
Ryby většinou mají méně světské ctižádosti, zdají
se měkké, poddajné a přizpůsobivé, umělecky
naladěné, s empatií, citlivostí a soucitem s dru-
hými. Někdy tak působí jen na povrchu a vnitřně
mohou být velmi silné, hlavně v duchovní oblasti.
To jim slouží ku prospěchu, ale mezi Rybami je ta-
kových pramálo. Poddajnost, nerozhodnost a ne-
stálost názorů, stejně jako pohodlnost zaktivovat
více síly a vůle k udržení konkrétního směru, je
často spíše jen unáší životem, budoucností se pří-
liš nevzrušují. 

Jedinci z Ryb by chtěli vést pohodlný život
a neplavat proti proudu, byť je to pro ně příleži-
tost a výzva život nepromarnit. Často čekají do-
slova na třpytku, která by je vytáhla tam, o čem
sní. A tak snadno podléhají dalším návnadám, lá-
kadlům a opojením, jakými jsou drogy, gambler-
ství, alkohol a falešné ideologie, které jim přiná-
šejí iluzi a únik od náročnější reality. V lepším
případě svou citlivost, iluze, sny a úniky promítají
do uměleckých výtvorů, výtvarných, knižních,
básnických, fotografických i filmových. Rybami
bývá jeden vývojový cyklus ukončen a předzna-
menávají další. Uvědomují si, že jsou součástí
Vesmíru, ale cítí nutnost řídit se vlastními zákony.

Žijí ve svém vnitřním světě, do nějž téměř nelze
proniknout. 

Pozor na psychiku, imunitní
systém, tělní tekutiny a nohy
Emoční problémy, přílišná citlivost, ovlivnitelnost
a labilní psychika často podmiňují onemocnění
lidí, kteří se ve znamení Ryb narodili. Psychika,
imunitní systém, lymfatický systém a endokrinní
žlázy, tekutiny v těle – krev, lymfa, voda (retence
vody i vylučování), jsou nejčastější oblasti rybích
onemocnění. V pozdějším věku se projevuje sklon
k obezitě a ochablosti svalstva, někteří jedinci bý-
vají vzhledově jakoby nafouklí, což může právě
způsobovat retence vody v těle. Proto se rybič-
kám doporučuje správně dodržovat pitný režim,
vyhýbat se potravinám, které vodu v těle zadržují
(maso, káva, sůl, alkohol, sladkosti a bílé pečivo)
a naopak zařadit ty, které podporují vylučování
vody z těla (nejvíce zelenina – celer, chřest,
okurka, petržel), obohacují tělo o draslík (banány,
brokolice, sušené švestky) a vápník (mléko
a mléčné výrobky, sýry - ementál, ořechová jádra,
mák, oves, pohanka, mořské řasy a ryby). S po-
hodlným životem, který Ryby rády vedou, souvi-

sejí i nemoci jako dna, artróza - často jim otékají
nohy. Ty jsou jejich citlivým místem, cévní nemoci
nohou či ortopedické nedostatečnosti (příčně či
podélně plochá noha, vybočené palce apod.) jsou
u Ryb časté. 

Ovlivnitelní pacienti,
soucitný personál
Pacienti Ryby jsou snadno ovlivnitelní v dobrém
i horším smyslu. Záleží na tom, komu se dosta-
nou ‘’do rukou’’. Snadno reagují na sugesce
a ovlivnění léčitelem či jinými ‘’spolupacienty’’.
Jsou-li přinuceni k dlouhodobějšímu pobytu
v nemocnici, nejlépe na ně působí veselé barevné
prostředí a optimistický lékař. Soucitné a litující
návštěvy jim k uzdravení nepřispějí, spíše se po
jejich odchodu hroutí. Přesto jsou v nemocničním
personálu Ryby zastoupené ve velké míře - pro
soucit s trpícími a nemocnými i nezištnou ochotu
pomoci. Jsou velmi chápající, nikoho nesoudí, ať
je to narkoman, zloděj, lhář, podvodník. (Bohu-
žel, vlivem své slabé vůle se také oni/ony často
ocitají na této druhé straně.) 

Rybí oběť
Říká se, že Ryby mají nejblíže k Bohu. Sebeoběto-
vání, bezpodmínečná láska a služba druhým patří
mezi jejich nejvyšší hodnoty. Proto také mnoho
z nich obléká kněžské roucho, odchází do klášterů či
pracuje dobrovolně v charitatě. Měli by však najít
správnou míru, protože pozice ”oběti”, o kterou v je-
jich vztazích často jde (buď oni sami, nebo jejich
partner se tak často cítí), způsobuje velké nevyrov-
nanosti a problémy psychické, které opět končí
úniky z reality, prožitím života v mučednictví či
ukřivděnosti. Doprovázejí je iluze, zaslepenost a se-
beklam. Sklon vytvářet ideály, umět se na ně nala-
dit a nadchnout druhé, inspirovat k myšlenkám
o jednom světě a jednom lidstvu jsou záslužné, jen
často druhými nepochopeny, protože existují v ry-
bích iluzích bez propojení hmoty, prostoru a času.
Proto v životě zakoušejí mnoho bolesti, utrpení
a zániku. Jsou znamením smrti a znovuzrození.
Člověk může být zachráněn a spasen, pokud si uvě-
domí nesmrtelnost duše, přestane se smrti bát
a nebude se tím pádem bát života. 

Využívat svou výbornou intuici k vedení dru-
hých, umění milovat bezpodmínečnou láskou,
nesoudit, přinést oběť sebe sama, soucit, léčení
a pochopení, vyjádření uměleckou formou, to
jsou úkoly znamení Ryb. Jeho energie přináší
možnost uzavření cyklu a přerod do další fáze,
dalšího životního kroku. S ním přichází jaro –
symbol znovuzrození vitálních sil a energií.

Tato obecná charakteristika nejvýraznějších
principů znamení Ryb nemůže nahradit individu-
ální astrologický rozbor. Ten se provádí na základě
mnohem podrobnějšího zkoumání osobního ho-
roskopu.
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Poslední znamení
zodiakálního cyklu, dvanácté
znamení Ryb, má v rytmu
přírody spojitost
s dokončením jednoho
vitálního cyklu. Uzavření,
dokončení, regenerace,
odpočinek, zvnitřnění
zkušeností a zároveň přechod
do nového nastartování
aktivních přírodních sil a energií, nový počátek
a přizpůsobení se novým podmínkám. 
Dvanáctka je v systému našeho světa symbolickým číslem
uzavření a naplnění. (12 měsíců v roce, 2×12 hodin dne, 
12 astrologických znamení, 12 kmenů izraelských, 
12 hrdinských činů Héraklových, 12 učedníků Krista.) 
Dvě rybky plující proti sobě (či chcete-li, od sebe) 
znázorňují rozporuplnost tohoto znamení a ještě spíše 
dvojí volbu, která Rybám přináleží – buď plavat ke dnu 
a své cíle nechávat na úrovni snů a přání, anebo plavat 
na vrchol.  Letos vstupuje Slunce do znamení Ryb 
19. února (01:25 hod. SEČ a opouští jej ????? 

potřebují posílit psychiku, imunitní
systém, vůli a dodržovat pitný režim
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