
Droga życia 6 
Szóstka Baran: 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. Nabierz wiatru w żagle 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 
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 
W tym roku zdrowie może przyprawić Cię o zawrót głowy. Możliwa jest operacja (planowana lub nie) i problemy 

natury emocjonalnej. Czas choroby będzie możliwością przemyślenia, które sfery życia wymagają zmian, a z których 
jesteś zadowolona. 

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 
Twoja wrażliwość jest cnotą, dlatego wykorzystuj ją w codziennym życiu. Może zaadoptujesz zwierzątko ze 

schroniska albo wesprzesz swoich bliskich w trudnych chwilach? Nigdy nie zatracaj swojej wrażliwości.  



Szóstka Byk: 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 ogólne 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  
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 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 postaw na zdrowy styl życia. Może wprowadzisz jakieś modyfikacje do swojej diety, a aktywność 

fizyczna stanie się Twoją codziennością? Poszukaj czegoś dla siebie, a na pewno Twoje ciało Ci się odwdzięczy.  

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 
Muzyka przyniesie Ci radość, szczęście i ukojenie. Pomoże Ci też skontaktować się z Twoim Aniołem Stróżem. 

Otaczaj się więc przy jemnymi dla ucha dźwiękami i zanurz się w uzdrawiającej medytacji. 



Szóstka Bliźnięta: 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 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 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 
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 
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: Anioł Manifestacji 

Anioł Manifestacji pomoże Ci osiągnąć wszystko to, czego potrzebujesz. Pomoże Ci skupić się na dobrych, 
pozytywnych słowach i realizować Twoje pasje. 

Wiadomość od Aniołów 
Czego pragnie Twoje serce? Czego potrzebujesz? Wsłuchaj się w rytm swojej duszy, poczuj, czego pragnie, a potem 

manifestuj rzeczywistość.  



Szóstka Rak: 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 
Jeżeli jesteś wierna sobie, tylko dobre rzeczy mogą Ci się przytrafić. W tym roku masz szansę na zwiększenie swoich 

dochodów oraz nieoczekiwany zysk. Jeżeli Twoja praca przynosi Ci radość i satysfakcję, wciąż będziesz się 
rozwijała i umacniała swoją pozycję. Jeżeli jednak czujesz, że Twoja praca nie jest tą docelową, zacznij rozglądać 

się za czymś nowym - ten rok jest korzystny do budowania fundamentów, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, abyś 
zaczęła żyć tak, jak chcesz. Runa Dagaz przyświeca Twoim ideom i wspiera Cię w realizacji planów zawodowych. 



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie Ci sprawiało wielkiego problemu, pod warunkiem, że we wszystkim zachowasz równowagę i 
umiar. Gorsze samopoczucie może przyczynić się do różnego rodzaju objawów psychosomatycznych, w tym do 
problemów z żołądkiem, ale jeżeli będziesz wierzyła, że światło oświetla Twoją drogę, fizycznie będziesz czuła 

się dobrze. 

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 
Jeżeli nie wiesz, w którym kierunku się udać, co zrobić, masz dylemat, poproś o radę zaufanego doradcę. Nierzadko 

przez doradcę przemawiają Anioły, tylko upewnij się, że porada ta jest podyktowana z serca.  



Szóstka Lew: Mannaz 
 

2019 to rok, który przyniesie Ci poczucie bezpieczeństwa, harmonijne relacje i nowe znajomości, które mogą 
zaowocować pomyślną współpracą lub długotrwałą przy jaźnią. Ale nie przy jdzie to spokojnie i harmonijnie, lecz w 
wyniku gwałtownych burz i kryzysów. Ten rok upłynie Ci pod wibracją runy Mannaz, która symbolizuje człowieka. 

Będziesz mieć możliwość bliższego poznania siebie samej, poznać swoje zarówno dobre, jak i słabe strony, 
zmierzyć się z prawdą na swój temat i doświadczyć relacji ze swoim własnym Ja. Możesz zechcieć poszerzyć 

swoje horyzonty i wiedzę. Chociaż możesz mieć zawirowania, koniec końców będzie to optymistyczny rok. 

Miłość  
Ten rok będzie bardzo szczęśliwy dla wszelkich przedsięwzięć miłosnych. W stałych związkach może pojawić się 
okazja do zaręczyn, budowy domu, powiększania rodziny, a u osób poszukujących miłości nie zabraknie okazji do 
romansu oraz nowych znajomości, które mogą zaowocować czymś więcej. Pokazuje to runa Raidho. W podróży 

możesz poznać kogoś bardzo interesującego. 

