
Droga życia 4 
Czwórka Baran: Othala 

2019 rok to dla Ciebie czas budowania fundamentów, czerpania z mądrości przodków, bezpieczeństwo, stabilizacja, 
a nawet budowanie rodziny. Przyświecać Ci będzie wibracja runy Othala, która sprzy ja harmonijnym relacjom, 
stabilizacji materialnej, domowi i dobrobytu. W tym roku możesz zbudować dom, kupić mieszkanie lub po prostu 

zmienić miejsce zamieszkania, ale w granicach, które już znasz. Zakończysz wszystkie projekty, które zaczęłaś już 
wcześniej i poprawisz swoje relacje rodzinne, ale pamiętaj, że wszyscy muszą mieć chęć i empatię, które pomogą w 

nawiązaniu harmonijnych relacji. Ten rok jest wspaniały na wszelkie przedsięwzięcia związane z budowaniem 
fundamentów: zakładanie firmy, budowa domu, małżeństwo, intratna sprzedaż oraz budowanie swojej pozycji w 

społeczeństwie. Z pewnością dostaniesz wiatru w żagle, a bliscy będą Cię wspierali. Będziesz też musiała poświęcić 
czas sprawom rodzinnym. 

Miłość  
Ten rok będzie bardzo szczęśliwy dla wszelkich przedsięwzięć miłosnych. W stałych związkach może pojawić się 
okazja do zaręczyn, budowy domu, powiększania rodziny, a u osób poszukujących miłości nie zabraknie okazji do 
romansu oraz nowych znajomości, które mogą zaowocować czymś więcej. Pokazuje to runa Raidho. W podróży 

możesz poznać kogoś bardzo interesującego.  

Kariera i finanse 
2019 rok to bardzo szczęśliwy czas na wszelkie działania, mające na celu polepszenie Twojej sytuacji materialnej i 
zawodowej. Jeżeli masz ochotę na zmianę pracy, może pojawić się szansa na dużo lepszą od tej, którą masz teraz. 
Jeżeli planujesz inwestycję, np. w dom lub firmę, ten rok przyniesie Ci szczęście. To wszystko za sprawą szczęśliwej 

runy Wunjo, która zapowiada dobrą sytuację materialną, możliwość powiększenia swojego dochodu, dobrą pracę i 
satysfakcję z wykonywanej pracy. Być może też wygrasz coś na loterii lub w konkursie :)  



Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie będzie sprawiało Ci kłopotu. Zwróć jednak uwagę, żeby w codziennym pędzie nie wypalić 
swojej energii. Poświęć co najmniej raz w tygodniu kilka chwil tylko dla siebie: weź kąpiel z garścią soli, zrób sobie 

peeling, poczytaj książkę, pomedytuj. Zrób coś dla siebie.  

Anioł wspierający: Archanioł Azrael 

Imię Archanioła Azraela oznacza „Anioł Boży” i boską opieką Cię otoczy. Pomoże Ci przetransformować stare, 
niepotrzebne schematy w nowe, pomoże pożegnać się z tym, co już Ci nie służy i otworzy się na nowe, ale też 

pocieszy Cię w trudnych chwilach. Azrael pomoże Ci popracować nad emocjami. 

Wiadomość od Aniołów 
Zadbaj o swoją energię. Jesteś doskonałym kanałem energetycznym, który może uzdrawiać i siebie i innych. 

Poświęć czas na zapoznanie się ze swoją energią, czakrami, poczytaj książki o tematyce duchowej, udaj się do 
bioenergoterapeuty. Być może odkry jesz swój nowy talent. 



Czwórka Byk: Eihwaz  

2019 to dla Ciebie rok poszukiwań i transformacji, zwłaszcza na arenie duchowej. Na zewnątrz wszystko będzie 
toczyło się swoim rytmem, nie będzie większych zawirowań, a wręcz mogą czekać Cię sukcesy, ale w Twoim 

wnętrzu, emocjach i duszy może buzować. W tym roku możesz mieć wiele dylematów i zastanawiać się, co zrobić 
dalej ze swoim życiem. Niby wszystko jest w porządku, ale może przyszedł czas na zmiany? A może można zrobić 

coś lepiej? Możesz wiele się zastanawiać, martwić, rozważać, wpadać w skrajne emocje, ale nie podejmować żadnej 
konkretnej decyzji. Rok ten upłynie Ci więc na szukaniu równowagi emocjonalnej, ale też przyniesie Ci możliwości 

przetransformowania starych schematów i zmiany w najważniejszej sferze - Tobie samej. Ten rok może być dla 
Ciebie przełomowy, a konkluzja pojawi się sama: jeżeli chcesz coś osiągnąć, to idź i to zrób, ponieważ masz w sobie 

moc i siłę do zrobienia wszystkiego, co tylko zapragniesz. Ogólnie ten rok upłynie Ci pod znakiem rozważań 
duchowych, które będą miały wpływ na Twoje życie. 

Miłość  
W miłości rok 2019 będzie burzliwy. Z jednej strony mogą pojawić się rozstania i powroty, z drugiej pojawią się 
nowe możliwości i nowe znajomości. Na pewno nie będziesz się nudzić, niezależnie od tego czy jesteś w stałym 

związku, czy też czekasz na miłość. Ale każdy kryzys daje nową szansę, możliwość zmiany i zrobienie czegoś lepiej. 
W tym roku masz możliwość nawiązać ciekawe przy jaźnie i zobaczysz, że ludzie są wartością samą w sobie, a bez 

nich nic nie jest takie samo. 

