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ŞCOALA NATURII - PRIMUL 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)!

► Un nou (născut) 
xyxidian apare sub 
căldura lui NOVA 
MYXS (n.t. - SOARELE Planetei XYX). 
Așa cum am precizat și în AKSALAYA - 
DEZVOLTAREA ARMONIEI PRE-NA-
TURALE, din momentul în care acesta 
vine pe lume, majoritatea organelor de 
simț sunt aproape funcționale! Micuțul 
bebe poate vedea (la 20-25 de centime-
tri), auzi, mirosi, gusta (mai întâi există 
preferință pentru... dulce) și simți. 
 
► În primul YYY (n.t. - AN terestru) 
de viață mama și micu țul xyxidian vor fi 
ne despărțiți. Iar până aproape de PRI-

MUL ROND PLAT 
(n.t. - prima LUNĂ 
teres tră) aceasta 

se va ocupa de igiena bebelușului ori de 
câte ori este nevoie.  
 
► În funcție de pofta de mâncare a mi-
cu țului, mămica îl va hrăni pe acesta 
aproximativ O dATĂ la PATRU RONDU-
RI COMPLEXE (n.t. - ORE terestre).  
 
► La naștere, fiecare (viitor) xyxidian 
va avea un VRACY (n.t. - echivalentul unui 
DOCTOR pe Pământ),  care va supraveghea 
atent dezvoltarea  micuțului și va sfătui 
mama în legătură cu creșterea acestuia.

www.aclepyo-story.ro

1 2 104 126 83 115 7 9

NATURA ne-a dat SIMŢURILE ca să 
putem comunica de la început cu ea!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
PRIMUL ROND PLAT (n.t. - LUNĂ) al micuțului XYXIDIAN  

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

► Continuând ar-
monia PRE-NATU-
RALĂ din AKSA-
LYA (Școala NATURII) mămica va urma 
să interacționeze la maximum cu puiul 
ei, încercând să îi întărească şi mai mult 
simţurile: 
- în timpul igienei micuțului (ștergerea cu 
apă călduță) mama îi va vorbi sau cânta 
duios acestuia - de preferabil aplecată 
la o distanţă de 0,20-0,25 KVERTY (n.t. 
- aproximativ 20-25 de centimetri de pe 
Terra) de fața micuțului. 
- și acum mama trebuie să aibă grijă 
ce mănâncă pentru că bebelușul o va... 
MIROSI (la propriu!) imediat! 

- de asemenea 
este recomandat  
ca și mama să aibă 

în continuare o igienă strictă - prefera-
bil după baie să se șteargă cu flori de 
VEYAS (n.t. - echivalentul MUȘEȚELU-
LUI terestru)  al căror miros îl va liniști 
pe micuțului ei. 
 
E BINE DE ȘTIUT! 
• după naștere bebelușul va recunoaște 
clar și imediat VOCEA mamei sale! 
 
• Orice viitor xyxidian se va veni pe lume 
cu o înclinație spre gustul dULCE (mai 
târ ziu se vor... contura și celelalte!). ›››› 
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NOVA MYXS ne dă căldura și încre-
derea pentru un viitor VERdE!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
PRIMUL ROND PLAT (n.t. - LUNĂ) din viața micuțului XYXIDIAN  

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

• AUZUL copilului, 
la naș tere, pen-
tru părinții care au 
res pectat ARMONIA PRE-NATURALĂ, 
va fi bine dezvoltat!... 
 
• Simțul TACTIL rămâne cel mai puter nic 
stimul pentru cel mic! de aceea se reco-
mandă cât mai multe... atingeri și masaje 
ușoare realizate de către mămică (MARE 
ATENȚIE: masajul se va face încet, cu 
mângâieri line, pe tot corpul micuțului 
răsfățat!). 
 
• Un nou (născut) xyxidian va dormi apro-
ximativ 14 RONdURI COMPLEXE (n.t. - 

ORE teres tre) și 
se va trezi doar să 
se hrănească sau 

dacă îl deranjează ceva (de exemplu: este 
ud, îl doare burtica, îl sâcâie un sunet sau 
un miros etc). 

