JARLAPLANSPOSTEN

Sommar
upplagan
Stort tack till
Print Run som
gör denna fysiska
upplaga möjlig!

Grafiskt: Stella Birgersson

BAND
KULT
UREN

PÅ JARLAPLAN

DEN
VÄXANDE

Massutskick av evenemang på
Facebook, lunchkonserternas
höga skrammel och sena
kvällar på baren Snövit. Vad
kan dessa ting ha gemensamt?
- Jo, du gissade rätt - Jarlaplans
band. Ibland får jag känslan av
att jag inte längre har någon
koll på de musikgrupper som
kommer och går i skolans
lokaler, och därmed valde jag
att ta frågan i mina egna
händer. Vilka är dessa elever?
Jag slängde iväg ett Instagram
DM någongång i maj och
väntade spänt på en chans att
få sätta mig ned med två
utvalda grupper.

AGIGATOR:
En varm och solig majdag välkomnar jag bandet
Agitator in i ett tomt klassrum. Killarna som jag så
väl känner igen från lunchkonserterna slår sig ned
vid ett runt bord, och bandmedlemmen Jakob
Setterberg, börjar rytmiskt trumma med fingrarna.
Tidigare har jag hört bandets aggressiva ton och
högljudda, melodiska musik, och nästan skrämts av
deras starka närvaro på scen. Men nu, denna varma
dag, märker jag att deras personliga aura är nått
helt annat. Felix Lindström, sångaren med sin
starka röst som förbryllar alla, fnittrar till och hans
vänlighet överraskar mig. Samtliga medlemmar
visar mig en gästvänlig och ödmjuk sida som
knappt syns när de uppträder.
Jag börjar intervjun med att fråga bandet den simpla
frågan, om de kan beskriva vilka de är. “Vi är fem glada
stabbar som gillar att göra musik ihop.” De beskriver
att de är ett EBM-band, ett så kallat Electronic Body
Music-band.

De berättar för mig om hur deras musik är
inspirerade av tyska melodier, med brittiska
och
italienska
inslag
i
basgången.
“Stockholms snyggaste och bästa band”.
Sångaren, Felix Lindström, sätter sig bekvämt
i den hårda stolen och börjar berätta historien
om Agitator. Allting började med att
Lindström berättade för Tage Ruin, under en
mindre tillställning på hösten i tvåan, att han
ville skapa ett postpunk-band. Ruin tvekade.
Kvällen gick, och killarna blev inspirerade av
techno musiken som ekade i lokalen.
Lindström fick därmed en idé, han samlade
runt 10 personer och talade:
Han värvades snabbt därefter och redan vid
andra repet ihop skrevs låten “Alla som jag
kände”, en klassiker som hela skolan kan
varenda ord till vid detta laget. Efter ett
halvår rekryterades även Stig Wrethed till
gitarr, och bandet blev tillslut komplett.

Jag fortsätter
intervjun och
frågar killarna hur
bandets namn
skapades. Felix
drar till med ännu
en historia. Det
var under nattens
sena timmar en
februaridag som
Lindström satt
med sin far i deras
hem.
“Bandet… Vad ska det heta?” Pappa Lindström
har en flaska i handen och börjar hälla upp sin
dricka i ett glas. “Agitator. Whiskey. Single
Malt.” Felix slänger sig efter luren och ringer
Andersson. “Vilgot! Agitator! Det är namnet!”
Temat för upplagan till ära fortsätter jag
konversationen och frågar bandet om hur deras
framtidsplaner ser ut. Ruin utbryter direkt: “Vi
ska gå international!” Felix motsätter sig detta:
“Nej. Det ska vi inte alls.” Felix tillägger: “Vi ska
bli Sveriges mest aggressiva band”. Samtidigt
berättar medlemmarna om att det inte riktigt vet
hur agendan för framtiden ligger, istället känner
de att en plan inte passar just för de. Setterberg
säger att en agenda kommer att förstöra bandet,
“som att signera ett dödskontrakt”. Däremot har
det ett mål, spela in sin första demo och
eventuellt släppa ett album i framtiden. “Hitta ett
skivkontrakt och en producent så gör vi det!” Det
påpekar att allt material som behövs för en skiva
redan finns, dessutom berättar de för mig att de
håller på att släppa en passande singel för ett
album. En ny låt vid namn: Stränder.
Vi fortsätter intervjun med att killarna bidrar
med några tips för de som i framtiden vill starta
ett band. Det skapas ett konsensus bland
medlemmarna: “Skriv bra låtar”. Wrethed
berättar för mig om hans tankar kring
låtskrivandet: “För mig är att uttrycka sig genom
konst på en ultimat nivå något man gör i själviskt
syfte, gör du inte det för dig själv är du typ Max
Martin.

