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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)!

► SECRETUL 
acestui exercițiu 
de FOC este CO-
ORDONAREA: adică, în timp ce MÂI-
NILE lucrează, PICIOARELE se flexează!  
 
► TRUCURI mici, efecte MARI! 
- La toate mișcările prezentate până 
acum RESPIRAȚIA trebuie să fie 
CALMĂ, ca o adiere de primăvară! 
- Dacă sunteți obosit și nu prea aveți 
chef să realizați aceste exerciții: NU 
FACEȚI DECÂT O SERIE din aceste 
mișcări! 
- La EXERCIȚIUL AERULUI, atunci 
când trageți mâinile în spate INSPI-

RAȚI (încercând 
să vizualizați cum 
aerul curat vă 

umple plămânii), iar când aduceți mâinile 
în față EXPIRAȚI! 
- EXERCIȚIUL PĂMÂNTULUI se 
poate... prelungi și în alte situații: când 
vă spălați pe mâini, pe dinți etc. Și nu 
uitați: RESPIRAȚI calm, pe nas! 
- EXERCIȚIUL APEI trebuie să... curgă 
alături de mișcările dumneavoastră: 
MÂINILE - prin magie! - vor face un 
VAL, care se sparge efemer la țărm! 
- „FOCUL” va... ARDE oboseala din 
încheieturi doar dacă tragi bine de  
mâini și flexezi puternic din picioare.
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FOCUL cere... COORDONARE! 
Trage și flexează!



Mâna  
dreaptă 
se întinde 
paralel cu 
pământul, 
fiind  
blocată 
viguros  
de mâna 
stângă.

Se repetă 
exercițiul 
schimbând 
piciorul  
și mâinile!

Piciorul  
stâng se duce,  
flexat, în faţă.

Acum piciorul  
drept se duce,  
flexat, în faţă.

Repetă 
EXERCIŢIUL 

de 4 ori

Din aceasta poziție 
mâna stânga trage spre 
corp mâna dreaptă, în 

timp ce piciorul stâng se 
flexează ușor în față!
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