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Pár nap, és vége a szünidő-
nek. Mivel segítheti gyerme-
két a tanulásban vagy a be- 
illeszkedésben? Érdemes 
megfogadnia 
asztrológu-
sunk ta-
nácsait!
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Mindjárt 
becsengetnek!

Lapozzon! �� 

BIKA
A becsület bajnoka
Bár túl gyakran nem lesz első a versenyekben, bűbájos természeté-
nek és szorgalmának hála mégis hamar a tanárok kedvencévé vá-
lik. Lehet, hogy valamivel lassabban sajátítja el a tananyagot, mint 
a többiek – ez alaposságának köszönhető. Addig nem halad tovább 
a leckével, amíg mindent meg nem értett. Emiatt elmélyült tudásra 
tesz szert, ez később nagy hasznára válik. Nehezen fogadja el, hogy 
nem mindenki olyan becsületes és 
igazmondó, mint ő, a gyakori 
sértődések tehát elkerül-
hetetlenek. Ha követelő-
zik nele, vagy rákiabál, 
hamar legörbül a szája, 
de a dédelgetés vagy  
a kényeztetés gyorsan 
megnyugtatja. Jobban 
szeret a pálya szélén áll- 
ni, mint a reflektorfényben. 
A tükör előtt is adódhatnak 
problémái – határtalan szere- 
tettel támogassa az önbizalmát, 
csak teljes odaadással érhet nála célt. 

IKREK
Az írópalánta
Amikor délután megkérdezi tőle, 
hogy mi történt aznap az iskolában, 
bizonyára nagyon részletesen elme-
séli majd, hogy hogyan adta oda az 
uzsonnáját a tigrisnek, majd beszá-
mol a varázslóról, aki megajándé- 
kozta őt egy mágikus ceruzával… 
Túlteng a fantáziája, folyamatosan 
történeteket gyárt, mivel számára  
a valóság könnyen unalmassá válik. 
Lehetőleg ne törje össze a képzele-
tét, hanem bátorítsa az írásra! Szün-
telen fecsegésével sajnos próbára  
teheti a tanárok idegeit. Akkor tanul  
a legkönnyebben, ha az ismeretszer-
zést a szórakozással kapcsolhatja ösz-
sze. Szétszórtságát szerencsére el-
len súlyozza fürge észjárása, ezért  
általában jó tanulmányi eredményt 
ér el. Hanyagságát ne vegye különö-
sebben a lelkére, és adjon neki sok-
sok dicséretet és szabadságot, így 
azzá válhat, akivé akar!

KOS
Igazi kis örökmozgó
Úgy kell neki az iskolai rend,  
a szabályok, a fegyelem, mint 
a púp a hátára. Veleszületett ve-
zetési hajlama miatt csak akkor 
szeretne iskolába járni, ha ő len-
ne az igazgató. Központi szere-
pét hamar megszerzi a közösség-
ben. A gond legtöbbször ragyo-
gó értelméből adódik, mert ha-
mar megelőzi társait, előre tör, 
és ráun a tanulásra. Sokszor, mi-
előtt megoldott volna valamit, 
már bele is kap valami másba. Rá 
kell vezetni, hogy sorban, egyen-
ként birkózzék meg feladataival. 
Érdeklődése hamar lankad, moti-
válja kisebb ajándékokkal, mert 
ezt erőfeszítése nagyrabecsülé-
sének érzi majd. A benne lobo- 
gó lángot, a termékeny képzele-
tet mindig táplálni kell. Bármi-
lyen önelégültnek és bátornak 
látszik is, szüksége van a babus-
gatásra. Örökké a belső sávban 
száguld – mutassa meg neki, 
hogy ha néha lassít, attól vé- 
gül még ugyanúgy nyerhet!

