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uten hyvin osaamme laskea, meillä kullakin on viisi sormea kummassakin kädessä,
seikka jonka jokainen pikkulapsikin huomaa
ennen pitkää. Niitä imeskellään ja niillä leikitään, ja koska ne vain ovat siinä, niin niillä on
leikitty ja tehty erilaisia töitä (kaiveltu kehon
aukkoja, nenää ja, voivit...!) myös aikuisena,
ja silloin nimenomaan jotain hyödyllistä tai
mukavaa. Näin on tehty aina, ja niinpä meillä
alku-ihmisillä, suomalaisilla ja kreikkalaisilla,
on niistä ihan omat tarinansa, käypä siis pesemässä pikku kätösesi, tai karvaiset kourasi,
niin pääsemme alkamaan.
Siis viisi sormea, tai ei oikeastaan, siis
peukalo ja neljä sormea, ja niillä toki on kullakin omat nimensä ja omat vastaavuutensa,
yhtä hyvin planeetoissa kuin Jumalissakin,
ja muitakin vastaavuuksia niillä on, kunhan
päästään sinne asti, ja vieläpä niillä testataan
aivopuolikkaitakin, sormipelillä.
Peukalo on Mars väkevä, Etusormi on
Jupiter lainlaatija, Keskisormi on (hyi hitto,
miksi…?) Saturnus, tuhma tyhmeliini, Digita
impudica, Nimetön, (hassua, ei muka nimeä, protestoin!) Venus, Rakastaja tai -tar, ja
Pikkurilli, Maagi, tietäjä, Merkurius. Tässä kannattaa panna merkille että vain suomenkielessä nimetön on nimetön, muilla sormus-sormi,
sillä sehän on se vasemman käden sormi joka
vastaa siitintä, johon vihittäessä mies pujottaa-panee naiselle sormuksen, symbolisessa
yhdynnässä!
Sitten on vielä kiinalaisen terveysopin mukaiset energiaradat jotka joko alkavat tai päätyvät eri sormiin. Peukalo keuhkot, etusormi
paksusuoli, (se saatanan +=*/¤&%”½) keskisormi sydänpussi, (myös munapussit) nimetön

kolmoisenergia, siksi niin vahva, pikkusormi
sydän (joka käsittää myös sukuelimet, usko tai
älä!) Tämän takia mm. Shiatsussa pitäisi aina
hieroa sormien lisäksi myös vatsa ja rintakehä,
niissä on näiden elinten YIN vastaavuusalueet,
kun selässä on YANG vastaavuudet.
Kas noin, päästiinpähän edes alkuun, mutta on meillä niille ihan suomenkielisetkin nimet, meidän jumalperheen mukaan, tietenkin!
Siis tuossa järjestyksessä; Ukko, Ilmarinen,
Lemminkäinen (se hänen kyr…!) Suometar, ja
Ilmatar.
No niin, mutta nyt se sormileikki. Istupa
pöydän ääreen, rummuta sormen-päilläsi pöytää, ensin oikealla kädellä, sitten vasemmalla,
järjestyksessä, pikkusormesta peukaloon ja
päinvastoin, nopeasti, meneekö helposti, ja
yhtälailla molemmilla käsillä? Sitten yhtä aikaa
molemmilla käsillä, miten sujuu?
No nyt jos kaikki meni hyvin, niin sitten on
OK, mutta jos ei, (perkele) niin sitten aivopuoliskot eivät ole symmetriassa, unisono, tieto ei
kulje hyvin niiden välillä. Vasen aivopuolisko
hallitsee oikeaa kättä, ja päinvastoin. Vasen
aivo on se millä yleensä hoitelemme kaikki
pikkutarkat tavalliset hommat, siis oikealla
kädellä, Oikea aivopuolisko on vaikeampi, ainakin meillä miehillä, se ei aina tahdo oikein
funksuneerata, siis vasen käsi, tai sen sormet, kuten jokainen heppu voi sen itsestään
todeta, naiset ovat näppärämpiä kaksikätisiä,
Hiisi vieköön! Mutta harjoitus tekee mestarin,
niinhän meitä lohdutetaan. (kummalla kädellä
runk…? vaihdapa kättä, miltä tuntuu?)
Kuten voit itse huomata, ei se niin yksinkertaista olekaan, vaikka ne sormet ovatkin
ensimmäinen tietokone, niillä on opittu las-
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kemaan, ainakin kymmeneen, ja niinhän tietokoneellakin numerot ovat 1 & 0. Ne ovatkin
Digit. Niitä kannatta myös hoitaa, pitää niitä
kunnossa, mm. vedellä niitä niin että nikamat
naksuvat, (ei onnistu pihvinpurijoilla) ja hieroa niitä. Jos puret kynsiäsi niin ruokavaliosi ei ole oikea, et ehkä saa ruoastasi oikeita
makuja, oikeissa suhteissa, hapanta, kirpeätä, suolaista, tunne-elämässäkin mättää. Jos
niissä on valkeita pilkkuja, syöt liikaa sokeria, jne, kiinalaisittain ajateltuna, ja tämäkin
jos edes tunnettaisiin niin voisimme olla sekä
kauniimpia että terveempiä, nyt joka rontti…,
no, olkoon!
Ihmistä voi lukea kuin avointa kirjaa, jos
tuntee tuon kiinalaisperäisen terveysopin, käsistä, kasvoista, kaikesta, joskus ihan itkettää, joskus huolestuttaa, ja joskus, hyvin harvoin, hymyilyttää, kun katselee teitä kanssaeläjiä. Naama ja kädet ovat ihmisen käyntikortit, niitä on kaiken näköisiä, vinoja ja irvessä

mikä minnekin suuntaan, joku nättikin, usko
jo, siksikin niitä kannattaa hoitaa. Sormista
vielä, niiden pituuserot kertovat ihan omaa
kieltään, se kuuluisa keskisormi on niin tyhmäntuhma että sen aina kuuluukin olla muita
pidempi, mutta jos nimetön on pidempi kuin
etusormi, silloin voit onnitella itseäsi sillä sinulla on silloin (perityt) vahvat seksuaalienergiat, kuin että olet muutenkin terveempi, tukkakin kasvaa kohisten. Katsopa sormiasi nyt
tämän tiedon valossa uudelleen, helli ja ihaile
niitä, niissä on enemmän näyttöä sisäelimistön atomivoimalasta kuin mitä olemme tähän
asti osanneet kuvitellakaan. Mutta tähänkin
kuuluu varoitus, ihmisen ylä- ja alapäät eivät voi toimia yhtä aikaa, jos alapäässä kutiaa ja se mehustuu, yläpäässä on lyhytsulku!
(tätä tämmöistä nämä helteet teettää, piru
vieköön!)
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