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Într-o zi am plecat să mă plimb prin păduricea din 
apro pierea casei. Soarele strălucea pe cer, iar 

păsările cântau vesele. După ce am respirat din plin 
Verdele Naturii, m-am așezat la rădăcina unui co-
pac falnic. Eram fericit și relaxat... PoatE puțin  

prea relaxat, pentru că - de niciunde - o vocea  
ca un susur de frunze a spus: 

- Du-te acasă! Vine furtuna și nu pot să  
te protejez prea bine de vântul nebun...! 

Nu știam dacă este vis sau realitate... totuși  
am răspuns: 

- Dar vremea este atât de frumoasă... 
- TREZEȘTE-TE!!! 

am deschis ochii: într-adevăr, cerul devenise 
brusc GRI, prevestind... gânduri NEGRE! 

am fugit în casă și m-am ascuns în spatele obloa-
nelor de lemn. afară era deja vijelie, iar copacul 

MEU se apleca și trosnea amarnic sub rafale  
groaznice de ploaie... 

- Nu-i nimic! a șuierat arborele. După vijelie  
te aștept aici, să-ți ofer din nou răcoare,  

la umbra înțelepciunii mele!

Ascultă copacii! ! ! 
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acțiunea umană asupra atmosferei 
TERREI (Pământului) poate lua mai 
multe forme ca, de exemplu: 
● POLUAREA URbANă A AERULUI 
este cunoscută și sub denumirea de 
„SMOG”. În timp ce SMoGUl reac-
țio  nează cu oxigenul, acizii organici și 
sul furici se condensează sub formă de 
pi cături, întețind ceața. . 
● Un alt tip de SMOG, cel FOTOChI-
MIC, a început Să REDUcă cali-
ta tEa aERU lUi în special deasupra 
orașelor mari. 
 
● Una din cele mai mari probleme cau-
zate de POLUAREA AERULUI ESTE 
îNCăL ZIREA GLObALă, o creștere a 
tem peraturii Pământului determinată 
de acumularea unor gaze atmosferice 
cum ar fi dioxidul de carbon.

● Pe Planeta XYX - cum spuneam și 
înainte - EThERONII sunt cei care de-
tectează imediat orice dezechilibru din 
AER. După mulți YYY de antrenament 
și - atenție! - MEDITAȚIE, aceștia pot 
deveni EThERICI, sau altfel spus: IN-
VIZIbILI (ca aERUl!)!!! 
 
● Practic, NICIODATă nu poți să ști 
dacă lângă tine SE AFLă SAU NU un 
EThERON, gata oricând să te spulbere 
cu o minitornadă pentru ca distrugi puri-
tatea aerului! 
 
● totuși, TOȚI XYXIDIENI CUNOSC 
DE MICI faptul că AERUL, PăMÂN-
TUL, APA și FOCUL fac parte din 
fiecare, deci - aceste ELEMENTE 
PRI MORDIALE! - trebuie tratate cu 
mare GRIJă și RES PECT!  

Semne de FURTUNă pe PăMÂNT: 
- SOARELE sau LUNA au un cerc co-
lorat în jurul lor (vremea se va strica  

în următoarele două zile). 
 

- Se anunţă ploaie şi atunci când  
norii vin din direcţie opusă vântului  

care bate la sol. 
 

- Dacă la răsăritul SOARELUI cerul 
este violaceu, în următoarele ore va în-
cepe negreşit ploaia şi la fel dacă LUNA 
este înconjurată de un halou luminos sau 

este stăbătută de fâşii de nori.

ȘTIAI Că...? 
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● FăRă PăDURI sănătoase și bogate, 
planeta TERRA NU POATE SUSȚINE 
VIAȚA!Până acum, 80% din pădurile 
lumii au fost degradate sau distruse.  
 
● Unul dintre cele mai importante DE-
POZITE DE DIVERSITATE bIOLO-
GICă, PăDURILE găzduiesc mai mult 
de două treimi din speciile terestre 
cu noscute, precum şi multe specii ame-
nin ţate de pe Terra.  
● PăDURILE pot absorbi 2,4 miliarde 
de tone de carbon într-un singur an, 
acestea putând încetini procesul de 
încălzire globală!!! 

● Pădurile fac obiectul unei alegerile 
ma jore pe care trebuie să le facă oa-
menii: VIAȚA sau îNCEPUTUL... 
SFÂRȘITULUI?!?

● Sfaturile lui AclePYo pentru situații 
neprevăzute la trecerea prin PăDURE: 
 
1. Dacă ești în pădure și ești într-o 
si tu  a ție de criză (furtună puternică, alu-
ne cări de teren etc.) NU TE SPERIA! 
Ai mai multe șanse să trăiești fiind 
cât mai lucid, decât panicat! 
2. Stabilește ordinea de priorități! 
3. în primul rând trebuie să știi că pen-
tru supravieţuire sunt necesare câteva 
condiţii de bază, adică să dispui de: aer, 
apă, hrană, foc, adăpost! 
4. Dacă ești rănit, cel mai urgent 
este primul ajutor medical (opreşte 
sângerarea, tratează şocul etc). Încercă 
să stabilizează problemele acute, ca mai 
apoi să te ocupi, pe rând, de celelalte...