Kariera i finanse 
W tym roku postaw na współpracę międzyludzką, dzięki temu poczujesz, że nie jesteś sama. Zawodowo czeka Cie 

wiele nowych możliwości, zasłużony awans, ale też możesz otrzymać trudniejsze zadanie, które będzie wymagało od 
Ciebie nauki i podwyższenia swoich kwalifikacji. Możesz bać się, że nie podołasz, ale nie będzie to miało przełożenia 
w rzeczywistości - jeżeli się postarasz, wszystko się uda. W końcu pracowałaś na to od lat. Jeżeli szukasz pracy, w 

tym roku może pojawić się dobra propozycja, dzięki znajomościom. Finansowo stabilnie. 



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno Ci dokuczać w tym roku, a wręcz możesz poczuć wzrost sił witalnych i samopoczucia, na co 

wskazuje runa Ingwaz. Jeżeli chorujesz, w tym roku możesz liczyć na poprawę.  

Anioł wspierający: Archanioł Chamuel 

Archanioł Chamuel jest najlepszym uzdrowicielem serca i przekaźnikiem różowego promienia bezwarunkowej miłości. 
Wezwij go, kiedy potrzebujesz miłości do siebie samej, do kogoś innego, zrozumienia. Nigdy nie jesteś sama i 

Archanioł Chamuel umocni Cię w tym uczuciu. 

Wiadomość od Aniołów 
Zadbaj o swoją energię. Jesteś doskonałym kanałem energetycznym, który może uzdrawiać i siebie i innych. 

Poświęć czas na zapoznanie się ze swoją energią, czakrami, poczytaj książki o tematyce duchowej, udaj się do 
bioenergoterapeuty. Być może odkry jesz swój nowy talent. 



Czwórka Bliźnięta: Wunjo 

Rok 2019 będzie dla Ciebie pomyślny w wielu aspektach życia, a patronować mu będzie Wunjo - runa szczęścia, 
radości, uśmiechu i przy jaźni. Jesteś już bardzo blisko celu, a Twoje zamierzenia i plany, które poczyniłaś w ostatnim 

czasie, w tym roku mają szansę dokonać się i sprawić Ci wiele radości. Szczęście jest na wyciągnięcie ręki, 
wystarczy po nie sięgnąć, niezależnie od tego czy dotyczy to sfery miłości, pracy, przy jaźni czy zdrowia. Ostatni 

czas mógł być dla Ciebie bardzo męczący i trudny, teraz możesz zacząć cieszyć się życiem i pomyśleć o 
odpoczynku. Może udasz się na zasłużone wakacje? A może zawsze marzyłaś o skoku ze spadochronem? 2019 
da Ci wiele możliwości do realizacji swoich marzeń, zabezpieczenie materialne i wiele osób, z którymi spędzisz fajny 

czas i którzy wesprą Cię w trudniejszych chwilach. Pamiętaj jednak, że runa Wunjo nawołuje do tego, żeby się 
uśmiechać i zawsze widzieć dobrą stronę. Wesprzy j się na ludziach, którym możesz zaufać. Wtedy tylko dobre rzeczy 

się przytrafią. 

Miłość  
W miłości harmonia i powodzenie. Bardzo duża energia seksualna, która skłoni Cię do romansów. Ale romans może 

przekuć się w stały związek. Wunjo wspiera runa Gebo, która oznacza opiekuńczego i mądrego partnera, który będzie 
dzielił się z Tobą nie tylko uczuciem, ale także wiedzą i mądrością, dzięki czemu sama będziesz mogła podjąć 

właściwe decyzje w życiowych kwestiach. W stałych związkach możliwe zaręczyny i ślub, a ci poszukujący miłości 
mogą znaleźć dokładnie to, czego szukają. Będziesz czuła się bezpiecznie. 

Kariera i finanse 
W tym roku pieniędzy Ci nie zabraknie, ale uważaj na swoje wydatki. Nie bądź lekkomyślna i nie szastaj pieniędzmi, 
bo wtedy możesz stracić, przed czym przestrzega runa Laguz. Pilnuj wydatków i rachunków, płać w terminie. Nie 

inwestuj w niepewne źródła. Ponadto słuchaj swojej intuicji i nie pozwól, żeby do Twojego życia zawodowego 
zawitała stagnacja. Jeżeli czujesz, że czas na zmiany kariery, zaufaj swojemu wewnętrznemu przewodnikowi. Być 

może w Twojej głowie zakiełkuje całkiem nowy pomysł i zechcesz zrealizować go na arenie zawodowej. Ogólnie rok 
spokojny. 



Zdrowie 
W tym roku poczujesz przypływ sił witalnych i radość z życia. Mogą zdarzyć się jednak drobne infekcje z gorączką, 

ale będą one krótkotrwałe. To bardzo dobry rok na poradzenie sobie z problemami skórnymi, o czym mówi runa 
Kenaz. Ogólnie rok bez zmartwień na polu zdrowotnym. 

Anioł wspierający: Archanioł Gabriel 

Anioł Gabriel wspiera wszystkie osoby, zajmujące się komunikacją. Jest także Aniołem macierzyństwa i dzieci. 
Gabriel pomoże Ci oczyścić swoje myśli, emocje i ciało z wszelkich negatywności oraz napełni Twoje serce czystą 

energią. 

