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Kukaan ei ole homo tai hetero kokonaan

T

ehdään tämä kerralla selväksi, EI OLE
KETÄÄN KOKONAAN HETEROA TAI
KOKONAAN HOMOA, meissä kaikissa on sekä
homoa että heteroa, jossain suhteessa, riippuen syömisistämme ja juomisistamme, suuntaan tai toiseen, mutta on myös 50–50, eli
noin 6 % suomalaisista, noin 300 000, joiden
jo sukupuolen määrittelyssä on vaikeuksia!
Kaikilla ihmisillä ja eläimillä on homoeroottisia taipumuksia, naisilla ehkä enemmän
kuin miehillä, ja NE EIVÄT OLE SYNTI EIKÄ
SAIRAUS, KAIKKI JOHTUU SYÖMÄSTÄMME
RUOASTA, eniten jo äidin raskausaikana syömästä, sen Yin/Yang suhteesta, mutta tämä
vapauttaa koko yhteiskunnan väärästä syyttelystä, kukaan ei voi heittää ensimmäistä kiveä, OLKAAMME VAPAITA!
Ja tuon voit tarkistaa sormistasi, jos etusormesi on pidempi kuin nimetön niin olet
ehkä enemmän taipumuksiltasi homo, jos nimettömäsi on pidempi kuin etusormesi, olet
luultavimmin hetero! Mutta tässä tulee yllätys, toinen kätesi saattaa näyttää toisin kuin
toinen, ja silloin olet ainakin piilohomo, tietämättäsi ehkä. Katso ensin itseltäsi ennen
kuin katsot muilta. Tästä tiedosta saattaa
olla hyötyä myös partnerin etsinnässä, ei tule
pettymyksiä. (Vasen käsi on Yin, oikea Yang,
päinvastoin kuin aivopuoliskot, jotka niitä
käyttävät).
Ja tuo kaikki on ruuasta johtuvaa, varsinkin siitä mitä äitimme söi raskausaikana,
mutta myös mitä olemme syöneet ja juoneet
myöhemmin. Emme todellakaan tunne itseämme, emme edes tiedä mitä ja miten syödä,

