
Droga życia 2 
Dwójka Baran: 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  
2019 rok to dla Ciebie rok niespodzianek w sferze miłości. Może spotkasz swoją dawną miłość i dawne uczucie 
rozpali się na nowo. Możesz też poczuć sentyment do swojej pierwszej miłości i zechcesz odezwać się do niej z 

pytaniem, jak się miewa ;) Płomienny romans na wakacjach? Czemu nie! To rok radości, także w miłości. A jeżeli 
jesteś w stałym związku, także nie będziecie się nudzić. Oprócz zabawy, dacie sobie także wiele troski i 

opiekuńczości, za sprawą runy Laguz. Wybierzcie się razem nad wodę, oczyści ona wszystkie niejasności i ożywi 
Waszą relację.  



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.  

Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów. Nawet jeżeli zdarzy Ci się przeholować i zabawić się nieco bardziej, niż 

się spodziewałaś, nie będziesz odczuwała jej długotrwałych skutków zdrowotnych ;) Jeżeli jesteś w ciąży, nie 
zapominaj o sobie i dbaj o siebie. Odpoczywaj i oddaj kilka swoich obowiązków innym - świat się nie zawali, a Ty 

poczujesz się lepiej. 

Anioł wspierający: Archanioł Jofiel 

Archanioł Jofiel jako szef Cherubinów pomaga dostrzegać i czerpać z mądrości, piękna i jasności tego świata. Jofiel 
zachęca Cię do szukania innych perspektyw i nie oceniania innych, lecz otwarcia się na światło najwyższej prawdy. 

Wesprze Cię także w konieczności szybkiego dokonywania decyzji.  

Wiadomość od Aniołów 
Pracuj ze światłem, dźwiękiem, muzyką lub kolorem. Kiedy łączysz się ze sztuką, łączysz się z wyższymi wymiarami 
i otrzymujesz odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w Twoim umyśle. Nie przejmuj się, jeśli nie masz talentu, w 

końcu to nie perfekcjonizm liczy się we Wszechświecie, a poczucie bezkresnej kreatywności i szczęścia.  



Dwójka Byk: Algiz 

Jesteś chroniona i wspierana przez swojego Anioła Stróża. Rok 2019 przyniesie Ci wiele przy jemnych zwrotów 
akcji, pomyślność i ochronę, dlatego jeżeli w zeszłym roku mierzyłaś się z różnego rodzaju problemami, w tym roku 

nadejdzie szansa na rozwiązanie ich. Rozwiązanie to może nie wyglądać tak, jak to przewidziałaś, ale będzie dla 
Ciebie właściwe. Ten rok ogólnie będzie przy jemny, a kłopoty będą omijały Cię szerokim łukiem. Jednak nie bądź 

lekkomyślna  - to, że masz ochronę Sił Wyższych nie oznacza, że jak będziesz pchała się w kłopoty, to wy jdziesz z 
tego bez szwanku ;) Mądrze gospodaruj swoim czasem, pieniędzmi, relacjami i rozwojem, a na pewno będzie Ci 
dobrze. Możesz teraz wprowadzać swoje plany w życie i spokojnie realizować wszystkie zamierzenia. Nic nie 

powinno stanąć Ci na przeszkodzie. Runa Algiz pokazuje też, żebyś zwróciła się do swoich Aniołów i Przewodników 
duchowych, ponieważ właśnie teraz masz najlepsze połączenie z Siłami Wyższymi i może się to przydać w związku 

z relacjami rodzinnymi. 

Miłość  
Zrozumienie, partnerstwo, harmonijna i trwała relacja - ten rok będzie bardzo szczęśliwy, zwłaszcza dla osób 

będących w stałym związku. Nie powinno być żadnych zawirowań na polu miłosnym. Wskazuje na to runa Ansuz. 
Dla osób, które poszukują miłości, będzie to spokojny rok, ale możesz wzmocnić relacje z przy jaciółmi oraz poznać 
wiele nowych osób, z którym znajdziesz wspólny język. Nie w głowie Ci będą romanse. Kieruj się intuicją w sprawach 

miłosnych, ponieważ to właśnie ona będzie Twoim najlepszym doradcą.  

Kariera i finanse 
2019 będzie dla Ciebie rokiem pewnych zawirowań na polu materialnym, na co wskazuje runa Othala w pozycji 

odwróconej, ale nie przejmuj się - będziesz mieć wsparcie Aniołów, a oni nie zrobią nic, na co nie jesteś gotowa. Nie 
szalej z pieniędzmi, ale też nie rezygnuj ze swoich planów. Jeżeli myślisz o zmianie kariery, rozejrzy j się za nową 

pracą - na horyzoncie klarują się nowe możliwości.  



