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ŞCOALA NATURII - AL DOILEA YYY (AN) DE VIAȚĂ

Notă autor: pentru a înțelege cât mai bine TEXTUL vom folosi cât mai puțini termenii din limba xyxidiană (sau doar atunci când este nevoie)!

► Așa cum spu
neam, după primul 
an de viață,  apare 
perioada GLYSPY (n.t.- perioada IMI-
TĂRII) când este foarte bine să începi 
săi arăţi copilului tău CELE PATRU 
MIȘCĂRI DE RELAXARE ȘI RECU-
PERARE ALE SEMNELOR NATURII! 
 
► Trebuie precizat că procesul de 
asimi la re pentru micuțul care abia a 
împli nit UN YYY nu se poate face 
decât prin de monstrație...!  
Altfel spus, în joacă, afară la aer cu-
rat, copilul va privi, iar adultul va exe
cuta MIȘCĂRILE DE RELAXARE ȘI 

RECUPERARE 
ALE SEMNELOR 
NATURII! De 

asemenea, trebuie subliniat faptul ca 
aceste exerciții se vor face în ordinea 
clară: AER, PĂMÂNT, APĂ, FOC! 
 
► Înainte de a vă expune, prin desene,  
AERUL - PRIMUL EXERCIȚIU DE RE-
LAXARE și RECUPERARE, vom mai subli
nia faptul că aceste mişcări se vor face în 
condiții de confort al mediului înconjura-
tor și de liniște mentală și spirituală. Pe 
scurt: acest EXERCIȚIU se va executa 
afa ră, în AER liber, când soarele strălu-
cește pe cer și în suflet! ›››› 
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AERUL este... DINAMIC! 
Deci RESPIRĂ!



Acum corpul  
se duce în spate 
cu ajutorul  
piciorului stâng

Trunchiul  
şi piciorul  
drept (flexat)  
se duc în faţă

Exercițiul  
reîncepe 
schimbând  
piciorul!

Mai repetă 
EXERCIŢIUL 

de 4 ori

După această 
postură  
se revine  
la POZIŢIA 1 

Mâinile 
se duc în faţă

 POZIȚIA 2 - SE STĂ ÎN POSTURĂ 5 SECUNDE

 POZIȚIA 3 - SE STĂ ÎN POSTURĂ 5 SECUNDE  POZIȚIA 4

POZIȚIA 1 

Mâinile  
se trag 
în spate, cât  
mai sus posibil
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