jos vertaamme tietojamme kiinalaisten vuosituhansien kokemusperäiseen tietoon, joiden
mukaan on mahdollista (huom.) olla viisas
vasta 70 täytettyään.
Katsokaa myös oikein vanhojen ihmisten korvia, kaikilla on isot korvat sikäli että
alanipukka on iso, he ovat heteroja, kun taas
nykyihmisillä on korvan yläpuolinen osa kasvanut, mutta nipukka puuttuu, tarkoittaa että
olemme enemmän Yin, henkisiä mutta fyysisesti ja perimältämme heikompia, ja mahdollisesti homouteen taipuvaisia.
Ruuassa on kuin oktaavit, seitsemän,
kuten musiikissakin, ja niistä meidän pitäisi
syödä keskeltä, kuten soitammekin, melodisesti, mutta niin että mies syö yhden oktaavin verran enemmän Yang ruokaa kuin nainen, jonka olisi syötävä sen yhden oktaavin
verran enemmän Yin ruokaa, jotta lapsistamme tulisi miehisiä miehiä ja naisellisia naisia!
Tämä nyt on sitä kiinalaista tietoa, viisautta,
tiedettä suorastaan, tuhansien vuosien ajalta!
Tämä on todistettavissa, viime vuosisadan alkupuolella oli pula-aikoja ja sotia jolloin söimme niukasti mutta takuulla lähi- ja
luomuruokaa, eikä ollut tarjolla makeisia tai
muuta makeaa. Nämä sen alkupuolella syntyneet ovat pääsääntöisesti heteroja, mutta
70-luvulta lähtien syömisemme on muuttunut rajusti, nyt syömme kaikenlaista ruokaa
ympäri vuoden, emmekä ymmärrä ettei se
käy laatuun, syömme liikaa Yin, joita ovat; sokeri, peruna, maito, kahvi, olut, viini, tropiikin hedelmät, kuumat mausteet, kemikaalit,
valk. jauhot.
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Yang ruokia ovat; lihat, kalat, munat, viina ja kovat juustot. Jos syömme molemmista
ääripäistä samalla aterialla, saamme molemmista niiden pahat puolet, siitä seuraa epätasapainoa.
Keskellä ovat; kokojyväviljat, juurekset
ja vihannekset, marjat ja lauhkean vyöhykkeen hedelmät, ja tästä pitäisi syömämme
perusruoka, ja sen lisäksi joko Yin tai Yang
puolelta. Ja vielä, kaikki ateriat lämpiminä
ja maustettuina sopivasti niin että ruoka on
maukasta. Ruoanlaitto on sekä tiedettä että
taidetta, jos sillä halutaan tehdä terveitä ja
viisaita lapsia, ja todella, suunnitella heidän
tulevaisuuttaan, mutta se ei käy nykyisin metodein, siihen meillä on vielä pitkä matka.
Mutta, tämä on pääasia, kukaan ei voi
syyttää ketään homoudesta, se ei ole sairaus
eikä synti eikä sitä ole voinut tietoisesti hankkia, se kaikki johtuu ruuasta, joten kukaan ei
voi heittää ensimmäistä kiveä, koska olemme
kaikki osittain sitä, jossain suhteessa!
Miksi sitten Mannerheim oli homo? Siksi
että silloisen Pietarin lämmittämättömissä
palatseissa kaikilla silmäätekevillä oli luottohenkilöitä sängynlämmittäjinä jotka menivät
sänkyyn ensiksi, ja Mannerheim komeana
isona miehenä oli keisareiden Aleksanteri III
ja Nikolai II sängynlämmittäjä, suomalaisena, ulkomaalaisena, johon saattoi luottaa,
heitä oli vain kolme, joten? Näin oli kaikissa
kasarmeissa sotilaidenkin kanssa, kaksi nukkui aina samassa sängyssä, ja niinpä kerran
keisari itse perusti bordellin kasarmin viereen
jotta ei kaikista olisi tullut homoja, kuten hän
sanoi.
Kreikan Spartassa asuivat kaikki miehet
aina kasarmeissa, kävivät vaimon luona vain
tekemässä jälkeläisiä, mutta kaikki olivat homoja, mikä teki heistä urhoollisia taistelussa,
rakkaansa viereltä kun ei voi lähteä livohkaan.
Miksi sitten meitä joskus panettaa enemmän kuin toiste? Meidän panohalumme asuvat munuaisissa, jotka ruokkivat myös aivoja,
ja niiden energiat menevät päiväksi päähän
ja illaksi alapäähän, sukuelimiin, mutta ei
koskaan yhtä aikaa molemmissa päissä, siksi

