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XYXidiană
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 PRACXY 
 ZODIA de AER XYXidiană 
 
1. PLANETA dominantă:  
ZYX  
(Asemănătoare cu MERCUR, din Galaxia Calea Lactee – vezi 
detalii: http://aclepyo-story.ro/index.html) 
 
2. ELEMENT caracteristic:  
AER 
 
3. ANOTIMP favorit:  
YKYARA (Similar cu sezonul TOAMNĂ, de pe Pământ...  
Și pe Planeta XYX, ca și pe Terra, există PATRU anotimpuri 
esențiale – vezi detalii: 
http://www.aclepyo-story.ro/images/jurnal-pdf/cope-intro-jurnal.pdf) 
 
4. CULOAREA preferată: 
ALBASTRU DESCHIS, AZURIU și VERDE 

 
5. MINEREU și PIATRA 

PREȚIOASĂ: 
- CYRSYDUR  

 
 
(asemănător cu MERCURUL de 
pe Pământ) 
- AKROXY (echivalentul 
ACVAMARINULUI de pe Terra) 

6. COPACUL potrivit: 
EXYS  
(În NATURĂ totul se unește, ca într-o țesătură magică. Suntem – 
vrem sau nu! - o... urzeală ocultă a celor PATRU elemente primordiale 
din MEDIUL înconjurător...  
Aceasta esență lemnoasă este asemănătoare cu BRADUL de 
pe Pământ! EXYS - odată ales - poate spune mult(e) despre... 
viitorul unei persoane – vezi detalii: 
http://www.aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf) 
 
7. ÎNCLINAȚII native: 
SPORTIV, COMERCIANT, STRATEG 
- cei născuți sub INDICELE PRACXY pot alege să învețe lângă 
un Protector al Aerului, adică un ETHERON (Pe Planeta XYX, 
Protectorii Aerului – ETHERONII – pot ști cu precizie când eterul 
suferă dezechilibre – vezi detalii în Numărul 2 - Revista lui AclePYo: 
http://aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-2.pdf) 

http://aclepyo-story.ro/index.html
http://www.aclepyo-story.ro/images/jurnal-pdf/cope-intro-jurnal.pdf
http://www.aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf
http://aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-2.pdf
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8. FLOAREA preferată: 
VYXYARA – (asemănătoare cu MUȘEȚELUL de pe Terra) 
 
9. VERBUL ZODIEI: 
GÂNDESC! 
 
CITATUL ZODIEI: 
”O ființă excesiv de drăguță, uneori poate avea interese 
ascunse!” 
 
CARACTERIZARE GENERALĂ: 
- Cei născuți sub semnul lui... MERCUR sunt persoane inteligente, 
sociabile, cu o putere de analiză absolut surprinzătoare. 

- Nativii din această ZODIE vor iubi AERUL CURAT, vor fi 
persoane comunicative, și - în puțin momente - schimbătoare!

TRĂSĂTURI ESENȚIALE ALE ZODIEI: 
 
CALITĂȚI 
 

Cei născuți sub influența lui PRACXY caută întotdeauna 
schimbările, iar monotonia, rutina, îi 

obosesc și (chiar) îi consumă! 
 

 
 
Recomandări: 
- Persoanele „zămislite” sub autoritatea 
lui PRACXY trebuie lăsate să-și exprime – 
atât oral cât și scris! - personalitatea! 
- Nativii acestei ZODII de AER sunt autodidacți (învață extrem 
de mult singuri!), de aceea trebuie să li se pună la dispoziție toate 
informațiile de care au nevoie! 
 
Fiind mereu în căutarea NOULUI, încercând continuu să găsească 
explicații pentru MAGIA care îi înconjoară, nativii ETERULUI au 
INSTINCTE excepționale și o inventivitate de invidiat! 
 
Recomandări: 
- De (prea) multe ori cei din ZODIA lui PRACXY au putut intui cu 
precizie ceea ce gândeau alte ființe inteligente!... Totuși, contrar 
argumentului... ETERIC, orice situație va fi abordată ANALITIC 
de către aceștia, și - din acest motiv! - este bine să îi ai mereu (pe) 
aproape, ca SFĂTUITORI de... taină! 
- Tocmai pentru că pot citi firea cuiva este indicat să te adresezi 
AERULUI în mod direct – fără ascunzișuri! -, cinstit și la subiect, 
ALTFEL s-ar putea să ai surpriza unei... FURTUNI teribile! 
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Cei „zămisliți” sub INDICE de AER sunt extrem de inventivi! Nu 
le place să repete ce au făcut alții, încercând mereu să găsească 
un mod propriu, ORIGINAL, de a rezolva lucrurile! 
 