Så skriv låtar du
tycker är bra”.
Jacob tillägger på
Stigs kommentar
att han tycker det
är viktigt med
den gåshuden
som skapas efter
man har skrivit
en bra låt, den
känslan av: “Shit,
jag har gjort det
här”.
Tage
fortsätter
med
att
påpeka
signifikansen av att hitta personer som man
tycker om att spela med. Att skapandet av
musik blir en kollektiv upplevelse.
Lindström återupptar tipsen med att säga:
“Släng alla gitarrsolon i soptunnan.” Trots
olika tankar, kan killarna i slutändan
komma överens om tre starka tips.
1. Ge inte upp.
2. Tro på dig själv och våga testa
nya spår.
3. Försök inte ha en bild om hur
det ska vara, låt det som
kommer ut vara det de är.

Avslutande frågar jag Agitator om de har
något att säga till JPP:s trogna läsare. “Håll
utkik
efter
oss
på
instagram
@agitator_s.t.h.l.m. Stay at it!”
Jag slutför intervjun med Agitator och
hämtar sedan in Strömband, en relativ äldre
band bestående av fem tjejer. En grupp som
utstrålar en sådan stark och ball aura att
tiden nästan stannar. Tyvärr kunde inte alla
tjejer medverka under denna träff, men jag
känner mig lottad att få sätta mig ned med
tre av de.

Läs om strömband på nästa sida!

STRÖMBAND:
Jag inleder samtalet och ber
Strömband att berätta om
deras grupp. “Vi är ett band
på 5 tjejer som ses en gång i
veckan och spelar musik
ihop”. De beskriver för mig
att de är en liten underlig
skara av tre jarlaplanare, en
odenplanare och slutligen en
medlem från PA Fogelström.
“Vi gillar konceptet att vi bara är tjejer, finns
redan så många killband i Stockholm och inom
musikindustrin”. Jag nickar och håller med,
endast en snabb överblick över musikens
värld visar den prevalenta bristen på kvinnligt
inflytande. Lisa Thelander, en av sångarna i
gruppen, säger: “Vi är glada över att ha hittat
ett maxat tjejband, det är ju jävligt kul med
musik”.
“Vad är er story? Hur kom bandet till?” Jo,
Strömbands historia är lång och har nästan 3
år i bagaget. Några av tjejerna gick vid
gruppens uppkomst i en musikklass, och hade
en idé om att börja skapa musik vid sidan om
plugget. De berättar för mig att starten var
trög, och att det tog ett tag hitta villiga
rekryter till bandet. Alvén och Theander blev
bandets första tillskott, följt av deras
gemensamma vän: Tunér. Därefter fick
Strömberg nys om deras kontinuerliga rep och
skapade den fjärde medlemmen. Vid första
ring värvade Theander även Sverrisdóttir på
gitarr, så Tunér kunde avlastas och få sjunga
mer.
Tjejerna har svårt att komma överens om
endast en bakomliggande faktor till deras unika
stil, men kan ändå berätta för mig att de alla tar
inspiration från den musiken de själva lyssnar
på utanför bandet.

Tjejerna har svårt att komma överens om endast
en bakomliggande faktor till deras unika stil, men
kan ändå berätta för mig att de alla tar inspiration
från den musiken de själva lyssnar på utanför
bandet. Samtidigt påpekar Jarlaplanarna för mig
att Fideli Alvén är det musikaliska geniet inom
gruppen, att det är hon som är bra på att blanda
olika stilar och ackordföljder. “Hon är musikaliskt
awesome”. Under starten av deras karriär anser
Theander att hon fick känslan av att de var ett:
“Teenage rockband, lite Hannah Montana.” Tunér
motsäger detta men menar att deras tidigare låtar
låg mer åt 90-talets rock, men att deras musik nu
har utvecklats till en blandning av funk, soul och
jazz.
När vi blickar tillbaka i tiden ännu en gång
berättar Strömband för mig om höjdpunkten i
deras karriär. Det var i Vitabergsparken, där deras
första spelning arrangerades av Södergården. Det
var ett evenemang som anordnades i syfte att
samla in pengar till Ukraina, iochmed det
pågående kriget. Södergården bad olika artister
samt grupper att uppträda. Däribland fanns
Strömband, men även ett gäng äldre damer som
dansade ukrainsk folkdans. “Det var en
upplevelse”.

