
Droga życia 1 
Jedynka Baran: 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 rok to dla Ciebie rok dużej namiętności i pozytywnych zmian w sferze związków. Jeżeli szukasz miłości, 

możesz spotkać kogoś naprawdę Ci bliskiego, ale początki mogą nie być łatwe. Jeżeli jesteś w związku, nadejdzie 
zmiana - wszystko zależy od tego, jak czujesz się ze swoim partnerem. Runa Thurisaz w połączeniu z Fehu da Ci 
siłę i uwolni Cię od lęku, żebyś mogła przejąć kontrolę nad swoim życiem i stworzyć je dokładnie takim, jakie ma 

być.  



Kariera i finanse 
Runa Fehu daje Ci wspaniałą energię obfitości, która da Ci wszystko to, czego potrzebujesz. To może wprowadzić 

Cię w stan lenistwa, ponieważ wszystko tak łatwo będzie Ci przychodziło i nie będziesz czuć potrzeby, żeby 
pracować więcej niż to konieczne. Dlatego też w tej pozycji pojawiła się runa Dagaz, która ostrzega Cię przed 

lenistwem i wpadaniem w samozachwyt. Materialny dobrobyt jest bardzo ważny, ale zawsze idzie w parze z 
duchowym rozwojem. Kiedy zaniedbasz jedną ze sfer, inne także nie będą działały tak, jak powinny. Zwróć uwagę 

czy w każdej sferze życia zachowujesz równowagę, a przy większych inwestycjach i zmianach zaufaj swojej intuicji i 
poproś Anioły o wsparcie.  

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: 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 
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.  



Jedynka Byk: 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  
Runa Dagaz pokazuje, że najbliższy rok spędzisz na duchowych rozważaniach oraz zakańczaniu starych spraw i 

transformowaniu ich w nową, lepszą przyszłość. Także w miłości możesz być bardziej skupiona na sprawach 
duchowych. Pragniesz partnera, z którym będziesz miała połączenie na płaszczyźnie ducha, szukasz bratniej duszy. 
Runa Eihwaz, która wspiera Dagaz w miłości pokazuje, żebyś w sprawach związkowych całkowicie zaufała swojej 

intuicji. Nie spiesz się z podejmowaniem ważnych decyzji. Ogólnie pod kątem miłości będzie to spokojny rok. 

Kariera i finanse 
2019 będzie dla Ciebie korzystnym rokiem pod kątem finansów. Czeka Cię wprawdzie dużo pracy, może pojawić się 

konieczność częstych wizyt w urzędach lub załatwiania innych spraw formalnych, w związku z czym możesz 
odczuwać zmęczenie, ale wszystkie sprawy załatwisz bez problemu. Sugeruje to runa Tiwaz. Możliwe, że w tym roku 

zwiększysz swoje dochody. 



Zdrowie 
Chociaż możesz odczuwać zmęczenie i przygnębienie, rok ten nie powinien przysporzyć Ci żadnych problemów 

zdrowotnych. Okresy przygnębienia także nie będą trwały długo. Wskazuje na to runa szczęścia - Wunjo. Jeżeli 
chorujesz teraz, runa ta zapowiada powrót do zdrowia.  

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 
Poświęć swój czas i kreatywność na pomoc dzieciom. Być może pragniesz powitać w swoim domu nowe dziecko lub 

masz możliwość pracy z dziećmi. Ten rok jest doskonałym czasem na to, żeby wykorzystać Twój talent w służbie 
dzieciom. Możesz napisać książkę, rysować ilustracje lub po prostu pobawić się z dziećmi z pobliskiego domu dziecka. 

Nie bój się, że nie podołasz. Dzieci przynoszą Ci błogosławieństwo. 



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

szczęśliwym związku, Ehwaz wskazuje na możliwość zaręczyn lub zawarcia małżeństwa. Jeżeli jeszcze szukasz 
miłości, w tym roku możesz spotkać wspierającego i kochającego partnera, zwłaszcza, kiedy udasz się w podróż. 

