
Droga życia 8 
Ósemka 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. Przejmij cugle i ruszaj! 

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

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

Kariera i finanse 
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 zdrowie nie sprawi Ci problemów. Poczujesz wzrost sił witalnych (i seksualnych) i będziesz w stanie 

wszystko zrealizować zgodnie z Twoimi zamierzeniami. 

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 
Jeżeli masz problem z podejmowaniem decyzji, poproś Anioły i przewodników duchowych o przewodnictwo. 

Wsłuchaj się we wskazówki, znaki, które się wokół Ciebie pojawiają, a jeżeli nie rozumiesz, poproś o wy jaśnienie. 
Aniołowie na pewno Ci odpowiedzą.  



Ósemka Byk: Ehwaz (odwrócona) 



Rok 2019 może przynieść Ci nierównowagę duchową. Może opanować Cię lęk, możesz stać się podejrzliwa, a 
nawet samotna. Współpraca nie będzie Twoją mocną stroną. Czeka Cię bardzo dużo pracy, a w międzyczasie sporo 

potknięć i możliwych strat. Jednak, kiedy doświadczasz trudnych uczuć, zastanów się, gdzie jest ich źródło, 
dlaczego się boisz, smucisz? Skąd te straty? Runa Ehwaz symbolizuje konia i jeźdźca, którzy ży ją ze sobą w 

symbiozie. W pozycji odwróconej oznacza, że koń przygniótł jeźdźca. Tam, gdzie nie ma współpracy, nie może być 
harmonii. Zwróć więc uwagę na swoje zachowanie, czy Twoja postawa nie jest roszczeniowa i czy na pewno 

zachowujesz równowagę emocjonalną. To nie jest rok korzystny dla rozrzutności, pochopnych decyzji i gwałtownych 
emocji. Zachowaj równowagę w sobie, niezależnie od sytuacji i z zaufaniem podejdź do życia. 

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, o ile zachowujesz równowagę i tworzysz partnerskie relacje.  

Kariera i finanse 
W tym roku czeka Cię dużo pracy i wysiłku, mogą pojawić się pewne straty, ale też nowe możliwości rozwoju, awans 

i realizowanie swoich zamierzeń, takie jak np. założenie biznesu lub rozwój firmy. Będziesz miała dużo energii i 
możesz zacząć nowy projekt lub wyznaczyć cele, do której z uporem i stanowczością będziesz dążyć. Nic nie może 

Cię powstrzymać na drodze do osiągnięcia sukcesu, ale pamiętaj o tym, żeby być asertywna i odważna.  
  



Zdrowie 
Zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów. 

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 
W tym roku możesz udać się w podróż (duchową albo fizyczną), która objawi Ci te sfery życia, które wymagają 

zmian. Otwórz się na tę podróż i zobacz, jakie dary Ci przynosi.  



Ósemka Bliźnięta: 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 tym roku postaw na związek z najważniejszą dla Ciebie osobą - sobą samą. Poznaj swoją duchowość, 

zharmonizuj umysł i ciało. Przemyśl swoje cele, poznaj siebie samą, poznaj swoje poglądy i zweryfikuj, czego 
potrzebujesz w życiu. Pokochaj siebie samą, a nie będziesz musiała szukać miłości.  

Kariera i finanse 
2019 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 dużo bardziej niż zwykle możesz odczuwać dolegliwości i schorzenia w okolicach gardła. Na szczęście, 

nie będą one długotrwałe. 



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 
Temat ekologii i środowiska jest w tym roku bardzo istotny. Ty także rozejrzy j się dookoła i zobacz, jak możesz 
pomóc najbliższemu środowisku. Czasami nawet mała zmiana może wywołać globalny efekt. Nie lekceważ tego.  



Ósemka Rak: Ingwaz 
 

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

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

wydarzy się w odpowiednim dla Ciebie czasie. 

Miłość  
2019 rok to dla Ciebie rok dużych zmian i zawirowań w związkach. Jeżeli szukasz miłości, możesz spotkać kogoś 

naprawdę Ci bliskiego, ale początki mogą nie być łatwe. Jeżeli jesteś w związku, nadejdzie zmiana - wszystko zależy 
od tego, jak czujesz się ze swoim partnerem. Runa Thurisaz w połączeniu z Ingwaz da Ci możliwość zmierzyć się z 

tym, co powinno zostać zmienione i przywitać nową rzeczywistość. 

