetek.
V takové situaci byste měli změnit váš postoj
nehybné skály a stát se proudem řeky. 
Takto připraveni vyčkejte, než začne vesmír
jednat.

uruz
Síla, mužnost,

ženskost

Runa konce a nového začátku, která
znamená, že život, který jste dosud žili, už
přerostl svou formu a musí přijít změna. 

Životní energie se musí nově projevit jako při
znovuzrození, v nové formě života.

Buďte připraveni na příležitost, která se někdy
může skrývat pod maskou ztráty.

Zároveň se vyžaduje pokora. Pokud chcete
vládnout, musíte nejprve sloužit.

Perth
Zasvěcení,

tajemství

Hluboké, vnitřní transformační síly vzájemně
působí a není to jednoduché rozpoznat. 

Konečně to, co vyléčí nás a naši duši,
zůstává hlubokým tajemstvím. 

Ve hmotě se může objevit překvapení, třeba
i v podobě nečekaného zisku. 

Starý způsob života dospěl ke konci,
nemůžete více opakovat staré chyby bez
toho, abyste netrpěli.

nauthis
Donucení,

bolest

Je nezbytné překonat silné omezení. Vaše
pozitivní vlastnosti mohou být omezovány
vašimi vlastními nedostatky nebo lidmi ve
vašem okolí. 

Měli byste znovu pečlivě zvážit vaše plány.
Zlepšujte, obnovujte, organizujte.
 
Musíte čelit vašim démonům a vypořádat se
s nimi. Udržujte svůj hněv a jeho projevy pod
kontrolou. Zdrženlivost a dobrá nálada jsou
v takových časech nezbytné.

ingwuz
Plodnost,

nový začátek

Runa vyžaduje dokončení toho, co bylo
zahájeno. Může být znamením, že přichází
čas radostného osvobození, nového života a
nové cesty. 

Tato runa velké síly znamená, že i vy
objevíte v sobě sílu najít a uskutečnit řešení,
ze kterého vzejde nový začátek. 

Měli byste zúrodnit půdu vašeho vlastního
osvobození. Vše se mění a vy nemůžete žít
neustále obklopeni překážkami.


