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Dziewiątka Baran: Laguz 

Rok 2019 to rok, w którym nic nie zaplanujesz, ponieważ będzie pełen zmienności i płynności, jak runa Laguz, 
która symbolizuje wodę. Kiedy popłyniesz z prądem i z zaufaniem wejdziesz w to, co się dzieje w Twoim życiu, 

spokojnie dopłyniesz do brzegu. Kiedy będziesz chciała trzymać się konaru drzewa, woda zmy je Cię i oczyści z 
niepotrzebnych lęków. Intuicja będzie odgrywała tutaj kluczową rolę - wsłuchuj się w swoje serce, a ono podpowie Ci, 

co robić. Sprawy ruszą naprzód we wszystkich sferach życia. Laguz to runa inicjacji, a więc jeżeli planujesz nowe 
przedsięwzięcia, ten rok jest do tego bardzo korzystny. Jeżeli potrzebujesz oczyszczenia i uzdrowienia, wibracje 

są sprzy jające. Ogólnie rok bardzo emocjonalny i korzystny dla wszystkich, którzy lubią zmiany.  

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

namiętność i uczucie rozkwitną 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 
2019 rok to bardzo dynamiczny czas, jeżeli chodzi o karierę i finanse. Intuicja będzie Twoim przewodnikiem i pozwoli 
Ci uniknąć trudnych chwil, jeżeli tylko jej posłuchasz. Uważaj jednak na niekorzystne inwestycje - zanim podpiszesz 
umowę, przeczytaj ją kilkukrotnie. Jeżeli się przed czymś wahasz, zatrzymaj się i pomedytuj trochę. W pracy zaś nie 

daj się wykorzystać. Będziesz musiała wykazać się asertywnością. W tym roku też mogą się wyklarować Twoje 
przy jaźnie w pracy - kto faktycznie jest z Tobą, a kto tylko udaje przy jaciela.  



Zdrowie 
W tym roku postaw na ruch i zadbaj o swoją kondycję fizyczną. Zdrowie nie powinno sprawiać Ci problemów, ale 
runa Raidho sugeruje, że w tym roku Twoje ciało będzie Ci wdzięczne za poruszanie nim. Może zaczniesz biegać, 

tańczyć, pochodzisz z kijkami lub pojedziesz do sanatorium lub na turnus detoksyfikacy jny?  

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 
Jesteś autorem swojego życia. Masz wpływ na wiele rzeczy, które wydarzają się w Twoim otoczeniu, a pozytywnymi 

myślami możesz sprawić, że nawet najmniej korzystna sytuacja będzie początkiem czegoś dobrego.  



Dziewiątka Byk: 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 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 
To będzie bardzo dobry rok pod względem finansowym. Dodatkowy dochód, podwyżka, niespodziewany zastrzyk 

pieniężny, nowe kontrakty lub umowa, które dadzą Ci więcej pieniędzy - w tym roku możliwości nie zabraknie. Jeżeli 
szukasz pracy, w tym roku z pewnością znajdziesz coś interesującego. Jeżeli masz własną firmę, pojawią się nowe 
kontrakty i możliwości współpracy. Masz nad sobą opiekę Sił wyższych, które dadzą Ci bezpieczeństwo materialne.  

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

zgodnie z wyznaczonym kierunkiem. 



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 
Jesteś na właściwej drodze. Wszystkie energie pomagają Ci rozpocząć to, o czym zawsze marzyłaś, a nie miałaś 

odwagi wykonać. Masz w sobie siłę, wiarę i moc, które prowadzą Cię w dobrym kierunku. Podążaj dalej swoją 
drogą, a napotkane problemy przekroczysz bez trudności z uśmiechem i zaufaniem, że dokładnie tak ma być. 



Dziewiątka Bliźnięta: 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  
Ten rok zdecydowanie jest rokiem pracy, a nie miłości. W stałych związkach mogą pojawić się konflikty i zazdrość o 

pracę, ponieważ możesz spędzać w niej więcej czasu niż Twój partner by tego oczekiwał. Postaraj się odnaleźć 
równowagę w tych sferach. Jeżeli szukasz miłości, 2019 raczej nie jest tym, który przyniesie ten wymarzony 

związek. Może też się pojawić lęk, że będziesz samotna, co także przełożysz na większą pracowitość. Wsłuchaj się 
w swoją intuicję i określ, czego potrzebujesz. Co trzeba zmienić, żeby Twoje życie uczuciowe stało się pełne. A 

potem wprowadź zmiany :) 

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 
Zdrowie nie będzie Ci sprawiało problemów. Możesz też odczuć poprawę, jeżeli cierpisz na schorzenia gardła, 

tarczycy i okolic. 



