
 ΚΟΣΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΡΟΥΝΟΙ 
 
 Από καταβολής κόσµου οι άνθρωποι προσπάθησαν να κατανοήσουν τα 
φυσικά φαινόµενα και τη λειτουργία τους. Η εναλλαγή νύχτας /µέρας, οι εκλείψεις, οι 
σεισµοί, οι πυρκαγιές, ο θάνατος, οι αρρώστιες, η κίνηση τού ήλιου και της σελήνης 
και η βροχή ήταν εκδηλώσεις για τις οποίες οι “πρώτοι” δεν είχαν στοιχεία. Ένα 
µεγάλο άγνωστο. Αργότερα, και έχοντας διαπιστώσει πως οι εκδηλώσεις της Γης και 
της Φύσης δεν ήταν τού χεριού τους “δηµιουργήθηκαν” (από τον άνθρωπο για τον 
άνθρωπο) ή, κατά άλλους, αποκαλύφθηκαν (από τους θεούς για τον άνθρωπο) οι 
έξωθεν δυνάµεις. Τα “στοιχεία”, τα “πνεύµατα”, οι Θεοί (πολύ αργότερα), οι αόρατες 
µα πανίσχυρες δυνάµεις πού είχαν την απόλυτη εξουσία επί της Φύσης, χρεώθηκαν 
όλες εκείνες τις εκδηλώσεις πού ο άνθρωπος δεν µπορούσε να κατανοήσει ή να 
χειριστεί. Έτσι “γεννήθηκαν” τα πνεύµατα των άγριων θηρίων, των φυτών, τού αέρα, 
της φωτιάς, τού νερού, και της γης. Οι άνθρωποι εφηύραν τρόπους να επικοινωνούν 
µε τα πνεύµατα για να εξασφαλίσουν προστασία, σε ένα πολύ εχθρικό και επικίνδυνο 
περιβάλλον, καλό κυνήγι και αίσιο τέλος σε κάποια προσπάθεια. Αργότερα για να 
έχουν καλή σοδειά, ευνοϊκό κλίµα, υγεία και λοιπά. 
Αρκετά νωρίς παρουσιάστηκε στις πρώτες κοινωνίες- φυλές η/ο εκλεκτή/ος της 
φυλής. Εκείνη/ος πού διέθετε, φύσει, τα “µέσα και το µέσον” για την απαραίτητη 
διαµεσολάβηση µε τον κόσµο των πνευµάτων. Στον “µάγο-ιατρό”, “σαµάνο”/ 
διάµεσο/µέντιουµ  καταφεύγουν οι πρόγονοι µας για να ζητήσουν τα χρειώδη.  
(Διότι είναι πολύ ευκολότερο και εξαιρετικά βολικό να έχεις έναν “εκπρόσωπο” πού 
θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες παρά εσύ). 
Και εκείνη/ος, µε ανταµοιβή τη δωρεάν τροφή και στέγη του και την εξουσία πού 
ασκεί σαν διαµεσολαβητής, επικοινωνεί και ζητάει από τα πνεύµατα ότι χρειάζεται. 
Μα το αντίτιµο είναι ακριβό. Καταρχάς πρέπει να “τού κόβει”. Και να µην “µασάει”. 
Πρέπει να γνωρίζει τα φυτά και τις ιδιότητες τους. Τα βασικά της παθολογίας, 
ανατοµίας και, κυρίως, της ψυχολογίας, ή (σύµφωνα µε τον Τέρι Πράτσετ) : “Τη 
Σπουδαία Επιστήµη της Κεφαλολογίας”. Την κίνηση των ανέµων. Τις φάσεις της 
“µυστικής” σελήνης. Τα τερτίπια τού καιρού. Τα ζώα και τις συνήθειες τους. Λίγο 
από χηµεία και φυσική. Τα “σηµάδια”, και τούς οιωνούς. Να γνωρίζει βασικές αρχές 
τού Καλού Μάνατζερ και Πωλητή. Να έχει υποκριτικό ταλέντο, πειθώ και να ξέρει 
να εντυπωσιάζει. Αν έχει και κανένα σωµατικό ή πνευµατικό κουσούρι, ακόµα 
καλύτερα ( γιατί πιστευόταν πως οι θεοί σηµαδεύουν αυτόν πού έχει το “χάρισµα” ).  
 Και µετά πρέπει να υπολογίσεις και την ίδια τη “δουλειά”.  Το “διάµεσο” θα 
χρησιµοποιήσει ότι µπορεί να σκεφτεί προκειµένου η επαφή να έχει αίσιο τέλος. Θα 
εξαγνίσει το χώρο της τελετής και τον εαυτό της/του. Θα προσφέρει θυσία (αν έχει 
και αίµα η θυσία ακόµα πιο καλά). Κατόπιν θα περιέλθει σε κατάσταση έκστασης 
χρησιµοποιώντας ουσίες ψυχοτρόπες (κάνναβη, µαγικά µανιτάρια, ντατούρα, κλπ.) ή 
στερούµενος τροφή και ύπνο ή χορεύοντας µέχρι να πέσει. Θα χτυπήσει το µαγικό 
τύµπανο και θα φωνάξει ή θα τραγουδήσει για να “τραβήξει την προσοχή των 
πνευµάτων” (αλλά, στην ουσία για να “φτιάξει ατµόσφαιρα” και κατάλληλες 
ψυχοσωµατικές συνθήκες). 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να µιλήσουµε για αυτές τις καταστάσεις Διευρυµένης 
Συνειδητότητας στις οποίες περιέρχονταν από τότε οι σαµάνοι. Η παράδοση τους 
είναι σαφέστατα συνδεδεµένη µε την θεωρία του Ακασικού Αρχείου. Οι ίδιοι, 
ισχυρίζονται πως πηγαίνουν σε κάποιο άλλο είδος κόσµου όταν πέφτουν σε έκσταση. 



Εκεί κάνουν διάφορα παράξενα. Κυνηγούν το “ζώο/πνεύµα” ή “κοµµάτια από την 
ψυχή” του άρρωστου (αν πρόκειται για τελετή θεραπείας). Έρχονται σε προσωπική 
επαφή µε το δικό τους “ζώο/τοτέµ” και παίρνουν οδηγίες, ή πληροφορίες για τα 
ανθρώπινα ζητήµατα. Επίσης µαθαίνουν τα µελλούµενα. 
Με λίγα λόγια έχουν βρεθεί, από τόσο παλιά, τρόποι για επαφή µε τον ‘Κβαντικό 
Ωκεανό’ .  
Ο σαµάνος µε εξωσωµατική εµπειρία αποκοµίζει Γνώση από το σύµπαν. Όταν 
επιστρέφει καταγράφει 
τις γνώσεις χρησιµοποιώντας σύµβολα παρµένα από τη Φύση. Αυτά, στην αρχή είναι 
απλές αναπαραστάσεις. Τόσοι και τόσοι αιώνες σοβαρής ενασχόλησης τόσων πολλών 
ανθρώπων, έδωσαν στα σύµβολα/ρούνους υπόσταση.  
Μέσω τού Μακρο/Μικρο κοσµικού Καναλιού έχουν φορτιστεί µε πρόθεση. Πλέον 
αποτελούν την “απήχηση” της ενέργειας που βγαίνει από τα αρχικά σύµβολα/ 
ρούνους. Κάτι µε υπόσταση. 
  Σήµερα τα πράγµατα έχουν αλλάξει, και η τεχνολογία που διαθέτει ο 
άνθρωπος φαινοµενικά και θεωρητικά, τουλάχιστον, του δίνει τη δυνατότητα να 
παίρνει αυτές τις γνώσεις και χωρίς να πέφτει σε έκσταση. Υπάρχουν τόσες και τόσες 
αναφορές στην απόκρυφη λογοτεχνία για ανθρώπους που εφηύραν µια συσκευή µε 
την οποία µπόρεσαν, λένε,να πάρουν εικόνες και ήχους από το παρελθόν και να τους 
καταγράψουν. (Βλέπε “Η Χρονοµηχανή του µοναχού Ερνέτι”)] 
 
Λέγαµε λοιπόν για αυτή καθαυτή τη δουλειά του παλαιού Σαµάνου και πόσο σύνθετη 
πρέπει να ήταν. Και ουσιαστικά είναι εκτός κοινότητας, ζώντας σε αποµόνωση, µε 
παρέα κάποιο ζώο που έχει περιµαζέψει και ..... το Σύµπαν. Συναρπαστικό, δεν είναι; 
Μετά από όλη αυτή την “ταλαιπωρία” και την πολύχρονη “εκπαίδευση”, µε συνεχή 
έρευνα, λογικό είναι η/το διάµεσο να τυχαίνει τού σεβασµού, του σχεδόν ιερού δέους 
και της εκτίµησης των πιστών. Και εκείνοι, µε τη σειρά τους υπακούουν και 
ακολουθούν τις προσταγές-νουθεσίες της εκλεκτής ή τού εκλεκτού.  
 
Και το όλο θέµα λειτουργεί θαυµάσια. Όλοι είναι ευχαριστηµένοι. 
 (Λειτουργεί δε τόσο πετυχηµένα πού εφαρµόζεται µέχρι και σήµερα! Δεν 
διακρίνονται κάποιες οµοιότητες µεταξύ τού τότε και τού τώρα; Κάτι θυµίζουν όλα 
αυτά. Οι µάγοι τού τότε εξελίχθηκαν στους σηµερινούς πολιτικούς, ιερείς, 
δικηγόρους, γιατρούς. Τα εργαλεία τού επαγγέλµατος, λίγο πολύ είναι τα ίδια. Ακόµα 
και οι τελετουργίες δεν έχουν αλλάξει πολύ. Σίγουρα η δύναµη και η εξουσία πού 
έχουν στα χέρια τους καλά κρατεί. Μόνο πού οι σηµερινοί δεν έχουν τις φοβερές και 
από πρώτο χέρι, παρακαλώ, γνώσεις και ευρύνοια και υποµονή και καλή προαίρεση 
των παλαιών. Άσε πού χρεώνουν και πιο ακριβά!) 
 
Τι εποχές! Φανταστείτε τον κόσµο του τότε. Όλα είναι νέα, όλα είναι ένα µυστήριο. 
Δηµιουργείται η βάση για την “συµπαθητική µαγεία” (Αν θες να βρέξει κάνεις µια 
τελετή και συµβολικά ραντίζεις µε νερό. 
 Αν θες να σε ερωτευτεί η κόρη τού τάδε της φυλής δεν έχεις παρά να φτιάξεις ένα 
οµοίωµα της και να το “γητέψεις”). Ο άνθρωπος αρχίζει δειλά- δειλά να εξερευνά τον 
εαυτό του και το περιβάλλον του. Αρχίζει να νιώθει το δέσιµο που υπάρχει ανάµεσα 
σε αυτόν και τον Κόσµο “εκεί έξω”. Βλέπει, µε δέος, το περιβάλλον του να αλλάζει 
µπροστά του κάθε µέρα. Κάνει τις πρώτες προσπάθειες να δαµάσει και να 
εκµεταλλευτεί τα στοιχεία της Φύσης. Παρατηρεί, µαθαίνει συνεχώς. Και 
εξελίσσεται.  

 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

“Δεν Υπάρχουν θαύµατα. Υπάρχουν µόνο νόµοι της Φύσης πού δεν γνωρίζουµε 
ακόµη” (Άγιος Αυγουστίνος) 

  
Πάει καλά, λοιπόν! Πήραµε µια ιδέα για το πως ξεκίνησε η επαφή µας µε τον άλλο 
κόσµο/κόσµους. Και πως εξελίχθηκε.  
Να δούµε, τώρα πριν µπούµε στο ενδιαφέρον κοµµάτι της Ρουνολογίας, τι µας λέει 
και η επιστήµη για όλα αυτά τα “µαγικά”. 
Θα ανατρέξουµε λοιπόν στα τελευταία νέα από την Κβαντική Φυσική. (Τελευταία 
λέξη της µόδας). 
 
Η Κβαντική Φυσική µας αποκαλύπτει πως πράγµατι ισχύουν όσα οι ανιµιστές, οι 
θρησκείες, οι σχολές της φιλοσοφίας, τα αποκρυφιστικά τάγµατα, οι ποιητές, 
ζωγράφοι και οι “τρελοί” µας λένε εδώ και χιλιάδες χρόνια: 
 
• ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 
● Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ/ΔΟΝΗΣΗ. 
● Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ. 
● Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ. 
● ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. 
● ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. 
● ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ, ΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ. 
● ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΕΣ. 
● ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. 
 