Zdrowie 
Runa Perthro wskazuje na pewne problemy zdrowotne, z którymi możesz się borykać w tym roku, jednak zwróć 

uwagę na przekaz, jaki niosą za sobą dane dolegliwości. Jeżeli bolą Cię nogi, zastanów się, co Cię ogranicza przed 
zrobieniem kroku naprzód. Jeśli odczuwasz ból pleców, pomyśl o ciężarze, jaki na siebie wzięłaś i jak go zdjąć. Nerki 

zaś odpowiadają za filtrowanie informacji - oddzielanie prawdy od fałszu. Być może w tym roku zainteresuje Cię 
Totalna Biologia i emocjonalne podłoże chorób.  

Anioł wspierający: Archanioł Raguel 

Imię Archanioła Raguela oznacza „Przy jaciel Boga”. Pomaga zachować harmonię i równowagę, zwłaszcza w sferze 
relacji i pomaga dostrzec różne strony jednej sytuacji, wczuć się w drugiego człowieka. Raguel wesprze Cię w tym 
roku i zwróci Twoją uwagę na rozwiązania, a nie na problemy, dzięki czemu nawet pozornie trudne wydarzenia będą 

dla Ciebie łatwiejsze do przejścia. Otaczaj się niebieskim kolorem. 

Wiadomość od Aniołów 
Kiedy do Twojej głowy przychodzi myśl o zmianie w jakiejkolwiek sferze życia, zdobądź więcej informacji na temat 
nowego pomysłu. Czytaj książki, oglądaj filmy, badaj i studiuj - tam znajdują się wskazówki od Twoich Aniołów na 

temat każdej sytuacji.  



Dwójka Bliźnięta: Sowilo 
 

Słońce świeci nad Twoją głową, a sukces jest na wyciągnięcie ręki. Rok 2019 zdecydowanie będzie czasem 
działania, ale dzięki temu osiągniesz wszystkie swoje cele. Ten rok będzie obfitował w nowe możliwości, do których 

jesteś przygotowana jak nikt inny, dlatego z odwagą wkraczaj w nowe sfery. To także dobry czas na realizację 
swoich najbardziej szalonych marzeń. Będziesz pełna energii i kreatywności, dlatego wykorzystaj je mądrze i czerp z 

obfitości i światła, jakim obdarza Cię runa Sowilo. 

Miłość  
Jesteś po słonecznej stronie życia i tylko dobre rzeczy mogą się przytrafić, także w miłości. Jeżeli jesteś w 

szczęśliwym związku, namiętność i uczucie rozkwitna jeszcze bardziej. Jeżeli jeszcze szukasz miłości, w tym roku 
możesz spotkać wspierającego i kochającego partnera,.Jeżeli jednak jesteś w związku, ale nie do końca jesteś 

pewna czy to jest właśnie miłość, runa Sowilo pomoże Ci podjąć właściwą dla Ciebie decyzję.  

Kariera i finanse 
Wiele nowych możliwości, perspektywy na lepszą pracę, realizacja marzeń - taki będzie dla Ciebie rok, ale musisz 
wystrzegać się chaosu, na co zwraca odwrócona runa Eihwaz. Możesz mieć poczucie bycia na fali, w związku z 
czym będziesz chciała łapać kilka srok za ogon, nie doprowadzając spraw do końca. Możesz też zauważyć, że 

początkowy sukces jest pozorny, co wprawi Cię w przygnębienie. Możesz też w tym roku być poddana przeróżnym 
pokusom, co może odbić się na Twojej pracy, dlatego kiedy czujesz, że do Twojego życia zawodowego wkracza 

chaos, zatrzymaj się na chwilę, pomyśl, odpocznij, a potem wyrusz z odwagą w kierunku światła. Ponadto rok dobry.  



Zdrowie 
Uważaj na swoje zdrowie. Świeci nad Tobą Słońce, ale jeśli nie będziesz postępowała mądrze, możesz narazić się na 

urazy i wypadki lub pogorszenie samopoczucia. Korzystaj z życia, ale z głową. 

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 
Być może czujesz się już zmęczona swoją ścieżką zawodową i zastanawiasz się nad zmianą kariery. Być może 
boisz się o finanse i zabezpieczenie materialne, dlatego wciąż tkwisz w pracy, która nie sprawia Ci satysfakcji. 

Pamiętaj jednak, że Anioły wspierają Cię zawsze i wszędzie i pragną, żebyś była szczęśliwa. Czerp z jasności i 
obfitości, jakimi zostałaś obdarzona.  



