
AULA 44



NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A origem das runas das bruxas é um tanto imprecisa, mas 
os textos remetem ao povo celta de Pictos. Essa sociedade 

pagã viveu na região Nordeste da Escócia no final da idade 
do Ferro e utilizava as runas tanto para as artes divinatórias 

quanto para feitiços, com ajuda da Deusa Freya.

As runas bruxas são como as nórdicas mais 
conhecidas, de Odin, sendo formadas por pedras, 

símbolos, intuição e um sistema de leitura. 

Os pictogramas são diferentes, não representando 
necessariamente letras, mas sim arquétipos.
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Como funcionam as runas?
As runas das bruxas são um sistema de lei-

tura divinatório baseado em intuição e influ-
ência energética. A pessoa consulente pode ter 
respostas sobre seu futuro e conselhos, a partir 
da interpretação dos desenhos em cada runa, 
além do posicionamento destas sobre a toalha.

É necessária uma ligação entre quem faz a 
consulta, suas runas e guias ou deidades, para 
que tenha uma interpretação mais acurada da 
mensagem presente nas runas. Da mesma for-
ma, a consulente deve estar em harmonia e fo-
cando no intuito da consulta, dando assim me-
lhores resultados.

Deusa Freya e a 
Origem das Runas

As runas como um todo fo-
ram um presente da Deusa Nórdica 
Freya, uma Vanir, líder das Valquí-
rias e Odin, o grande Deus Nórdico. 

Ela descobriu como criar as ru-
nas e através da sua grande capa-
cidade de persuasão e influência, 
convenceu o Deus a sacrificar seu 
olho por elas.

A partir de então, Freya tem o 
controle sobre as Runas das Bru-
xas e outras, assim como suas sa-
cerdotisas, ao lado de Odin. Ela é 
também uma Deusa, adorada por 
diversos Covens  e por bruxos e 
bruxas solitários, que fazem sua 
jornada com base no estudo da an-
tiga arte.
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Como fazer as Runas?
Você pode comprar as runas das bruxas já prontas ou fazer as suas próprias em casa. 

Para isso, vai precisar de materiais bem básicos e é fácil de fazer. 

Primeiro de tudo, você vai precisar de 13 pedras pequenas ou pedaços de madeira, 
com tamanho mais ou menos parecido. Também vai precisar de tinta, marcador perma-
nente ou pirografo (caso faça as runas com madeira). 

Para começar, lave muito bem as peças com água e sal, deixando de molho por 24 ho-
ras. Depois de secar muito bem, deixe exposto ao luar (preferencialmente lua cheia) por 
uma noite, sem que seja exposto ao sol. 

Então, coloque em um saquinho de tecido previamente defumado e guarde sob seu 
travesseiro por 7 dias, para criar maior conexão.

Passado esse período, basta gravar cada pictograma nas peças e fazer a toalha para 
leitura. Ela é bem simples, sendo apenas um quadrado de 70×70 com 3 círculos gravados, 
um grande, um médio dentro deste e um pequeno bem no centro. Guarde tudo junto, em 
local onde somente você tem acesso.
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Como se preparar para a Leitura?
É fundamental se preparar adequadamente para fazer a leitura da runa das bruxas, ela 

depende muito da sua conexão com a natureza sutil. Dessa forma, é importante estar em 
harmonia e com o melhor equilíbrio energético possível.

Para isso, é interessante fazer um pouco de meditação antes da leitura, defumar o local 
com incenso, colocar uma música, som, mantra ou onda adequada e evitar qualquer coisa 
que possa interromper. Se quiser, pode beber um chá de Artemísia ou hortelã, para ajudar 
na intuição.
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SIGNIFICADO DE CADA 
RUNA DAS BRUXAS

RUNA DO SOL
A runa das bruxas com o pictograma do sol indica maior ganho 

material, financeiro. Muito além disso, representa a abundância e ilu-
minação, tanto no campo material, mental ou espiritual. Para isso, 
precisa estar em movimento e utilizando sua energia ativa.