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 
Twój głos ma siłę. Nie bój się wyrażać głośno swojego zdania i głosić światła. 



Dziewiątka Rak: Ansuz (odwrócona) 
 

Rok 2019 będzie dla Ciebie czasem jednocześnie bardzo korzystnym, jeżeli chodzi o miłość, finanse i zdrowie, jak i 
trudnym mentalnie, ponieważ myśli mogą kłębić Ci się w głowie i możesz przewidywać najgorsze. Mogą pojawić się 
pewne trudności, zwłaszcza w kontaktach z innymi ludźmi - możesz nie potrafić porozumieć się z ludźmi i to może 
przyprawiać Cię o zawrót głowy. Mogą też pojawić się konflikty i słowa rzucone w emocjach. Dlatego radą na ten 

rok jest: Nie rzucaj słów na wiatr. Zawsze wywiązuj się ze wszystkich umów i nie przejmuj się kryzysami weny 
twórczej. One mogą się pojawiać, ale im mniejszą wagę do tego przyłożysz, tym szybciej znikną. Pamiętaj też o 

uśmiechu - on rozbroi nawet najbardziej zatwardziałych.  

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. Uważaj jednak na nieporozumienia ze 

znajomymi i rodziną. Nie kłóć się, bo wszystkie myśli i uczucia, jakie się u Ciebie pojawią, pomnożą się i to nie 
wy jdzie Ci na dobre. 

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. Uważaj 
jednak na pomówienia, plotki i oszczerstwa - sama także ich nie siej. Bądź uczciwa z innymi i samą sobą, a wszystko 

dobrze się ułoży, nawet jeżeli na efekt będziesz musiała trochę dłużej poczekać.  



Zdrowie 
Twoje zdrowie jest zabezpieczone. Możesz odczuwać jedynie trudniejsze chwile emocjonalne, ale poradzisz sobie z 

nimi. 

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 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.  



Dziewiątka Lew: 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  
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 - to Twoi 

Aniołowie. Ty także bądź lojalna wobec swoich bliskich i pozytywnie odnoś się do każdego człowieka, 
ponieważ wszelkie dobre relacje, które zawrzesz w tym roku, będą procentowały na przyszłość. 

Kariera i finanse 
2019 rok to bardzo dynamiczny czas, jeżeli chodzi o karierę i finanse. Intuicja będzie Twoim przewodnikiem i pozwoli 
Ci uniknąć trudnych chwil, jeżeli tylko jej posłuchasz. Uważaj jednak na niekorzystne inwestycje - zanim podpiszesz 
umowę, przeczytaj ją kilkukrotnie. Jeżeli się przed czymś wahasz, zatrzymaj się i pomedytuj trochę. W pracy zaś nie 

daj się wykorzystać. Będziesz musiała wykazać się asertywnością. W tym roku też mogą się wyklarować Twoje 
przy jaźnie w pracy - kto faktycznie jest z Tobą, a kto tylko udaje przy jaciela.  



Zdrowie 
Przyda Ci się odpoczynek. Zaplanuj wakacje, poświęć w tygodniu chwilę tylko dla siebie i nie zapominaj o 

holistycznym zadbaniu o siebie samą. 

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 
Twoja twórczość jest niewyczerpana i pochodzi wprost od Boga. Połącz się ze swoim Wyższym Ja i twórz swój 

świat najpiękniej jak potrafisz. 



Dziewiątka Panna: 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. 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 tym roku mogą czekać Cię trudne chwile, jeżeli jesteś w stałym związku. Związek może się wypalać, mogą też 

pojawić się niepokoje i lęki, że coś się zmienia między Wami. Mogą pojawić się trudne rozmowy dotyczące 
wspólnego spojrzenia na świat, a także jakiś żal 

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 
W tym roku zwróć uwagę na sposób odżywiania. Dużo bardziej będą służyły Ci warzywa i dieta roślinna - 

pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie i wagę. Możesz poczuć potrzebę zmiany stylu życia i zadbać o swoje zdrowie 
naturalnymi sposobami. Dużo większą uwagę możesz zwrócić na swój wygląd i higienę. 

Anioł wspierający: Archanioł Jeremiel 

Archanioł Jeremiel jest mocno związany z proroczymi wizjami i uczestniczy duszom w rewizji swojego życia na 
Ziemi po powrocie do Źródła. Jeremiel pomoże Ci spojrzeć na siebie i innych bez oceniania oraz pomoże Ci 

wprowadzić pozytywne zmiany do Twojego życia. 