Wiadomość od Aniołów 
Posiadasz wrodzone predyspozycje przywódcze i cieszysz się dużym szacunkiem. Wykorzystaj je do wprowadzania 

duchowych aspektów do Twojej pracy i kieruj się w życiu sprawiedliwością. 



Czwórka Rak: Fehu 

Rok 2019 będzie dla Ciebie pomyślny w wielu aspektach życia, a patronować mu będzie Fehu - runa nowych, 
lepszych początków i materialnego dostatku. Czasami jesteśmy smutni, czasami jesteśmy weseli, ale koniec końców 
chodzi o to, żeby cieszyć się tym, co się ma i nie wpadać ze skrajności w skrajność. Ten rok będzie dynamiczny i 
obfitujący w różnego rodzaju okazje i znajomości, które pomogą Ci rozwinąć się, zwłaszcza w sferach materialnej i 

rozwoju swojej wiedzy. Będziesz mieć wiele sił do tego, żeby osiągnąć wyznaczone przez Ciebie cele. Nie powinno Ci 
niczego zabraknąć, a przy dobrym gospodarowaniu energią, możesz pomnożyć to, co masz. Pamiętaj jednak, że we 
Wszechświecie musi panować równowaga - dawaj, a będzie Ci dane, pracuj, a osiągniesz sukces. Jednak nie spalaj 

się w sobie i oprócz pracy, znajdź czas także na spędzenie chwil ze swoimi bliskimi i z sobą samą. Podaruj sobie 
prezent, spójrz w lustro i powiedz sobie komplement. Nawet, jeżeli przydarzą się gorsze chwile, kiedy dasz sobie 

odrobinę miłości, dzień od razu stanie się piękniejszy.  

Miłość  
W tym roku czeka Cię wielkie szczęście w miłości, zarówno jeżeli jesteś już w związku, jak i jeszcze poszukujesz 

tej/tego jedynej/go. To właśnie teraz możesz poznać właściwą osobę, z którą stworzysz udaną relację, a w stałych 
związkach mogą pojawić się większe plany na przyszłość. Szczęście Cię nie opuści, a to wszystko za sprawą runy 

Wunjo, która wspiera Fehu w miłości. Jeżeli planujesz dziecko, w tym roku jest szczególna okazja do zajścia w ciążę. 
Ten rok będzie obfitował w nowe znajomości i szanse na związki. Rozejrzy j się, bo może obok Ciebie jest ktoś warty 

zauważenia. 

Kariera i finanse 
W karierze rok 2019 przyniesie Ci zmiany, które dokonają się niezależnie od Ciebie, a to wszystko za sprawą runy 

Hagalaz.. Wszystkie schematy, które już Ci nie służą, będą musiały odejść i zrobić miejsce nowym, lepszym dla 
Ciebie możliwościom. Bądź uważna i pamiętaj, że jesteś pod szczęśliwą runą, dlatego nawet pozornie trudne 

sytuacje, będziesz potrafiła zmienić na swoją korzyć. W portfelu raz będziesz miała więcej, raz mniej, ale 
najważniejsze doceniać, co się ma, a otworzysz się na przepływ obfitości.  



Zdrowie 
Ogólnie zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów. 

Anioł wspierający: Archanioł Raziel 

Archanioł Raziel, jako najbliższy współpracownik Boga, zna wszystkie sekrety Wszechświata. W tym roku będzie 
wspierał Cię w transformowaniu negatywnego w pozytywne oraz w zrozumieniu głębszego sensu danej sytuacji - 

pomoże Ci zobaczyć ją z różnych perspektyw. Ponadto napełni Cię spokojem i otworzy Cię na duchowe odczuwanie. 

Wiadomość od Aniołów 
Kiedy znajdujesz się na łonie natury, wszystko staje się piękniejsze, spokojniejsze, łatwiejsze. Kochasz ziemię, 

kwiaty, drzewa, rośliny, słońce, gwiazdy, zwierzęta. Zadbaj o to, co Ciebie otacza. Szanuj środowisko, zaopiekuj się 
zwierzętami. Natura Ci się odwdzięczy.  



Czwórka Lew: Tiwaz 

Obierz cel, weź odpowiedzialność za swoje decyzje i krocz z odwagą w kierunku, który obrałaś. W tym roku 
będziesz miała dużo pracy, ale też sukces jest na wyciągnięcie ręki. 2019 to rok konsekwentnego działania i stałego 
posuwania się do przodu. Będziesz musiała wykazać się cierpliwością i determinacją, ale jeżeli będziesz szła z wiarą, 

że wszystko Ci się uda, dokładnie tak będzie. Runa Tiwaz jest runą zwycięzców i przegranych. Wskazuje na 
możliwość rozwiązywania kwestii prawnych i urzędowych, ale też sukces w wyniku konsekwentnego działania. A 

więc weź sprawy w swoje ręce, ustal cel i intencję na ten rok i idź. To nie jest rok dla niezdecydowanych.  

Miłość  
W miłości harmonia i powodzenie. Bardzo duża energia seksualna, która skłoni Cię do romansów. Ale romans może 

przekuć się w stały związek, a nawet może zaowocować dzieckiem. Runę Tiwaz wspiera Gebo, która oznacza 
opiekuńczego i mądrego partnera, który będzie dzielił się z Tobą nie tylko uczuciem, ale także wiedzą i mądrością, 

dzięki czemu sama będziesz mogła podjąć właściwe decyzje w życiowych kwestiach. Będziesz czuła się bezpiecznie. 

