
JURNALUL  
lui AclePŸo
● Navigația prin acest document PDF se poate face prin 3 metode:  

1. tastele PageUp și PageDown! 2. tastele direcționale SUS și JOS! 3. Click cu MOUSeUl! 
 

● Tasta esc (escape) te scoate din vizualizarea de pe întreg ecranul!

„Un COPAC băTrâN - înainte de a se... rupe sub povara sutelor de ani! - M-A rUgAT Să FAC  
DiN leMNUl lUi coperta JUrNAlUlUi MeU! i-am îndeplinit voia, în speranța că o parte  

din ÎNȚelePCiUNeA lUi se va răsfrânge și PeSTe râNDUrile Mele...!”



Dacă uităm TreCUTUl, 
punem în pericol ViiTOrUl!

Acest JUrNAl aparține lui AclePŸo,  
din Zona liberă a Planetei XYX.  

Dacă găsiți aceste rânduri, citiți-le!  
Pentru VOi, pentru Cei CAre ViN,  

pentru NATUră!!!

JURNAlUl lui AclePŸo

www.aclepyo-story.ro



la început vă voi dezvălui mici 
secrete ale locului în care trăiesc! 

Alfabetul XYXiDiAN, ceasul, 
timpul, anotimpurile din Zona 

liberă a Planetei XYX (și multe 
altele!) vă vor ajuta să înțelegeți  

cât mai bine lumea mea!
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(AlFAbeTUl XYXYDiAN)
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=R 
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=T 
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(CeASUl XYXYDiAN)
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(TiMPUl XYXYDiAN)

1 rOND bANAl = 1 SeCUNDă terestră 
1 rOND SiMPlU = 1 MiNUT terestru 
1 rOND COMPleX = 1 Oră terestră 
1 rOND ASTrAl = 1 Zi terestră 

1 rOND NOlAr = 1 SăPTăMâNă terestră: 
ClUP (luni), ClAP (Marți), XiM (Miercuri),XOM (Joi),  

YAP (Vineri), ViX (Sâmbătă), VeX (Duminică). 
1 rOND PlAT = 1 lUNă terestră 

1 YYY = 1 AN terestru 
1 XeP = 50 YYY
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(NOrD)

(V
eS

T)

(eST)

(SUD)
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(bUSOlA XYXYDiANă)

Datorită minereurilor  
cu proprietăți magnetice  
din nucleul planetei XYX,  

acul busolei va arăta mereu 
spre !  

= Nord 
= Sud 
= Vest 
= est



(iNDiCii XYXiDieNi = ZODiile TereSTre)

iNDiCii XYXiDieNi sunt asemănători ZODiilOr de pe TerrA  
și sunt în număr de PATrU. Aceştia se asociază cu PlANeTe specifice. 

OriCe ființă este născută sub puterea unui iNDiCe! 
 
 

PriMUl iNDiCe:  (RAXYS) 
cei născuți sub puterea lui rAXYS se află sub influența planetei NOVA MYXS. 

rAXYS simbolizează o voinţă de fier, o raţiune și o judecată superioară. 
Nativii acestui iNDice vor iubi soarele, vor fi persoane vesele, radioase, dar 
hotărâte. (O vorba de pe planeta XYX spune: “Ferește-te de ZÂMBetUl care 

devine o ARMĂ, pentru că niciodată nu vei putea lupta cu el!“.) 
Adesea cei născuți sub acest iNDice vor avea un viitor special,  

dedicat unor țeluri mărețe. 
 rAXYS este un iNDiCe cu element de FOC.
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Al DOileA iNDiCe:  (PRAcXY) 
cei născuți sub puterea lui PrACXY se află sub influența planetei ZYX. 

PrACXY simbolizează puterea schimbării, adaptabilitatea. 
Nativii acestui iNDice vor venera aerul curat, vor fi persoane drăguțe,  

sociabile, dar schimbătoare. (O vorba de pe planeta XYX spune: “O ființă PReA 
DRAGUțĂ uneori ascunde ceva!“.) 

Adesea cei născuți sub acest iNDice vor fi înclinați spre magie. 
PrACXY este un iNDiCe cu element de Aer. 

 
. 

Al TreileA iNDiCe:   (DRAWYON) 
cei născuți sub puterea lui DrAWYON se află sub influența planetei XiNOP. 

DrAWYON simbolizează puterea renașterii, a regenerării. 
Nativii acestui iNDice vor îndrăgi pământul, vor fi persoane indulgente, dar  

tenace. (O vorba de pe planeta XYX spune: “cel care iartă des nu este prost!“.) 
Adesea cei născuți sub acest iNDice vor fi excelenți strategi, care vor găsi  

întotdeauna cele mai bune soluții în cele mai grele momente! 
DrAWYON este un iNDiCe cu element de PăMâNT.
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Al PATrUleA iNDiCe:   (SelectO) 
cei născuți sub puterea lui SeleCTO se află sub influența planetei XYX. 

SeleCTO simbolizează calmul, echilibrul și viața. 
Nativii acestui iNDice vor fi de o vitalitate debordantă și vor iubi NAtURA.  

(O vorba de pe planeta XYX spune: “tot ce ne înconjoară este MAGie! Dacă am 
înțeles acest lucru suntem - deja! - adevărați VRĂJitORi!“). 

Adesea cei născuți sub acest iNDice vor fi înclinați spre astrologie și magie. 
SeleCTO este un iNDiCe cu element de APă. 

 
Caracteristicile mele: 

iNDice nativ: SelectO. 
ANOtiMP specific: YZYARA. 
eleMeNt caracteristic: APA. 
tRĂSĂtURi: calm, echilibrat,  

iubesc NAtURA și ViAțA. 
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(ANOTiMPUrile XYXYDieNe)

ZYZArA  
(ca și vara terestră)  

FOC

YXYArA  
(ca și primăvara terestră) 

PăMâNT

YKYArA  
(ca și toamna terestră)  

Aer

YZYArA  
(ca și iarna terestră)  

APă
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1 TOrg = 1 grAD CelSiUS terestru 
1 KVerTY = 1 MeTrU terestru



Cele 3 regUli (sacre) XYXiDieNe: 
 

regUlA UNU:
NATUrA eSTe MAgie PUră! 

regUlA DOi:
reSPeCTă Și PrOTeJeAZă NATUrA! 

regUlA Trei:
ViAȚA eXiSTă DOAr DATOriTă NATUrii!
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Cele 10 regUli  
Ale eDUCAȚiei XYXiDieNe 

 
1. Nu trebuie să-ți dorești mai mult decât îți oferă Natura!  
2. ca să câştigi eternitatea plantează - cel puțin! - un pom!  

3. Respectă APA, AeRUl, PĂMÂNtUl și FOcUl  
pentru că fac parte din tine!  

4. tradiția și istoria sunt sacre! Fără ele nu avem rădăcini!  
5. Nu deranja pe altul mai mult decât te-ai deranja pe tine!  

6. e bine să fii politicos și respectuos, dar nu... prost!  
7. Dincolo de orice suntem eNeRGie! Altceva... NU rămâne! 

8. Învață de la părinți și bunici! ei îți doresc întotdeauna binele! 
9. există școala Vieții și școala NAtURii!  

Alege-le pe amândouă! 
10. Viața este mai bună dacă iubești Natura! 
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