Αστρολογία για την Ψυχή
Η Έκθεση Πέλε
29 Νοεμβρίου, 2017

Γεια σας!

Είμαι ο Kaypacha με την Έκθεση Πέλε για τις 29 Νοεμβρίου του 2017.
* O Kaypacha μιλάει δείχνοντας στην οθόνη το Solar Fire Software.
Σκέφτηκα να δώσω ένα μικρό μάθημα αστρολογίας εδώ σήμερα, δεδομένου ότι είμαι στο
δωμάτιο του ξενοδοχείου μου ταξιδεύοντας από χώρα σε χώρα. Έτσι, ας δούμε τι συμβαίνει
εδώ λίγο. Πρώτα απ' όλα, ας πάμε λίγο πίσω, σας μίλησα την περασμένη εβδομάδα και είπα,
ότι ο Ερμής έρχεται επάνω στον Κρόνο, στις 27 Νοεμβρίου. Πριν από δυο μέρες ακριβώς ο
Ερμής ήταν σε σύνοδο με τον Κρόνο και μαντέψτε τι; Βλέπετε εκείνο το μικρό 'S' εκεί, δείχνει
την στάση, ναι πραγματικά. Το Σάββατο στις 2 Δεκεμβρίου, ο Ερμής θα είναι σε στάση και θα
εξακολουθεί να είναι σε σύνοδο με τον Κρόνο στις 29 μοίρες, 27 λεπτά, είναι μόνο 2 μοίρες
μακριά.
Και μετά μερικές ακόμη μέρες αργότερα, μαντέψτε τι; Γίνεται ανάδρομος και επανέρχεται σε
αυτό στις 6 Δεκεμβρίου. Έτσι, είναι δύο εβδομάδες του Ερμή σε σύνοδο με τον Κρόνο που
έρχεται και πλησιάζει, και στη συνέχεια φεύγει και επιστρέφει πίσω. Τώρα ας πάμε λίγο πιο
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μακριά. Μπορείτε να δείτε ότι ο Ερμής θα πάει πίσω στις 13 μοίρες πριν μείνει σε στάση. Εκεί
θα είναι σε στάση στις 13 μοίρες, λίγο μετά το Ηλιοστάσιο. Και έπειτα θα πάει πίσω και πάλι,
και έχουμε μια τρίτη σύνοδο του Ερμή με τον Κρόνο στις 12 Ιανουαρίου. Τον Ιανουάριο,
μπορείτε να δείτε αυτό το μικρό πάρτι που συμβαίνει εδώ στον Αιγόκερω. (* γέλια) Ο Ερμής, ο
Κρόνος, η Lilith, ο Πλούτωνας, ο Ήλιος και η Αφροδίτη, όλα θα είναι στον Αιγόκερω τον
Δεκέμβριο. Θα είναι αρκετή γείωση για μας με πολλούς τρόπους. Η γείωση όπως λέω αρχίζει
ήδη τώρα. Θα μιλήσω σήμερα για την σύνοδο Ερμή / Κρόνου, γιατί αυτό συμβαίνει. Και
μπορείτε να δείτε ότι η αρχική σύνοδος συμβαίνει στον Τοξότη - η τελευταία συμβαίνει εκεί
στον Αιγόκερω.
Εκτός αυτού, ας δούμε τι άλλο συμβαίνει. Εδώ έχουμε σήμερα, μπορείτε να δείτε τη Σελήνη
εδώ στο Κριό. Ακόμα έχουμε τον Άρη σε αντίθεση με τον Ουρανό, όπου μπορεί να συμβεί
οτιδήποτε. (* γελώντας) Ο Άρης θα είναι ακριβώς απέναντι από τον Ουρανό την Παρασκευή.
Έρχεται, 25/08, 29/59 - έκρηξη!
Τι άλλο συμβαίνει; Μπορείτε να δείτε, να παρακολουθήσετε αυτή τη Σελήνη τώρα, μερικές
μέρες ακόμη και θα είναι Πανσέληνος στις 11 μοίρες, 40 λεπτά των Διδύμων, ο Ήλιος στις 11
μοίρες, 40 λεπτά του Τοξότη. Κοιτάξτε αυτό, δείτε αυτό το τετράγωνο. Ο Ποσειδώνας στις 11
μοίρες των Ιχθύων, σε ένα πανέμορφο τρίγωνο με τον Δία τις 11 μοίρες του Σκορπιού - μιλάμε,
11, 11, 11. Αν έχετε κάτι στο χάρτη, οπουδήποτε γύρω στις 11 μοίρες, στα μεταβλητά ζώδια.
