
Droga życia 7 
Siódemka Baran: Othala 

2019 rok to dla Ciebie czas budowania fundamentów, czerpania z mądrości przodków, bezpieczeństwo, stabilizacja, 
a nawet budowanie rodziny. Przyświecać Ci będzie wibracja runy Othala, która sprzy ja harmonijnym relacjom, 
stabilizacji materialnej, domowi i dobrobytu. W tym roku możesz zbudować dom, kupić mieszkanie lub po prostu 

zmienić miejsce zamieszkania, ale w granicach, które już znasz. Zakończysz wszystkie projekty, które zaczęłaś już 
wcześniej i poprawisz swoje relacje rodzinne, ale pamiętaj, że wszyscy muszą mieć chęć i empatię, które pomogą w 

nawiązaniu harmonijnych relacji. Ten rok jest wspaniały na wszelkie przedsięwzięcia związane z budowaniem 
fundamentów: zakładanie firmy, budowa domu, małżeństwo, intratna sprzedaż oraz budowanie swojej pozycji w 

społeczeństwie. Z pewnością dostaniesz wiatru w żagle, a bliscy będą Cię wspierali. Będziesz też musiała poświęcić 
czas sprawom rodzinnym. 

Miłość  
W tym roku 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. 

Kariera i finanse 
W pierwszym kwartale roku niewiele możesz się spodziewać, jeżeli chodzi o karierę. Jeżeli jesteś pracownikiem, 

możesz mieć dosyć spokojny czas, ale możesz też być zmuszona do urlopu lub iść na zwolnienie, co wprawi Cię w 
przygnębienie. Jeżeli prowadzisz firmę, możesz spodziewać się chwilowego zastoju. Jeżeli szukasz pracy, możesz 
otrzymać propozycję w okolicach kwietnia. Wskazuje na to runa Isa. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie 

wyszło. Zastój w interesach i spokój w pracy możesz wykorzystać na poszukanie nowej pasji, kursu, założyć bloga 



lub dokształcić się w tym, co już robisz. Nauka na pewno zaprocentuje na przyszłość i już w kwietniu możesz 
spodziewać się polepszenia.  

Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie sprawi Ci problemów.  

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 chroniona i wspierana przez Anioły i Siły Wyższe. Jeżeli czujesz, że coś jest zgodne z Twoim sercem, 

dostaniesz wsparcie na każdym kroku realizacji swoich planów.  



Siódemka Byk: 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. Ogólnie rok pozytywny. Przejmij cugle i ruszaj! 

Miłość  
W tym roku czeka Cię wielkie szczęście w miłości, zarówno jeżeli jesteś już w związku, jak i jeszcze poszukujesz 

tej/tego jedynej/go. To właśnie teraz możesz poznać właściwą osobę, z którą stworzysz udaną relację, a w stałych 
związkach mogą pojawić się większe plany na przyszłość. Szczęście Cię nie opuści, a to wszystko za sprawą runy 
Wunjo, która wspiera Raidho w miłości. Jeżeli planujesz dziecko, w tym roku jest szczególna okazja do zajścia w 

ciążę. Ten rok będzie obfitował w nowe znajomości i szanse na związki. Rozejrzy j się, bo może obok Ciebie jest ktoś 
warty zauważenia. 

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 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów, a wręcz możesz spodziewać się poprawy zdrowia, zwłaszcza w obrębie 

gardła i tarczycy. 

Anioł wspierający: Anioł Odwagi 

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

Wiadomość od Aniołów 
Czytaj książki, oglądaj filmy, słuchaj muzyki, podróżuj i eksploruj obszary, które dotąd były dla Ciebie niedostępne. 

Jesteś badaczem swojego własnego życia. 



Siódemka Bliźnięta: 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  
2019 będzie dla Ciebie trudny pod kątem związków i miłości, a wskazuje na to runa Uruz w pozycji odwróconej. 

Możesz nie czuć wsparcia ze strony swojego partnera lub związać się z kimś, kto będzie miał na Ciebie negatywny 
wpływ (może nawet chcieć Cie zdominować). Jednak jeżeli szukasz miłości, w tym roku możesz raczej nie 

spodziewać się gwałtownych przeżyć i zmian. Ten rok może być bardziej czasem żegnania się z tym, co Ci nie służy 
i szukania swoich prawdziwych potrzeb. Jesteś wspierana przez Siły Wyższe, nie zapominaj o tym! 

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 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci w tym roku problemów, zwróć jedynie uwagę na to, żebyś nie wypaliła się w pracy 

lub związku, ponieważ w tym wypadku może pojawić się gorączka. Na szczęście krótkotrwała.  