Kariera i finanse 
W tym roku czekają Cię przypływy i odpływy. Jeżeli teraz Twoja sytuacja zawodowa i finansowa jest w gorszym. 

stanie, przygotuj się na poprawę. Jeżeli jest dobrze, mogą pojawić się okresowe trudności. Nie bądź lekkomyślna i nie 
szastaj pieniędzmi, bo wtedy możesz stracić, przed czym przestrzega runa Laguz. Pilnuj wydatków i rachunków, płać 

w terminie. Nie inwestuj w niepewne źródła. Ponadto słuchaj swojej intuicji i nie pozwól, żeby do Twojego życia 
zawodowego zawitała stagnacja. Jeżeli czujesz, że czas na zmiany kariery, zaufaj swojemu wewnętrznemu 

przewodnikowi. Być może w Twojej głowie zakiełkuje całkiem nowy pomysł i zechcesz zrealizować go na arenie 
zawodowej. Obierz cel i idź w jego kierunku.  



Zdrowie 
W tym roku postaw na ruch. Siłownia, pilates, joga, tai-chi lub zwykły, ale regularny spacer pomogą Ci zachować 

dobrą kondycję i zdrowie.  

Anioł wspierający: Archanioł Gabriel 

Anioł Gabriel wspiera wszystkie osoby, zajmujące się komunikacją. Jest także Aniołem macierzyństwa i dzieci. 
Gabriel pomoże Ci oczyścić swoje myśli, emocje i ciało z wszelkich negatywności oraz napełni Twoje serce czystą 

energią. 

Wiadomość od Aniołów 
W książkach znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Wybieraj intuicy jnie i czytaj, czytaj, czytaj.  



Czwórka Panna: Ansuz   

Tworzenie, kreacja, dyplomacja, mowa. Ten rok będzie dla Ciebie bardzo kreatywny i da Ci wiele okazji i inspiracji… 
Do czego? Masz nieograniczone możliwości! Runa Ansuz zwiastuje wenę twórczą, natchnienie, naukę nowych 

rzeczy, ale też uwolnienie się od starych lęków. Twoja sytuacja materialna ulegnie poprawie, zwłaszcza, jeżeli Twoja 
praca związana jest z pisaniem lub mówieniem.  W tym roku możesz też zapragnąć napisać książkę, założyć bloga 

lub rozpocząć nowy projekt i bardzo dobrze, bo runa Ansuz wspiera wszystkie osoby, które pragną inspirować 
innych. W tym roku może spotkać Cię miła niespodzianka. Nic nie powinno stanąć na przeszkodzie do Twojego 

sukcesu, ponieważ w tym roku dużo łatwiej będzie Ci zrozumieć drugiego człowieka i wyrażać swoje myśli. Postaw 
na umysł. 

Miłość  
W tym roku może czekać Cię wiele wyzwań na polu partnerskim i rodzinnym. Możliwe są nieporozumienia z rodziną. 
Możesz być niezrozumiana przez swoich bliskich, a Twoje działania będą dla nich trudne do przejścia, co dadzą po 
sobie poznać. Możesz w tym roku poznać kogoś, z kim będziesz chciała stworzyć związek, ale możesz spotkać 
się z brakiem akceptacji ze strony rodziny (Twojej lub partnera), co może negatywnie wpłynąć na Waszą relację.  

Będziesz musiała wykazać się dyplomacją, a to pójdzie Ci świetnie, więc uwierz w siebie. W stałych związkach może 
także dojść do pewnych nieporozumień na polu komunikacji - oboje możecie myśleć o tym samym, ale możecie nie 

potrafić tego okazać. To wszystko może negatywnie wpłynąć na Twoje samopoczucie, ale pamiętaj, że jesteś mądra i 
inteligentna, a runa Ansuz wspiera Cię w wypowiadaniu myśli. 

Kariera i finanse 
Jeżeli jesteś wierna sobie, tylko dobre rzeczy mogą Ci się przytrafić. W tym roku masz szansę na zwiększenie swoich 

dochodów oraz nieoczekiwany zysk. Jeżeli Twoja praca przynosi Ci radość i satysfakcję, wciąż będziesz się 
rozwijała i umacniała swoją pozycję. Jeżeli jednak czujesz, że Twoja praca nie jest tą docelową, zacznij rozglądać 
się za czymś nowym - ten rok jest korzystny do pracy twórczej, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zaczęła 
żyć tak, jak chcesz. Runa Dagaz przyświeca Twoim ideom i wspiera Cię w realizacji planów zawodowych. Może 

założysz bloga albo zaczniesz malować? 



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno przysporzyć Ci większych kłopotów. Będziesz miała dobre samopoczucie, a może nawet 

poczujesz wzrost siły witalnej oraz płodności. Pamiętaj jednak, żeby zachować umiar we wszystkim. 

Anioł wspierający: Archanioł Gabriel 

Anioł Gabriel wspiera wszystkie osoby, zajmujące się komunikacją. Jest także Aniołem macierzyństwa i dzieci. 
Gabriel pomoże Ci oczyścić swoje myśli, emocje i ciało z wszelkich negatywności oraz napełni Twoje serce czystą 

energią. 

