Αστρολογία για την Ψυχή
Η Έκθεση Πέλε
20 Δεκεμβρίου, 2017

Γεια σας!
Είμαι ο Kaypacha με την Έκθεση Πέλε και σήμερα είναι 20 Δεκεμβρίου του 2017. Μια ημέρα
πριν από το Ηλιοστάσιο και απλά δεν αισθάνομαι να πηγαίνω οπουδήποτε. Έτσι, στέκομαι
στην ταράτσα, απλά και κάνω κύκλους εδώ επάνω στην ταράτσα, γιατί; Ο Ήλιος βρίσκεται στην
κορυφή του χάρτη, κοιτάξτε τον χάρτη στην αρχή. Είναι στην μηδενική μοίρα του Αιγόκερω και
τι υπάρχει εκεί; Ο Κρόνος! Ο Ήλιος κάνει σύνοδο με τον Κρόνο αύριο στην κορυφή. Ο
Αιγόκερως είναι το κατσίκι του βουνού στην κορυφή του βουνού. Έτσι, όλοι ανεβαίνουμε στην
κορυφή.
Τί άλλο υπάρχει εκεί? Ώ Θεέ μου, η Μαύρη Σελήνη Lilith. Ο Ήλιος είναι σε σύνοδο με τη
Μαύρη Σελήνη Lilith αμέσως μόλις μπαίνει στον Αιγόκερω, αλλά η σύνοδος θα είναι ακριβής
την επόμενη Τρίτη. Εκτός αυτού, μπορούμε όλοι να χαρούμε γιατί ο Ερμής θα έχει γίνει
ορθόδρομος την Παρασκευή. Πηγαίνει πίσω στις 13 μοίρες σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα
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και στέκεται εκεί ακριβώς στις 13 μοίρες σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα πριν γίνει
ορθόδρομος. Αλλά, ήταν ένας μακρύς ανάδρομος Ερμής αν με ρωτάτε. (*γέλιο)
Τι άλλο συμβαίνει; Λοιπόν, αναμφισβήτητα, μπορούμε επίσης να δούμε, αν κοιτάξετε το
χάρτη, ότι την Κυριακή, η Αφροδίτη κάνει σύνοδο με τον Ήλιο τον Κρόνο την Μαύρη Σελήνη
Λίλιθ τον Πλούτωνα, όλοι εκεί στον Αιγόκερω, Ώ Θεέ μου! Στη συνέχεια τη Δευτέρα έρχεται και
κάνει σύνοδο με τον Κρόνο. Έχουμε όλα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν εδώ την ίδια στιγμή
που, θα έλεγα το μεγάλο κύριο γεγονός που έχει συμβεί για λίγο, ήταν αυτή η διέλευση του
Δία που τετραγώνιζε τους Δεσμούς της Σελήνης. Ο Άρης προχωράει και είναι πραγματικά
ουσιαστικά σε σύνοδο με τον Δία αυτές τις μέρες, όλο και πιο κοντά. Ο Δίας θα κάνει
τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης στις 15 μοίρες του Σκορπιού, οι Δεσμοί της Σελήνης
είναι στις 15 μοίρες του Υδροχόου και στις 15 μοίρες του Λέοντα. Θέλω να μιλήσω γι 'αυτό,
θέλω να μιλήσω για όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, όπως μπορείτε
να δείτε, υπάρχουν πολλές όψεις που συμβαίνουν εδώ αυτές τις μέρες. Οι ζωές μας είναι
τόσο γεμάτες και έχουμε να κάνουμε τόσα πολλά, είναι μια άγρια χρονική στιγμή. Επιτρέψτε
μου να κοιτάξω προς την κάμερα και να μιλήσω λίγο περισσότερο για το τι σημαίνει αυτό.
