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WO-MAN-MAN
FÉMALE-MALE
S-HE-HE

N

uo kolme englanninkielistä esimerkkiä
ovat oikeastaan paljonpuhuvia, niitä kannattaa miettiä, niiden sanomaa. Kaikissa kolmessa tapauksessa on esi – merkki, Wo, Fé, S
joka ilmaisee tämän ihmisen naiseksi.
Olisiko niin että englannin kieli olisi kehittynein sen suhteen miten ilmaisemme käsitystämme naisista ja miehistä.
Parhaiten naisen ylivoimaa ihmisenä ilmaisee sana Fé – male jossa ”male” on miesihminen tai pelkkä ihminen mutta etumerkillä
”Fé – male” varustettuna se on ”sielu – ihminen”!
Etumerkki ”Fé” kun tarkoittaa keijua, sellaista joka leijuu ilmassa, sielua, jos niin tahdotaan sanoa, kuten meidän Ilmatar, sen etumerkki ”ilma” kertoo hänen olevan aineeton,
henkinen, henkiolento. Onko hänellä siivet
kuten piirrämme enkeleille, näin on ainakin
niissä iltasaduissa joita kerromme lapsille
että nukkuisivat rauhallisesti.
Kielethän ovat lähteneet täältä meiltä,
Udenmaalta, jossa puhuttiin ”rot” kieltä, juurikieltä, ja siitä kehittyi ruotsin (rotsing) kieli jota ”lauletaan”, ja siitä kehittyi englannin
kieli.
Kun lukee maailman historiaa niin se on
paljolti vain sotia ja taas vain sotia ja sotapäälliköitä, ja sehän on tietysti miesten kirjoittamaa.
Mies on käyttänyt (fyysistä) valtaa ja
useimmiten eristänyt naisen ja hänen ajatuk-

sensa, mutta niin ei pitäisi olla, seuraavien
esimerkkien mukaan.
Meidän kaikkien ihmisten kehitys sikiönä alkaa olles-samme ensimmäiset seitsemän
viikkoa tyttöjä!
Kyllä, meillä miehilläkin on sen takia nännit
koska niiden aihiot olivat olemassa jo silloin.
Samoin aivoissa on eroja. Sikiön hypotalamus sykkii mutta lakkaa sykkimästä sen
seitsemän viikon kuluttua, jos siitä on tulossa
poika.
Aivojen vasen puolisko on kuin ”insinööripuolisko”, sillä ajatellaan vain koneasioita,
päivittäisiä tarpeita, mutta oikea puolisko on
se varsinainen tunteileva puoli, ja se on naisella vahvempi sillä aivopuoliskoja yhdistävä
aivokurkiainen on kaikilla naisilla paksumpi,
joka tarkoit-taa, että nainen yleensä pystyy
yhdistämään sieluk-kuuden arkipäivään, nimittäin jos hän on osannut syödä oikein.
Naisen ja miehen syömisessä kun pitäisi
olla eroja, ruoan seitsemästä oktaavista yksi
oktaavi eroa. Naisella yksi oktaavi enemmän jin puoleen kuin miehellä, siinä jin/
jang skaalassa, kuten nuo viisaat kiinalaiset
sen ovat laskeneet, he nimittäin osaavat sen
tehdä, kuten monet muutkin Kaakkois-Aasian
kansat, ja se näkyy heissä, naiset ovat naisellisia ja miehet miehisiä, kuten kuuluukin olla!
Tietenkin meissä miehissä on jin/jang tasapainoisiakin, ja silloin ehkä osaisimme olla
viisaampia.
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Nyt tiedeihmiset ovat osanneet erottaa
meidän kro-mosomimme toisistaan, naisilla
on kaksi XX kromosomia ja miehillä XY kromosomit mutta epäilen että tuosta miehen toisesta X-kromosomista on vain yksi sakara poissa,
ja siksi (miehet) keksivät sen Y-muotoon!
Miehet ovat yleensä ”keksineet” kaikki
uskonnot, heprealaisuuden, kristinuskon ja
islamin, ja ovat niin fanaatikkoja niiden puolesta että tappavat toisin-ajattelijoita sen takia. (Fan on piru, he siis ovat pirullisia)
Tässä sitä on mietittävää meille.
Naisia kun kovin haukutaan huoriksi, niin
on syytä kertoa, että se sana on aikoinaan
ollut ”huuri”, eikä se ole tarkoittanut prostituoitua, naista joka antautuu rahasta, eikä
varmaankaan voi siitä olla iloinen, hänenhän
täytyy ”antaa” vaikka minkälaiselle mämmikouralle, ja vaikkei tuntisikaan mitään häntä
kohtaan. Ehkä ”ilotyttöä” kuitenkin sillä vain
suomenkielellä tuo sana tarkoittaa ketä hyvänsä naista, rakastettua, morsianta, vaimoa
joka silkasta rakkauden ilosta ja nautinnostaan antautuu sulhaselleen, miehelleen, tai
kuka nyt sitten sattuu silloin olemaan hänen
mielitiettynsä.
Noiden sanojen merkityksissä on vinha
ero.
Ja naisella on ”vitu” ja ”pilu”, alunperin,
mutta joihin sanoihin suomenkieliset ovat lisänneet yhden ”T”:n ja yhden ”L”:n jotta se
painaisi enemmän, kuulostaisi roisim-malta.

Miehillä, no, miehillä on ”pili” ja ”kuli”,
vaikka tietysti rakkaalla lapsella on monta
muutakin nimeä. Näitä nimiähän ystävämme
eestiläiset käyttävätkin
”Kyy”(rpää) on yksi, kotoisin jo sieltä
Raamatun para-tiisista, ja se Aatamin ”omena”, se tietysti on se mollukka sen kyyn päässä, ja siinä taas on sekä se kuuluisa kolmas
silmä kuin myös sydän, sen alapuolella, jos
vaan vaivaudutte katsomaan.
Tallinna oli ennen ”Reval”, mutta se on
kirjoitettu väärin, se kuuluisi olla ”Räfval” eli
ketun-vaali, no miten ihmeessä?
Kaunista naistahan on aina sanottu ketuksi (foxy lady) ja vielä puoli vuosisataa sitten naiset kantoivat kettupuuhkaa kaulansa
ympärillä, päineen ja häntineen.
No, Räfvalissa Suomenlahden eteläpuoliset neidot kisasivat kunniasta tulla valituksi Lemminkäiselle puolisoksi, Suomen
Joutseneksi, Suomettareksi, kerran sukupolvessa, ja jota varten heidän ”rasiansakin” tutkittiin tarkkaan, sen piti olla oikean värinen
(karmosiinin punainen) ja hyvin tuntoherkkä.
Se oli ”reva”, kuten sitä Helsingissäkin
kutsuttiin vielä ennen sotia, mutta sitä ei käytetty kirosanana.
Naisen klitoristakin on verrattu ketun
kieleen, Karja-lassa ja jopa Kiinassakin!
Ohhoh teitä tyttöjä!
Leo Nygren
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