Recomandări: 
- NU încerca să limitezi puterea de creație a celor din PRACXY!!! Mai 
mult - dacă ești isteț! - STAI la locul tău, rezervat și privește cum... 
ETERUL poate prinde forme INEDITE! 

DEFECTE 
 
Ei DA(!), din cauza flerului lor deosebit, nativii AERULUI nu prea 
au încredere în alte ființe...! Totuși, până ajungi la inima lor, 
cei „ursiți” sub semnul lui PRACXZ pot părea foarte retrași și 
secretoși...! 
 
Recomandări: 
- Dacă reușești - prin perseverență! - să treci de „carapacea” de 
neîncredere a nativilor din PRACXY, aceștia îți pot deveni buni 

prieteni, cu o condiție însă: să le oferi exact cât îți 
oferă și ei... Nici mai mult, nici mai puțin! 

 

 
CEL MAI MARE 
defect al celor născuți sub 
„protecția” AERULUI este curiozitatea 
excesivă (care poate duce uneori la 
nivelul... obrăzniciei)! Iar dacă interesul 
lor nu este satisfăcut destul de repede, nativii din PRACXY pot 
da dovadă de nerăbdare, chiar lipsă de concentrare! 
 
Recomandări: 
-Unui „ales” din semnul de AER nu trebuie să-i răspunzi „NU ȘTIU!”. 
Mai mult, dacă vrei să le câștigi încrederea, trebuie să fii BINE 
informat, dotat mereu cu cel mai noi argumente... profesionale. 
- Superficialitatea este rapid detectată de un PRACXY, așa că nu te 
juca cu vântul, că te ia pe sus!... Vâââââjjjjjjjjjjjj...! 
 
Atunci când se află într-o situație neclară, nativii lui MERCUR 
pot fi superficiali, chiar duali. Pentru a ieși (deci!) din aceste 
situații... imposibile, cei „iviți” sub semnul ETERULUI pot deveni 
ipocriți, fățarnici! 
 
Recomandări: 
- Vrei să câștigi de partea ta un PRACXY? Oferă-i TOATE 
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informațiile posibile! Cu cât un nativ al AERULUI este prevenit și 
pregătit, cu atât va putea să ofere soluții la (absolut) orice problemă 
apare! 
 
DRAGOSTE 
 
Fiind o ZODIE DE AER - deci (destul de) SCHIMBĂTOARE! - 
relațiile amoroase TREBUIE – mai întâi! - să hrănească intelectul 
și (abia) apoi inima! 
Oricum ai lua-o, AERUL este un CUCERITOR prin excelență, 
fiind un abil cunoscător al vorbelor dulci, al cuvintelor potrivite, 
pentru momente... speciale! 
 
NATIVELE din această ZODIE se exprimă rafinat, sunt atente 
cu partenerul lor atâta timp cât acesta le oferă DIVERSITATEA 
de care au (atâta) nevoie...!  
Și, ATENȚIE; când spunem DIVERSITATE, vorbim (printre 
altele) despre: umor, inteligență, atenție, onestitate, 

încredere... 
 

Recomandări: 
- E clar : relațiile cu cei născuți sub semnul 
lui PRACXY este obligatoriu să aibă CEVA 
INEDIT în alchimia lor!... 
Și, pe lângă „duelul” intelectual, trebuie să mai existe câteva 
„condimente” esențiale... Altfel spus – la modul direct! -, cei din 
„zona” AERULUI  trebuie ocrotiți, complimentați și provocați mental, 
ALTFEL ceea ce a fost inițial o... FURTUNĂ amețitoare, poate 
deveni ușor o ADIERE trecătoare de primăvară...! 
 
SĂNĂTATE 
 
Cei ”zămisliți” sub ZODIA lui PRACXY au o minte remarcabilă, 
DAR pot avea oricând probleme cu umerii, mâinile, nervii și 
(uneori) cu plămânii. 
 
Recomandări: 
- La o discuție incitantă, alături de un ceai de mușețel și – 
obligatoriu! - în mijlocul NATURII, nativii AERULUI pot deveni... 
NEMURITORI!