Dwójka Rak: Algiz 

Jesteś chroniona i wspierana przez swojego Anioła Stróża. Rok 2019, podobnie jak Bykowi, przyniesie Ci wiele 
przy jemnych zwrotów akcji, pomyślność i ochronę, dlatego jeżeli w zeszłym roku mierzyłaś się z różnego rodzaju 

problemami, w tym roku nadejdzie szansa na rozwiązanie ich. Rozwiązanie to może nie wyglądać tak, jak to 
przewidziałaś, ale będzie dla Ciebie właściwe. Ten rok ogólnie będzie przy jemny, a kłopoty będą omijały Cię szerokim 
łukiem. Jednak nie bądź lekkomyślna  - to, że masz ochronę Sił Wyższych nie oznacza, że jak będziesz pchała się w 
kłopoty, to wy jdziesz z tego bez szwanku ;) Mądrze gospodaruj swoim czasem, pieniędzmi, relacjami i rozwojem, a 

na pewno będzie Ci dobrze. Możesz teraz wprowadzać swoje plany w życie i spokojnie realizować wszystkie 
zamierzenia. Nic nie powinno stanąć Ci na przeszkodzie. Runa Algiz pokazuje też, żebyś zwróciła się do swoich 

Aniołów i Przewodników duchowych, ponieważ właśnie teraz masz najlepsze połączenie z Siłami Wyższymi i może 
się to przydać w związku z relacjami rodzinnymi. 

Miłość  
W tym roku czeka Cię pełnia szczęścia we wszystkich relacjach, a to za sprawą runy Ingwaz. W stałych związkach 
możecie zacząć zastanawiać się nad zrobieniem dalszego kroku w relacjach, możliwe jest także małżeństwo. Jeżeli 
szukasz miłości, masz szansę spotkać partnera spokojnego, opiekuńczego, który będzie bardzo zrównoważony i 
stateczny. Ogólnie bardzo dobry rok dla wszystkich - i tych samotnych, i w związkach. Miłość będzie wszędzie.  

Kariera i finanse 
W miłości szczęście, w pracy mogą pojawić się zawirowania, o czym mówi runa Raidho w pozycji odwróconej. 

Jesteś chroniona przez Siły Wyższe, więc nie wydarzy się nic, na co nie jesteś gotowa, ale możesz stracić pracę lub 
mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami, jeżeli Twoja obecna praca już Ci nie służy i nadszedł czas na zmiany. 

Zaakceptuj to, co wydarza się wokół Ciebie i zastanów się, jak możesz pokierować swoją karierą, żeby była dla 
Ciebie satysfakcjonująca.  



Zdrowie 
Ogólnie zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów.  

Anioł wspierający: Anioł Manifestacji 

Anioł Manifestacji pomoże Ci zmaterializować każdą Twoją myśl. Wszystko, czego pragniesz, wszystko czego 
potrzebujesz jest na wyciągnięcie Twojej ręki, jeżeli pochodzi z serca. Codziennie poświęć kilka minut na 

manifestowanie dostatku i szczęścia poprzez wizualizowanie sobie złotego światła, które wkracza do Twojego ciała i 
wypełnia Cię wszystkim, czego potrzebujesz. To Anioł Manifestacji.  

Wiadomość od Aniołów 
Twoje życie jest jak książka. Każdego dnia zapisujesz księgę swojego życia - najpiękniejszą ze wszystkich i 
unikatową. Postaraj się, żeby to, co zapisujesz, pochodziło z Twojego serca. Idź za wołaniem swojej duszy. 

Doświadczaj i zapisuj kolejne karty historii.  



Dwójka Lew: 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  
W miłości harmonia i powodzenie. Bardzo duża energia seksualna, która skłoni Cię do romansów. Ale romans może 
przekuć się w stały związek. Mimo że Uruz to runa indywidualistów, w miłości wspiera ją 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 będzie dużo się działo w związku z Twoją karierą, pojawią się zmiany na lepsze. Mogą czekać Cię 

wy jazdy służbowe lub zagraniczny kontrakt. Otworzą się przed Tobą drzwi, które pozwolą Ci rozkwitnąć i rozwinąć 
swoje plany. Opowiadaj o swoich planach innym ludziom, ponieważ możesz spotkać kogoś, kto pomoże Ci 

zrealizować Twoje zawodowe marzenia. Ogólnie widnieją dobre perspektywy w pracy i finansach, dzięki wsparciu 
runy Raidho. 



Zdrowie 
Ogólnie zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów.  