“Strömband”, en oväntad men vacker term för
gruppen. Jag undrade varför just det namnet valdes.
De återberättar historien om den första gången de fick
tillstånd till att repa i Södergårdens lokaler. Där hade
det krävts ett gruppnamn, så brainstormingen gick
igång. Tillslut råkade trummisen Ida skriva ned sitt
efternamn - Strömberg. Det klingade. I början var det
endast bli temporärt, men sedan fastnade samtliga
tjejer för det. “Vi kommer aldrig släppa det”, säger
Sverrisdóttir och ler.
Efter min fråga vänder jag perspektivet och frågar
istället om hur tjejerna ser på deras gemensamma
framtid. “Just nu ser vi mest fram emot spelningar,
samt en demo”. De vill framförallt bara producera
låtar på ett så bra sätt som möjligt, inte
nödvändigtvis för att bli kända eller framgångsrika,
istället menar de att de vill ha en färdig produkt. Att
de vill skapa färdigt material som de senare kan jobba
sig vidare från, som exempelvis ett album.
Vi fortsätter till slutet av intervjun, och tjejerna ger
lite tips till de som tänker på att skapa ett eget band i
framtiden. Sydney är snabb och säger: “Ba kör! Även
fast du inte direkt känner någon som är en mästare
på ett instrument, hör av dig till folk du känner som
du tror är intresserade”. Lisa tillägger: “Våga,
framförallt ni tjejer.” Därefter kommer de
gemensamt fram till faktumet att det finns många bra
och
billiga
replokaler.
De
rekommenderar
Södergården, en lokal på Götgatan. Kostnaden är 50
kr per år, och de hjälper en med spelningar och andra
band-relaterade saker.
Slutligen ställer jag samma fråga till Strömband som
till Agitator, har ni något ni vill säga till JPP:s läsare?
“Vi spelar den 2 juni på Café 44, kom! Följ oss på
instagram @strom.band! Va med och stötta oss.”

Av: Isabel Banegas
Grafiskt: Lovisa v. Szalay
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Picknick på djurgården
med vänner!! Och lyssna
på massa sommarprat

Häng med de fina
vännerna, som gör
en så glad

fynda på hornstulls
marknad, pågår varje
lördag och söndag
hela sommaren lång!

BADAAA!!!!

Köp grönt kort på grönan
nu när vi äntligen får se
livemusik igen!!

Sommarjobba mycket så
du slipper jobba något
under skolterminen då
du borde satsa allt på
skolan

Njut av all ljuv musik!
Gammal som ny. Mitt
hetaste tips just nu är
Moonica Macs nyaste
album “Part Two”,
texterna är mina nya
livsfilosofier.

YOLO and live life <3

Stäng av mobilen och lägg dig i
skuggan under en ek i någon
lummig park bland blommor,
barnskratt och bilarnas brus. Ta
upp en bra bok och njut:
Babetta, Nina Wähä
Bröd och mjölk, Karolina
Ramqvist
Allt jag inte minns, Jonas
Hassen Khemiri

Övningskör, ta
körkort och åk
till kompisars
landställen!

grilla smores!!!!!!!
😍😍🫶🫶💞

Fota mycket, testa
att radera nån
social media och
använd
mycket
solkräm!

köp Stockholms godaste
glass på SNÖ & njut av den
i solen.

