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łońce stało już wysoko na niebie, gdy Orsana i Wulf usiedli w cieniu wielkiego dębu, 
by się posilić. Jedli w ciszy i milczeniu, ale w końcu dziewczyna nie wytrzymała:

– Powiedz mi Wulfie, czy ty się wcale nie boisz?
– Tylko głupcy w ogóle się nie boją. Odczuwam pewien niepokój, gdyż nie wiem kon-

kretnie, co nas czeka, tym niemniej uważam, że przynajmniej na razie powodów do wielkiego 
strachu nie ma.

– No, a jeśli coś się z nami stanie?
– A cóż nam może się stać?
– Nie wiem, na przykład któreś z nas zostanie ranne, zachoruje…
– Sięgnij Orsano do woreczka i wylosuj jedną runę. Co tam masz?
– Prostą runę uruz.
– Widzisz, akurat o zdrowie wcale nie musimy się martwić.
– Dlaczego?
– Runa uruz gwarantuje nam zdrowie i siłę tura, dlatego żadnych zagrożeń tej natury nie 

musimy się bać.
– To cudownie.
– Więc ruszajmy w dalszą drogę.
– Dobrze Wulfie, ale opowiedz mi coś więcej o tej runie.
– Kiedy runa fehu stopiła lody i światło słońca ujrzała żyzna gleba, pojawiła się runa uruz. 

Zrodziła się właśnie z ziemi, po której stąpały dzikie zwierzęta i dlatego należy do jej żywio-
łu. Jest równie silna i potężna jak fehu, ale w inny sposób. Ma siłę tura, który niczego się nie 
lęka i nie ma wrogów w naturze, a kiedy poczuje złość, grzebie kopytami w ziemi aż lecą 
skry. Dlatego źle wykorzystana, może być groźna, gdyż wywołuje złość i agresję. Jest to runa 
Matki-Natury, która podarowała nam ją, by chroniła nasze zdrowie, dodawała sił do pracy 
i wytrwałości w działaniach rozpoczętych pod wpływem runy fehu. Żyje w ziemi i stamtąd 
przesyła do nas dobroczynne energie…

– Dlaczego na świętej brzozie rosnącej nad cudownym źródełkiem jest narysowana runa 
uruz? – przerwała opowieść Orsana.

– Dlatego, że woda w źródełku uzdrawia chorych, a także przywraca im siły i to samo robi 
ta runa. Razem ich działa-

nie wzmaga się. Spójrz Orsano, wędrujemy już cały dzień, niewiele odpoczywaliśmy, ale 
nie odczuwamy zmęczenia, prawda?

– Masz rację – z pewnym zdziwieniem odpowiedziała dziewczyna.
– To dlatego, że opiekuje się nami teraz właśnie runa uruz. Tym niemniej musimy poszu-

kać miejsca na nocleg, słońce chyli się już ku zachodowi. Z wypraw pamiętam, że gdzieś tutaj 
powinna być jaskinia, w której bezpiecznie możemy spędzić noc.

– Jednak nie jest tak idealnie. Otarłam sobie prawą stopę. To nic strasznego, ale trochę mi 
przeszkadza w wędrówce.

– Pokaż.
Wulf uważnie obejrzał skaleczenie.
– Dlaczego wcześniej mi nie mówiłaś, zaraz coś zaradzimy.
Chłopak wyjął ze swojej sakwy podróżnej woreczek z popiołem, wziął szczyptę, wymieszał 

go z wodą i na otartej stopie dziewczyny narysował runę uruz.
– Kiedy zatrzymamy się na nocleg, zrobię to jeszcze raz, a jutro nie będzie nawet śladu 

po otarciu.



17

– Dziękuję ci Wulfie – z wdzięcznością powiedziała Orsana. 
Dalej ruszyli w milczeniu, uważnie się rozglądając w poszukiwaniu schronienia przed 

ciemnością nocy.

Nazwa i jej znaczenie:
uruz, ur; oznacza tura, dzikiego byka, żubra.

Kolor:
bordowy.

Liczba: 
31 lub 3.

Litera polskiego alfabetu: 
U.

Zdrowie: 
zwiększa siłę fizyczną, wzmacnia kości, usuwa hipochondrię, leczy zaburzenia organów roz-
rodczych u kobiet, zalecana również przy dowolnej rekonwalescencji.

Potencjał runy: 
przestrzeń, z której wszystko bierze swój początek, Matka-Ziemia.

Kluczowe właściwości: 
nieograniczony potencjał i możliwości, uwolnienie energii, nieokiełznana siła, nieoczekiwane 
zmiany.

Przesłanie runy: 
miej dość odwagi, by zrezygnować z niepotrzebnych rzeczy, gdyż otworzy to przed Tobą 
nowe możliwości.

Znaczenie wróżebne: 
+  zmiany na lepsze, powrót do zdrowia, rekonwalescencja, pozbycie się niepokojów i lęków, 

realizm, nowe szanse i możliwości, siła wewnętrzna, wykorzystanie posiadanych potencja-
łów, pomyślny rozwój kariery, nowe, korzystne warunki, pójście do przodu;

– agresja, zmiany na gorsze, chorowitość, samooszukiwanie się, niemożność wcielenia w życie 
swoich planów, negatywne wpływy z przeszłości, nieumiejętność skorzystania z szansy, 
brak siły woli, niepokój, lęki i strachy.

Zastosowanie magiczne: 
uwalnia twórczą energię, ułatwia wprowadzanie zmian, przyśpiesza okres aktywności, doda-
je sił mężczyznom i uroku kobietom, pomaga zdobyć lub przywrócić miłość bądź przyjaźń, 
wzmacnia zdolność do koncentracji, przyspiesza realizację planów i zamiarów.
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Runa uruz może pomóc Ci:
– zrealizować Twoje pomysły, wcielić je w realne życie,
– odnowić i uzupełnić energię życiową,
– znaleźć siły do rezygnacji z tego, co niepotrzebne,
– odciąć się od negatywnych wpływów z przeszłości,
– wpływać na okoliczności tak, by uczynić sytuację najkorzystniejszą dla Ciebie,
– zwiększyć Twoją przedsiębiorczość,
– wzmocnić Twoje zdecydowanie i wiarę w siebie.

Runę uruz należy medytować, kiedy chce się uzyskać odpowiedź na następujące 
pytania:
– czy jestem dostatecznie kreatywny?
– czy i dlaczego boję się zmian?
– co powinienem zmienić w swoim życiu?
– czy moja przeszłość nie wpływa na mnie hamująco?
– czy umiem realnie ocenić sytuację i swoje szanse?
– czy umiem podejmować decyzje?
– jaki powinny wyglądać moje palny na przyszłość?

Skrypt runiczny: 
 – stosuje się go, by chronić i wzmacniać zdrowie oraz w celu przyspieszenia rekonwa-

lescencji.