Anioł wspierający: Anioł Łaski 

Anioł Łaski pomoże Ci dostrzec błogosławieństwa, jakimi jesteśmy obdarzeni na Ziemi: dar powietrza, wody, natury 
i życia - to, co bierzemy za pewnik. Zostaniesz napełniona łaską spokoju i poczujesz światło, które w sobie nosisz. 

Anioł ten pomoże Ci także połączyć się ze swoją Duszą i poczuć, że zawsze i wszędzie jesteś wspierana. 

Wiadomość od Aniołów 
Twój wewnętrzny świat jest kolorowy. Zainteresuj się sztuką i artystycznymi działaniami, ponieważ to może 

przynieść Ci korzyści zarówno materialne, jak i duchowe spełnienie.  



Dwójka Panna: Algiz  

Jesteś chroniona i wspierana przez swojego Anioła Stróża. Rok 2019 przyniesie Ci wiele przy jemnych zwrotów 
akcji, pomyślność i ochronę, dlatego jeżeli w zeszłym roku mierzyłaś się z różnego rodzaju problemami, w tym roku 

nadejdzie szansa na rozwiązanie ich. Rozwiązanie to może nie wyglądać tak, jak to przewidziałaś, ale będzie dla 
Ciebie właściwe. Ten rok ogólnie będzie przy jemny, a kłopoty będą omijały Cię szerokim łukiem. Jednak nie bądź 

lekkomyślna  - to, że masz ochronę Sił Wyższych nie oznacza, że jak będziesz pchała się w kłopoty, to wy jdziesz z 
tego bez szwanku ;) Mądrze gospodaruj swoim czasem, pieniędzmi, relacjami i rozwojem, a na pewno będzie Ci 
dobrze. Możesz teraz wprowadzać swoje plany w życie i spokojnie realizować wszystkie zamierzenia. Nic nie 

powinno stanąć Ci na przeszkodzie. Runa Algiz pokazuje też, żebyś zwróciła się do swoich Aniołów i Przewodników 
duchowych, ponieważ właśnie teraz masz najlepsze połączenie z Siłami Wyższymi i może się to przydać w związku 

z relacjami rodzinnymi. 

Miłość  
Temat miłości i związków w tym roku może być dla Ciebie trudny. W stałych związkach może pojawić się zazdrość, 
konflikty i poczucie straty, jednak sprawdź czy Twoje uczucia są uzasadnione. Wskazuje na to runa Fehu w pozycji 

odwróconej. Zaufaj swojej intuicji i nie działaj pochopnie. Jeżeli szukasz miłości, w tym roku możesz doznać 
rozczarowania. Możesz spotkać na swojej drodze osobę, która będzie miała na celu nauczyć Cię czegoś, 

przepracować razem z Tobą lekcję życiową, dlatego także zachowaj ostrożność i zaufaj swojej intuicji. Jesteś 
chroniona przez Anioły, ale nie mogą ingerować bez Twojej wyraźnej zgody. Poproś Archanioła Chamuela o pomoc w 

sprawach miłosnych i pal różowe świece.  

Kariera i finanse 
W tym roku poczujesz siłę i moc do realizacji swoich zawodowych celów. Nic nie będzie mogło Cię powstrzymać 

przed osiągnięciem dostatku materialnego i duchowego. Pojawi się wiele nowych możliwości, nowe propozycje pracy 
lub zasłużony awans. Jeżeli prowadzisz własną firmę, konkurencja nie będzie Ci zagrażać. Pojawi się także 

możliwość podwyższenia kwalifikacji i nowych studiów - skorzystaj z tej szansy. W finansach także rozwój. Może 
też pojawi się w Twojej głowie pomysł na nową inicjatywę. Idź z odwagą przez życie, a spotka Cię nagroda za 

wysiłek, ponieważ runę Algiz wspiera słoneczna Sowilo.  



Zdrowie 
Uważaj na swoje zdrowie. W tym roku możesz narazić się na urazy i wypadki lub pogorszenie samopoczucia, dlatego 

zadbaj o siebie zawczasu i udaj się na badania kontrolne.  

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 
Poświęć czas na energetyczne uzdrawianie siebie, przestrzeni i innych. Okadzaj białą szałwią mieszkanie, skorzystaj 
z uzdrawiania energetycznego u uzdrowiciela lub bioterapeuty, poczytaj o feng-shui, udaj się na zajęcia tai-chi. Być 

może poczujesz także potrzebę uzdrawiania innych.  