• În ultimul RONd ASTRAL (n.t. - ZI 
te restră) din PRIMUL RONd PLAT 
(n.t. - LUNĂ terestră) va veni EXAME-
NUL APEI, CĂLDURII, AERULUI și 
PĂMÂNTULUI (n.t. - echivalentul... PRI-
MEI ÎMBĂIERI de pe Pământ). despre 
acest eveniment foarte important în viața 
ori cărui xyxidian vom scrie în AL dOILEA 
RONd PLAT ! ››››
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NOVA MYXS ne ATINGE cu căldura sa! 
Simțurile xyxidiene... gustă momentul!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL DOILEA ROND PLAT (n.t. - lună) din viața micuțului XYXIDIAN  

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

• Iată că a venit și 
EXAMENUL APEI, 
FOCULUI, AERU-
LUI și PĂMÂNTULUI sau, pe scurt - 
xyxi dian vorbind - AKSAMAGICA (AKSA 
= ASCULTĂ + MAGYCA = NATURA)! 
 
ÎNAINTE de a detalia acest RITUAL 
XYXIdIAN foarte important vom face 
câteva precizări... 
► Pentru a începe... îmbăierea micuţului 
xyxidian, părinţii trebuie să ştie că ESTE 
NEVOIE de: 
(APĂ) - un vas mare cu apă călduţă! 
(FOC) - AKSAMAGYCA se face NUMAI 
în anotimpul cald, ZYZARA (n.t. - vara)! 

(AER) - săpunul cu 
care va fi (uşor) 
spălat micuţul nu 

trebuie să miroasă puternic! 
(PĂMÂNT) - vasul în care se va realiza 
RITUALUL trebuie să fie din lemn de 
esen ţă tare - RYVY (rodul Pământului)! 
 
► La ritualul AKSAMAGYCA, pe lângă 
părinţi, vor mai participa: 
- un XYXAN - Protector al CODRILOR. 
PĂdUREA fiind rodul GLIEI, acesta va 
reprezenta şi PĂMÂNTUL.  
- un VERSATY - Protector al APELOR. 
- un ETHERON - Protector al AERULUI. 
- şi - evident -VRACYul micuţului. ›››› 
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APA, FOCUL AERUL și PĂMÂNTUL 
ne înconjoară, dar ne și dEFINESC!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL DOILEA ROND PLAT (n.t. - lună) din viața micuțului XYXIDIAN  

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

• Începe RITUA LUL 
AKSAMAGYCA!  
- acum amândoi 
părinţii sunt prezenţi: MAMA susţine cu 
grijă bebeluşul, iar TATĂL încet, cu un 
burete moale, îl spală pe micuţ. 
- se curăţă mai întâi faţa uşor, cu grijă, 
apoi şi restul corpului, de sus în jos. 
- ritualul nu va începe până ce tempera-
tura de afară nu este potrivită (adică 
CALd!) pentru băiţă! 
- timp de cel puţin 15 RONdURI SIMPLE 
(n.t. - MINUTE terestre) copilul va fi 
spălat fără grabă şi cu mare atenţie! 
- după TOATE operaţiunile de mai sus se 
scoate bebeluşul din vasul mare de lemn 

şi se şterge prin 
tamponare (NU 
prin frecare!) cu  

un prosop foarte moale, pufos. 
- dacă este necesar se vor curăţa - la fel, 
cu mare grijă! - OChII şi UREChILE! 
- la sfârşit copilul se unge cu un ulei spe-
cial numit PARADYSYXS (care conţine 
plante calmante pentru micuţ şi pielea 
lui). Mai apoi, cu drag, se masează uşor 
bebeluşul, de sus în jos. 
- ÎMBĂIEREA se termină când viito-
rul xyxi  dian este îmbrăcat şi - dacă se... 
cere! - hrănit. Este foarte probabil ca 
bebeluşul, după acest... RITUAL să fie 
obosit şi să adoarmă rapid! ››››
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NATURA ne oferă tot ce ne trebuie! 
dAR să NU luăm niciodată prea mult!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL DOILEA ROND PLAT (n.t. - lună) din viața micuțului XYXIDIAN  

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

PRECIZĂRI  
FOARTE 
IMPORTANTE: 
- Pe tot parcursul AKSAMAGYCA, cei 
TREI PROTECTORI vor studia cu atenţie 
toate reacţiile micuţului XYXIdIAN. 
Orice gest a bebeluşului va fi... cântărit 
cu grijă, pentru că DIN ACEST MO-
MENT apar PRIMELE REPERE ale AFI-
NITĂŢII (atracției) COPILULUI către 
un SEMN (de APĂ, de FOC, de AER, de 
PĂMÂNT!) al NATURII. 
 
