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OPREȘTE-TE un PIC călătorule
și ODIHNEȘTE-TE!

După ce ai alergat prin zeci de meleaguri
și sute de semne de întrebare

AICI - în sfârșit! - ai găsit o OAZĂ DE LINIȘTE!
RESPIRĂ!

AERUL CURAT TE AJUTĂ
SĂ INSPIRI magie  

ȘI SĂ EXPIRI tot ce te frământă!...

ASCULTĂ șuieratul VÂNTULUI,
DESCOPERĂ limbajul răcoritor al PĂDURII,

MERGI pe cărarea PĂMÂNTULUI
Și LUPTĂ pentru o VIAȚĂ VERDE...
GĂSEȘTE secretele din susurul APEI
Și FOLOSEȘTE exemplul FOCULUI

pentru A REUȘI...!
Dacă o iubești, NATURA te va ajuta

Să fii mereu CÂȘTIGĂTOR!

Salutul XYXIDIAN 
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● AERUL - pe PĂMÂNT - este format din: 
78% azot, 21% oxigen și 1% alte gaze 
(dintre care 0,035% dioxid de carbon).
 
● DEȘI în cantitate mică, DIOXIDUL de 
CARBON este important pentru plantele 
verzi. Acestea, cu ajutorul luminii soare-
lui și al apei, produc substanțe nutritive 
pentru ele și oxigen pentru oameni.
 
● AERUL este invizibil, dar, ca și corpu-
rile lichide și solide, ocupă spațiu.
 
● ATMOSFERA este învelișul de aer 
care înconjoară orice corp ceresc.  
Atmosfera se ridică de la sol la sute de 
kilometri în sus.  
În primii 10 kilometri ai atmosferei se 
află cea mai mare parte din aer. Aici 
apar și fenomene meteorologice.

● AERUL - pe XYX - conține două gaze: 
75% amyatan, 25% roxys (care este 
asemănător cu oxigenul de pe Terra!).
 
● AMYATANUL este un gaz inert, nein-
flamabil, cu rol foarte mare în stabilita-
tea atmosferei pe Planeta XYX; acesta 
înlesnind și mișcarea ușoară a celuilalt 
gaz: ROXYSUL. Acesta este gazul care 
permite toată... MAGIA!
 
● AERUL este invizibil, dar, ca și corpu-
rile lichide și solide, ocupă spațiu.
 
● ATMOSFERA este învelișul de AER 
care înconjoară orice astru. După primii 
10.000 de kverty, AMYATANUL de-
vine mai dens, protejând destul de bine 
Planeta XYX de corpurile cerestre care 
zboară prin spațiu.

Ca și pe Pământ și pe Planeta XYX există 
patru anotimpuri: 

 
YXYARA = PRIMĂVARA de pe Terra 

        = anotimp de PĂMÂNT 
 

YKYARA = TOAMNA de pe Terra 
    = anotimp de AER 

 
ZYZARA = VARA de pe Terra 

           = anotimp de FOC 
 

YZYARA = IARNA de pe Terra 
        = anotimp de APĂ  

ȘTIAI CĂ...? 
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● PĂDUREA acoperă cam 2,5 procente 
din suprafața Pământului și aproximativ 
7 procente din terenurile masă. Cu mult 
timp înainte însă, pădurile acopereau 
chiar de două ori suprafața pe care o 
acoperă în prezent. 

● Doar 3-5 COPACI plantați în jurul 
casei, pot crea răcoare pentru anotim-
pul cald și, în același timp, pomii plantați 
în fața unei construcții pot fi ca un scut 
împotriva vântului și ne pot proteja în 
anotimpul ploios sau rece. 

● OXIGENUL de pe întreg Pământul 
este produs prin fotosinteză. În acest 
proces plantele combină apă și dioxid de 
carbon pentru a crea glucoza (propria 
lor mâncare) și oxigenul necesar vieții.
Protejând PĂDUREA, protejăm VIAȚA!

● PĂDUREA acoperă 45 de procente 
din suprafața Planetei XYX. ZONELE 
DE PĂDURE sunt SACRE și atent 
supravegheate de XYXANY - numiți și 
PROTECTORII CODRILOR!    

● ÎNAINTE DE CONSTRUCȚIA ORI-
CĂREI CASE se plantează 10 copaci 
care simbolizează cele 10 REGULI 
ALE EDUCAȚIEI XYXIDIENE! (vezi 
JURNALUL LUI AclePYo). 

● COPACII  reprezintă o bogăție 
na tu rală pe Planeta XYX, de aceea 
există NUMAI LOCURI SPECIALE de 
unde se pot tăia pomi... Aceste ZONE 
poartă denumirea de PANDYDVY și 
sunt tot sub controlul XYXANYLOR, 
care, la un copac tăiat plantează 
imediat încă trei!  

Pe Planeta XYX, după UN YYY de la 
nașterea unui copil, acesta este pus să 

aleagă dintre PATRU ESENȚE DE COPAC. 
În funcție de alegerea făcută, copilul 

va avea anumite calităţi: 
 

RYVY - esență DURĂ - reprezintă TĂRIE 
şi PERSEVERENȚĂ! 