(Ακολουθεί µερική ανάλυση τού γράφοντος, όπως εκείνος έχει κατανοήσει την 
εξήγηση των Κβάντα. Ας τού συγχωρήσουν οι ειδήµονες την απλοϊκότητα των 
συλλογισµών και τις αυθαιρεσίες των συµπερασµάτων του.) 
 
Οι σκέψεις, οι πράξεις, τα λόγια, τα συναισθήµατα, οι επιθυµίες, τα όνειρα και οι 
εφιάλτες όλα αποτελούνται από και αποτελούν ενέργεια. Η ύλη, σε οποιαδήποτε 
µορφή, αποτελείται από και αποτελεί ενέργεια.  
Το σύµπαν, εν κατακλείδι, αποτελείται από και αποτελεί ενέργεια. 
Τι είναι ενέργεια; Ο άνεµος, το κύµα, η ζέστη, το κρύο είναι οικείες µορφές 
ενέργειας. Είναι µία εκδήλωση της πάνσοφης Φύσης, όπως ο ηλεκτροµαγνητισµός. 
 Η κίνηση, άλλη µορφή ενέργειας, ενυπάρχει στα πάντα, σε υποατοµικό επίπεδο, 
στον µικρόκοσµο. Δεν υπάρχει κάτι, σε οποιαδήποτε µορφή, στο σύµπαν που να µην 
κινείται. Το κάθε τι κινείται σε µια διαφορετική συχνότητα. Φαίνεται λοιπόν να 
υφίσταται ένα είδος οµοιογένειας στο σύµπαν, καθώς τα πάντα είναι ενέργεια.  
Λες και είναι, κάπως, δεµένα µεταξύ τους σαν σε κάποιον ιστό. Αν µία µονάδα 
ενέργειας δονηθεί στην άκρη τού ιστού, η “κίνηση” θα “ακουστεί” σε όλη την 
επιφάνεια. Άρα, τα πάντα επιδρούν στα πάντα.  
Τώρα, αυτά τα ξέρουµε διότι όλοι έχουµε νιώσει την επίδραση τού περιβάλλοντος 
επάνω µας. Ανοίγω τεράστια παρένθεση να βάλω τα πράγµατα σε ένα πιο οικείο 
περιβάλλον.  
(Το µωρό κλαίει, ο στρεσαρισµένος πατέρας βγάζει καπνούς από τα αυτιά και το 
παιδί φοβάται. Η γλυκιά µητέρα νανουρίζει το µωρό και ησυχάζει. Κάνει κρύο και 
υποφέρουµε. Κάνει ζέστη και πάλι υποφέρουµε. Αλλάζει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη 
και εµένα, στην Πάρο, µου πονάει το σπασµένο πόδι και, άρα είµαι στρεσαρισµένος 



και το µωρό κλαίει πού βλέπει τούς καπνούς να βγαίνουν από τα αυτιά µου, κλπ, κλπ, 
κλπ. 
Μορφές ενέργειας, όλα. Αλληλεπιδρούντα και αλληλεπιδρόµενα. 
Δέκτης και ποµπός. Δεν µπορούµε να πιάσουµε τον άνεµο στα χέρια µας, ούτε τη 
φωνή τού µωρού, ούτε τη ζέστη. Όµως υπάρχουν. Και δεν υπάρχει αµφιβολία στο 
µυαλό µας, διότι αισθανόµαστε την εκδήλωση τους. Διότι δονούνται- κινούνται σε 
µια συχνότητα πού ο “δέκτης” µας πιάνει. 
 Πάµε σε πιο λεπτοφυή µορφή ενέργειας; Τα ραδιοκύµατα.  
Και αυτά υπάρχουν, αν και αόρατα. Αλλιώς πως θα δούλευε το ραδιόφωνο; Τα 
µικροκύµατα πού ψήνουν ένα κοτόπουλο σε 18 λεπτά, τα έχει δει κανείς µε γυµνό 
µάτι; Αόρατα και αυτά. Αµ, τα φωτόνια; Πως γίνεται και δεν τα βλέπουµε κοτζάµ 
φωτόνια πού χάρις σε αυτά βλέπουµε φως; Πάει καλά!  
Πάµε και σε πιο λεπτές σφαίρες; Οι σκέψεις µας. Σε συνδυασµό µε τα συναίσθηµα. 
Σκεφτείτε το λίγο.... ακούγοντας µια αληθινή ιστορία. 
Μία φορά κάποιος δόκτωρ, επιστήµων, και ερευνητής Ιάπων, σκέφτηκε να 
προσευχηθεί πάνω από µία σταγόνα νερού, για να δει αν τελικά οι προσευχές (βλέπε 
σκέψη+συναίσθηµα) πιάνουν τόπο, για τζάµπα θυσίαζε στο Βούδα τόσα αρωµατικά 
κεράκια; Πήρε, το λοιπόν, δύο σταγόνες νερό από την ίδια πηγή, τις έβαλε πλάι-πλάι 
συγκεντρώθηκε στη µία, και είπε µια ευχούλα. Μετά τις έβαλε στο µικροσκόπιο και 
τι παράξενο! Η µία φωτεινή, διαυγής και πολύσχηµη, η δε άλλη πολύ χαµηλών 
τόνων.  
 
Ή, για να πλησιάσουµε τα πάτρια, σκεφτείτε τις τόσες και τόσες µαρτυρίες γνωστών 
µας και αγνώστων για τα θαύµατα. Πως µε Θεία Παρέµβαση, κατόπιν έκκλησης για 
Θεία Μεσολάβηση (προσευχή = σκέψη+επιθυµία+συναίσθηµα +εµπιστοσύνη/πίστη),  
θεραπεύτηκαν από καρκίνο, ή γλύτωσαν από βέβαιο πνιγµό. 
Ή, πάλι, πως - “Η τάδε µε “µάτιαξε” και µε “γλωσσόφαγε” και γιαυτό δεν σταυρώνω 
άντρα!”. 
Σκέφτοµαι τη φτώχεια και τη µιζέρια µου µε το βαρέλι το πετρέλαιο να αγγίζει τα “χ” 
δολάρια. Άλλοτε πάλι, έτσι για αλλαγή, θα σκεφτώ τούς πολέµους και τις φυσικές 
καταστροφές και το φαινόµενο τού θερµοκηπίου. Και θα θυµώσω, θα πικραθώ, θα 
λυπηθώ, θα αγχωθώ µε τα µύρια όσα µου πουλάει η τηλεόραση, οι εφηµερίδες, το 
σινεµά, τα βιβλία και οι παρέες.  
Και αυτό επαναλαµβάνεται.  
Κάθε µέρα. Από όλους µας. Παντού.  
Και η ενέργεια απλώνεται και επηρεάζει. Εµένα πού δεν βλέπω στον ήλιο µοίρα. Εγώ 
τον τάδε δηµόσιο υπάλληλο πού δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. 
 Αυτός τον προϊστάµενο του πού έχει τρία χρόνια να πάει διακοπές. Εκείνος τον 
κολλητό του που....... 
Και όλοι µαζί, χέρι-χέρι τον Πρωθυπουργό, Βασιλιά, Πλανητάρχη, και γιατί όχι, τη 
Φύση. Αφού είµαστε όλοι και όλα στον ίδιο ιστό επάνω. Αποτελούµενοι από την ίδια 
ενέργεια. 
Σκέψεις και συναισθήµατα. Ζώσα ενέργεια. Δηµιουργοί ή καταστροφείς; Η επιλογή 
είναι δική µας. 
 Και κλείνω την παρένθεση.) 
 
Τίποτε δεν χάνεται. Δηλαδή ότι έχει ειπωθεί, ότι έχει εκφραστεί σαν σκέψη, 
συναίσθηµα, ιδέα και πράξη, σαν αποτέλεσµα, σαν απόρροια τού συναισθήµατος ή 
της πράξης, σαν ενέργεια υπάρχει. Πού;  
Έχουν δοθεί πολλά ονόµατα σε αυτό το “Κάπου”. 



● Ακασικά αρχεία (Θεοσοφιστές, Βουδιστές) 
● Συλλογικό ασυνείδητο (Φρόιντ-Γιούνγκ) 
● Αιθερικό Πεδίο (Αρχαίοι Γνωστικοί) 
● Θείος Νους (Νεοεποχίτες) 
● Κβαντικό Ωκεανό (Οπαδοί της Κβαντικής) 
 
Χιλιάδες έχουν ενδείξεις και άλλοι τόσοι ισχυρίζονται πως έχουν αποδείξεις για την 
ύπαρξη αυτού τού Αρχείου. Όπως και να το πεις η ουσία είναι µία. Πολλοί το 
πιστεύουν. Και άρα υπάρχει. Υφίσταται. Σκεφτείτε τι άπειρο αρχείο είναι αυτό. 
Μάλιστα πολλοί είναι οι υπέρµαχοι των θεωριών πού υποστηρίζουν πως και όσα δεν 
έχουν γίνει ή ειπωθεί ακόµη βρίσκονται σε αυτό το αρχείο! Και εξηγούν, αν 
κατάλαβα καλά δηλαδή, πως η “µήτρα” (βλέπε Μάτριξ) τού Χωροχρόνου κινείται και 
εξελίσσεται πολύ διαφορετικά από αυτό πού νοµίζουµε εµείς οι αδαείς. Εν ολίγοις, το 
“εδώ” είναι και “εκεί”. Το “τώρα” είναι και “µετά” ή “τότε”. Βαρύ, ε; 
Και τι να πει κανείς και για τη θεωρία των πολλαπλών κόσµων 
ή διαστάσεων. Αυτή θεωρεί πως......... αλλά να µην µπερδευτούµε και πάρα πολύ µε 
αυτά γιατί θα µας πάρει η νύχτα και ........ 
  
Μέσα από τούς αιώνες κάποιοι, κάτω από ορισµένες συνθήκες (βλέπε νηστεία και 
προσευχή, διαλογισµό, ψυχοτρόπες ουσίες,  
σχιζοφρένεια, κλπ) έχουν µπορέσει και µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό 
το Πεδίο. Όταν γίνει αυτό µπορούν να συµβούν δύο τινά: Η να αποτρελαθούν 
ακούγοντας φωνές, βλέποντας οράµατα, φαντάσµατα αν η πρόσβαση έγινε ακούσια ή 
χωρίς κατάλληλη προετοιµασία. Ή να αντλήσουν γνώσεις και δύναµη, έχοντας 
προετοιµαστεί για την εµπειρία κατάλληλα. 
Έχουν χρησιµοποιηθεί “εργαλεία” για να γίνει πιο εύκολα η “επαφή”. Ωµοπλάτες 
ζώων, εντόσθια, χαρτιά µε συµβολικές φιγούρες, τα κατακάθια του καφέ, η 
κρυστάλλινη σφαίρα, η αυτόµατη γραφή, το εκκρεµές, κλπ. Από τα πρώτα πού 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι Ρούνοι. Το δε συγκλονιστικό µε αυτούς είναι πως 
αντανακλούν, µε ακρίβεια, τη δυναµική της πραγµατικότητας µας σε επίπεδο ύλης 
αλλά και πνεύµατος. Όταν “ρίχνουµε” ρούνους χρησιµοποιούµε σαν διάµεσον τον 
Ανώτερο Εαυτό µας που έχει πάντα πρόσβαση στην “άλλη όχθη” 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Οι Ρούνοι 

(ινδοευρωπαϊκή ρίζα “runa”= µυστήριο, ψίθυρος) 
 

“ Βρες τους ρούνους και µάθε 
 να τους διαβάζεις σωστά. 

Ξόρκια δυνατά, πανίσχυρα φυλαχτά, 
 γραµµένα από σοφούς, 

Χαραγµένα από τους παλιούς θεούς, 
 του ΄Οντιν δύσκολα κερδισµένη σοφία. 
Κατέχεις να τα γράφεις; Να τα διαβάζεις; 
Να τα σχεδιάζεις; Να τα δικαιολογείς; 
Ξέρεις την ευχή; Ξέρεις την τελετή; 
Ξέρεις να επικαλείσαι; Να θυσιάζεις;) 

“ 
[Από το Χαβαµάλ (=“ρήσεις του υπέρτατου”) ποίηµα της Ποιητικής Έντα] 

 
Προέλευση 

 
Οι πρώτες αλφάβητοι δηµιουργήθηκαν από την ανάγκη του ανθρώπου να καταγράψει 
τον προφορικό λόγο για επικοινωνία. 
 