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 
Twoje zdrowie jest zabezpieczone. Możesz odczuwać jedynie trudniejsze chwile emocjonalne, ale poradzisz sobie z 

nimi. 

Anioł wspierający: Anioł Łaski 

Anioł Łaski pomoże Ci dostrzec błogosławieństwa, jakimi jesteśmy obdarzeni na Ziemi: dar powietrza, wody, natury 
i życia - to, co bierzemy za pewnik. Zostaniesz napełniona łaską spokoju i poczujesz światło, które w sobie nosisz. 

Anioł ten pomoże Ci także połączyć się ze swoją Duszą i poczuć, że zawsze i wszędzie jesteś wspierana.

Wiadomość od Aniołów 
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. 



Ósemka Lew: Ehwaz 

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, 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 przyniesie najlepsze rezultaty. Spełniaj swoje marzenia :) 

Miłość  
Namiętność, radość, siła i witalność będą towarzyszyły Ci, niezależnie od tego czy jesteś w stałym związku, czy też 
szukasz miłości na dłużej, czy jedynie na krótki romans. Możesz nawiązać interesującą znajomość w pracy, która 

przerodzi się w płomienny romans lub w trwały związek. Ale postaraj się nie szaleć. Romans w pracy może 
przynieść rozstanie, a nawet zerwanie zaręczyn. Nowe znajomości mogą namieszać w stałych związkach. Pokazuje 

to runa Tiwaz. Możesz także pojechać za miłością za granicę, ale pamiętaj, żeby każdą poważną decyzję dobrze 
przemyśleć.  

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 
Zwróć baczniejszą uwagę na swoje ciśnienie, ponieważ w tym roku możesz mieć predyspozycje do wahań.  Twoja 

odporność może się obniżyć, możesz być też bardziej podatna na zwichnięcia i urazy.  

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 
Jeżeli masz problem z podjęciem decyzji, nie wiesz, w którą stronę zmierzasz, poproś o wskazówki Aniołów i swoich 

przewodników duchowych. Odpowiedź możesz dostać podczas czytania książki, słuchania audycji radiowej, 
oglądania telewizji. Rozpoznasz, kiedy odpowiedź przychodzi wprost ze źródła.  



Ósemka Panna: 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 zmiany w domu, ale nie 
będą one niespodziewane. 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. 

Miłość  
W tym roku czeka Cię trudny czas, jeżeli jesteś w stałym związku. Możliwe jest rozstanie lub rozwód, jeżeli od dawca 

w Twoim związku psuje się już od jakiegoś czasu. Jeżeli szukasz związku, możesz poznać interesujących ludzi, ale 
bądź ostrożna - możesz spotkać kogoś nieodpowiedniego dla Ciebie, kto może próbować Cie wykorzystać. W tym 

roku możesz szczególnie liczyć na wsparcie kobiet. 

Kariera i finanse 
W tym roku może czekać Cię bardzo dużo wydatków i straty finansowe, na co wskazuje Wunjo w pozycji 

odwróconej. Możesz doznać straty w wyniku klęski żywiołowej i być zmuszona prosić o pomoc. Możesz odczuwać 
stres na myśl o pieniądzach i pracy, może też czekać Cię wymówienie, jeżeli w pracy nie dzieje się dobrze. To rok 

trudny pod kątem finansowym, ale wszystko, co się wydarza w Twoim życiu uczy Cię czegoś nowego. Bądź otwarta 
na swoje emocje, obserwuj to, co się z Tobą dzieje i ucz się siebie samej.  

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

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



Anioł wspierający: Anioł Łaski 

Anioł Łaski pomoże Ci dostrzec błogosławieństwa, jakimi jesteśmy obdarzeni na Ziemi: dar powietrza, wody, natury 
i życia - to, co bierzemy za pewnik. Zostaniesz napełniona łaską spokoju i poczujesz światło, które w sobie nosisz. 

Anioł ten pomoże Ci także połączyć się ze swoją Duszą i poczuć, że zawsze i wszędzie jesteś wspierana. 

Wiadomość od Aniołów 
Lubisz malować, pisać, rzeźbić, gotować, rysować? A może zawsze chciałaś, ale się bałaś, że nie masz talentu? 