 
XORE - esență SEMIDURĂ, AȚOASĂ - 

reprezintă ÎNCĂPĂȚÂNARE  
şi REZISTENȚĂ!  

 
ATYM - esenţă SEMIMOALE,  
dar REZISTENTĂ - reprezintă 
PUTEREA DE SUPRAVIEȚUIRE!  

 
EXYS - esență MOALE - reprezintă 

ÎNȚELEPCIUNEA și INTELIGENȚA! 

ȘTIAI CĂ...? 
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● Nu doar PĂMÂNTUL (Planeta Terra) 
are gravitație, ci și celelalte corpu-
ri cerești. Pentru oamenii de știință 
gravitația constituie încă o enigmă. 

● PĂMÂNTUL este format din: miez in-
terior, miez exterior, manta inferioară, 
manta superioară și scoarță terestră.
 
● TEMPERATURA la centrul PĂMÂN-
TULUI este extraordinar de mare.
 
● Centrul PĂMÂNTULUI se află la 
peste 6500 de kilometri spre interiorul 
plane tei. Dacă ai începe să cobori spre 
miezul Terrei, cu cât înaintezi mai mult, 
cu atât vei cântări mai puțin, pentru că 
acolo, în interiorul planetei noastre, se 
află cantități mari de materie care 
anulează o parte din gravitație.

● Evident și Planeta XYX are LYPYXY 
(adică, în traducere, GRAVITAȚIE!), 
care este cam de aceeași intensitate ca 
și pe Planeta Terra! 
 
● PĂMÂNTUL, SOLUL, pe XYX, este 
format doar din: CRUSTĂ inferioară 
(aproximativ 2000 de kverty), CRUSTĂ 
superioară (aproximatic 10.000 de kver-
ty) și NUCLEUL planetei. 
 
● NUCLEUL de pe XYX conține foar-
te multe minereuri grele care crează 
o polaritate MAGICĂ, respectiv LY-
PYXYUL (adică GRAVITAȚIA) astrului 
ceresc. Este important de menționat 
că în urma unor cataclisme (de exemplu 
explozia stelei XINOP), Planeta XYX se 
poate destabiliza, putând fi victima unor 
atacuri... din afară!

Ca și pe Terra și pe Planeta XYX există 
zăcăminte cu resurse minerale deosebite, 

din care două trebuie menționate: 
 

Cristalele de TSUSCHKKA =  secretele 
acestor pietre semiprețioase nu au fost 
încă dezvăluite de ființele de pe Planeta 

XYX (ca să aflați o parte din proprietățile 
acestora vă rugăm să citiți JURNALUL 

lui AclePYo!) 
 

DYSTROCTUM = fără doar și poate este 
minereul cel mai DUR de pe Planeta XYX 

(și - cine știe? - chiar din Univers!).

ȘTIAI CĂ...? 
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● NATURA, pe Terra, este lumea 
fizică și eterică care ne înconjoară și 
care cuprinde vegetația (tot ce este 
VERDE), formele de relief (câmpie, 
deal, munte și formele intermediare din-
tre ele) și clima (temperatură, vânturi, 
ploaie, grindină, ninsoare etc). 

● Influența acțiunilor omului asupra 
Naturii poartă denumirea de factor 
ANTROPIC. Din păcate, de multe ori, 
acest factor este negativ, ducând la 
dezechilibre naturale. 

● NATURA înconjurătoare și NATURA 
umană ar trebui să fie amândouă VER-
ZI! Atâta timp cât cerem NATURII aer 
curat și noi trebuie să fim... CURAȚI! 
NATURA, UNEORI, te iartă, dar  
nu te uită niciodată!

● NATURA, pe Planeta XYX, este 
TOTUL! Este MAGIE PURĂ!...  
NATURA se trezește cu... LACRIMA 
DIMINEȚII, zâmbește prin... căldura lui 
NOVA MYXS și respiră ÎMPREUNĂ cu 
toate ființele. 

● NATURA este sfântă! Orice acțiu-
ne asupra EI se va răsfrânge - mai 
devreme sau mai târziu! - asupra tutu-
ror viețuitoarelor. E simplu: PROTE-
JÂND Natura îți PROTEJEZI Viața! 

● NATURA înconjurătoare și Xyxi-
dienii sunt UNUL și ACELAȘI lucru! 
Dacă PĂDURILE sunt tăiate, o parte 
din noi moare! Dacă PĂMÂNTUL este 
rănit, nu mai avem niciun sprijin! Dacă 
AERUL și APA respiră greu, NOI  
ne-am sufocat demult!  

NATURA și ființele de pe Planeta XYX 
sunt în legătură directă!...  

 
Schimbările de temperatură, de presiu-
ne sunt resimțite puternic de xyxidi-
eni: dacă vremea este urâtă, întunecată 

viețuitoarele sunt triste, dacă atmosferă 
este plăcută, răcoroasă, atunci toată 

lumea este veselă! 
 

