
Droga życia 3 
Trójka Baran: 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 rok to dla Ciebie rok rozwiązywania problemów w relacjach. Mogą pojawić się nieporozumienia z mamą, 

niespodzianki w związku z partnerem lub rozstanie, jeżeli związek już Ci nie służy. Wskazuje na to runa Berkano w 
pozycji odwróconej. Mogą pojawić się także różnice na tle seksualnym. Jednak jesteś chroniona przez Siły Wyższe, 
a wszystko, co się wydarza jest po to, żebyś zrozumiała, kim jesteś i czego chcesz w związku. Koniec roku szykuje 

pozytywne zmiany w relacjach.  

Kariera i finanse 
2019 rok to czas, kiedy Twoja kariera może rozkwitnąć i wejść na właściwe tory. Możesz odkryć w sobie nowe 

umiejętności i talenty, które przyczynią się do rozwoju Twojej kariery, zwłaszcza, jeżeli zajmujesz się pracą 



artystyczną lub intelektualną. Możliwy jest także awans, podwyżka lub ogólne bezpieczeństwo finansowe. W karierze 
wspiera Cię runa Algiz, która daje Ci dobrobyt i chroni Cię przed popełnieniem błędu. Możesz też poznać ludzi, którzy 

wesprą Cię w rozwinięciu Twojej pracy. 

Zdrowie 
W tym roku uważaj na stres, ponieważ stres może wywołać u Ciebie problemy z odżywianiem oraz inne schorzenia 
psychosomatyczne, w tym problemy z żołądkiem i jelitem grubym. Jeśli nie będziesz się stresować, nie powinnaś 

odczuwać poważnych problemów zdrowotnych.  

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 
Słuchaj swojego wewnętrznego przewodnictwa i podążaj za nim, ponieważ tuż za rogiem czekają na Ciebie 

błogosławieństwa. Utrzymuj kontakt ze swoimi Aniołami, ponieważ oni obdarzają Cię wsparciem, ochroną, siłą i 
wiarą. 



Trójka Byk: Mannaz 

2019 to rok, który przyniesie Ci poczucie bezpieczeństwa, harmonijne relacje i nowe znajomości, które mogą 
zaowocować pomyślną współpracą lub długotrwałą przy jaźnią. 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. To będzie bardzo optymistyczny rok.  

Miłość  
To będzie bardzo pozytywny rok pod kątem relacji, ponieważ wszystkie Twoje życzenia zostaną spełnione. Zwróć 

się do Archanioła Chamuela, jeżeli chcesz, żeby w Twoim związku zagościła miłość, rozwiązały się spory lub 
nastąpiła poprawa relacji. Jeżeli szukasz miłości, Archanioł Chamuel także pomoże Ci znaleźć kogoś odpowiedniego 
dla Ciebie, a więc uważaj, o co prosisz - dobrze przemyśl, czego potrzebujesz  Jeżeli jesteś w stałym związku, runa 

Algiz wzmocni Was i upewni w zaufaniu, wierności i zapewni spokój.  

Kariera i finanse 
To jest Twój rok! Runa Jera wskazuje na czas obfitości i nagród za dobrze wykonaną konsekwentną pracę. W pracy 
może czekać Cię awans lub wygrany przetarg. Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy, nie zapomnij 
zadedykować jej runie Jera - ona zapewni Ci korzystny rozwój. Jeśli szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej 

zmianą, to także będzie dla Ciebie korzystny rok. Nie musisz martwić się o pieniądze. Pamiętaj, że 2019 to dla Ciebie 
rok współpracy z innymi, dlatego jeżeli czegoś potrzebujesz, nie bój się prosić o pomoc, ale też nie odmawiaj pomocy 

innym. Ludzie będą Twoją siłą. 

Zdrowie 
Zdrowie nie powinno Ci dokuczać w tym roku, a wręcz możesz poczuć wzrost sił witalnych, a to wszystko dzięki 

runie Uruz, która pokazuje wzmocnienie organizmu i dużą siłę na drodze do realizacji planów.  