Cuidado no falar e agir com as pessoas que são próximas a você é 
fundamental nos próximos tempos, pois uma inimizade de alguém próximo pode resultar 
negativamente. Representa também a chegada de uma bênção ou uma força extra para 
impulsionar seus projetos e ideias.

RUNA DOS PÁSSAROS
Desapegue-se do que passou e simplesmente deixe que vá embora 

o que não pertence mais à sua vida, realidade ou trabalho. Não se per-
mita estar preso e voe atrás dos seus sonhos e desejos, pois a época é 
propícia e o sucesso é mais certo.

Podem surgir novos projetos ou pessoas em sua vida, que trarão 
pontos de vista e oportunidades diferentes para você. O campo de viagens, mudanças e 
principalmente comunicação podem ter um adicional energético. É bom também analisar 
suas convicções espirituais.

RUNA DOS ANÉIS
Essa runa das bruxas representa a chegada de uma parceria impor-

tante para sua vida e uma maior facilidade em comporá alianças du-
radouras. Qualquer questão que envolva justiça pode ser beneficiada, 
sendo uma boa hora para rever algumas situações.

No amor, os laços tendem a ficar mais fortes e é interessante in-
vestir mais tempo nas relações que realmente importam. Também indica a necessidade de 
alianças ou parcerias que incrementem sua rede de contatos, pois ela pode ser necessária 
muito em breve.
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RUNA DA MULHER
A runa da mulher tem relação com a eliminação das coisas que 

poderiam estar te prejudicando de alguma forma. Ela é o sinal de que 
é hora de testar novos caminhos e iniciar projetos engavetados, pois as 
portas estão abertas e o caminho livre para a prosperidade.

Ela está associada com a abertura e possibilidades, podendo 
ser interpretada como a chegada do novo ou a chance de começar o que antes estava 
infrutífero. É um bom momento para fazer feitiços de prosperidade ou até mesmo 
banimentos.

RUNA DO CASAMENTO
Essa runa das bruxas representa a finalização, encerramento, 

concretização. Mostra que problemas antigos que pareciam insolú-
veis vão agora se resolver, casamentos vão se solidificar e para quem 
espera ter filhos, provavelmente a hora é essa.

Também mostra o caminho para o perdão, do outro e de si mes-
mo, com grandes chances de sucesso nas mais diversas áreas da vida, 

incluindo a pessoal. Ótima época para feitiços de proteção contra energias densas, mal 
olhado e afins.

RUNA DAS ONDAS
Assim como as águas do mar, sua vida passa por fases mais altas 

e outras mais baixas. Às vezes é tempo de cheia, outras de vazante, 
pois tudo se modifica o tempo todo, sempre. Procure ter paciência e 
sonhe, porém, com os pés no chão, para não ter seu barco arrastado 
para longe.

É uma boa época para viajar e cuidar da saúde, pois as energias estão propícias às 
mudanças. Cuide também da sua energia e procure afastar pensamentos negativos e des-
trutivos, mantendo sua mente e coração no lugar certo. Ótima época para magia, princi-
palmente de cura.
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RUNA DO HOMEM
A mensagem por trás da runa das bruxas do homem é a ação, co-

ragem de fazer com que sua vontade se manifeste, mesmo que seja 
através do seu suor. Hora de ter força e acreditar em si, buscando in-
formações e agindo de acordo com seus objetivos.

Por outro lado, é importante ter cuidado com a impulsividade, 
para não cometer injustiças ou tomar decisões precipitadas. Além disso, é bom se proteger 
energeticamente contra energias densas ou até mesmo, ataques espirituais.

RUNA DA COLHEITA
Chegou a hora de colher os frutos de tudo o que você veio seme-

ando ao longo do tempo. Se vai ser algo bom ou ruim, vai depender 
unicamente das sementes que deixou no caminho. Se você está aguar-
dando uma notícia ou resultado de algo, ela chegará em breve.

