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Uddrag af bogen Sejd.
Tak fordi du har købt et runesæt hos Nordisk-spiritualitet.dk God fornøjelse, brug runerne med omtanke.
Mvh: Jesper Nellemann

Runer og brænding
Kort sagt, man kan bruge runerne til alt! Du kan rense rum og beskytte mennesker. Man kan
beskytte steder og fjerne uønsket åndelig aktivitet. De kan også bruges til at se clairvoyant på
tingene. Det er det, vi kalder at smide med runer. De er rigtig gode til at have med på farten, og kan
bruges til næsten alt, da det måske nogle gange godt kan være svært at have Seidstavene med, da de
som regel har en vis længde, såsom godt en meter eller mere. Da kan runerne nemmere være i en
lille pose, også hvis man skal brænde runer.
Runerne er også en stor del af Seiden for mig. Fordi dengang jeg ikke havde så stærke evner som i
dag, var de gode til at kanalisere tingene videre for mig, så det blev mere håndterbart og
håndgribeligt (alligevel med stor virkning og kraft). Tilbage før år 1000 blev de brugt til at skrive
med, eksempelvis Jellingestenen, men det var ikke kun sagaer det blev brugt til, det blev også brugt
til magi, og det er der kraft i hvis man bruger runer! Nogle gange kan man bedre specificere sine
ønsker på den måde; altså målrette energien ved at skrive det ned efter det ønskede mål. Her er det
især vigtigt at have et rent hjerte, da det ellers ikke vil virke, eller kommer tilbage senere i form af
ikke så positiv karma...
Hvis man sætter ild til det, man har skrevet med et formål, i f.eks. magi, så bliver det omdannet til
ikke-fysisk materiale, altså energiform/luftform. Den forvandling til ”ikke” fysisk energi, altså op i
røg, gør, at det kan gøre nogle andre ting, end når det bare står på et stykke papir, træ eller lign. At
sætte ild til runer vil have hurtig effekt, som en besværgelse eller at rense et hjem. Personligt har
jeg brændt runer af for at få effekt hurtigt. Til at rense og skabe overskud samt beskyttelse osv. Ved
at runerne står på en pind, seddel eller talisman, vil dette have langtidseffekt, dog ikke lige så
kraftigt her og nu, men hvor energien vil sprede sig ud over længere tid. Det vil være godt til
bearbejdning af problemer, såsom mangel på overskud i hverdagen eller healing, beskyttelse. Så
kort sagt: At brænde runer vil gøre kraften aktiv her og nu. Ikke at brænde, men at skrive det ind i
stedet, vil få en passiv virkning, som virker over længere tid.
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Afbrænding af runer: Kræver en blyant og dit runealfabet (som kan findes på nettet). Find det, der
føles rigtigt, og et stykke papir, en lighter og en brandsikker skål. Skriv så dit ønske eller krav ned.
Alt efter om du vil hjælpe noget negativt ud af din lejlighed eller om du vil bede om hjælp fra dine
skytsengle.
Find de rigtige runer til dine bogstaver, og jeg vil anbefale at bruge s-rune til c, da c ikke eksisterer
i dette alfabet.

!

Skriv eksempelvis teksten ned i runer: ”Kære engle, vær søde at hjælpe mig igennem dagen, fordi
jeg har ikke sovet nok i nat”. Når du har skrevet det, folder du papiret sammen. Sid med papiret i
hænderne og tænk på det, du beder om hjælp til. Hav gerne en positiv indgangsvinkel, da negative
energier har det med at forkludre ønsker og transporten af energien, og det vil vi ikke have, fordi så
får vi ikke det ønskede resultat.
Der kan med fordel forinden skrives denne sætning på papir 1: ”Kære engle, vær søde at rense mit
hjem”.
Papir 2: ”Kære engle, vil I være søde at rense min spirituelle adgang, så jeg kan holde hovedet
koldt”. Naturligvis på 2 forskellige stykker papir og 2 forskellige brændinger. (Jeg bruger papir
5x15 cm.)
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Her har du min personlige rensesætning - den har virket i mange år:

