
Runy

Slovo runa znamená „záhada“. Runy nejsou a nikdy nebyly pouhým písmem, 
i když byly jako písmo také používány. Od svého vzniku ale byly (a dodnes jsou) 
používány i k účelům věšteckým a magickým. Pro magické účely můžete používat 

buďto jednotlivé runy, nebo z nich tvořit sigila (použijete
li je jako písmena), či sigilům podobné skupiny run, kte
ré se svým významem doplňují a podporují – tzv. svázané 
runy (použijete li je jako symboly s konkrétním význa
mem). Řekněme, že chcete provést kouzlo ke zlepšení 
své finanční situace. Můžete ke svázání použít runy:

Berkana – prosperita

Sowulo – úspěch

Fehu – majetek, peníze

Svázané runy jsou velmi podobné sigilům, ale rozdíly tu jsou. Zaprvé sigilum 
vzniká z věty, kterou jste vyjádřili své přání a následně ji zhustili do jediného obrazce. 
Runy ke svázání sice volíte podle svého záměru nebo s myšlenkou na tento záměr, 
ale nepíšete jimi větu, nepoužíváte je jako písmena. Vyberete dvě nebo tři vhodné 
runy podle jejich významu, neboli podle energie, kterou představují. Význam run je 
obecně platný a v tom spočívá naše „zadruhé“: svázané runy mají na rozdíl od sigila 
univerzální platnost, můžete je proto s úspěchem použít v kouzlech zaměřených vně 
sebe, stejně jako každý jiný obecně platný symbol.

Jak zvolit runy ke svázání? Můžete použít znalosti run a vybrat runy podle jejich 
významu. Nechcete li svěřit rozhodnutí svému rozumu, můžete si v klidu sednout, 
soustředit se na svůj záměr a potom poslepu vybrat tři runové oblázky. Další možností 
je určení vhodných run pomocí kyvadla.

K věšteckým účelům se používají oblázky s vyobrazenými runami nebo runové 
karty. Obojí si můžete koupit, ale vřele doporučuji si věštecké pomůcky vyrobit 
vlastnoručně. Jak silné spojení si asi vytvoříte k runám, které jste sami nakreslili na 
kamínky, které jste pečlivě vybrali v horském jezeře, do kterého ještě v létě stéká voda 
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z tajícího sněhu? Oč lépe se vám bude pracovat s kartami, které si vytvoříte jako malá 
umělecká díla než s jednoduchými koupenými kartičkami? Své runové karty můžete 
vyvést v barvách odpovídajících živlů, doplnit je kresbami odpovídajícími významu 
karty nebo analogických rostlin. Věnujte péči a lásku výrobě svých věšteckých pomů
cek. Čím užší spojení si s nimi vytvoříte, tím spolehlivější budou.

Existuje několik runových abeced. Nejpoužívanější z nich je germánská abeceda 
futhark (podle prvních šesti písmen).
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runa název
analogie

význam při věštěníživel
rostlina

F FEHU
dobytek

Oheň
kopřiva

Majetek a schopnost s ním nakládat, peníze, 
bohatství, smysl pro hodnoty.

Využití runy v kouzlech: pokračování v projektech a plánech

U URUZ
zubr

Země
mech

Síla duchovní i duševní, úsilí, dočasná změna, 
dostatek sil k dosažení cíle, léčení, zdraví.

Využití runy v kouzlech: dodání síly, energie, odvahy

TH THURISAZ
obr

Oheň
česnek

Síla působící proti člověku, meditace, sebe
disciplína, ochrana, neočekávané události.

Využití runy v kouzlech: rozchod, obrana, změna

A ANSUZ
Odin

Vzduch
jasan

Runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, vědě
ní, síly osobnosti a schopnosti přesvědčit.

Využití runy v kouzlech: moudrost, inspirace, výmluvnost

R RAIDO
cesta

Vzduch
pelyněk

Změna prostředí nebo návyků, nalezení 
správného směru, začátek projektu, cestová
ní, nová duchovní cesta.

Využití runy v kouzlech: ochrana během astrálního nebo fyzického cestování, 
získání něčeho důležitého k pokroku

C , 
K

KENAZ
pochodeň

Oheň
blatouch

Kreativita, osvícení, inspirace, náhlé poznání, 
pomoc při studiu, pozitivní završení záměrů, 
úspěch.

Využití runy v kouzlech: všechna ohnivá kouzla, osvícení
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