
Droga życia 10 
Dziesiątka Baran: Kenaz (odwrócona) 

To nie będzie dla Ciebie spokojny i zrównoważony rok, co dla Ciebie jako poszukującej harmonii Dziesiątki, nie będzie 
łatwe. Brak ognia, wypalenie, pasywność i gwałtowne zmiany, spalające wszystko to, co już Ci nie służy… Trudnych 

emocji w 2019 nie zabraknie, ponieważ jesteś pod wpływem ognistej runy Kenaz w pozycji odwróconej. Możesz 
spodziewać się spadków sił, trudności zwłaszcza na polu miłosnym, a nawet mogą dopadać Cię stany depresy jne, 
przechodzące w nagłą potrzebę zrobienia czegokolwiek, już, natychmiast. Postaraj się w tym roku nie podejmować 

pochopnych działań i decyzji. Jednak, każdy kij ma dwa końce. Postaraj się w tym roku nie spalać w swoich 
dążeniach, kiedy jest Ci źle, idź na spacer, pomedytuj, zapisz się na jogę lub pilates i spędź czas w gronie zaufanych 

osób, które poprawiają Ci humor. W przy jaznym otoczeniu nabierzesz sił i chęci do kreatywnego działania i być może 
wpadniesz na świetny pomysł, który poprowadzi Cię na dobrą ścieżkę rozwoju.  

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. 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, o czym mówi runa Kenaz - spalone zostaną tylko te rzeczy, które już Ci nie służą.  

Kariera i finanse 
W relacjach ten rok może nie być łatwy, ale w pracy poczujesz się  dobrze. W tym roku odczujesz polepszenie w 

swojej karierze i w sferze finansów. Rozwiążesz swoje problemy i zobaczysz, że wszystko idzie do przodu. Z 
odwagą rusz do działania, bo zawodowo teraz jesteś znacznie silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 



Zdrowie 
W tym roku poczujesz wzrost siły. Nie powinnaś odczuwać większych dolegliwości zdrowotnych. Pamiętaj jednak, 
żeby we wszystkim zachowywać równowagę, ponieważ to, co dajesz, wraca do Ciebie pomnożone przez efekt. Bądź 

spokojna, a wszystko będzie dobrze. 

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 
Ukojenie znajdziesz w kryształach. Jeżeli dotychczas kamienie i minerały były dla Ciebie obce, idź do sklepu 

ezoterycznego i intuicy jnie wybierz te kamienie, które do Ciebie przemawiają. Poczytaj o litoterapii i pomedytuj z 
kamieniami. Zobaczysz, jak wspaniale gruntują i przynoszą spokój. 



Dziesiątka Byk: 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  
Dla Ciebie 2019 to rok pomyślnych zmian lub rozkwitu miłości. 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. Pamiętaj 

także o zadbaniu o związek z najważniejszą osobą na świecie - Tobą samą. Bądź w zgodzie ze sobą. 

Kariera i finanse 
W tym roku przy jdzie czas na zweryfikowanie tego, czy Twoja praca daje Ci satysfakcję, czy relacje, jakie panują 

między Tobą a szefem, między Tobą a kolegami z pracy czy między Twoimi pracownikami są właściwe, czy 
też potrzeba wprowadzić do nich więcej zrozumienia, taktu i zwyczajnej, ludzkiej dobroci. W 2019 możesz nie czuć 
wielkiego wsparcia w pracy, a sama także możesz się rozleniwić, dlatego jeżeli przy jdą chwile zwątpienia, zastanów 
się, co można zmienić w pracy, żeby było Ci lepiej. W finansach uważaj na wszelkie podpisywanie umów - przeczytaj 

każdą kilkukrotnie. 



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów. Poczujesz wzrost sił witalnych i odwagę do kroczenia przez życie 

zgodnie z wyznaczonym kierunkiem. 