joskus teemme typeryyksiä, oli sitten paikalla
kunkku tai kuka hyvänsä pulliainen!
Kerroin aivojemme ja käsiemme Yin/Yang
puolista, ne löytyvät myös munista ja munasarjoista, vasemmalla Yang, oikealla Yin, ja
niistä vuorotellen tulee siittiöitä ja munasoluja jakeluun, riippuen kuun asennosta, mutta
täydenkuun ja uudenkuun aikoina tuokaan ei
päde, niitä voi olla tyrkyllä kumpaa hyvänsä.
Kuusta puheen ollen, se on aika vekkuli,
ja muinaisina pakana-aikoina ihmiset tosiaan
elivät sen mukaan, kuten vieläkin koko eläinja kasvikunta, ja koska kuu on täysin pimennossa yli vuorokauden (24 t. 44 min, 40 sek.)
niin sitä pidettiin pahana, Mustana Päivänä
jolloin ei saanut tehdä juuri mitään, ja se juuri oli naisten kuukautisten alkamispäivä, ja
pahimmillaan vielä 1/5 eli Vappuna, silloin
noidat tulevat ulos luolistaan, se on May day,
ja siitä on vieläkin muistutuksena se kansainvälinen hätähuuto, May day, May day, jos
laiva on merihädässä tai lentoturma uhkaa,
voitteko kuvitella, yhden Kuukuningattaren
ja noitien kuukautisten alkamispäivästä, khi,
khi! (sitä mustaa päivää ei laskettu mukaan
kuukalenteriin, muuten ei oltaisi saatu neljää
seitsemän päivän viikkoa mahtumaan Kuun
29 päivän kiertoon) Sana Kuu oikeastaan kuuluu kirjoittaa yhdellä kirjaimella, Q, siinä on
silloin naisen munasolu johon siittiösolu on
juuri tunkenut sisään, se kuvaa hedelmöitystä, Täyden Kuun aikaa!
Sisäelimillä on vielä omat kellonajatkin,
että milloin ne ovat aktiivisimmillaan, mutta
vuorokausi kiinalaisittain ja luonnossa alkaa
aina klo 03.00 yöllä, kas tässä;
Keuhkot 03.00–05.00, Paksusuoli (tyhjenee) 05.00–07.00, Mahalaukku 07.00–09.00
(saa syödä), Perna 09.00–11.00 (jakaa ruoan
energiaa muille elimille), Sydän (siihen kuuluu
munuaiset, aivot ja sukuelimet) 11.00–13.00,
Ohutsuoli (ruoka jatkaa matkaansa) 13.00–
15.00, Virtsarakko 15.00–17.00, Munuaiset
17.00–19.00, Sydänpussi (oikeasti munapussit) 19.00–21.00, Kolmoislämpö 21.00–
23.00, Sappirakko 23.00–01.00, Maksa
01.00–03.00.
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Miksi sitten se salaperäinen ”nimetön”
sormi on vailla nimeä, ja kuitenkin niin tärkeä
että siihen pujotetaan kihla- ja vihkisormus,
ja joka on mukana määrittelemässä meidän
homouttamme ja lesbouttamme? Siitä alkaa
Sanjiao eli kolmoislämpö-meridiaani jossa
ovat mukana kaikki vatsan, pallean ja rintakehän elimet, eli se on kaikkein vahvin energiakanava, ja juuri se on se joka voi kasvaa pidemmäksi kuin etusormi, vahvoilla heteroilla,
ja sen energian aika on klo 21–23 eli juuri
silloin kun eniten munaskuita ja klitorista (kliTor) kutittaa!
Entä sitten se kuuluisa kansainvälinen
sormimerkki, Keskisormi, miksi siitä on tullut
se millä näytetään toiselle että olet mulkku,
siitä alkaa Sydänpussin meridiaani, ja sehän
onkin loppujen lopuksi miehen munapussi,
säkit (säk) eli sana Seksi on siitä kotoisin.
Lienee syytä kertoa toisenkin sanan,
Fuck, lausuttuna fack, alkuperä, se kun lienee lähes tunnetuin ainakin englanninkielisessä maailmassa, ja nyt meilläkin. Sen alku

on Fakki, avoin kotelo jonne voi jotain, vaikka kansion, laittaa helposti sisään, ottaa ulos,
sisään, ulos, sisään, ulos…! Suomenkielessä
se sana päättyy pieneen ”i” kirjaimeen, jonka
päällä on pisaran muotoinen pilkku joka siemensyöksynä tulee ulos siittimestä, joten sen
merkityksestä ei ole pienintäkään epäilyä.
Muinoin kirjoitettiin teräväkärkisellä pensselillä jolloin tuo ”i” pilkku tuli juuri pilkuksi,
eikä pisteeksi.
Miten näin, no koska tuo meidän pakkoruotsiksi haukkumamme on se ihan alkuperäisin kieli, se ”rot” eli juurikieli, josta mm.
englanninkieli on lähtöisin, ja jonka äänteistä
suomenkielikin on osittain rakennettu, mm.
sanassa ”porstua”, joka on selvää suomea, on
kaksi Juurikielen sanaa, ”porr” joka tarkoittaa
pieliä, oven tain suun tai pimpsan, ja josta
sana Porno on lähtöisin, ja sen osa ”stu” joka
tarkoittaa sisään! Kannattaa siis lukea sitä,
siitä oppii elämää, sen alkua jopa!
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