Ποια είναι τα μεταβλητά ζώδια; Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς. Πραγματικά θα
αισθανθείτε αυτή την Πανσέληνο αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι μια μεγάλη στιγμή!
Το άλλο πράγμα για το οποίο θέλω να μιλήσω, θέλω απλώς να δω τη γενικότερη εικόνα των
πραγμάτων, λίγο εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Δίας έρχεται να κάνει τετράγωνο με τους
Δεσμούς της Σελήνης. Είναι εκεί τώρα, αλλά την ημέρα των Χριστουγέννων, θα είναι σχεδόν
ακριβές, ο Δίας σε τετράγωνο τον Νότιο Δεσμό και τον Βόρειο Δεσμό στις 15 μοίρες του
Σκορπιού και ο Άρης προχωράει σε αυτό. Αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα,
επειδή ο Δίας κινείται πιο αργά. Θέλω να μιλήσω για τον Δία που κάνει τετράγωνο με τους
Δεσμούς. Αυτά για τώρα και επιτρέψτε μου να κοιτάξω την οθόνη και να σας μιλήσω
βλέποντας την κάμερα.
Εντάξει, είναι μια καλή πρωινή Έκθεση Πέλε, ναι! Έκανα τα προηγούμενα χτες τη νύχτα όταν
έφτασα εδώ. Ξύπνησα λόγω του jet lag στη μέση της νύχτας και σκέφτομαι, αχ, ξέχασα να το
πω αυτό, ξέχασα να πω ότι, ξέχασα να πω το άλλο πράγμα - έτσι, πρέπει να το κάνω ξανά ,
αχχχ! Δεν σας ενοχλεί αυτό το συναίσθημα; Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πάω πίσω και
μπροστά γιατί αν πάω πίσω θα είμαι στη σκιά και μπορείτε να δείτε τα κύματα. Αλλά αν έρθω
μπροστά μπορείτε να δείτε το πρόσωπό μου αλλά δεν μπορείτε να δείτε τα κύματα. Έτσι, θα
πηγαίνω μπροστά και πίσω, εμπρός και πίσω. (* γελώντας) Ακριβώς όπως τι; Η Πανσέληνος
στους Διδύμους, μπροστά και πίσω, εμπρός και πίσω. Ώ Θεέ μου, έχω τη Σελήνη στις 11 μοίρες
των Διδύμων. Τώρα έχω την Πανσέληνο πάνω στην Σελήνη μου! Απέναντι από τον Ήλιο, σε
τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, σε 150 μοίρες με τον Δία. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό;
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Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη Έκθεση Πέλε επειδή υπάρχουν πολλά που πρέπει να
ληφθούν υπόψη εδώ. Πρώτα απ 'όλα, μπαίνουμε στην Εποχή του Υδροχόου, εγκαταλείπουμε
την πατριαρχία, αυτοί είναι τεράστιοι, μεγάλοι κύκλοι. Έτσι, η θηλυκή ενέργεια αυξάνεται. Η
ιεραρχική δικτατορία καταρρέει, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν.