Εντάξει, λοιπόν! Τι συμβαίνει? Ή πρέπει να πω, τι δεν συμβαίνει; Μιλάμε ότι είμαστε
απασχολημένοι, απασχολημένοι, απασχολημένοι. Υποχρεώσεις, ευθύνες, υποχρεώσεις,
απαιτήσεις, Ουάου! Όλα έρχονται! (* γέλια) Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά για να
μιλήσουμε γι 'αυτά σε μια μικρή Έκθεση Πέλε. Κάνουμε ένα ολόκληρο ηλεκτρονικό-Σεμινάριο
δύο μηνών με την Dream Team, για τον Κρόνο στον Αιγόκερω. Θα είναι εκεί για πάνω από δύο
χρόνια. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το είδος της ενέργειας. Είναι πολύ ισχυρό και
είναι πολύ βαθύ. Υπάρχουν πολλά σε αυτό και πολλά θα συμβαίνουν. Δείτε στο Facebook ή
την ιστοσελίδα μου αν θέλετε να το ψάξετε. Κάνουμε ένα δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο που
θα εξηγεί περισσότερα για το τι θα μάθουμε μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Αυτό
είναι το Σάββατο στις 23 Δεκεμβρίου, στις 10:00 PST. Τέλος πάντων, δείτε την ιστοσελίδα,
φίλοι μου, αυτή είναι η Έκθεση Πέλε. (*γέλιο)
Το Κάρμα, ο Κρόνος είναι ο Κύριος του Κάρμα, στην πραγματικότητα πρόκειται για αυτό που
θα μιλήσω στο θέμα μου στο σεμινάριο, είναι ότι ο Κρόνος είναι ο Κύριος του Κάρμα. Γνωρίζω
ότι πολλοί από εμάς που δουλεύουμε πάνω στο φως (light workers) θέλουν να πιστεύουν ότι
δεν υπάρχει Κάρμα. (* γελώντας) Σωστά; Στα όνειρά σας όταν μπαίνετε στην 4η ή 5η, 6η, 13η
διάσταση, ναι, δεν υπάρχει Κάρμα. (* γελώντας) Ωστόσο, έχετε ένα φυσικό σώμα, φίλοι μου!
Είμαστε εδώ στο χρόνο και στο χώρο, στον χρόνο και στο χώρο και στον Χρόνο, αυτόν τον
υλικό, τον κόσμο των 3ων διαστάσεων, και μαντέψτε τι; Υπάρχει Κάρμα!
Η κβαντική φυσική έχει να κάνει με πολυδιάστατες πραγματικότητες έξω από αυτή της 3ης
διάστασης. Αλλά στη Νευτώνεια φυσική για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη
αντίδραση - αυτή είναι μια εντελώς Κρόνια αρχή. Αυτή την εντελώς Κρόνια αρχή, στην
Νευτώνεια φυσική, χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε γέφυρες, να οικοδομήσουμε κτίρια, να
χτίσουμε σπίτια. Ισχύει η Νευτώνεια φυσική. Δράση και αντίδραση ισχύει όταν πρόκειται για
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τον κόσμο αυτό, όταν πρόκειται για τις επιχειρήσεις, είναι για την οικοδόμηση ενός στέρεου
θεμελίου, στέλνοντας βαθιά τις ρίζες μας.