Kariera i finanse 
W miłości rozkwit, natomiast w pracy i finansach nie będzie już tak kolorowo, o czym mówi Nauthiz w pozycji 

odwróconej. Trzeba będzie zacisnąć pasa i starać się ograniczać wydatki do tylko tych najbardziej niezbędnych. Do 
wszystkiego będziesz musiała dochodzić konsekwentnie, nic nie przy jdzie Ci z łatwością. Runa Nauthiz uczy 

cierpliwości i kreatywności, dlatego bądź cierpliwa, pracuj wytrwale, a nagrody przy jdą później.  

Zdrowie 
W tym roku uważaj na wypadki i choroby, które mogą wysłać Cię na dłuższy czas na zwolnienie. Zaplanuj wizytę u 
dentysty, ponieważ w tym roku zęby mogą dać o sobie znać.  Staraj się zachować równowagę wewnętrzną, a wtedy 

ryzyko zachorowania znacząco się zmniejszy. 



Anioł wspierający: Archanioł Zadkiel 

Archanioł Zadkiel jest najwyższym duchowym nauczycielem, pełnym cierpliwości, miłości i sprawiedliwości. Otacza 
szczególną opieką tych, którzy kroczą drogą rozwoju duchowego. Zadkiel otworzy Cię na szerze postrzeganie, 
uruchomi Twoją intuicję i zaopiekuję się Tobą tak, żebyś czuła, że zawsze i wszędzie jesteś wspierana. Otaczaj 

się fioletowym kolorem.  

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.  



Szóstka Panna: Ehwaz  
 

2019 będzie dla Ciebie udanym rokiem. Wszystko, co planowałaś i nad czym pracujesz od dłuższego czasu, właśnie 
teraz rozwinie się i przyniesie pozytywny efekt. Runa Ehwaz symbolizuje konia - silnego i wspierającego w każdej 
sferze życia. Pokazuje, że na Twojej drodze pojawi się wsparcie, kiedy będziesz tego potrzebować i bezpiecznie 

dotrzesz do celu. W tym roku mogą Ciebie czekać podróże, pozytywne zmiany w sferze prywatnej i zawodowej (ale 
nie będą one nieoczekiwane, to coś, do czego dążysz od dawna) oraz nowe znajomości, które mogą zaprocentować, 

choć nie wszystkie. Pamiętaj jednak, żebyś Ty także była lojalna ludziom, którzy Cię wspierają i sprawie, do jakiej 
dążysz. Lenistwo nie będzie w tym roku dobrze widziane - to rok działania, bo właśnie teraz Twoja praca sprawia, że 

otrzymasz bonusy w przyszłości. Idź za swoimi marzeniami.  

Miłość  
2019 rok to dla Ciebie rok wspaniałych znajomości i przy jaźni oraz czas, kiedy w związku wszystko się zweryfikuje 

- prawda wy jdzie na jaw. Tam, gdzie jest miłość, zaufanie i partnerstwo, wszystko będzie dobrze, chociaż mogą 
pojawić się chwilowe kryzysy, a tam, gdzie nie wszystko do końca jest jasne, problemy się rozwiążą - na 

Twoją korzyść, chociaż początkowo możesz mieć odmienne zdanie. Runa Ansuz w pozycji odwróconej wskazuje na 
możliwe informacje o zdradzie, kłamstwa i manipulacje, ale kiedy już zweryfikujesz relacje, które Ci służą, a które nie, 

poczujesz się lepiej. 

Kariera i finanse 
Jeżeli czekasz na awans, w tym roku możesz się rozczarować. 2019 będzie dla Ciebie czasem, kiedy będziesz miała 

dużo pracy, ale na efekty będziesz musiała poczekać jeszcze trochę, a wszystko za sprawą Sowilo w pozycji 
odwróconej. Możesz jednak liczyć na wsparcie ludzi, współpracowników i innych. Możesz jednak spodziewać 
się ciekawego projektu lub zadania, które Ciebie rozwinie. Możesz też spełniać swoje marzenia i zapisać się na 

dodatkowe kursy lub studia.  



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: Archanioł Zadkiel 

Archanioł Zadkiel jest najwyższym duchowym nauczycielem, pełnym cierpliwości, miłości i sprawiedliwości. Otacza 
szczególną opieką tych, którzy kroczą drogą rozwoju duchowego. Zadkiel otworzy Cię na szerze postrzeganie, 
uruchomi Twoją intuicję i zaopiekuję się Tobą tak, żebyś czuła, że zawsze i wszędzie jesteś wspierana. Otaczaj 

się fioletowym kolorem. 

Wiadomość od Aniołów 
Jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś kochana.  