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 
Posiadasz wrodzone umiejętności przywódcze i cieszysz się dużym szacunkiem u innych. Weź odpowiedzialność za 

swoje życie i wybory, z odwagą krocz wybraną przez siebie drogą, a dobre rzeczy się przytrafią.  



Trójka Bliźnięta: 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  
Być może w Twoim związku zacznie powiewać chłód, możesz zastanawiać się czy to jest właśnie to, ale z drugiej 
strony możesz nie chcieć podejmować radykalnej decyzji. Runa Isaz wskazuje na możliwe rozstanie lub kryzys w 

uczuciach, ale wszystko zależy od Ciebie - czy pożegnasz się z tym, co już Ci nie służy, czy to po prostu chwilowy 
przestój, a za chwilę będzie dobrze. Jeżeli szukasz miłości, w tym roku możesz nie spodziewać się fajerwerków. 

Będziesz miała czas na zastanowienie się, czego naprawdę potrzebujesz, czego pragniesz i do czego dążysz. A może 
wciąż myślisz o starej miłości? Ten rok będzie czasem żegnania tego, co już Ci nie służy i czekania na nowe. 

Cierpliwości, a zobaczysz, że przyszłość nadchodzi.  

Kariera i finanse 
W tym roku pieniędzy Ci nie zabraknie, ale 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. Ogólnie rok 
spokojny. 



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów. W nowym roku możesz poczuć potrzebę zadbania o swój wygląd 

zewnętrzny i będziesz bardzo zwracała uwagę na pielęgnację, zwłaszcza skóry. 

Anioł wspierający: 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 
Czego pragnie Twoje serce? Spędź kilka chwil w kontemplacji nad tym pytaniem i zobacz, jak Anioły przesyłają Ci 
odpowiedź. To może być dźwięk, symbol, znak, cytat z książki, program telewizy jny lub po prostu przeczucie. Kiedy 

będziesz znała pragnienie swojego serca, wszystkie drzwi otworzą się i nic nie będzie mogło Cię powstrzymać przed 
realizacją pragnień. 



Trójka Rak: Mannaz 
 

2019 to rok, który przyniesie Ci, podobnie jak Bykowi, 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  
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 i zobaczysz, że ludzie są wartością samą w sobie, a bez 

nich nic nie jest takie samo.  

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 

bliskiej osoby, co przełoży się na Twoją pracę. Pamiętaj jednak, że masz przy jaciół i ludzi, którzy zawsze Ci pomogą. 
Dlatego, nawet jeżeli będziesz miała poczucie, że nie wszystko układa się po Twojej myśli, nie bój się prosić o radę. 

Razem z innymi wy jdziesz z problemów i zacznie być Ci lepiej.  



Zdrowie 
Ogólnie zdrowie nie powinno sprawiać Ci kłopotów. Możesz jednak być zmuszona zaopiekować się swoimi bliskimi, 

dlatego przypomnij im o tym, żeby zadbali o siebie.  

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 
Pozwól napełnić się kreatywną ekspresją, która płynie do Ciebie z samego Źródła, a znajdziesz odpowiedzi na 

wszystkie pytania i stworzysz nową rzeczywistość.  



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

będących w stałym związku. Bardzo możliwe, że poczynicie krok dalej i zdecydujecie się na małżeństwo, dzieci. Nie 
powinno być żadnych zawirowań na polu miłosnym. Dla osób, które poszukują miłości, będzie to spokojny rok, ale 

możesz wzmocnić relacje z przy jaciółmi oraz poznać wiele nowych osób, z którym znajdziesz wspólny język. 

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 
Każdego dnia będziesz czuła się coraz lepiej. Na początku roku możesz odczuć pogorszenie samopoczucia, ale 

ogólnie zdrowie nie powinno sprawić Ci problemów. Jeżeli jesteś po chorobie, każdy dzień będzie coraz lepszy. Dbaj o 
siebie. 

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 otoczona opieką i możesz czerpać ze źródła nieskończonego dostatku, które jest dostępne dla wszystkich, 

którzy są gotowi na przy jęcie darów. Dostatek płynie do Ciebie z najmniej oczekiwanych kierunków, więc nie marnuj 
swojego czasu na zamartwianie się. Otwórz się na przepływ obfitości i ciesz się życiem. 