Θα παρατηρήσετε και θα δείτε το χάρτη στην αρχή της Έκθεσης Πέλε, τι βλέπετε; Όλοι οι
πλανήτες είναι πάνω, πάνω, επάνω. Υπάρχει μόνο ο Ουρανός κάτω από τον ορίζοντα. Επάνω,
επάνω, είναι έξω, έξω, έξω. Είναι το κεφάλι, η σκέψη, η επιχείρηση, είναι η αντικειμενικότητα,
είναι η ωριμότητα. Εξετάζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πραγμάτων - αυτός είναι ο
Κρόνος στον Αιγόκερω. Γίνεται ο αρχηγός, η αρχή. Το μάνταλα, το Σύμβολο Sabian για την
μηδενική μοίρα του Αιγόκερου, είναι: «Ένας Ινδιάνος αρχηγός διεκδικεί την εξουσία από τη
συγκεντρωμένη φυλή.» Το κλειδί είναι: «Η δύναμη και η ευθύνη που συνεπάγεται
οποιαδήποτε αξίωση για ηγεσία.» Αυτός ο επικεφαλής της φυλής είναι ισχυρός Ο Άρης σε
σύνοδο με τον Δία στον Σκορπιό είναι δύναμη. Αυτό είναι ένα τεράστιο τεστ. Είμαστε ικανοί
και άξιοι να διαχειριστούμε υπεύθυνα, τη θέση μας στον κόσμο, τις σχέσεις μας; Τα θεσμικά
μας όργανα πρόκειται να δοκιμαστούν, ιδιαίτερα τώρα, αλλά ακόμη περισσότερο τα επόμενα
δύο χρόνια. Αυτό είναι ένα ισχυρό σημείο, στο οποίο προχωράμε, στο να είμαστε συνδημιουργοί αυτής της πραγματικότητας. Δεν είμαστε θύματα, ούτε παιδιά, ούτε αφελείς, ή
αθώοι παρατηρητές - όχι, όχι, όχι! Εξαρτάται από τον καθένα από εμάς ως άτομα να γίνουμε
ολοένα και πιο υπεύθυνοι για να κουβαλήσουμε αυτό το βάρος, θα κουβαλάμε αυτό το βάρος
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εναπόκειται στον καθένα μας να γίνουμε αυτοί οι Αιγοκερίσιοι ηγέτες. Θα έχουμε αυτήν την
σύνοδο του Δία / Κρόνου / Πλούτωνα το 2020 στον Αιγόκερω. Αλλαγή της ηγεσίας, αλλαγή
φρουράς, αλλαγή του προτύπου - γι 'αυτό ενσαρκωθήκαμε. Έτσι ναι, τσεκαριζόμαστε. Πάντα
θεωρώ τις διελεύσεις του Κρόνου ως «Αποφοίτηση!»
Έτσι, ο Ήλιος έρχεται σε αυτό το σημείο του Ηλιοστασίου, ο Ήλιος έρχεται στον Κρόνο στον
Αιγόκερω και το γεγονός ότι ο Κρόνος είναι εκεί, είναι ο πύλη για τον Ήλιο, είναι πραγματικά
πολύ ισχυρό. Ήρθε η ώρα για τον καθένα μας για τι; Να είμαστε αυθεντικοί, να έχουμε
ακεραιότητα, να είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς και να μην φοράμε τη μάσκα της περσόνα.
Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό το κάνουν ο Άρης και ο Δίας στον Σκορπιό. Και στην
πραγματικότητα, είναι σε τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης, ας το δούμε αυτό.
Βγαίνουμε από τον Νότιο Δεσμό στον Υδροχόο. Είναι ο οραματιστής, το μέλλον, ο προφήτης.
Και ερχόμαστε και φέρνουμε αυτό το όραμα. Στην πραγματικότητα, μιλάω αύριο στο
Facebook, με τους Stephen και Sarah που έκαναν το Φεστιβάλ Envision. Κάνω ένα ολόκληρο
εργαστήριο τον Φεβρουάριο, για το νερό, το νερό, τους Ιχθείς τον Σκορπιό τον Καρκίνο, όπου
είναι ο Δίας και ο Ποσειδώνας και ο Χείρων για λίγο ακόμη - και όλα συμβαίνουν με το νερό!
Εξελισσόμαστε μέσα από τα συναισθήματά μας. Και αυτό είναι πραγματικά ένα σημαντικό
κομμάτι στο οποίο θα επανέλθω, μόλις επιστρέψω στο σημείο όπου ήμουν πριν. (* γέλια)
Ολόκληρος ο ενεργειακός χρόνος της αφαίρεσης της μάσκας, της αφαίρεσης της περσόνα.
