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Ola!
Aqui é Kaypacha na praia de Goa para outro relatório semanal Pele.
Estou apenas no meio de um workshop aqui e eu tenho que parir esse bebê. Vamos entrar no
ônibus em direção a um mercado na cidade hoje. Mas é lindo aqui na praia no Anahata Retreat
Center. E, particularmente porque?
Bem, o Sol entrou em Sagitário, sim, querida! (* rindo) O ardente Sol no Sagrado Coração é
absolutamente ótimo! A Lua está em Capricórnio, cuidando dos negócios, juntando tudo. Ela
entrará no Aquário amanhã, na quinta-feira, chegando a Peixes no domingo e teremos esse 1º
quarto quadrado da Lua, Sol / Lua. Sol no início do Sagitário, Lua no início dos Peixes, 4 graus e
38 minutos.

Então, o que mais temos de novo e bom? Eu acho que mencionei na semana passada, Netuno
está estacionado e retomará o movimento direto. Mas, isso ainda demora um pouco. Netuno é
apenas como paradas, paradas e mais paradas, Oh Meu Deus!
A outra coisa que está acontecendo amanhã e é bem grande, Vênus chegará ao quadrado
exato com os Nódulos da Lua. Estará no meio do Escorpião, ela está em trânsito e indo direto
para a quadratura com o Nó Norte bem no meio de Leão, e o Nó Sul no meio de Aquário.
Além disso, o que eu mais gostaria de falar com você sobre o dia de hoje é apenas uma grande
coisa, sim. Júpiter trígono Netuno, é o mantra de hoje. Júpiter em Escorpião mandando um
trígono para Netuno em Peixes. Realmente uma espécie de energia diferente do que temos
recebido de outra forma, sim. Porque Marte quadrou Plutão e agora está se movendo e
entrando em oposição a Urano. Então, por um lado, temos a "minha vontade" de Marte,
querendo que as coisas sejam de um certo jeito - desafiando Plutão e em breve Urano. E, por
outro lado, tivemos, na semana passada, Vênus em trígono com Netuno e agora temos Júpiter
trinando Netuno. É realmente algo a mais.
Por último, mas não menos importante, antes de tentar encontrar um lugar na sombra, não sei
como isso vai funcionar ou não. Mas a recepção mútua de Vênus e Marte é algo realmente
para ser discutido. Porque está acontecendo desde 7 de novembro e continuará até 30 de
novembro. Uma recepção mútua é quando Vênus entrou em Escorpião, que é governado por
Marte, e Marte está transitando através de Libra, que é governado por Vênus. É aí que os
planetas estão tentando cuidar dos assuntos uns dos outros. Vamos ver como Marte cuida dos
negócios de Vênus e Vênus cuida dos negócios de Marte.
Ok, as chances de eu falar sobre tudo isso sem interrupções são como realmente pequenas.
Pessoas caminhando de um lado para o outro da praia - Oh Meu Deus! (* rindo) Vou ter que
ser sociável com Marte em Libra. (* rindo) Mas, de qualquer forma, vou tentar manter esta luz,
pelo menos até segunda-feira quando a conjunção Mercúrio / Saturno será exata. E nós temos
ainda Saturno no Centro Galáctico, bastante sóbrio. Mercúrio encontrando com Saturno, mais
sóbrio. Saturno aproximando-se de Capricórnio, a Lua Negra Lilith em Capricórnio, muita
sobriedade. É um período bastante sóbrio.
Quando você olha para Júpiter em Escorpião, Escorpião é a morte, o fim, o encerramento, o
desaparecimento, o aniquilado, o demolido, Shiva, é como a morte, acabou. Júpiter vem
através de Escorpião e diz: "Mais, mais, mais." Solte mais. Largue essa pele e outra e mais
outra. E saia disso e daquilo e do que for – Uau! Nem sempre é fácil.