Se spune există XYXANY (Protectori ai 
Codrurilor) atât de conectați la Natură 

încât dacă se taie un copac ei simt 
imediat dureri groaznice! 

ȘTIAI CĂ...? 
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● APA - pe Terra - există în mai multe 
forme: apă SĂRATĂ (mări și oceane), 
apă DULCE (calote glaciare, ghețari, 
pârâuri, râuri, torente, fluvii, precipi-
tații), și apă GAZOASĂ (în atmosferă, 
sub formă de nori). 

● APA pe care o poate consuma OMUL 
se numește apă POTABILĂ și se poate 
bea după ce este tratată corespunzător. 

● APA este cea mai importantă subs-
tanță nutritivă pentru organismul uman 
și alcătuiește 65-75% din greutatea 
totală a corpului. APA ajută la menține-
rea constantă a temperaturii corpului, 
transportă substantele nutritive și eli-
mină toxinele din corp..
OMUL nu poate supraviețui mai mult 
de 3 zile fără apă!

● APA - pe Planeta XYX - există numai 
sub formă de apă DULCE și apă GA-
ZOASĂ (în atmosferă, sub formă de 
norișori). 

● XYXIDIENI pot să consume APĂ de 
oriunde, pentru că aceasta este bună de 
băut în ORICE... colțișor a Zonei Libere 
(vezi JURNALUL lui AclePYo pentru 
precizări). 

● Ca şi la COPACI și APA are PROTEC-
TORI numiți VERSATY, care păzesc 
apele de orice urmă de... murdărie! 
Cine este prins că aruncă mizerii în apă 
i se va aplică ritualul NYXYXY (adică 
timp de un rond astral va sta îngropat 
până la gât în nisip, FĂRĂ APĂ și FĂRĂ 
MÂNCARE!). 
Respectă APA! Face parte din tine! 

Pe Planeta XYX, APA şi PĂDUREA 
acoperă aproape jumătate din ZONA 
LIBERĂ! Practic acolo unde există 
CODRU trebuie să fie şi O SURSĂ  

DE APĂ! 
 

Toţi VERSATY trăiesc în apropierea 
APELOR și sunt nişte înotători incredibi-
li. Aceştia - în modul subacvatic - îşi pot 
ţine respiraţia și un rond complex, fără 

să iasă la suprafață (bineînțeles, pen-
tru a ajunge la asemenea performanțe, 
PROTECTORII APELOR se antrenează 

extrem mult!).

ȘTIAI CĂ...? 
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● FOCUL, pe Terra, reprezintă arde-
rea unui material combustibil, în urma 
căreia rezultă lumină și căldură, dar și 
alți produși de reacție, precum dioxidul 
de carbon. 

● În mitologie, FOCUL este foarte 
important, la fel ca APA, cu care se 
află într-o permanentă opoziție. FO-
CUL - un element complex - este mereu 
schimbător. OMUL folosește FOCUL de 
foarte, foarte mulți ani în urmă. 

● În cea mai mare parte a lui, FOCUL 
este un amestec de gaze fierbinți. 
Flacăra acestuia fiind rezultatul unei 
reacții chimice realizată între oxigenul 
din aer și prezența unui material com-
bustibil. 
NU TE JUCA CU FOCUL!

● FOCUL, pe Planeta XYX, există 
doar datorită existenței PĂDURII și 
APEI...  
DAR, ATENȚIE, cele TREI CO-
EXISTĂ și NU se anulează reciproc! 

● Conform unei foarte vechi legende 
XYXIDIENE FOCUL  s-a născut din... 
RESPIRAȚIA PĂDURII, într-o zi de 
ZYZARA. 

● FOCUL, așa cum spun bătrânii din 
Zona Liberă a Planetei XYX, este... 
VIU! De aceea trebuie să fii foarte 
atent cu el, pentru că acesta este la 
fel de schimbător ca orice ființă: dacă 
îl superi - când te aștepți mai puțin! - 
poate să-ți pârlească... dosul! 
 
ATENŢIE: FOCUL ESTE CAPRICIOS!

În general XYXIDIENI nu agreează 
FOCUL și îl folosesc DOAR când  

este nevoie și în condiții de MAXIMĂ 
siguranță! 

 
FOCUL NU ARE PROTECTORI! Grija 
lui intrând tot la VERSATY (Protecto-
rii APEI) care, în caz de urgență, pot 
interveni rapid pentru... calmarea lui!

ȘTIAI CĂ...? 
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AICI, dragi cititori, se vor... 
așterne impresiile și sugestiile 

dumneavoastră! 
În același timp, tot în această 

pagină, vom încerca să răspundem 
la cât mai multe dintre întrebările 
care vin pe adresa de mail a lui 

AclePYo: 
aclepyo.story@gmail.com 

Pagina 
CITITORILOR 
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● COPIII  
şi ŞCOALA  

pe Planeta XYX ● Despre 
Protectorii APELOR  

pe Planeta XYX

● Sfaturile 
lui AclePYO pentru 

trecerea prin PĂDURE!


