
Mezi Rybami a Beranem 
 

Březen, měsíc na pomezí znamení Ryb a Berana, má letos specifické tempo. V této roční době většinou 
na setrvačník dojíždíme a tiše uzavíráme cyklus uplynulých dvanácti měsíců. Necháváme dozrát a 
doběhnout, co samo ještě spěje k uzavření, anebo pouštíme z rukou a ze zřetele a ze života to, co už 
utichlo a dodýchalo. Reflektujeme, ale sami o své vůli do nových počátků neinvestujeme. Zbývá nám 
trpělivě doufat v konec zimy, toužebně a v naději vyhlížet první známky jara, ale veškerá touha nenechá 
jaro rozkvést dřív, než přijde jeho čas. A naše případná snaha popohnat běh věcí by byla jen frustrující 
ztrátou energie. Totéž samozřejmě platí i letos. Jenže proud, který nás tento rok nese, valí neuvěřitelnou 
rychlostí a plnou silou, daleko dravěji než jsme zvyklí. A to jsme v Rybách! Co teprve v Beranu, kdy 
rychlost proudění ještě sami podpoříme nahozením motorů všech dostupných čerpadel!  

Celý březen spadá do astrologicky výjimečného období bez jediné retrogradity. Všechny planety běží 
kupředu a spolu s nimi uhání i události našich životů … ale to jsme přece chtěli, že jo? Kolik stížnosti na 
neustálé návraty, věčné rekapitulace, opakované revize a nekonečné čištění! Kolik stesků, že se 
nemůžeme pohnout z místa! Tak teď to máme a skoro se chce říci, že osud nás jako obvykle přečůral … 
takovej fofr jsme asi opravdu nečekali! Každopádně, bereme, co je, protože nic jiného ani dělat 
nemůžeme.  

V běžném denním rytmu to pak znamená, že v prvních devatenácti dnech března nemá příliš cenu klást 
na sebe nepřiměřené nároky a bičovat se za neschopnost dostát naddimenzovaným požadavkům a 
nerealistickým termínům. Nedává smysl uvažovat o rozjezdech nových projektů, o rozhodných životních 
krocích. Což neznamená nohy na stole a čekání na jarní rovnodennost, kdepak. Letošní uzávěrka je po 
čertech akční. Respektujme její dynamiku, ale nesnažme se přidávat plyn. Už tak svištíme první 
kosmickou, ale věnujme se procesům už rozběhnutým, pokračujícím, postupujícím, dokončovaným a 
odevzdávaným. Přebytečnou energii (hahaha!) si sbírejme a šetřeme pro nový start. A ten přijde! Cokoliv 
nám teď připadá jako počátek, ať vítaný či obávaný, je stále ještě dobíhající energií minulosti! 

Energetický reset nastává 20. března 2022 v 16:22 odpoledne přesně! Slunko do Berana a je to tu, teď 
nebo nikdy, výstřel ze startovní pistole, hlasitý, agresivní odpich a plnou parou vpřed! Neexistuje snad 
dvojice po sobě jdoucích znamení, kde by byl předěl výrazněji patrný než právě mezi Rybami a Beranem. 
První jarní den, první den astrologického nového roku, kdy probouzíme pozornost a akcelerujeme z nuly 
na sto, z letargie do plné bdělosti, obracíme pohled zevnitř ven, směrem k vytčeným cílům a s plnou 
dávkou čerstvé energie jich vyrážíme dosáhnout.  

Konečně čas nových začátků! Čeho? Čeho chcete! Beran přináší iniciační zážeh, odvahu, sílu, průraznou 
energii jara, která se nezalekne ničeho a roste před očima. Motivaci máme, cíl máme, chuť máme, tak na 
co čekat? Jedeme! 


