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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)!

► Nu uita: după 
primul an micu
țul tău intră în 
perioada GLYSPY (n.t.- adică perioa-
da IMI TĂRII) când este potrivit săi 
arăţi acestuia CELE PATRU MIȘCĂRI 
DE RELAXARE ȘI RECUPERARE ALE 
SEMNELOR NATURII! Și nu numai 
atât(!), aceste... eforturi simple îți vor 
oferi, în plus, liniștea de care ai nevoie!  
 
► Exercițiul APEI seamănă extrem 
de mult cu mișcarea unui VAL: mâinile 
întinse pleacă din spate, înaintează 
încet, pe o mișcare cir cu lară, ca, la 
sfârșit - când membrele su perioare 

ajung la nivelul 
capului! - să cadă, 
epuizate,în jos! 

 
► Secretul acestui exercițiu  ca și 
al celorlalte!  este VIZUALIZAREA! 
TREBUIE SĂ DEVII UN CURENT 
DE APĂ, care serpuiește alene în-
tr-o mare de liniște! La un moment 
dat VÂNTUL te RIDICĂ și te trans-
formă într-un VAL!... ACUM EȘTI 
UN VAL!!!... Mâinile tale se duc ușor în 
spa te, începând să formeze mișcarea; 
apoi se suie încet, în sus, pentru a forma 
unda de apă!... Nimic nu durează o veșni-
cie și va lul dispare... 
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APA este... MALEABILĂ! 
Acceptă moliciunea!



Ca un val,  
mâinile 
coboară lin  
și urcă  
circular 
până  
la nivelul  
capului.

La fel, 
ca un val,  
mâinile 
coboară lin  
și urcă  
circular 
până  
la nivelul  
capului.

Piciorul  
stâng se duce,  
flexat, în faţă.

Acum piciorul  
drept se duce,  
flexat, în faţă.

Repetă 
EXERCIŢIUL 

de 4 ori

De aici 
mâinile cad, 
fără vlagă, 
în jos!

Din nou, 
de aici 
mâinile cad, 
fără vlagă, 
în jos!
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Mâinile  
se trag  
ușor 
în spate!

Mâinile  
se trag  
iar 
în spate!
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