Wiadomość od Aniołów 
Masz więcej możliwości, niż Ci się wydaje. Więcej - Twoje możliwości są nieograniczone. Czas, pieniądze, wiedza, 

jedzenie i wszystko, co jest Ci niezbędne, zostanie Ci zapewnione, jeżeli tylko w to uwierzysz. Nie martw się i działaj 
w kierunku, o którym zawsze marzyłaś, ponieważ możesz wszystko.  



Czwórka Waga: Sowilo (odwrócona) 

Rok 2019 może być dla Ciebie burzliwy i trudny do przejścia. Coś odejdzie, coś się zniszczy, zwłaszcza na arenie 
miłosnej, a Ty możesz chcieć za wszelką cenę walczyć i utrzymać to, co nieuchronnie zbliża się do końca. W tym 
roku musisz uważać praktycznie na każdą sferę życia, a przede wszystkim na swoje własne działania, ponieważ 

wszelkie nieprzemyślane decyzje będą brzemienne w skutkach. Najważniejsze jednak będzie Twoje nastawienie do 
spraw i ludzi. Jeżeli będziesz próbowała komuś zaszkodzić, wróci do do Ciebie pomnożone przez efekt, dlatego 
poświęć ten rok na spokojne, przemyślane działania i nie rób nic pochopnie. Burza trwa tylko chwilę, chmury 

pojawiają się na jakiś czas, a potem wiatr zdmucha je, odsłaniając słońce.  

Miłość  
W miłości rok 2019 będzie burzliwy. Mogą pojawić się rozstania, zazdrość lub totalna zmiana planów, która Ci 

się nie spodoba. Na pewno nie będziesz się nudzić, niezależnie od tego czy jesteś w stałym związku, czy też czekasz 
na miłość. Pamiętaj jednak, żeby nie dać ponieść się złym emocjom, tylko spokojnie przeczekać burzę. Każdy kryzys 

daje nową szansę, możliwość zmiany i zrobienie czegoś lepiej. 

Kariera i finanse 
Jeżeli jesteś wierna sobie, tylko dobre rzeczy mogą Ci się przytrafić. W tym roku masz szansę na zwiększenie swoich 

dochodów oraz nieoczekiwany zysk. Jeżeli Twoja praca przynosi Ci radość i satysfakcję, wciąż będziesz się 
rozwijała i umacniała swoją pozycję. Jeżeli jednak czujesz, że Twoja praca nie jest tą docelową, zacznij rozglądać 
się za czymś nowym. Runa Dagaz przyświeca Twoim ideom i wspiera Cię w realizacji planów zawodowych, o ile nie 

są one „po trupach do celu”. Nie pozwól też, żeby wyzwania w życiu prywatnym wpłynęły na Twoją pracę.  

Zdrowie 
Zwróć uwagę na to, żeby zachować równowagę we wszystkim, co dajesz i co bierzesz, żebyś nie wpadała ze 

skrajności w skrajność, zwłaszcza jeżeli chodzi o Twoje emocje i myśli. W tym roku fizycznie nie będziesz 



odczuwała dolegliwości, jednak stres może przyczynić się do objawów psychosomatycznych. Zadbaj o higienę 
umysłu i ducha, medytuj i staraj się oczyszczać przestrzeń wokół Ciebie, np. za pomocą białej szałwii tak, żeby 

nagromadzona energia naturalnie się rozładowała. 

Anioł wspierający: Metatron 

Metatron jest najwyższym w hierarchii Archaniołów, a jego imię oznacza „Ten, który stoi za tronem Bożym”. On 
otoczy Cię opieką i pomoże Ci odnaleźć swoją drogę.  Pomoże Ci dokonać rewizji Twoich dokonań bez nadmiernego 

autokrytycyzmu i sprawi, że dostrzeżesz piękno w innych ludzi. Pomoże Ci także zachować harmonię. 

Wiadomość od Aniołów 
Jesteś budowniczym swojego własnego życia i przestrzeni wokół Ciebie. Zaprojektuj je tak, abyś była szczęśliwa. 



Czwórka Skorpion: Fehu 

Rok 2019 będzie dla Ciebie pomyślny w wielu aspektach życia, a patronować mu będzie Fehu - runa nowych, 
lepszych początków i materialnego dostatku. Czasami jesteśmy smutni, czasami jesteśmy weseli, ale koniec końców 
chodzi o to, żeby cieszyć się tym, co się ma i nie wpadać ze skrajności w skrajność. Ten rok będzie dynamiczny i 
obfitujący w różnego rodzaju okazje i znajomości, które pomogą Ci rozwinąć się, zwłaszcza w sferach materialnej i 

rozwoju swojej wiedzy. Będziesz mieć wiele sił do tego, żeby osiągnąć wyznaczone przez Ciebie cele. Nie powinno Ci 
niczego zabraknąć, a przy dobrym gospodarowaniu energią, możesz pomnożyć to, co masz. Pamiętaj jednak, że we 
Wszechświecie musi panować równowaga - dawaj, a będzie Ci dane, pracuj, a osiągniesz sukces. Jednak nie spalaj 

się w sobie i oprócz pracy, znajdź czas także na spędzenie chwil ze swoimi bliskimi i z sobą samą. Podaruj sobie 
prezent, spójrz w lustro i powiedz sobie komplement. Nawet, jeżeli przydarzą się gorsze chwile, kiedy dasz sobie 

odrobinę miłości, dzień od razu stanie się piękniejszy. 