 Στην αρχή θα ήταν απλά σχήµατα χρησιµοποιώντας τα υλικά πού βρίσκονταν 
εύκολα στον περιβάλλοντα χώρο. Χάραζαν, µε ξύλα ή πέτρες, σηµάδια σε διάφορες 
επιφάνειες για σκοπούς ενηµέρωσης: -”Προσοχή, κίνδυνος!”, -”Αυτή η σπηλιά είναι 
δική µου”, κλπ. Επίσης τοποθετώντας πέτρες ή ξύλα σε ορισµένη διάταξη, άφηναν 
κάποιο µήνυµα στους υπόλοιπους της φυλής πού θα ακολουθούσαν όταν η φυλή 
µετανάστευε ή κυνηγούσε.  
Τα πρώτα γραπτά µηνύµατα θα πρέπει να είχαν µια µορφή απλών γραµµών σε 
διάφορους συνδυασµούς: (πού, πιθανώς σήµαιναν “πήγαινε ίσια” και “πήγαινε 
αριστερά”) 
Μετά ήρθε η ανάγκη να καταγράφεται ο προφορικός λόγος πιο συστηµατικά µε τις 
γραµµές να αντιπροσωπεύουν ήχους. Ίσως τα πρώτα γράµµατα να ήταν τα φωνήεντα 
επειδή η απεικόνιση τους θα ήταν πιο εύκολη: (αυτό, ίσως να ήταν ο ήχος Α ή το Ο).  
 Επίσης αποτύπωναν µηνύµατα στα τοιχώµατα των σπηλαίων χρησιµοποιώντας 
φυτικά χρώµατα (ώχρα, χυµούς από φυτά ή καρπούς) σε µορφή εικονογραφηµάτων 
µε σκηνές από το κυνήγι ή την καθηµερινότητα και τα φυσικά φαινόµενα, από 
καλλιτεχνική διάθεση ή και για καταγραφή των εποχών, και γεγονότων.  

 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
Όπως και να ήταν, µέσα από τούς αιώνες, ανάλογα µε τον τόπο, τις συνθήκες, και τις 
ανάγκες διαµορφώθηκαν οι αλφάβητοι και έφτασαν στη σηµερινή τους µορφή. 
 
Οι πρώτοι ρούνοι, από την Λίθινη εποχή και την κατοπινή Εποχή του Χαλκού έχουν 
ηλικία οκτώ χιλιάδων ετών. Κατά άλλους   τα πρώτα χαράγµατα έγιναν γύρω στα 
1300 π.Χ. Έχουν βρεθεί σε µεγάλιθους, και σε σπηλιές και σε ταφόπλακες. 
 Σε ύστερα χρόνια χαράσσονταν σε σπαθιά και ασπίδες. 
Από τα πρώτα χρόνια άρχισαν να χρησιµοποιούνται συστηµατικά από σαµάνους 
(γιατρούς -µάγους-ιερείς), Δρυίδες, µάγους, µάγισσες και αλχηµιστές για συµβολική 



απεικόνιση  των εννοιών, φυσικών φαινοµένων, ή απόκρυφων γνώσεων σε 
µαγικές/λατρευτικές τελετουργίες, και για µαντεία. 
Υπάρχουν ρούνοι των Σκανδιναβών, Ετρούσκων, Ρώσων, Γότθων, κλπ µε αρκετές 
οµοιότητες µεταξύ τους. 

 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΥΝΩΝ 

 
Σύµφωνα µε τους Σκανδιναβούς οι ρούνοι δηµιουργήθηκαν µαζί µε το Σύµπαν και 
ενσωµατώνουν την “Ενότητα” των δυνάµεων της δηµιουργίας, συντήρησης και 
καταστροφής. 
Το Πάνθεον των Σκανδιναβών είναι εκτενέστατο. Δεν θα µπούµε σε λεπτοµέρειες, 
(άλλωστε το Διαδίκτυο έχει τροµερή ποικιλία από σχετικά sites,) αλλά, “Τα του 
Καίσαρος, τω Καίσαρι”.    
Ο ΄Οντιν είναι κάτι σαν τον δικό µας Δια. Αλλά έχει και λίγο από Προµηθέα στον 
χαρακτήρα του διότι σύµφωνα µε την µυθολογία τους εκείνος ήταν που απέκτησε και 
έδωσε στους ανθρώπους τα σύµβολα. 
Η µυθολογία θέλει τον Οντιν ( ο οποίος ήδη έχει θυσιάσει το ένα µάτι για να πάρει τη 
σοφία του κόσµου ), προκειµένου να αποκτήσει τη γνώση των ρούνων, καρφωµένο 
µε το ίδιο του το σπαθί (ή το δόρυ, κατά άλλους) ανάποδα πάνω στο Υγκντρασσίλ 
σαν θυσία/προσφορά . Αυτό είναι το Δέντρο της ζωής που φροντίζουν οι Μοίρες που 
κατοικούν στις ρίζες του. (Η Ουρντ {Γουιρντ} που είναι το παρελθόν και υφαίνει το 
νήµα της ζωής. Η µια αδελφή της είναι η Σκουλντ, το µέλλον και αυτή κόβει το 
νήµα. Η άλλη αδελφή είναι η Βερντάντι, το παρόν, που µετράει το νήµα.) 
 
Το λοιπόν ο ΄Οντιν έµεινε εννέα µέρες και νύχτες καρφωµένος χωρίς τροφή και νερό 
και την ένατης... Μα ας ακούσουµε τον ίδιον (Από την Ποιητική Εντα, ένα επικό 
ποίηµα των Σκανδιναβών) να µας διηγείται:  

 
“ Στα βάθη αγναντεύω 
Και ουρλιάζοντας 

σήκωσα τους Ρούνους. Και 
τότε λευτερώθηκε το κορµί µου από το Υγκντρασσίλ”. 

 
΄Έτσι σε εκείνον χρωστάµε. Άλλο ένα µεγάλο δώρο από τους θεούς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΙ ΡΟΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
Είδαµε την πρώτη χρήση των ρούνων. Τα πρώτα “γραπτά” µηνύµατα. Τα πρώτα 
σύµβολα για τελετές αλλά και για καθηµερινά. Χρησιµοποιήθηκαν από πολλούς 
λαούς µε κάποιες παραλλαγές.  
Λέγεται πως οι “Υπερβόρειοι”, µυθική φυλή που κατοικούσε στις Βόρειες Νήσους, 
κατείχαν τους ρούνους και τους µετέφεραν στις άλλες φυλές του Βορρά. Άλλοι λόγιοι 
ισχυρίζονται πως προέκυψαν όταν οι Κίµβριοι και οι Τεύτωνες εισέβαλαν στην 
Ιταλική χερσόνησσο και γνώρισαν τις αλφαβήτους των Ετρούσκων και Λατίνων. 
Άλλοι αναφέρονται στην αρχαία αλφάβητο των Τούρκων. Πάντως, εισήχθησαν στη 
Σκανδιναβία µεταξύ του 1800 και 400 πΧ.  
Μέσα από τους αιώνες τους βλέπουµε να υφίστανται διωγµούς αλλά και µεγάλες 
περιόδους αίγλης. Επιγραµµατικά, οι πρώτες ιστορικές αναφορές αποδίδονται στον 
ιστορικό µας Ηρόδοτο που λέει πως οι Σκύθες, νοµαδική φυλή της Ασίας, 
χρησιµοποιούσαν “ξυλαράκια µε χαράγµατα” σε κάποιες τελετές µαντείας. Αργότερα 
ο Κορνήλιος Τάκιτος, Ρωµαίος ιστορικός, αναφέρεται µε λεπτοµέρειες στον τρόπο 
που χρησιµοποιούσαν οι Παλαιοί Γερµανοί τους Ρούνους:  
“Μεγάλη σπουδαιότητα έχει η µαντεία για αυτούς. Η µέθοδος τους είναι απλή. 
Κόβουν ένα κλαδί από ένα καρποφόρο δέντρο και το τεµαχίζουν σε είκοσι τέσσερα 
πλακίδια, κάθε ένα από τα οποία χαράσσεται µε κάποιο σχήµα. Κατόπιν τα 
τοποθετούν σε ένα άσπρο πάνινο σακούλι.  
 Ο ιερέας της κοινότητας ή ο πατέρας της οικογενείας κάνει επίκληση στους θεούς. 
Ανακατεύει τα πλακίδια και τα ρίχνει σε ένα άσπρο πανί, που είναι στρωµένο στο 
έδαφος. Κατόπιν και ενώ έχει στραµµένα τα µάτια στον ουρανό, διαλέγει τρία 
πλακίδια. Στη συνέχεια τα ερµηνεύει σύµφωνα µε το χάραγµα που έχει το κάθε 
πλακίδιο”.  
(Σήµερα οι νευρο- φυσιολόγοι λένε πως, ούτε λίγο, ούτε πολύ οι ρούνοι υπάρχουν 
εγγεγραµµένοι στο DNA µας σαν αρχετυπικά σύµβολα!)  
  
Γύρω στα οκτακόσια χρόνια µετά Χριστό οι ρούνοι είναι ευρύτατα διαδεδοµένοι σε 
όλη την Ευρώπη. Το παλαιότερο χειρόγραφο µε ρουνικά σύµβολα είναι το 
“Αµπεσεντάριουµ Νορντµάνικουµ” του 9ου αιών. Στο “Κόντεξ Ρούνικους” είναι 
γραµµένη η νοµοθεσία µίας περιοχής: της Σκόνια, εξολοκλήρου στα “ρουνικά”. Στον 
Τριακονταετή Πόλεµο, το 17ο αιώνα, οι δυνάµεις των Σουηδών χρησιµοποίησαν τους 
ρούνους σαν κωδικό γιά να προκαλέσουν σύγχιση στις Αυστριακές υπηρεσίες 
πληροφοριών. Μέχρι τον Μεσαίωνα όµως λίγοι έχουν µείνει που γνωρίζουν τα 
σύµβολα. Και φτάνουµε στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο όπου επανεµφανίζονται 
δοξαστικά και χρησιµοποιούνται άρδην από τους ανώτερους αξιωµατούχους του 
Γερµανο -Πρωσσικού στρατού. Αντικαθιστούν τα γράµµατα στο όνοµα τους µε 
ρούνους. Φορούν κοσµήµατα και αξεσουάρ µε µαγικά χαράγµατα. Κάνουν ειδικές 
ασκήσεις και µε το σώµα τους σχηµατίζουν τα σύµβολα των ρούνων, ( ναι υπάρχει 
και ένα είδος γιόγικων στάσεων µε βάση το σχήµα των ρούνων) καθώς απαγγέλλουν 
ονόµατα σκανδιναβικών θεοτήτων και άλλα “απόκρυφα”. 
Αργότερα ο Χίτλερ, χρησιµοποιεί ρούνους σαν σύµβολα για τον στρατό του µε 
πρώτο και καλύτερο τη σβάστικα και το διπλό “ρούνο σφράγισµα” των Ες-Ες (τα δυο 
τελικά σίγµα). Μάλιστα επειδή αυτά τα δυο κατάληξαν να αντιπροσωπεύουν τόσο 
αρνητικά ιδεώδη καταργήθηκαν σαν µέρος της ρουνικής αλφάβητου. 
Και περνούν τα χρόνια και οι ρούνοι πίσω ή µπροστά από το παρασκήνιο καλά 
κρατούν µέχρι που φτάνουµε στα σύγχρονα χρόνια. Υπάρχουν, και 
χρησιµοποιούνται. Διδάσκονται σε πανεπιστήµια, αναλύονται από γλωσσολόγους, 



Θεοσοφιστές, και “µυστικές” οργανώσεις. Η εποχή του Υδροχόου τους δίνει 
ξεχωριστή θέση. Τους σηµερινούς “χρήστες” µπορούµε να τους ονοµάσουµε 
“ρουνιστές” (δική µου µετάφραση/παράφραση του “runester”. 
Αναµφίβολα, όµως, οι ρούνοι έφτασαν “αλώβητοι” στις µέρες µας για τον εξής απλό 
λόγο. Έµειναν ζωντανοί και σταθεροί µέσα από την καθηµερινή τους χρήση από 
κάποιους βορειοευρωπαϊκούς λαούς. Ιδιαίτερα στα φιόρδ της Σκανδιναβίας, χάρη 
στους κατοίκους, που µέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν αποµονωµένοι από την υπόλοιπη 
Ευρώπη, οι ρούνοι διέφυγαν των έντονων διωγµών που υπέστησηαν οι ρούνοι στις 
άλλες χώρες. 
Σαν σύστηµα γραφής, οι ρούνοι διαθέτουν χαρακτηριστικά που υπαινίσσονται και 
την ηλικία τους, αλλά και την προέλευση τους. Σαν σύµβολα απεικονίζουν 
αρχετυπικά σχήµατα που απαντώνται παντού στη φύση. 
Εξετάζοντας τους ρούνους µε ανοικτό µυαλό διαβλέπει κανείς πως πρόκειται για µία 
γήινη, αγνή µορφή µαντείας. Είναι το µοναδικό σύστηµα που είναι τόσο κοντά στη 
φύση. Είναι από τα αρχαιότερα σύµβολα. Η ιστορία τους ξεπερνά κατά πολύ την 
ιστορία ανάλογων συστηµατοποιηµένων µεθόδων µαντείας. 
 