Lägg dig och sola och
lyssna på någon bra
ljudbok/podd!
Grafiskt: Lovisa v. Szalay

Öppet brev till
Jarlaplans studenter
Kära studenter,
Nu har ni gått i skolan i mer eller mindre 13 år. Siffran 13 är i
folkmun förknippad med otur, och kanske har er skolgång
också känts otursam och olycksalig en del av tiden. I början
kan det ha varit svårt att hitta rätt vänner, rätt studieteknik,
rätt nivå av smör att bre på inför lärarna. Mot slutet kan det ha
varit svårt att hålla ut, att stanna uppe de sena nätterna, att
inte brista när läraren frågar hur du egentligen mår. Att vi som
går Jarlaplan ofta kämpar i motvind är det nog ingen av oss
elever som undgått, men nu är det snart över. Faktum är att
det bara är några få dagar kvar av er skolgång. Vissa av er
kommer förstås plugga vidare, vissa kommer kasta er ut i
arbetslivet och andra listar fortfarande ut det. Men visst delar
ni ändå känslan av att det är över nu? Och visst har tiden
flugit? Själv minns jag när jag stod på skolgården för den
första gången. Troligen gömde jag mig bakom min fars
byxben medan jag höll min mor i handen. Säkert var jag rosig
om kinderna, säkert satt mina två flätor lite för löst, säkert
kunde jag inte stå still medan jag lyssnade på rektorns alltför
långa tal. Säkert var jag så full av förväntan att trodde jag
snart skulle spricka. Jag vill tro att ni kan känna igen er, att
era första skoldagar såg ungefär likadana ut. Jag vill också
gissa på att er sista skoldag kommer att se ungefär likadan
ut. Där kommer ni stå, rosiga om kinderna, er mössa lite på
sniskan, förväntansfulla och stissiga medan ni lyssnar på
Anna-Karin som talar liiite för länge. Någon kommer ha spillt
på skjortan, någon annan kommer desperat leta efter sitt ena
örhänge. Saker kommer att ha gått fel och ett tag kommer det
att kännas som att världen går under när kavajen helt plötsligt
inte längre passar eller när cateringen till mottagningen inte
samarbetar.

När allt väl har lagt sig, när alla studentmottagningar och
fester har dött ner, när ni sitter där nyduschade och
kanske lite bakfulla på sängkanten kommer det, utan
tvekan, nog kännas ganska tomt. Frågan är ju: vad gör
ni nu? Tillochmed dem av er som faktiskt har en uttänkt
plan kommer nog känna er rätt så lost ni också. Men
som ni märkte under allt kaos, när ni letade efter
fläckborttagning till skjortan eller befann er under bordet
sökandes efter örhänget, så löste sig allt ju ganska bra
till slut. Ni kanske var tvungna att stå ut med fläcken,
eller gå runt med enbart ett örhänge hela kvällen men
fan vad ni ändå hade roligt!

Ni kommer känna förtvivlan, tomhet, desperation och
försvarslöshet
men
ni
kommer
också,
förhoppningsvis mycket oftare, känna er alldeles
sprudlande lyckliga. Upprymda, förtjusta, saliga och
rentav euforiska kommer känslan vara när ni dansar,
sitter i solsken eller sakta går genom stan. Det
kommer finnas så många otroliga stunder som gör
allt värt det, och jag är så fantastiskt avundsjuk på er
som får uppleva allt det så snart. Er som får komma
ut i friheten, får göra precis det som ni vill. Göra det
som får er att känna er uppfyllda, fria, starka och
lyckosamma. Avundsjuk på er som får göra det som
får er att känna helt enkelt. Samtidigt som
otursamheten och olycksaligheten stundvis kommer
finnas där, precis som den har gjort under era 13 år i
skolan, kommer också lyckan finnas, precis som den
har gjort under era 13 år i skolan. Trots allt det svåra
och det som tog lång tid att lista ut, tog ni er ändå
fram och ut. Era skolår var också fyllda med
lycksaligheter, av lärare som ville er väl, lektioner
som gav insikter, människor som gjorde intryck och
skratt som ekade i korridorer. Jag hoppas ni har
minnen så det räcker, så att ni känner er redo att gå
vidare. Det är nämligen det ni måste göra nu, ett nytt
kapitel av era liv börjar. För mig är det ett tag kvar, så
här kommer ett önskemål från en medmänniska ni
har Jarla gemensamt med: släng en tanke åt era 13
olycksaliga år lite då och då, men inte alltför ofta.