Πριν μπορέσουμε να φτάσουμε στον Βόρειο Δεσμό στον Λέοντα, που είναι η ισχυρή,
δημιουργική εκδήλωση της ζωτικής μας δύναμης σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη,
με τα παιδιά μας, με τις δημιουργίες μας, με τους χορούς μας, με τις ταινίες μας, με τους
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θεσμούς μας. Πριν μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, τώρα, το σύμπαν λέει, πρέπει να
δουλέψουμε τον Δία στον Σκορπιό. Και ο Άρης έρχεται επάνω, πρέπει να δουλέψουμε τον Άρη
στον Σκορπιό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σκιά μας, πρέπει να κοιτάξουμε βαθιά. Πρέπει
να έρθουμε σε μια αναγνώριση και ευαισθητοποίηση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις βαθύτερες
ρίζες, τη βαθύτερη δύναμη μέσα στον εαυτό μας, αυτή είναι η δύναμη της Κουνταλίνι στη
βάση της σπονδυλικής στήλης. Πρέπει να βγούμε από τα κεφάλια μας και από όλες αυτές τις
επιχειρήσεις, το Facebook, το Instagram και να αισθανθούμε την βαθύτερη μας, την βαθύτερη
αλήθεια.
Και το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Χείρωνα τώρα, ο Χείρων είναι σκοπός της ψυχής. Η
Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Χείρωνα τώρα και ο Τοξότης λέει, ήρθε η ώρα. Αυτό συμβαίνει
για λίγο καιρό για να εμβαθύνουμε πραγματικά σε κάθε δράση, κάθε λέξη, κάθε θέση, κάθε
συζήτηση πρέπει να είναι σκόπιμη για αυτό που πραγματικά είμαστε όλοι και για το γιατί
είμαστε πραγματικά εδώ. Να μην χαζεύουμε πια, να μην κουτσομπολεύουμε, να μην
προσπαθούμε να μας προσέξουν, να μην προσπαθούμε να κάνουμε χρήματα, να μην
προσπαθούμε να φανούμε καλοί. Πρέπει να μπεις στο σκοπό σου, φίλε μου! (* γελώντας) Και
αυτός ο σκοπός είναι ο εσωτερικός μετασχηματισμός και η εσωτερική παράδοση. Έκανα
ολόκληρο το βίντεο για τον Δία στον Σκορπιό. Ο Σκορπιός είναι το τέλος του ατομικού εγώ, στο
πλαίσιο προετοιμασίας για μια διαπροσωπική συνείδηση, που γεννιέται στον Τοξότη.
Έτσι, ο Άρης και ο Δίας έρχονται και είναι σαν, δεν είναι για σας, δεν είναι για μένα. Δεν είναι
για το πόσο μεγάλος είμαι, πόσο έξυπνος είμαι, πόσο όμορφος είμαι, πόσο πλούσιος είμαι ή
οτιδήποτε άλλο. Έτσι, μπορούμε να αισθανόμαστε τον πόνο, μπορούμε να νιώσουμε τη
ντροπή μας. Ο Ήλιος έρχεται στη Λίλιθ, η Λίλιθ είναι η ντροπή, για τι ντρεπόμαστε; Να
αντιμετωπίσουμε αυτή τη ντροπή και την ανθρώπινη μας κατάσταση και την ευάλωτη θέση
μας, την Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Χείρωνα. Και πόσο αδύναμοι είμαστε και πόσο ατελείς
είμαστε, πόσο δυστυχισμένοι είμαστε. Ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει το πόσο
μπερδεμένοι είμαστε (* γελώντας). Κάποιοι από εμάς είμαστε χάλια στη ζωή μας εντελώς,
φίλοι μου.
Ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσουμε και να συνεχίσουμε. Αυτό είναι μέρος της διαδικασίας του
να αποκτήσουμε κυριαρχία πάνω στον εαυτό μας. Αυτό αποτελεί μέρος της αντιμετώπισης
των δαιμόνων μας, της αντιμετώπισης του ένοικου στο κατώφλι. Είναι σαν, ναι, είσαι
άνθρωπος και έχεις δουλειά να κάνεις. Έχετε εκλεγεί αρχηγός. Νομίζετε ότι είστε έτοιμοι ή όχι,
η ασυνείδητη ψυχή σας σπρώχνει, λέγοντας, είστε έτοιμοι. Όσο και αν είστε ατελείς, ή
αναστατωμένοι ή αυτοκριτικοί, ή κριτικοί προς τους άλλους, όσο χαμένοι στο διάστημα,
αισθάνεστε ότι είστε ... συγγνώμη, φίλοι μου. Ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Κρόνο, ο Πλούτωνας
στον Αιγόκερω, αυτή είναι η εποχή. Έχετε να βάλετε αυτά τα πράγματα στην άκρη. Πρέπει να
έρθετε σε ειρήνη με τον εαυτό σας. Το μάντρα για σήμερα είναι, το να έρθετε σε ειρήνη, να
έρθετε στον πυρήνα σας, με οποιαδήποτε πνευματική πρακτική ακολουθείτε. Και απλώς να
έρθετε σε ειρήνη με την ντροπή σας, με την ενοχή σας, με το χάλι σας, με τις ανεπάρκειές σας,
με τις ατέλειές σας. Είστε αυτοί που είστε και είναι καιρός να προχωρήσετε.
