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 DRAWYON 
 ZODIA de PĂMÂNT XYXidiană 
 
1. PLANETA dominantă:  
XINOP  
(Asemănătoare cu SATURN, din Galaxia Calea Lactee. 
- XINOP, în UNIVERSUL lui AclePYo, este o planetă ciudată, 
care explodează odată la 10.000 de yyy (n.t.: un YYY = 
aproximativ un AN terestru), ca - mai apoi - să renască din 
propria cenușă – vezi detalii: http://aclepyo-story.ro/index.html) 
 
2. ELEMENT caracteristic:  
PĂMÂNT 
 
3. ANOTIMP favorit:  
YXYARA (Similar cu sezonul PRIMĂVARĂ, 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: 
CĂRĂMIZIU, GALBEN PAI și MARO 
 
5. MINEREU și PIATRA PREȚIOASĂ: 
STYCLY (asemănător cu CRISTALUL de STÂNCĂ de pe Pământ) 
SYNGHY (echivalentul RUBINULUI de pe Terra) 
 
6. COPACUL potrivit: 
ATYM  
(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 FAGUL de pe 
Pământ! ATYM - 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: 
CERCETĂTOR, ADMINISTRATOR, CONSTRUCTOR 

http://aclepyo-story.ro/index.html
http://www.aclepyo-story.ro/images/jurnal-pdf/cope-intro-jurnal.pdf
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- Cei născuți sub INDICELE DRAWYON pot opta să învețe lângă 
un Protector al Codrului, adică un XYXANTY (Pe Planeta XYX, 
Protectorii Codrului – XYXANTY – ascultă în permanență solul – 
vezi detalii în Numărul 2 - Revista lui AclePYo: 
http://aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf) 
 
8. FLOAREA preferată: 
LYONYX (asemănătoare cu TĂTĂNEASA de pe Terra) 
 
9. VERBUL ZODIEI: 
A FOLOSI! 
 
CITATUL ZODIEI: 
„Cel ce iartă des, NU înseamnă că este prost!” 

CARACTERIZARE GENERALĂ: 
- NATIVII din DRAWYON sunt persoane indulgente, (dar) tenace, 
cu o vitalitate mare și cu o conștiință de sine bine dezvoltată. 

- Persoanele din această ZODIE vor iubi 
PĂMÂNTUL (nu agreează deloc 

călătoriile prin... aer!), având răbdarea 
și rezistența acestuia!

TRĂSĂTURI ESENȚIALE  
ALE ZODIEI: 
 
CALITĂȚI 
 
PRIMA calitate – specifică celor născuți sub semn de PĂMÂNT – 
este perseverența! În cazul nativilor DRAWYON - pentru orice 
situație! - se vor scrie REGULI NOI! Iată doar câteva dintre ele: 
- Toate lumea trebuie să fie alături de acești nativi! Refuzurile 
NU sunt acceptate! 
- Dacă greșești TE IARTĂ! Dar nu înainte să te certe puțin și 
să-ți explice UNDE ai călcat strâmb! 
- PĂMÂNTUL suportă mult(e)... Ca și acesta, cei „ursiți” sub 
DRAWYON au răbdare și înțelegere... Totuși - mai târziu! - va 
există un preț de plătit! 
 
Recomandări: 
- În cazul persoanelor „zămislite” sub tutela lui SATURN nu există 

http://aclepyo-story.ro/images/revista-pdf/rev-aclepyo-nr-1.pdf
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jumătăți de măsură! TOTUL sau NIMIC! De aceea, față de aceștia 
trebuie să fii corect și să le oferi mereu întreaga energie de care 
dispui! 
 
Deși NU dau impresia, cei sub INDICELE DRAWYON sunt 
organizați și ambițioși. Dacă vor, toate obstacolele pe care 
le întâlnesc (în atingerea țelului propus!) se vor face una cu... 
PĂMÂNTUL!  
 
Recomandări: 
- Încă de la vârste fragede, energia celor... iviți sub XINOP trebuie 
canalizată spre activități care necesită concentrare, obiectivitate și 
rezistență! 
- Dacă sunt susținuți în alegerile lor, nativii de PĂMÂNT pot deveni 
(mai tărziu) excelenți profesioniști! 
 
