
Droga życia 5 
Piątka Baran: Wunjo 

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

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

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

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

się przytrafią. 

Miłość  
2019 to dla Ciebie rok pomyślnych zmian i 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 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 
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. 



Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie będzie sprawiało Ci kłopotu. Zwróć jednak uwagę na higienę i pielęgnację swojego ciała, 

ponieważ to jest profilaktyka dobrego zdrowia dla Ciebie. 

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 
Jesteś niezwykle kreatywna, a Twoja wyobraźnia nie ma ograniczeń. Wykorzystaj ją w swoim życiu, a zaprowadzi 

Cię to dalej, niż sobie wyobrażasz.  



Piątka Byk: 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  
Dla Ciebie także, jak dla Barana, 2019 to rok pomyślnych zmian i 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. 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 szczęśliwy czas na wszelkie działania, mające na celu polepszenie Twojej sytuacji materialnej i 
zawodowej. Jeżeli masz ochotę na zmianę pracy, może pojawić się szansa na dużo lepszą od tej, którą masz teraz. 
Jeżeli planujesz inwestycję, np. w dom lub firmę, ten rok przyniesie Ci szczęście. To wszystko za sprawą szczęśliwej 

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



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

wskazuje runa Berkano. Jeżeli cierpisz na dolegliwości kobiece, runa ta będzie wspierała wszystkie kuracje 
uzdrawiające.  

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 
Jesteś wspierana i chroniona przez Anioły przez cały czas. Bądź sprawiedliwa i moralna, a dobre rzeczy Ci 

się przydarzą.  



Piątka Bliźnięta: Raidho 

Rok 2019 będzie dla Ciebie podróżą, ponieważ patronować mu będzie runa Raidho, symbolizująca rydwan i drogę. 
Sprawy pójdą naprzód, nastąpi w Twoim życiu jakaś zmiana, ale nie będzie to zmiana negatywna. To po prostu kolej 

losu, rytm, jakim toczy się życie. W tym roku mogą czekać Cię podróże, nowe doświadczenia, wyzwania, zmiana 
pracy, przeprowadzka, romanse i nowe znajomości. Rok ten będzie bardzo dynamiczny, ale przyniesie Ci też wiele 
możliwości i nowych wyzwań, które przy jmiesz z radością, ponieważ dla Ciebie jako Piątki, podróże przez życie i 

zmiany są stałą ;) Ogólnie rok pozytywny. Przejmij cugle i ruszaj! 

Miłość  
Jeżeli jesteś w stałym związku, ale jeszcze przed ślubem, w tym roku możesz poczynić poważne plany wobec dalszej 
przyszłości. Jeżeli szukasz miłości, w tym roku masz szansę poznać co najmniej wspaniałych przy jaciół, ale może 

też zdarzyć się romans, który przerodzi się w coś trwalszego. Jeżeli jesteś w małżeństwie, możesz 
zapragnąć powiększyć rodzinę. To rok obfitości w miłości, niezależnie od tego czy jesteś w związku, czy jeszcze nie. 

Miłość będzie czuć w powietrzu, dzięki runie Jera. 

Kariera i finanse 
W tym roku pieniędzy Ci nie zabraknie, może też pojawić się okazja do intratnych inwestycji, a to wszystko za 

sprawą runy Othala. Być może zapragniesz założyć rodzinny biznes lub zostanie zaproponowana Ci współpraca z 
rodziną. Możesz też współpracować z osobami, które będziesz traktować jak rodzinę. W finansach pojawi 

się możliwość poprawy. Być może zmienisz też miejsce zamieszkania lub kupisz/sprzedasz dom. Polegaj na swoich 
bliskich. 

Zdrowie 
W tym roku poczujesz przypływ sił witalnych i radość z życia. Będziesz czuła się po prostu dobrze. Zadbaj jednak o 

swoje ciało, ponieważ możesz trochę przeholować z używaniem życia ;) 



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 
Twoje ciało jest Twoją świątynią. Zadbaj o nie, a ono odwdzięczy Ci się dwukrotnie.  



Piątka Rak: Algiz 
 

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

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

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

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

z relacjami rodzinnymi. 

Miłość  
Dla Ciebie także, jak dla Barana i Byka, 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. 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 
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 
Ogólnie zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów. 