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 
Zadbaj o to, co jesz i Ziemię, która pożywienie daje. Nie zawsze jemy to, co nam służy. Często jemy w pośpiechu. Ty 
jednak zwróć uwagę na swój sposób odżywiania i wprowadź do niego niezbędne zmiany, które przysłużą Ci się do 

poprawy zdrowia.  



Dziesiątka Bliźnięta: Hagalaz 
 

Rok 2019 przyniesie Ci zmiany i transformacje, które dokonają się niezależnie od Ciebie. Czy będą one na Twoją 
korzyść? Tak, jeżeli powitasz je z radością i zaufasz swojej intuicji i podążysz za marzeniami, ponieważ Twoje 
nastawienie, myśli, uczucia i słowa będą miały największy wpływ na Twoją rzeczywistość. Nie, jeśli będziesz 

kurczowo trzymała się tego, co już Ci nie służy. Wszechświat nie lubi zastoju. A więc nastaw się pozytywnie i kreuj 
wspaniałe wydarzenia, które będą miały miejsce, jeżeli tylko w nie uwierzysz. Zaufaj, że pozornie trudna sytuacja 
może obrócić się na Twoją korzyść. Zakończenie obecnego związku może przynieść Ci rozwój w zupełnie innym 
kierunku. Utrata pracy może przynieść Ci dużo lepszą propozycję gdzieś indziej. Choroba może przynieść Ci czas, 

którego potrzebujesz, żeby dokonać zmian wewnętrznych. A jeżeli o czymś zawsze marzyłaś, ale dotychczas bałaś 
się to zrealizować, przestań się martwić i idź do przodu. Wszechświat Ci pomoże. 

Miłość  
W ciągu pierwszych kilku miesięcy niewiele się wydarzy w kwestii miłości, jeżeli poszukujesz związku. Jeżeli jesteś w 

związku, przez pierwszy kwartał możesz odczuwać niepokój w stosunku do swojego partnera, co może 
spowodować, że zaczniesz go kontrolować. Niepokój ten raczej będzie nieuzasadniony, wynikający wyłącznie z 

natrętnych myśli. Kiedy pojawiają się natrętne myśli w Twojej głowie, pójdź w ustronne miejsce, postaraj 
się wyciszyć i wejdź do źródła swoich myśli. Czego się boisz? Dużo lepiej wygląda sytuacja w okolicy maja, kiedy to 

pojawi się okazja do rozwiązania problemów i nawiązania nowych znajomości. 

Kariera i finanse 
2019 rok będzie czasem pracy zespołowej i szukania nowych dróg, które przyniosą Ci wiele dobra. W tym roku 
nastaw się na sukces i spełnienie materialne. W pracy zdobędziesz uznanie, a Twoje pomysły i rozwiązania będą 

kreatywne i w efekcie doprowadzą Cię do nowych możliwości rozwoju. Jeżeli szukasz pracy, rozejrzy j się za 
miejscem, w którym będzie dużo ludzi, ponieważ praca zespołowa i duże firmy będą w tym roku Ci sprzy jały. To nie 

jest rok dla indywidualistów, nastaw się na pracę w grupie. Finansowo będzie dobrze. 



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

Anioł wspierający: Anioł Kreatywności 

Anioł Kreatywności pomoże Ci przywrócić równowagę w Twoim życiu oraz napełni Cię siłą twórczą, którą możesz 
wykorzystać do wyrażenia swojego prawdziwego Ja. Niezależnie od tego czy malujesz, piszesz, rzeźbisz, gotujesz, 

czytasz, śpiewasz, tańczysz, otwierasz nowe firmy czy po prostu spędzasz czas na łonie natury, jesteś kreatywna i 
jesteś wspierana przez swojego Anioła Stróża. 

Wiadomość od Aniołów 
Każdego dnia jesteś nauczycielem innych. Twoje zachowanie, słowa, czyny, wygląd dają przykład innym ludziom. 

Spraw, żeby to, co przekazujesz, było wypełnione światłem i miłością. 