Når du så har siddet med papiret og tænkt på det du vil bede om, så sæt ild til det, og put papiret
ned i skålen. Lad det brænde ud, og hvis det brænder helt ud, så er alt som det skal være. Hvis det
ikke brænder alt papiret, vil det være godt hvis du lige føler inde i dig selv igen, og spørger dig selv:
Har du kommet til at forkludre noget?! Det er som regel noget med, hvordan du sender noget ud,
eller hvorfor du gør det, altså ønsket! Det er vigtigt, at man gør dette med en positiv intention da
dette kan være kraftigt stads.
For når papiret ikke brænder helt ud, KAN det være fordi, nogle gange, at energierne ikke kommer
rigtigt af sted og fordi der er noget i mig/dig, der selv stopper det. Såsom at jeg ikke er klar til de
svar eller reaktioner fra mine guider, som jeg er i gang med at bede om, fordi tiden ikke er rigtig
osv. De ved jo trods alt bedst, hvad vi er klar til, selvom vi selv tit ikke helt erkender det. Jeg har
ikke tal på, hvor mange gange jeg har bandet og svovlet over, at jeg ikke fik hvad jeg bad om. SÅ
går der typisk noget tid, og så gør livet det, at det hele giver mening om hvorfor det ikke skulle virke
på det pågældende tidspunkt. Til sidst kan det også være rent tilfældigt at det ikke brænder ud som
forventet, fordi papiret ligger sjovt i skålen eller lign. Min erfaring er, at det sker sjældent.
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Hvornår sker det så?
Det er helt klart, at jo mere du bruger runerne, desto mere lærer du hvordan de svarer dig i dit liv.
Så, hvis du bruger dem meget, så vil de svare meget, og jo hurtigere vil det gå da øvelse gør mester
i dette tilfælde.
Jeg har brugt 15 år på at lære det. Det kan dog godt gøres meget hurtigere. Det skal ses i lyset af,
at jeg var teenager, og der var også mange andre ting der var interessante på det tidspunkt, såsom
kærester, at være menneske, finde mine egne ben, fornægtelse af det spirituelle og mit handicap, og
meget mere.