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 
Sprawdzaj wszystkie możliwości, jakie daje Ci los. Nie próbuj łapać dziesięciu srok za ogon, tylko przemyśl, która 

opcja jest najlepsza i dokonaj wyboru. Poproś o wskazówki Anioły. 



Piątka Lew: Othala (odwrócona) 

W tym roku możesz poczuć, że stąpasz po grząskim gruncie. Mogą spotkać Cię manipulacje, niesprawiedliwe 
oskarżenia i osądy, problemy rodzinne, kłopoty ze zdrowiem, straty finansowe lub wy jazd, który nie będzie dla Ciebie 
pomyślny. Nie możesz jednak uciekać od problemów, ponieważ wtedy pojawi się jeszcze więcej przeszkód. Othala w 
pozycji odwróconej przestrzega Cię przed trudnym czasem, ale pokazuje też, że jeśli podejmiesz wyzwanie i nie dasz 

się wytrącić z równowagi, w efekcie wy jdziesz z problemów i wzmocnisz swoje poczucie korzeni.  

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 da Ci możliwość polepszenia swojej sytuacji materialnej, zwłaszcza, jeżeli Twoja praca związana jest z 

twórczością. Możesz otrzymać intratną propozycję lub tantiemy z praw autorskich. Jeżeli masz inny zawód, możesz 
liczyć na swój rozsądek, szybkość decyzji i zdolność do zrozumiałego wyrażania myśli, co może przyczynić się do 
awansu lub korzystnej zmiany pracy. Jeżeli szukasz pracy, to właśnie w tym roku masz szansę na korzystną dla 

Ciebie umowę. Ten rok da Ci także możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i rozpoczęcie nauki, a to z kolei może 
przyczynić się do polepszenia swojej sytuacji materialnej i zawodowej. To nie jest rok dla leniwców ;) Korzystaj z 

szansy i idź w stronę sukcesu, na który wskazuje runa Ansuz. Jednak, jeżeli pracujesz z rodziną, w tym roku 
możesz odczuć trudność w porozumieniu się z nią. Będziesz musiała wykazać się dyplomacją.  

Zdrowie 
W tym roku możesz mieć znaczny spadek nastroju i wpadać w stany depresy jne, dlatego, zamiast pocieszać 
się słodyczami, które mogą zrujnować Ci zdrowie, postaw na ruch, medytację, zapisz się do kręgu kobiet lub 

mężczyzn, czytaj książki o tematyce duchowej i staraj się podwyższać swoje wibracje.  



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 
Twoje życie jest pełne możliwości. Nie musisz ograniczać się do jednej opcji. Nie musisz myśleć, że czegoś nie 

możesz. Możesz wszystko! Wystarczy tylko spojrzeć na daną sprawę z innej strony.  



Piątka Panna: Raidho  

Rok 2019 będzie dla Ciebie podróżą, ponieważ patronować mu będzie runa Raidho, symbolizująca rydwan i drogę. 
Sprawy pójdą naprzód, nastąpi w Twoim życiu jakaś zmiana, ale nie będzie to zmiana negatywna. To po prostu kolej 

losu, rytm, jakim toczy się życie. W tym roku mogą czekać Cię podróże, nowe doświadczenia, wyzwania, zmiana 
pracy, przeprowadzka, romanse i nowe znajomości. Rok ten będzie bardzo dynamiczny, ale przyniesie Ci też wiele 
możliwości i nowych wyzwań, które przy jmiesz z radością, ponieważ dla Ciebie jako Piątki, podróże przez życie i 

zmiany są stałą ;) Ogólnie rok pozytywny. Przejmij cugle i ruszaj! 

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

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

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

Kariera i finanse 
To będzie dynamiczny rok dla wszelkich przedsięwzięć. Może pojawić się okazja do intratnych inwestycji, a to 

wszystko za sprawą runy Othala. Być może zapragniesz założyć rodzinny biznes lub zostanie zaproponowana Ci 
współpraca z rodziną. Możesz też współpracować z osobami, które będziesz traktować jak rodzinę. W finansach 
pojawi się możliwość poprawy. Być może zmienisz też miejsce zamieszkania lub kupisz/sprzedaż dom. Polegaj na 

swoich bliskich. 

Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów. Możesz poczuć wzrost samopoczucia, radość i poczucie 

spełnienia.  



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 
Ziemia jest źródlem wszelkiej obfitości. Zawiera w sobie ogień, wodę, powietrze, daje pożywienie, spokój, 

schronienie. Ziemia jest wszystkim. Zadbaj o to, co daje Ci Ziemia. To Twój obowiązek i Twoja misja.  



Piątka Waga: Gebo 

W 2019 roku tematem przewodnim będzie dla Ciebie równowaga, harmonia i miłość. Im więcej dasz od siebie, tym 
więcej otrzymasz w zamian. Jeżeli coś dostajesz, przy jmij to z wdzięcznością. To rok, kiedy wszystko w Twoim 
życiu powinno być harmonijne, spokojne i przepełnione miłością. Mogą czekać Cię miłe niespodzianki od losu, 

szczęście w miłości, rozwiązanie problemów, a ludzie będą dla Ciebie wartością samą w sobie. Możesz poznać wiele 
ciekawych osób, z którymi znajomość może przerodzić się w przy jaźń, harmonijną współpracę lub w miłość. 

Odczujesz pełnię obfitości i radość. Uważaj jednak, aby nie zatracić swojej indywidualności, ponieważ może zostać 
to wykorzystane przeciwko Tobie. Ogólnie jednak czeka Cię bardzo pozytywny rok. 

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. 

Kariera i finanse 
Ten rok będzie zdecydowanie bardziej skierowany na miłość, niż karierę. W pracy mogą pojawić się zawirowania, o 
czym mówi runa Raidho w pozycji odwróconej.. Możesz stracić pracę lub mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami, 
jeżeli Twoja obecna praca już Ci nie służy i nadszedł czas na zmiany. Możesz też poczuć się wykorzystywana w 
pracy i to spotka się z oporem z Twojej strony. Zaakceptuj to, co wydarza się wokół Ciebie i zastanów się, jak 

możesz pokierować swoją karierą, żeby była dla Ciebie satysfakcjonująca i żeby zachować równowagę pomiędzy 
dawaniem i braniem. 



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

wskazuje runa Berkano. Jeżeli cierpisz na dolegliwości kobiece, runa ta będzie wspierała wszystkie kuracje 
uzdrawiające. 

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 
Twoja kariera zmierza w kierunku, który może Ci się nie spodobać. Przejmij kontrolę nad sytuacją i zastanów się, 

jakie kierunek obrać, żeby Twoja praca była dla Ciebie satysfakcjonująca.  



Piątka Skorpion: Tiwaz 

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

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

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

Miłość  
W 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 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. Ogólnie nie będzie 
nudno w Twoim życiu zawodowym, możesz mieć dużo pracy, ale wszystkie zmiany będą pozytywne. W finansach 

stabilnie.  

Zdrowie 
Jeżeli zachowujesz równowagę pomiędzy duchem, ciałem i umysłem, w życiu prywatnym i zawodowym, znajdujesz 

czas na odpoczynek, Twoje zdrowie nie powinno sprawiać Ci większego problemu. Jeżeli jednak jakaś w jakiejś 
sferze ducha pojawi się dysharmonia, odbije się to na Twojej fizyczności. Jeżeli więc czujesz, że coś Cię boli 

fizycznie, zastanów się, na jaką sytuację zwraca uwagę Twój organizm. Może coś Cię ubodło i to odbiło się na 
Twoim zdrowiu? 



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 
Być może już od dawna interesujesz się ezoteryką, tarotem, anielskim uzdrawianiem lub astrologią. To jest ten czas, 

kiedy praca z duchem i energią przyniesie Ci szczególne korzyści. Kup swoją talię kart, runy, poszukaj ciekawego 
kursu i zgłębiaj tajniki wiedzy dostępnej dla wszystkich.  



