
algiz
Ochrana

Nyní je důležitá kontrola emocí. 
V obdobích přinášejících změny ve směřování
vašich životů a zrychlenou vnitřní přeměnu a
seberealizaci, je důležité nenechat se pohltit
emocemi, ať už pozitivními nebo negativními.

Bez ohledu na to, jaká je vaše životní situace,  
zda prosperujete nebo, ztrácíte, musíte se
vždy snažit poučit z toho, čím právě
procházíte. 

Rozvážnost a sebeovládání jsou silnými
ochrannými silami této runy.

EIHWAZ

 Obrana,

obranné síly

V průběhu životních zkoušek získáváte sílu
překonávat blokády a porážky. Současně si
však vytváříte odpor vůči vzorci chování, které
směřuje k napjatým a nepříjemným situacím
ve vašich životech.

Radou je trpělivost. Je velmi důležité zůstat
pevně na své cestě a nenechat se odradit
žádnými problémy a překážkami. Vyžaduje se
vytrvalost a předvídavost.

Runa přináší schopnost vidět skutečnost, že
potíže napomáhají vašemu růstu.

ANSUZ

 
Signály, 

poselství

Klíčovým slovem je zde přijímání - zpráv,
signálů, darů. Včasné varování by mělo být
přijato jako dar. 

Přistupujte s vnímavostí ke každému střetnutí,
návštěvě a životní křižovatce. Buďte pozorní
obzvlášť tehdy, pokud se setkáte s někým,
kdo je chytřejší než vy.

V opačném případě runa Ansuz říká:
"Nezapomínejte, že každá mince má dvě
strany a v každém neštěstí lze nalézt i jeho
světlou stranu."

WUNJO
Radost,

světlo

 Čas námahy je pryč a do jisté míry jste již
našli sami sebe. 

Nezbytná změna je nyní za vámi, jste
svobodní a připravení přijmout materiální
nebo duchovní požehnání. Začne se vám v
životě dařit.

Runa obnovuje harmonickou rovnováhu
vašeho omezujícího ega s vaším vyšším Já.
Je důležité vnímat vše jako zkoušku. Žijte
vědomě v přítomnosti, buďte upřímní k
ostatním a důvěřujte vlastní cestě. Měli
byste vědět, že nemůžete neuspět.

jEra
Úroda,

plodnost

Jera je runa úspěchu, který se vztahuje k
aktivitě nebo úsilí, kterým se věnujete. 

Vidět tuto runu by mělo být pro vás
povzbuzením, abyste setrvali v dobré náladě.

Měli byste však vědět, že výsledku není
možné dosáhnout okamžitě. Na všechno je
potřebný určitý čas, proto slovo "jeden rok"
symbolizuje celý cyklus před sklizní nebo
osvobozením.

Kena/kano
Otevření,

oheň

Je to runa otevření, nového jasného světla,
rozptýlení temnoty, která pokrývala jistou
část vašeho života. 

Nyní máte možnost zažít radost z dávání
bez očekávání. Je to runa počátku aktivit,
upřímné snahy, čistých úmyslů a
koncentrace, které jsou nezbytné pro přijetí
a naplnění vašich životních výzev. 

Čím více světla máte, tím jasněji vidíte, co je
ve vašem životě zastaralé a povrchní.

Tyr
Energie

bojovníka

 Vůle bojovníka je posilována činy, nezávisle
na jejich výsledcích. Bojovník ví, že musí být
sám, neupoutaný ke své cestě a nechat
božskou sílu proudit přes sebe.

Runa ztělesňuje energii rozlišování a její
ctností je trpělivost. Vyzývá vás, abyste
nahlédli do svého nitra a prozkoumali
základy, na kterých stojí váš život. V
otázkách, kterým se věnujete, ať už jsou to
nové nápady nebo hledání životní cesty.
Symbolizuje odvahu, oddanost a trpělivost.  

Berkana
Růst,

znovuzrození

Je to runa životního procesu, která
představuje plodnost vedoucí symbolicky i
ve skutečnosti k růstu.

Je o energii, která ovlivňuje vývoj, a o
způsobu, jakým proudí do vašeho těla. Její
projevy jsou jemné a pronikavé. Rozptylte
nejdříve překážky a potom završte vaši
práci. Abyste to dokázali, vaše přání musí
být čisté a vědomé. Všechna temná zákoutí
musí být vyčištěna a je třeba to udělat
důkladně.