Szóstka Waga: 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. Nie będzie Ci łatwo, ponieważ 
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  
Ten rok nie będzie dla Ciebie szczęśliwy pod kątem miłości. Jeżeli jesteś sama, raczej się to nie zmieni w najbliższym 
czasie, a jeżeli jesteś w związku, w tym roku może dojść do rozstania lub kryzysu, który zmusi Cię do zastanowienia 

się nad związkiem. Możesz czuć się samotna. Wskazuje na to runa Nauthiz w pozycji odwróconej. To, co Ci nie 
służy, będzie musiało zostać pożegnane, a miłość może czekać na Ciebie w zupełnie innym miejscu, 

niż się spodziewasz. Idź z odwagą przez życie.  

Kariera i finanse 
W tym roku uważaj na swoje wydatki. Nie bądź lekkomyślna i nie szastaj pieniędzmi, bo wtedy możesz stracić, przed 

czym przestrzega runa Laguz. Pilnuj wydatków i rachunków, płać w terminie. Nie inwestuj w niepewne źródła. 
Ponadto słuchaj swojej intuicji i nie pozwól, żeby do Twojego życia zawodowego zawitała stagnacja. Jeżeli czujesz, 
że czas na zmiany kariery, zaufaj swojemu wewnętrznemu przewodnikowi. Być może w Twojej głowie zakiełkuje 

całkiem nowy pomysł i zechcesz zrealizować go na arenie zawodowej. 



Zdrowie 
W tym roku możesz zmagać się z okresowymi niedyspozycjami, takimi jak ból gardła, przeziębienie lub grypa, ale 

szybko sobie z nimi poradzisz.  

Anioł wspierający: Archanioł Chamuel 

Archanioł Chamuel jest najlepszym uzdrowicielem serca i przekaźnikiem różowego promienia bezwarunkowej miłości. 
Wezwij go, kiedy potrzebujesz miłości do siebie samej, do kogoś innego, zrozumienia. Nigdy nie jesteś sama i 

Archanioł Chamuel umocni Cię w tym uczuciu. 

Wiadomość od Aniołów 
Jesteś autorką swojego własnego życia. Nie zawsze masz wpływ na sytuację zewnętrzną, nie masz wpływu na to, 
co myślą i mówią inni, ale masz kontrolę nad swoimi emocjami, a emocja generuje myśl, myśle generuje emocję, a to 

wszystko generuje rzeczywistość. Wykreuj swoje życie tak, jak tego pragniesz. 



Szóstka Skorpion: 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. Nabierz wiatru w żagle i ruszaj. 

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

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

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



Zdrowie 
W tym roku możesz się przepracować, dlatego równowaga jest konieczna do zachowania dobrego zdrowia. Znajdź 

czas nie tylko na pracę, ale także odpoczynek, zrób coś tylko dla siebie, poświęć czas na kąpiel, spokojną 
lekturę książki, kawę wypitą w spokoju, bez rozmyślania, co musisz zrobić za chwilę. Twoje ciało będzie Ci 

wdzięczne. 

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 
Nadszedł czas na podjęcie decyzji w ważnej dla Ciebie sprawie. Nie ma co się dłużej zastanawiać, Twoja dusza wie, 

czego pragniesz. Poproś o wsparcie Anioły i wypatruj znaku, a na pewno podejmiesz właściwą decyzję. 



Szóstka Strzelec: Perthro 
 

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

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

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

Miłość  
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 
Podobnie jak u Skorpiona, dla Ciebie 2019 rok będzie czasem pracy zespołowej i szukania nowych dróg, które 

przyniosą Ci wiele dobra. W tym roku nastaw się na sukces i spełnienie materialne. W pracy zdobędziesz uznanie, a 
Twoje pomysły i rozwiązania będą kreatywne i w efekcie doprowadzą Cię do nowych możliwości rozwoju. Jeżeli 

szukasz pracy, rozejrzy j się za miejscem, w którym będzie dużo ludzi, ponieważ praca zespołowa i duże firmy będą w 
tym roku Ci sprzy jały. To nie jest rok dla indywidualistów, nastaw się na pracę w grupie. Finansowo będzie dobrze. 

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

spokojna, a wszystko będzie dobrze.  



Anioł wspierający: 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 
Stale się rozwijaj. Nie stój w miejscu. Codziennie ucz się czegoś nowego. To zaprocentuje. 



Szóstka Koziorożec: Kenaz 

To nie będzie spokojny i zrównoważony rok, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rozkwit, namiętność, ogień, 
światło, praca… Emocji w 2019 nie zabraknie, ponieważ jesteś pod wpływem ognistej runy Kenaz, która zapowiada 

namiętną miłość, wenę twórczą i gwałtowne przemiany. Będziesz otwarta na wszelkie przeżycia i doświadczenia, 
będziesz chciała przeżyć coś niezwykłego, co dotąd Ci się nie zdarzało, ale też pojawi się możliwość spojrzenia na 
wiele sfer z zupełnie innej perspektywy i zmiany kierunku. Jeżeli działasz w środowisku artystycznym lub zajmujesz 
się kreowaniem, projektowaniem, budowaniem, w tym roku możesz rozpocząć nowe projekty i inicjatywy, ponieważ 

będziesz źródłem niewyczerpanej kreatywności. Jednak, niezależnie od Twojego zawodu czy zajęcia, odczujesz 
satysfakcję i podejmiesz kroki w kierunku sukcesu, ponieważ będziesz napędzana przez niezwykłą siłę witalną. 