Σήµερα χρησιµοποιούνται µαντικά κυρίως οι Σκανδιναβικοί ρούνοι πού ονοµάζονται 
Παλαιό “Φούθαρκ” (Futhark) µε αντιστοιχία στα γνωστά γράµµατα της αλφάβητου. 
Η ονοµασία αυτή προέρχεται από τον ήχο των πρώτων έξι ρούνων στην Παλαιά 
Γερµανική Διάλεκτο. Έτσι έχουµε την Αλφάβητο (άλφα, βήτα- “α”, “β”) και το 
Φούθαρκ (Φέηχου, Ουρούζ, Θουρισάζ, Άνσουζ, Ράηδο, Κέινω- φι, ου, θήτα, άλφα, 
ρο, κάπα). Ο κάθε ρούνος αντιστοιχεί σε έναν ήχο όπως συµβαίνει µε τις σύγχρονες 
αλφάβητους. Υπάρχει ποικιλία όσον αφορά την ονοµασία των ρούνων, όπως και στις 
σύγχρονες αλφάβητους. Εδώ θα χρησιµοποιήσουµε την πιο συχνά απαντώµενη 
παλαιά Γερµανική ονοµασία, και θα ασχοληθούµε µε την “απόκρυφη” ερµηνεία του 
σκανδιναβικού “Παλαιού Φούθαρκ” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΛΑΙΟ 
ΦΟΥΘΑΡΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΓΡΑΜΜΑ 

1  

ΦΕΗΧΟΥ Φ 

2  

ΟΥΡΟΥΖ ΟΥ 

3  

 

ΘΟΥΡΙΣΩΖ Θ 

4 
 

ΩΝΣΟΥΖ Α 

5  
 

ΡΑΗΔΩ Ρ 

6 
 

ΚΕΗΝΩΖ Κ 

7 
 

ΓΚΕΗΜΠΩ Γ/ΓΚ 

 
 

ΓΟΥΝΤΖΩ ΓΟΥ 

9 
 

ΧΩΓΚΩΛΩΖ Χ 

10 
 

ΝΩΔΗΖ Ν 

11 
 

ΑΗΣΩ Ι 

12 
 

ΓΕΡΩ Γ 

13 
 

ΑΗΓΩΖ ΑΗ 



14 
 

ΠΕΡΘΡΩ Π 

 
15 

 

ΩΛΓΚΙΖ Ζ 

16 

 

ΣΩΗΛΩ Σ 

17 
 

ΤΙΓΩΖ Τ 

18 
 

ΜΠΕΡΚΑΝΩ ΜΠ 

19 

 

ΕΓΩΖ Ε 

20 
 

ΜΩΝΩΖ Μ 

21 
 

ΛΩΓΚΟΥΖ Λ 

22 
 

ΙΝΓΚΟΥΖ ΝΓΚ 

23 
 

ΝΤΩΓΚΩΖ Δ/ΝΤ 

24 ΩΘΙΛΩ Ω 

 
Γύρω στα 1980 κάποιος σύγχρονος ρουνιστής πρόσθεσε και ένα ακόµα ρούνο που το 
φαντάστηκε κενό, να εκπροσωπεί τη µοίρα. Το βάφτισε Γουιρντ (πεπρωµένο). Επειδή 
όµως οι ρούνοι βασικά είναι σύµβολα (και το δικό του είναι κενό) και επειδή δεν 
υπάρχει στην παράδοση δεν καθιερώθηκε. Έτσι οι περισσότεροι χρησιµοποιούν τους 
είκοσι τέσσερις της παράδοσης. 
  
Οι ρούνοι κατά παράδοση χωρίζονται σε τρεις οκτάδες (Ετιρ) : 
● Η πρώτη είναι της Δηµιουργίας, 



● Η δεύτερη του ανθρώπινου στοιχείου, καινούργιο 
● Η τρίτη της Θέωσης, όπου όλα ενώνονται σε Ένα.  
 
Οι µυηµένοι χρήστες χειρίζονται τους ρούνους µε σοβαρότητα που αρµόζει σε ένα 
τόσο παλαιό και δυναµοποιηµένο, λόγω τηςπροσοχής που τους δίνεται από παλιά, 
σύστηµα µαντείας.  

 
ΤΟ ΣΧΗΜΑ/ΣΥΜΒΟΛΟ 

 
 Ο κάθε ρούνος εµπεριέχει τρεις όψεις: 
● το σύµβολο, τι απεικονίζει και τι σηµαίνει, 
● το όνοµα και την “αξία” του γράµµατος, 
● την ενέργεια που ενσωµατώνεται στον ρούνο. 
  
Αντιπροσωπεύουν τις δυναµικές του Σύµπαντος που συνεχώς αλλάζουν και 
εξελίσσονται. Το κάθε σχήµα αντιπροσωπεύει/συµβολίζει ένα κοµµάτι της φύσης. 
Είτε ζώο είναι αυτό (όπως το “Ουρουζ” συµβολίζει τη δύναµη του εκλιπόντος Ωραξ -
τεράστιο άγριο βουβάλι.) ή ο Ήλιος (“Σουελλο”), . Ακόµη και η µορφή του θηλυκού 
φύλου (“Μπερκανω”) και το καπέλο και ο µανδύας του Οντιν (“Τιγουωζ”) 
εκπροσωπούνται. Επίσης ο κάθε ρούνος “κρύβει” κάποιες ιδιότητες/ποιότητες, και 
καταστάσεις: Πλούτος/Γονιµότητα (“Φέηχου”), Ταξίδι (“Ράηδω”), Χαρά 
(“Γούντζω”), και λοιπά.  
Σε επόµενο κεφάλαιο θα τα δούµε αναλυτικά,καθώς και ότι άλλο συνειρµικό 
σύνδεσµο έχουν προσδώσει οι Ιερείς των Ρούνων µέσα από τους αιώνες. 
 

ΧΡΗΣΕΙΣ 
Ας δούµε µε ποιους τρόπους µπορούµε να βάλουµε τους Ρούνους στη ζωή µας και : 
● να µάθουµε για µας, και τον κόσµο µας. 
● για τις πραγµατικές διαστάσεις της ύπαρξης µας.  
● Τι δυνατότητες έχουµε.  
● Από που να περιµένουµε βοήθεια 
● Πως να αξιοποιήσουµε τα δυνατά µας σηµεία και πως να ενισχύσουµε τα 
αδύναµα.  
● Πρακτικές συµβουλές για να κάνουµε τη ζωή µας καλύτερη και πιο 
εποικοδοµητική.  
● Θα δούµε τι µας επιφυλάσσει το µέλλον, πως να δώσουµε στο παρόν την 
αρµόζουσα σηµασία, µα και µε ποιον τρόπο το παρελθόν διαµόρφωσε το παρόν. 
●  Θα µάθουµε πως να έλκουµε οτιδήποτε θέλουµε -εφόσον η πρόθεση είναι 
αγνή και είµαστε πρόθυµοι να µοιραστούµε τα δώρα του Σύµπαντος µε τους γύρω 
µας.  
● Θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε πως χρησιµοποιούνται οι Ρούνοι σε 
θεραπείες. 
● Οι Ρούνοι θα µας µάθουν τρόπους για να προστατευόµαστε από τις µικρές 
εκπληξούλες που πάντα µπορούµε να περιµένουµε. 
● Θα µας ανοίξουν τις “πόρτες” που οδηγούν στο Φως της Γνώσης. 
 
 Και λίγα είπα! Όρεξη νά'χεις! 
 



ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 
Μεγάλη ιστορία! Σκέψου πόσοι ρουνιστές, αλχηµιστές, µάγισσες, φιλόσοφοι, 
αποκρυφιστές, ακόµη και ψυχολόγοι έχουν ασχοληθεί µε αυτόν τον τοµέα. Και όλοι 
τους όλο και κατιτίς δικό τους θα προσθαφαίρεσαν! Εµείς θα πάρουµε µία γεύση από 
τις πλέον διασταυρωµένες και σύµφωνες µε την όλη κουλτούρα και παράδοση των 
Βορείων. Θα δούµε την ερµηνεία από την σκοπιά του αναζητητή που ενδιαφέρεται 
για τα βασικά:  
● Πού ήµουν και πως έφτασα εδώ. (το χτες και όλα αυτά πού σε σµίλεψαν) 
● Ποιος είµαι, και τι θέλω πραγµατικά (το παρόν και οι καταστάσεις και οι 
επιθυµίες) 
● Πού πάω και γιατί (το µέλλον και ο δικός µου ρόλος στα ευρύτερα δρώµενα. 
● Πως θα βρω τα απαιτούµενα για το ταξίδι (σύντροφο, συµβουλές, κλειδιά, 
λεφτά, κινητό) 
● Πως µπορώ να πάρω την κατάσταση στα χέρια µου  
(“Εγώ, πλάθω τη δική µου µοίρα, φίλε µου” -Μέγας Αλέξανδρος). 
 
● Μην ξεχνάς πως όταν κάνεις “ριξιά” στην ουσία ζητάς συµβουλές από τον 
ανώτερο εαυτό σου.  
● Εξετάζουµε δε το παρόν, το παρελθόν και το µέλλον.  
● Οι όψεις του ρούνου στη ριξιά είναι ορθά, ανάποδα και η κενή όψη (πίσω 
οψη). Οι δυο: ορθά και ανάποδα εξηγούνται πιο κάτω. Αν ο ρούνος τραβηχτεί µε την 
πίσω όψη, την «κενή», τότε πρέπει να διαλέξεις αν θα τον βγάλεις από τη ριξιά 
αγνοώντας τον ή να δώσεις ιδιαίτερη σηµασία στο συµβολισµό του. Δηλαδή να είναι 
εκείνο το «θεµατάκι» που υπάρχει στη ζωή σου, που δεν θέλεις να αντιµετωπίσεις 
αυτόν τον καιρό και για αυτό το τράβηξες ανάποδα. Ασυναίσθητα. 
 
 
 



 
1. Φέηχου 

 
Κωδικός: Πλούτος, συναίσθηµα, δηµιουργία/καταστροφή 
Χρώµα: Κόκκινο.  
Ηµεροµ.:29 Ιουν.-14 Ιουλ. 
Ώρα:12:30-1:30µµ 
Φυτό:Τσουκνίδα 
 Ζώο: Ελάφι 
 Στοιχείο: Φωτιά 
Άστρα: Κριός 
Συµβολίζει: Την αρµονική λειτουργία δηµιουργίας/καταστροφής. 
Μαγική χρήση: Ενισχύει τη διαίσθηση. 
Θεότητες: Όντιν, Θωρ, Φρέη, Φρέιγια 
 
ΟΡΘΑ: Απρόσµενη ανταµοιβή. Αν το θες, το κέρας της Αµαλθείας υπάρχει και 
περιµένει να πάρεις. Έχε βαθιά στην ψυχή σου την απόλυτη πεποίθηση ότι “απ'όλα 
έχει ο µπαξές”. Και έχει για όλους! Η λύση είναι µπροστά σου. Ο έρωτας 
καρποφορεί. Εύγε! Οι ανάγκες πού δεν εκπλήρωσες ή/και αυτές που εκπλήρωσες σε 
οδήγησαν εδώ. Στοργή πού δεν δόθηκε.  
 
 ΑΝΑΠΟΔΑ: Ζήλιες, φθόνος, και πλεονεξία είναι εµπόδια. Υπάρχει πιθανότητα 
κάποιας απώλειας ή απογοήτευσης. (µα εσύ µη µασάς. Ρώτα καλύτερα: -τι έχω να 
κερδίσω/µάθω από αυτήν την αναποδιά; )  
 
Τελικά: Δράσε τώρα! Για να πάρεις πρέπει να δώσεις. Μην αλλάζεις τα σχέδια σου. 
Μην µοιράζεις µαργαριτάρια σε γουρούνια. Κάνε την πρόκληση ευκαιρία. 
Ξεκαθάρισε µέσα σου τον αχταρµά από επιθυµίες και ανάγκες για να καταλάβεις, 
τελικά, τι είναι αυτό που έχεις σαν προτεραία ανάγκη για να είσαι καλά στη ζωή σου: 
περιουσία και πλούτο υλικό ή ενίσχυση της θέλησης σου καί αυτοέλεγχο. Να 
ρισκάρεις. Και να καταβάλεις προσπάθεια. Και να ζητάς! Χρησιµοποίησε τα ταλέντα 
σου. Εδραίωσε το φυσικό επίπεδο πριν επιχειρήσεις οτιδήποτε στο ενεργειακό 
.Άνοιξε τα µάτια σου! Να είσαι ξεκάθαρος. Καθόρισε µε συγκεκριµένο τρόπο αυτό 
που ζητάς. Για να είσαι σωστός µε τούς άλλους, πρέπει να είσαι σωστός µε τον εαυτό 
σου. Η φιλοδοξία σου πραγµατοποιείται. Μοιράσου όλα αυτά τα καλά και µε άλλους! 
 