Jeżeli jednak jesteś w związku, ale nie do końca jesteś pewna czy to jest właśnie miłość, runa Sowilo, która wspiera 
Ehwaz w sprawach miłości, pomoże Ci podjąć właściwą dla Ciebie decyzję.  

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. 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, że 2019 to dla Ciebie 
rok współpracy z innymi, dlatego jeżeli czegoś potrzebujesz, nie bój się prosić o pomoc, ale też nie odmawiaj pomocy 

innym. 



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno sprawić Ci większych kłopotów, ponieważ jesteś pod wpływem runy Uruz, która niczym tur, 

chroni Cię przed urazami i kontuzjami, a do tego wzmacnia organizm. Dbaj o siebie, a nie powinnaś chorować.  

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 
Być może zauważysz, że miejsce, w którym się znajdujesz, jest dla Ciebie zbyt twarde. Zmienia się Twoja 

wrażliwość, Twoje odczuwanie, tolerancja na różne rzeczy. Być może Twoja ulubiona potrawa nie smakuje już tak, 
jak pamiętasz. Otwórz się na zmiany i idź za głosem serca. Przy jmij z radością wszystko, co wokół Ciebie się 

wydarza i wykreuj swoją przestrzeń tak, żebyś czuła się w niej dobrze. 



Jedynka Rak: Fehu 

Podobnie, jak dla Barana, 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 rodzina wysunie się na pierwszy plan. Wszystkie spory zostaną zażegnane, a Ty będziesz mogła polegać 
na swoich bliskich w każdym momencie swojego życia. Może pojawić się temat małżeństwa, domu lub powiększenia 
rodziny i bardzo dobrze, ponieważ jesteś teraz pod wpływem runy Othala, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i 
opiera się na solidnych fundamentach. Jeżeli masz problem z podjęciem decyzji, nie bój się zapytać o zdanie starsze 
pokolenia - to w ich wiedzy tkwi siła i być może odnajdziesz tam odpowiedź. Jeżeli szukasz miłości, możesz w tym 

roku poznać kogoś, z kim będziesz miała możliwość stworzyć związek na długi czas.  

Kariera i finanse 
W miłości bezpieczeństwo i spokój, w finansach mogą pojawić się zarówno przypływy, jak i odpływy, o czym mówi 

wodna runa Laguz. Fehu daje Ci obfitość i dostatek pod warunkiem, że nie skupiasz się nadmiernie na celach 
materialnych. Na wszelki wypadek postaraj się w tym roku wydawać tylko na najpotrzebniejsze rzeczy i nie szastaj 

pieniędzmi. Oprzy j się na swoich bliskich i ufaj swojej intuicji.  



Zdrowie 
Równowaga - to dla Ciebie słowo-klucz na 2019 rok. Ogólnie zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów, chyba że 

wpadasz ze skrajności w skrajność i nie dbasz o zasady wymiany energetycznej, wtedy mogą pojawić się problemy z 
żołądkiem, pęcherzykiem żółciowym oraz w obrębie narządów płciowych. Dbaj o siebie i o innych.  

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 
Poświęć czas na medytację i wsłuchaj się w swoje wewnętrzne przewodnictwo, które wskaże Ci, jaki krok poczynić, 
żeby w Twoim życiu zaświeciło stałe światło. Jeżeli w ostatnim czasie pojawiło się w Tobie poczucie: „Ktoś powinien 

coś z tym zrobić!”, niezgoda na to, co się wydarza dookoła, wiedz, że to Ty jesteś osobą, która ma możliwość 
dokonać tego.  