Vänliga hälsningar,
M.H. - okänd välgörare
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Att gå i gymnasiet är tufft, framför allt här på Jarla. Jarla är en
fantastisk skola – den bästa (såklart) – men den är också ett
högpresterande plats med ambitiösa elever. Vi förväntas vara
duktiga hela tiden, inte bara här utan efteråt också. Vi ska ha en
plan för vad vi vill plugga och på vilket universitet, vad vi vill bli,
och det är ingen hemlighet att det är en rätt sjuk konkurrens
därute. Alla ville ta sig fram. Alla vill bli något. Borde det inte vara
slut på stressen efter studenten? Borde vi inte belönas på något
sätt och bara kunna slappna av. Jag tror dessvärre att det är näst
intill omöjligt. Pressen är inget plagg du kan lägga av dig hur som
helst. Det finns där som en del av livet. Duger vi? Kommer det gå
bra för oss? Kommer vi bli populära och kunna göra något vettigt,
tjäna hyggligt med pengar också, och bli lyckliga till råga på allt?
Frågorna hänger över oss, men ändå, kraven går att fly undan, en
sådan brådska är det inte, och kanske är de inte lika viktiga som
vi tror när det känns som värst. Det är i alla fall vad jag försöker
tänker. Jag går bara i ettan, men känner redan av pressen från
samhället. Vi får inte driva oss för långt, och nu är det snart
sommar. Glöm kraven, och ta det lugnt. Det kommer ordna sig,
livet är långt, och man behöver inte bli så jäkla framgångsrik. Det
finns tusen möjligheter, och tusen sätt att leva. Så här är din
reminder: Have fun, spänn av. Det är mycket kul som väntar där
ute, hur mycket som helst när jag tänker på det. Den här
sommaren ska bli din sommar!

Av: Nelly Lagercrantz

SOMMAR HOROSKOP
SOMMAR HOROSKOP
SOMMAR HOROSKOP
Hej kära läsare!
Efter en tid av väntan och förväntan är det
eftertraktade horoskopet tillbaka, och vi har
en riktig guldklimp att bjuda på! Som ni alla
vet är just den här upplagan bland annat
tillägnad ett sommartema, och därmed ska
såklart också horoskopet dela motivet.
Sommaren är ett smörgåsbord av känslor
och upplevelser. Glädje, kärlek, vemod och
galna bravader är bara smakprov av det som
komma skall, så här har ni lite ytterligare
klargörelse! Sätt er i solen, sjunk ner i sätet,
känn vinden i håret och NJUT!

Sommarkramar från Milly och Isabel <3 Nu
tar vi lov, tja då!

SOMMAR HOROSKOP

Väduren - Aries
(21 mars - 19 april)
Det doftar av sommar och frihetens löften tar dig var som helst.
Möjligheterna kommer kännas oändliga, och tiden kommer
flyga. Ditt sinne kommer sprudla av idéer och ditt schema
kommer vara fullspäckat, det mesta tyder faktiskt på att du
navigerar genom klart vatten för en gångs skull. Du kan äntligen
slappna av! Främja de goda möjligheterna och gör det enkelt för
dig själv: lyssna på magkänslan och intuitionen, “följ ditt hjärta!”
som de säger. Samtidigt kommer du kanske märka att många
av dina nära relationer kommer att gå i en annan riktning under
sommaren. Människor, situationer, livsstilar och värderingar
förändras medan prioriteringar åtskiljer sig. Du måste se till att
låta detta utvecklas, det är okej! Folk kommer och folk går, sånt
är livet. Fokusera mer på dina närmaste relationer, och se till att
du där får utrymme att växa, andas och dela de förändringar du
går igenom. Fortsätt söka efter att uppnå de stora tingen och
vara trogen till dig själv, dina värderingar och övertygelser. Kör
ditt egna race i sommar och gör exklusivt sånt som gör dig
lycklig, du är värd det!

Tvillingarna - Gemini
(21 maj - 20 juni)
Lita på dig själv i sommar kära Tvilling. Alla dina sinnen
kommer att vara vakna, därför blir det extra viktigt att du drar
nytta av de möjligheter som dyker upp i sommar. Se till att
verkligen kämpa för att förverkliga dina drömmar och fokusera
på att förbättra ditt liv, oavsett vilka utmaningar du står inför.
Det är viktigt att du tror på dig själv innan du förväntar dig att
andra ska tro på dig. Makten ligger i dina händer, bollen på
din planhalva och så vidare; visa vad du går för denna
sommar. Se till att dem du interagerar med i sommar är lika
intresserade av att utmana, stötta och inspirera dig som du
själv ska vara. Dina nära relationer ska handla om att hjälpa
varandra att leva ert bästa liv. Denna uppmuntran behöver
nödvändigtvis inte handla om de livsavgörande saker du syftar
att uppnå. Det behöver inte handla om din framtida karriär
eller botemedlet till apkoppor, det kan ha och göra med precis
vad du vill. Se bara till att göra det bästa av din situation, “lev i
nuet” så att säga, #yolo. Ta dina chanser med allt, vem vet
vad det ena eller andra kan leda till?

