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iin, siis itsetyydytyksestä, eli runkkaamisesta, kaikki se mitä et ole osannut kysyä, mutta olet silti aina tehnyt sitä, koska,
no niin, se vaan tuntui niin mukavalta, sormet kun menevät peiton alle, kun siellä joko
kutiaa (tytöt) tai seisoo (pojat) vaikka et olisi
mitään aikonutkaan tehdä, ja pojat vain näkevät märkiä unia, halusivatpa tai eivät, aamulla
vain näkee tahrat lakanassa. Ilmeisesti lähes
jokainen siihen ”sortuu” aikanaan, kuka aiemmin, kuka myöhemmin, sillä asiallista tietoa
siitä varmaan hyvin harva saa, ainakaan vanhemmiltaan.
Meitä poikia aikoinaan rippikoulussa
pappi peloitteli että onanisoinnista sokeutuu
tai tulee mielenvikaiseksi, tytöille kuulemma
sanottiin suoraan että ovat huoria, jo pelkän
sukupuolen perusteella! Voi miten paljon elämiä papit ovatkaan vaikeuttaneet tai peräti
tuhonneet noilla maailmanlopun ennustuksillaan. Joku oli sen keksinyt muutama vuosisata sitten ja kirkonmiehet ottivat sen heti
hanakasti käyttöönsä, lisätäkseen valtaansa.
Joissakin sisäoppilaitoksissa lasten kädet saatettiin sitoa sängyn päähän etteivät olisi….!
Sanottakoon se nyt tässä heti suoraan,
itsetyydytys on aivan normaalia, molemmille
sukupuolille, ei sitä tarvitse hävetä eikä pelätä, siitä voi suorastaan nauttia, ja se voi jopa
ehkäistä eturauhassyöpää. Sen voi tehdä itse
tai delegoi sen tyttöystävälleen. Sitä ovat ihmisen lapset tehneet aina, ja mikä se on joka
saa toiset aloittamaan aiemmin, ja enemmän, toiset myöhemmin, on munuaisten peritty energia, siellä on meidän seksuaaliset
halut ja himot, niiden vahvuudesta riippuu
kuinka varhain me aloitamme itsetyydytyk-

sen, ja kuinka usein me sitä teemme, (Kiinal.
lääketiede) emme voi sitä itse kontrolloida!
(Tuntuu että seksin eri muotoja rajoittavia lakeja rustaavat kasaan ihmiset joilla on hyvin
vähän tai ei ollenkaan seksienergiaa, luulevat
että kaikki ovat heidän kaltaisiaan, me kylmän pohjolan ihmiset kun olemme niin vaaleita ja haaleita!)
Tämä sama pulma, tietämättömyys siitä,
on yleistä kaikilla ihmisillä. Vain harvoin kukaan saa vanhemmiltaan siitä tietoa, sen on
tuo kirkollinen etiikka saanut aikaan, kukaan
ei puhu mitään, ja niin me ilmeisesti lähes
kaikki aloitamme elämämme kuin sokkona.
Meitä opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan,
että pärjäisimme koulussa ja töissä, mutta itse elämää, rakkautta, seksiä ja kaikkea
siihen liittyvää, ei opeta kukaan, ei ainakaan
ajoissa, siispä tarvittaisiin suorastaan koulutusta siihen, ja ammattilaiset prostituutit voisivat olla opettajina, heitä tarvitaan.
On kansoja joissa tytön anoppi on mukana häävuoteella opastamassa vastavihittyjä,
jos vaikka olisi että poikakaan ei olisi tiennyt
mitään, varsin viisasta, tämä siis Afrikassa,
Keniassa ainakin. Ruotsin kuningas Kustaa III
oli niin ujo että ei mennyt edes häävuoteeseen, vasta monen aviovuoden jälkeen, kun
perillisiä ei alkanut kuulua, eräs suomalainen
hovitallimestari Munck meni ja näytti miten
”se” tehdään, kun kuningas sanoi että ”hän
ei löydä reikää”! (Tällä tallimestarilla oli kuulemma niin iso kalu että se jo herätti himoa
kuningattaressa, ja hovissa kuiskailtiin että
hänen se oli se syntynyt poikakin, Kustaa IV)
Tämä vain kertoo sen että ei ne kuninkaalliset
ole sen viisaampia kuin me muutkaan, sama
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vaiva jopa Ranskan aurinkokuninkaallakin,
Ludvig XIV:sta, tuppikulli jota ei kehdannut
pitkään aikaan näyttää kellekään, häneltä kirurgin piti esinahka viillolla vapauttaa.