Dwójka Waga: Kenaz 

To nie będzie dla Ciebie, Wago, spokojny i zrównoważony rok, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rozkwit, 
namiętność, ogień, światło, praca… Emocji w 2019 nie zabraknie, ponieważ jesteś pod wpływem ognistej runy 
Kenaz, która zapowiada namiętną miłość, wenę twórczą i gwałtowne przemiany. Będziesz otwarta na wszelkie 

przeżycia i doświadczenia, będziesz chciała przeżyć coś niezwykłego, co dotąd Ci się nie zdarzało, ale też pojawi 
się możliwość spojrzenia na wiele sfer z zupełnie innej perspektywy i zmiany kierunku. Jeżeli działasz w środowisku 

artystycznym lub zajmujesz się kreowaniem, projektowaniem, budowaniem, w tym roku możesz rozpocząć nowe 
projekty i inicjatywy, ponieważ będziesz źródłem niewyczerpanej kreatywności. Jednak, niezależnie od Twojego 
zawodu czy zajęcia, odczujesz satysfakcję i podejmiesz kroki w kierunku sukcesu, ponieważ będziesz napędzana 

przez niezwykłą siłę witalną. Musisz jednak uważać, żeby się nie spalić w swoich działaniach, ponieważ Twój zapał i 
chęć przeżywania mogą być tak duże, że kiedy coś pójdzie nie tak, jak zakładałaś, możesz poczuć mocne zderzenie 

z rzeczywistością i nie udźwignąć tego. Ten rok jest wspaniały na rozpoczęcie nowej kariery lub nauki, jeżeli więc 
myślałaś o nowych studiach lub kursie, nie wahaj się. Doświadczaj i realizuj swoje plany. 

Miłość  
W miłości czeka Cię wiele namiętnych chwil, zarówno jeżeli jesteś w stałym związku, jak i czekasz na swoją miłość. 
Będziesz chciała korzystać z życia i zapragniesz wdać się w romans (ze swoim partnerem, jeśli go masz, lub z kimś 

zupełnie przypadkowym). W tym roku możesz poznać kogoś wy jątkowego, a jeżeli jesteś w związku, możecie 
zapragnąć pójść o krok dalej i być może powiększyć rodzinę. Runy Kenaz i Algiz będą wspierały Cię we wszystkich 

aspektach Twoich relacji i szykują dla Ciebie pomyślny rok.  

Kariera i finanse 
To jest Twój rok! Runa Jera wskazuje na czas obfitości i nagród za dobrze wykonaną konsekwentną pracę. W pracy 
może czekać Cię awans lub wygrany przetarg. Będziesz miała okazję wykazać się kreatywnością i pokazać, na co 

Cię stać. Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy, nie zapomnij zadedykować jej runie Jera - ona 
zapewni Ci korzystny rozwój. Jeśli szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą, to także będzie dla Ciebie 
korzystny rok. Nie musisz martwić się o pieniądze. Pamiętaj jednak, żeby nie łapać kilku srok za ogon i nie spalać 

się. Równowaga :) 



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów. W nowym roku możesz poczuć potrzebę zadbania o swój wygląd 

zewnętrzny i będziesz bardzo zwracała uwagę na pielęgnację, zwłaszcza skóry. 

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 
Pozwól napełnić się kreatywną ekspresją, która płynie do Ciebie z samego Źródła.  



Dwójka Skorpion: Algiz (odwrócona) 

Początek roku 2019 może wydawać Ci się trudny i beznadziejny. Możesz mieć poczucie, że straciłaś swój płaszcz 
ochronny i że nie wszystko idzie zgodnie z Twoim planem, ale nie przejmuj się. Od marca wszystko zacznie iść lepiej. 

Jesteś chroniona i wspierana przez swojego Anioła Stróża. Rok 2019 przyniesie Ci wiele zwrotów akcji, 
pomyślność i ochronę, dlatego jeżeli w zeszłym roku mierzyłaś się z różnego rodzaju problemami, w tym roku 

nadejdzie szansa na rozwiązanie ich. Rozwiązanie to może nie wyglądać tak, jak to przewidziałaś, ale będzie dla 
Ciebie właściwe. Mądrze gospodaruj swoim czasem, pieniędzmi, relacjami i rozwojem, a na pewno będzie Ci dobrze. 
Od marca możesz wprowadzać swoje plany w życie i spokojnie realizować wszystkie zamierzenia. Nic nie powinno 

stanąć Ci na przeszkodzie. Przedtem uważaj na oszustwa i drobne kradzieże. Runa Algiz pokazuje też, żebyś 
zwróciła się do swoich Aniołów i Przewodników duchowych, ponieważ właśnie teraz masz najlepsze połączenie z 

Siłami Wyższymi i może się to przydać w związku z relacjami rodzinnymi. 