Trójka Panna: 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  
To jest Twój rok, jeżeli chodzi o związki i rodzinę, ponieważ runę Gebo 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 Gebo, 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 
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.  



Zdrowie 
Zdrowie nie powinno przysporzyć Ci większych kłopotów. Będziesz miała dobre samopoczucie, a wsparcie bliskich 

da Ci poczucie bezpieczeństwa.  

Anioł wspierający: Archanioł Rafael 

Archanioł Rafael uzdrowi każdą sferę Twojego życia, która będzie tego wymagała. Wezwij go zawsze wtedy, kiedy 
czujesz się źle, niezależnie od tego czy chodzi o ból głowy, smutek, żal czy niedostatek. Rafael wyśle w Twoją stronę 

zielony promień uzdrowienia i napełni Cię miłością i radością.  

Wiadomość od Aniołów 
Teraz jest idealny moment na rozwój swoich talentów i edukację. Znajdź kurs, który Cię interesuje i podnoś swoje 

kwalifikacje, ponieważ to zaprowadzi Cię do sukcesu. 



Trójka Waga: 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 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 Ingwaz, pokazuje, że jeżeli jesteś gotowa, tylko dobre rzeczy się przytrafią i będziesz czerpała w 

tym roku pełnymi garściami.  

Kariera i finanse 
W tym roku poczujesz siłę i moc do realizacji swoich zawodowych celów. Nic nie będzie mogło Cię powstrzymać 

przed osiągnięciem dostatku materialnego i duchowego. Pojawi się wiele nowych możliwości, nowe propozycje pracy 
lub zasłużony awans. Jeżeli prowadzisz własną firmę, konkurencja nie będzie Ci zagrażać. Pojawi się także 

możliwość podwyższenia kwalifikacji i nowych studiów - skorzystaj z tej szansy. W finansach także rozwój. Może 
też pojawi się w Twojej głowie pomysł na nową inicjatywę. Idź z odwagą przez życie, a spotka Cię nagroda za 

wysiłek, ponieważ runę Ingwaz wspiera słoneczna Sowilo. 



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci w tym roku problemów, a wręcz poczujesz wzrost energii. Poczujesz moc swojej 
własnej wartości i będziesz miała siłę, żeby wprowadzić w życie wszystko to, czego potrzebujesz. Zwróć jednak 

uwagę na to, żeby zachować równowagę we wszystkim, co dajesz i co bierzesz, żebyś nie wpadała ze skrajności w 
skrajność, zwłaszcza jeżeli chodzi o Twoje emocje i myśli. 

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 jakiegoś czasu zastanawiałaś się czy ezoteryka, numerologia, praca z Aniołami lub tarotem jest dla 

Ciebie. Anioły dają Ci do zrozumienia, że już najwyższy czas zacząć rozwijać się w tym kierunku. Kup sobie talię 
kart, pobuszuj w księgarni ezoterycznej, poszukaj odpowiedniego kursu i zacznij już dziś! 



Trójka Skorpion: 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  
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 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. To, co już Ci nie służy w pracy, 
będzie musiało odejść. Pamiętaj jednak, że wszystko, co się wydarza, wzmacnia Cię jako człowieka. Chociaż 
początkowo może być Ci trudno, w rezultacie znajdziesz się dokładnie w tym miejscu, w którym powinnaś się 

znaleźć.  



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

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

Anioł wspierający: Archanioł 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 
Anioły prowadzą Cię we właściwym kierunku, nawet jeżeli nie jesteś pewna, dokąd zmierzasz. Bądź uważna na 
znaki, które Anioły do Ciebie wysyłają, a jeżeli ich nie rozumiesz, powiedz to. Komunikacja z Aniołami wymaga 

praktyki tak samo, jak rozmowa z drugim człowiekiem.  