Talismaner - at påføre ting kraft
Man kan også bruge runer til at brændemærke dem på sine stave, som jeg selv har gjort. Som
kraftsymboler! Eller i amuletter, gaver, eller som små runesætninger på bark, som man enten ridser
ind eller snitter på. Men husk: Desto mere energi/kærlighed du lægger i, desto kraftigere kan de
blive. Derfor, husk intentionen - inden du går i gang! Eksempel: Du vil gerne lave en
beskyttelsesamulet/talisman. I det tilfælde bruger vi et stykke bark, som vi laver et hul i til en
lædersnor. Mere skal der faktisk ikke til. Du starter naturligvis med at finde et stykke bark der føles
rigtigt for dig og som du vil have om halsen. Det behøver jo ikke at være større end 5x5 cm.
Først sætter du dig ned og mediterer for at komme i en tilstand hvor du er til stede i det du skal
lave. Husk at slukke mobilen osv. Hvis du kan, beder du om hjælp til dine guider, men kan du ikke
kontakte dem, kan du bare sige højt: ”Kære guider, vil I være søde at hjælpe med at lave en
beskyttelsesamulet”. Det vil have nogenlunde samme effekt.
Når du har gjort det, så beslutter du dig hvilke symboler og tegn, der skal være i barken. Det kan jo
i virkeligheden være alle slags tegn og symboler - det skal bare føles rigtigt for dig. Du brænder
runerne, skriver symbolerne ind, hvad du nu føler for, maler den og dekorere den så meget som du
synes der skal til og føler for. Det er vigtigt du føler efter hvornår du skal stoppe eller fortsætte.
Pludselig kan man bare mærke når man er færdig. Så skal den ligge og hvile, så energierne kan
komme ordentligt ind i den, fordi det også sætter noget spirituelt i gang i dig der laver den.
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Det har bedst af at lige falde til ro igen, så når den har hvilet et par dage, kan du bruge den og tage
den på, og den vil hermed give beskyttelse. Jo mere du gør ud af den, igennem symboler og
udsmykning i din meditative tilstand, jo kraftigere bliver den.
Du kan også lave en talisman til en du kender, det er samme fremgangsmåde. Eksemplet kunne
være: ”Kære guider, vil I være søde at hjælpe med at lave en amulet til beskyttelsesamulet til min
veninde.”
Det er naturligvis vigtigt, at du spørger vedkommende om lov til at lave en amulet til dem først,
eller du er blevet bedt om det. Ellers blander man sig i noget man ikke skal.
Eksempel på talisman eller noget der er gjort helligt/ fået power:
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Kaste med runer og læsning af dem - datidens tarot
Der er mange måder at kaste runer på. Man kan blandt andet have sine runer i en lille pose, stille
et spørgsmål og trække en rune og så læse betydning. Den rune man trækker, har så en betydning i
forhold til det man spurgte om. Det vigtigste er nok, at man koncentrerer sig om det spørgsmål man
stiller. Med fordel kan man meditere inden for at komme ind i koncentrationen, så ens dagligdag
ikke følger med i det man laver. Det kan nemlig forkludre de svar man får, så det er vigtigt at man
har fuld tilstedeværelse i nuet og det spørgsmål man stiller. Her om et par sider kommer der en lille
forsimplet oversigt, som jeg har tyvstjålet på nettet. Men den kan være en fin måde at læse runer på.
Jeg bruger det dog ikke selv så meget mere, da jeg bruger min clairvoyante evne når jeg læser for
folk, men symboler er rigtigt gode til at hjælpe folk ind på budskabet når man ikke er så øvet (god
start).
Den anden måde er, at man også kan bruge alle runerne i posen på én gang og lave en generel
læsning. Det gør man ved at stille spørgsmålet og tænke på det, samtidig med at man ryster posen.
Derefter smider man dem alle ud i en lille bakke eller lign. Man kan læse det på 2 måder:
1. Man kan fornemme og se hvad runerne siger til ens fornemmelse (“Den kan jeg bedst lide, da
den virker bedst for mig”).
2. Eller man kan se en oversigt over dem, og gå den vej rundt. Det er klart bedst at fornemme sig
frem, da læsningen så bliver individuel, men hver sin evne og smag.
Det man skal bruge til at kaste runer er: En stor overflade, en bakke eller et bord, et runesæt som
dette:
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Hvis man skal gøre det, som jeg gør det, skal man helst kunne have dem alle sammen i hænderne på
en gang. Så koncentrerer man sig om spørgsmålet (med runerne i hænderne).
Derefter slipper man hurtigt taget om runerne, så de ryger ned på den overflade man har til det. Så
begynder man ellers at læse runerne. Man kan med fordel skrive det ned for at blive bedre til at
lære symbolerne at kende (plus for at huske læsningen). Husk, at symbolerne kan godt betyde noget
andet for dig end den gør for alle andre, da vi alle er forskellige. Så den oversigt er bare et forslag
og et muligt hjælpemiddel.
Det skal til slut siges, at der er mange forskellige former for runer og forskellige betydninger. Det
vigtigste er, at du føler dig hjemme i det. Så tag og kig rundt og fornem dem hver især, og kan man
ikke fornemme det ved at se dem, så tag nogle tilfælde og øv dig med dem. Du skal nok finde dem,
bare kast dig ud i det. Det jeg viser her, er bare min måde.
Hvis man kaster runer for andre end én selv, spørger man naturligvis om tilladelse fra dem det
drejer sig om. Man spørger heller ikke indtil død eller ulykke. Ting som ikke kan laves om på,
behøver man jo ikke at grave i. Kast dig ud i det, kun på den måde finder du din egen vej igennem
runerne :) (Øvelse gør mester.)
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Rune-oversigt

!