Quero ver essa Vênus / Marte porque com a recepção mútua, o que dizem nos antigos livros
de astrologia é que a recepção mútua não é coisa boa. Você pode até olhar para o seu mapa
natal. Isso causará problemas, mas não causa problemas, indica apenas que você tem
problemas. (* rindo) Os planetas não nos fazem nada, refletem o que somos e quem somos e o
que escolhemos, nesta e em outras vidas.
Diz que com Vênus e Marte, você terá problemas com a 1ª casa e a 7ª casa - 1ª casa é
governada por Marte, a 7ª casa é governada por Vênus, o ego e o “outro”. Meus desejos
versus o que outras pessoas desejam. Então, isso cria o quê? Conflito nos relacionamentos,

Vênus / Marte, grande momento - 2ª e 8ª casa. Vênus governa a 2ª casa e na antiga astrologia,
antes de Plutão, Marte governava a 8º. Então, é uma má notícia para assuntos da 2ª casa e da
8ª casa.
Basicamente, todo o mês de novembro, com Vênus e Marte em recepção mútua, está dizendo
que todos nós teremos questões de relacionamento chegando. E todos nós temos: "O que eu
quero e o que você quer". Precisar ser enfrentado e discutido, para ser trabalhado, para ser
examinado para que algum tipo de resolução possa acontecer. Ou o outro é o conflito. Há
ganhos e perdas, quando se trata da 8ª casa. Então, agora pode ser um momento em que você
perde. Ou isso pode ser um momento do que? É a 1ª casa, é competição, afirmação, tipo: 'eu
quero ganhar'. Também pode ser onde queremos ganhar. E nos apegamos ao desejo do
dinheiro, a alguma pessoa, a algum relacionamento, a algo que realmente queremos, que
realmente sentimos que precisamos ou que não podemos viver sem isso, e não é fácil, não
estará fluindo. O outro não estará cooperando. É como a vida se virando contra nós e teremos
que lutar quando realmente não queremos lutar.
Júpiter trígono Netuno e isso é esse mantra, as forças inconscientes. Vênus e Marte são os
planetas pessoais e os planetas pessoais são conscientes. Então, nos tornamos conscientes do
nosso lado feminino. Nós nos tornamos conscientes do nosso lado masculino. Nosso lado
masculino é o que queremos, tomamos consciência de nós mesmos através de nossos desejos
e nossas necessidades. Vênus é prazer, é essa terra, meu corpo, minha sexualidade, meu
dinheiro, é amor terrestre, prazer carnal. Então, é como "eu quero meu conforto e aconchego"
- Touro, 2ª casa, Libra, belas jóias, tudo com a 7ª casa. "E eu quero um parceiro bonito e eu
quero uma parceria sem complicações, sem aborrecimentos. Eu só quero que eles sejam o que
eu quero e vou ser tudo o que eles querem. Mas, eles devem ser tudo o que eu quero
primeiro. '(* Risos) Não é sempre isso que rola? (* rindo) "Assim que você é tudo o que eu
quero, serei o que você quer." Existe toda essa dança com relacionamentos e parcerias. É
como, você vai e se você não está recebendo o que deseja, você recua. Então, a outra pessoa
diz: 'Oh'. E eles vêm até você e isso é temporário, 'Ah, sim'. E então, você vai adiante e em
direção a eles. E eles estão se sentindo sobrecarregados, ou cansados e recuam. E há todo esse
Yin e Yang, juntos e separados, a noite e o dia, o nascer e o pôr-do-sol.
Mas, queremos chegar fundo nisso. Isto é astrologia para a alma e vamos ser claros. A alma
está inconsciente. É meu próprio inconsciente. É o inconsciente coletivo. É fonte original e está
realmente projetando o processo evolutivo. E são nossos egos que estão tentando dar sentido
a isso e tentando ficar confortável e tentando obter o que o quer, em todo tipo de caixinha
bem limitada. Todos vivemos em uma caixinha limitada. O que acreditamos. O que sabemos. O
que realmente entendemos é super limitado. Então, nossas escolhas são super limitadas pela
escassez de nosso escopo. Nós só vemos uma pequena porção do espectro. Então, nós apenas
escolhemos dentro dessa pequena porção. Você não pode escolher o que você não conhece, o
que você está inconsciente, o que você não vê.