Miłość  
Poczucie braku szczęścia może Ci towarzyszyć zwłaszcza w relacjach partnerskich. Nawet, jeżeli na zewnątrz 
wszystko wydaje się być w porządku, w środku możesz być niepewna uczuć swojego partnera ze względu na 

nieporozumienia, jakie mogą się pojawić między Wami. Możesz też prowokować kłótnie. Jednak Twój niepokój może 
być nieuzasadniony, dlatego zanim wybuchniesz, sprawdź czy na pewno masz rację i czy kłótnie są warte Waszych 
nerwów. Jeżeli szukasz miłości, e pierwszej połowie roku zwróć uwagę na siebie i swoją duchowość. Zadaj sobie 

pytanie czy kochasz siebie samą. Bez miłości do siebie, nie będziesz potrafiła obdarzyć miłością drugiej osoby. 
Dlatego, kiedy odnajdziesz miłość własną, w drugiej połowie roku może przydarzyć się szansa na poznanie 

wy jątkowego człowieka, z którym związek może rozkwitać długi czas.  

Kariera i finanse 
Chociaż początek roku może nie ułożyć się po Twojej myśli, także w sferze finansów, potem może pojawić się okazja 
do intratnych inwestycji, a to wszystko za sprawą runy Othala. Być może zapragniesz założyć rodzinny biznes lub 

zostanie zaproponowana Ci współpraca z rodziną. Możesz też współpracować z osobami, które będziesz traktować 
jak rodzinę. W finansach pojawi się możliwość poprawy. Być może zmienisz też miejsce zamieszkania lub kupisz/

sprzedaż dom. Polegaj na swoich bliskich.  



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów. Nawet jeżeli zdarzy Ci się przeholować i zabawić się nieco bardziej, niż 

się spodziewałaś, nie będziesz odczuwała jej długotrwałych skutków zdrowotnych ;) Jeżeli jesteś w ciąży, nie 
zapominaj o sobie i dbaj o siebie. Odpoczywaj i oddaj kilka swoich obowiązków innym - świat się nie zawali, a Ty 

poczujesz się lepiej. 

Anioł wspierający: Archanioł Rafael 

Archanioł Rafael uzdrowi każdą sferę Twojego życia, która będzie tego wymagała. Wezwij go zawsze wtedy, kiedy 
czujesz się źle, niezależnie od tego czy chodzi o ból głowy, smutek, żal czy niedostatek. Rafael wyśle w Twoją stronę 

zielony promień uzdrowienia i napełni Cię miłością i radością.  

Wiadomość od Aniołów 
Anioły słyszą Cię zawsze i stoją u Twojego boku, ale nie mogą ingerować w Twoje życie, jeżeli ich o to nie poprosisz. 

Dlatego mów do swoich Aniołów o swoich potrzebach i pragnieniach, a potem otwórz się na otrzymywanie darów, 
którymi Cię obdarzają.  



Dwójka Strzelec: 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 ogień, namiętność i duża energia seksualna. Możesz wpadać ze skrajności w skrajność - jednego dnia 
kochać całą sobą i chcieć zmieniać całe życie pod wpływem partnera, drugiego dnia schować się przed światem i 
mieć romans z samą sobą. Niemniej jednak rok ten w miłości będzie wspierany przez runę Kenaz, która zwiastuje 

bardzo dobry czas pomiędzy partnerami i działanie, mające na celu polepszenie. Jeżeli nie jesteś w związku, możesz 
przeżyć romans, który może przemienić się w coś więcej. Ogólnie w miłości pojawi się wiele emocji - znacznie 

więcej tych pozytywnych.  

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 
Runa Algiz wesprze Twoją kondycję emocjonalną i wesprze Cię w trudnych chwilach. Ogólnie Twoje zdrowie nie 

przysporzy Ci większych kłopotów, a z drobnych przeziębień szybko wy jdziesz.  

Anioł wspierający: Archanioł Rafael 

Archanioł Rafael uzdrowi każdą sferę Twojego życia, która będzie tego wymagała. Wezwij go zawsze wtedy, kiedy 
czujesz się źle, niezależnie od tego czy chodzi o ból głowy, smutek, żal czy niedostatek. Rafael wyśle w Twoją stronę 

zielony promień uzdrowienia i napełni Cię miłością i radością. 

Wiadomość od Aniołów 
Twoje ciało jest Twoją świątynią i wymaga tyle samo uwagi, co Twoje emocje. Praca nad ciałem pomoże zachować 
Ci równowagę emocjonalną i odkry je przed Tobą nowe przestrzenie, zmieniając Twoje spojrzenie na siebie samą i 

świat. Poświęć czas na ćwiczenia i medytację, a przyniosą Ci korzyści.  



