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Runa w  pozycji prostej:
         Pieni¹dze - sukces materialny nie tylko z pracy; tak¿e testament lub wygrana.
 Runa w  pozycji odwróconej: 
         Zagro¿enie w sferze materialnej. Nie wchodŸ w ryzykowne przedsiêwziêcia

Runa w pozycji prostej:
         Dop³yw  si³ witalnych, przybêdzie Ci energii,
 nadrobisz zaleg³oœci w domu, w pracy zadziwisz szefa.
Runa w pozycji odwróconej:
         Spadek energii ¿yciowej, os³abienie organizmu. 
Warto wykonaæ badania kontrolne.

Runa w pozycji prostej:
         Przezwyciê¿anie przeszkód, ochrona przed oszustami. 
Pomo¿e ci podj¹æ dobr¹ decyzjê, doda wytrwa³oœci.
Runa w pozycji odwróconej:
         Przeceniasz swe mo¿liwoœci, dajesz siê ponieœæ emocjom.

Runa w pozycji prostej:
         Masz szansê coœ stworzyæ, np. wiersz, obraz. 
Pog³êbisz przyjaŸnie, nawi¹¿esz znajomoœci.
Runa w pozycji odwróconej:
         Przestrzega przed rzucaniem s³ów na wiatr. 
Poufne wiadomoœci zachowaj dla siebie. Nie k³óæ siê !

Runa w pozycji prostej:
         Oznacza, ¿e pora wyjechaæ na wakacje, do krewnych lub przyjació³. 
Niewykluczone, ¿e tak¿e Ciebie ktoœ odwiedzi.
Runa w pozycji odwróconej:
         Zapowiada k³opoty w podró¿y. Szukaj¹c drogi ¿yciowej, kieruj siê intuicj¹.

Runa w pozycji prostej:
         Przyspiesza realizacjê planów i prowadzi do sukcesu. 
Rozwiniesz uzdolnienia. Runa mówi o szalonej mi³oœci. 
Owocem gor¹cego uczucia mo¿e byæ nowe ¿ycie.
Runa w pozycji odwróconej:
         Rozczarowanie, gniew, rozstanie.

Tej runy nie da siê odwróciæ.
         Im wiêcej dasz, tym wiêcej otrzymasz. 
Wa¿na jest dla ciebie zw³aszcza sfera uczuciowa. 
Gebo wzmacnia relacje partnerskie.
 A jeœli w zwi¹zku wypali³y siê uczucia - nadchodzi czas rozstania.

Runa w pozycji prostej:
         Przynosi zadowolenie - masz sukcesy w pracy, nauce, i w mi³oœci.
 Otaczaj¹ ciê ¿yczliwi ludzie.
Runa w pozycji odwróconej:
         Nie wszystko bêdzie po Twojej myœli.

Tej runy nie da siê odwróciæ.
         Koniecznoœæ zmian w Twoim otoczeniu. Usuñ to, co Ci przeszkadza. 
Usuñ ¿ale i zadawnione urazy, wyci¹gnij rêkê do zgody.

Runa w pozycji prostej:
         Nie masz wp³ywu na to co siê wokó³ Ciebie dzieje.
 Choæ Ci ciê¿ko, nie zawracaj z drogi. Wsparcia szukaj u bliskich.
Runa w pozycji odwróconej :
         Odsuwa Ciê od ludzi. Zawiod³a(e)œ siê. Pracuj nad sob¹.

Tej runy nie da siê odwróciæ.
         Oznacza, ¿e rozwi¹zanie problemu zale¿y od Ciebie. 
Przeanalizuj sprawê i znajdŸ najlepsze wyjœcie. Runa Isaz wycisza agresjê. 
Nie obci¹¿aj nikogo swoimi dylematami. Korzystaj z doœwiadczeñ i intuicji.