Miłość  
2019 to dla Ciebie rok pomyślnych zmian lub rozkwitu miłości. W tym roku może czekać Cię ślub lub zaręczyny albo 
poznanie człowieka, z którym ułożysz partnerską relację. Będziesz mieć możliwość wielu spotkań osobistych oraz 

pogłębianie relacji już zawartych. Odczujesz bardzo duże wsparcie, zarówno partnera, jak i Twoich bliskich 
znajomych. Ty także bądź lojalna swoim bliskim i pozytywnie odnoś się do każdego człowieka, ponieważ wszelkie 

dobre relacje, które zawrzesz w tym roku, będą procentowały na przyszłość.  

Kariera i finanse 
W tym roku może czekać Cię bardzo dużo wydatków i przestoje w płynności finansowej, na co wskazuje runa Isa, 
ale ogólnie pieniędzy Ci nie zabraknie, jeśli będziesz gospodarowała rozsądnie swoim budżetem. Dużo ważniejsze 

stanie się bogactwo duchowe niż materialne i możesz zacząć zastanawiać się nad zmianą pracy. W tym roku jednak 
niewiele się wydarzy w kwestiach zawodowych. Przygotuj się na przestoje i uzbrój się w cierpliwość. Skup się na 

tym, co masz oraz na relacjach z innymi.  



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów. Możesz poczuć się lepiej, zwłaszcza jeżeli chorujesz. 

Anioł wspierający: Anioł Manifestacji 

Anioł Manifestacji pomoże Ci osiągnąć wszystko to, czego potrzebujesz. Pomoże Ci skupić się na dobrych, 
pozytywnych słowach i realizować Twoje pasje. 

Wiadomość od Aniołów 
Stanowisz kanał, przez który przepływają światło i miłość. Wykorzystaj je do uzdrowienia każdej sytuacji i skup się 

na pomaganiu innym. 



Czwórka Strzelec: Uruz 

Rok 2019 przyniesie Ci wiele siły i moc, potrzebne do osiągnięcia sukcesu, o jakim nawet nie marzyłaś. Niezależnie 
od tego, czym dla Ciebie jest sukces, ten rok może przynieść Ci wszystko to, czego potrzebujesz. Ten rok będzie 

dynamiczny i będzie wymagał od Ciebie pożegnania tego, co już Ci nie służy, żebyś mogła zrobić miejsce na nowe 
możliwości. Może czekać na Ciebie wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności i zmiany na lepsze, jednak od Twojej 

odwagi zależy czy je przy jmiesz, ponieważ runa Uruz to runa indywidualistów. Większość decyzji i kroków będziesz 
musiała podjąć samodzielnie, ale nie martw się - to nauczy Cię zarządzania sobą. W tym roku dostaniesz także 
możliwość przewodzenia grupie i przekonania ich do swoich racji. Uważaj jednak, żeby nie zatracić się w swoim 

uporze. 

Miłość  
Konieczność zmian może pojawić się zwłaszcza w Twoim związku, ponieważ runę Uruz wspiera Wunjo w pozycji 
odwróconej. W stałych związkach możliwość zerwania, rozpad małżeństwa, rozwód lub kłótnie. W rodzinie także 
mogą zdarzyć się konflikty, wynikające z wzajemnego niezrozumienia i niechęci słuchania potrzeb drugiej osoby. 

Zwróć uwagę na potrzeby swoich bliskich i, jeżeli nie kolidują z Tobą, postaraj się poprawić relacje. Jeżeli szukasz 
związku, w tym roku możesz poznać kogoś, ale może być niewierny.  

Kariera i finanse 
W karierze rok 2019 przyniesie Ci zmiany, które dokonają się niezależnie od Ciebie, a to wszystko za sprawą runy 

Hagalaz.. Wszystkie schematy, które już Ci nie służą, będą musiały odejść i zrobić miejsce nowym, lepszym dla 
Ciebie możliwościom. Bądź uważna i pamiętaj, że jesteś pod silną runą, dlatego nawet pozornie trudne sytuacje, 

będziesz potrafiła zmienić na swoją korzyć. Mocą tura dasz radę.  

Zdrowie 
W tym roku możesz mieć zwiększone tendencje do przeziębień i bólów kręgosłupa. Zadbaj o swoją odporność 

zawczasu i zaopatrz się w naturalne środki, takie jak kurkuma, imbir, cytryna, chili czy pieprz, które wzmocnią Twoje 
zdrowie lub pomogą w rekonwalescencji. 



Anioł wspierający: Maria 

Maria przyniesie Ci uzdrawiającą, matczyną energię. Otuli Cię swoimi ramionami zawsze, kiedy będziesz tego 
potrzebować. Każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, które potrzebuje miłości, ukojenia i troski. I właśnie to 

otrzymasz w tym roku. Maria rozjaśni Twoje serce i przypomni Ci, że świat jest miejscem cudów i że w małych 
rzeczach można dostrzec wielką wartość. 

Wiadomość od Aniołów 
Być może od jakiegoś czasu zastanawiasz się nad zmianą kariery. Wszystko jest na dobrej drodze do znalezienia 

pracy zgodnej z Twoją misją życiową. Zaufaj, że wszystko toczy się swoim rytmem i doprowadzi Cię do 
szczęśliwych zmian. 