Τότε έχουμε τους Δεσμούς της Σελήνης στον Λέοντα, βγαίνουν από τον Υδροχόο. Και τι λέει
αυτό; Είναι ενάμισι χρόνος, νομίζω ότι το είπα στην εισαγωγή - Μάιος του 2017 έως τον
Νοέμβριο του 2018. Αυτό παίρνει τα κάστρα μας από τον ουρανό, τις εφευρέσεις μας, τις ιδέες
μας για το μέλλον, τον μελλοντικό μας σκοπό και δουλεύοντας με αυτή την Εποχή του
Υδροχόου, ο Υδροχόος κυβερνά τον 11ο οίκο, φέρνουμε στην γη την δημιουργική μας αυτοέκφραση. Είναι σαν να τα φέρνετε από το διάστημα (ταξίδια δια-γαλαξιακής συνείδησης) κάτω
στον Λέοντα, στον 5ο οίκο. Η σκηνή, η τέχνη, η μουσική, το παιχνίδι. Πρέπει να
δημιουργήσουμε κάτι εδώ. Μην το σκεφτείτε διανοητικά, να το φανταστείτε. Το έτος 2017
είναι τι; Το τέλος της ψευδαίσθησης και η βαθιά αποκάλυψη. Είχαμε ένα χρόνο, ερχόμαστε
στον Δεκέμβριο, τον τελευταίο μήνα, αυτό είναι το αποκορύφωμα ενός έτους του Κρόνου σε
τετράγωνο με τον Χείρωνα. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο σχετικά με αυτό. Ο Δίας
μετακινούμενος μέσα στο Ζυγό. Ο Σκορπιός σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα, απέναντι από τον
Ουρανό, ο Άρης απέναντι από τον Ουρανό και με τον Δία που κινείται μέσα από τον Σκορπιό.
Δεν είναι μόνο το τέλος της ψευδαίσθησης και της νέας βαθιάς αποκάλυψης, αλλά αυτή είναι
η εποχή του τι; Πείτε αντίο ... αφήστε το να φύγει. Βλέπω αυτόν τον μήνα Δεκέμβριο, σαν το
τεράστιο αποκορύφωμα του 2017 και όλα τα χάλια που έχουν καταρρεύσει, εντάξει. Και όλες
οι αποκαλύψεις που είχαμε και ίσως όλες οι καταθλίψεις και οι απογοητεύσεις.
Τι είναι η κατάθλιψη και η κατάρρευση; Αυτό ακριβώς με χτύπησε πραγματικά. Έρχεται με όλη
τη δύναμη σε αυτή την Πανσέληνο. Το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας έχει να
κάνει με την απογοήτευση, ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με τα όνειρα, τις φαντασιώσεις, δεν
βάζει όρια, όλα γίνονται, όλα είναι δυνατόν να γίνουν, την αθωότητα, την αφέλεια, «Ναι, όλα
είναι καλά, όλα θα είναι εντάξει.» Όχι, δεν είναι! (* γελώντας) Εδώ είναι που έχουμε σύγχυση
και ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με την σύγχυση. Επειδή στην πολυδιάστατη πραγματικότητα,
ιδιαίτερα την 4η και την 5η διάσταση, όλα είναι εντάξει, δεν υπάρχει πολικότητα, δεν υπάρχει
αρνητικότητα, δεν υπάρχει συν / πλην, καλό / κακό, σωστό / λάθος στην 4η και 5η διάσταση.
Έτσι, μπορείτε να έχετε όλες τις ιδέες που θέλετε γύρω από την αγάπη, το σεξ, την
συνεργασία, τα χρήματα, το μέλλον, το παρελθόν - όλα είναι εντάξει, ωραία, και να ένα άλλο
χτύπημα. (* γελώντας) Και τότε τι; Πηγαίνετε στην τράπεζα και η τράπεζα λέει, όχι. Ή δεν
έρχεστε στην εργασία και το αφεντικό λέει, όχι. Υπάρχει, όχι, όταν πρόκειται για τον Κρόνο
στην 3η διάσταση.
Η σύνοδος Ερμή / Κρόνου μπορεί τώρα να είναι σπουδαία. Όπως, όχι, αυτή είναι μια
ψευδαίσθηση ... όχι, αυτό δεν είναι πραγματικό ... όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. Μπορεί να
είναι, αν πετάτε πάνω από το έδαφος και εξακολουθείτε να προσποιείτε ή είστε σε άρνηση ή
αποφεύγετε την πραγματικότητα με κάποιο τρόπο, σχήμα ή μορφή, ιδιαίτερα στις σχέσεις σας
και τις συνεργασίες σας με τους άλλους ανθρώπους και εξακολουθείτε να προσποιείτε. Εδώ
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βρισκόμαστε στην αλήθεια. Λέτε την αλήθεια; Ακούτε την αλήθεια; Η αλήθεια είναι, και
μπορεί να είναι λίγο λευκά ψέματα, μπορεί να είναι λίγες παραπλανήσεις. Είναι, «Σίγουρα, ας
σκεφτούμε μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο.» Όταν το λέτε αυτό, φίλοι μου. Η Παρασκευή και το
Σάββατο έρχονται και πραγματικά το σκέφτεστε και «Θέλω απλώς να είμαι μόνος. Είμαι πολύ
κουρασμένος.»
