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O S  N O V E  R E I N O S  D E

Y G G D R A S I L



YGGDRASIL

Localizada no centro do Universo, Yggdrasil, a Árvore da Vida, liga

os nove mundos da cosmologia nórdica. 

 

Nas suas raízes mais profundas Niflheim, um mundo sombrio de

gelo eterno e escuridão.  

No seu tronco, Midgard, o mundo material dos Homens.

No ponto mais alto, que se imaginava tocar o Sol e a Lua, Asgard,

a cidade dourada dos deuses guerreiros onde ficava situado o

Valhala, morada de Ódin. 

Nos frutos de Yggdrasil, podemos encontrar todas as respostas às

grandes perguntas da Humanidade.

(Mitologia Nórdica) 



Midgard, o Mundo dos Homens:  

A Realidade Manifestada. O mundo tangível. Corpo e Ego. 

Asgard, o Mundo dos Æsir (deuses guerreiros): 

Reino da consciência arquetípica. Influências positivas que

favorecem o momento presente. 

Vanaheim, o Mundo dos Vanir (deuses mais "amorosos")

Harmonia, vitalidade e bem-estar. As forças que trabalham  a

favor dos humanos no consciente. 

Helheim, o Mundo dos Mortos:  

Influências inconscientes ou secretas. Desejos escondidos.

Influencias negativas do passado que restringem o presente.

Svartalfheim, o Mundo dos Elfos Escuros ou Anões: 

Memória, emoções, assuntos financeiros, questões sobre as quais

de deve reflectir. 

Alfheim, o Mundo dos Elfos Luminosos: 

Planeamento, cognição, intelecto, aspectos mentais, assuntos de

família. 

Jotunheim, o Mundo dos Gigantes de rocha e de gelo: Crises,

mudanças, oportunidades. 

Niflheim, o Mundo de Gelo Eterno:  

Influências restritivas. Coisas que não são o que parecem. 

Muspelheim, o Mundo de Fogo: 

Influências activas externas. O que o destino quer de nós.
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Vanaheim, o mundo dos Vanir (deuses "amorosos").

Harmonia, vitalidade e bem-estar. Tudo o que promove

crescimento. Relacionamentos sentimentais. As forças que

trabalham  a favor dos humanos no consciente. 

DAGGAZ, O Dia

Daggaz assinala frequentemente um grande avanço no processo

de mudança. Chegou o momento certo e o resultado é

assegurado sem ser previsível. 

 

Entrega e tem confiança, mesmo que o momento pareça um salto

de mãos vazias no vazio.

Com esta runa, a tua natureza guerreira revela-se.

Um grande período de concretização e prosperidade é

frequentemente introduzido por Dagaaz. 

As trevas ficam para trás e o novo dia vai nascer. 

Não te disperses em pensamentos vãos em relação ao futuro e

não te comportes de forma negligente nesta nova situação. 

Neste tempo de transformação, é necessário trabalho sério. 

Fá-lo com alegria!

DAAGAZ



Helheim, o mundo dos mortos:  Influencias inconscientes, ou

secretas. Desejos escondidos. Influencias negativas do

passado que restringem o presente.

Thurisaz, o Portal

Há trabalho a ser feito tanto dentro como fora de nós. 

Thurisaz representa a fronteira entre o céu e a terra. 

É a runa da não acção. 

Estás a ser confrontada com um reflexo do que está escondido

dentro de ti, aquilo que tem que ser exposto e analisado antes

que seja tomada a acção correcta.

Esta runa fortalece a tua capacidade de saber esperar. 

Não é altura para tomar decisões. 

Forças de transformação profundas estão activas neste momento.

THURISAZ



Svartalfheim, o Mundo dos Elfos Escuros ou Anões: Memória,

emoções, questões sobre as quais de deve reflectir. 

Tyr, o guerreiro

A batalha do guerreiro espiritual, é sempre consigo próprio. 

Encontrando vontade através da acção, mas sem expectativas

nem ansiedade em relação aos resultados.

Deixar que a vontade do céu flua através de ti.

Tyr simboliza a espada que permite cortar o que já não serve.

A paciência é a virtude desta runa.

Olhe para dentro de ti, mergulhe até às fundações da própria

vida. Só agindo desta forma poderás entender as necessidades

mais profundas da tua natureza e ter acesso aos teus mais

profundos recursos. 

O desejo de conquista é poderoso e nesta situação, será a

conquista de ti própria.

Uma busca vitalícia que pede atenção, consciência e força de

vontade para percorrer esta passagem com compaixão e

confiança.

TYR



Jotunheim, o mundo dos gigantes de rocha e de gelo. Crises,

mudanças, oportunidades. Representam as forças que

trabalham contra o individuo.

 

Mannaz, o Humano inteiro

Só a clara vontade de mudar é eficaz neste momento. 

Uma relação correcta com o Eu é essencial, pois é a partir daqui

que todas as possíveis relações com os outros e com o Divino

podem desabrochar.

Seja qual for o teu mérito, entrega e age com moderação, pois só

assim poderá encontrar a verdadeira direcção.

Está no mundo, mas não envolvida por ele. 

Mantém-te receptiva aos impulsos que flúem do Divino para o

interior e para o exterior. 

Lembra-te sempre da efemeridade da vida e foca-te no que

permanece. 

 

Assim como a terra é trabalhada antes da sementeira, o Eu deve

que conhecer a paz e a quietude antes de descobrir a sua

verdadeira canção.

Não é altura de dar crédito às realizações ou focar em resultados.

Sente-te satisfeita por cumprir as tuas tarefas sem esperar pelos

resultados. 

É aqui que reside o segredo de viver o "aqui e agora".

MANNAZ



Niflheim, o mundo de gelo eterno:  Influencias restritivas.

Coisas que não são o que parecem. 

Kennaz, a tocha que leva a luz

Esta é uma runa de abertura e claridade para dispersar a

obscuridade que tem obscurecido alguma parte da tua vida. 

És livre tanto para receber, como para conhecer a alegria de dar

incondicionalmente.

Kennaz é a runa das actividades matinais, da seriedade, da

intenção clara e concentração, qualidades essenciais para

qualquer "novo começo".

Quanto mais luz irradiares à tua volta, melhor poderás discernir

entre o que é trivial e o que está fora do contexto.

Reconhece que se por um lado és limitada e dependente, por

outro existes no centro perfeito onde a harmonia e as forças

benéficas do Universo convergem e irradiam. 

Tu és O Centro.

KENNAZ



 Muspelheim, o mundo do fogo: Influencias activas externas.

O que o destino quer de nós.

Nyd - A Prova

Esta Runa representa os obstáculos que criamos a nós próprios,

assim como aqueles que encontramos no mundo à nossa volta. 

O papel de Nyd é identificar a sombra, o teu lado oculto ou

reprimido, lugares onde o crescimento estagnou,e que podem

resultar em fraquezas, que são projectadas nos outros.

Trabalha com a tua sombra, examina o que está na tua natureza a

atrair dificuldades.

Quando conseguires olhar esta Runa com um sorriso, reconhecerás

que os problemas, as contrariedades e retrocessos, são

professores, guias e aliados.

Necessidade de silêncio e de interiorização.

O bom humor e a perseverança, são essenciais em tempos de

desafios.

NYD
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