Wiadomość od Aniołów 
W naturalny sposób potrafisz uzdrowić siebie, zwierzęta i innych ludzi. Nie musi być to znajomość medycyny 

konwencjonalnej, a na przykład dobre słowo, uśmiech, przytulenie wtedy, kiedy ktoś bardzo tego pragnie. Możesz 
mieć także zdolności do uzdrawiania. Sprawdź to. 



Dziewiątka Waga: Wunjo 
 

Podobnie jak dla Panny, 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. 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 związkach rok 2019 przyniesie Ci konieczność wprowadzenia równowagi. Może ostatnio zaniedbywałaś swojego 

partnera? A może dużo ważniejsze od związku były inne rzeczy i teraz czujesz się samotna? A może byłaś 
dotychczas wykorzystywana w związku? Nadszedł czas weryfikacji i zastanowienia się, co blokuje Cię w sferze 
związków, ale także w relacjach ze znajomymi. Możliwe jest rozstanie, rozwód, kłótnie lub kryzysy, ale też czas 

rozmów i komunikacji, której wcześniej być może nie było. To będzie dosyć burzliwy czas, ale przyniesie szczęśliwe 
zakończenie. Jeżeli jednak wiesz, że w Twoich relacjach z innymi ludźmi jest harmonia, możesz otworzyć się na nowe 

znajomości i ciekawe przygody. 

Kariera i finanse 
W tym roku możesz odczujesz polepszenie w swojej karierze i w sferze finansów. Rozwiążesz swoje problemy i 

zobaczysz, że wszystko idzie do przodu. Zwróć jednak uwagę na to, w jaki sposób traktujesz i jesteś traktowana 
przez innych ludzi z pracy. Jeżeli nie ma równowagi, może dojść do plotek i pomówień, co pociągnie za sobą dalsze 

konsekwencje. Szanuj innych ludzi. 



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

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 wolna. Jesteś kochana. Jesteś wszystkim. 



Dziewiątka Skorpion: Fehu (odwrócona) 
 

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. Rok 2019 może być dla Ciebie czasem doświadczania strat materialnych, ale 

także momentem, w którym otworzysz się na bogactwo duchowe. Patronuje mu runa Fehu, związana z obfitością. 
Ona pokazuje, że bogactwo to nie tylko pieniądze, dom, majątek i inne rzeczy materialne, ale także (a może przede 
wszystkim) to, co nie jest namacalne: czas, powietrze, jedzenie, natura, bliscy, miłość, radość, mądrość, piękno itd. 

itd. W tym roku dostaniesz możliwość zastanowienia się nad swoim podejściem do majątku i dobrobytu.  
Nie wchodź w tym roku w ryzykowne przedsięwzięcia i nie rozpaczaj nad stratami, bo każda strata przynosi zalążek 

czegoś nowego. 

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 
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 teraz jesteś znacznie silniejsza niż kiedykolwiek 

wcześniej.  

Zdrowie 
W tym roku Twój organizm może zmusić Cię do odpoczynku w postaci choroby, zwłaszcza tej związanej z układem 

trawiennym. Zwróć uwagę na to, co jesz i jak jesz - w pośpiechu czy masz czas na posiłek. Jeżeli w życiu 



biegniesz, choroba przy jdzie po to, żebyś mogła się zatrzymać i zwrócić uwagę na duchowość. Żebyś mogła 
docenić to, co masz. Ale kiedy celebrujesz życie, wszystko powinno być w równowadze, także ciało. 

Anioł wspierający: Archanioł Uriel 

Imię Archanioła Uriela oznacza „Światło Boga”. Pomaga oświetlić boskim światłem każdą drogę i rzucić nowe 
spojrzenie na daną sytuację. Pomaga w czasie kryzysu i przynosi wiedzę oraz mądrość wszystkim, którzy chcą 

pogłębić swoją wiarę. Uriel pomoże Ci za pomocą żywiołu Ziemi poczuć radość i napełnić Cię światłem, którego 
potrzebujesz, aby poczuć się spełniona w umyśle, duchu i ciele. Przyniesie Ci wiadomości poprzez filmy, muzykę, 

książki, znaki i liczby i pomoże Ci pogłębić wiarę. 

Wiadomość od Aniołów 
Jedzenie jest nie tylko czymś, co pozwala nam przeżyć. To odŻYWIENIE. Dzięki niemu ży jemy. Nie traktuj swojego 

ciała jak śmietnik. Dostarcz mu pożywienie, które będzie mu służyło.  



