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ŞCOALA NATURII - dezvoltarea ARMONIEI PRE-NATURALE

Din prima secundă a ÎNSĂMÂNȚĂRII trebuie să mulțumim NATURII că ne  
permite să trăim alături de EA! Trebuie să protejăm NATURA, pentru viitor!  
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Notă autor: pentru a înțelege cât mai bine TEXTUL vom folosi cât mai puțini termenii din limba xyxidiană (sau doar atunci când este nevoie)!

► ȘCOALA NATURII  - AKSALYA = AKSA (n.t.: ASCULTĂ) + LYA 
(n.t.: SIMTE) = ASCULTĂ și SIMTE! - se bazează pe studii și ob-
servații foarte vechi ale înțelepților XYXIDIENI, care au constatat 
două situații simple care puteau fi „exploatate”:  
1. - devreme, după momentul  ÎNSĂMÂNȚĂRII - STARYY = 
STA (n.t.: DEPUNEREA, AȘTERNEREA) + RYY (n.t.: SĂMÂNȚEI) = 
AȘTERNEREA SĂMÂNȚEI! - se poate face EDUCAȚIA viitorului 
„vlăstar” xyxidian! 
2. - din săptămâna a 10-a, MAMA - prin anumite GESTURI (vezi TA-
BELUL 2) - poate interacționa cu fătul! 
 
► Din TABELUL 1 se poate observa că dezvoltarea viitorului copil 
pleacă PRIMA DATĂ din zona TACTILĂ, de ATINGERE (ATY), ceea 
ce înseamnă foarte clar că și fătul vrea să interacționeze foarte 
timpuriu cu mama sa. 
 
► De asemenea, tot din TABELUL 1 vedem că GUSTURILE (GY) - 
respectiv PAPILELE GUSTATIVE (PAPY TUA) - sunt cele care ur-
mează pe scara dezvoltării viitorului xyxidian, deci, din acest moment, 
MAMA trebuie să știe că: 
- de acum se formează preferințele gustative ale bebelușului;
- dacă mănâncă prea IUTE, viitorul bebeluș poate fi mai agitat; 
- dacă mănâncă prea DULCE, viitorul bebelus poate fi un mare  
pofticios;
- dacă mănâncă prea SĂRAT, viitorul bebeluș poate avea probleme 
circulatorii;
- dacă mănâncă prea AMAR, viitorul bebeluș poate fi mai mereu trist. 

► Mergând mai departe (tot din TABELUL 1) remarcăm că MIRO-
SUL (MY) apare destul de repede, deci, din a 8-a săptămână MAMA 
trebuie să cunoască următoarele: 
- mirosurile prea PUTERNICE pot agita micuțul;
- mirosurile UȘOARE, suave, calmează bebelușul. 
 
► auZul (AY), din săptămâna a 20-a de CREȘTERE este funcțio-
nal, deci din acest moment MAMA, pentru făt și pentru ea își poate 
citi singură, în momentele de relaxare, o poveste, un basm! Trebuie 
cunoscut faptul că, dacă mama va sta mult în NATURĂ, dragostea și 
adaptarea în mediu înconjurător a viitorului xyxidian va fii mult  mai 
ușoară, toate SUNETELE care formează simfonia NATURII fiind 
deja cunoscute de acesta! 
 
► Ei bine,  VĂZUL (VY) din săptămâna a 26-a de CREȘTERE este 
aproape funcțio nal (abia după alte 7 săptămâni, fătul poate percepe 
clar LUMINA)! Din acest moment pentru dezvoltarea armonioasă a 
fătului se pot realiza niște acțiuni benefice: 
- pentru crearea unui program bun de culcare și somn  a viitorului 
copil, mama dimineața, la prânz și seara trebuie să stea cel puțin 
30 de minute afară, la SOARE (NOVA MYXS). 
- mai târziu, aceasta perioadă de stat la LUMINĂ se poate asocia cu 
ceai calmant și cu fredonarea unor cântece calme, plăcute! 
 