Anioł wspierający: Archanioł Ariel 

Imię Archanioła Ariela oznacza „Lew lub lwica Boga”. Służy przede wszystkim w ochronie środowiska i zwierząt. 
Ariel wzywa Cię do zwrócenia się w stronę natury, bo to właśnie ona zapewnia Ci wszystko to, czego potrzebujesz. 

Wiadomość od Aniołów 
Zadbaj o swoją równowagę energetyczną. Skorzystaj z usług bioenergoterapeuty, uzdrowiciela, akupunktury lub 
anielskiego uzdrawiania, żeby oczyścić się z negatywnej energii i napełnić się wysokimi wibracjami. Codziennie 

medytuj. 



Siódemka Rak: 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  
Konieczność zmian może pojawić się zwłaszcza w Twoim związku, ponieważ runę Eihwaz wspiera Wunjo w pozycji 

odwróconej. W stałych związkach możliwość zerwania, rozpad małżeństwa, rozwód lub kłótnie. W rodzinie także 
mogą zdarzyć się konflikty, wynikające z wzajemnego niezrozumienia i niechęci słuchania potrzeb drugiej osoby. 

Zwróć uwagę na potrzeby swoich bliskich i, jeżeli nie kolidują z Tobą, postaraj się poprawić relacje. Jeżeli szukasz 
związku, w tym roku możesz poznać kogoś, ale może być niewierny. 

Kariera i finanse 
W tym roku będzie dużo się działo w związku z Twoją karierą, pojawią się zmiany na lepsze. Mogą czekać Cię 

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

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



Zdrowie 
W tym roku dużo bardziej niż zwykle możesz odczuwać dolegliwości i schorzenia w okolicach gardła. Na szczęście, 

nie będą one długotrwałe. 

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 
Twój Anioł Stróż czuwa nad Tobą zawsze, nawet kiedy tego nie dostrzegasz. Poproś go o interwencję w każdej 

sprawie, ponieważ on chce Twojego szczęścia i, jeżeli Twoje pragnienia są pokierowane z poziomu serca, pomoże Ci. 



Siódemka Lew: Uruz 
 

Rok 2019 przyniesie Ci wiele siły i moc, potrzebne do osiągnięcia sukcesu, o jakim nawet nie marzyłaś. Niezależnie 
od tego, czym dla Ciebie jest sukces, ten rok może przynieść Ci wszystko to, czego potrzebujesz. Ten rok będzie 

dynamiczny i będzie wymagał od Ciebie pożegnania tego, co już Ci nie służy, żebyś mogła zrobić miejsce na nowe 
możliwości. Może czekać na Ciebie wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności i zmiany na lepsze, jednak od Twojej 

odwagi zależy czy je przy jmiesz, ponieważ runa Uruz to runa indywidualistów. Większość decyzji i kroków będziesz 
musiała podjąć samodzielnie, ale nie martw się - to nauczy Cię zarządzania sobą. W tym roku dostaniesz także 
możliwość przewodzenia grupie i przekonania ich do swoich racji. Uważaj jednak, żeby nie zatracić się w swoim 

uporze. 

Miłość  
Jeżeli jesteś w szczęśliwym związku, namiętność i uczucie rozkwitną jeszcze bardziej. Jeżeli jeszcze szukasz 

miłości, w tym roku możesz spotkać wspierającego i kochającego partnera lub powrócić do starej miłości, ale na 
zupełnie nowych, lepszych zasadach. Bardzo możliwe, że w tym roku weźmiesz ślub lub się zaręczysz, albo - co też 
dotyczy miłości - będziesz uczestniczyła w czyimś weselu. To bardzo korzystny czas dla miłości, szczęście Cię nie 

opuści. 

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 
W tym roku, nawet jeżeli spotkają Cię dolegliwości i schorzenia zdrowotne (zwłaszcza ze strony wątroby), uda Ci się 

je pokonać. Z dnia na dzień będziesz czuła się coraz lepiej. Uważaj jednak na alkohol i nadmierne przejadanie się, 
ponieważ może to obciążyć Twoją wątrobę. 

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 
Masz bezpośredni wpływ na swoje życie. To, co myślisz, mówisz, czujesz, materializuje się w rzeczywistości. Zadbaj 

o higienę umysłu i ciała, żebyś miała pewność, że zapraszasz do swojego życia tylko miłość.  