Dziesiątka Rak: 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  
Nie możesz zaspokoić potrzeb innych ludzi, jeżeli nie potrafisz uświadomić sobie własnych potrzeb i pragnień. W tym 

roku będziesz miała możliwość zweryfikowania czy Twój związek Ci służy, czy też nie. Może jesteś uwikłana w 
związek z osobą, która Cię wykorzystuje? A może nie masz partnera, ponieważ wszyscy ludzie, których spotykasz, 
traktują Cię zupełnie nie tak, jak byś chciała? Dopóki nie uświadamiasz sobie, w jaki sposób traktujesz siebie i że 
najpierw musisz dać miłość sobie, żeby móc w zdrowy sposób obdarzyć nią innych, mogą pojawić się kryzysy w 
sferze miłosnej. Ten rok będzie bardzo szczególny, ponieważ da Ci możliwość poznania tego, czego chcesz oraz 

wprowadzenia koniecznych zmian, żeby było lepiej. Możesz liczyć na swoich przy jaciół. 

Kariera i finanse 
2019 rok to czas, kiedy Twoja kariera może rozkwitnąć i wejść na właściwe tory. Możesz odkryć w sobie nowe 

umiejętności i talenty, które przyczynią się do rozwoju Twojej kariery, zwłaszcza, jeżeli zajmujesz się pracą 
artystyczną lub intelektualną. Możliwy jest także awans, podwyżka lub ogólne bezpieczeństwo finansowe. W karierze 
wspiera Cię runa Algiz, która daje Ci dobrobyt i chroni Cię przed popełnieniem błędu. Możesz też poznać ludzi, którzy 

wesprą Cię w rozwinięciu Twojej pracy. 



Zdrowie 
Twoje zdrowie jest zabezpieczone. Będziesz miała pogodny nastrój i wszystko powinno wejść na właściwe tory.  

Anioł wspierający: Archanioł Haniel 

Imię Archanioła Haniela oznacza „Chwała Boga”. Połączy Cię z Ziemią, Księżycem i planetą Wenus, odpowiadającą  
za Twoją kobiecą stronę. Pomoże Ci obrać dobry kierunek i wykorzystać swoje talenty dla dobra nie tylko swojego, 

ale także innych.

Wiadomość od Aniołów 
Jesteś źródłem nieograniczonej kreatywności. Nawet jeżeli przeżywasz chwilowy kryzys, nie oznacza to, że 

pomysłów Ci brakuje. To znak, żebyś zatrzymała się, wyciszyła, zrelaksowała swój umysł i ciało, a znów poczujesz, 
jak kreatywność do Ciebie powraca.  



Dziesiątka Lew: Wunjo (odwrócona) 



W tym roku nie wszystko pójdzie po Twojej myśli. Mogą czekać Cię rozczarowania i straty, smutek i przygnębienie. 
Możesz napotkać na wyzwania (także te powstałe wyłącznie w Twoich myślach), które będą dla Ciebie trudne do 

udźwignięcia. 2019 to rok, w którym możesz mieć tendencje do zbytniego zamartwiania się oraz lęku przed 
zrobieniem kroku naprzód, co może odbić się w Twojej rzeczywistości. Możesz też poczuć się samotna. Jednak w 

tym wszystkim największym wyzwaniem będzie Twoja głowa i to od Twojego nastawienia będzie zależało, jak 
podejdziesz do problemów. Będziesz miała wsparcie swoich bliskich i nawet, jeżeli wydarzy się coś trudnego do 

przejścia, oni Cię nie zostawią. 

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. Lepiej spokojnie podejść do wszelkich nowych znajomości. 

Kariera i finanse 
W tym roku będziesz miała duże pole do rozwoju w pracy i karierze. Chociaż mogą pojawić się trudności, Ty nie 

ustawaj w rozwoju, wciąż idź do przodu i przezwyciężaj trudności w najspokojniejszy sposób, jaki możesz wybrać. 
Będziesz miała możliwość dużo lepiej dostrzec swoje zalety i wady, które mają wpływ na Twoją karierę i sposób 

gospodarowania budżetem. Runa Kenaz wspiera Cię w rozwoju i pokazuje, że będziesz kreatywna i będziesz miała 
możliwość wykorzystać swoje talenty w najlepszy możliwy sposób. Jeżeli szukasz pracy, może być Ci trudno w tym 

roku, ale jeżeli odważysz się spełniać swoje marzenia i realizować plany, dobre rzeczy Cię spotkają. 