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Ναι, τα πράγματα φεύγουν. Ο Σκορπιός είναι η απώλεια, φίλοι μου. Ο Δίας είναι το μεγάλο, θα
μπορούσαμε να έχουμε μεγάλες απώλειες. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, να έχουμε πίστη.
Έχουμε ένα όμορφο τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς που λέει ότι υπάρχει ένα
μεγαλύτερο σχέδιο. Υπάρχει χάρη, υπάρχει μαγεία, υπάρχει μυστήριο. Ελάτε σε αυτό το
γαλήνιο μέρος σαν ένα δέντρο και απλά να είστε, απλά να υπάρχετε. Και ο δρόμος θα γίνει
σαφής, θα σας αποκαλυφθεί - αυτό είναι το μήνυμα!
Το Μάντρα:
Όπως μια παλιά βελανιδιά στο δάσος, σε μια πολύ θυελλώδη μέρα,
Τα φύλλα και τα κλαδιά μου χτυπιούνται, μερικά μάλιστα πέφτουν,
Στέκομαι εδώ κεντραρισμένος στον πυρήνα μου, ενώ όλα γύρω μου στροβιλίζονται,
Αισθάνομαι τη δύναμή μου καθώς οι ρίζες μου πάνε βαθιά ,
Είμαι σε ειρήνη με τον κόσμο.
Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή περίοδος, καθώς ορισμένοι από εσάς αισθάνεστε πολύ σοβαροί.
Ευτυχώς, ο Ερμής γυρίζει ορθόδρομος, ε? Τόσο πολλή σκέψη, ο Κρόνος είναι η αντανάκλαση.
Ο Ερμής ανάδρομος, αντανακλά, επαναλαμβάνει, επανεξετάζει, παραπέμπει πίσω πάλι,
οτιδήποτε. Ο Ερμής γυρίζει ορθόδρομος και ο Ήλιος θα περάσει επάνω στον Κρόνο και ναι θα
χτυπήσει τη Λίλιθ, και ναι ο Ήλιος και η Λίλιθ θα ενωθούν.
Άλλη μια φορά:
Όπως μια παλιά βελανιδιά στο δάσος, σε μια πολύ θυελλώδη μέρα,
Τα φύλλα και τα κλαδιά μου χτυπιούνται, μερικά μάλιστα πέφτουν,
Στέκομαι εδώ κεντραρισμένος στον πυρήνα μου, ενώ όλα γύρω μου στροβιλίζονται,
Αισθάνομαι τη δύναμή μου καθώς οι ρίζες μου πάνε βαθιά ,
Είμαι σε ειρήνη με τον κόσμο.
Ο Βόρειος Δεσμός του Κρόνου και του Πλούτωνα είναι στον Καρκίνο. Ελάτε σπίτι ... επιστρέψτε
στο σπίτι σας, επιστρέψτε στο σπίτι. Ελάτε στον πυρήνα και αφήστε όλη την τρέλα που
συμβαίνει στον κόσμο να εξαφανιστεί. Μην το παίρνετε προσωπικά, δεν χρειάζεται να την
υποστείτε.
Μπορείτε να μείνετε κεντραρισμένοι στον πυρήνα σας και σε ειρήνη με τον κόσμο.
Namaste, Aloha, Τόση Αγάπη!
Kaypacha
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