Και περισσότερο, ο Ερμής σε σύνοδο με τον Κρόνο μπορεί πραγματικά να είναι η αφύπνιση,
είναι θέμα προσοχής. Και αυτή η προσοχή σημαίνει να παρακολουθείς κάθε λέξη που βγαίνει.
Και να ακούς την κάθε λέξη που έρχεται. Και το να βάζεις τα όρια εκ των προτέρων, οπότε
υπάρχει λιγότερη απογοήτευση, υπάρχει λιγότερη κατάθλιψη, λιγότεροι άνθρωποι
απογοητεύουν τους άλλους, λιγότερο απογοητεύετε τον εαυτό σας, επειδή δεν έχετε
υποσχεθεί τα πάντα. Και δεν έχετε δώσει όλο τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή σας, τα
χρήματα και το ένα και το άλλο. Σκεπτόμενοι ω ναι, ναι. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, είναι το τέλος
της ψευδαίσθησης, είναι το τέλος της αθωότητας. Αλλά αυτό επιτρέπει στον 5ο οίκο, το
Βόρειο Δεσμό της Σελήνης στον Λέοντα, να το κάνει πραγματικά να συμβεί. Απλά σκεφτείτε ότι
ανεβάζετε ένα έργο του Σαίξπηρ, είναι μια επιχείρηση το να ανεβάσεις ένα έργο. Είναι
επιχείρηση το να οργανώσεις μια συναυλία. Είναι επιχείρηση να στήσεις ένα σεμινάριο. Είναι
να βρεθεί ο χώρος, ο DJ, η μουσική, τα φώτα. Πρέπει να βρεις τους σωστούς άνδρες και
γυναίκες ηθοποιούς και πρέπει να τους πάρεις συνέντευξη. Και δεν μπορείτε να υποσχεθείτε
σε όλους τον κύριο ρόλο επειδή είναι φίλοι σας και θέλετε να είστε καλός άνθρωπος. Έτσι,
είναι σαν να λες: «Οκ, μπορείς να είσαι ο Άμλετ και εσύ μπορείς να είσαι Άμλετ και εσύ
μπορείς να είσαι ο Άμλετ και εσύ μπορείς να είσαι ο Άμλετ.» Όταν υποσχεθείς σε τέσσερις
ανθρώπους ότι μπορεί να είναι ο Άμλετ και μετά γυρίσεις και πεις «Ω Θεέ μου, λυπάμαι, φίλε.
Χρειάζομαι μόνο έναν Άμλετ. Οπότε, αντίο, αντίο, αντίο.» Έτσι, απογοητεύετε τρία άτομα.
Είναι μια χρονική περίοδος. Αυτή η περίοδος του Δεκέμβρη μπορεί να είναι η στιγμή του
λογαριασμού. Είναι μια εποχή του «Εντάξει, τι υποσχέθηκα το 2017; Μπορώ να το κάνω; Και τι
θέλω να δημιουργήσω το 2018;» Εδώ μπαίνουμε σε αυτόν τον Δία σε τετράγωνο με τους
Δεσμούς της Σελήνης. Επειδή είναι πραγματικά καιρός, το 2018, να προχωρήσουμε. Και αυτό
σημαίνει να αφήσουμε τους υπόλοιπους τρεις Άμλετ και να κολλήσουμε με τον ένα Άμλετ. Ο
Σκορπιός, ο 8ος οίκος είναι οι στενές συνεργασίες και σχέσεις. Επομένως, αυτό πρέπει να γίνει,
είναι απαραίτητο να γίνει. Και αυτός ο Άρης απέναντι από τον Ουρανό και εμείς ερχόμαστε σε
αυτήν την ενέργεια της Λίλιθ της Μαύρης Σελήνης γύρω από το σημείο του Ηλιοστασίου και
είναι καιρός να πούμε αντίο, να πούμε αντίο. Ώρα να πω αντίο σε μέρη, σε ανθρώπους, σε
αυταπάτες, σε δυνατότητες που δεν αποδεικνύονται δυνατές, ναι. Έτσι, ο Δίας στον Σκορπιό, ο
Σκορπιός είναι το να αφήνεις να φύγει, ο θάνατος και η απελευθέρωση, και ο Δίας είναι τα
πολλά. Λοιπόν, πείτε αντίο σε πολλά.