Então, Urano, nosso inconsciente pessoal, Marte está indo se opor a Urano agora, e isso vai
ficar mais forte e intenso. Não é até a próxima semana e vou falar mais sobre isso. Mas nosso
inconsciente pessoal, Urano, quer que expandamos e cresçamos e vejamos mais partes desse
espectro. Então, o que ele faz? Ele nos joga uma bola curva. Algo estranho, algo incomum, algo

inesperado. Nossos parceiros dizem isso ou fazem aquilo, ou o chefe ou o jornal, ou o bar,
onde quer que você esteja. Há como uma nova viagem, algumas novas mudanças que o fazem
coçar a cabeça, tipo: O que? O que você quer? E agora? Qual o próximo? É meio irritante. É um
pouco, você sabe o que? Não quero lidar com outro problema. Às vezes, é meio difícil ver
como a vida nos apoia através da mudança, através de surpresas, até pela perda. É como
quando você perde algo e achava que realmente precisava daquilo. E você não percebeu isso
nos últimos vinte anos, mas agora sente graças a Deus por ter perdido aquilo. É uma situação
realmente estranha.
Essa é a beleza de Mercúrio conjunto com Saturno. Saturno / Mercúrio, reflexão profunda,
olhando além da superfície. Refletindo sobre o porquê, especialmente em Sagitário, por que
eles disseram isso? Por que eles fizeram aquilo? Por que isto está acontecendo comigo? E
fazendo essa pergunta interna, o que o espírito está tentando me dizer? O que a minha alma
realmente está desejando? Obviamente, isso está me empurrando para um processo de
crescimento evolutivo. Isto é Júpiter trinando Netuno. Este é um Netuno em Peixes. Peixes é
espírito infinito. Netuno está canalizando essa energia espiritual infinita. Então, é fé e
esperança de que haja um plano maior, uma visão maior, que não seja tudo caos. Que exista
uma fonte com uma intenção, isso é para o nosso próprio bem na realidade.
Então, mesmo quando um grupo de pessoas entram no Relatório Pele, eu tenho que acreditar
que foi o destino. (* rindo) E, deixe-me encerrá-lo aqui, sim.
O Manta para hoje é:
Nada simplesmente acontece como qualquer astrólogo sabe,
É o meu e o inconsciente coletivo
Me preparando para crescer.
Então, quanto mais profundamente vejo e escuto,
Mais tudo fluirá.
Como diz a astrologia evolutiva, Jeffrey Wolf Green, minha professora, vivemos em uma
realidade polarizada e dualista. A alma tem desejos duais coexistentes. O desejo de se separar
da fonte e o desejo de retornar à fonte. Como a onda sobre o mar, desejamos nos separar. Vá
para Câncer e Leão, meu ego, minha glória, meu esplendor, minha contribuição original. Mas,
em última análise, queimamos, morremos e voltamos para a fonte que nos criou. Qual é a sua
intenção consciente? Onde você está agora? Todas as suas escolhas, todas as suas decisões, se
resumem a uma ou outra. Você está tentando se separar? Você quer fazer o seu próprio bem e
ser você mesmo e, assim como eu, eu, eu, crie esse eu único. Ou você é uma alma mais velha
que está pronta para retornar? Estou pronto para retornar à fonte que me criou. E estou
pronto para me render, permitir, excluir e amar. É aí que ela se resume, sim.
Uma última vez:
Nada simplesmente acontece como qualquer astrólogo sabe,
É o meu e o inconsciente coletivo
Me preparando para crescer.
Então, quanto mais profundamente vejo e escuto,
Mais tudo fluirá.

Possa você fluir suave e facilmente...
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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