Niezależnie od tego, jak Ci to wychodzi, poprzez sztukę łączysz się ze swoim sercem i intuicją, dlatego rób to, jeśli to 
kochasz. 



Ósemka Waga: Gebo 
 

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

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

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

Miłość  
2019 rok to dla Ciebie rok dużych zmian i zawirowań w związkach. Jeżeli szukasz miłości, możesz spotkać kogoś 

naprawdę Ci bliskiego, ale początki mogą nie być łatwe. Jeżeli jesteś w związku, nadejdzie zmiana - wszystko zależy 
od tego, jak czujesz się ze swoim partnerem. Jeżeli do tej pory żyłaś w związku, w którym nie została zachowana 

równowaga wymiany energetycznej, będzie musiało zostać to wyrównane. Runa Thurisaz da Ci możliwość zmierzyć 
się z tym, co powinno zostać zmienione i przywitać nową rzeczywistość. Pamiętaj, żeby w każdej sferze życia 

zachować równowagę.  

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. Runa Dagaz przyświeca Twoim ideom i wspiera Cię w realizacji planów zawodowych, o ile nie 

są one „po trupach do celu”. Nie pozwól też, żeby wyzwania w życiu prywatnym wpłynęły na Twoją pracę. 

Zdrowie 
W tym roku zdrowie nie będzie sprawiało Ci problemów.  



Anioł wspierający: Archanioł Sandalfon 

Archanioł Sandalfon wspiera muzyków i osoby, które potrzebują napełnić się wiarą. Sandalfon pomoże Ci w każdej 
sferze życia, niezależnie od tego, o co prosisz. A kiedy chcesz go wezwać, włącz relaksującą, spokojną muzykę i 

zawołaj go delikatnie. Poczujesz, że jest przy Tobie. 

Wiadomość od Aniołów 
Duchowość odgrywa bardzo ważną rolę w Twoim życiu. Nie zapominaj, żeby cały czas się rozwijać w tym kierunku, 

a jeżeli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z zaufanym nauczycielem. 



Ósemka Skorpion: 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  
W miłości czeka Cię wiele namiętnych chwil, zarówno jeżeli jesteś w stałym związku, jak i czekasz na swoją miłość. 
Będziesz chciała korzystać z życia i zapragniesz wdać się w romans (ze swoim partnerem, jeśli go masz, lub z kimś 

zupełnie przypadkowym). W tym roku możesz poznać kogoś wy jątkowego, a jeżeli jesteś w związku, możecie 
zapragnąć pójść o krok dalej i być może powiększyć rodzinę. Runy Berkano i Algiz będą wspierały Cię we 

wszystkich aspektach Twoich relacji i szykują dla Ciebie pomyślny rok 

Kariera i finanse 
W tym roku czeka Cię dużo pracy i wysiłku, ale też nowe możliwości rozwoju, awans i realizowanie swoich 

zamierzeń, takie jak np. założenie biznesu lub rozwój firmy. Będziesz miała dużo energii i możesz zacząć nowy 
projekt lub wyznaczyć cele, do której z uporem i stanowczością będziesz dążyć. Nic nie może Cię powstrzymać na 

drodze do osiągnięcia sukcesu, ale pamiętaj o tym, żeby być asertywna i odważna. Możesz polegać na współpracy z 
kobietami. 

Zdrowie 
Fizycznie powinnaś czuć się dobrze, ale musisz pamiętać o odpoczynku. Zaplanuj sobie wakacje, w ciągu tygodnia 

znajdź chwilę tylko dla siebie i wykorzystaj ją na relaks. Zasługujesz na to.  



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 
Twoje życie jest jak wielka księga, zapisana doświadczeniami strona po stronie. Zawsze masz coś ciekawego do 

powiedzenia. Może przelejesz swoje zapiski na papier lub założysz bloga?  



