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 RAXYS  ZODIA de FOC XYXidiană 
 
1. PLANETA dominantă:  
NOVA MYXS  
(Asemeni SOARELUI care încălzește Pământul, NOVA MYXS 
este un astru fierbinte și luminos care oferă viață Planetei XYX, 
locul unde s-a născut eroul nostru AclePYo – vezi detalii: 
http://www.aclepyo-story.ro/images/jurnal-pdf/nastere-jurnal.pdf) 
 
2. ELEMENT caracteristic:  
FOC 
 
3. ANOTIMP favorit:  
ZYZARA (Similar cu sezonul VARĂ, 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: 
PORTOCALIU, GALBEN și ROȘU 

 
 
5. MINEREU și 
PIATRA PREȚIOASĂ: 
- DYSTROCTUM  
(În Partea a II-a din JURNALUL lui 
AclePYo - cu ajutorul acestui minereu extrem de dur, asemănător 
BERILIULUI de pe Terra! - eroul nostru AclePYo ajută pe DUHUL 
PĂMÂNTULUI într-o situație cumplită... Vezi detalii: 
http://www.aclepyo-story.ro/images/jurnal-pdf/parte2-2-jurnal-
pamant.pdf) 
- AREOZEASY (echivalentul DIAMANTULUI de pe Terra) 
 
6. COPACUL potrivit: 
RYVY  
(În NATURĂ totul se leagă, totul se unește prin conexiuni nevăzute. 
Suntem – vrem sau nu! - o „rețea” ocultă a celor PATRU elemente 
primordiale din MEDIUL înconjurător...  
Aceasta esență lemnoasă este asemănătoare cu STEJARUL de pe 
Pământ! RYVY - odată ales - poate spune mult(e) despre... vii-
to rul unei persoane – vezi detalii: 
http://www.aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf) 
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7. ÎNCLINAȚII native: 
LUPTĂTOR, DIPLOMAT, STRATEG 
- cei născuți sub INDICELE RAXYS pot alege să învețe lângă 
un Protector al Apei, adică un VERSATY (Pe Planeta XYX, 
Protectorii Apelor – VERSATY – păzesc cu strășnicie toate 
întinderile de lichid, ei fiind SINGURII care pot controla și focul 
– vezi detalii în Numărul 1 - Revista lui AclePYo: 
http://aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf) 
 
8. FLOAREA preferată: 
STYXY – (asemănătoare cu SUNĂTOAREA de pe Terra) 
 
9. VERBUL ZODIEI: 
CUCEREȘTE! 
 
CITATUL ZODIEI: 
„Ferește-te de ZÂMBETUL care poate deveni oricând o... 
ARMĂ, pentru că niciodată NU VEI PUTEA LUPTA cu EL!” 

CARACTERIZARE GENERALĂ: 
- Cei născuți sub semnul lui RAXYS au o voință de 

fier, o diplomație și o înțelepciune 
superioare. 

- Nativii din această 
ZODIE vor iubi NOVA MYXS 
(SOARELE!), vor fi persoane optimiste, 
vesele, radioase, dar – când este cazul! 
- foarte hotărâte!

TRĂSĂTURI ESENȚIALE ALE ZODIEI: 
 
CALITĂȚI 
 
Cei „rodiți” sub influența lui RAXYS sunt mai mereu în mișcare, 
iar repausul (prea) prelungit le poate provoca tristețe și, uneori 
(rar) chiar boală! 
 
Recomandări: 
- Este bine ca persoanele născute sub... greutatea lui NOVA MYXS 
să aibă MEREU ceva de făcut! Dacă sunt epuizate toate opțiunile, 
este indicat ca aceștia să meargă în călătorii lungi sau să își dezvolte 
un hobby. Dacă o ființă din RAXYS este prea agitată, să i se ofere 
imediat un ceai de sunătoare, cu lămâie! 
 
NATIVII din această ZODIE au (foarte multă!) autoritate, 
reacționând cu hotărâre la orice jignire li se aduce! Dar – 
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interesant! - nu poartă ranchiună, pentru că – nu-i așa?! - 
SOARELE este deasupra tuturor! 
 
Recomandări: 
- NU jigni un nativ a lui NOVA MYXS! Acesta va putea, pe loc, să vă 
dea o replică inteligentă, diplomată și... usturătoare! 
- Dacă respecți și recunoști calitățiile unui SEMN de FOC acesta 
poate deveni cel mai bun prieten al tău (și când spunem PRIETEN, ne 
gândim la genul care atunci când îl suni în miez de noapte, sare direct 
în pantofi, ca să vină să te ajute!). 
 
Cei care aparțin „ursitei SOARELUI”, din cauza calitățiilor lor 
(pentru unii, prea... arzătoare!), sunt adesea invidiați! Totuși, 
contrar imaginii prost recepționate, RAXYS-ii sunt sufletiști, 
altruiști și, atunci când se pot, sar în ajutor! 
 