No, Välimeren maissa isät ovat niin viisaita että vievät poikansa, jotka ovat tulleet
”siihen” ikään, jollekin tuntemalleen hyvälle
prostituutille, joka opettaa pojan oikeille itsetyydytys- ja rakastelutavoille, ja se on viisasta
jos mikään. Kuka sitten opettaa ne tytöt? No,
tyttöjen kuuluisi olla impyeitä avioon mennessään, ja ne opetetut pojat sitten opettavat
ne immet, kait, jos ja kun?
Sitten itse asiaan, tytöillä on klitoris, joka
sana tulee ”rot”sin (juuri) kielestä, ”kli” on
kutitus, ”tor” on vagina, (kielet ja tarut ovat
täältä lähteneet) ja sitähän sitten rapsutetaan
ja hierretään että saadaan mahla valumaan ja
itse ekstaasi aikaan. (vain pojilla on orgasmi)
Maissin tähkää on käytetty itsetyydytykseen
(tytöt) siellä missä sitä kasvaa, se on ”Majs
kolven” eli Maijan (Ilmatar) kolvi, mäntä joka
liikkuu edestakaisin, sen muhkurainen pinta
kun on niin,niin…..!
Porkkana on toinen jota naiset yleisesti
ovat käyttäneet, se on tuolla toisella kotimaisella ”mor-rot” eli äidin juures? Ennen naiset
osasivat kyllä itsekin tehdä omat hieromasauvansa, ihan kotoisesta fiikuksesta valuu kautsua, joka on kumin raaka-aine, kun on tehnyt sen runkoon viillon, ja siitä voi muovailla
ihan haluamansa kokoisen ja muhkuraisen
hieromasauvan itselleen. Joissakin maissa et
voi torilla kysyä suoraan pitkää kurkkua koska sen oikea nimi on lähes suora synonyymi
tekopenikselle. Nyt niitä saa ostaa valmiina
kaikista seksikaupoista, vaikka minkälaisia
sähkökäyttöisiäkin vispilöitä
Onko laulu ”Jaakko kulta” yhtään tuttu?
Ei varmaankaan, mutta sitä on käytetty joukkorunkkauksissa, pojat ainakin, mutta miksei
tytötkin, kas näin; seisotaan rivissä, housut
kintuissa, yksi aloittaa runkkaamisen ja laulaa
tuon ensimmäisen rivin, toinen yhtyy seuraavalla kerralla, kolmas sitten ja niin edelleen,
kunnes kaikki ovat jo hommassa mukana ja
on jo hyvä fiilis. Toinen rivi on ”tule jo, tule

jo” ja se lauletaan samalla tavalla, tahti vaan
kiihtyy koko ajan, kolmas rivi on ”kellojasi
soita, kellojasi soita” ja silloin kädet tekevät
työtä niin että hiki nousee jo pintaan, ja neljäs rivi kuuluu ”piu pau pou, piu pau pou” ja
silloin jo sperma lentää ja pojat katsovat kellä lentää pisimmälle. Tähän lauluun on myös
ruotsinkieliset sanat, totta kai, sillä Ior Bock
tämän kertoi, heillä oli Sipoossa joskus viisitoistakin poikaa rivissä, joskus Kutusaarella.
(Lekholmen, Leikosaari tänään) Monet kyllä
ottivat sperman käteensä ja joivat/söivät sen
suurella mielihalulla, sillä siinä on todella rutosti energiaa, ja sen pois heittäminen….!
Toinen kappale jota on soitettu kun on
suurempi miesjoukko mukana, vaikka sotaväenosasto, siihen ei kylläkään ole sanoja,
mutta käy se ilmankin, ”Porilaisten marssi”,
Suomen armeijan kunniamarssi, mutta jonka
alkuperää ei mikään virallinen instanssi tiedä, sitä kylläkin käytti jo Napoleonin sotaväki
Egyptin retkillään tunnarina. Sen nimi oikeasti on Purilaisten marssi, ja puri oli aikoinaan
hedelmällisyysriittilinna. (Viipuri, Viapuri)
Siinä siis koko komppania seisoo rivissä ja
runkkaa, ja ajatelkaa sen mahtavaa rumpusooloa, wham! Saatan ihan kuulla kapteenin
komentavan kuuluvalla äänellä; ”asento, lepo,
housut alas, käteen vedä”.
Tuo tietysti silloin kun ei ollut virallisia
bordelleja mukana, kuten juuri Napoleonilla
Egyptissä, muuten sellaiset kuuluivat jokaisen armeijan ”varustuksiin”, miehistölle,
aliupseereille ja upseereille erikseen omansa. (Upseereille tietysti kauneimmat tytöt,
Lotatkin) Katsottiin että miesten on pakko
saada purkaa paineensa tavalla tai toisella,
ellei ole raiskattavia naisia valloitetuilla alueilla, ettei kaikista tulisi homoja, sillä ennen
kasarmit olivat kylmiä ja sotilaita makuutettiin aina kaksi samassa sängyssä, joten? Näin
Mannerheimkin joutui keisareiden Aleksanteri
III ja Nikolai II sängynlämmittäjäksi, se oli
ihan normaalia silloin, Pietarin kivipalatsitkin kun olivat lämmittämättömiä, ja siellä
sama meno oli keisarinnankin puolella, siellä
tietenkin kamarineidot olivat sitä varten, he
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lesbosivat porukalla, neliapilana, aina kolme
yhden kimpussa, vuorotellen, ah! Tuo kaikki
oli ihan luonnollista.