Siódemka 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, 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  
W miłości harmonia i powodzenie. Bardzo duża energia seksualna, która skłoni Cię do romansów. Ale romans może 

przekuć się w stały związek. Wunjo wspiera runa Gebo, która oznacza opiekuńczego i mądrego partnera, który będzie 
dzielił się z Tobą nie tylko uczuciem, ale także wiedzą i mądrością, dzięki czemu sama będziesz mogła podjąć 

właściwe decyzje w życiowych kwestiach. W stałych związkach możliwe zaręczyny i ślub, a ci poszukujący miłości 
mogą znaleźć dokładnie to, czego szukają. Będziesz czuła się bezpiecznie. 

Kariera i finanse 
W karierze rok 2019 przyniesie Ci zmiany, które dokonają się niezależnie od Ciebie, a to wszystko za sprawą runy 

Hagalaz.. Wszystkie schematy, które już Ci nie służą, będą musiały odejść i zrobić miejsce nowym, lepszym dla 
Ciebie możliwościom. Bądź uważna i pamiętaj, że jesteś pod szczęśliwą runą, dlatego nawet pozornie trudne 

sytuacje, będziesz potrafiła zmienić na swoją korzyć. W portfelu raz będziesz miała więcej, raz mniej, ale 
najważniejsze doceniać, co się ma, a otworzysz się na przepływ obfitości. 



Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie będzie sprawiało Ci większych problemów. Możesz jednak mieć tendencje do infekcji i 

gorączki, ale szybko Ci to przejdzie. Uważaj na stres. 

Anioł wspierający: Anioł Odwagi 

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

Wiadomość od Aniołów 
Jesteś źródłem światła i miłości. Masz je w sobie. Emanuj światłem we wszystkim, co robisz, a tylko dobre rzeczy 

się przydarzą.  



Siódemka Waga: Hagalaz 

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

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

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

Miłość  
W 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. 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 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 możesz zmagać się ze swoim zdrowiem. Zwróć uwagę przede wszystkim na swoją energię i psychikę, 

ponieważ trudne emocjonalnie momenty mogą doprowadzić Cię do choroby, tak fizycznej (objawy 
psychosomatyczne), jak i psychicznej, takiej jak nerwica czy depresja. W tym roku szczególnie potrzebujesz 

uzdrawiania energetycznego. 

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 
W tym roku możesz odkryć talent do uzdrawiania siebie oraz innych. Być może od zawsze interesowałaś się energią, 

ale dotychczas nie miałaś okazji zgłębić tematu. Teraz jest na to najlepszy czas.  



Siódemka Skorpion: Dagaz 

Zmiany, przełom, transformacja, światło. Rok 2019 będzie dla Ciebie czasem radykalnych zmian - na szczęście na 
lepsze. W Twoim życiu pojawi się wiele nowych możliwości do rozwoju, obfitości, poznania swojego własnego Ja 

oraz zweryfikowania swoich osobistych celów. Jesteś już blisko osiągnięcia zamierzeń, do których dążysz i tylko od 
Twojego nastawienia zależy, jak szybko dojdziesz do celu. Światło nad Tobą świeci. 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. Ogólnie ten rok będzie dla Ciebie bardzo dobry, a 

Ty poczujesz, jak obfitość wita się z Tobą.  

Miłość  
W miłości harmonia i powodzenie. Bardzo duża energia seksualna, która skłoni Cię do romansów. Ale romans może 

przekuć się w stały związek. Runę Dagaz wspiera runa Gebo, która oznacza opiekuńczego i mądrego partnera, który 
będzie dzielił się z Tobą nie tylko uczuciem, ale także wiedzą i mądrością, dzięki czemu sama będziesz mogła podjąć 
właściwe decyzje w życiowych kwestiach. W stałych związkach możliwe zaręczyny i ślub, a ci poszukujący miłości 

mogą znaleźć dokładnie to, czego szukają. Będziesz czuła się bezpiecznie. 

Kariera i finanse 
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 
Pomyśl o kompleksowej detoksyfikacji organizmu. Toksyny, nagromadzone przez miesiące, a nawet lata, mogą 
negatywnie wpływać na Twoje samopoczucie, witalność i zdrowie fizyczne. Dlatego pomyśl o oczyszczeniu 

organizmu za pomocą naturalnych, bezpiecznych metod. Zdrowa dieta i 2 litry wody dziennie także będą dla Ciebie 
korzystne.  



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 
Jesteś źródłem światła i miłości. Masz je w sobie. Emanuj światłem we wszystkim, co robisz, a tylko dobre rzeczy 

się przydarzą. 