Runernes spirituelle betydning
Fehu: kvæg
Retvendt: penge, succes, magt.
Omvendt: fattigdom, tab, magtesløshed.
Uruz: Urokse
Retvendt: maskulinitet, godt helbred, pludselig forandring.
Omvendt: svaghed, sygdom, impotens.
Thurisaz: Torn
Retvendt: held, transformation, dumstædighed.
Omvendt: uheld, konfliktsøgende.
Ansuz: Guden Odin
Retvendt: eksamen, gode råd, kommunikation.
Omvendt: løgn, snyd, uden praktiske evner.
Raido: At ride
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Retvendt: rejse, ny start, ny information.
Omvendt: forsinkelse, sammenbrud, svære forhandlinger.
Kenaz: Fakkel
Retvendt: maskulinitet, energi, fødsel, visdom.
Omvendt: falskt håb, dårlig dømmekraft, adskillelse.
Gebo: Gave
Betydning: gave, partnerskab, gæstfrihed, tossegodhed, dårlige følelser.
Wunjo: Glæde
Retvendt: godt resultat, glæde, succes, harmoni.
Omvendt: krise, tristhed, skuffelse.
Hagalaz: Hagl
Betydning: elementernes rasen, undgå at starte nyt, prøvelse, nostalgi, tab.
Nauthiz: At være i nød
Betydning: forsinkelse, dårligt helbred, læreproces, at gøre bod, "rejse over afgrunden".
Isa: Is
Betydning: forsinkelse, fastfrysning, adskillelse, limbo, nedkøling i forhold.
Jera: År
Betydning: at høste frugten af sit arbejde, love & regler, følger forkert livsbane, nyt hjem.
Eihwaz: Takstræ
Betydning: beskyttelse, gammelt problem dukker op igen, mål vil blive nået, styrke.
Perthro: Raflebæger
Retvendt: hemmeligheder, okkulte evner, intuition.
Omvendt: skeletter i skabet, hemmeligheder afsløres.
Algiz: Elg
Retvendt: venskab, beskyttelse, skytsengel.
Omvendt: sårbarhed, farlige tilbud, syndebuk, naivitet.
Sowulo: Solen
Betydning: sejr, succes, stor styrke, vitalitet, udbrændthed, arbejdes-narkomani.
Teiwaz: Guden Tyr
Retvendt: sejr, mission, idealisme, mod, maskulinitet.
Omvendt: fiasko, defaitisme, kujoneri.
Berkana: Birketræ
Retvendt: frugtbarhed, fødsel, familie, omsorg, spiritualitet, femininitet.
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Omvendt: familieproblemer, ufrugtbarhed, dårlig business.
Ehwaz: Hest
Retvendt: fysisk bevægelse, forandring til det bedre, loyalitet.
Omvendt: forhastede beslutninger, uden klar kurs.
Mannaz: Mand, menneske
Retvendt: relationer mellem mennesker, samarbejde, problem med kvinder.
Omvendt: ingen hjælp fra andre, egocentrisme, lavt selvværd.
Laguz: Vand
Retvendt: intuitiv viden, synske evner, femininitet, god hukommelse, rolig periode.
Omvendt: depression, "den lette udvej", forkert intuition.
Inguz: Guden Ing
Betydning: godt resultat, uden angst, ny god periode, arv, ubeslutsomhed, positiv energi.
Othila: Hjemstavn, arvegods
Retvendt: ejendom, land, arv, god arbejder, tradition, patriotisme.
Omvendt: frustration, gammeldags, arvestrid, rodløshed.
Dagaz: Dag
Betydning: vækst & forøgelse, indre styrke, glade børn, skæg og ballade, undgå negativitet.

Her til sidst vil jeg bare ønske jer god arbejdslyst. Husk at passe på da runerne er stærke
redskaber.
I kan altid finde mere om nordisk-spiritualitet på vores side: http://nordisk-spiritualitet.dk/

MVH. Nordisk-spiritualitet
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