Musisz jednak uważać, żeby się nie spalić w swoich działaniach, ponieważ Twój zapał i chęć przeżywania mogą być 
tak duże, że kiedy coś pójdzie nie tak, jak zakładałaś, możesz poczuć mocne zderzenie z rzeczywistością i nie 
udźwignąć tego. Ten rok jest wspaniały na rozpoczęcie nowej kariery lub nauki, jeżeli więc myślałaś o nowych 

studiach lub kursie, nie wahaj się. Doświadczaj i realizuj swoje plany. 

Miłość  
Dla Ciebie 2019 to rok pomyślnych zmian lub rozkwitu miłości. Może czekać Cię ślub lub zaręczyny albo poznanie 

człowieka, z którym ułożysz partnerską relację. Będziesz mieć możliwość wielu spotkań osobistych oraz pogłębianie 
relacji już zawartych. Odczujesz bardzo duże wsparcie, zarówno partnera, jak i Twoich bliskich znajomych. 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 odczujesz polepszenie w swojej karierze i w sferze finansów. Rozwiążesz swoje problemy i zobaczysz, 
że wszystko idzie do przodu. Z odwagą rusz do działania, bo teraz jesteś znacznie silniejsza niż kiedykolwiek 

wcześniej. 



Zdrowie 
W tym roku postaw na zdrowy styl życia. Może wprowadzisz jakieś modyfikacje do swojej diety, a aktywność 

fizyczna stanie się Twoją codziennością? Poszukaj czegoś dla siebie, a na pewno Twoje ciało Ci się odwdzięczy.  

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 
Pamiętaj, że wszystko, co robisz, wraca do Ciebie pomnożone o efekt. Bądź uczciwa z sobą samą i innymi, dbaj o 

siebie, naturę i innych, bo dzięki temu wzrastasz.  



Szóstka Wodnik: Isa 
 

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

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

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

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

Miłość  
2019 to dla Ciebie rok pomyślny w kwestii miłości. 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. Możesz także pojechać za miłością za granicę, ale pamiętaj, żeby każdą poważną decyzję dobrze 

przemyśleć. To nie jest rok na pochopne decyzje. 

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

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

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

roku, ale przestoje rozwiną Twoją kreatywność i być może wpadniesz na pomysł stworzenia sobie pracy 
samodzielnie :) Jeżeli myślisz o zmianie pracy, poczekaj, ale podejmij kroki, które mogłyby zbliżyć Cię do zmiany 

kariery.  



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

spokojna, a wszystko będzie dobrze. 

Anioł wspierający: 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 
Jesteś wy jątkową osobą, która potrafi spojrzeć na świat głębiej i zrozumieć jego potrzeby. Odpowiedz na jego 

wezwania i, niczym ekolog, przyczyń się do poprawy jego zdrowia. 



Szóstka Ryby: Thurisaz 
 

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

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

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

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

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

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

Rodzina będzie miała nadrzędne znaczenie w tym roku dla Ciebie. 

Kariera i finanse 
W tym roku będziesz miała bardzo dużo pracy. Będziesz musiała także ograniczyć wydatki, a to za sprawą runy 

Nauthiz, która zwiastuje przejściowe kłopoty. Musisz racjonalnie gospodarować swoim budżetem, wtedy niczego Ci 
nie zabraknie. W pracy docenisz wartość drugiego człowieka. Nie podejmuj decyzji pochopnie, ponieważ to może 
przynieść Ci nieoczekiwane rezultaty. Możesz też udać się na dłuższe zwolnienie, być z może z powodu choroby. 

Zdrowie 
Możesz odczuć krótkie zachwianie równowagi energetycznej, co przełoży się na Twoje zdrowie fizyczne. Nie będzie 

to długotrwała niedyspozycja, ale kiedy odczuwasz dolegliwości fizyczne, sprawdź czy nie czujesz się 



przepracowana lub ktoś ostatnio nie powiedział Ci czegoś niemiłego, co w Ciebie uderzyło. Zapal kadzidło 
sandałowe, białą świecę i oczyść siebie oraz przestrzeń dookoła, żeby energia się oczyściła.  

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 
Nie ustawaj w rozwoju! 