RÁK
Érzékeny lurkó
Mire iskolába kerül, képzelete már telje-
sen kibontakozik. Mindenféle történe-
tet kitalál, majd elmeséli azokat a já-
tékainak. Rettenetesen ragaszkodik 
mindenhez, még a legutolsó legó-
kockájához is. Gondosan magyaráz- 
za el neki, hogy az élet nem áll meg, ha 
elveszít, elajándékoz valamit, ösztökélje 
arra, hogy ne gyűjtsön be annyi tárgyat, így 
később könnyebb lesz számára az elengedés. 
Soha nem igényli, hogy csapatokban lógjanak 
rajta a barátok, általában csak egy személyt választ ki magának, 
viszont ez a kapcsolat egy életre szólhat. A hagyományos isko-
latípus felel meg neki, és akkor tud a legjobban haladni, ha kö-
tődik a tanárához. Vérében van az aggódás, a legártatlanabb 
megjegyzésen is napokig rágódik, nagyon sérülékeny. Segít-
ségre van szüksége, hogy átvészelje élete ezen kevésbé öröm-
teli pillanatait. Soha ne nevesse ki, de a kemény bírálat is dara-
bokra törné érzékeny lelkét. Ha keresztülmerészkedett az ér-
zelmek aknamezején, lágysága alatt erős akarat és jó adag 
józan ész rej-
lik, melyeket 
az ön védő-
szárnyai alatt 
tud kibonta-
koztatni.

ISKOLÁSHOROSZKÓP

Szakértőnk:
IPACS ANDREA 
asztrológus

OROSZLÁN
A hangadó
Lételeme a szereplés és az, hogy a középpontban 
legyen. Bátor, sőt vakmerő, szívesen próbál ki új 
dolgokat. Alapvető szükséglete, hogy mindenben 
a legjobb és a legelső legyen, gondolkodás nélkül 
félresöpri útjából az osztálytársait, hogy ő rohan-
hasson ki elsőként az iskolakapun, vagy a sor ele- 
jére állhasson a menzán. Sohasem szabad az ön- 
érzetébe gázolni, pláne az osztálytársai előtt, pár 
nyugodt szóval hamarabb célt ér nála. Sokszor 
azonban nem árt figyelmeztetni a helyes viselke-
désre, különben örökké ő akar dirigálni, és folyton 
beleszól a felnőttek beszélgetésébe, mert nem 
győzi kivárni, hogy meghallgassák. Úgy segíthet 
neki, ha hagyja, hogy kedvére kibeszélje magát,  
később pedig rávezeti, hogy udvariassággal ő le- 
het a jólneveltség mintaszobra. Lázongását ne 
törje le, és ne feledje: titokban arra vágyik, hogy 
önt boldoggá tegye.

SZŰZ
Az okos nebuló
Félénksége miatt kez-
detben lehet, hogy kis- 
sé nehezen boldogul az  
iskolában, de csak addig, amíg rá nem 
jön, hogy ragyogó szellemi képessé-
geivel a legtöbb osztálytársát lekörö- 
zi. Azonban a legkisebb szidástól is 
megretten. A szorongástól amúgy 
is ideges gyomra ilyenkor megfájdul. 
Beszéltesse ki vele, hogy mi nyomja  
a lelkét! Igyekezzen neki segíteni ab-
ban, hogy ki merjen állni magáért, és 
hogy higgyen magában! Erre minden 
oka megvan, az pedig a hiteles élet 
része, hogy néha kudarcok érik. Hal-
mozza el dicséretekkel, rendszeresen 
figyeljen oda esetleges szorongására, 
és ilyenkor mindig nyugtassa meg. Saj-
nos, ha egyszer túllendült ezen a szo-
rongáson, akkor mások balsikereivel 
kezd el foglalkozni, és éles nyelve na-
gyon is kritikus lehet, visszatetszést 
kelthet viselkedésével. Tartsa észben 
ugyanakkor, hogy mindig önmagával 
szemben a legszigorúbb! A kamaszko- 
ri lázongás egyáltalán nem jellemző rá.
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KOS 03. 21. – 04. 21.

Úgy érzi, főnökei anyagilag és 
emberileg sem becsülik meg? 
Finoman adja a tudtukra! Nem 
tudja, megbocsásson-e a párjának? Ne 
feledje, mindenki hibázhat! A béküléshez 
elég lehet egy hétvégi beszélgetés...