Dwójka Koziorożec: Ehwaz 

2019 będzie dla Ciebie udanym rokiem. Wszystko, co planowałaś i nad czym pracujesz od dłuższego czasu, właśnie 
teraz rozwinie się i przyniesie pozytywny efekt. Runa Ehwaz symbolizuje konia - silnego i wspierającego w każdej 
sferze życia. Pokazuje, że na Twojej drodze pojawi się wsparcie, kiedy będziesz tego potrzebować i bezpiecznie 

dotrzesz do celu. W tym roku mogą Ciebie czekać podróże, pozytywne zmiany w sferze prywatnej i zawodowej (ale 
nie będą one nieoczekiwane, to coś, do czego dążysz od dawna) oraz nowe znajomości, które mogą zaprocentować, 

choć nie wszystkie. Pamiętaj jednak, żebyś Ty także była lojalna ludziom, którzy Cię wspierają i sprawie, do jakiej 
dążysz. Lenistwo nie będzie w tym roku dobrze widziane - to rok działania, bo właśnie teraz Twoja praca przyniesie 

najlepsze rezultaty. Spełniaj swoje marzenia :) 

Miłość  
W Twoim otoczeniu znajdzie się wiele interesujących osób, ale runa Tiwaz w pozycji odwróconej przestrzega przed 

osobami fałszywymi i podstępnymi. Nie bierz wszystkiego, co zostanie Ci powiedziane, za pewnik i nie dawaj porwać 
się namiętności. Bądź uważna i obserwuj. W stałych związkach może pojawić się pogorszenie relacji i trudne 

sytuacje, z którymi będziecie musieli się zmierzyć. Jednak wszystko, co wydarzy się w Twoich relacjach, będzie dla 
Ciebie cenną lekcją, która zaprowadzi Cię na właściwą drogę. Nie płacz więc nad rozlanym mlekiem, tylko rozejrzy j 
się wokół, a być może dostrzeżesz coś (lub kogoś), co zawsze było w zasięgu Twojego wzroku, ale dotychczas nie 

zwracałaś na to uwagi, a szkoda ;) 

Kariera i finanse 
W tym roku pojawi się wiele nowych możliwości, nowe propozycje pracy lub zasłużony awans. Jeżeli prowadzisz 

własną firmę, konkurencja nie będzie Ci zagrażać. Pojawi się także możliwość podwyższenia kwalifikacji i nowych 
studiów - skorzystaj z tej szansy. Możesz też nawiązać korzystną współpracę, ponieważ ten rok nie jest dla 

indywidualistów - sukces osiągniesz pracując z innymi. W finansach także rozwój. Może też pojawi się w Twojej 
głowie pomysł na nową inicjatywę, podziel się nią z innymi.. Idź z odwagą przez życie, a spotka Cię nagroda za 

wysiłek, ponieważ runę Ehwaz wspiera słoneczna Sowilo. Jeżeli pojawią się dylematy lub szukasz nowej pracy, w 
tym roku na pewno rozwiążą się wszystkie problemy. 



Zdrowie 
W tym roku Twoje zdrowie będzie wymagało szczególnej uwagi. Możesz odkryć u siebie przewlekłe schorzenia lub 

objawy psychosomatyczne. Zainwestuj czas w badania kontrolne i zadbaj o siebie w tym roku. Staraj się nie 
przepracowywać, ponieważ stres może mieć wpływ na Twoje zdrowie.  

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 
Twoje życie jest jak wielka księga, codziennie zapisywana nowymi słowami. Spraw, żeby na każdej stronie Twojej 

księgi znalazło się coś pięknego, do czego będziesz chciała wracać.  



Dwójka Wodnik: 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  
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 plany na budowanie domu, powiększenie rodziny, małżeństwo. Szczęście Cię nie opuści, 
a to wszystko za sprawą runy Wunjo, która wspiera Othalę w miłości. Rozejrzy j się, bo może obok Ciebie jest ktoś 

warty zauważenia. 

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 budowania fundamentów, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, abyś 
zaczęła żyć tak, jak chcesz. Runa Dagaz przyświeca Twoim ideom i wspiera Cię w realizacji planów zawodowych.  



Zdrowie 
W tym roku będziesz w dobrej formie. Zwróć jedynie uwagę na styl życia, ponieważ właśnie 2019 będzie 

wspaniałym czasem na zmianę nawyków żywieniowych, zajęcie się sportem i medytacją.  

Anioł wspierający: Anioł Odwagi 

Masz w sobie głęboką siłę, światło i prawdę, które prowadzą Cię każdego dnia. Anioł Odwagi pomoże wydobyć te 
cechy na powierzchnię i napełni Cię odwagą, żebyś z uśmiechem realizowała cel swojego życia.  