Jedynka Lew: Berkano (odwrócona) 

Runę Berkano symbolizuje brzoza - z jednej strony silna, ponieważ jej gałęzie zawsze jako pierwsze zasiedlają las po 
pożarze, z drugiej strony krucha, delikatna i wiotka. Nowy rok może więc obfitować u Ciebie w wiele wydarzeń, które 
będą wystawiały Cię na próbę w drodze do Twojego rozwoju. Mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje, stagnacja i 

poczucie zatracenia siebie. Mogą pojawić się nowe możliwości, ale Twój zapał będzie szybko stygł lub na efekty 
będziesz musiała długo poczekać. Niemniej jednak Berkano to runa bardzo kobieca, a że w kobietach siła, runa ta 

pokazuje, że kiedy jest źle, czas poświęcić czas sobie, spędzić chwile na łonie natury, pomedytować i pobyć tylko ze 
sobą. Po co? Żeby dowiedzieć się, jaki krok poczynić, aby było lepiej. W pędzie życia często nie ma na to czasu, a 

ten rok przysporzy Ci wiele okazji do zagłębienia się w siebie i odkrycia nowych pokładów kobiecości i odwagi. 

Miłość  
2019 może przysporzyć Ci wiele zmartwień na polu miłosnym i rodzinnym. Mogą pojawić się konflikty w związku lub 
kryzys, który będzie wymagał od Ciebie podjęcia ważnej decyzji. Jeżeli szukasz miłości, ten rok może być pod tym 
względem jałowy. Jednak, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to niekorzystne, w rezultacie runa Nauthiz, która 
wspiera Berkano, zmusi Cię do zastanowienia, czego tak naprawdę potrzebujesz w życiu. Czego szukasz w miłości i 
czy rzeczywiście jest to tym, o czym zawsze marzyłaś. A może marzyłaś o czymś przez całe życie, ale z biegiem lat 

marzenie to przestało być aktualne, a Ty wciąż za nim biegniesz? Poświęć 2019 na rozwój wewnętrzny, a 
otrzymasz to, czego potrzebujesz.  

Kariera i finanse 
W tym roku może czekać Cię służbowy wy jazd lub wy jazd „za pracą”, na co wskazuje runa Ehwaz. Chociaż nie 

wszystko może pójść po Twojej myśli i mogą czekać Cię drobne straty, niepowodzenia przekujesz w sukcesy, a to 
przełoży się na zyski.  



Zdrowie 
Równowaga - to dla Ciebie słowo-klucz na 2019 rok. Ogólnie zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów, chyba że 

wpadasz ze skrajności w skrajność i nie dbasz o zasady wymiany energetycznej, wtedy mogą pojawić się problemy z 
żołądkiem, pęcherzykiem żółciowym oraz w obrębie narządów płciowych. Pamiętaj, że kiedy coś dajesz prosto z 

serca, otrzymujesz to pomnożone przez efekt. Jeżeli bierzesz, dawaj tyle, ile możesz. Zachowuj równowagę.  

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 
Czego pragnie Twoje serce? Spędź trochę czasu w samotności i zadaj sobie to pytanie. Połącz się z Aniołami przy 

pomocy Metatrona i otwórz się na znaki. Kiedy już będziesz wiedziała, czego naprawdę pragniesz, nic nie będzie 
mogło Cię powstrzymać od wyruszenia w drogę, a ta będzie łagodna i spokojna do przebycia.  



Jedynka 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  
Temat miłości i związków to jeden z tych, które pojawią się jako lekcja życiowa w tym roku. Spojrzysz na swoje 
relacje z zupełnie innej perspektywy i dostrzeżesz, co wymaga jeszcze dopracowania. Runę Perthro wspiera tutaj 

Eihwaz w pozycji odwróconej, co może wskazywać na możliwość rozmijania się z partnerem i brak wiary we własne 
siły. Koniec końców, wszystkie konflikty i problemy zostaną rozwiązane w sposób korzystny dla Ciebie. 

Kariera i finanse 
 W finansach nie zagraża Ci niedostatek, a wręcz może czekać Cię niespodziewany zysk, jednak zwróć uwagę na to, 
żeby wszystkie dokumenty się zgadzały i załatw wcześniej wszystkie sprawy urzędowe. Jeżeli prowadzisz swoją 
firmę, uważaj na nieuczciwego kontrahent.a Ponadto runa Tiwaz może skłonić się do rozmyślań czy praca, którą 

wykonujesz, jest tą właściwą. Jeśli nie, rozejrzy j się za nową.  