Dziewiątka Strzelec: 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 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. Będzie konieczność przepracowania relacji karmicznych. Ale każdy kryzys daje 
nową szansę, możliwość zmiany i zrobienie czegoś lepiej. W tym roku masz możliwość nawiązać ciekawe przy jaźnie, 

ale też zakończyć relacje, które już Ci nie służą. 

Kariera i finanse 
W tym roku będziesz miała duże pole do rozwoju w pracy i karierze. 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, na pewno wykorzystasz swoją kreatywność, żeby zainteresować sobą przyszłych pracodawców lub 
wymyślisz sposób na pracę własną. Pojawią się nowe projekty, nowe możliwości, a Ty będziesz odczuwać chęć do 

pracy. Działaj! 

Zdrowie 
W tym roku zadbaj o swoje serce oraz głowę - staraj się nie stresować i nie przepracować, ponieważ stres bardzo 

negatywnie może wpłynąć na Twoje zdrowie.  



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 
Jesteś naturalnym kanałem, przez który przepływa boskie przewodnictwo, także dla innych ludzi. Jesteś doskonałą 
obserwatorką oraz potrafisz wyciągać wnioski ze wszystkich doświadczeń. To czyni Ciebie duchową nauczycielką. 



Dziewiątka Koziorożec: 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 postaw na związek z najważniejszą dla Ciebie osobą - sobą samą. Poznaj swoją duchowość, 

zharmonizuj umysł i ciało. Przemyśl swoje cele, poznaj siebie samą, poznaj swoje poglądy i zweryfikuj, czego 
potrzebujesz w życiu. Pokochaj siebie samą, a nie będziesz musiała szukać miłości. 

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 - pamiętaj, że w tym roku uczysz się równowagi pomiędzy duchem a materią. 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 
Zdrowie nie będzie Ci sprawiało kłopotów. 



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 pod nieustanną opieką Aniołów i Przewodników Duchowych. Oni wspierają Cię w każdym momencie Twojego 

życia, dlatego jeżeli coś nie układa się po Twojej myśli, poproś ich o uzdrowienie. 



Dziewiątka Wodnik: 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 będziesz miała duże pole do rozwoju w pracy i karierze. 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, na pewno wykorzystasz swoją kreatywność, żeby zainteresować sobą przyszłych pracodawców lub 
wymyślisz sposób na pracę własną. Pojawią się nowe projekty, nowe możliwości, a Ty będziesz odczuwać chęć do 

pracy. Działaj! 



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: 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 
Rozmawiaj ze swoimi Aniołami. Jak? Po prostu je zawołaj. Możesz to zrobić we śnie, możesz to zrobić w autobusie 
lub w trakcie leniwego wieczoru. Wypatruj znaków, takich jak pióra, monety czy cytaty z książki. Anioły komunikują 

się z Tobą na różne sposoby. Znajdź z nimi wspólny język. 



Dziewiątka Ryby: Jera 
 

Wszystko wydarza się w swoim czasie i jest dokładnie takie, jak ma być. To może być Twoim mottem na najbliższy 
rok, ponieważ patronować mu będzie Jera - 12 runa, symbolizująca cykliczność czasu, 12 miesięcy. W poprzednim 

roku zasiewałaś plony, w 2019 przyszedł czas na zebranie żniw. W zależności od tego, co zasiałaś, taki otrzymasz 
rezultat. A więc rok ten może obfitować zarówno w sukces, miłość i urodzaj, jak i przynieść nieco mniej pozytywne 

zmiany, jednak nie będą one gwałtowne i dostrzegalne gołym okiem - będą się wydarzać spokojnie, zgodnie z Twoim 
rytmem. Rok ten będzie dla Ciebie czasem podsumowań i przygotowywaniem się na nowe. Teraz wszystko od Ciebie 
zależy - otrzymasz rezultat adekwatny do swojego wysiłku. Nie spoczywaj na laurach i bądź cierpliwa, a spotka Cię 

nagroda. 

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 
W karierze rok 2019 przyniesie Ci dobre perspektywy. Jeżeli szukasz pracy, runa Ingwaz przewiduje podpisanie 
umowy w krótkim czasie. 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 uważaj na wypadki i urazy. Ponadto zdrowie nie powinno Ci sprawić większego problemu. 



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 
Nieustannie rozwijaj się w kierunku, który obrałaś i sprawia Ci radość. Nie osiadaj na laurach. Zastój nie jest Twoim 

sprzymierzeńcem. 