Wiadomość od Aniołów 
Jeżeli perspektywa czegoś przepełnia Cię ekscytacją, zaufaj, że Twoje uczucia prowadzą Cię we właściwym 

kierunku. Jeżeli czujesz, że coś nie jest dla Ciebie, nie trzymaj się tego kurczowo. Zaufaj, że Twoja intuicja jest 
godnym przewodnikiem na Twojej ścieżce życia. 



Dwójka Ryby: Ehwaz 

Runa Ehwaz symbolizuje konia - silnego i wspierającego w każdej sferze życia. Pokazuje, że na Twojej drodze pojawi 
się wsparcie, kiedy będziesz tego potrzebować i bezpiecznie dotrzesz do celu. W tym roku mogą Ciebie czekać 

podróże, zmiany w sferze prywatnej i zawodowej (ale nie będą one nieoczekiwane, to coś, do czego dążysz od 
dawna) oraz nowe znajomości, które mogą zaprocentować, choć nie wszystkie. Pamiętaj jednak, żebyś Ty także 

była lojalna ludziom, którzy Cię wspierają i sprawie, do jakiej dążysz. Lenistwo nie będzie w tym roku dobrze widziane 
- to rok działania, bo właśnie teraz Twoja praca przyniesie najlepsze rezultaty. Spełniaj swoje marzenia :) 

Miłość  
W tym roku relacje i związki będą wymagały od Ciebie szerszej uwagi. Jak wiesz, Ehwaz symbolizuje konia i 

współpracę. Jednak mogą się pojawić pewne nieporozumienia w związkach i relacjach partnerskich. Egoizm lub 
nieodpowiednie wyczucie czasu może namieszać w relacjach, a nieoczekiwana podróż może spowodować przestój w 
nawiązywaniu nowych kontaktów. Wskazuje na to runa Raisho w pozycji odwróconej. Jeżeli w Twoim związku już 
wcześniej nie działo się dobrze, w tym roku nie będzie lepiej. Zwróć uwagę na to, co mówi do Ciebie Twój partner i 

posłuchaj - kluczem do porozumienia jest wzajemna uważność na siebie. Jeżeli jednak w Twoim związku jest dobrze, 
przygotuj się na przejściowe nieporozumienia. Bądź lojalna tym, którzy Cię kochają. W podróży możesz poznać kogoś 
interesującego, ale nie daj się zwieść - ta osoba może być piękna na zewnątrz, ale w środku nosi w sobie coś, co Ci 

się nie spodoba.  

Kariera i finanse 
W tym roku czeka Cię dużo pracy i wysiłku, podróże służbowe i pewne zmiany, które klarowały się już od dłuższego 

czasu. Być może zmienisz pracę lub ją stracisz, ale nie wydarzy się nic, na co nie jesteś gotowa. Dostaniesz 
okazję do współpracy przy bardzo interesującym projekcie, jednak zwróć uwagę na formalności - czy wszystko jest 
uporządkowane i jasne? 2019 rok będzie pracowity, ale masz szansę poznać ciekawych ludzi i przekonać się, że 

Twoi bliscy są dla Ciebie wsparciem w każdym momencie.  



Zdrowie 
Zadbaj o swoje nerki i układ moczowy, ponieważ w tym roku możesz mieć tendencje do przeziębień. Postaraj się też 
nie przejadać, ponieważ Twoja wątroba może być osłabiona. W tym roku możesz mieć obniżoną odporność, dlatego 

zadbaj o swoje zdrowie.  

Anioł wspierający: Archanioł Raguel 

Imię Archanioła Raguela oznacza „Przy jaciel Boga”. Pomaga zachować harmonię i równowagę, zwłaszcza w sferze 
relacji i pomaga dostrzec różne strony jednej sytuacji, wczuć się w drugiego człowieka. Raguel wesprze Cię w tym 
roku i zwróci Twoją uwagę na rozwiązania, a nie na problemy, dzięki czemu nawet pozornie trudne wydarzenia będą 

dla Ciebie łatwiejsze do przejścia. Otaczaj się niebieskim kolorem. 

Wiadomość od Aniołów 
Twoje ciało jest Twoją świątynią i wymaga tyle samo uwagi, co inne sfery Twojego życia. Praca nad ciałem pomoże 
zachować Ci zdrowie fizyczne oraz psychiczne i odkry je przed Tobą nowe przestrzenie, zmieniając Twoje spojrzenie 

na siebie samą i świat. Poświęć czas na ćwiczenia i medytację, a przyniosą Ci korzyści. 