Zdrowie 
Mimo że w Twojej głowie może kłębić się wiele myśli, możesz zachować pogodę ducha, a to przyczyni się do 

poprawy Twojego zdrowia. Uważaj na stres.  

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 
Kiedy jest Ci źle, włącz muzykę. Z nią jesteś w stanie wszystko przetrwać. Z nią możesz wpaść na wspaniałe 

pomysły. Z nią pójdziesz w świat. 



Dziesiątka Panna: Perthro 
 

2019 rok będzie dla Ciebie korzystny, ale będzie też obfitował w wiele lekcji życiowych, które wybrałaś sobie do 
przepracowania w tym życiu. Runa Perthro symbolizuje przeznaczenie, karmę, czyli prawo przyczyny i skutku. Uczy, 
że każde działanie przynosi określony efekt, a doświadczanie i nauka jest naszą życiową rutyną. W tym roku wiele 

rzeczy ukaże właśnie ten efekt. Szczęśliwie rozwiążesz wszelkie nieporozumienia i problemy oraz dostaniesz 
możliwość realizacji swoich marzeń. Być może czeka Cię nieoczekiwany zastrzyk finansowy. 2019 to dla Ciebie rok 

rozwoju, rozkwitu, zrozumienia i szczęścia, jeżeli potrafisz dostrzec źródło każdej sytuacji. 

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 Perthro w miłości. 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. Twoja karma będzie realizowała się w tym roku w pracy. Bądź uważna i pamiętaj, że jesteś pod 

szczęśliwą runą, dlatego nawet pozornie trudne sytuacje, będziesz potrafiła zmienić na swoją korzyć. 

Zdrowie 
Równowaga - to słowo-klucz dla Ciebie w tym roku. Postaraj się zachować harmonię w każdej sferze życia, a Twoje 

zdrowie będzie w dobrej formie.  



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 
Anioły komunikują się z Tobą poprzez podsuwanie odpowiednich cytatów. A więc czytaj wszystko, co podpowiada Ci 

intuicja.- tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. 



Dziesiątka Waga: Thurisaz 
 

2019 będzie dla Ciebie rokiem bardzo dynamicznym, pełnym doświadczeń i wydarzeń, które początkowo mogą 
wydać Ci się jako negatywne, ale w rezultacie doprowadzą do czegoś lepszego. Przyświecać mu będzie runa 

Thurisaz, symbolizująca oczyszczenie poprzez burzę. Nie będzie czasu na zatrzymanie się, trzeba działać. Ten rok 
przyniesie Ci oczyszczenie, zwłaszcza na planie materialnym. Coś, co już Ci nie służy, będzie musiało się zakończyć. 

Tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób to przebiegnie - w miarę łagodnie, z akceptacją tego co się dzieje i 
wewnętrzną siłą do przy jęcia zmian, czy będziesz się bronić i uciekać od problemów. Twoim największym 

wyzwaniem będzie zmierzenie się z własnym lękiem. Jeżeli Ci się to uda, będziesz mogła zaliczyć rok do udanych.  
Dostaniesz odwagę i siłę, uwolnisz się od lęku i zaczniesz żyć dokładnie tak, jak tego chcesz. 

Miłość  
W tym roku miłość Cię zaskoczy, a wszystko za sprawą runy Uruz. Ona zwiastuje nagłe zmiany w związku, 

zazwyczaj na lepsze. Być może Twój partner zaskoczy Cię oświadczynami lub spotkasz swoją dawną miłość, a 
uczucia wybuchną na nowo? Namiętność będzie kipiała, ale też rok ten przyniesie silną, opiekuńczą męską energię. 