Zdrowie 
Rok ten nie powinien przynieść problemów zdrowotnych, ale zwróć uwagę na wszelkie psychosomatyczne objawy - 

jeżeli się stresujesz, może pojawić się choroba, dlatego staraj się w każdej sytuacji zachować spokój.  



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 uczucia są godnymi zaufania przewodnikami, którzy pomagają Ci podczas zmian, jakich chcesz dokonać w 
swoim życiu. Sny i pragnienia są kluczami do Twojej misji życiowej. Zaufaj temu, co podpowiada Ci serce, zaufaj 

swoim emocjom, ale najpierw upewnij się, że pochodzą one z serca, a nie są projekcją ego, które opiera się 
wyłącznie na strachu. Zaufaj, że wszystko, co się wydarza, jest drogą do doświadczenia i zrozumienia.  



Jedynka Waga: 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  
Brak cierpliwości i chaos mogą nie być sprzymierzeńcami w Twoich relacjach. W stałych związkach mogą pojawić się 
nieporozumienia i trudne emocjonalnie chwile, które zmuszą Cię do zastanowienia. Pokazuje to runa Sowilo w pozycji 

odwróconej. Jeżeli szukasz miłości, jest możliwość poznania kogoś nowego, ale może nie być to długoterminowy 
związek. Może pojawić się także niepewność uczuć. Jednak Jera pokazuje: co zasiejesz, to zbierzesz, a więc od 

Twojego nastawienia zależy Twoje szczęście w miłości :)  

Kariera i finanse 
W pracy podobnie, jak w miłości - efekt zależy od Twoich wcześniejszych i dalszych działań. Możesz otrzymać 
zarówno nagrodę i awans za włożony wysiłek, jak i doświadczyć przygnębienia z powodu natłoku pracy, który 

może pojawić się w tym roku. Nie jest to jednak korzystny czas na zmianę pracy. Poświęć ten rok na podsumowanie 
i zastanowienie się, czego pragniesz w związku ze swoją karierą.  



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno sprawić Ci większych kłopotów, ponieważ jesteś pod wpływem runy Perthro, która wzmacnia 

Twoją witalność i pobudza do pracy układ immunologiczny. Nawet, jeśli doświadczysz przeziębienia lub innego 
schorzenia, uda Ci się pozbierać. 

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 
Poświęć uwagę swojej emocjonalnej i fizycznej stronie. Nadszedł czas na uzdrowienie swojego stylu życia, jeżeli 

więc wiesz, że Twój sposób odżywiania lub aktywność fizyczna wymaga zmiany, to jest najlepszy czas, żeby się tym 
zająć. Kiedy zaczniesz żyć zdrowiej, odkry jesz w sobie nową pasję, która poprowadzi Cię ku rozwojowi.  



Jedynka Skorpion: 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  
Szczęście nie opuści Cię w miłości. 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. Jeżeli planujesz z 

ukochaną osobą dziecko, ten rok może przynieść wibrację odpowiednią dla Was. Pokazuje to runa Tiwaz, 
wspierająca Sowilo. Ciesz się szczęściem i miłością, ale uważaj, żeby nie szaleć.  

Kariera i finanse 
 2019 rok jest rokiem numerologicznej trójki, która odpowiada za radość, szaleństwo i zabawę. Ty będziesz pod 
wpływem runy Sowilo, która także daje Ci poczucie spełnienia i szczęścia. To wszystko może sprawić, że praca 

zejdzie na dalszy plan, a Ty będziesz bardziej rozrzutna niż dotychczas. Dlatego też pojawiła się runa Nauthiz, która 
przestrzega przed bezmyślnym wydawaniem pieniędzy oraz nadmiernym szaleństwem, ponieważ kiedy nie będziesz 
dbać o swoje zdrowie, możesz pójść na długie zwolnienie, co nie będzie podobało się Twoim przełożonym. Runa 

Sowilo pomoże Ci jednak znaleźć dobre rozwiązanie. 

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 głową, ale z głową.  