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Munkahelyén most a „nekem 
semmi sem sikerül” korszakát  
élheti. Rövidesen megint felszálló 
ágba kerül, csak legyen elég türelme kivár-
ni! Egyik rokonának segíthet abban, hogy 
talpra álljon.

BIKA 04. 22. – 05. 21.

Munkahelyén túlterheltnek 
érezheti magát. Kollégái bár-
mivel próbálkoznak is önnél, 
csak elutasításra találnak. Ha teheti, vegyen 
ki pár napszabadságot, és pihenjen! Lepje 
meg párját egy gyertyafényes vacsorával.

SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.

A munkában sikerekre számíthat, 
még egy utazás is szóba kerülhet. 
Természetes, hogy szeretné kielé-
gíteni a vágyait, de nem érdemes az ottho-
nán kívül keresgélnie. Legyen inkább ked-
vesebb a partnerével!

IKREK 05. 22. – 06. 21.

Munkahelye teljes embert kí-
ván. Szívesen megfutamodna 
a kihívások elől, pedig ha most 
kitart, nem marad el a jutalom! Megkérhe-
tik a kezét, vagy megtalálhatja a szerelmet. 
A folytatás csak öntől függ...

RÁK 06. 22. – 07. 22.

Az elmúlt hónapok erőfeszíté-
sei után végre az első munka-
helyi eredmények is jelentkez-
nek. Nos, továbbra sem ülhet a babérjain! 
Félelmek kínozzák a kapcsolata miatt? Pár-
jával még időben tisztázzák a helyzetet!

BAK 12. 22. – 01. 20.

Szép dolog segíteni a kollégáknak, 
és időnként átvállalni tőlük némi 
munkát. Ám azt ne hagyja, hogy 
baleknak nézzék! Párja mindent megtesz az 
ön érzelmi és anyagi biztonságáért. Élvezze 
ki ezt a szép időszakot!

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Munkahelyén válaszúthoz  
érkezett? Jól fontolja meg  
a döntést, mert utána már 
nincs visszaút! A bolygóállások egy érzéki 
kaland lehetőségét jelzik. Ez esetben is 
gondolja át, érdemes-e kockáztatnia! 

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 18.

Lehet, hogy egy kollégával kell ver-
senyeznie. Nem megy vérre a do-
log, de jobb, ha teljes erőbedobás-
sal dolgozik! Ideje legyőznie a szakítástól 
vagy az együttéléstől való félelmét. Egy  
rokon alaposan feldühítheti...

SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Most az erejét meghaladónak 
tűnő feladatok megoldására  
is képes, és rádöbben: nem 
használta ki rejtett tartalékait. Úgy érzi, 
párjától kevés szeretetet, biztonságot kap? 
Ideje, hogy eltöprengjen a változtatáson!

HALAK 02. 19. – 03. 20.

Megint túl sokat álmodozik. Vi-
gyázzon, ne menjen a munkája 
rovására! Ha ösztönei azt súgják, 
hogy párja felfigyelt valakire, az valószínű-
leg úgy is van. Tegyen meg mindent azért, 
hogy visszahódítsa! 

Horoszkóp AUGUSZTUS 28.–  
SZEPTEMBER 3.

NYILAS 11. 23. – 12. 21.

Állást változtathat, vagy új mun-
kakörbe kerülhet, a lényeg, hogy 
izgalmas kihívások előtt áll. Párjá-
val összeköltözhetnek, vagy megállapod-
hatnak, hogy a jövőben több szabadságot 
biztosítanak egymásnak.
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VÍZÖNTŐ
Eredeti kis csodabogár
Az iskolában azonnal kitűnik, csak úgy 
nyüzsögnek a fejében a frissen szerzett  
ismeretek. Sokszor azt hiszi, már mindent  
tud, és nem figyel, mert unalmasnak találja  
az órákat. Több szempontból is szereti meg- 
vizsgálni a dolgokat, de semmilyen irányban nem mélyed el ben-
nük. Alkotó gondolatai később majd hasznosnak bizonyulnak, meg 
kell azonban tanulnia, hogyan tartson kézben egy projektet, és ho-
gyan összpontosítson egyszerre egyvalamire. Beleveti magát azok-
ba a témákba, amelyek érdeklik, és ügyet sem vet azokra, amelyek 
nem. Tanáraival vitázik, mert szerinte sokszor nincs igazuk, és el-