Siódemka Strzelec: Dagaz 
 

Zmiany, przełom, transformacja, światło. Rok 2019 będzie dla Ciebie czasem radykalnych zmian - na szczęście na 
lepsze. W Twoim życiu pojawi się wiele nowych możliwości do rozwoju, obfitości, poznania swojego własnego Ja 

oraz zweryfikowania swoich osobistych celów. Jesteś już blisko osiągnięcia zamierzeń, do których dążysz i tylko od 
Twojego nastawienia zależy, jak szybko dojdziesz do celu. Światło nad Tobą świeci. 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. Ogólnie ten rok będzie dla Ciebie bardzo dobry, a 

Ty poczujesz, jak obfitość wita się z Tobą. 

Miłość  
To jest Twój rok, jeżeli chodzi o związki i rodzinę, ponieważ runę Dagaz wspiera ochronna runa Algiz. Jeżeli jesteś w 
stałym związku, spojrzysz na swojego partnera z innej perspektywy, docenisz go i zobaczysz, że on patrzy na Ciebie 

z taką samą miłością. Twój związek rozkwitnie i być może zdecydujecie się na następny etap związku. Jeżeli 
szukasz miłości, w tym roku możesz poznać kogoś godnego zaufania. Także w rodzinie, jeżeli pojawiły się konflikty, 

w tym roku może wszystko się rozwiązać. Jesteś chroniona przez runy Algiz i Dagaz które wesprą Cię w trakcie 
trudnych rozmów i sytuacji, oraz ochronią Cię przed wykorzystaniem. W tym roku romanse nie będą Ci w głowie! 

Będziesz potrzebowała kogoś kochającego i wspierającego i to otrzymasz. 

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 większych kłopotów. 



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 na właściwej drodze. Nie zbaczaj z niej, a zobaczysz na końcu światło.  



Siódemka Koziorożec: Berkano 

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. W tym roku będziesz zwrócona w kierunku rodziny, domu, 

kobiecości. Bardzo ważne będą dla Ciebie relacje, zwłaszcza z kobietami. Mogą pojawić się pewne zmiany w domu, 
ale będą one na fundamentach tego, co już było. Nadszedł czas pożegnania z tym, co stare i zrobić miejsce na nowe. 
Rok 2019 może przynieść Ci dziecko lub konieczność przepracowania relacji rodzinnych. Będziesz miała możliwość 

odkryć swoją kobiecość na nowo. W pozostałych sferach życia spokojnie.  

Miłość  
Nawet, jeżeli na zewnątrz wszystko wydaje się być w porządku, w środku możesz być niepewna uczuć swojego 
partnera ze względu na nieporozumienia, jakie mogą się pojawić między Wami. Możesz też prowokować kłótnie. 

Jednak Twój niepokój może być nieuzasadniony, dlatego zanim wybuchniesz, sprawdź czy na pewno masz rację i 
czy kłótnie są warte Waszych nerwów. Jeżeli szukasz miłości, e pierwszej połowie roku zwróć uwagę na siebie i 

swoją duchowość. Zadaj sobie pytanie czy kochasz siebie samą. Bez miłości do siebie, nie będziesz potrafiła 
obdarzyć miłością drugiej osoby. Dlatego, kiedy odnajdziesz miłość własną, w drugiej połowie roku może przydarzyć 

się szansa na poznanie wy jątkowego człowieka, z którym związek może rozkwitać długi czas. 

Kariera i finanse 
W pierwszym kwartale roku niewiele możesz się spodziewać, jeżeli chodzi o karierę. Jeżeli jesteś pracownikiem, 

możesz mieć dosyć spokojny czas, ale możesz też być zmuszona do urlopu lub iść na zwolnienie, co wprawi Cię w 
przygnębienie. Jeżeli prowadzisz firmę, możesz spodziewać się chwilowego zastoju. Jeżeli szukasz pracy, możesz 
otrzymać propozycję w okolicach kwietnia. Wskazuje na to runa Isa. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie 

wyszło. Zastój w interesach i spokój w pracy możesz wykorzystać na poszukanie nowej pasji, kursu, założyć bloga 
lub dokształcić się w tym, co już robisz. Nauka na pewno zaprocentuje na przyszłość i już w kwietniu możesz 

spodziewać się polepszenia. 



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 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 twórcą swojego własnego życia. Kreujesz wszystkie myśli, jakie się pojawiają. Staraj się tworzyć jak 

najwięcej dobrych myśli, aby to, co wysyłasz do świata, wróciło do Ciebie z takim samym pozytywnym oddźwiękiem. 