SECRET: 
- AKSAMAGYCA pentru AclePYO a fost 
un adevărat spectacol!  

- Eroul aventurilor 
noastre a iubit 
din plin APA (nu 

mai voia să iasă din cădiţă, bucurându-se 
de atingerea ei!); a respirat pu ternic 
AERUL de vară, reu şind să stea SUB apă 
- fără să se sperie! - mai multe secunde! 
Spre sfârşitul ritualului o FRUNZĂ, RO-
DUL COPACULUI ŞI AL PĂMÂNTULUI, 
a dansat magic, câteva clipe, în jurul lui 
AclePYo. 
- CEI TREI PROTECTORI prezenţi la 
RITUALUL primei... îmbăieri a lui AclePYo 
au spus - într-un glas! - că nu au mai văzut 
NICIOdATĂ atâta frumuseţe, atât de 
multă legătură pură cu NATURA! 
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Uneori NATURA îşi caută un SPRI-
JIN... doar în caz de nevoie!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL 3-lea, al 4-lea și al 5-lea ROND PLAT din viața micuțului XYXIDIAN  

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

► În următoarele 
TREI RONDU-
RI PLATE, de 
cel puțin 3 ori pe LUNĂ, Protectorii 
CODRILOR, APELOR și AERULUI îl vor 
vizita pe micuțul xyxidian pentru a studia 
evoluția acestuia. 
 
► În această perioadă, în creșterea be-
belușului, se vor observa următoarele: 
- din AL TREILEA ROND PLAT cel mic 
va avea un program (mai) clar de masă și 
va dormi pe noapte timp de 7 RONdURI 
COMPLEXE. de acum bebelușul distinge 
clar vocea mamei sale și începe să scoată 
diferite sunete. Mișcările membrelor nu 

mai sunt așa hao-
tice (uneori pare 
că înoată într-o apă 

imaginară!), căpătând un anumit control  
și precizie. 
►  din AL PATRULEA ROND PLAT micu-
țul xyxidian își mărește câmpul vizual 
- poate să urmărească un obiect care se 
mișcă la o distanță de până 5 KVERTY (n.t. 
- echivalentul a 5 METRI tereș trii). Tot 
din acest moment, bebe va sta mai bine 
în funduleț și va scoate diferite sunete 
(chicoteli, onomatopee). Odată cu această 
vârstă micuțul va dormi mai mult pe noapte 
- aproximativ 9 RONdURI COMPLEXE (n.t. 
-  ORE teres tre) pe noapte. ››››  
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NATURA începe să cânte prin noi! 
Trebuie doar să îi ascultăm glasul...!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL 3-lea, al 4-lea și al 5-lea ROND PLAT din viața micuțului XYXIDIAN  

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

► Și - este mai 
interesant! - la 
sfârșitul celui 
de-al 4-lea ROND PLAT se va schimba 
culoarea OCHILOR, arătând o posibilă... 
înclinare a micuțului spre un element al 
NATURII:
- albastru deschis = AER. 
- albastru închis = APĂ. 
- verde (orice nuanță) = FOC. 
- căprui (maro) = PĂMÂNT. 
 
►  Din AL CINCILEA ROND PLAT, 
VRACYul - mai mult ca oricând! - trebuie 
să-l verifice pe micuț de orice semne 
care ar putea fi manifestări ale unor boli 

din primul YYY de 
via ță al bebelușu-
lui. Tot în aceasta 

lună de dezvoltare, micuțul xyxidian stă 
stabil pe funduleț, încercând uneori să 
învingă gravitația... Toată atenția trebuie 
îndreptată asupra lui, pentru că bebe 
va încerca să socializeze cu TOȚI cei 
care îl înconjoară, dezvoltând un limbaj 
al semnelor și sunetelor destul de ușor 
de înțeles. Nu mai trebuie spus că micuțul 
trebuie supravegheat mereu de un adult 
pentru a se evita orice accident nedorit! 
► Mai ales acum cel mic trebuie dus - cât 
se poate! - în aer liber, pentru că acesta 
începe să comunice MAGIC cu NATURA!
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Cu ajutorul OCHILOR descoperim 
NATURA! Trebuie protejați!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL 6-lea, al 7-lea, al 8-lea și al 9-lea ROND PLAT

