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 SELECTO 
 ZODIA de APĂ XYXidiană 
 
1. PLANETA dominantă:  
XYX  
(Asemănătoare cu PLuTOn, din Galaxia Calea Lactee. 
- XYX, în LUMEA lui AclePYo, este un loc unde NATURALUL 
se îmbină cu MAGIA. Mai mult, pe această planetă eroul nostru 
va purta LUPTE extrem de dificile cu DUȘMANII mediului 
înconjurător – vezi detalii:  
http://www.aclepyo-story.ro/jurnal-aclepyo.html) 
 
2. ELEMENT caracteristic:  
APĂ 
 
3. ANOTIMP favorit:  
YZYARA (Similar cu sezonul IARNĂ, 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: 
VERDE DESCHIS și ALBASTRU ÎNCHIS 
 
5. MINEREU și PIATRA PREȚIOASĂ: 
-  YVYS TSUSCHKKA (asemănător cu CUARȚUL de pe Pământ... 
Toate secretele acestui minereu tainic de pe Planeta XYX nu au 
fost încă descoperite! Se știe doar că are proprietăți puternic 
vindecătoare și poati fi de MARE ajutor în lupta cu focul - vezi 
detalii: http://www.aclepyo-story.ro/images/jurnal-pdf/parte2-4-
jurnal-foc.pdf) 
- ARYOXY (echivalentul TOPAZULUI de pe Terra) 
 
6. COPACUL potrivit: 
XORE  
(În NATURĂ totul se interconectează, ca într-o țesătură magică. 
Suntem – vrem sau nu! - o... pânză tainică a celor PATRU elemente 
primordiale din MEDIUL înconjurător...  
Aceasta esență lemnoasă este asemănătoare cu PINUL de pe 
Pământ! XORE - odată ales - poate spune mult(e) despre... 
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soarta unei persoane – vezi detalii: http://www.aclepyo-story.ro/
images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf 
- Cercetătorii XYXidieni au constat că și pe TERRA, ca și pe planeta 
lor, ființele sunt alcătuite din cele PATRU elemente primordiale ale 
NATURII: 
- sistemul OSOS și CARTILAGIILE – PĂMÂNT, 
- sistemul CIRCULATOR și LIMFATIC – APĂ, 
- sistemul RESPIRATOR și PIELEA – AER, 
- sistemul DIGESTIV și EXCRETOR – FOC... Interesant, nu?). 
 
7. ÎNCLINAȚII native: 
POLIȚIST, DOCTOR, ARHEOLOG 
- cei născuți sub INDICELE SELECTO pot alege să învețe lângă 
un Protector al APEI, adică un VERSATY (prin antrenament 
și perseverență aceștia pot ajunge să stea sub apă – fără să 
respire! - câteva minute bune – vezi detalii: 
http://aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf) 
 

8. FLOAREA preferată: 
YHYH – (asemănătoare cu LĂMÂIA de pe 

Terra) 

9. VERBUL ZODIEI: 
DORESC! 
 
CITATUL ZODIEI: 
„TOT ce ne înconjoară este MAGIE! Dacă am înțeles acest lucru 
suntem – deja! - adevărați VRĂJITORI!” 

CARACTERIZARE GENERALĂ: 
- APA este schimbătoare: atunci CÂND dorește poate fi moale, 
suavă, ca un alint, DAR când se supără devine brusc tăioasă, 
dură, de GHEAȚĂ! Deci, nativii iviți sub semnul lui SELECTO pot 
fi buni, înțelegători, dar - când este nevoie! - vor deveni rapid 
luptători neînfricați!... În plus, cei născuți în această ZODIE au 
un dezvoltat simț al DREPTĂȚII și al PRIETENIEI!

TRĂSĂTURI ESENȚIALE ALE ZODIEI: 
 
CALITĂȚI 
 
Cei „zămisliți” sub influența lui PLUTON sunt misterioși, atră-
gători, fiind înzestrați cu o rezistență fizică și psihică mare! 
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Deși arătă tuturor imaginea unor persoane sigure pe sine, uneori, 
în sufletul lor, se dă o luptă acerbă... 
 
Recomandări: 
- Este bine ca pe cei „ursiți” sub semnul APEI să îi ai mereu 
PRIETENI! Totuși, nu încerca să te joci cu sentimentele acestora 
pentru că, odată ÎNȘELAȚI, te vor da LA O PARTE, unde vei 
dispărea sub umbra tristă a uitării... 
 