Oxen - Taurus
(20 april - 20 maj)
“Lev ett liv som andra avundas” kanske låter ytligt, men är det
inte också lite inspirerande? Sträva efter att ha en positiv
inställning i sommar, att ta hand om dig och att göra saker som
är bra för dig, och låt andra avundas dig. Slutet på relationer och
situationer som inte tjänar dig kommer möjligtvis vara ett
återkommande tema denna sommar. Du kommer helt enkelt
komma bort det som snor din energi, och det kommer faktiskt ha
en positiv effekt på det som består. Du inser kanske inte hur
dränerande vissa av dina kontakter kan vara, men till slut kan du
få möjligheten att återinvestera all tid och energi i de människor
som betyder något. Sommaren kommer bli en game changer,
och definitivt till det bättre. Sommarens horoskop uppmanar dig
till vikten av att veta ditt värde. Det är dags att lista ut vad du vill,
det är nämligen säkert att du kommer uppnå det. Lita på dina
talanger, du har alla resurser du behöver för att göra något av
ditt liv. Horisonten är klar, ingen stress och ingen press, bara
kör!

Kräftan - Cancer
(21 juni - 22 juli)
Du har gått på helspänn så länge att det kanske känns svårt
att slappna av, men ta det en dag i taget. Nerverna kan ta
det bästa av dig och temperamentet kan bubbla över ibland,
och det är okej, men gör en ansträngning till att lätta på
trycket lite då och då. Både du och din omgivning kommer
vara tacksamma. Be om hjälp eller enbart lite uppmuntran
om du behöver det, stäng inte in dig i en bubbla. Lev livet till
fullo i sommar. Du uppmanas att tro på dig själv och dina
förmågor, ha lite självförtroende. Du klarade ännu ett läsår på
Jarlaplan, då finns det fan inget du inte kan göra! På tal om
att “göra”, är sommaren ett riktigt bra tillfälle för att ta tag i
dina relationer och din situation överlag. Saker och ting kan
ha en känsla av stagnation, vilket skulle göra vem som helst
galen. Du behöver förändring, framsteg, handling,
engagemang, stimulans, för guds skull! Så få det att hända!
Horoskopets bästa utgångspunkt är att ändra tankesätt. Se
saker från andra parters perspektiv, sätt dig själv i andras
skor. I sommar kommer just det vara nyckeln till framgång,
och kanske en och annan uppenbarelse om dina relationer.

SOMMAR HOROSKOP

Vågen - Libra
(23 september - 22
oktober)
I sommar är tonen redan given: En tid för vila, avkoppling
och en hel del trevligheter är garanterad. Lägg speciellt fokus
på att attrahera positivitet och den sortens energier in i ditt
liv. Kolla inte alltför mycket på det negativa när du ändå har
alla förutsättningar till att kunna se på livets ljusa sida.
Sommarens horoskop uppmanar dig att förbli prioritera och
ha tro på dig själv, före någon annan. Det är väl känt att
många i Vågens tecken är så kallade “people pleasers”, men
denna gång är det viktigt att du tänker på dig själv i allra
första hand. Låt inte någon eller någonting få dig att tvivla på
dig själv i sommar. Vidare kommer du nog att fokusera mer
på din utveckling och tillväxt i sommar. Du har nämligen
kommit fram till att du måste göra något av ditt liv för att bli
bättre och trivas i allt du gör. Lyssna därmed på konstruktiv
kritik, och bättra på dig själv lite varje dag, se bara till att du
förblir dig själv. “Gör det rätta så händer det rätta dig” är ord
att leva efter. Detta syftar mest på att det kan vara till stor
hjälp att spela säkert, trevligt och rättvist i sommar. Med
andra ord: Var snäll mot andra, och främst mot dig själv.