Rodzina będzie miała bardzo ważne znaczenie w tym roku. 

Kariera i finanse 
W tym roku możesz się rozleniwić w pracy, co może przynieść Ci niemiłe konsekwencje. Nie powinnaś też 

podejmować się nowych projektów czy szukać nowej pracy, ponieważ runa Dagaz w pozycji odwróconej przestrzega  
przed rozczarowaniem i trudami w znalezieniu nowych przedsięwzięć. Jesteś wspierana przez Anioły, ale nie możesz 

wpadać w samozadowolenie - taka postawa może przynieść Ci straty. W finansach zachowaj umiar - nie bierz 
kredytu, postaraj się oszczędzać, ponieważ zawirowania w pracy mogą wymagać od Ciebie posiadania pieniędzy. 

Ogólnie bądź ostrożna, a kiedy czegoś potrzebujesz - proś Anioły. One pomogą Ci w każdej sytuacji.  



Zdrowie 
Zwróć uwagę na swoje stawy i zaplanuj badania kontrolne. Dzięki profilaktyce zapobiegniesz chorobie. 

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 
Postaraj się nie skupiać wyłącznie na materialnym aspekcie życia. Poświęć czas na kontakt ze sztuką: porysuj sobie, 

pokoloruj, namaluj obraz, ulep garnek lub ugotuj coś dobrego - rób to, co kochasz i co wyraża Twoją kreatywną 
ekspresję.  



Dziesiątka Skorpion: Isa 

Ten rok może być dla Ciebie czasem zatrzymania, czekania na wszystko i pokonywania przeszkód. Patronuje mu 
bowiem runa Isa, oznaczająca lód, zimę. Większość z nas w zimie woli zakopać się w kocyku z gorącą herbatą i 

przeczekać trudny czas. Tak możesz się czuć w tym roku. Możesz spodziewać się większych wydatków, przestojów 
podczas załatwiania spraw i okresowych trudności. Jednak każdy lód kiedyś musi pęknąć. Postaraj się dostosować 

do energii tej runy i nie wymuszać działań, jeżeli nie jest to konieczne. Przygotuj się na odpoczynek, pomyśl, co 
możesz zrobić dla siebie i płyń razem z prądem wydarzeń. Wszystko, czego potrzebujesz, zostanie Ci dane, tylko nie 

wtedy, kiedy będziesz tego oczekiwała, a kiedy będzie Ci to naprawdę potrzebne. Cierpliwość w tym roku będzie 
konieczna. 

Miłość  
W pierwszych miesiącach roku niewiele może się wydarzyć w sferze miłości, ale potem może czekać Cię wiele 

namiętnych chwil, zarówno jeżeli jesteś w stałym związku, jak i czekasz na swoją miłość.. W tym roku możesz 
poznać kogoś wy jątkowego, a jeżeli jesteś w związku, możecie zapragnąć pójść o krok dalej i być może 

powiększyć rodzinę. Runa Algiz będzie wspierała Cię we wszystkich aspektach Twoich relacji i szykuje dla Ciebie 
pomyślny rok. 

Kariera i finanse 
W karierze rok 2019 przyniesie Ci dobre perspektywy. Jeżeli szukasz pracy, runa Ingwaz przewiduje podpisanie 

umowy, jednak będziesz musiała na nią trochę poczekać. Jeżeli nie szukasz pracy, ale wyczekujesz na awans, w tym 
roku możesz otrzymać to, czego się spodziewasz. Mogą pojawić się także inne ciekawe możliwości. W finansach 

także sytuacja dobra, a nawet poprawa. 



Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotu, o ile zachowasz równowagę w każdej sferze życia. Możesz 

odczuwać stres, a to może niekorzystnie wpłynąć na Twoje zdrowie fizyczne. Możesz odczuwać ból głowy, 
kołatanie serca lub złapać infekcję. Kiedy jednak jesteś spokojna i wszystko jest w harmonii, ciało także się za to 

odwdzięcza.  