Czwórka Koziorożec: Raidho (odwrócona) 

2019 będzie dla Ciebie czasem poszukiwania swojej drogi życiowej, gdzie być może zapragniesz szybkich zmian i 
będziesz dążyła w ich kierunku. Możesz jednak spodziewać się pewnych zastojów, dlatego będziesz musiała 

wykazać się cierpliwością, ale też determinacją w dążeniu do celu. W tym roku możesz udać się w nieudaną podróż, 
doznać rozczarowań w pracy i otrzymać jakąś niekorzystną wiadomość, ale potraktuj to jako lekcję życiową - jeżeli 

masz mały problem i weźmiesz go w swoje ręce, przepracujesz lekcję, a problem skończy się tak szybko, jak 
się zaczął. Jeżeli zaś uciekniesz i nie będziesz chciała się z tym mierzyć, problemy zaczną rosnąć. Dlatego też weź 
życie w swoje ręce i krocz do przodu, kiedy jest okazja, odpoczywaj, kiedy możesz, nie próbuj wymuszać działań i 
pozwól losowi się poprowadzić. Opóźnienia będą się zdarzały, przeszkody także, ale będzie to dla Ciebie doskonały 

czas na przemyślenie swojej drogi i zdecydowanie, w którym kierunku chcesz się rozwijać. Ten rok przyniesie Ci 
bardzo duże pole do rozwoju, nawet jeżeli na początku będzie Ci się wydawało, że jest inaczej.  

Miłość  
Namiętność, radość, siła i witalność będą towarzyszyły Ci, niezależnie od tego czy jesteś w stałym związku, czy też 
szukasz miłości na dłużej, czy jedynie na krótki romans. Możesz nawiązać interesującą znajomość w pracy, która 

przerodzi się w płomienny romans lub w trwały związek. Ale postaraj się nie szaleć. Romans w pracy może 
przynieść rozstanie, a nawet zerwanie zaręczyn. Nowe znajomości mogą namieszać w stałych związkach. Pokazuje 

to runa Tiwaz, wspierająca Raidho, Możesz także pojechać za miłością za granicę, ale pamiętaj, żeby każdą 
poważną decyzję dobrze przemyśleć.  

Kariera i finanse 
Chociaż w pracy nie ominą Cię trudności, runa Thurisaz zwiastuje pokonanie ich, a nawet pokazuje, że mogą czekać 
Cię pozytywne zmiany w Twojej karierze. Możesz wy jechać do pracy za granicę lub do innego miasta, mogą pojawić 

się nowe propozycje. Jeżeli szukasz pracy, nie będzie Ci łatwo, ale koniec końców znajdziesz to, czego szukasz. 
Bądź zawsze szczera. Finansowo stabilnie.  



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie Ci sprawiało wielkiego problemu, a jeżeli chorujesz, możesz liczyć na odzyskanie sił. 

Anioł wspierający: Archanioł Michael 

Archanioł Michael to obrońca światła, prawdy i obrońca ludzi. Doda Ci siły i wiary we własne siły. Obroni Cię przed 
złem i pomoże Ci poznać Twoją bezgraniczną wartość.  

Wiadomość od Aniołów 
Zwróć uwagę na swoje ciało energetyczne. Twoja dusza i ciało wymagają oczyszczenia energetycznego, dlatego 
korzystaj z mocy kryształów, białej szałwii, palo santo, olibanum i soli, żeby zachować czystość. Możesz udać się 

także do profesjonalnego uzdrowiciela.  



Czwórka Wodnik: Wunjo 

Rok 2019 będzie dla Ciebie pomyślny w wielu aspektach życia, a patronować mu będzie Wunjo - runa szczęścia, 
radości, uśmiechu i przy jaźni. Jesteś już bardzo blisko celu, a Twoje zamierzenia i plany, które poczyniłaś w ostatnim 

czasie, w tym roku mają szansę dokonać się i sprawić Ci wiele radości. Szczęście jest na wyciągnięcie ręki, 
wystarczy po nie sięgnąć, niezależnie od tego czy dotyczy to sfery miłości, pracy, przy jaźni czy zdrowia. Ostatni 

czas mógł być dla Ciebie bardzo męczący i trudny, teraz możesz zacząć cieszyć się życiem i pomyśleć o 
odpoczynku. Może udasz się na zasłużone wakacje? A może zawsze marzyłaś o skoku ze spadochronem? 2019 
da Ci wiele możliwości do realizacji swoich marzeń, zabezpieczenie materialne i wiele osób, z którymi spędzisz fajny 

czas i którzy wesprą Cię w trudniejszych chwilach. Pamiętaj jednak, że runa Wunjo nawołuje do tego, żeby się 
uśmiechać i zawsze widzieć dobrą stronę. Wesprzy j się na ludziach, którym możesz zaufać. Wtedy tylko dobre rzeczy 

się przytrafią. 

Miłość  
W miłości harmonia i powodzenie. Bardzo duża energia seksualna, która skłoni Cię do romansów. Ale romans może 

przekuć się w stały związek. Wunjo wspiera runa Gebo, która oznacza opiekuńczego i mądrego partnera, który będzie 
dzielił się z Tobą nie tylko uczuciem, ale także wiedzą i mądrością, dzięki czemu sama będziesz mogła podjąć 

właściwe decyzje w życiowych kwestiach. W stałych związkach możliwe zaręczyny i ślub, a ci poszukujący miłości 
mogą znaleźć dokładnie to, czego szukają. Będziesz czuła się bezpiecznie. 