Και, ας δούμε το θετικό. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε στο νέο, στους καινούργιους
ανθρώπους, στους νέους συνεργάτες, στις νέες ενέργειες. Έτσι, από τον Ιανουάριο, όταν ο
Ερμής επανέρχεται, στις 12 Ιανουαρίου, το 3ο πέρασμα του Ερμή πάνω στον Κρόνο, πρόκειται
για νέες δεσμεύσεις, νέες συμβάσεις, νέες συνθήκες. Βρίσκεστε σε μια εποχή που ο Κρόνος και
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ο Ερμής σημαίνουν το να σκεφτείτε, να επανεξετάσετε, το ποιον μπορείτε να εμπιστευτείτε. Σε
ποιον πραγματικά θέλετε να είστε κοντά; Ποιον θέλετε πραγματικά να συναντήσετε; Με ποιον
θέλετε να είστε μαζί πάνω στη σκηνή; Με ποιούς θέλετε πραγματικά να παίξετε τον επόμενο
χρόνο; Επειδή αυτός ο μήνας Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος, αυτή η ενέργεια των έξι
εβδομάδων, θα σημαίνει αυτό, ο Κρόνος είναι επίσης ο χωρισμός. Αλλά νομίζω ιδιαίτερα τώρα
ότι θα σας συμβούλευα, προσπαθήστε να μην είστε σοκαριστικοί, αιφνίδιοι και να
προκαλέσετε στα άλλα άτομα συναισθηματικό τραύμα. Ο Άρης απέναντι στον Ουρανό είναι,
το αντίο! Σαν να μην είχαμε ποτέ τίποτα, να μην κάναμε ποτέ τίποτα, ποτέ να μην
δημιουργήσαμε κάτι. Δεν θυμάμαι καν το όνομά σου. Είναι ακριβώς σαν, «αντίο!» Έτσι, ο Άρης
απέναντι από τον Ουρανό μπορεί να είναι αιφνίδιος, σοκαριστικός και να προκαλεί πόνο.
Οπότε, όσο περισσότερο μπορείτε, να το μετριάσετε, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε και να
είστε ευγενικοί μαζί τους. Κάνετε τα αποχαιρετιστήρια σας, κάνετε τους χωρισμούς σας και
κάντε το αυτό με το να καθαρίσετε το χώρο για το μέλλον και το νέο θα συμβεί. Να το κάνετε
προσεκτικά μέσα σε αυτή την περίοδο των διακοπών. Κάποια από αυτά θα μπορούσαν να
είναι, αντίο στην οικογένεια, αντίο μαμά, αντίο μπαμπά, αντίο αδελφή, αντίο αδελφέ, αντίο
παιδιά. (*γέλιο)
Το Μάντρα για αυτήν την εβδομάδα:
Ως άνθρωπος,
Έχω πρόσβαση στην Αλήθεια,
Και το να την θέλω, να την αναζητώ, να την ακολουθώ και να μιλώ γι΄ αυτήν
Είναι η απόλυτη απόδειξη.
Έτσι, μιλώντας την αλήθεια, μοιραζόμενος την αλήθεια, άφησα αυτή την ψευδαίσθηση,
άφησα αυτό το όνειρο, έλαβα αυτήν την αποκάλυψη. Έπρεπε να είναι μια νέα αλήθεια. Διότι
εξελισσόμαστε συνεχώς και αποκτούμε μεγαλύτερη συνείδηση του ασυνείδητού μας. Έχουμε
αυτές τις νέες αποκαλύψεις. Αυτό ήταν που ήμουν πριν και τώρα βλέπω ότι είμαι πραγματικά
το άλλο. Και αυτό είναι τόσο Δίδυμος. «Τώρα είμαι αυτό». Είναι ο μεταλλασσόμενος, ο
κατεργάρης. Η Πανσέληνος αυτό το Σαββατοκύριακο μοιάζει σαν: «Νόμιζες ότι ήμουν αυτό.