2. Ουρούζ 
 
Κωδικός: Επιθυµία, δύναµη, πάθος, υγεία. 
Χρώµα: Σκούρο πράσινο 
Ηµεροµ: Ιουλ. 14-29  
Ώρα: 1.30-2.30 
Φυτό:Βρύα 
Ζώο: Δελφίνι 
Στοιχείο: Νερό 
Άστρα: Ταύρος 
Συµβολίζει: Την Κοσµική Τάξη 
Μαγική χρήση: Δυναµώνει τη θέληση. 
Θεότητες: Νιόρντ, Φρέη, Φρέυια 
 



 
ΟΡΘΑ: Οι ενοχές µας περιορίζουν. Γρήγορη αποκατάσταση της υγείας µετά από 
ασθένεια. Κάποια ισχυρή αρσενική παρουσία. Περίοδος ανεξαρτησίας και ευοίωνης 
έκβασης. Εκπλήρωση επιθυµιών. Δύναµη για να ξεπεράσεις εµπόδια.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Μετουσίωση. Φανού γενναίος µπροστά σε µια αλλαγή µε αµφίεση 
απώλειας. Μπορεί να είναι µία σχέση, κάποια συνήθεια, ή ένας προσφιλής άνθρωπος. 
Η απώλεια έρχεται γιατί ουσιαστικά ζούσες τη ζωή σου µέσα από αυτή τη σχέση ή τη 
συνήθεια, και ήρθε ο καιρός να ζήσεις αυτόνοµα τη ζωή σου. Απογοήτευση. 
Ευάλωτος. Μην αφήνεις ευκαιρίες να χαθούν. 
ΤΕΛΙΚΑ: Μπορεί να θεωρείς ότι η επιθυµία που έχεις θα ικανοποιήσει κάποια 
ανάγκη σου. Δες µήπως κάνεις λάθος. Το πάθος είναι κυρίαρχος παράγοντας για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση µιας επιθυµίας. Φρόντισε, όµως, οι επιθυµίες σου να 
εναρµονίζονται µε τις Αξίες σου. Αυτές είναι που καθορίζουν τη συµπεριφορά σου. 
Άλλο “θέλω” και άλλο “έχω σκοπό να το αποκτήσω” (δηλαδή: είµαι διατεθειµένος να 
κάνω τα πάντα).  
Οι επιθυµίες, το πάθος και οι αξίες σου θα κρίνουν τελικά ποια έχεις σκοπό να 
εκπληρώσεις. Καλό, πάντως θα ήταν να έκανες µια λίστα µε αυτά πού νοµίζεις ότι 
χρειάζεσαι ή θέλεις. Βοηθάει.  Φρόντισε κάποιο θεµατάκι υγείας τώρα. Πρόσεχε το 
θυµό που κρύβεις µέσα σου.  Μάθε να είσαι σεµνός και να υπηρετείς. Αυτό είναι και 
το γνώρισµα ενός καλού ηγέτη. Άµα βρεθείς “στα βαθιά”, γίνε δύτης, µην πνιγείς! 

 
3. Θουρισώζ 

 
Κωδικός: Πειθαρχία, Γνώση, Ενδοσκόπηση 
Χρώµα: Κόκκινο 
Ηµεροµ.: 29 Ιουλ - 13 Αυγ. 
Ώρα: 2.30-3.30µµ 
Ζώο: Κατσίκα 
 Στοιχείο: Φωτιά 
Φυτό:Πράσο 
Άστρα: Άρης 
Συµβολίζει:  
Μαγική χρήση: Για δραστηριοποίηση 
Θεότητες: Θωρ 
 
ΟΡΘΑ: Αν “βγει” στη ριξιά ανατρέπει τα προηγούµενα. Η Πύλη µεταξύ του χτες και 
του σήµερα. Έχεις προστασία και δύναµη. Ανάβει φωτιά κάτω από τα πόδια σου και 
σε υποχρεώνει να δράσεις η να αλλάξεις. Δράσε. 
ΑΝΑΠΟΔΑ: Κάποια απειλή κατά της ακεραιότητας του χαρακτήρα σου, ή του 
σώµατος σου. Σού τελειώνει η περίοδος καλοτυχίας. Όχι παρορµητικές κινήσεις. 
Ησύχασε και περίµενε. Οι θεοί έχουν άλλα ωράρια, 
 ΤΕΛΙΚΑ: Προσοχή µε αυτόν τον ρούνο. Είναι ίσως ο πιο δύσκολος και επικίνδυνος. 
Μα να είσαι προσεκτικός. Μήπως δεν έχεις κάνει σωστή εκτίµηση της κατάστασης; 
Μην δαπανήσεις όµως πολύ ενέργεια σε πιθανές προβλέψεις και σχέδια. και αν 
αποτύχεις τότε στην επόµενη ευκαιρία θα ξέρεις τι να µην κάνεις. Σύγκρουση 
θελήσεων. 
Τα εµπόδια και οι άβολες καταστάσεις υπάρχουν σαν εργαλεία ενδυνάµωσης µας. 
Μαθαίνουµε. Χωρίς δράκους οι ήρωες θα ήταν άνεργοι! Χρησιµοποίησε τα µε 
σύνεση. Μην προσκολληθείς στα “βάσανα” µόνο και µόνο για να βασανίζεσαι. 
 



4. Ώνσουζ 
 
Κωδικός: Οντίν, Έµπνευση, Σοφία, Μυστήριο. 
Χρώµα: Σκούρο µπλε 
Ηµεροµ.: Αυγ. 13- 29 
Ώρα: 3.30 - 4.30 
Φυτό:Μελιά 
Ζώο: Πεταλούδα 
Στοιχείο: Αέρας 
Άστρα: Πλούτων - Ερµής 
Συµβολίζει: Έµπνευση 
Μαγική χρήση: Για επικοινωνία µε το Θείο. 
Θεότητες: Θωρ, Φρίγκα. 
 
ΟΡΘΑ: Καλά νέα! Ο Όντιν, είναι καλός. Και είναι µε το µέρος σου. Απόλαυσε τα 
πάντα. Εξέλιξη. Θα σε οδηγήσει να προσεγγίσεις τη Θεϊκή σπίθα µέσα σου. Πολλές 
ευχάριστες εκπλήξεις. Κάποιος καλός, άντρας ή γυναίκα, συµβουλεύει σωστά. 
ΑΝΑΠΟΔΑ: Προσοχή σε κάποια συνάντηση µε άλλους. Προσοχή σε κάποιον 
µεγαλύτερης ηλικίας που έρχεται µε συµβουλές. Παραπλανούν. Πάρε δεύτερη 
γνώµη. Υπερβολές. Απάτη. Μάταιες κινήσεις.Άκου τη συνείδηση σου. Μελέτα τούς 
οιωνούς. Έχε το νου σου γιά σηµάδια και ενδείξεις. Βάλε ποικιλία στη ζωή σου. Κάνε 
τη ζωή περιπέτεια. Απόκτησε τις απαραίτητες γνώσεις και µετά κινήσου ευέλικτα.  
ΤΕΛΙΚΑ:Ζήτα και πάρε, πρώτα για σένα και µετά για άλλους. Αν δεν σου δοθεί αυτό 
που ζητάς, σηµαίνει πως ο αγωγός σου που οδηγεί στη πηγή είναι βουλωµένος. Τα 
πάντα είναι ρευστά. Μην προσκολλάσαι σε καταστάσεις, συνήθειες, ανθρώπους και 
πεποιθήσεις. Να σκέφτεσαι συνετά. Να έχεις το νου σου στη σκοτεινή σου πλευρά αν 
γίνονται κάποιες παρεµβάσεις στα σχέδια σου. Συµβουλεύσου το παρελθόν σου. 
Πειθαρχία. 
 

5. Ράηδω 
 
Κωδικός: Ταξίδι, Διακοπές, Αλλαγή. 
Χρώµα: Κόκκινο 
Ηµεροµ.: 29 Αυγ. - 13 Σεπτ. 
Ώρα: 4.30 - 5.30 
Φυτό:Δρυς, Βαλανιδιά 
Ζώο: Γάτα 
Στοιχείο: Αέρας 
Άστρα: Τοξότης 
Συµβολίζει: Αρχέγονες δυνάµεις υπό τον έλεγχο συνειδητής σκέψης. 
Μαγική χρήση: Για Μαντεία. 
Θεότητες: Φορσέτι 
 
ΟΡΘΑ: Είσαι στο σωστό δρόµο και έχεις κάνει τις σωστές επιλογές. Κάποιο ταξίδι 
στα σκαριά, είτε στο σωµατικό, είτε στο πνευµατικό για να θεραπευτεί κάτι που 
χρειάζεται θεραπεία. Ευόδωση θεµάτων επικοινωνίας και επανένωσης. Εσωτερικό 
ταξίδι.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Προσοχή σε πιθανές αναποδιές του στυλ: (είστε στο αεροδρόµιο έτοιµοι 
για ταξίδι) -”Γυναίκα εσύ τα έχεις τα εισιτήρια, όχι εγώ!” Εξαπάτηση. Ανατροπές 
σχεδίων. 



 
ΤΕΛΙΚΑ: Η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Διασκέδασε.! Άλλωστε τα πάντα είναι µία 
ψευδαίσθηση. Δες ποια είναι η σωστή κίνηση και κάνε την. Ζήτα βοήθεια άνωθεν. 
Διατήρησε την αίσθηση χιούµορ. Ακόµη και οι αποτυχίες είναι εν δυνάµει ευκαιρίες. 
Σοφός θεωρείται όποιος κάνει τις σωστές επιλογές µε βάση τη γνώση των εκάστοτε 
συνθηκών. Τώρα είναι η στιγµή για να εκφραστούν αυθόρµητα τα ενδόµυχα. Να 
βασίζεσαι σε σταθερές αρχές και αξίες. Οι εµπειρίες πού θα αποκοµίσεις από τη ζωή 
θα εξαρτηθούν από τη σοφία των επιλογών που θα έχεις κάνει. Ανάλαβε την ευθύνη 
για όσα υπεισέρχονται στις δικαιοδοσίες σου. Κάνε το καθήκον σου για να µην 
στραβώσει το πράγµα. Αποκόλλησε τον εαυτό σου από τη σοβαρότητα.  
 

6.Κέηνωζ 
 
Κωδικός: Συνεργασία, Αποκάλυψη, Σοφία, Λύσεις. 
Χρώµα: Χρυσαφί 
Ηµεροµ.: Σεπτ.. 13- 28 
Ώρα: 5.30 -6.30 
Φυτό:Πεύκο 
Ζώο: Λιοντάρι 
Στοιχείο: Φωτιά 
Άστρα: Αφροδίτη 
Συµβολίζει: Τούς Αρχέγονους Κύκλους που επηρεάζουν τα πάντα. 
Μαγική χρήση: Αναγέννηση και θεραπεία. 
Θεότητες: Φρέυια 
 
ΟΡΘΑ: Φως διαλύει το σκοτάδι και αποκαλύπτονται οι ανώτερες ποιότητες σου. 
Επιτέλους κατάλαβες που έκανες λάθος τόσο καιρό. Δράση, σοβαρότητα, διαύγεια 
και συγκέντρωση. Νέο ξεκίνηµα. Μεταµόρφωση. Είσαι στο σηµείο συνάντησης 
αρµονικών και ευοίωνων δυνάµεων. Πιθανό τέλος σε µία συνεργασία ή σχέση. Μάθε 
από τα παθήµατα σου.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Τέλος. Παλιές συνήθειες παρασέρνουν. Άσε πίσω σου τους παλιούς 
τρόπους. Ζήτα σηµάδι! Σύγχυση, φρούδες ελπίδες, έπαρση, άγνοια, προσκόλληση.  
 ΤΕΛΙΚΑ: Πρέπει να αφήσεις, µε χαρά, το παλιό και µόνο τότε θα σου έρθει το νέο. 
Να είσαι δηµιουργικός και να συµµετέχεις ενεργά στη ζωή σου, στις σχέσεις σου και 
στην υγεία σου. Μάθε να συνεργάζεσαι µε άλλους και να µαθαίνεις από αυτούς και 
έτσι θα αυξήσεις την δυναµική των πράξεων σου.  
Αξιοποίησε το Χρόνο εστιαζόµενος σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα 
ταλέντα σου. Όλα τα άλλα µπορούν να γίνουν άλλη στιγµή ή από άλλους. Κάποια 
σκληρή αλήθεια που χρειάζεται να αντιµετωπίσεις. Σε µία σχέση ο ένας θα κάνει το 
Εσωτερικό Άνοιγµα και θα είναι ο καταλύτης για να οµορφύνουν και οι δύο. 
 