Trójka Strzelec: Perthro 

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

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

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

Miłość  
W miłości bardzo ciekawy czas czeka osoby poszukujące miłości, ponieważ patronuje im runa Mannaz. W tym roku 

pojawi się szansa na nowy związek, jednak z nowym partnerem będziecie musieli zmierzyć się z przeszłością i 
doświadczeniami, które miały wpływ na Wasze życie. Mimo że partner będzie doceniał miłość i wzajemny szacunek, 
mogą pojawić się drobne nieporozumienia i konieczność „dotarcia się”. Pojawi się także wiele nowych znajomości i 

spotkań ze znajomymi. W stałych związkach możliwe są zaręczyny lub ślub.  

Kariera i finanse 
W tym roku poczujesz siłę i moc do realizacji swoich zawodowych celów. Nic nie będzie mogło Cię powstrzymać 

przed osiągnięciem dostatku materialnego i duchowego. Pojawi się wiele nowych możliwości, nowe propozycje pracy 
lub zasłużony awans. Jeżeli prowadzisz własną firmę, konkurencja nie będzie Ci zagrażać. Pojawi się także 

możliwość podwyższenia kwalifikacji. W finansach także rozwój. Możesz także grać w gry liczbowe, 
ponieważ pojawia się możliwość wygranej lub nieoczekiwanego zysku. Może też pojawi się w Twojej głowie pomysł 

na nową inicjatywę. Idź z odwagą przez życie, a spotka Cię nagroda za wysiłek.  

Zdrowie 
W miłości i pracy znajdziesz szczęście, ale musisz baczniejszą uwagę zwrócić na swoje zdrowie. Możesz być 

bardziej podatna na infekcje, gorączki i ogólny spadek witalności. Możesz cierpieć na migreny i bóle głowy, a także 
infekcje układu moczowo-płciowego. Zadbaj o siebie, ubieraj się ciepło i napełniaj swoje serce miłością.  



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 
Może wydawać Ci się, że to, co Cię spotyka, nie jest dokładnie tym, czego pragniesz. Poświęć czas na medytacje i 

zastanów się czy to, czego potrzebujesz, jest tym, czego chcesz. Jesteś wspierana przez Anioły w każdym 
momencie swojego życia, dlatego badaj i ufaj, że miejsce, w którym jesteś to etap na drodze do sukcesu. 



Trójka Koziorożec: 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  
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 Dagaz: kiedy jesteś wierna sobie i działasz w zgodzie z własnym sercem, zawsze będzie 
dobrze.  

Kariera i finanse 
Ta sfera życia przyniesie Ci o wiele więcej satysfakcji w tym roku (chyba, że pracujesz w rodzinnej firmie, wtedy 
konflikty wewnętrzne mogą przełożyć się na Twoją pracę i w rezultacie mogą zmusić Cię do zmian). Finansowo 

będzie stabilnie, na co wskazuje runa Algiz. Nie musisz obawiać się żadnych nieprzewidzianych okoliczności. W pracy 
postaw przede wszystkim na innych ludzi - nowe znajomości lub rozmowa o uczuciach ze znajomymi z pracy może 



przynieść nieoczekiwany efekt. Jeżeli szukasz pracy, masz szansę w tym roku na pracę, w której będą potrzebne 
umiejętności logicznego myślenia i sprawności intelektualnej. Możesz także poczuć potrzebę rozwoju w zupełnie 

innym kierunku, dlatego możesz skierować się w kierunku edukacji.  

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 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 
Być może myślisz o zmianie w swojej karierze od dłuższego czasu, ale boisz się poczynić krok naprzód. Anioły 

zapewniają Cię, że zawsze wspierają Cię na Twojej drodze i chronią Cię przed złymi wyborami.  