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 
Bądź artystą swojego życia. Weź paletę w dłoń i namaluj swój świat kolorami, które kochasz najbardziej. Nie 

ograniczaj się. To Twój świat. Możesz wszystko. 



Dziesiątka Strzelec: 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  
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 
2019 rok będzie czasem ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Jeżeli szukasz pracy, znajdziesz ją bez problemu. 

Natomiast w stałej pracy może czekać na Ciebie awans lub możliwość dodatkowego dochodu. Będziesz miała 
możliwość rozwoju, nauki czegoś innego lub pozytywnej zmiany. Jeżeli Twoja praca już Ci nie służy, możesz ją 

stracić, ale tylko po to, żebyś w końcu zaczęła robić dokładnie to, co kochasz. Finansowo stabilnie. 

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 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 
Bądź artystą swojego życia. Weź paletę w dłoń i namaluj swój świat kolorami, które kochasz najbardziej. Nie 

ograniczaj się. To Twój świat. Możesz wszystko. 



Dziesiątka Koziorożec: Kenaz 
 

To nie będzie dla Ciebie, Dziesiątko, 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 ciągu pierwszych kilku miesięcy niewiele się wydarzy w kwestii miłości, jeżeli poszukujesz związku. Jeżeli jesteś w 

związku, przez pierwszy kwartał możesz odczuwać niepokój w stosunku do swojego partnera, co może 
spowodować, że zaczniesz go kontrolować. Niepokój ten raczej będzie nieuzasadniony, wynikający wyłącznie z 

natrętnych myśli. Kiedy pojawiają się natrętne myśli w Twojej głowie, pójdź w ustronne miejsce, postaraj 
się wyciszyć i wejdź do źródła swoich myśli. Czego się boisz? Dużo lepiej wygląda sytuacja w okolicy maja, kiedy to 

pojawi się okazja do rozwiązania problemów i nawiązania nowych znajomości, a nawet namiętności. 

Kariera i finanse 
W tym roku czeka Cię dużo pracy i wysiłku, mogą pojawić się pewne straty, ale też nowe możliwości rozwoju, awans 

i realizowanie swoich zamierzeń, takie jak np. założenie biznesu lub rozwój firmy. Będziesz miała dużo energii i 
możesz zacząć nowy projekt lub wyznaczyć cele, do której z uporem i stanowczością będziesz dążyć. Nic nie może 

Cię powstrzymać na drodze do osiągnięcia sukcesu, ale pamiętaj o tym, żeby być asertywna i odważna. 



Zdrowie 
W tym roku, tak samo jak Strzelec, postaw na ruch. Siłownia, pilates, joga, tai-chi lub zwykły, ale regularny spacer 

pomogą Ci zachować dobrą kondycję i 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 
Jesteś wy jątkową osobą, która poszukuje wiedzy. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy wiedzieć, gdzie 

szukać. Wsłuchuj się w znaki i idź za głosem swojego serca, a odnajdziesz to, czego szukasz. 



Dziesiątka Wodnik: 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 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. 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, o czym mówi runa Uruz - miej odwagę pożegnać stare schematy na rzecz nowych, lepszych zmian. 

Kariera i finanse 
W tym roku czeka Cię dużo pracy i wysiłku, mogą pojawić się pewne straty, ale też nowe możliwości rozwoju, awans 

i realizowanie swoich zamierzeń, takie jak np. założenie biznesu lub rozwój firmy. Będziesz miała dużo energii i 
możesz zacząć nowy projekt lub wyznaczyć cele, do której z uporem i stanowczością będziesz dążyć. Nic nie może 

Cię powstrzymać na drodze do osiągnięcia sukcesu, ale pamiętaj o tym, żeby być asertywna i odważna. 



Zdrowie 
W tym roku będziesz cieszyć się doskonałym zdrowiem. Jeżeli chorujesz, możesz spodziewać się poprawy.  