Dincolo de dezamăgiri, de eșecuri – inerente în viață! - nativii din 
ZODIA SELECTO se vor recupera (regenera!) destul de ușor. Și, 
după ce necazul trece, vor putea să analizeze situația cu calm, 
trăgând – întotdeauna - concluziile potrivite!  
 
Recomandări: 
- În (mai) toate (ne)cazurile, cei „unși” sub PLUTON au minți 
analitice, care NU se opun schimbării. APA știe că în drumul lung 

spre țelul propus vor apărea multe obstacole, iar ca SĂ 

REUȘEȘTI trebuie să fi moale, TREBUIE 
să fii maleabil! 
 
Inteligența vie este o trăsătură esențială a celor din SELECTO! 
Deși nu o arată – din contră, par mereu (prea) exuberanți, 
distrați – nativii APEI vor înțelege IMEDIAT ce se ascunde în 
spatele oricărui lucru...! 
 
Recomandări: 
- Pentru cei născuți sub Planeta XYX adevărul este ALB sau NEGRU! 
Deci, față de acest gen de persoane, nu trebuie să fii evaziv, 
nehotărât, ci, dimpotrivă, clar și cinstit! 
 
DEFECTE 
 
Arareori, atunci când (se) acumulează prea multe sentimente 
NEGATIVE, cei din SEMNUL... CURGERII pot exploda, scoțând 
la iveală emoții distructive ca răzbunarea sau ironia acidă!  
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Mai mult, ursiții lui SELECTO, pot deveni ranchiunoși, chiar 
cinici! 
 
Recomandări: 
- Față de cei din ZODIA APEI nu trebuie să fii prea insistent, prea... 
enervant! Chiar dacă dau impresia că trăiesc în altă lume, nativii 
lui PLUTON sunt FOARTE ATENȚI la TOT ce se întâmplă în jurul 
lor, iar în anumite clipe NU reacționează pentru că sunt ocupați să 
gândească, să găsească soluții (formidabile)! 
 
Ei bine, trebuie să o spunem, cei iviți sub SEMNUL... CURGERII 
pot fi geloși și acaparatori...  
Pentru că au un puternic simț al dreptății, aceștia consideră că 
și LOR – ca pentru fiecare! - LI SE CUVINE o bucată din tot ce 
se... împarte! 
 
Recomandări: 
- CORECTITUDINEA este SECRETUL!  Și fără ascunzișuri... Dacă 

gresești și EȘTI PRINS de cei din SEMNUL APEI..., ei 
bine, nu vrem să fim în locul tău...! FUUUGI! 

Cum spuneam, cei din SELECTO sunt 
misterioși... Adică – pentru unii! – pot da 
impresia că au ceva de ascuns! Evident, 
adevărul este undeva la jumătate: există 
un secret, iar ca să îl afli TREBUIE să fii bun, cinstit și corect! 
 
Recomandări: 
- Dacă tratezi cu respect un nativ din ZODIA lui PLUTON, poți 
avea două mari avantaje: câștigi un prieten devotat și – cu ajutorul 
acestuia! - poți descoperi (mai) ușor MAGIA care te înconjoară! 

DRAGOSTE 
 
Învăluiți în mister – nativii din semnul lui SELECTO reprezintă 
niște parteneri pasionali, senzuali! Totuși, cei din SEMNUL APEI 
nu se vor implica niciodată într-o relație decât atunci când sunt 
absolut convinși că „partenerul” merită pe deplin interesul lor! 
 
NATIVELE din această ZODIE suferă uneori de... plictiseală 
acută, iar ca să le trezești interesul trebuie să le „scoți” la o 
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plimbare prin locuri tainice, ciudate, care să le... stârnească 
fiori pe șira spinării! 
 
Recomandări: 
- Dacă nu vrei să te plictisești și îți dorești un partener de viață 
misterios, senzual, inteligent pasional și corect, un nativ din SEMNUL 
APEI poate fi alegerea cea mai bună! 

SĂNĂTATE 
 
Pentru că sunt mereu în căutarea dezlegării misterelor care ne 

înconjoară, nativii lui SELECTO au probleme mari cu respectarea 
unui orar sănătos de masă...  
Din cauza întrebărilor, a căutării răspunsurilor, a lipsei unor 
mese sănătoase, cei născuți sub semnul apei pot avea necazuri cu 
intestinul subțire, intestinul gros, sau colonul. 
 
Recomandări: 
- Dacă reușești să pui puțină ordine în alimentația - și, de ce nu, 
viața?! - unui SEMN de APĂ (scop care trebuie urmărit ÎNCĂ din 
copilăria acestuia) atunci ai câștigat... LUPTA! Restul se va regla 
de la sine! 