Piątka Strzelec: Othala (odwrócona)  

W tym roku możesz poczuć, że stąpasz po grząskim gruncie. Mogą spotkać Cię manipulacje, niesprawiedliwe 
oskarżenia i osądy, problemy rodzinne, kłopoty ze zdrowiem, straty finansowe lub wy jazd, który nie będzie dla Ciebie 
pomyślny. Nie możesz jednak uciekać od problemów, ponieważ wtedy pojawi się jeszcze więcej przeszkód. Othala w 
pozycji odwróconej przestrzega Cię przed trudnym czasem, ale pokazuje też, że jeśli podejmiesz wyzwanie i nie dasz 

się wytrącić z równowagi, w efekcie wy jdziesz z problemów i wzmocnisz swoje poczucie korzeni.  

Miłość  
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. 

Jednak uważaj. Twój związek może nie podobać się Twojej rodzinie i na tym polu mogą wybuchnąć konflikty. Jednak 
siła miłości przezwycięży wszystko. 

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. Jeżeli jednak pracujesz w rodzinnej firmie, mogą pojawić się pewne przeszkody i konieczność 

rozwiązywania konfliktów.  

Zdrowie 
W tym roku poczujesz wzrost siły. Nie powinnaś odczuwać większych dolegliwości zdrowotnych. 



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 
Zaufaj, że wszystko, co wydarza się w Twoim życiu, jest częścią boskiego planu. Nawet jeżeli początkowo sytuacja 

wydaje się beznadziejna, w efekcie otrzymasz łaski, o których Ci się nawet nie śniło.  



Piątka 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 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 nadrzędne znaczenie w tym roku dla Ciebie.  

Kariera i finanse 
Runa Jera w połączeniu z Fehu 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, a wręcz możesz 

spodziewać się wzrostu.  



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

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

Anioł wspierający: Archanioł 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 chroniona i wspierana przez Siły Wyższe, a wszystkie Twoje działania, płynące z serca, znajdują uznanie w 

oczach Aniołów.  



Piątka Wodnik: Eihwaz 

 

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

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

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

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

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

Miłość  
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. Może to przyprawić Cię o strach przed zmianami, ale 
wszystko będzie dobrze. Będziesz mieć możliwość wielu spotkań osobistych oraz pogłębianie relacji już zawartych. 

Odczujesz bardzo duże wsparcie, zarówno partnera, jak i Twoich bliskich znajomych. 

Kariera i finanse 
W pracy mogą pojawić się zawirowania, o czym mówi runa Raidho w pozycji odwróconej.. Możesz stracić pracę lub 
mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami, jeżeli Twoja obecna praca już Ci nie służy i nadszedł czas na zmiany. Nie 

wpadaj w skrajne emocje, podejdź do tego spokojnie i zastanów się, jakie znaki przesyła Ci Wszechświat w sprawie 
Twojej kariery.  



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

Anioł wspierający: Anioł Cierpliwości 

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

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

Wiadomość od Aniołów 
Jeżeli nie potrafisz podjąć decyzji lub chcesz spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy, masz wątpliwości, co 

do swojej drogi życia, skorzystaj z rady doradcy. Może to być Twój partner, przy jaciel, rodzina, numerolog, 
psycholog, coach, nauczyciel duchowy lub ktokolwiek, kogo uważasz za autorytet.  



Piątka Ryby: 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 czeka Cię wiele nieoczekiwanych zwrotów, zarówno jeżeli jesteś w stałym związku, jak i poszukujesz 
miłości. Warto dodać - pozytywnych. W małżeństwie i stałych związkach może czekać Was wspólna podróż lub 
przeprowadzka i rozwój uczuć. Jeżeli szukasz miłości, może uderzyć Cię strzała Amora i miłość od pierwszego 

wejrzenia. Ten rok dostarczy Ci wielu pozytywnych wrażeń, ale - co najważniejsze - światło świeci nad Tobą. Runa 
Dagaz, wspierająca Perthro, pokazuje, że jeżeli jesteś gotowa, tylko dobre rzeczy się przytrafią i będziesz czerpała w 

tym roku pełnymi garściami. Możesz spotkać swoją bratnią duszę, ale też nie ominą Was karmiczne powiązania. 
Jeżeli jednak jest miłość, wszystko można przepracować.  

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

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



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci w tym roku problemów, a wręcz przezwyciężysz swoje lęki i poczujesz wzrost siły i 

odwagi do realizacji swoich planów. Wszechświat Ci sprzy ja.  

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

prowadzeniu Aniołów.  


