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Sauvat heilumaan – poikkeustilasta huolimatta!
Yours truly Aves Kamp voi hyvin ja valaisee elämäänne myös näin krii-
sin aikaan. Tässsä tavallista hieman lyhyemmässä kolumnissa (lyhennet-
ty entisestään toim. huom.) muistutetaan tietyistä asioista – ja lopussa 
vielä klassinen päivän-sauvan-asento. Seuraavassa numerossa kuusiosai-
nen seksuaalihoroskooppi!

Kriisit ovat usein henkisesti raskaita kokemuksia, ja silloin oman itsen-
sä tunteminen ja kuuntelu auttaa paremmin kuin mikään rauhoittava 
liemi. Itseensä ja etenkin omaan seksuaalisuuteensa tutustuminen jaa 
näiiden asioiden kunnioitus ovat ensisijaisessa asemassa vakaan pohjan 
luomiseksi.

Sauvan heiluttekusta voi siis olla hyötyä muuallakin kuin kaksintaiste-
luissa tai taistelukentällä. Suosittelenkin jokaista varaamaan tänään aikaa 
itselle ja "sauvan heilutteluun", joko yksin, tai ryhmässä. Se parantaa ter-
veyttä ja varmasti myös yhteistä ilmapiiriä.

Terveydestä pääsemmekin livahtamaan seuraavaan aiheeseemme. 
Poikkeustilojenkaan aikana ei tule laiminlyödä tai unohtaa hygienian 
tärkeyttä. Erilaiset taudit ja infektiot ovat olemassa poikkeeusoloissakin 
ja etenkin seksuaaliterveyden ylläpitämiseen tulee kiinnittää huomiota. 
Turvapaikkaan eilen saapunut Kreikan Veelayhteisön johtaja Zozime 
Mahal on erikoisunut seksuaaliterveyteen ja lisääntymiseen. Lienee siis 
aiheellista pistäytyä naisen pakeilla keskustelemassa.

On myös yleisesti ainakin muualla maailmassa tiedossa, etä omaa "ter-
veyttään" voi hoitaa erilaisin voitein. Esimerkiksi voikukasta, mustikata 
ja myrsyliuutteesta valmistettu tahna on erinomaisen raikas keino suo-
jella sauvaansa ja sauvakoteloita sieni- ja homeongelmilta ja infektioilta 
sekä hiertymiltä. Samainen tahma toimii erinomaisesti myös liukuvoi-
teena. Ja parasta on, ettei tähän tarvita sauvaa tai monimutkaisia kaavoja. 
Joten jos sauvasi on epäkunnossa, eikun tahnaamaan!

Ja näin lopuksi esitellään tämän viikon Sauva-asento: Kohti äärettö-
myyttä eli asento numero 77, jossa sauvat ja sauvatotelot asetetaan sa-
maan linjaan, painaudutaan lähelle vierustoveria ja kaarretaan selkä si-
teen, että kasvot ja kolmas silmä kurkottavat kohti ääretöntä rakkauden 
kosmosta. Asento onnistuu parhaiten porukalla, koska tukea on enem-
män. Myös esimerkiksi luutaa tai seinää voi käyttää apuna. Paras yhteys 
kosmokseen saavutetaan asennon kanssa ulkotilassa...  ~ AK PP ~
 
Veronkanto päivällisellä
Huoltoryhmä toimittaa veron-
kannon päivällisellä tänään 11. 
elokuuta. Maksettava summa on 
40 puntaa tai 7 kaljuunaa, tahi 11 
puntaa tai 2 kaljuunaa vähävarai-
silta. Jästirahan käyttöä suositel-
laan.   ~ RM PP ~  

Hallinto lisää avoimuutta
Hallinto kutsuu jatkossa tiedotus-
ryhmän edustajan kokouksiinsa 
avoimuuden lisäämiseksi ja tiedon-
kulun parantamiseksi. Hallinnon 
kokouksiin osallistuva edustaja on 
pääsääntöisesti vt. päätoimittaja 
Rudolf Marwick. ~ RM PP ~  

Kuka vei Millennium-almut?
Millennium-juhlan salaperäisyyk-
sien osaston pimeän taikuuden 
tutkimuksiin lahjoitetuista hyvän-
tekeväisyysrahahoista on mystises-
ti kadonnut epämääräinen lohkare 
annetusta rahamäärästä.  

Hyväntekeväisyysrahaa lahjoi-
tettiin yhteensä 44830 kaljuunaa. 
Rahoja siirrettäessä pankista taika-
ministeriön haltuun, huomattiin, 
että summasta 2010 kaljuunaa oli 
anastettu.

Ministeriö kommentoi oletet-
tua rahavarkautta nihkeänpuolei-
sesti ja tuntuu, että asia hiljentää 
muutenkin päättäjistöä. Myös hä-
vinneiden rahojen epäilyttävän 
laskelmoidulta tuntuva summa ih-
metyttää asiasta tietäviä.

Jos rahat ovat todellakin varas-
tettuja, miksei kaljuunavoro vie-
nyt koko pottia? Jos rahat ovat 
kadotettuja, tulevatko ne koskaan 
löytämään tietään hyväntekeväi-
syyskohteeseen? Päivän Profeetta 
seuraa tilannetta. ~ WR PP ~

Perheenlisäystä ilmassa?
Arvon Lady Cleantha Rosier on 
nähty tänään kovin aamupa-
hoinvointisena. Tämä tuskin liit-
tyy mitenkään juhlimiseen, sillä 
Lady koki myös vahvasti  pimeän 
saasteen vaikutuksen käydessään 
suojauksien ulkopuolella. Lady 
kiiruhtikin tämän jälkeen pian pa-
rantajan hoteisiin.

On puhetta siitä, että pimeä saaste 
vaikuttaisi vahvemmin raskauden 
aikana. Päivän profeetta toivookin, 
että nämä iloiset huhut kääntyisi-
vät pian toteen ja suvulle saataisiin 
suloista jatkajaa!  ~ WR PP ~