Siódemka Wodnik: Ansuz 
 

Tworzenie, kreacja, dyplomacja, mowa. Ten rok będzie dla Ciebie bardzo kreatywny i da Ci wiele okazji i inspiracji… 
Do czego? Masz nieograniczone możliwości! Runa Ansuz zwiastuje wenę twórczą, natchnienie, naukę nowych 

rzeczy, ale też uwolnienie się od starych lęków. Twoja sytuacja materialna ulegnie poprawie, zwłaszcza, jeżeli Twoja 
praca związana jest z pisaniem lub mówieniem.  W tym roku możesz też zapragnąć napisać książkę, założyć bloga 

lub rozpocząć nowy projekt i bardzo dobrze, bo runa Ansuz wspiera wszystkie osoby, które pragną inspirować 
innych. W tym roku może spotkać Cię miła niespodzianka. Nic nie powinno stanąć na przeszkodzie do Twojego 

sukcesu, ponieważ w tym roku dużo łatwiej będzie Ci zrozumieć drugiego człowieka i wyrażać swoje myśli. Postaw 
na umysł. 

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? To możliwe. A jeżeli jesteś w stałym związku, także nie 
będziecie się nudzić. Mogą pojawić się pewne kryzysy i konieczność oczyszczenia atmosfery. Jednak dacie sobie 
także wiele troski i opiekuńczości, za sprawą runy Laguz. Wybierzcie się razem nad wodę, oczyści ona wszystkie 

niejasności i ożywi Waszą relację. 

Kariera i finanse 
W tym roku będziesz miała duże pole do rozwoju w pracy i karierze. To bardzo dobry czas na wszelkie rozwiązywanie 
problemów, snucie planów na przyszłość i budowanie swojej kariery. 2019 przyniesie Ci uznanie w Twojej pracy, być 
może awans, a jeżeli masz swoją własną firmę, będziesz miała okazję zatrudnić wartościowe osoby. Jeżeli szukasz 

pracy, wkrótce uśmiechnie się do Ciebie szczęście. W finansach możesz liczyć na niespodziewany przypływ gotówki.  



Zdrowie 
W tym roku uważaj na swoje zdrowie, zwłaszcza na wypadki i urazy kości. Twoje ciało może wymagać od Ciebie 

większej uwagi, dlatego przygotuj się na kontrolne badania i nie zapomnij o odpoczynku.  

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 
Książki mogą stać się Twoim nowym hobby. Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, sprawdź, a jeżeli książki już są Twoją 

miłością, zobacz, że niektóre tytuły wołają Ciebie głośniej.  



Siódemka Ryby: 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  
W tym roku może czekać Cię wiele wyzwań na polu partnerskim i rodzinnym. Możliwe są nieporozumienia z rodziną. 
Możesz być niezrozumiana przez swoich bliskich, a Twoje działania będą dla nich trudne do przejścia, co dadzą po 
sobie poznać. Możesz w tym roku poznać kogoś, z kim będziesz chciała stworzyć związek, ale możesz spotkać 

się z brakiem akceptacji ze strony rodziny (Twojej lub partnera), co może negatywnie wpłynąć na Waszą relację. W 
stałych związkach może także dojść do pewnych nieporozumień na polu komunikacji - oboje możecie myśleć o tym 
samym, ale możecie nie potrafić tego okazać. To wszystko może negatywnie wpłynąć na Twoje samopoczucie, ale 

pamiętaj, o czym mówi runa Algiz - jesteś chroniona i wspierana przez Anioły, więc wsłuchaj się w ich 
przewodnictwo i podążaj za głosem swojego serca. 

Kariera i finanse 
W tym roku będziesz miała bardzo dużo pracy, ale przyniesie Ci ona dużą satysfakcję. Możesz objąć kierownicze 

stanowisko i pracować w bardzo zgranym zespole. Mogą czekać Cię także podróże służbowe oraz możliwość 
podniesienia swoich kwalifikacji na kursach doszkalających.  Jeżeli myślisz o założeniu swojego biznesu, teraz jest na 

to odpowiednia pora. Postaw na współpracę. W finansach pojawi się szansa na zysk.  



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 Ariel 

Imię Archanioła Ariela oznacza „Lew lub lwica Boga”. Służy przede wszystkim w ochronie środowiska i zwierząt. 
Ariel wzywa Cię do zwrócenia się w stronę natury, bo to właśnie ona zapewnia Ci wszystko to, czego potrzebujesz. 

Wiadomość od Aniołów 
Świat jest pełen nieograniczonych możliwości. Zobacz, jak wiele ograniczeń Ty sama na siebie nakładasz, a kiedy 

już to dostrzeżesz, przełam barierę i idź w kierunku, jakim tylko pragniesz. Bo masz nieograniczone możliwości. 