Τώρα είμαι το άλλο.» Οι άνθρωποι τραβούν τα μαλλιά τους με τους Διδύμους μερικές φορές,
ξέρετε. Αλλά πρέπει να αλλάξετε. Ο Δίδυμος έχει να κάνει με την αλλαγή. Αυτή η Πανσέληνος
είναι για την αλλαγή. Αυτό το Ταυ-τετράγωνο, Ήλιος / Σελήνη / Ποσειδώνας βρίσκεται στους
μεταβλητούς άξονες - οπότε, μεταλλαχθείτε είναι καιρός να μεταλλαχθείτε. Η εξέλιξη
περιλαμβάνει μεταλλάξεις - μεταλλαχθείτε ή πεθάνετε. (*γέλιο)
Έχω πρόσβαση στην αλήθεια, απλά σκεφτείτε το. Έχουμε πρόσβαση στην αλήθεια. Αυτό δεν
σημαίνει ότι είμαστε πάντα στην αλήθεια ή ότι γνωρίζουμε την αλήθεια. Υπάρχει σκιά,
υπάρχει η Λίλιθ. Υπάρχουν υποσυνείδητες επιθυμίες, υπάρχουν καταπιεσμένα ένστικτα. Η
συνείδησή μας και στη συνέχεια είμαστε συνδεδεμένοι με το συλλογικό ασυνείδητο που είναι
ο Ποσειδώνας, που έχει όλα αυτά τα χάλια που συμβαίνουν. Ξέρετε τι; Δεν χρειάζεστε
πολλαπλές διαστάσεις, έλα, φίλε! Μόλις επέστρεψα από την Ινδία και σταματήσαμε στο
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Ντουμπάι. Υπάρχουν όλες αυτές οι γυναίκες εκεί, καλύπτουν τα πάντα εκτός από τα μάτια
τους. Είναι ένα θαύμα το πώς μπορούν και βλέπουν. Οι άνδρες κοίταζαν τη Λόρα που είχε
φόρεμα που κάλυπτε τα γόνατά της. Και είδαμε άνδρες που έβγαιναν από το σπίτι να
ψιθυρίζουν, λέγοντας: «μπορεί κανείς να δει τα πόδια αυτής της κυρίας». Έτσι, τρέχουν έξω
από το σπίτι για να δουν τους αστραγάλους της. Υπάρχουν εναλλακτικές πραγματικότητες σε
αυτόν τον πλανήτη, φίλε. Ουά! Πηγαίνεις στην Κίνα, την Αφρική, στους Μουσουλμάνους,
στους Αβοριγίνες, είναι τεράστιες οι διαφοροποιήσεις σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτός ο Ήλιος
στον Τοξότη και ο Ερμής να οπισθοδρομεί και ξέρετε τι; Επεκτείνετε τις πραγματικότητές σας,
επεκτείνετε τη συνείδησή σας, επεκτείνετε την ταυτότητά σας για να αγκαλιάσετε μια
μεγαλύτερη αλήθεια από τους φίλους σας στο Facebook και όλα αυτά τα μοντέρνα είδη, τα
κουλ πράγματα που συμβαίνουν στην καπιταλιστική υλιστική Δύση, που οδηγείται τόσο πολύ
από το εγώ, που ούτε που θέλουμε να μπούμε σε αυτό. (*γέλιο)
Έτσι, ναι, έχουμε πρόσβαση στην αλήθεια. Η πρόσβαση στην αλήθεια είναι να επεκτείνετε την
αλήθεια σας. Και στη συνέχεια να τη θέλετε ... να την αναζητάτε ... να την μιλάτε ... να την
ακολουθείτε... αυτό την φέρνει κάτω στον Βόρειο Δεσμό στον Λέοντα, έτσι γίνεται. Οπότε,
θέλετε να το κάνετε.
Άλλη μια φορά:
Ως άνθρωπος,
Έχω πρόσβαση στην Αλήθεια,
Και το να την θέλω, να την αναζητώ, να την ακολουθώ και να μιλώ γι΄αυτήν
Είναι η απόλυτη απόδειξη.
Είθε να ακολουθείτε, να συζητάτε και να μιλάτε την αλήθεια σας, φίλοι μου!
Namaste, Aloha, Τόση Αγάπη!
Kaypacha
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