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Nämä kasvot kuuluvat Vesi-elementtiin, joissa on kuitenkin mukana 
huomattava määrä Puu-elementtiä. Jos kasvot olisivat pyöreämmät, ne kuuluisivat 
pelkästään Vesi-elementtiin. Veden ja Puun yhdistelmä on hyvä. Olet luonteeltasi 
positiivinen. Olet ehkä hieman liian idealistinen käsittääksesi kaikki taloudelliset 
voimavarasi. Kiinalaiset yhdistävät veden rikkauteen – vesi tekee elämän 
mahdolliseksi – ja rikkaaksi. Vesi kerääntyy, sitä voidaan koota ja varastoida. 
Sitä putoaa taivaalta ja se pulppuaa maalähteistä. Vesi auttaa Puuta tehden sen 
elämän mahdolliseksi. Sama ilmiö on luonnossa ja kasvojen elementeissä. 
 Vesi-persoona sopeutuu uusiin tilanteisiin ja rikastuu. Vesi-ihmiset ovat 
selväjärkisiä, mielenkiintoisia, hyviä keskustelukumppaneita ja diplomaattisia. 
 Puhtaalle Vesi-henkilölle sopisi ammatiksi liikemaailman eri vaihtoehdot, 
mutta Sinä olet Veden ja Puun yhdistelmä. Sinussa on mukana Puun henkisyys 
ja kauasnäköisyys. Naisella tämä yhdistelmä kertoo, että hän pystyy sekä 
luomaan uransa että toimimaan kotiäitinä. Teet myös todennäköisesti 
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hyväntekeväisyyttä auttamalla toisia. Yhteen elementtiin kuuluvana olisit 
voimakkaampi. Nyt kun Sinussa on kaksi elementtiä, hajoitat tekemisiäsi ja 
ajatuksiasi ja tämä aiheuttaa joitakin ristiriitoja. 
  

Paras vaihtoehto elämän- tai työkumppaniksi löytyy Puu-elementistä tai 
Puusta, jossa on mukana Vettä. 
 

Kasvojen kolme poikittaista osaa (tarkoittaen ikävuosia) ovat tasapainoiset, 
ja se kertoo, että elämäsikin on tasapainoista eri ikäkausina. Otsa yhdistetään 
nuoruuteen, ja korkea otsa tarkoittaa sitä, että olet saanut hyvän alun elämällesi. 
Sivusta katsottuna otsasi on litteä eli se tulee suoraan alas hiusrajasta 
kulmakarvoihin saakka. Tämä tarkoittaa, että olet luonteeltasi voimakas ja 
älykäs, mutta olet jo nuorena muodostanut voimakkaita mielipiteitä ja 
vanhempanakin epäröit muuttaa niitä. (Olet ehkä vanhin lapsi ja olet joutunut 
kantamaan vastuuta jo nuorena. Usein perheen vanhimmalla lapsella on 
samanlainen otsa kuin Sinulla.) 
 Keski-iän vuodet eli nenän alue kertoo, että ne vuodet ovat Sinulla hyvät 
rikkauden, perhe-elämän ja saavutusten suhteen. Nenäsi on suora, joka 
tarkoittaa, että olet rehellinen ja tasaluonteinen ja kohtelet kanssaihmisiäsi 
tasapuolisesti. Kun valitset määränpään, menet siihen saavutus saavutukselta 
voittaen perheen, työtovereiden ja ystävien tuen hyvän luonteesi ja kärsivällisyytesi 
avulla. 
 Kasvojen kolmas osa, nenän päästä leuan kärkeen, kertoo ikävuosien 
viimeisestä kolmanneksesta eli vuodet viidestäkymmenestä eteenpäin. Se näyttää 
elämisen hedelmät. Kolmas alueesi on tasapainoinen muiden alueiden kanssa, joten 
nuo ikävuodet ovat mukavat. Tulet elämään suhteellisen terveenä ja onnellisena. 
 

Silmäsi ovat hieman syvällä, josta voi päätellä, että Sinussa on 
romanttista uneksijaa, mutta olet myös erittäin hyvä raha-asioissa. Hevoskilpailut 
tai pörssikauppa voisivat tuottaa hyviä tuloksia. Usein tällaisten silmien 
omistajista tulee runoilijoita tai kirjailijoita, ehkä tutkijoita, ja sellaisina myös 
ympäristö näkee heidät. Pörssimarkettien seuraaminen on usein ystäville täysi 
yllätys. 
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 Silmäsi eivät ole liian lähellä eivätkä liian kaukana toisistaan, vaan väliin 
jää sopivasti yhden silmän kokoinen alue. Tätä pidetään ihanteellisena ja siitä voi 
päätellä, että olet sopeutunut hyvin yhteiskuntaan ja olet tasapainossa maailman 
harmonian kanssa. 
 Suustasi voi päätellä, että haluat komennella muita. Olet lujaluonteinen ja 
itsenäinen sekä tiukka päätöksissäsi. Onneksi olet kuitenkin hyväsydäminen ja 
lempeä. Mutta tarpeesi määrätä asioista peittää joiltakin ihmisiltä nähdä 
paremmat puolesi. Tällaisen suun omaavan henkilön lapset ovat hyvin kasvatettuja 
ja tiukasti kuritettuja. Olet puhelias, mutta et aina kuuntele muita tarpeeksi. 
 Korvat näyttävät ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet. Korvasi ovat 
keskikorkeudella, eivät ylhäällä eivätkä alhaalla, joten ne ovat ikäryhmistä keski-
iän kohdalla. Ne kantavat mukanaan lupauksen menestyksestä. Pärjäät hyvin 
liiketoimissa ja menestyminen tuleekin omien yrittämiesi asioiden kautta. Suurehko 
korvan koko on myös etu elämässä. Se kertoo hyvistä mahdollisuuksista elämässä, 
onnellisesta lapsuudesta ja pitkästä, tuloksekkaasta elämästä. Suurikorvaisella 
ihmisellä on suuria ideoita ja hän näkee asiat kokonaisena. 
 Kuvassa ei näy labiaalivakoa eli uraa suun ja nenän välissä. Jos vako on 
kovin matala ja olematon, se tarkoittaa, että ajatuksesi pyörivät muualla kuin 
seksiasioissa. 
 

* * * 
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