avult a gondolkodásuk. Kihívó és elfo-
gult magatartása miatt nehéz dió a pe-
dagógusok számára, mert sokszor nem 
ért egyet még a vizsgarendszerrel sem, 
így nem is erőlteti meg magát. Gyakran 
kiszámíthatatlan, a jó modor, amelyre 
oly sok fáradtsággal megtanította, az 
iskolában semmivé foszlik. Talán a fel-
sőoktatásban 
csillogtathat- 
ja meg való-
di képessé-
geit, mert 
ott több te- 
ret engednek 
sajátos gondol- 
kodásmódjának. 

HALAK
Szelíd álmodozó
Neki van szük- 
sége a leg-
több báto- 
rításra ah-
hoz, hogy 
jól haladjon  
az iskolában. Inkább sza- 

badon, kötetlenül tanul-
na, ez azonban nem 

mindig lehetséges. 
Feszélyezi a poro-
szos rend, emiatt 

kissé visszahúzódó 
lehet. Az érdekérvé-
nyesítéssel hadilá-
bon áll, ha egy osz-
tálytársa olyasmit 
talál mondani, 
ami felzaklatja, 
nem vág vissza, 
inkább csend-
ben szenved, 
nehogy meg-

NYILAS
Érdeklődő természet
Szeret tanulni, társaságba járni, de a fegyelem nem az erős-
sége. Keressen megfelelő iskolát számára, mert fontos, 
hogy képzeletgazdag gondolkodásának teret adjon az 
intézmény. A gyenge tanárok, az unalmas osztálytársak 
nagyon visszahúzzák, akár fel is adhatja, ha nem neki va- 
ló a környezet. Akkor van elemében, ha leköti az iskola és  
a sok sportolási lehetőség. Mindent elolvas, jól halad, jók  
a készségei, az agya folyton jár, de nehezen tud végigcsinálni 
dolgokat. Ha valami új és az előzőknél érdekesebb, akkor rögtön  
átcsap a másik feladatra, és a tanulmányai is félbemaradhatnak. Sok-
szor ész nélkül megy tovább, még csak bele sem gondol, hol lehetett a hiba. 

Ilyenkor szüksége van a szü-
lői tanácsra, hogy legköze-
lebb hogy csinálhatná job-
ban, és hogy hajlandó le-
gyen tudomásul venni ku-
darca okát. Az érzelmi élet 
ingoványos terep a kis Nyi- 
las számára, értesse meg ve-
le: ugyanúgy szereti akkor is, 
ha szomorú, vagy ha boldog. 

SKORPIÓ
Öntudatos  
és ragaszkodó

Az első iskolai élmények 
valósággal letaglózzák, nem 

tud mit kezdeni a helyzettel, hogy im-
már ő is csak egyvalaki a tömegből. Jó-
val több bátorításra van szüksége, mint 
amennyit kér. Az iskolásévekkel járó fel-
fordulás alaposan felkavarja mély érzé-
seit, amelyekkel amúgy is egész életé-
ben küszködik. Végül is sikerül megza-
boláznia őket, megtanulja mesterien 
elkendőzni valódi érzéseit, és csak any-
nyit mutat ki belőlük, amennyit elégsé-
gesnek ítél. Törődjön vele többet, hogy 
felfedje, mi bántja! Hallgassa meg fi-
gyelmesen, soha ne legyintsen a félel-
meire. A kis Skorpió tántoríthatatlanul 
hűséges a kiválasztott kevesekhez. 
Akiket nem szeret, azokat egy-két ke- 
resetlen szóval elintézi. Viszont akiket 
igen, azok mellett tűzön-vízen át kitart. 
Szívesen veszi, ha szükség van rá és se-
gíthet. Rendszerint kevés barátja van, 
akivel megoszthatja titkait. Biztassa  
arra, hogy legyen versengés nélkül 
is elégedett.