(continuare în numărul viitor) 

Pe baza răspunsurilor primite  
de Greenpeace de la autoritățile din 

România, numai în perioada 2009-2011 
s-au înregistrat, în total, la nivel  

național, 31.456 de cazuri de tăieri ilegale 
de arbori, care s-au soldat cu sancțiuni. 

 

ȘTIAI Că...? 
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● Potrivit unui nou studiu - realizat de 
Montserrat Nunez, cercetător la insti-
tutul agro Food Research and techno-
logy (iRta) - publicat în international 
Journal of life cycle assessment, peste 
o treime din solul Terrei (38%) este 
ameninţat de DEşERTIFICARE! 
 
● „Cel mai mare risc de deşertificare 
(7.6 din 10 pe o scală produsă din 
indicatori ai deşertificării) se află în 
regiunile uscate subtropicale - Af-
rica de Nord, ţările din Asia Mică, 
Australia, sud-vestul Chinei şi vestul 
Americii de Sud”, a declarat omul de 
știință. 
 
● Alte folosiri fără cap a pă mântului 
includ PăşUNAREA EXCESI Vă, SU-
PRA-CULTIVAREA şI DEFRIşăRILE!!! 

● Pe Planeta XYX, ca și în cazul PăDU-
RiloR, GRIJA pentru PăMÂNTUL PE 
CARE CALCI este dată - fără doar și 
poate!- de EDUCAȚIE! 
 
● De la o vârstă destul de fragedă, orice 
XYXIDIAN știe să respecte pămân-
tul, plantând cel puțin 25 de COPA-
CI într-un YYY. Sădirea copacilor nu 
se face la întâmplare, ci în special în 
zonele care prezintă risc de alunecări 
de teren! 
 
● De asemenea fiecare generație în par-
te trebuie să ducă mai departe atEN -
ȚioNaREa EXPloZiEi PlaNEtEi 
XiNoP. Așa cum bine știm, aceasta se 
petrece o dată la 10.000 de YYY și 
poate destabiliza MAGIC toată pla-
neta XYX!

400.000 de hectare din suprafața  
agricolă a României sunt afectate de 

fenomenul DEȘERTIFICăRII. oprirea 
fenomenului deșertificării este anevoios 

atâta vreme cât legile din România nu 
protejează investițiile în acest domeniu. 

 

ȘTIAI Că...? 
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● Pe Terra, în ROMÂNIA, avem  
următoa rele forme de EDUCAŢIE:  
- învăţământul preşcolar  
(de la 3-6 ani),  
- învăţământul primar (clasele I-IV, 
de la 6,7-10,11 ani),  
- învă ţământul secundar inferior  
(gimnaziu - clasele V-VIII de la 
10,11 -14,15 ani),  
- învăţământul general obligatoriu,  
- învăţământul secundar superior 
(învăţământul secundar superior cu-
prinde liceele care organizează cursuri 
de zi, cu durata de patru ani: clasele 
IX-XII, şi cursuri serale sau fără 
frecvenţă).   
- învăţământul post-liceal (la cererea 
agentilor economici), 
- învăţământul superior, 
- învăţământul privat.

● Pe Planeta XYX există DOUă forme 
de EDUCAȚIE primordiale: 
1. AKSALYA - Școala NATURII. 
2. SKALIVATA - Școala VIEȚII. 
 
1. AKSALYA (Școala NATURII) - 
începe de la primul rond banal al 
oricărui xyxidian până la trecerea, 
îNAPOI în NATURA! 
● Până la vârsta de 8 YYY, ORICE 
xyxidian trebuie să cunoască foarte 
bine mediul înconjurator, în special: 
● Valorile timpului (Cele 3 reguli SA-
CRE, Cele 10 reguli de EDUCA ȚIE, 
alfabetul, ceasul, busola, ano timpurile 
și INDICII xyxidieni). De asimilar-
ea acestor cunoștințe esen ția le se va 
ocupa FAMILIA! 

(continuare în numărul viitor)

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

 
- Asimilarea oricăror cunoștințe privind 
AKSALYA sau SKALIVATA se va face 

NATURAL, în mod plăcut, fără obligații! 
 

- Procesul de cunoaștere se va realiza 
prin ObSERVARE și REPETA REA con-

tinuă a învățăturilor realizate! 
 

- Niciun copil (viitor adult) de pe PLa-
neta XYX nu va fi forțat să învețe, 
ci va fi pus în mijlocul NATURII, 

să SIMTă, să VADă, să AUDă, să 
GUSTE tot ce îl înconjoară!