Skytten - Sagittarius
(22 november - 21
december)
Runt om dig är luften lite elektrisk. Sommaren är sannerligen
här, men du kan i början ha lite svårt att koppla av och varva
ner. I din natur ligger ju en dragningskraft till spänningen i
jakten. Du dras till där värmen och bruset befinner sig, du vill
vara i och bland den, spela på fältet, fånga fisken, vara vild
och avnjuta massor av nytt sällskap i sommar. Se till att detta
nya sällskap gör att du blir den bästa versionen av dig själv.
Det ligger nämligen i dina intressen att arbeta hårt för att
uppnå dina mål som planerat, du får inte lockas att ge upp.
Lita istället på dina förmågor, på processen och att det snart
kommer att bli bättre. Lita på att du har allt under kontroll, det
har du nämligen, även fast det kanske inte alltid verkar som
det. Titta tillbaka på det du gjort tidigare, och lägg fokus på att
glömma de saker som helt enkelt inte fungerade eller låg i ditt
bästa intresse. Skapandet av en fantastisk framtid ska istället
ligga i ditt sikte. Gör tillvaron god för dig själv, gå på
promenader, sätt sig på en lugn plats med en bra bok, irra
runt i sommarnatten. Lätta på trycket och sök efter välbehag.

Lejonet - Leo
(23 juli - 22 augusti)
“Be the change you want to see” är ett motto väl
överensstämmande med sommaren, först och främst när det
kommer till ditt kärleksliv. Det här skulle kunna vara din
“summer of love” om du lät det. Se till att veta vem och vad
du vill ha, och att göra bestämda steg i rätt riktning. Skapa
den relation du vill vara i, ta dina chanser och utnyttja din
charmiga natur. Generellt sett är det dags att göra anspråk
på dina övriga talanger. Du har ju det som krävs för att göra
det du vill, det är upp till dig att skapa den ljusa framtiden du
strävar efter. Sommaren kommer, utöver ditt förhoppningsvis
handlingskraftiga sinne, också ge tillfälle för att njuta och
vara stolt över dig själv och det du lyckats åstadkomma
hittills. Glöm då heller inte bort att lyfta de människorna som
funnits bredvid dig på vägen. Gör tid för dem, och medan du
gör en ansträngning till att förändra ditt egna liv, kan du ju
slänga lite energi å deras vägnar också. Den här sommaren
kommer förutsättningarna vara på din sida, det är upp till dig
att ta den till nya nivåer, oavsett kommer den vara
oförglömlig.

Jungfrun - Virgo
(23 augusti - 22
september)
Du förtjänar det bästa kära jungfru, efter allt hårt arbete och
slit låter det väl ändå självklart? Sommarens möjligheter
doftar bara av positivitet, och det är viktigt att du följer
samma mönster och håller dig optimistisk. Se även detta
horoskop som ett underbart omen om en vacker
sommarromans, som senare kan utvecklas till något mer,
vem vet? Oavsett vad du hittar på uppmanas du på att omge
dig med likasinnade människor som vill se dig lyckas, och
gärna hjälper dig på vägen. Saker och ting kommer, med
hjälp av din positiva inställning och ditt stöttande sociala
spektrum, att lösa sig till det bättre, iallafall i jämförelse till hur
förra sommaren blev. Du kommer dels ha tid till njutning (om
du får tillfälle att komma iväg i sommar, GÖR DET), men du
kommer även få möjlighet att rätta till felen i ditt liv. Var säker
på att saker och ting blir bättre, så blir dem bättre. Utöver
personlig utveckling och allt det där, kan du lita på att
sommaren äntligen är här, och för med sig massor av
överraskningar och positiva utfall.

SOMMAR HOROSKOP

Skorpionen - Scorpio
(23 oktober - 21
november)

Stenbocken - Capricorn
(22 december - 19
januari)
I sommar kommer du njuta av en djupare känsla av förståelse och
självmedvetenhet kring dina behov och ditt beteende. Du kommer,
mer än någonsin, känna igen när du är på rätt väg och till och med
när du är påväg att sabotera för dig själv. Du är trött på att bära med
dig den självbegränsande osäkerheten, så det är dags att släppa allt!
Förändra. Livet på samtliga plan kommer nå en riktig förändring om
du ser till att göra det här, åh så viktiga, arbetet på dig själv och din
person. Fortsätt vara stark genom alla utmaningar du stöter på. Du
söker stabilitet framför något annat, men det är tyvärr inte alltid som
livet bjudet på det. Horoskopet vill uppmana dig att inte låta detta
hålla tillbaka dig, du får inte, under några omständigheter, ge upp. Du
uppmanas att ta reda på vad du vill i sommar, och sen göra allt och
lite till för att uppnå det. Var seriös med vad du vill åstadkomma i
livet, utan förbehåll måste du nämligen kasta dig efter det. Du har
sannerligen förmågor till att få saker att fungera till din fördel. Därmed
är det otroligt viktigt att du litar på dig själv: Kör bara på!