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 
Nie jesteś więźniem zewnętrznych uwarunkowań. Masz możliwość wyboru we wszystkim, co robisz. Weź 
odpowiedzialność za swoje życie i zobacz, że jesteś kreatorem swojego własnego świata. Jesteś wolnym 

człowiekiem i wszystkie mądre decyzje, podjęte z poziomu serca, są wspierane przez Anioły. 



Jedynka Strzelec: Ingwaz 

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

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

wydarzy się w odpowiednim dla Ciebie czasie. 

Miłość  
Rozkwit, nowy początek, a może nawet powiększenie rodziny? Ten rok będzie bardzo szczęśliwy zarówno dla osób, 
które są w stałych związkach, jak i tych poszukujących miłości. Za sprawą runy Fehu, może wybuchnąć nowa fala 

uczuć. Na Twojej drodze może pojawić się ktoś, z kim będziesz miała duże połączenie duchowe. 

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 
W miłości i w pracy wszystko będzie dobrze, ale zwróć uwagę na swoje zdrowie. Pomyśl o badaniach okresowych, 

ponieważ możesz mieć skłonności do chorób, które na początku nie dają objawów, a potem ujawniają się z całą 
swoją siłą. Lepiej dmuchać na zimne. Ubieraj się ciepło, ponieważ możesz też odczuwać bóle stawów i reumatyczne.  



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 
Poprzez pozwolenie na odejście temu, co stare i wprowadzenie zmian, odkry jesz poczucie znaczenia i spełnienia, 

jakich pragnęłaś. Dotychczasowa stagnacja zostanie zmieniona w pasję.  



Jedynka Koziorożec: Sowilo (odwrócona) 

Rok 2019 zdecydowanie będzie czasem działania, ale przemyśl każdą swoją decyzję dwa, a nawet trzy razy, żeby 
nieprzemyślane działanie nie zaszkodziło Twojemu szczęściu. W tym roku pojawi się wiele możliwości i szans, które 

będziesz mogła przekuć w sukces. Jednocześnie pojawi się wiele wydarzeń, które oczyszczą mocą pioruna wszystkie 
schematy i sytuacje, które już nam nie służą.  Może pojawić się także okazja do podróży, jednak nie będzie ona 
udana. To bardzo dynamiczny rok, pełen wzlotów i upadków, ale najważniejsze to pamiętać, żeby ego, nadmierna 
ambicja i agresja nie dominowały, ponieważ to one mogą doprowadzić do upadku. Jednak stan ten, jak każdy, nie 

będzie trwał wiecznie. Jeżeli będziesz miała pozytywne nastawienie i bez żalu pożegnasz się z tym, co Ci nie służy, 
możesz wykorzystać swoją siłę, mądrość i spryt do osiągnięcia szczęścia i harmonii. 

Miłość  
W Twoim otoczeniu znajdzie się wyrozumiała i wspierająca osoba, której będziesz mogła zaufać i która nie dopuści, 
żebyś popełniła błąd (chyba, że się uprzesz ;)). Stałe związki rozkwitną i odczują miłość na nowo, a jeżeli pojawi 
się konflikt, zostanie on zażegnany. To wszystko za sprawą runy Algiz, która daje wsparcie i ochronę wszystkich 

osób, znajdujących się pod jej wibracją. Ogólnie w miłości spokój.  

Kariera i finanse 
 Runa Sowilo w pozycji odwróconej największe działanie może mieć na polu zawodowym. Jako koziorożec, jesteś 

bardzo uparta i ambitna i to może przynieść Ci złudne nadzieje na awans lub rozpoczęcie własnego biznesu. W tym 
roku mogą pojawić się konflikty w zespole i poczucie, że wszystko musisz zrobić sama, czemu możesz dać upust. I 

właśnie tutaj czeka na Ciebie wyzwanie, żeby - pomimo emocji - pozostać profesjonalistką i działać rozsądnie. 
Niemniej jednak, ten rok nie jest dobry na inicjatywy i najprawdopodobniej nie przyniesie korzystnych zmian na polu 

materialnym. 



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów, ale możesz odczuwać bóle głowy. W nowym roku możesz poczuć 

potrzebę zadbania o swój wygląd zewnętrzny i będziesz bardzo zwracała uwagę na pielęgnację, zwłaszcza skóry. 