Tej runy nie da siê odwróciæ.
         Twoje dzia³ania zostan¹ docenione. Otrzymasz godziw¹ zap³atê, nagrodê. 
Nie spoczywaj na laurach, myœl perspektywicznie.
Uwa¿aj jednak na to ¿e  przez zaniedbywanie spraw mo¿esz ponieœæ straty.
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Tej runy nie da siê odwróciæ:
         Zachêca do czynu, korzystania z okazji. 
Spodziewaj siê ¿yczliwoœci prze³o¿onych i kolegów. Los bedzie ³askawy, a fortuna - hojna.

Runa w pozycji prostej:
         Ochrania dom i zasoby materialne. 
Sprzyja ludziom pracuj¹cym na roli, tak¿e osobom starszym. Niektórym mo¿e przynieœæ spadek.
Runa w pozycji odwróconej: 
         Ostrzega przed konfliktami w rodzinie i kradzie¿ami.

Tej runy nie da siê odwróciæ:
         Usuwa napiêcie, zmêczenie, pomaga osi¹gn¹æ wewnêtrzny spokój. Nie bój siê nowych wyzwañ. 
Runa poprawia mêsk¹ potencjê, a kobietom u³atwia zajœcie w ci¹¿ê.

Runa w pozycji prostej: 
         Wspiera zwi¹zki mi³osne.
Kobietom u³atwia poznanie wymarzonego mê¿czyzny, panów uwra¿liwia na kobiece wdziêki.
Osoby podró¿uj¹ce chroni przed wypadkami.
Runa w pozycji odwróconej:
         Rodzi lêk, frustracje, zazdroœæ.

Runa w pozycji prostej:
         Pomaga budowaæ dobre relacje miêdzy ludŸmi. Nowe znajomoœci przekszta³c¹ siê w przyjaŸñ.
Runa w pozycji odwróconej:
         Konflikty, napiêcia w rodzinie. Bêdziesz rozczarowana(y), zniechêcona(y).

Runa w pozycji prostej:
         Zachêca do wyjazdu. W nowym œrodowisku spotkasz swe przeznaczenie - przyjaŸñ, mo¿e mi³oœæ. 
Podró¿ z w³asnym mê¿em (¿on¹) odrodzi uczucie.
Runa w pozycji odwróconej:
         Konflikty miêdzy partnerami.

Runa w pozycji prostej:
         Pragniesz stworzyæ dom, chcesz zmian w ¿yciu rodzinnym. 
Planujesz œlub, marzysz o dziecku. Pozytywne zmiany w pracy.
Runa w pozycji odwróconej:
         K³opoty w domu.

Runa w pozycji prostej:
         Musisz wybraæ, gdzie i z kim spêdziæ wakacje, komu powierzyæ opiekê nad domem itd. 
Los jest w twoich rêkach.
Runa w pozycji odwróconej:
         Nie ³am prawa, unikaj oszustów, b¹dŸ wierna(y).

Tej runy nie da siê odwróciæ
         Szczêœcie Ci sprzyja. Pisane ci s¹ sukcesy w pracy i w nauce, tak¿e odwzajemniona mi³oœæ. 
Przed Tob¹ udana podró¿ i wspania³y urlop.

Runa w pozycji prostej:
         Wp³ywa korzystnie na zdrowie, równowa¿y psychikê. 
Przed tob¹ dobre perspektywy. Sw¹ energiê spo¿ytkujesz równie¿ dla dobra innych.
Runa w pozycji odwróconej :
         Zmartwienia, osamotnienie.

Runa w pozycji prostej:
         Zapowiada duchowy rozwój. Du¿¹ radoœæ da Ci pog³êbienie przyjaŸni.
Runa w pozycji odwróconej :
         Opanowa³a ciê ¿¹dza uciech, na³óg.

Tej runy nie da siê odwróciæ
         Namawia do rozwa¿nego i m¹drego postêpowania. 
Siêgaj do literatury fachowej, dokszta³caj siê. Szansa na sukces jest pewna.
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