Novas ideias, reconhecimentos e opções vão surgir na sua vida, 
pense muito bem em cada decisão e não aja de forma precipitada. Dedique sua confiança 
somente a quem merece e procure agir com parcimônia, sempre que for possível.

RUNA DA ESTRELA
Chegou a hora daquele sonho importante se manifestar, pode ser 

algo no campo pessoal ou profissional, tão planejado e desejado. Vai ser 
uma fase de boas mudanças, muito crescimento e brilho. Fique atento 
aos sinais que a vida está te dando e aos caminhos que estão se abrindo.

Pode ser que nessa mudança, você precise deixar para trás velhas 
roupagens e ideias que já não se encaixam na sua nova realidade. Quanto ao seu lado es-
piritual, pode ficar tranquilo, pois conta com a proteção e ajuda dos seus guias ou anjo da 
guarda.
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RUNA DA ENCRUZILHADA
Encontre em você e nas pessoas queridas, a força para superar mais 

esses obstáculos que estão te colocando a prova. Não se preocupe pois, 
você tem força para passar por eles, basta olhar para dentro de si, ao 
invés de escutar quem não merece sua atenção.

Tenha discrição por um tempo, protegendo a você e sua família de 
comentários e ações de pessoas que possam querer lhes prejudicar. Pode parecer uma fase 
de estagnação e gerar muita frustração, aprenda a lidar com as emoções e não se permita 
corromper.

RUNA DA LUA
Volte-se para o seu feminino, para a Deusa que habita em você e 

comece a desenvolver a sua intuição. É hora de introspecção e cautela, 
cuidando principalmente dos seus pensamentos, sentimentos e pala-
vras. Escolha as pessoas nas quais pode confiar e cuide do que fala para 
elas.

É hora de colocar os pés no chão e transformar os sonhos em projetos, estes em obje-
tivos e metas, vivendo mais no agora do que no irreal. A fantasia impulsiona, se utilizada 
corretamente, mas estagna quem se vicia no prazer da ilusão. Aproveite a fase de bençãos 
lunares, aguçando a intuição e autoconhecimento.

RUNA DO OLHO
Conhece-te a ti mesmo. Chegou a hora de despir as máscaras, tirar 

a sujeira debaixo do tapete da mente e mexer no que está escondido. 
Pode doer, mas vai curar. Tenha foco e atenção no agora e não hesite 
em pedir ajuda, pois você vai precisar.

Fase de introspecção e, se souber aproveitar, grande ganho de sabedoria e poder. Sua 
magia e intuição sairão fortalecidas nesse processo e o elo com os antepassados tende a 
crescer. Aproveite bem para se desenvolver, aprender novas habilidade e se reconstruir.
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RUNA DA FOICE
A runa das bruxas com uma foice indica a necessidade de fecha-

mento de ciclos que você postergou e ainda estão em aberto. Há algo 
importante que você precisa finalizar, interromper ou se desligar. Pode 
ser inclusive uma situação que você vem tentando resolver, mas que 
realmente não há saída.

No campo amoroso, pode representar a separação ou divórcio, no profissional, dis-
soluções, quebra de contratos e afins. Reforce sua proteção espiritual, pois pode ser que 
energias mais densas e mal-intencionadas estejam próximas de você.

 
 

As runas das bruxas são uma 
ferramenta de exercício da intuição!

As runas das bruxas podem levar a um maior autoconhecimento, treinamento da in-
tuição e ajudar a terceiros a encontrar seus caminhos.

As runas das bruxas precisam da intermediação de quem está lendo para a correta in-
terpretação. Dessa forma, é uma excelente ferramenta para estimular e praticar a atenção 
constante para a sensibilidade necessária que sua intuição precisa para se desenvolver.

Dessa forma, além de um excelente oráculo, essas runas levam a um maior autoco-
nhecimento, treinamento da intuição e ainda pode ajudar as outras pessoas a encontrarem 
seus caminhos na vida.
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