 
7. Γκέηµπω 

 
Κωδικός: Δώρο, Ευλογία, Συνεργασία, Συγχώρεση. 
Χρώµα: Βαθύ µπλε 
Ηµεροµ.: Σεπτ.. 28 - Οκτ. 13  
Ώρα: 6.30- 7.30µµ 
Φυτό:Φτελιά 
Ζώο: Στρείδι 



Στοιχείο: Αέρας 
Άστρα: Ιχθείς 
Συµβολίζει: Ανταλλαγή και ισορροπία. 
Μαγική χρήση: Για πρόσβαση σε Θεϊκή Γνώση. 
Θεότητες: Όντιν, Ασκ, Έµπλα, Γκεφν 
 
ΟΡΘΑ: Το “Γκέηµπω” λέει να ακολουθήσεις το κάλεσµα της καρδιάς σου. Α! Με 
αυτή την πρόταση που σου έκαναν; Δέξου την.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Μην επιτρέπεις στις παλιές συνήθειες να σε σαγηνέψουν τώρα που 
είσαι στο κατώφλι της νέας κατάστασης.. Πιθανή διάσταση σε σχέση. Είναι 
σηµαντικό αυτόν τον καιρό να µην κουβαλάς µνησικακίες. 
ΤΕΛΙΚΑ: Κάνε στους άλλους αυτό που θα ήθελες να σου κάνουν. Υπολόγισε τους 
άλλους. Μία σχέση είναι εποικοδοµητική όταν και τα δύο µέλη διατηρούν την 
ολοκληρότητα τους και την διαφορετικότητα τους. Με την ίδια χαρά να παίρνεις και 
να δίνεις. Δες το θέµα της συγχώρεσης.. Για να πλεύσης χρειάζεται να είσαι 
ανάλαφρος. Και αυτό αφορά και σε θέµατα κάποιας οφειλής.  
“Όσο άσχηµα και αν δείχνουν τα πράγµατα, να είσαι σίγουρος πως θα στρώσουν 
γρήγορα. Ήρθε η στιγµή για να ξεκινήσεις αναπρογραµµατισµό. Έρχεται τώρα 
άπλετο φως που θα φωτίσει εκείνα τα “αρχεία” πού πρέπει να µπουν στον κάλαθο 
των αχρήστων.  
 

8. Γούντζω 
 
Κωδικός: Ευδαιµονία, Χαρά, Φώτιση, Δόξα. 
Χρώµα: Χρυσαφί 
Ηµεροµ.: Οκτ. 13 -28  
Ώρα: 7.30- 8.30 
Φυτό:Μελιά 
Ζώο: Μέλισσα 
 Στοιχείο: Γη 
Άστρα: Λέων 
Συµβολίζει: Τα στοιχειά της φύσης.  
Μαγική χρήση: Πρόσβαση σε Ενεργειακούς Πατρογονικούς Δεσµούς. 
Θεότητες: Φρέη, Ούλλερ, 
 
ΟΡΘΑ: Συγχαρητήρια!. Μόλις τράβηξες ένα πολύ ευοίωνο ρουνο. Βρίσκεσαι 
ανάµεσα σε ανθρώπους που σε στέργουν και είσαι καλά εδραιωµένος. Εκπλήρωση 
επιθυµιών. Απόλαυσε τη ζωή. Τέρµα το άγχος και η αποξένωση. Ανοίγονται 
σπουδαίες ευκαιρίες, που απαιτούν δουλειά. Ξανθοµάλλης από ταξίδι γίνεται φίλος, 
εραστής. Ταξίδι µε επιτυχίες. 
ΑΝΑΠΟΔΑ: Χρειάζεται ισχυρή θέληση για επιβίωση και αντιµετώπιση της θλίψης. 
Τα πάντα είναι µία δοκιµασία. 
ΤΕΛΙΚΑ: Χρειάζεται θυσία και γενναιοδωρία. Μην καβαλάς το καλάµι. Το 
“Γούντζω” είναι κυρίαρχος της αυτοεκτίµησης. Αν δεν υπάρχει αυτή δεν µπορεί να 
είσαι πραγµατικά ευτυχής. Χρησιµοποίησε συνετά αυτά που έχεις κερδίσει. Και, 
που'σαι; Κράτα χαµηλό προφίλ! Σεµνάαα! Κάποια στιγµή το παλαµάκι τελειώνει. 
Φρόντισε να έχεις σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Αν δεν είσαι έντιµος και ακέραιος σαν 
χαρακτήρας δεν µπορείς να είσαι ελεύθερος. Αν δεν ιδρώσεις δεν θα πάρεις. 
 



9.Χώγκωλωζ 
 
Κωδικός: Μετουσίωση, αλλαγή, εξέλιξη, προστασία 
Χρώµα: Γκρι 
Ηµεροµ.: Οκτ 28 – Νοεµ. 13 
Ώρα: 8.30 -9.30µµ 
Φυτό:Μελιά 
Ζώο: Γεράκι 
Στοιχείο: Νερό 
Άστρα: Υδροχόος 
Συµβολίζει: Το παρελθόν 
Μαγική χρήση: Βοηθάει την Προσωπική Μετουσίωση. 
Θεότητες: Υµίρ, Ούρντ, Χέλλα 
 
Φιλία, σταθερότητα, δέσιµο. Μέσα από τις πρωταρχικές δυνάµεις του Χάους, 
επέρχεται η δηµιουργία. Γεφυρώνει τη ζωή µε την αναγέννηση. Μιλάει για την 
προσοχή που χρειάζεται καθώς βγαίνεις από µία κατάσταση τρικυµιώδη και µπαίνεις 
στο φως. Σαµποτάρεις τον εαυτό σου εξαιτίας θεµάτων στο παρελθόν που δεν έχεις 
τακτοποιήσει. Είναι ο ρούνος των άκρων. Υπαινίσσεται ισχυρές ανεξέλεγκτες 
δυνάµεις. Αν και είναι δυσοίωνο (προειδοποιεί για καταστροφή, απώλεια κλπ 
καλούδια) στην ουσία µας κρατάει σε εγρήγορση.  
Μην επαναπαύεσαι! Επίκεινται ριζικές αλλαγές. Αν δεν µάθεις να ισορροπείς θα σου 
έρχονται επανειληµµένα σκληρά µαθήµατα. Πρέπει να δέχεσαι και τα δυσάρεστα της 
µοίρας και να προσαρµόζεσαι. Πιθανή απώλεια ή ασθένεια προσφιλούς. 
 

10. Νωδήζ 
 
Κωδικός: Πόνος, Περιορισµός, Ανάγκη 
Χρώµα: Μαύρο 
Ηµεροµ.: Νοεµβ.: 13 - 28  
Ώρα: 9.30 – 10.30 µµ 
Φυτό:Φιδόχορτο 
Ζώο: Γάιδαρος 
Στοιχείο: Φωτιά 
Άστρα: Αιγόκερως 
Συµβολίζει: Το µέλλον  
Μαγική χρήση: Για επαφή µε τον Οδηγό σου και το πνευµατικό ζώο σου.  
Θεότητες: Σκούλντ 
 
ΟΡΘΑ: Δυσκολίες που, όµως, ενέχουν και την καθοδήγηση που χρειάζεσαι για να τις 
ξεπεράσεις. Τα πράγµατα δεν είναι όπως θα έπρεπε. Ανάγκες που δεν έπρεπε µα που 
εκπλήρωσες ή άλλες που έπρεπε µα δεν εκπλήρωσες σε έφεραν µέχρι εδώ. 
Χρειάζεται διάκριση. Μα και εσύ είσαι ανικανοποίητος, βρε παιδί µου, που από µια 
µεριά είναι καλό γιατί είσαι συνέχεια σε αναζήτηση.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Μια περιπέτεια µε ρίσκα πρέπει να την αποφύγεις. 
ΤΕΛΙΚΑ: Πρέπει τώρα να αξιολογήσεις τις προτεραιότητες σου. Τι θες τελικά από τη 
ζωή; Αλλιώς: φτώχεια, µιζέρια, εµπόδια και αγανάκτηση. Το “Νωδήζ” µιλάει για 
δυσάρεστους πειρασµούς/περιορισµούς στο µέλλον που θα σε βοηθήσουν να βρεις 
διέξοδο από δυσάρεστες καταστάσεις. Κάτι καινούργιο που ξεκίνησες θα βαλτώσει.  
 



11. Άησω 
 
Κωδικός: Μη Δράση, Στασιµότητα, Παγίδευση. 
Χρώµα: Λευκό 
Ηµεροµ.: Νοεµ. 28 – Δεκ.. 13  
Ώρα:10.30 -11.30µµ 
Φυτό:Σηµύδα 
Ζώο: Χελώνα 
Στοιχείο: Νερό 
Άστρα: Ηµισέληνο 
Συµβολίζει: Την αιώνια άνοδο και κάθοδο ύλης και αντιύλης που συγκρατούν τα 
πάντα στο τρέχον πλαίσιο τους. 
Μαγική χρήση: Για να σταµατήσεις κάτι σε εξέλιξη. 
Θεότητες: Βερντάντι, Σκάντι 
 
Διπλή έννοια. Το σύµβολο σηµαίνει “πάγος”. Είναι ή επικίνδυνος, αν είναι λεπτός 
κάτω από τα πόδια σου, ή µεγάλη βοήθεια αν είναι γερός. Ώρα για ανασυγκρότηση. 
Σµίξιµο παρελθόντος και παρόντος.  
 Σε προειδοποιεί πως το ελκυστικό µπορεί να κρύβει και κίνδυνο σοβαρό και 
χρειάζεται εγρήγορση και επίγνωση. Κάποιος που είναι ψυχρός και ύπουλος και δεν 
διστάζει να εξαπατήσει τον άλλον για να πετύχει το στόχο του.  
Λόγω της φύσης του ρούνου, µπορεί να είναι και γυναίκα. Πάντως είναι άτοµο 
εµπιστοσύνης. 
 Τώρα δεν είναι στιγµή να κάνεις εκείνη την µεταβίβαση, εξουσιοδότηση, 
συνεργασία. “Σε έχουν στον πάγο”.  Συµβουλεύσου κάποιον επαγγελµατία.  
Ίσως χρειάζεται να την κάνεις µε ελαφριά πηδηµατάκια, τώρα πριν χάσεις το 
παιχνίδι. Ισορρόπησε το ζευγάρι ύλη -ενέργεια. Εκµεταλλεύσου την περίοδο για 
ενδοσκόπηση και ανασυγκρότηση. “Ο έξυπνος γνωρίζει τη σωστή κίνηση. Ο σοφός 
γνωρίζει πότε να µην την κάνει”. Χρειάζεται να είναι κανείς πρόθυµος να αλλάξει. 
Ψάξε µέσα σου να δεις τι είναι αυτό που έχει “παγώσει τα πράγµατα”. Ίσως κάτι από 
το οποίο έχεις “γραπωθεί”. Αντεπίθεση τώρα. Βάλε τα σχέδια σου στον πάγο για 9 
µέρες ή µήνες. Πιθανή ψύχρανση σχέσης.  