Capacitatea de MEMORARE a persoanelor din ZODIA lui 

SATURN este foarte mare, chiar excepțională! Dacă 

sunt interesați de ceva – atenție! - 
nativii PĂMÂNTULUI pot reține toată 
viața informațiile care i-au fascinat! 
 
Recomandări: 
- Pe cei născuți sub DRAWYON nu îi poți obliga să învețe ceea ce NU 
le place - și, în general, NU îi poți obliga să facă mai nimic! Totuși, 
dacă reușești să le trezești interesul, mai mult de jumătate din... 
problemă este ca și rezolvată! 
 
DEFECTE 
 
Bineînțeles că alături de o perseverență de... piatră, nativul 
guvernat de XINOP are și o încăpățânare pe măsură! Iar dacă pe 
lângă aceasta apare și comoditatea, atunci lucrurile se complică... 
 
Recomandări: 
- Cum bine știm PĂMÂNTUL suferă de... inerție! În această 
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situație, singura soluție este... CURIOZITATEA! Deci, când nativii 
din DRAWYON nu (mai) vor să facă NIMIC, oferă-le lucruri (sau 
situații!) interesante, care să-i atragă, să-i intrige! 
 
Din cauze... planetare, cei „ursiți” sub semnul PĂMÂNTULUI 
suferă de o fatalitate exagerată! Mai ales în copilărie, nativii 
lui DRAWYON au senzația ca sunt... foarte mici și nimeni nu-i 
ascultă, nimeni nu îi bagă în seamă! 
 
Recomandări: 
- COMUNICAREA este SECRETUL! Întotdeauna trebuie să-i 
urmăriți atent, să-i ascultați pe cei „apăruți” sub semnul lui XINOP! 
Iar în acest proces numit educație veți descoperi cât de inedit 
privește „lucrurile”... PĂMÂNTUL! 
 
Există anumite momente în viața... lui SATURN în care TOATE 
gândurile, vorbele, visele devin NEGRE, acoperite de un pesimism 
de nepătruns...! 

Recomandări: 
- Deși rare, momentele de singurătate 
și disperare pot apărea la SEMNUL de 
PĂMÂNT. În aceste clipe grele este bine 
- cu toate puterile! - să îl susțineți pe nativ cum puteți mai bine!... O 
(altă) soluție ar fi o plimbare în NATURĂ, care să se încheie cu un 
ceai de tătăneasă, cu (multă!) lămâie! 
 
DRAGOSTE 
 
Fiind într-o ZODIE DE PĂMÂNT, stabilă, nativii din DRAWYON 
nu se dedică în întregime într-o relație sentimentală. Ei NU vor 
să sufere din dragoste, așa că, pentru a se ocroti, păstrează o 
anumită distanță! 
 
NATIVELE din această ZODIE sunt melancolice și (prea) idealiste... 
Din acest motiv, acestea vor cere partenerului de viață răbdare și 
încredere (adică ingredientele unei relații de durată, nu-i așa?!). 
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Recomandări: 
- Echilibrul sentimental este important pentru nativii de... PĂMÂNT. 
De aceea, încă din copilărie trebuie să i se vorbească (să i se 
explice!) acestora despre EMOȚII și sentimente! Orice persoană, pe 
lângă fizic și psihic, trebuie să-și hrănească și... spiritul! 
 
SĂNĂTATE 
 
Pentru că (rareori) nativii din DRAWYON sunt cuprinși de 

pesimism și gânduri negre, aceștia pot avea probleme cu oasele și 
încheieturile!. 
 
Recomandări: 
- Semnul de PĂMÂNT e obligatoriu să se... miște, să fugă de 
sedentarism! Iar alimentația nativilor din DRAWYON TREBUIE 
să fie bogată în plante care cresc SUB sol (cartofi, hrean, sfeclă 
roșie...)! În plus, un miros discret (ca) de panseluțe va crea imediat 
confort și bună dispoziție!