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

► AL ȘASELEA 
ROND PLAT: 
•  de acum GUS-
TURILE micuțului pentru noi alimente 
sunt la apogeu. Se pot introduce în dieta 
acestuia și ceva alimente (mai) solide. 
•  Coordonarea dintre VĂZ și MEMBRE 
este aproape de perfecțiune, cel mic 
apucând acum cu precizie și hotărâre 
orice obiect îl fascinează. 
•  NU UITA: stai lângă bebe pentru că 
dinamica acestuia va crește vertiginos!! 
•  Fiecare eveniment va fi o nouă 
provocare pentru bebeluș! Acum este cel 
mai potrivit să-l tineți cât mai mult AFA-
RĂ, să intre în contact cu NATURA! 

•  ATENȚIE: la 
copil pot apărea 
schimbări bruște 

de stare - acum râde, iar peste câteva 
secunde plânge!... Nu vă speriați: ZÂM-
BETUL (căldura) și LACRIMA (apa) fac 
ȘI ELE parte din NATURĂ! 
► AL ȘAPTELEA ROND PLAT: 
•  Bebe începe să se târască, acesta fiind 
„primul pas” spre... deplasarea în patru labe! 
•  dacă micuțul se joacă foarte mult cu 
urechiușele sau își suge buza inferioară, 
înseamnă că apariția dINȚIȘORILOR 
este aproape...! Foarte aproape! 
•  Acum micuțul xyxidian va sta câteva se-
cunde pe membrele inferioare. ›››› 
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MEMBRELE sunt RĂdĂCINILE noas-
tre! doar ELE ne oferă sprijin! 
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL 6-lea, al 7-lea, al 8-lea și al 9-lea ROND PLAT

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

•  În dorința de 
a descoperi NOI 
LUCRURI s-ar 
putea ca bebe să se lovească! Ia niște 
gheață, învelește-o într-un prosop și 
aplic-o pe locul (mini)accidentului. dacă 
durerea persistă, a dOUA ZI pune un 
cristal de TSUSCHKKA peste umflătură. 
•  La FIECARE RONd PLAT VRACYul va 
verifica - prin TESTE specifice! - dez-
voltarea motorie, mentală și spirituală a 
micu țului xyxidian! 
► AL OPTULEA ROND PLAT: 
•  Atenție din nou la dinții! Își pot face 
în orice moment simțită - din nefericire, 
dureros! - prezența. 

•  S-ar putea să ai 
surpriza ca bebe să 
refuze mâncarea 

pasată! Nu te speria!... Micuțul nu o face 
pentru că nu îi este foame, ci - ATENȚIE! 
- pentru că vrea să se hrănească SIN-
GUR! Ajută-l și încurajează-l să 
mănânce cu propriile puteri! 
•  Acum - cum era de așteptat! - începe 
PERIOADA EXPLORĂRILOR. din păcate, 
cel mic în dorința de a descoperi cât mai 
multe și cât mai mult nu-și va da seama de 
posibilele pericole din jur... STAI lângă 
el, protejează-l și vorbește-i pe un ton 
hotărât, calm, că „ACOLO ESTE BUBA!” și 
explică-i... DE CE „ESTE BUBA”! ›››› 
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A venit PERIOAdA EXPLORĂRILOR! 
Hai să descoperim... NATURA!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL 6-lea, al 7-lea, al 8-lea și al 9-lea ROND PLAT

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

► AL NOUĂLEA 
ROND PLAT: 
•  În general pen-
tru a păstra o bună stare de sănătate 
a micuțului tău, trebuie să păstrezi 
„ECHILIBRUL CELOR PATRU”: 
1. Copilul trebuie să fie bine hidratat! 
Să nu sufere vreodată de sete! - APĂ. 
2. Micuțul va fi îmbrăcat adecvat pen-
tru LOCUL și ANOTIMPUL prezent, 
pentru a putea RESPIRA în voie! - AER. 
3. Cel puțin DOUĂ ORE - de acum! - 
cel mic trebuie să stea sub CĂLDURA 
și LUMINA lui NOVA MYXS! - FOC. 
4. Dacă este cald și frumos afară, 
lasă-ți copilul - cu membrele goale! - 

