
Millenniets mest pretentiösa tramsblaska
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April 2000

Pris 29:50
(ink. trams). 
Finland: 29:50 
FI, Danmark: 
35 DDK, 
Norge: 33 NOK

   Tjäna 100-lappar 
              på börsen. Så gör du...

72 sätt att recirkulera gammalt mög

35 sätt att 
bli pank för 
under 299:-

Omvänt könsförtyck - något för dig?

57 sätt att bli slank utan mat

För karriärkvinnor som kan säga pillesnopp utan att rodna.

En mer foträt variant av Cosmopolitan.

www.amnesia.nu

Samma 
innehåll       
  som i förra 
numret 
     i lätt omtuggad 

       form.

Astrospecial:
för dig som har 
glömt att 
horoskopen 
aldrig stämmer.

   För dig som  
   redan har    
     glömt hur 
dåligt det 
förra numret 
    var.

Extra: Du får Amnesias    affirmationskort!



72 sätt att recirkulera gammalt mög

Jag Jag Jag 
Jag, Jag, Jag, 

Jag, Jag.

Jag går över 
lik för att nå 
mina mål.

Jag hatar både 
mina vänner 
och fiender

k

Klipp ut affirma-
tionskorten och 
ha dem i hand-
väskan eller på 
nattduksbordet!

Jag bejakar 
mig själv 

flera gånger 
i timmen.

Jag lyssnar till 
mitt inre och 

handlar därefter 
omdömeslöst.

Jag har 
unika 

defekter

Jag är full 
och stolt.

Jag unnar 
mig hela 
flaskan.

Jag, överjag, 
underjag och 

Bellman...

Jag unnar 
mig allt gott

 i lösvikt.

Jag Tarzan 
du Jane.

Jag njuter 
av mitt 

ego.

Jag kan be-
fläcka mig 

själv om jag 
vill.

Jag uttrycker 
öppet mina 

maktanspråk  
och 

min irritation.

Jag åtrår 
mig själv.

Jag hedrar mig 
själv genom att 

unna mig allt jag 
vill ha.

Min kropp är 
ett tempel; 
min själ är 
ett doftljus.

Jag glömmer 
inte bort att 

hävda mig själv.

Jag får det 
jag manip-
ulerar mig 

till.

Jag konsumer-
ar både sex och 

choklad utan 
att få dåligt 

samvete.

Jag är omtyckt 
och värdefull - 
vad än mob-
barna säger.

Jag vill ha en 
stor stark och 

en Fernet 
Branca.

Jago, person i 

Shakespeares drama 

Othello, huvudperson-

ens onda ande.

Jag glöm-
mer inte vad 

jag heter.

Jag har tre 
gummisnoddar 
och en buss-

biljett i fickan.

Jag tar in 
styrka, frid och 

kärlek, och 
behåller det för 

mig själv.

Jag bedrar 
mig själv.

Jag lyssnar till mitt 
inre och handlar 

därefter 20 
Marlboro och  en 

påse M&M.

Jag glömmer 
inte att Amnesia 

är nyckeln till 
ett medvetet liv.

Jag kan ta 
mig själv på 

näsan när jag 
är full.

Jag; ego; Ich, 
Je, yo; jeg, I: 
Det är jag det. 
Glöm inte det.

Jag bjuder in 
ljuset i mitt liv 
när jag köper 

Amnesia.

Jag ska ge 
igen för varje 
stund av lycka 
jag inte fått.

Jag vågar 
behålla det 
jag stjäl på 

jobbet.

Jag tänker på 
mitt högre bästa 

när jag köper 
Amnesia.

Jag vårdar 
och tillber 

mina orgas-
mer.