Ósemka Strzelec: 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  
2019 może przysporzyć Ci wiele zmartwień na polu miłosnym i rodzinnym. Mogą pojawić się konflikty w związku lub 
kryzys, który będzie wymagał od Ciebie podjęcia ważnej decyzji. Jeżeli szukasz miłości, ten rok może być pod tym 
względem jałowy. Jednak, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to niekorzystne, w rezultacie runa Nauthiz, która 
wspiera Hagalaz, zmusi Cię do zastanowienia, czego tak naprawdę potrzebujesz w życiu. Czego szukasz w miłości i 

czy rzeczywiście jest to tym, o czym zawsze marzyłaś. A może marzyłaś o czymś przez całe życie, ale z biegiem lat 
marzenie to przestało być aktualne, a Ty wciąż za nim biegniesz? Możesz też doświadczyć straty. Poświęć 2019 

na rozwój wewnętrzny, a otrzymasz to, czego potrzebujesz. 

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 
W tym roku zdrowie nie będzie sprawiało Ci większych kłopotów. Możesz też odczuć znaczącą poprawę, jeżeli 

cierpisz na schorzenia gardła i tarczycy. 

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 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. 



Ósemka Koziorożec: Kenaz 
 

To nie będzie dla Ciebie 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  
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 

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 
Zdrowie nie będzie Ci sprawiało kłopotów, ale możesz musieć zająć się bliskimi osobami i pomóc im w chorobie.  

Anioł wspierający: Maria 

Maria przyniesie Ci uzdrawiającą, matczyną energię. Otuli Cię swoimi ramionami zawsze, kiedy będziesz tego 
potrzebować. Każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, które potrzebuje miłości, ukojenia i troski. I właśnie to 

otrzymasz w tym roku. Maria rozjaśni Twoje serce i przypomni Ci, że świat jest miejscem cudów i że w małych 
rzeczach można dostrzec wielką wartość.

Wiadomość od Aniołów 
Jesteś uzdrowicielem, nawet jeżeli jeszcze o tym nie wiesz. Może nie jesteś lekarzem w konwencjonalnym znaczeniu, 

ale potrafisz uzdrawiać swoją troską, miłością, uśmiechem, rozmową, dotykiem wtedy, kiedy ktoś tego potrzebuje. 
Pielęgnuj w sobie dobre cechy, a przyniosą uzdrowienie wielu ludziom. 



Ósemka Wodnik: Thurisaz (odwrócona) 

2019 rok będzie dla Ciebie stresujący. Twój system nerwowy będzie osłabiony, przez co dużo bardziej będziesz 
podatna na wszelkie zmartwienia. Dużo większy i mało korzystny wpływ będą miały na Ciebie wszelki używki typu 

alkohol, fast-food, niezdrowe jedzenie, papierosy, narkotyki i inne substancje psychoaktywne, dlatego powinnaś 
się ich wystrzegać. Możesz mierzyć się z trudnymi relacjami, gdzie ktoś może chcieć Cię wykorzystać lub 

zaakcentować swoją władzę. Może Cię czekać nieudana przeprowadzka lub innego rodzaju kryzysy, ale wszystkie 
wydarzenia będą miały jeden cel: przekonać Cię, że tylko Ty masz kontrolę nad swoim życiem i nie powinnaś 

oddawać jej we władanie nikomu ani niczemu.  

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, ale najpierw możesz zmierzyć się z trudną 

sytuacją. 

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 jeżeli odważysz się spełniać swoje marzenia i realizować plany, dobre rzeczy Cię spotkają. 



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: Anioł Łaski 

Anioł Łaski pomoże Ci dostrzec błogosławieństwa, jakimi jesteśmy obdarzeni na Ziemi: dar powietrza, wody, natury 
i życia - to, co bierzemy za pewnik. Zostaniesz napełniona łaską spokoju i poczujesz światło, które w sobie nosisz. 

Anioł ten pomoże Ci także połączyć się ze swoją Duszą i poczuć, że zawsze i wszędzie jesteś wspierana. 

Wiadomość od Aniołów 
Twoje ciało jest Twoją świątynią. Zadbaj o nie poprzez poprawienie swojego stylu życia i ćwiczenia fizyczne. Dobre 

jedzenie, higiena umysłu i ducha i aktywność fizyczna pozytywnie wpłyną na Twoje życie.  



Ósemka 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 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. 

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 poczujesz przypływ sił witalnych i radość z życia. Będziesz czuła się po prostu dobrze. 



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 
Poprzez sztukę łączysz się z Bogiem. Idź do muzeum, galerii, złap za pędzel i farby i namaluj obraz, narysuj to, co 

czujesz, usyp mandalę z piasku. Obcuj ze sztuką, a połączysz się z miłością.  


