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ŞCOALA NATURII - AL DOILEA YYY (AN) DE VIAȚĂ

Notă autor: deși desenele exercițiilor nu sunt de o excepțională calitate, sperăm ca ele să fie - măcar! - extrem de explicative!

► În perioada 
GLYSPY (n.t.- 
perioada IMI-
TĂRII), atunci când micuțul tău se joacă,  
nu uita să faci CELE PATRU MIȘCĂRI 
DE RELAXARE ȘI RECUPERARE ALE 
SEMNELOR NATURII! Chiar dacă co-
pilul pare este ocupat cu jucăriile, toate 
mișcările pe care le faci în apropierea 
lui sunt inconștient asimilate! 
 
► Dacă scopul - și SECRETUL! - exer-
cițiului de AER este dezvoltarea DI-
NA MICII corpului, acum, la exercițiul 
PĂMÂNTULUI se va întării STABILI-
TATEA acestuia.  

Comparativ, la 
AER, mișcările 
curg ușor una 

în cealaltă, dar la (exer cițiile de) 
PĂMÂNT trebuie să ne lăsăm cât mai 
jos, să ținem tălpile paralele, și să 
menținem - cu timpul! - cât mai mult 
poziția (respirând regulat)! 
 
► TAINA acestor EXERCIȚII este 
faptul că NU TREBUIE să ne chinuim 
să facem mișcările... ca la carte! PO-
ZELE EXPLICATVE arată DOAR NIȘTE 
REPERE de urmat, fiecare încercând, 
mai târziu, să-și găsească RITMUL și 
ARMONIA...!  ›››› 
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PĂMÂNTUL este... STABIL! 
Deci REZISTĂ!



Din aceasta 
postură,  
piciorului 
drept se duce 
lângă piciorul 
stâng revenind 
în POZIȚIA 1

Prin pivotul  
piciorului stâng, piciorul 
drept se deplasează  
în față, iar corpul ajunge 
în poziția... călărețului

Treptat, după 
multe ore de 
antrenament, 
când stați de 
la 5 minute în 

sus  în aceasta 
postură, veți 

simți puterea 
PĂMÂNTULUI!

Din această  
postura  
ne ducem  
la POZIȚIA 4, 
schimbînd  
piciorul! 

 POZIȚIA 2 - SE STĂ ÎN POSTURĂ 5 SECUNDE

 POZIȚIA 3  POZIȚIA 4 - SE STĂ ÎN POSTURĂ 5 SECUNDE

POZIȚIA 1 

Mâinile,  
îndoite din cot,  
se ridică la nivelul  
umerilor

3www.aclepyo-story.ro