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 ze sobą szczera. Bądź szczera ze swoimi snami i intuicją. Czego tak naprawdę pragniesz? Co chciałabyś 

zmienić? Sprawdź wszystkie dostępne dla Ciebie możliwości i podejmij decyzję zgodną z pragnieniem Twojego serca.  
Nie bój się. Jesteś wspierana na każdym kroku. 



Jedynka Wodnik: 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  
Raz na wozie, raz pod wozem, ale koniec końców osiągniesz sukces w sferze miłości - tak może wyglądać ten rok. 

Nadejdzie konieczność zweryfikowania czy związek, w którym jesteś to naprawdę to, czy po prostu bezpieczna 
przystań, do której się przyzwyczaiłaś i nie potrafisz z tym skończyć. Związki nieuadne mogą się zakończyć, a te, w 

których dotychczas wiało nudą, ale w głębi są uczucia, mogą się wzmocnić. Patronuje nad Tobą runa Sowilo - 
słoneczna. Jeżeli szukasz związku, możesz poznać kogoś ciekawego, ale zwróć uwagę na jego wnętrze - nie na 

powierzchowność, ponieważ możesz się rozczarować.  

Kariera i finanse 
W tym roku postaw na współpracę. Możesz mieć szansę poznać kogoś, z kim nawiążesz udaną współpracę. Jeżeli 

już pracujesz w zespole, doceń swoich kolegów i koleżanki, ponieważ to ludzie wokół Ciebie i harmonijna współpraca 
przyczyniają się do Twojego osobistego sukcesu. W pracy może czekać Cię awans, na co wskazuje runa Mannaz, ale 
czeka na Ciebie też trudne zadanie, które będzie wymagało od Ciebie podniesienia kwalifikacji, udania się na szkolenie 

i być może wydatki na edukację. To może przysporzyć Ci zmartwienia, ale w efekcie przyniesie Ci korzyść na polu 
rozwoju osobistego.  



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: 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 
Nie zamartwiaj się i proś o wsparcie swojego Anioła Stróża. Martwienie się nie polepsza sytuacji, a wręcz może ją 

pogorszyć za pośrednictwem prawa przyciągania. Wszechświat pragnie, abyś była szczęśliwa, dlatego mów do 
Aniołów i proś ich o wsparcie, kiedy tego potrzebujesz i doświadczaj wdzięczności za nieskończony przepływ 

obfitości.  



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

będących w stałym związku. Bardzo możliwe, że poczynicie krok dalej i zdecydujecie się na małżeństwo, dzieci. Nie 
powinno być żadnych zawirowań na polu miłosnym. 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, jeżeli szukasz, to tylko stałego związku i na to jest szansa, zwłaszcza w okolicy czerwca.  

Kariera i finanse 
W tym roku czeka Cię dużo pracy i wysiłku, ale też nowe możliwości rozwoju, awans lub założenie firmy z rodziną 

albo z ludźmi, których będziesz traktować jak rodzinę. 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, a Othala i Tiwaz Ci w tym pomogą. 



Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie będzie Ci zaprzątało głowy. Będziesz pełna energii i sił witalnych, a jeżeli obecnie chorujesz, 

będzie poprawa. Zadbaj o higienę i pamiętaj o zachowaniu równowagi fizyczno-mentalnej. 

Anioł wspierający: Anioł Nadziei 

Anioł Nadziei natchnie Cię wiarą we własne siły i pomoże Ci odzyskać swoją wewnętrzną moc. Przypomni Ci, że w 
czasie, kiedy trzeba podjąć trudną decyzję, intuicja jest najlepszym doradcą i pozwoli Ci odnaleźć w sobie 

wewnętrzne dziecko.  

Wiadomość od Aniołów 
Posiadasz wrodzone umiejętności przywódcze. Ufaj przewodnictwu swojego serca, ponieważ Wszechświat dokładnie  

wie, co jest Ci najbardziej potrzebne i pomaga Ci osiągnąć Twoje cele.  