 
12. Γέρω 

 
Κωδικός: Γονιµότητα, Επιστροφές 
Χρώµα: Πράσινο. 
 Ηµεροµ.: Δεκ. 13-28  
Ώρα: 11.30 -12.30 πµ 
Φυτό:Δενδρολίβανο 
Ζώο: Παγόνι 
Στοιχείο: Γη 
Αστρέα: Ήλιος 
Συµβολίζει: Πέρασµα από Χειµώνα προς Άνοιξη. 
Μαγική χρήση: Για δηµιουργικότητα και γονιµότητα. 
Θεότητες: Φρέη,  
 
Τι σχέση έχεις µε το νόµο; Καλός οιωνός. Τακτοποίηση εκκρεµοτήτων. Η παλιά 
αντίληψη του χρόνου σαν έννοια. Οι µπόρες έρχονται και φεύγουν. Ο ήλιος πάντα 
είναι εκεί. Πράσινο. H ιερή ένωση ουρανού και γης. Αλλαγή. Μία δύνη από 



δραστήριες δυνάµεις..Αλλαγή γνώµης. Επανεκτίµηση. Είσαι αυτό που έκανες. 
Στράτα-στρατούλα. Πιθανή επανάληψη ίδιων καταστάσεων.  
 Σε ένα χρόνο θα δρέψεις ότι θέρησες. Μη βιαστείς να δρέψεις. Έχεις να λαβαίνεις. 
Καµία κατάσταση δεν είναι µόνιµη. Με την ολοκλήρωση του κύκλου έρχεται η 
εκπλήρωση. Δες για ποιο λόγο χρειάζεται να έχεις τις ίδιες εµπειρίες κατ'επανάληψη. 
Μην ξεχνάς πως εσύ είσαι αυτός που δηµιουργεί τις συνθήκες για την εξέλιξη σου. 
Εσύ έλκεις όσα είναι σύµφωνα µε το πρόγραµµα που τρέχει στον υπολογιστή σου. 
Μην πας κόντρα στη Φύση.  

 
13. Άηγωζ 

 
Κωδικός: Προστασία, Άµυνα, Φόβοι.  
Χρώµα: Σκούρο µπλε 
 Ηµεροµ.: 28 Δεκ - 13 Ιαν. 
Ώρα: 12.30 - 1.30πµ 
Φυτό: Τάξος, ήµερη ελάτη 
Ζώο: Αράχνη 
 Στοιχείο: Όλα 
Άστρα: Σκορπιός 
Συµβολίζει: Τον κώδικα τιµής του πολεµιστή. 
Μαγική χρήση: Απαλλάσσει από το φόβο του θανάτου. 
Θεότητες: Όντιν 
Η γέφυρα που ενώνει τη ζωή µε την νέα ζωή. Ισχυρή προστασία. Αλλαγή εξαιτίας 
µύησης. Η αλλαγή µπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα. Σίγουρα αποτελέσµατα.  
 Όταν δεις και αποδεχθείς την σκοτεινή σου πλευρά µπορείς να πας µπροστά. 
Κατάργησε τα “δεν” από το λεξικό σου. Έχεις σηκώσει τείχη µε επάλξεις γύρω σου. 
Βρίσκεσαι διαρκώς σε άµυνα. Δεν χρειάζεται. Έχεις προστασία άνωθεν. 
Αντιµετώπισε τους φόβους σου και βγάλε τους στο φως. Θα δεις πως, τελικά δεν 
ήταν και τόοοσο φοβεροί. 
 Πιθανή αλλαγή εργασίας που στην αρχή θα δυσαρεστήσει µα θα έχει καλή έκβαση. 

 
14. Πέρθρω 

 
Κωδικός: Μυστικά, Μύηση, Σεξουαλικότητα Τύχη 
Χρώµα: Ασηµί 
Ηµεροµ.: Ιαν. 13 – 28 
 Ώρα: 1.30 – 2.30 πµ 
Φυτό:Λεύκα 
Ζώο: Βάτραχος 
 Στοιχείο: Νερό 
Άστρα: Κρόνος 
Συµβολίζει: Ελευθερία βούλησης.  
Μαγική χρήση: Πρόβλεψη 
Θεότητες: Νόρνιρ (οι Μοίρες), Φρίγκα, Μίµιρ 
 
ΟΡΘΑ: Αποκαλύψεις. Θεϊκή επίδραση. Προφητεία. Πιθανά θα περάσεις κάποια 
“µύηση”, µία σειρά εµπειριών για να κάνεις άλλο ένα βήµα στην κλίµακα της 
εξέλιξης και το “Πέρθρω”είναι το εργαλείο για να πορευθεις ίσια. Μυστικά 
αποκαλύπτονται. Σεξουαλικότητα στο προσκήνιο.   
ΑΝΑΠΟΔΑ: Δυσάρεστες εκπλήξεις και απογοήτευση. Αισθησιασµός. Χλιδή. Πάθη.. 



Αυτά τα γνωρίσµατα σε έναν άνθρωπο τον κάνουν ελκυστικό για παρέα µα δεν είναι 
και εχέγγυος.  
ΤΕΛΙΚΑ: Συµβολίζει τη µηλιά και κατ επέκταση το µήλο. Σαν φρούτο ελκυστικό µα 
έχει και τη σκοτεινή του πλευρά. (µήλο της έριδος, το µήλο που”έφαγε”τους 
πρωτόπλαστους, κλπ.). Επίσης αιτία και αποτέλεσµα και, άρα συγχρονικότητα. Και 
αλληλεπίδραση. Προσοχή λοιπόν στα άκρα. Εδώ τα πράγµατα πηγαίνουν βαθιά. 
Προσπάθησε να έχεις επίγνωση των συνεπειών των επιλόγων σου. Έτσι θα υπαρχει 
µεγαλυτερη πιθανοτητα τα πραγµατα να κυλησουν οπως θελεις. 
 
  

15. Ωλγκίζ 
 
Κωδικός: Προστασία, Άµυνα, Προειδοποίηση, Αρωγός. 
Χρώµα: Ουράνιο τόξο 
Ηµεροµ.: 28 Ιαν. - 12 Φεβ.  
Ώρα: 2.30 – 3.30 πµ 
Φυτό:Σπαθόχορτο 
Ζώο: Κουκουβάγια 
 Στοιχείο: Αέρας 
Άστρα: Καρκίνος 
Συµβολίζει: Την αυτοθυσία 
Μαγική χρήση: Προστασία 
Θεότητες: Χάηµντωλλ, Οι 81 Βαλκυρίες  
 
ΟΡΘΑ: Είσαι καλά γειωµένος και στα κέντρα σου. Περιβάλλεσαι από φίλους και 
έχεις πρόσβαση στο κέρας της Αµάλθειας. Οι σκέψεις µας επηρεάζουν το σύµπαν. 
Έχεις δύναµη. Χρησιµοποίησε την συνετά. Παλεύεις µε τον εαυτό σου.  
Κράτα ανοιχτό χώρο γύρο σου. Η καλύτερη προστασία σου είναι η έγκαιρη δράση 
και σωστή στάση.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Αυτός που έχει λάβει γνώση (έχει προειδοποιηθεί), είναι και άρτια 
εξοπλισµένος και σε ετοιµότητα. Έχεις προειδοποιηθεί, λοιπόν, τώρα! Φρόντισε την 
υγειά σου. Μην προσθέτεις στα βάσανα των άλλων. Αν τυχόν σχετίζεσαι µε άτοµα 
που σε εκµεταλλεύονται, πάντα µπορείς να βγεις κερδισµένος εφόσον έχεις επίγνωση 
της θέσης σου και αναλαµβάνεις τις ευθύνες των επιλόγων σου.  
ΤΕΛΙΚΑ: Εγκράτεια και ευγένεια. Κάποιος ισχυρός απρόσµενα στο πλευρό σου. Αν 
πονάς µην προσπαθείς να το αγνοήσεις. Μην προσποιείσαι πως: “δεν τρέχει τίποτε”. 
Μην είσαι πλεονέκτης! 
 

16. Σωήλω 
 
Κωδικός: Ολοκλήρωση, Επιτυχία, Υγεία. 
Χρώµα: Χρυσαφί 
Ηµεροµ.: Φεβ. 12 – 27 
 Ώρα: 3.30 - 4.30πµ 
Φυτό:Κυπαρίσσι 
Ζώο: Σαλαµάνδρα 
 Στοιχείο: Φωτιά 
Άστρα: Ήλιος 
Συµβολίζει: Την αντίθεση µέρας και νύχτας. 
 Μαγική χρήση: Αναπτύσσει παραψυχικές δυνάµεις. 



Θεότητες: Σολ 
 
Όλα µε το µέρος σου! Διαθέτεις όλη την απαραίτητη δύναµη για να επιφέρεις 
αλλαγές θετικές στη ζωή σου γενικά. Αυτά που ήταν θολά στο µυαλό σου τώρα 
ξεκαθαρίζουν. Τζάµπα ανησυχείς. Είσαι ήδη εκ φύσεως όλα αυτά που θέλεις να 
γίνεις.  
 Ο Ήλιος! Όλα υπέρ σου. Μην το παίρνεις και πάνω σου, ντε! Θυµήσου πως ο ίδιος ο 
Χριστός είπε: “Άνευ του Πατρός ουδέν µοι γέγονε”. Δέξου τα και να είσαι ευγνώµων 
αλλά και να το δείχνεις. Εκφράσου και γίνε µπροστάρης. Χρειάζεται προσήλωση και 
αφοσίωσης στο στόχο. Αν σε πιέζει µια κατάσταση να αναλώσεις την ενέργεια σου 
τώρα, µάλλον πρέπει να κάνεις το Γερµανό. Υπερβολική αυτοπεποίθηση.  

 
17. Τίγωζ 

 
Κωδικός: Νίκη, Κατάκτηση, Καθήκον, Αυτοθυσία. 
Χρώµα: Λαµπερό κόκκινο 
Ηµεροµ.: 27 Φεβ-14 Μαρτ 
Ώρα:4:30-5:30 
Φυτό:Δρύς, Βαλανιδιά 
Ζώο:Παγώνι  
 Στοιχείο: Αέρας 
Άστρα: Ζυγός 
Συµβολίζει: Τη δύναµη για καλό και κακό 
Μαγική χρήση: Επούλωση πληγών. 
Θεότητες: Τιρ 
ΟΡΘΑ: Το “τίγωζ” συµβολίζει το καπέλο και την µπέρτα του Όντιν. Ουσιαστικά 
κάνει αναφορά στην αυτοθυσία του θεού, που “΄έδωσε” το ένα του µάτι για να 
κερδίσει Σοφία και αργότερα καρφώθηκε στο “Υγκντρασσίλ” µε το δόρυ του για να 
πάρει τους ρούνους, πιστός στο καθήκον του ως” θεού για τον άνθρωπο”. Η αιώνια 
µάχη µε τον εαυτό. (Μην µπεις στη µέση! Οι Ουρανοί θα διαιτητεύσουν τον αγώνα.) 
 Ευοίωνη στιγµή για µία σχέση εν εξελίξει. Εσύ και το ταίρι σου έχετε δουλειά να 
κάνετε µαζί. Δε γίνεται να γλυτώσεις λίγη ταλαιπωρία αλλά, κουράγιο: βγαίνεις 
ασπροπρόσωπος. Τακτοποίησε τα νοµικά σου. Ζήτα βοήθεια. Θα σου δοθεί. 
ΑΝΑΠΟΔΑ: Βιάζεσαι! Ηρέµησε! Πράγµατι ενδιαφέρεσαι να κατακτήσεις τον εαυτό 
σου ή µήπως θες να εξουσιάζεις άλλους; Συγκεντρώσου! Έλλειψη ισορροπίας. 
Χάνεις ενεργεία. 
 ΤΕΛΙΚΑ: Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου; 
Κάνε το καθήκον σου. Να είσαι υπέρµαχος της δικαιοσύνης. Δώσε για να πάρεις και 
κατάκτησε ότι θέλεις. Να είσαι σωστός προς τον εαυτό σου και αυτόµατα θα είσαι 
σωστός και στους άλλους. Και µην έχεις τόσο έπαρση ρε παιδί! Εντάξει, είπαµε: 
δίκιο έχεις. Μη µας το κοπανάς κιόλας! Ντε!  
 

18. Μπερκάνω 
 
Κωδικός: Αναγέννηση, Νέο ξεκίνηµα. 
Χρώµα: 
Ηµεροµ.: Μαρτ. 14 - 30 
Ώρα: 5.30 -6.30 πµ 
Φυτό:Σηµύδα 
Ζώο: Ελαφίνα 



 Στοιχείο: Γη 
Άστρα: Παρθένος 
Συµβολίζει: Το θάνατο του παλαιού εαυτού 
Μαγική χρήση: Για ψυχική ανανέωση. 
Θεότητες: Φρίγκα, Χόλντε 
 
ΟΡΘΑ:Χαρά γεµάτο σε βρίσκω! Και τα αντίθετο φύλο σε βρίσκει πολύ ελκυστικό. 
Γεµάτο ιδέες είναι το µυαλό σου. Καλλιέργησε τις και θα βρεις καρπό. Καιρός να 
βγεις και να διασκεδάσεις. Αρκετά δίνεις στους άλλους. Τα καλά τελειώνουν κάποια 
στιγµή. Χρειάζεται να τα απολαύσεις όσο κρατάνε.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Απόψεις του χαρακτήρα σου σε αναχαιτίζουν. Μήπως βάζεις τα “θέλω” 
σου πάνω από τις ανάγκες των άλλων; Σαν τι διακριτική αύρα να εισχωρείς στις 
“µπουντρούµια” τού Νου µέχρι να βρεις τα µπλοκαρίσµατα που εµποδίζουν την 
ανάπτυξη) 
ΤΕΛΙΚΑ: Τώρα κάνε την κίνηση σου. Η µητέρα/γυναίκα που συµβολίζει ο ρούνος 
είναι πλάι σου. Έχε και το νου σου, όµως. Οι ποιότητες της γυναικείας φύσης είναι 
διάφορες από την αρσενική φύση. Σεβάσου αυτή τη διαφορά. Προσοχή και επίγνωση. 
Αντιπάλεψε τις αντιστάσεις σου. Το κίνητρο πρέπει να είναι καθαρό. Να έχεις 
υποµονή, να είσαι δίκαιος και γενναιόδωρος. 
 