Anioł wspierający: Archanioł Sandalfon 

Archanioł Sandalfon wspiera muzyków i osoby, które potrzebują napełnić się wiarą. Sandalfon pomoże Ci w każdej 
sferze życia, niezależnie od tego, o co prosisz. A kiedy chcesz go wezwać, włącz relaksującą, spokojną muzykę i 

zawołaj go delikatnie. Poczujesz, że jest przy Tobie. 

Wiadomość od Aniołów 
Poprzez Archanioła Sandalfona i dźwięki muzyki kontaktujesz się z Siłami Wyższymi. Twoja intuicja staje się 

silniejsza i otwierasz się na znaki, przekazywane od Wszechświata. 



Dziesiątka Ryby: Dagaz (odwrócona) 
 

Zmiany, przełom, transformacja, światło. Rok 2019 będzie dla Ciebie czasem radykalnych zmian i tylko od Ciebie 
zależy, jak do nich podejdziesz. W Twoim życiu pojawi się wiele nowych możliwości do rozwoju, poznania swojego 
własnego Ja oraz zweryfikowania swoich osobistych celów. Jesteś już blisko osiągnięcia zamierzeń, do których 

dążysz, ale możesz spodziewać się pewnych zawirowań, które - chociaż wewnętrznie mogą być dla Ciebie trudne i 
możesz odczuwać przygnębienie, smutek i brak nadziei - doprowadzą Cię do znacznie korzystniejszego rozwiązania, 
niż mogłabyś sobie wymarzyć. Runa Dagaz pokazuje, że po nocy zawsze nadchodzi dzień i światło świeci dla tych, 

którzy są wierni sobie. Rok ten może przynieść Ci zakończenie starych spraw oraz wielką wewnętrzną 
transformację. Bądź cierpliwa i obserwuj to, co dzieje się w Tobie. Porozmawiaj ze swoją Duszą, a rzeczy będą 

wydarzać się we właściwym tempie. 

Miłość  
W tym roku miłość Cię zaskoczy, a wszystko za sprawą runy Uruz. Ona zwiastuje nagłe zmiany w związku, 

zazwyczaj na lepsze. Być może Twój partner zaskoczy Cię oświadczynami lub spotkasz swoją dawną miłość, a 
uczucia wybuchną na nowo? Namiętność będzie kipiała, ale też rok ten przyniesie silną, opiekuńczą męską energię. 

Rodzina będzie miała bardzo ważne znaczenie w tym roku. 

Kariera i finanse 
2019 rok zapowiada się pozytywnie, jeżeli chodzi o Twoją karierę. Jeżeli szukasz pracy, w tym roku pojawi się 
ciekawa propozycja i podpiszesz umowę. Jeżeli zawsze zastanawiałaś się nad założeniem własnej firmy, to jest 

najlepszy moment. Wskazuje na to runa Eihwaz. Może też Cię czekać pozytywna zmiana pracy lub dojście do celu, o 
którym zawsze marzyłaś. Ogólnie nie będzie nudno w Twoim życiu zawodowym, możesz mieć dużo pracy, ale 

wszystkie zmiany będą pozytywne. W finansach stabilnie. 

Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie sprawi Ci problemu. Poczujesz się dużo lepiej i możesz zechcieć zacząć uprawiać sport. 



Anioł wspierający: Archanioł Sandalfon 

Archanioł Sandalfon wspiera muzyków i osoby, które potrzebują napełnić się wiarą. Sandalfon pomoże Ci w każdej 
sferze życia, niezależnie od tego, o co prosisz. A kiedy chcesz go wezwać, włącz relaksującą, spokojną muzykę i 

zawołaj go delikatnie. Poczujesz, że jest przy Tobie. 

Wiadomość od Aniołów 
Twój rozwój duchowy w tym roku nabiera znacznie większego znaczenia niż kiedykolwiek. Kiedy jesteś w zgodzie ze 
sobą i znajdujesz czas na kontakt ze swoim sercem, dążysz do realizacji pragnień serca, jesteś wspierana na każdym 

kroku.  