Vattumannen - Aquarius
(20 januari - 18 februari)
Det dags att du låter de positiva aspekterna i ditt liv att styra. Lägg
fokus på de positiva sakerna och förbli alltid optimistisk. Horoskopet
för sommaren förutsäger en period av lycka och positiva utfall, håller
du dig därmed till ett bra tankesätt kan det få ännu bättre resultat.
Med engagemang och självförtroende kan du få precis vad du vill att
utspela sig till din fördel. Sommaren ger många möjligheter, att börja
på nytt kan vara ett bra alternativ. Att möta förändringarna och att ta
nya tag är lite ditt jobb för tillfället, även under semestern. Det kan
vara så att du känner att några av dina nära relationer håller på att
rinna ut i sanden. Tillåt dessa saker och ting att ebba ut, vissa
människor är med oss hela livet, andra bara en stund. En del av
denna förändring beror på att du förändras, blir mer bekväm i dig
själv. Du börjar bli mer glad i dig själv, stolt över dina styrkor, nöjd
med att du är unik. Faktumet att du förändrats, förändrar också vem
som dras till dig, och du måste låta detta utvecklas. Bättre lämpade
människor runt omkring dig kommer att hjälpa till att förbättra de
relationer som finns kvar.

Sommaren kommer med välsignelsen att förverkliga
dina drömmar. Se därför till att du arbetar för att uppnå
alla dina mål och ambitioner, denna sommar är det
nämligen dags att jobba för att kunna göra skillnad i
ditt liv. Omge dig dessutom med positiva människor
som kommer att påverka ditt liv med samma energi.
Försök att hysa optimistiska tankar större delen av
tiden, håll dig med andra ord också borta från negativa
tankar, känslor och människor. Negativitet kommer
nämligen bara hålla tillbaka dig, och det är ju inte vad
du vill! Till råga på detta blåser det en vind av frihet åt
ditt håll, det goda humöret är från början alltid med dig,
men vem vet när dina tankar bär av och tar dig åt helt
andra håll? Du är ju i själva verket en ganska otämjd
energi. Detta innebär också att du kan bestämma lite
över vad du vill. Du är kraftfull, oberoende och
självsäker i grunden, det är dags att du också utstrålar
detta. Låt sommaren föra dig varstans, om du
bestämmer dig för att släppa loss kan de sena
nätterna och nya mötena verkligen bistå dig, men att
låta sig föras åt det andra, mer rofyllda, hållet fyllt av
strandpromenader och lugn, kan också gynna din
karaktär.

Fiskarna - Pisces
(19 februari - 20 mars)
Du vågar, allt är kristallklart, du simmar i lugnt vatten – Det är
iallafall vad du kommer att säga i sommar! Vare sig det gäller i
den personliga sfären eller i det professionella spektrat är
verkar du vara på väg mot framgång. Ingen och inget kommer
kunna motstå dig och din charm i sommar. Se därför till att hålla
goda relationer till dina medmänniskor i sommar, personligen
som professionellt. Utöver detta är det också viktigt att du
stannar upp lite då och då för att uppskatta hur långt du har
kommit hittills. Fira dina vinster och sörj dina förluster, nej
förresten, sörj inte, lär dig från dem. Du måste vara stark,
engagerad och beslutsam för att uppnå något väsentligt i livet.
Arbeta alltid för att få saker att fungera till din fördel. På tal om
“kristallklart” är kommer hemligheter ha en stark betydelse i
sommar. Det kan vara så att de hjälper, eller att de stjälper. Du
kan avslöja hemligheter inför dina personliga relationer och ta
reda på mer om dina närmaste, samtidigt som du kan stå inför
dina egna djupa, mörka sanningar. Var hursomhelst orädd, du
klarar nämligen allt!
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