 
 

19. Έγωζ 
 
Κωδικός: Ξεπέρασµα εµποδίων, Απροσεξία. 
Χρώµα: Λευκό 
Ηµεροµ.: 30 Μαρ. – 14 Απρ.  
Ώρα: 6.30 – 7.30 πµ 
Ζώο: Κυνηγόσκυλο 
 Στοιχείο: Γη 
Άστρα: Δίδυµοι 
Συµβολίζει: Τον “Περαµατάρη” 
Μαγική χρήση: Για επικοινωνία και “µάγια” . 
Θεότητες: Φρέυια, Φρέη 
 
ΟΡΘΑ: Θα βρεις εµπόδια αλλά µε λίγη προσπάθεια θα τα ξεπεράσεις. Η σχέση σου 
θέλει φρεσκάρισµα.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Αν τα πράγµατα δεν προχωράνε, άστο. Όλα στην ώρα τους. Να µην 
φυγοπονείς. Εξαπάτηση.  
ΤΕΛΙΚΑ:Μην αναβάλεις. Ένα βήµα κάνεις για να κινήσεις για το “Δέλτα” της 
γειτονιάς σου, ένα κάνεις και άµα πας προς Κίνα. Και µιά που το έφερε η κουβέντα, 
τώρα είναι ώριµη η στιγµή για ταξίδι που θα σε φέρει πιο κοντά στο στόχο σου. 
Φρόντισε µόνο το καράβι που θα σε πάει, να έχει πιάσει λιµάνι προτού επιβιβαστείς, 
για να µην σε µαζεύουν οι λιµενικοί από τη θάλασσα. Μοιράσου τη τύχη που σε 
περιµένει. Δραστηριοποιήσου. Εµπιστοσύνη στην οµαδική συνεργασία. 
 



20. Μώνωζ 
 
Κωδικός: Ο Εαυτός, η Ανθρωπότητα, ο Ερωτών.  
Χρώµα: Ουράνιο Τόξο 
Ηµεροµ.: Απρ. 14 - 29 
Ώρα: 7.30 -8.30 πµ 
Ζώο: Αετός 
 Στοιχείο: Αέρας 
Άστρα: Δίας 
Συµβολίζει: Τον Ολοκληρωµένο Άνθρωπο 
Μαγική χρήση: Για κοινωνικές σχέσεις. 
Θεότητες: Μώνωζ 
 
ΟΡΘΑ:Σκέφτοµαι, άρα υπάρχω. Εµπιστεύσου απόλυτα τις ικανότητες σου. Τώρα 
πλάθεις εσύ το πεπρωµένο σου.  
ΑΝΑΠΟΔΑ: Είναι καιρός να τα βρεις µε τον εαυτό σου. Σταµάτα να δικαιολογείσαι 
και παραδόξου τα σφάλµατα σου. Ο εχθρός, στον οποίον έχεις φορτώσει το κακό που 
σε τριγυρίζει, είναι µέσα σου.   
ΤΕΛΙΚΑ: Είσαι εφοδιασµένος µε ότι χρειάζεται για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις. 
Μπρος στη µύτη σου είναι µια ολοκαίνουργια ιδέα. Άδραξε την και αξιοποίησε την. 
Αλλά κοντά στο νου και η γνώση. Αν στόχος σου είναι η σελήνη, τότε µάλλον δεν 
εξυπηρετεί αν σκάψεις λαγούµι προς τα κει. 
Χρησιµοποίησε τη φοβερή πειθώ και ευφυΐα σου για να πετύχεις καλή συµφωνία. 
Μπορείς να κυκλοφορείς στον κόσµο αλλά χωρίς να ανήκεις. Ζήσε µια συνηθισµένη 
ζωή ασυνήθιστα. Μην γυρεύεις επαίνους. Μην νοιαστείς για το αποτέλεσµα. Κάνε 
ότι έχεις να κάνεις, έτσι για το κέφι σου.. Με τον καλύτερο τρόπο που µπορείς. Μάθε 
ποιος είσαι. Τα πάντα µε µέτρο.  

 
21. Λώγκουζ 

 
Κωδικός: Μητρότητα, Διαίσθηση. 
Χρώµα: Ακουαµαρίνα 
Ηµεροµ.: 29 Απρ. - 14 Μαι 
Ώρα: 8.30 – 9.30 πµ 
Ζώο: Κύκνος 
 Στοιχείο: Νερό 
Άστρα: Σελήνη 
Συµβολίζει: Τη Ροή 
Μαγική χρήση: Αποκαλύπτει τα κρυµµένα. 
Θεότητες: Νιόρντ, Ραν 
 
ΟΡΘΑ: Ο έρωτας της ζωής σου περιµένει το κάλεσµα σου. Μην καθυστερείς. Μόνο 
που είναι σε χώρα πέρα από τη θάλασσα. Η ζωή σου µετατρέπεται σε ζωντανό 
όνειρο. Είναι καιρός για κάθαρση, που θα φέρει βαθιά γνώση. Συντονίσου µε τη 
διαίσθηση σου και τους δικούς σου ρυθµούς.  
 ΑΝΑΠΟΔΑ: Μην ζορίζεσαι. Πέρα των δυνατοτήτων σου. Γιαντα δεν ακούς τη 
φωνούλα της συνείδησης σου; Κακό παιδί!. Να χειραγωγείς συναισθηµατικά έτσι 
ξεδιάντροπα τους συνανθρώπους σου! 
ΤΕΛΙΚΑ: Άφησε τη φαντασία σου να καλπάσει και άκου τη φωνή που σε καλεί. 
Μάθε όµως τη διαφορά µεταξύ ονείρου και πραγµατικότητας. Στα όνειρα σου 



µπορείς και πετάς. Δοκίµασε το από το παράθυρο στη δουλειά όµως και θα ξυπνήσεις 
στα µισά του δρόµου. Προς παράδεισο µεριά. Αντιµετώπισε τους φόβους σου. Ψάχνε 
τα όνειρα σου για υποκείµενους παράγοντες. Ζήτα πνευµατική συµβουλή. 
 

22. Ίνγκουζ 
 
Κωδικός: Γονιµότητα, Γέννηση, Ισορροπία. 
Χρώµα: Κίτρινο 
Ηµεροµ.: Μαι. 14 – 29  
Ώρα: 9.30 – 10.30 πµ 
Ζώο: Βόδι 
 Στοιχείο: Γη 
Άστρα: Σελήνη 
Συµβολίζει: Έκρηξη ενέργειας 
Μαγική χρήση: Για υγεία. 
Θεότητες: Ινγκ (Παλιότερη ενσάρκωση του Φρέη) 
 
 
Μεγάλες επιτυχίες στη δουλειά. Σε τριγυρίζουν παιδιά που φέρνουν µεγάλη χαρά. 
Έχεις ανάγκη να µοιράζεσαι και να σε επιθυµούν. Χτίσε πάνω σε δικές σου βάσεις. 
Έχεις κάποιο χάρισµα που επιθυµούν να εκµεταλλευθούν κάποιοι. Φρόντισε να είναι 
η πιο συµφέρουσα συµφωνία που θα έχεις κάνει. Ζήσε τη ζωή σου στην πληρότητα 
της στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Σε σταθερό περιβάλλον κάποιας 
οικογένειας που έχει αγάπη και για περίσσεµα, θα βρεις επιτυχία και ευτυχία. Δες 
όµως αυτό που ήδη έχεις και ζύγισε τις συνέπειες πριν ενεργήσεις. Αν υπάρχει κάτι 
που εκκρεµεί τελείωσε το τώρα. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο αγύριστο κεφάλι, ή 
κάποιο “κόλληµα”: µία συνήθεια, µια σχέση, µια κοινωνική συµπεριφορά που 
ταίριαζε στο άτοµο που αφήνεις πίσω: τον παλιό σου εαυτό. Υπόψιν: κάθε νέα αρχή 
εγκυµονεί και τους κινδύνους του. 
 

23. Ντώγκωζ 
 
Κωδικός: Ήλιος, Φώτιση. 
Χρώµα: Μπλε 
Ηµεροµ.: Μαι. 29 – Ιουν. 14 
Ώρα: 10.30 - 11.30 
Ζώο: Λύκος 
 Στοιχείο: Φωτιά 
Άστρα: Σελήνη 
Συµβολίζει: Πλήρη αφύπνιση 
Μαγική χρήση: Για θετικά αποτελέσµατα. 
 Θεότητες: Όντιν 
 
Ολοκλήρωση. Ιδού η έξοδος.. Ανοίγεται µπροστά σου ένα συναρπαστικό µέλλον. Τα 
άγνωστα γίνονται γνωστά. Μπορεί να έχεις τις αµφιβολίες σου, µα να θυµάσαι πως 
όλοι παίζουµε ένα ρολάκο στα συµπαντικά δρώµενα. Προστατεύσου. Τελειώνει ένας 
κύκλος στη ζωή σου. Φόβοι, φοβίες, νευρώσεις πιθανά να σε ενοχλήσουν για λίγο. 
Στη ζωή του καθενός, έρχεται κάποια στιγµή που αν είναι ξύπνιος και την αρπάξει, η 
ζωή του θα αλλάξει ριζικά. Αγνόησε το ρίσκο. Σκληρή δουλειά µπροστά σου και 
πρέπει να γίνει µε κέφι.  Μην νοσταλγείς παλιούς καλούς καιρούς. Ισορροπία 



απαραίτητη για να υπάρξει ανάπτυξη. Δραστηριοποιήσου. 
 

24. Ώθιλω 
 
Κωδικός: Σπίτι, Ιδιοκτησία. 
Χρώµα: Βαθύ κίτρινο 
Ηµεροµ.: Ιούν. 14 - 29 
Ώρα: 11.30 - 12.30 
Ζώο: Αρκούδα 
 Στοιχείο: Αέρας 
Άστρα: Πανσέληνος 
Συµβολίζει: Αναζήτηση Σοφίας 
Μαγική χρήση: Για εκτέλεση εργασιών. 
Θεότητες: Όντιν 
 
ΟΡΘΑ: Εδώ έχουµε διασταύρωση. Οι δρόµοι σας χωρίζουν. Σαν το φίδι που πετάει 
το παλιό δέρµα πρέπει να ξεφορτωνόµαστε αυτό που είναι πια άχρηστο. Αντιλήψεις, 
πεποιθήσεις, σχέσεις, συνήθειες. Τόπο στα νιάτα! Πιθανή κληρονοµιά (άντε πάλι! 
Σου'φεξε!). Μα ίσως χρειαστεί να θυσιαστεί κάτι πρώτα. (ωχ!) Για παράδειγµα η 
πολιτιστική σου κληρονοµιά. Το οικογενειακό σου περιβάλλον σε υποστηρίζει. 
ΑΝΑΠΟΔΑ: Μην έχεις βάλει “αυτόµατο πιλότο;” Μην έχεις πέσει σε λάκκο; Ξύπνα 
και δες την πραγµατικότητα. Γιατί άδικα βασανίζεις τον εαυτό σου και τους γύρω 
σου. Λίγο ανυπόµονο σε βρίσκω. Και κοµµατάκι κοντόφθαλµο! τσ,τσ,τσ! 
ΤΕΛΙΚΑ: Σταθερή αξία στο χρηµατιστήριο οι πεποιθήσεις σου. Ανήκεις. 
Ακολούθησε τις παραδοσιακές αρχές σου και µη φοβάσαι χάρο! Λίγη 
συντηρητικότητα αυτή την εποχή δεν θα σε χάλαγε κιόλας. Βρες τα κέντρα σου για 
να ενσωµατώσεις το παρελθόν. 