ȘTIAI Că...? 
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● Pe Terra, cu proveniență naturală, 
se întâlnesc trei categorii de resurse ce 
fac obiectul gospodăririi APELOR:
- resurse de apă atmosferică;
- resurse de apă ale uscatului;
- resurse de apă marine și oceanice. 
În resursele de apă ale uscatului, care 
oferă posibilitatea obținerii apei pota-
bile (de „băut”) avem: 
● resurse de apă curgătoare (pârâiașe, 
pârâuri, râuri, fluvii).
● resurse de apă stătătoare (toate ca-
te goriile de lacuri).
● resursele de apă subterane (deter-
minate de existența apelor freatice). 
● resursele de apă în stare solidă 
(ghețari, ghețuri, zăpezi veșnice și 
anotimpuale).  
Activitatea umană determină modifi-
cări ale resurselor naturale de apă!!! 

Cum spuneam, VERSATY păzesc apele 
de orice urmă de... murdărie!

● În general un VERSATY apare la 
1000 de xyxidieni! 
● Încă de la naştere un VERSATY îşi 
poate ţine respiraţia circa 3 RoNDURi 
SiMPlE! 
● De la vârsta de 8 YYY, după ce 
viitorul VERSATY și-a însușit bine 
AKSALYA (Școala NATURII), începe 
antrenamentul SPECIAL, pentru a de-
veni PROTECTOR al APEI. 
● Orice VERSATY poate refuza rolul 
de PRotEctoR al aPEi (alegând altă... 
chemare). totuși, dacă se urmează calea 
PRotEcȚiEi aPEi, viitorul VERSatY 
va descoperi o lume de o rară frumusețe!    
 
APA naște VIAȚă! 

● Pe Planeta XYX, toţi VERSATY tră-
iesc în apropierea APELOR și cel puțin 
jumătate din viață o petrec în APă! 

 
● Viteza cu care se deplasează un în me-
diu acvatic un PRotEctoR al aPEi este 
foarte mare, ajungând la 4 KVERTY pe 

un ROND bANAL! 
 

● După foarte mulți YYY de antrena-
ment și studiu VERSATY pot să comu-
nice cu multe dintre viețuitoarele ma-
rine, ajungând chiar să îmblânzească 

pe unele dintre ele!

ȘTIAI Că...? 
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● Pe Terra, UNUL DINTRE CELE 
CINCI ELEMENTE ALE NATURII, 
FOCUL este probabil cel mai important 
factor care a influenţat evoluţia socie-
tăţii umane. Fie că a luminat primele 
aşezări umane sau a incendiat oraşe şi 
civilizaţii, focul a rămas o forţă neutră 
în esenţă, dar care ne reaminteşte că 
noi, oamenii, prin deciziile şi faptele 
noastre, suntem cei care dăm echili-
bru şi valoare elementelor Naturii în-
conjurătoare. 
● FOCUL este OPUS APEI, fiind o 
întruchipare a principiului activ mas-
culin. „Domesticirea” focului a marcat 
hotărâtor aventura omului pe Terra. 
● când concentraţia oxigenului din atmos-
fera terestră a depăşit limita de 13 %, 
atunci au apărut şi primele incendii de 
vegetaţie din istoria terrei!!! 

● FOCUL, pe Planeta XYX, este un 
ELEMENT de care XYXIDIENII SE 
TEM! De aceea, înainte de a folosi Fo-
cUl se iau toatE precauțiile necesare! 
  
Iată câteva REGULI XYXIDIENE de 
SIGURANȚă în... mânuirea focului: 
● se instalează aparate speciale rea-
lizate pentru detectarea creșterilor 
foar te mari ale ga zelor specifice ar-
derii focului.  
● toate instalaţiile care crează și susțin 
focul sunt verificate de cel puțin de 2 
ori pe RoND aStRal;
● nu se permit şi nu se execută modi-
ficări și reparații ale instalaţiilor 
pen tru FOC, decât de CRYATY - sin-
gurul personalul calificat - de către 
PRO TECTORII APEI! - care poate 
face aceste lucrări de depanare!

XYXIDIENI nu agreează FocUl și, 
din acest motiv, CEI MAI PUTERNICI 
VERSATY se ocupă de controlul FocU-
lUi... Precizăm acest lucru pentru că, 

în situația în care lucrurile scapă de sub 
control, DOAR cei mai talentați PRO-
TECTORI AI APEI pot crea SCUTURI 
DE GhEAȚă sau pot VINDECA arsu-

rile cauzate de FOC!

ȘTIAI Că...? 
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De ce apare  

AURORA bOREALă? 
 

Frumosul fenomen natural al  
Aurorelor boreale este de fapt 
rezulta tul coliziunilor (ciocnirii) 
dintre moleculele gazoase din 

atmosfera Terrei cu particulele 
încărcate electromagnetic prove-

nite din Soare!
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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  
(parteaII) ● Despre 

Protectorii COPACILOR  
pe Planeta XYX

● Sfaturi le 
lui AclePYO pentru 
protejarea APEI!