Trójka Wodnik: 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  
Pierwsze trzy miesiące roku mogą być dla Ciebie trudne pod względem uczuć. W stałym związku możesz poczuć się 
wypalona, możesz mieć wrażenie, że Twój partner nie jest tym właściwym lub po prostu możesz zajmować się innymi 
sprawami, przez co Twój partner poczuje się odrzucony. Jednak w okolicy kwietnia poczujesz się lepiej i podejmiesz 
właściwe decyzje. Być może nawet się zaręczysz lub wybudujesz dom. Jeżeli szukasz miłości, w tym roku niewiele 
może się wydarzyć. Być może będziesz randkować, mogą pojawić się poważne rozmowy, ale wszystko będzie się 

przeciągało i będziesz miała wrażenie, że relacja nie posuwa się do przodu. Ogólnie bardziej skupisz się na 
budowaniu fundamentów na polu materialnym, w karierze, niż na związkach. 

Kariera i finanse 
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. To także wspaniały czas na zakładanie rodzinnych biznesów lub 
budowanie współpracy z ludźmi, których będziesz traktowała jak rodzinę. 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 przy jrzy j się swojemu zdrowiu.. Możesz być bardziej podatna na infekcje, gorączki i ogólny spadek 

witalności. Możesz cierpieć na migreny i bóle głowy, a także infekcje układu moczowo-płciowego. Zadbaj o siebie, 
ubieraj się ciepło i napełniaj swoje serce miłością. 

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 
Staraj się utrzymywać swoje ciało i ducha oczyszczone poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia. To, co jesz, daje 
Ci energię, to co mówisz, czujesz i myślisz, oddaje energię innym. Postaraj się, żeby wszystko to, czym się otaczasz, 

było pozytywne.  



Trójka Ryby: Wunjo (odwrócona) 

W tym roku nie wszystko pójdzie po Twojej myśli. Mogą czekać Cię rozczarowania i straty, smutek i przygnębienie. 
Możesz napotkać na wyzwania (także te powstałe wyłącznie w Twoich myślach), które będą dla Ciebie trudne do 

udźwignięcia. 2019 to rok, w którym możesz mieć tendencje do zbytniego zamartwiania się oraz lęku przed 
zrobieniem kroku naprzód, co może odbić się w Twojej rzeczywistości. Możesz też poczuć się samotna. Jednak w 

tym wszystkim największym wyzwaniem będzie Twoja głowa i to od Twojego nastawienia będzie zależało, jak 
podejdziesz do problemów. Będziesz miała wsparcie swoich bliskich i nawet, jeżeli wydarzy się coś trudnego do 

przejścia, oni Cię nie zostawią.  

Miłość  
W tym roku w relacjach i związkach nastąpią pozytywne zmiany, które początkowo mogą Cię przerażać. Mówi o tym 

runa Berkano. Być może Twój partner zaproponuje Ci małżeństwo lub, jeżeli nie jesteś w związku, poznasz 
interesującą i opiekuńczą osobę, która będzie chciała poznać Cię lepiej, ale Ty możesz się wahać czy to dobra 

decyzja. Bardzo ważną rolę będą odgrywały w tym roku kobiety w Twoim życiu. Polegaj na zdaniu starszych. Ogólnie 
pojawią się możliwości pozytywnych zmian w obrębie Twojego domu, dlatego przy jmij je z radością.  

Kariera i finanse 
W tym roku będziesz musiała zaufać swojej intuicji w sferze finansów i kariery. W pracy mogą pojawić się 

przejściowe kłopoty, co wprawi Cię w przygnębienie. Nie szukaj jednak pocieszenia w alkoholu - on będzie Ci bardzo 
szkodził. Jeżeli szukasz w pracy, w tym roku może być Ci ciężko znaleźć interesujące zajęcie. Uważaj także na zbyt 

pochopne podejmowanie decyzji finansowych. Staraj się nie wydawać nadmiernie pieniędzy.  

Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci w tym roku problemów. Zwróć jednak uwagę na to, żeby zachować równowagę we 
wszystkim, co dajesz i co bierzesz, żebyś nie wpadała ze skrajności w skrajność, zwłaszcza jeżeli chodzi o Twoje 

emocje i myśli. 



Anioł wspierający: Archanioł Michael 

Archanioł Michael to obrońca światła, prawdy i obrońca ludzi. Doda Ci siły i wiary we własne siły. Obroni Cię przed 
złem i pomoże Ci poznać Twoją bezgraniczną wartość.  

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