să meargă direct 
pe sol. De aco-
lo vine adevărata 

REZISTENȚĂ și PUTERE! - PĂMÂNT. 
•  Studiul obiectelor va trece la nivelu-
ri superioare! Acum, micuțul va studia 
APROAPE TOATE PROPRIETĂȚIILE pe 
care obiectele le au - sau nu! Oferă-i cât 
mai multe lucruri de... examinat! 
•  La fel, CULORILE vor deveni stimuli 
irezistibili pentru copilul tău! Mergi cu 
el în mijlocul NATURII și lasă-l să se 
bucure de ce este în jurul lui! 
•  Pe lângă cuvintele „mama”, „tata”, 
„pa pa” - care pot apărea încă de la al 
6-lea RONd PLAT - se vor ivi cuvinte noi!     
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ECHILIBRUL celor PATRU ELEMEN-
TE ne oferă o sănătate de fier!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL 10-lea, al 11-lea și al 12-lea ROND PLAT

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

► AL ZECELEA 
ROND PLAT: 
•  Este momen-
tul când copilul trebuie să se acomodeze 
cu toate sunetele și viețuitoarele NA-
TURII. din această perioadă micuțul 
xyxidian poate învăța și înțelege foar-
te ușor limbajul viețuitoarelor din me-
diul înconjurător. Mai mult, micuții cu 
OCHII CĂPRUI care au arătat înclinații 
clare spre semnul de PĂMÂNT, în doar 
6 RONdURI PLATE, vor comunica sim-
plu cu toate ANI MALELE care trăiesc 
în și pe SOL! La fel, copii cu OCHII AL-
BASTRU DES CHIS vor asimila limbajul 
PĂSĂRILOR, iar cei cu OCHII ALBAS-

TRU ÎNCHIS vor... 
discuta cu PEȘTII. 
deci, dragi părinți, 

stați cât mai mult cu copii ÎN AER CU-
RAT, în mijlocul NATURII!  
 
► AL UNSPREZECELEA ROND PLAT: 
•  Ups! Micuțul a căzut... Nu-i nimic, pen-
tru că s-a ridicat și pornește din nou... la 
drum! de acum micuțul xyxidian se poate 
deplasa! La început o va face cu sovăială  
și cu ajutor din partea celor apro piați, 
dar mai târziu - cam la sfârșitul celui de-
al doilea YYY de viață - se va mișca cu 
hotărâre și precizie! NU UITAȚI: supra-
vegheați-l mereu pe „uriașul alergător”!  
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WARUUUP! WARUUUP! Așa strigă 
păsările când le este foame!
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ŞCOALA NATURII - PRIMUL YYY (AN) DE VIAȚĂ 
AL 10-lea, al 11-lea și al 12-lea ROND PLAT

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

► AL DOISPRE-
ZECELEA ROND 
PLAT: 
•  Odată cu schimbarea totală a dinami-
cii copilului vor apărea evident (!) și ac-
cidentările! Pentru a reduce la minimum 
aceste evenimente neplăcute se re-
comandă ca cel mic să fie în perma-
nentă sub atenția unui adult odihnit, 
care să fie înarmat (și) cu o mică trusă de 
prim-ajutor. Nu vă speriați prea tare în 
această privință: căzăturile și loviturile 
sunt etape ale perfecționării continue a 
deplasării micuțului! 
•  „Mama, te log, adă papa buna si us-
toasă” - în traducere: „Mamă, te rog, 

adu-mi mân 
care bună și gus-
toasă”... desi gur, 

v-ați dat seama că viitorul xyxidian vor-
bește destul de bine, iar vocabularul său 
se îmbogățește în fiecare zi! Mai mult ca 
oricând, ambii părinți trebuie să-i vor-
bească, să-i citească mi cu țului despre 
orice este în jurul lui, ca să-l ajute să se 
integreze cât mai rapid în NATURA! 
•  Tot acum  apare perioada GLYSPY 
(n.t.- perioada IMITĂRII) când este 
recomandat să începi - deja! - să-l în-
veți pe copil CELE PATRU MIȘCĂRI 
DE RELAXARE ȘI RECUPERARE ALE 
SEMNELOR NATURII!

www.aclepyo-story.ro
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AUUU! MĂ dOARE! AM CĂZUT! dar 
trebuie să mergem mai departe...!