MÉRLEG
Népszerű személyiség
Jól beilleszkedik az iskolában, mert 
szereti a közösséget. Osztálytársait 
szívesen meghívja magához. Ne akarja elvenni a kedvét: 
jól érzi magát, ha barátok veszik körbe, és elbizonytala-
nodik, ha magára marad. Igazán gondoskodó természet, 
szívesen tart valamilyen házi kedvencet. Rendszerint oko-
san beszél, társaságban szófogadó és udvarias. De nem 
olyan magabiztos, mint amilyennek látszik, titokban úgy 
érzi, hogy nem tud megfelelni mások elvárásainak. Sok 
szeretetet, bátorítást és dicséretet igényel, valahányszor 
valamit jól csinál. Gondoskodjon arról, 
hogy a számára megfelelő iskolába jár- 
jon, csak a tiszta osztályterem fegyel- 
mezett rendjében virágzik ki művészi,  
zenei, színészi, tudományos tehetsége. 
Hajlamos a lustálkodásra, de ne feledje,  
ez is csak egy módja az energiái vissza- 
nyerésének!
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Születési jegye megmutatja, mi az erőssége gyermekének!

Az astronet.hu heti tanácsa

H étfőn a Nap és a Mars konjunkciót alkotnak  
a Szűzben. Mivel ez a mesterember jegye, 

ezért ma hajlandóak leszünk több időt szentel- 
ni a ránk bízott feladatoknak, sőt az apró részle-
tek tökéletesítésének is. Ennél a bolygóállásnál  
általában mindenben jóval az átlag felett teljesítünk. Sajnos a kri-
tikai érzékünk is meglehetősen erős lesz, ami az érzelmi kapcsola-
tainkban bizony nem a legideálisabb vezérlőelv. 
» Az astronet.hu weboldalon további érdekes cikkeket találhat 
az aktuális bolygóállásokról. 

BAK
Kiváló tanuló
Szereti a megszokott rendet, éppen 
ezért gond nélkül alkalmazkodik az iskolai 
fegyelemhez. Jók a képességei, szorgalmasan tanul, a vizsgá-
kon remekül szerepel, bár hajlamos izgulni. Mindig példásan  
viselkedik, tisztelettudó magatartása jó hatással van az osztály- 
ra. Sokáig félénk és tartózkodó lehet, de hajtja a belső készte- 
tés és törekvés, így végül osztályelső lehet. Kevés barátja van, 
és folyamatos megerősítésre van szüksége tőlük, hogy nem az 
elért eredményeiért szeretik. A könyvmoly Bak nem elégedett, 
ha elvégezetlen feladatai vannak. Szereti érezni, hogy értékes 
személy, akire mindig szükség van. Amikor azonban neki kelle-
ne segítség, igencsak zavarba jön. Meg kell tanítani arra, hogy 
magára is odafigyeljen. Tudatosítsa benne, hogy megfontolt, 
gondoskodó egyéniség-
ként becsülnie kell 
saját magát, és 
szükségtelen 
minden apró 
botlásért önma-
gát büntetnie.

sértse támadóját. Meg 
kell neki tanítania, ho-
gyan tudja megvédeni 
magát. Kedves, aranyos 
gyermek, sokan szeretik, 
viszont folyton szorong. 
Dicsérni kell a jól végzett 
munkájáért, valós értéke-
lést kell neki adni a hala-
dásáról. Valószínűleg sok-
kal jobban áll, mint gon-
dolja, ám ha nem kap 
megerősítést, akkor fel-
hagy az erőfeszítéssel,  
és továbbra is az ő kis 
álomvilágába menekül, 
ahol nyugalmat és vi-
gaszt keres az élet meg-
próbáltatásaira. Támo 
gassa, legyen a segítsé-
gére, hogy megtanulja  
elszánni magát egy-egy 
feladatra, és kiálljon az  
érdekeiért, így jóval ma-
gabiztosabb lesz.