(Totuși, rândurile de mai sus sunt DOAR niște sfaturi orientative, 
care nu sunt obligatoriu de urmat, mai ales când apar situații speciale 
de CREȘTERE - și în aceste cazuri se consultă VRACYY - n.t.: doctorii!)
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ŞCOALA NATURII - DEZVOLTAREA STYurilor (SIMŢURILOR) PRE-NATURAL

ŞCOALA NATURII începe practic din a 10-a săptămână de la STARYY 
(n.t.: ÎNSĂMÂNŢARE) când fiecare moment de dezvoltare va fi atent asociat  
cu GESTURI care vor îmbunătăţii NATURAL viitorul (adult) XYXIDIAN!  40
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AY (n.t.: auZ)VY (n.t.: VĂZ) MY (n.t.: MIROS) GY (n.t.: GUST) ATY (n.t.: ATINGERE)

În a 26-a săptămână  
de viață în burtica 
mamei, viitoarea fiin-
ță deschide VYY (n.t.: 
ochii) ! După încă  
7 săptămâni, micuțul 
xyxidian poate sesiza  
LUMINA!

Din acest moment 
viitoarea... entitate 
poate SĂ PERCEAPĂ 
sunetele. Mai târziu, 
în a 25-a săptămână 
de dezvoltare, AYY  
(n.t.: urechile) mi-
cuţu lui sunt dezvol-
tate din punct de 
vedere structural!

Deși primii receptori 
ai MY (n.t.: mirosu-
lui) apar repede - în 
săptămână a 8-a de 
evoluție - NYAYTUL 
(n.t.: nasul) urmaşului 
xyxidian se va dez-
volta complet abia în 
săptămâna a 15-a!

Din această clipă 
încep să se dezvolte 
primele PAPY TUA 
(n.t.: papilele gusta-
tive) ! După 25 de 
săptămâni GY (n.t.: 
simţul gustativ) este 
matu rizat complet!

Primele ZONE ale 
ZAMYREI (n.t.: pie lii) 
- CYRII (n.t.: obrajii) 
și organele MAXY-
ATE (n.t.: geni tale) 
devin SENSIBILE la 
atingere. În săptămâ-
na a 32-a ATY (n.t.: 
atingerea) este la 
potențial maxim!
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ŞCOALA NATURII - mici SECRETE ale GESTURILOR PRE-NATURALE

ATINGEREA, SUNETUL SUAV, LUMINA sunt oferite de NATURA ca  
să evoluăm! Folosite cu grijă, cele TREI, pot oferi rezultate extraordinare!
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Notă autor: la fel, pentru a înțelege cât mai bine TEXTUL vom folosi cât mai puțin terminologia xyxidiană!

Timp de 10 ronduri nolare (n.t.: săptămâni terestre) CREȘTEREA 
PRE-NATURALĂ trebuie lăsată să decurgă absolut normal! Mai apoi 
pot să apară... GESTURILE! 
 
1. PRIMUL GEST, ajută MAMA să mângâie... OBRAJII fătului (n.t.: 
în limba xyxidiană FĂTUL se numește TRAXYA, sau - altfel spus - în 
traducere, VLĂSTARUL CARE CAUTĂ LUMINA!). Practic, atinge rea 
ușoară a burții în partea inferioară a acesteia realizează întâlnirea 
de... GRADUL UNU cu viitorul copil xyxidian. 
 
2. al doilea GEST, este - de fapt - o... GRIJĂ mai mare 
pentru NUTRIȚIA MAMEI. Aceasta trebuie să știe că alimentele 
VERZI sau GalBene, proaspăt culese din NATURĂ (și, evident, 
bine spălate!) sunt cele mai indicate pentru CREȘTEREA micuțului 
ei. Alături de aceste alimente, lichidele de culoare ALBĂ (în special 
laptele) nu trebuie să lipsească de la nicio masă a gravidei. Bineînțeles 
și hrana de culoarea PĂMÂNTULUI (adică CARNEA) trebuie con-
sumată cel puțin odată pe zi. 
 
