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 Diversos povos da Antiguidade consideravam as árvores como portais 
para outra dimensão, elos entre o mundo visível e o não-visível.  
 Nos antigos mitos celtas sobre a criação do mundo, as árvores são os 
ancestrais da Humanidade, seres de infinita sabedoria que outorgaram o 
alfabeto, o calendário e o acesso ao mundo dos Deuses. Delas provinham o 
alimento, os instrumentos de trabalho e armas, o abrigo e o combustível para 
cozinhar e se aquecer. Cada árvore também tinha propriedades mágicas 
específicas. 
 As sete essências sagradas utilizadas pelos druidas para fazerem as 
fogueiras dos solstícios (festividades cultuando a Luz e o Fogo) eram o 
carvalho, a faia, o pinheiro, o freixo, a bétula, o olmo e a faia-negra. 
 A árvore mais sagrada para os druidas era o Carvalho (em gaélico, 
“duir”, que deu origem ao nome em inglês “door”, ou seja, “porta”), cujas 
raízes eram o portal sagrado para o Outro Mundo, o reino das Fadas. O 
carvalho representava o centro do mundo. A palavra “druida” (“conhecedor do 
carvalho”) é formada pelas palavras “carvalho” e “sábio” – afinal, o druida 
obteve a sabedoria mágica através das árvores e era o seu guardião. 
 Segundo a mitologia celta, o Ogham (criado pelo deus celta da 
eloqüência e do aprendizado, Ogma) é um alfabeto de uso ritual e oracular. 
Os druidas utilizavam tabuinhas entalhadas como oráculo divinatório.  
 O Ogham era também usado em inscrições e entalhes na madeira, 
entre os séculos I e III d.C. como notações correspondentes ao alfabeto 
latino.  
 Existem diversas inscrições que resistiram até hoje, gravadas em 
pedras. O sentido da escrita pode ser vertical ou horizontal; a leitura pode ser 
no sentido da direita para a esquerda ou o contrário, quando na horizontal; na 
vertical, lê-se a inscrição apenas de baixo para cima. No Reiki Celta, os  
Oghams são desenhados sempre na vertical. 
 Alguns estudiosos acreditam que o Ogham é bem mais antigo, de 
acordo com inscrições encontradas na Espanha e em Portugal, datadas de 
500 a.C. 
 De acordo com o simbolismo atribuído a cada letra-árvore, pode-se 
estabelecer um contato com o Divino. Vistas como criaturas sagradas, os 
celtas acreditavam que as árvores possuem espírito e vasta sabedoria, as 
quais estão sempre dispostas a compartilhar conosco – desde que sejamos 
sensíveis o bastante para ouvir e compreender sua mensagem. 