Kariera i finanse 
W tym roku czeka Cię wiele wydatków, zwłaszcza, jeżeli będziesz chciała zainwestować w dom lub firmę. Wskazuje 

na to runa Othala w pozycji odwróconej. Zwróć baczną uwagę na umowy, zanim je podpiszesz oraz stan techniczny 
budynku, jeżeli planujesz zakup nieruchomości. Bądź ostrożna przy zawieraniu większych umów, także kredytowych. 
Materialnie będziesz zabezpieczona, ale duże wydatki mogą Cię przyprawić o ból głowy. Możesz dostać propozycję 

pracy za granicą, jednak propozycja ta może nie przypaść Ci do gustu.  



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów. Możesz poczuć się lepiej, zwłaszcza jeżeli chorujesz. 

Anioł wspierający: Anioł Cierpliwości 

Anioł Cierpliwości będzie patronował Twojemu rokowi, ponieważ często spokój na zewnątrz wywołuje wewnętrzny 
niepokój. Skoro nic się nie dzieje, to na pewno się zadzieje coś złego, cisza przed burzą. Dlaczego to wszystko tak 
długo trwa, ja chcę już - takie myśli mogą się u Ciebie pojawić i zadziałać jak samospełniająca się przepowiednia. 

Dlatego Anioł Cierpliwości napełni Cię spokojem i obdarzy Cię cnotą, której tak wielu osobom dzisiaj brakuje. 

Wiadomość od Aniołów 
Podróże mogą być dla Ciebie męczące. Możesz poczuć się wykorzeniona. Jednak podróże mogą dać Ci 

możliwość przeżycia niesamowitej przygody. Nie bój się podróżować, nawet jeżeli będzie to podróż w Twoim umyśle. 



Czwórka Ryby: Ingwaz 

Coś się skończyło, przeszłość musi odejść, ponieważ nie masz już na nią wpływu. Przyszłość to coś, co dopiero 
nadejdzie. 2019 to rok żegnania starego i rozpoczynania nowej, lepszej rzeczywistości oraz kreowanie marzeń. Rok 

ten będzie dla Ciebie czasem odpoczynku i spokoju zewnętrznego, abyś mogła dojrzeć do poczynienia nowych 
planów i realizacji marzeń. Coś już w Tobie kiełkuje, nowe idee i plany, ale możesz czuć, że jeszcze nie jesteś gotowa 
na wprowadzanie ich w życie. Odpoczynek każdemu jest potrzebny, a Ty będziesz miała zabezpieczenie finansowe i 
wsparcie, żeby kroczek po kroczku dążyć do tego, co teraz jest jeszcze przyszłością, a już niedługo może stać się 
teraźniejszością. W tym roku mogą wyklarować się Twoje pragnienia i cele. Nie bój się nowych wyzwań. Wszystko 

wydarzy się w odpowiednim dla Ciebie czasie. 

Miłość  
W tym roku w relacjach i związkach nastąpi rozkwit i pomnożenie uczuć. Bardzo duży wzrost namiętności i pociąg 
seksualny. Być może nawet zdecydujecie się w tym roku na dziecko. Jeżeli szukasz miłości, możesz w tym roku 

liczyć na nowe znajomości i szczęście, a to wszystko za sprawą runy Fehu, która pomnaża to, co mamy do 
zaoferowania. Bądź więc dobrze nastawiona, a dobre rzeczy się przytrafią.  

Kariera i finanse 
W pierwszym kwartale roku niewiele możesz się spodziewać, jeżeli chodzi o karierę. Jeżeli jesteś pracownikiem, 

możesz mieć dosyć spokojny czas, ale możesz też być zmuszona do urlopu lub iść na zwolnienie, co wprawi Cię w 
przygnębienie. Jeżeli prowadzisz firmę, możesz spodziewać się chwilowego zastoju. Jeżeli szukasz pracy, możesz 
otrzymać propozycję w okolicach kwietnia. Wskazuje na to runa Isa. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie 

wyszło. Zastój w interesach i spokój w pracy możesz wykorzystać na poszukanie nowej pasji, kursu, założyć bloga 
lub dokształcić się w tym, co już robisz. Nauka na pewno zaprocentuje na przyszłość i już w kwietniu możesz 

spodziewać się polepszenia. 

Zdrowie 



Zdrowie nie będzie sprawiało Ci w tym roku problemów. Zwróć jednak uwagę na to, żeby zachować równowagę we 
wszystkim, co dajesz i co bierzesz, żebyś nie wpadała ze skrajności w skrajność, zwłaszcza jeżeli chodzi o Twoje 

emocje i myśli. 

Anioł wspierający: Archanioł Azrael 

Imię Archanioła Azraela oznacza „Anioł Boży” i boską opieką Cię otoczy. Pomoże Ci przetransformować stare, 
niepotrzebne schematy w nowe, pomoże pożegnać się z tym, co już Ci nie służy i otworzy się na nowe, ale też 

pocieszy Cię w trudnych chwilach. Azrael pomoże Ci popracować nad emocjami. 

Wiadomość od Aniołów 
Jesteś chroniona i wspierana przez swoje Anioły i Przewodników Duchowych. Zaufaj, że wszystko, co wydarza się 
w Twoim życiu jest częścią globalnego planu, który doprowadzi Cię do szczęścia, radości, miłości i obfitości. Zaufaj 

prowadzeniu Aniołów.  