3. AL TREILEA GEST se concretizează mai mult într-un STUDIU 
de REACȚIE. Mai clar spus, de fiecare dată când MAMA întâlnește 
UN MIROS NOU, să FIE ATENTĂ ce... RĂSPUNS oferă trupul ei:  
- dacă corpul se relaxează, această aromă poate fi folosită ca terapie 
de calmare, atunci când va fi cazul! 
- dacă corpul se crispează, se contractă, respectiva... aromă va fi 
îndepărtată de femeia însărcinată! 
- preferințele olfactive ale mamei pot fi, mai târziu, și ale copilului! 

4. AL PATRULEA GEST se numește... MUZICĂ. Începând din 
săptămâna a 20-a, viitoarea mamă trebuie să asculte SIMFONIA... 
NATURII! SUNETE ca șuieratul VÂNTULUI, foșnetul COPACI-
LOR vor ajuta de pe acum - PRE-NATURAL! - la integrarea rapidă în 
NATURĂ a viitorului copil xyxidian. 
 
5. AL CINCILEA GEST se leagă de VY (n.t.: VĂZ). De acum femeia 
însărcinată trebuie să stea cât se poate de mult afară, LA LUMINĂ, în 
mijlocul NATURII. Căldura lui NOVA MIXS (n.t.: SOARELE) vor ajuta la 
dezvoltarea și confortul CROMATIC al viitorului XYXIDIAN. 
 
► De asemenea înțelepții de pe planeta XYX recomandă: 
- oricare femeie însărcinată - în măsura posibilitățiilor - să nu re-
nunte la mișcare; 
- de fiecare dată - când se poate! - viitoarea mama să realizeze mici 
reprize de înot;
- gravida trebuie să bea zilnic cel puțin şapte pahare de lichide, pen-
tru a evita constipaţia; 
- în nutriția femeii însărcinate nu trebuie să lipsească alimente care 
conțin FIER (carnea de pasăre, peștele de râu proaspăt). 
 
► Iar pentru a PRIMII sprijinul NATURII gravida trebuie să reali-
zeze următoarele: 
- până la naștere să țină mâna 10 minute/zi pe scoarța unui COPAC; 
- să planteze 10 arbori (care vor rămâne moștenire viitorului copil); 
- să se spele frecvent cu apă curată; 
- măcar odată în 40 de săptămâni să savureze un răsărit și apus de Soare!
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ŞCOALA NATURII - GESTURILE PRE-NATURALE

Toate GESTURILE mamei (ulterior şi ale membrilor de familie!) se vor face  
urmărind exact momentele de dezvoltare din GRAFICUL de mai sus!  
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AY (n.t.: auZ)VY (n.t.: VĂZ) MY (n.t.: MIROS) GY (n.t.: GUST) ATY (n.t.: ATINGERE)

Acum este bine ca 
MAMA - atunci când 
se poate! - să savu-
reze asfiinţituri de 
soare (cu lumină caldă 
şi difuză). Acest 
lucru ajută la o bună 
dezvoltare a vederii 
şi întărirea sistemului 
nervos al fătului.

Notă autor: pentru a înțelege cât mai bine GESTURILE PRE-NATURALE vom folosi cât mai puțini termenii din limba xyxidiană!

Din acest moment este 
recomandat ca mama 
să-i citească fătului 
poveşti! Lecturarea 
se va face cu o voce 
calmă, egală. Mai târ-
ziu şi tatăl poate citi 
pentru micuţ basme. 
Acest lucru va duce 
la apropierea prin 
SUNET dintre mamă, 
tată şi copil, ajutân-
du-l pe acesta să-şi re-
cunoască ușor părinţii! 

MAMA trebuie să fie 
atentă la ce mănâncă! 
Este bine să nu se 
consume alimente cu 
mirosuri puternice, 
ci, din contră, cu 
arome mai ușoare. 
Acest lu cru ducând la 
calmarea micuțului și 
întărirea sistemului 
nervos al acestuia!

Din această clipă 
ce mănâncă mama 
poate gusta și copilul! 
Acum se realizează 
PREFERINȚELE GUS-
TATIVE ale viitorului 
adult xyxidian!

MAMA poate de acum 
să-și mângâie bur-
tica ușor, cu grijă. 
Aceasta interacțiune 
putând fi percepută 
de făt, care se va 
simți astfel în sigu-
ranță, protejat! 

TABELUL 2