Recomandări: 
- Orice „SOARTĂ” de FOC – evident! - strălucește foarte puternic! 

Totuși, dacă nu vă lăsați orbiți de această... strălucire 
și încercați să priviți dincolo de lumină, 

veți descoperi niște persoane 

fascinante, de la care te poți îmbogăți 
spiritual și sufletește! 
 
DEFECTE 
 
Uneori, din cauza... vitezei, a dinamismului acestei ZODII 
DOGORITOARE, nativii din RAXYS pot manifesta lipsă de 
profunzime...Deoarece – în anumite momente! - este rebel, 
indisciplinat (chiar îndârjit!), cei născuți sub „SEMNUL 
SOARELUI” pot deveni precipitați, chiar nervoși! 
 
Recomandări: 
- Este bine ca ENERGIA ZODIEI de FOC să fie canalizată spre 
țeluri - de ce nu?! - imposibile și folosită la maximum! ATENȚIE: 
un nativ din ZODIA RAXYS nu poate sta locului, de aceea trebuie 
să li se ofere ceva constructiv (și greu!) de făcut!... În plus, dacă îi 
respecți, pot muta munții din loc! 
 
AVERTISMENT: NATIVELE din semnul lui RAXYS trebuie să-și în-
frâneze curiozitatea, uneori excesivă, copleșitoare, chiar 
dăunătoare! 
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Recomandări: 
- Vedeți-vă de treaba voastră! Curtea vecinului este frumoasă, DAR 
casa TA este RAIUL la care visați tot timpul (...și nu știați cât de 
aproape este!). 
 
Pentru că VERBUL zodiei este „CUCEREȘTE!”, uneori cei născuți 
sub semnul lui RAXYS pot produce victime... colaterale. În 
marșul lor victorios spre atingerea țelului propus, în lupta pentru 
izbândă, cei care „PÂRJOLESC” vor părea egoiști, nestatornici, 
chiar fanatici! 
 
Recomandări: 
- NU este indicat să te impui agresiv în fața unui nativ al lui NOVA 
MYXS, pentru că – o spunem direct! - NU vei avea succes (mai mult, 
vei trezi reacții adverse!). Orice dorești să-i spui „SOARELUI” o 
faci calm, sub forma de sugestie – și NU ordin! - pentru că, altfel ți-ai 
DAT FOC la... valiză! 
 

DRAGOSTE 
 
Fiind o ZODIE PUTERNICĂ, nativii 
din RAXYS pot fi tandri, afectuoși 
și credincioși... Dar, în unele momente – nu prea multe, din 
fericire! - vor fi (prea) pătimași și schimbători. 
Oricum ai lua-o viața sentimentală a FOCULUI nu este deloc 
plictisitoare, fiecare moment afectiv trebuie... ARS la maximum! 
 
NATIVElE din aceasta ZODIE au două trăsături esențiale: sunt 
romantice și manipulative (aparent NU dau aceasta impresie, 
dar, printr-o diplomație naturală, fină, un zâmbet fermecător, 
obțin mereu ce își doresc)! Totuși, dacă li se acorda atenția pe 
care o merită, vor fi printre cele mai bune partenere de viață. 
 
Recomandări: 
- Este clar: relațiile cu „ursiții” din RAXYS reprezintă o aventură 
spectaculoasă, în care nu ști niciodată ce urmează...! Dintr-un anumit 
punct de vedere acest lucru este bun, pentru că nu te plictisești 
niciodată, DAR, ATENȚIE: orice legătură cu „FOCUL” presupune 



www.aclepyo-story.ro

© George Biriș

compromisuri, iar DACĂ le accepți – în limite decente! - vei fi 
întotdeauna înconjurat de (multă, foarte multă!) CĂLDURĂ!!! 
Secret: 
- Din când în când, dacă se poate(!), oferă-i nativului de FOC un 
dar (mic sau mare, nu contează!), un cadou care să țină „flacăra” 
la cote înalte...!

SĂNĂTATE 
 
Cei „zămisliți” sub ZODIA lui NOVA MYXS au o vitalitate 

remarcabilă, dar nu prea rezistă la eșecuri, acestea putând să le 
provoace (chiar) tulburări cardiace! 
Pentru că au nevoie  de... oxigen ca să ARDĂ, ca să-și păstreze 
DINAMISMUL, pentru că se mișcă excesiv, nativii de FOC pot 
avea probleme cu articulațiile și cu șira spinării. 
 
Recomandări: 
- Insuccesele NU fac bine la sănătatea semnelor de FOC! De aceea 
nativii din RAXYS trebuie sprijiniți, ajutați să-și atingă țelul(!), 
pentru că - nu-i așa?! - toți câștigă lângă învingători!