Mutta, tuo miesten käteen veto on mahdollista vain näille kristityille ympärileikkaamattomille miehille, niille joilla on esinahka
tallessa, leikatuilta se ei onnistukaan, kuiviltaan, ja siksi he ovatkin hanakampia raiskaamaan, aina kun näkevät länsimaisen viettelevästi pukeutuneen naisen, heidän omat naisensa kun, no kyllähän te tiedätte kuinka he
pukeutuvat.
Mitä sitten miehille tapahtuu runkatessa,
(vanhan sanakirjan mukaan ”huiskutellessa”)
75 päivää kypsyneet siittiöt lähtevät liikkeelle
munista, jotka tässä vaiheessa nousevat lähes kehon sisään, ja yhtyvät spermaliemeen
jota erittyy eturauhasesta ja lisämunuaisista
ja sitten peniksen lihasten peristalttinen liike
lähettää ne matkaan sysäyksittäin, ja uskokaa
pois, silloin miestä ei mikään enää voi pidättää, silloin ei mies kuule eikä näe mitään, järki on jäässä. Jo maailmankuulu maalari ja kuvanveistäjä, joka sentään oli tutkinut miehen
anatomiaa tarkkaan, Leonardo da Vinci, sanoi
että peniksellä on ihan oma sielunelämänsä
jota mies itse ei koko elämänsä aikana opi
ymmärtämään, piste. Se seisoo joskus silloin
kun ei tarvitsisi, mutta toisinkin päin, ei seiso
silloin kun pitäisi, peeveli , %&#!?€§
Tuossa sanassa masturbaatio on kolme
osaa jotka tarvitsevat selitystä, ”mas” on oikeasti messu, (jihuu) ja ”tur” on sekä miesten
että naisten ”elin”, ja ”bat” on varsi, siis vain
miehillä. Naisillahan oikeastaan sana ”kli-toris” kertoo saman, ”kli” on kliiata, kutitella, ja
Tor-ia. Ja oikeastaan vielä tuo sana ”Tor” joka

lausutaan ”tur” eli suomeksi ”Tuuri”, meillä
kaikilla on joko hyvä tai huono ”tuuri”! Tämä
silloin kun niitä paratiisiaikana oikeasti testattiin, että kuka sai tehdä jälkeläisiä, kuka ei.
Ja vieläkin tuo sana ”tor” tuo mieleen yhden
ajatuksen, Tor’s-tai joka on ”Tuurin” eli ”sydänystävän” päivä, ja missä se sydänystävä
sitten onkaan, no terskan alapinnalla, katsokaa vaikka, juuri sellaisena kuin mitä me sen
piirrämme korttiin jonka lähetämme omalle
kullallemme. Vaaleanpunainen terska oikeasti onkin miehen ”sydän”, vanhan kiinalaisen
piirustuksen mukaan. Että noin paljon asiaa
ja asian vierestä löytyy kun oikein pinnistää!
Maailmalla on saavuttanut kuuluisuutta
kirjasarja ”Taru Sormusten herrasta”, oikeammin ”The Lord of the Ring”, josta Ior Bock sanoo sen ”ringin” olevan peukalon ja etusormen muodostama rinki, jota käytetään kullinkyrvän-mulkun hienostuneeseen runkkaukseen, kun sitä kuin lypsetään jotta veri virtaa
itse terskaan, ja ja ja ”hän” kasvaa ja kovenee,
joka helpottaa runkkausta ja siten päästä hyvään lopputulok-seen-seen-seen. Basta!
Sitten on tietenkin vielä pojilla yksi
konsti lisää, autofellaatio eli Saunasolmu eli
Bastuknut kuten Ior sitä nimittää. Poika asettuu selälleen, vaikka saunassa kun lihakset
ovat notkeat, ja taivuttaa jalkansa pään yli
(jooga-asento) kunnes saa oman siittimensä
(jos se on tarpeeksi pitkä) suuhunsa ja imee
itse itselleeeeeen oman spermansa. Tämä
vaan onnistuu hyvin harvalle, onneksi, muuten olisimme kaikki aivan voimattomia aina.
Katso lisää artikkelistani ”Seksisanat”.
Leo Nygren
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