ASTROLOGIA PARA ALMA
RELATÓRIO PELE
29 DE NOVEMBRO DE 2017

Ola!
Aqui é Kaypacha com o relatório Pele para 29 de novembro de 2017.
* Kaypacha está mostrando a tela Solar Fire Software.
Eu pensei em dar uma pequena aula de astrologia aqui hoje, pois estou num quarto de hotel
entre países. Então, vamos ver um pouco o que está acontecendo. Em primeiro lugar,
voltaremos um pouco até a semana passada quando eu disse: Mercúrio chegando a Saturno,
no dia 27 de novembro. Apenas dois dias atrás, Mercúrio se juntou a Saturno e adivinha o
quê? Veja aquele pequeno 'S' lá, estacionário, sim. No sábado, 2 de dezembro, Mercúrio fica
retrógrado e ainda conjunto a Saturno a 29 graus, 27 minutos, apenas 2 graus de diferença .
E alguns dias depois, adivinhe o que? Ele volta sobre Saturno no dia 6 de dezembro. Então, são
duas semanas sólidas de Mercúrio em conjunção com Saturno chegando, se aproximando e
depois retrocedendo e voltando sobre ele novamente. Agora vamos um pouco mais adiante.
Você pode ver que Mercúrio vai voltar a 13 graus antes que ele fique parado. Lá ficará
estacionado a 13 graus, logo após o Solstício. Então vai voltar a movimento direto e teremos a
3ª conjunção Mercúrio / Saturno em 12 de janeiro. Aqui, você pode ver isso, kabang. Em
janeiro, você pode ver que esta pequena festa acontecendo em Capricórnio. (* rindo)
Mercúrio / Saturno / Lilith / Plutão / Sol e Vênus, todos estarão em Capricórnio até dezembro.
Isso será muito importante para nós de várias maneiras. A “aterrisagem” como eu digo já está
começando agora. Eu vou falar hoje sobre Mercúrio / Saturno, porque é o que está

acontecendo. E você pode ver as conjunções iniciais aqui acontecendo em Sagitário - e o final
acontecerá lá em Capricórnio.
Além disso, vamos ver o que mais? Aqui temos hoje, você pode ver que a Lua está aqui em
Aries. Ainda temos Marte em oposição a Urano, tipo “qualquer coisa pode acontecer”. (*
rindo) Marte fecha a oposição com Urano na sexta-feira. Será, 25/08, 29/59 - boom!
E o que mais está acontecendo? Você pode ver esta Lua aqui agora e mais alguns dias teremos
a Lua Cheia a 11 graus, 40 minutos de Gêmeos, Sol a 11 graus, 40 minutos de Sagitário. Veja
isso, esta pequena linha vermelha quadrada? Netuno a 11 graus de Peixes, num bonito trígono
com Júpiter a 11 graus de Escorpião - estamos falando, 11, 11, 11. Se você tem algo em seu
mapa, em qualquer signo, em torno de 11 graus, mas particularmente nos signos mutáveis,
quais são os sinais mutáveis? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, você vai realmente sentir a
Lua Cheia, neste fim de semana. É realmente um grande momento acontecendo!
A outra coisa sobre a qual quero falar, eu só quero mostrar o quadro geral das coisas, um
pouco aqui. Como você pode ver, Júpiter está chegando à quadratura com os Nódulos da Lua.
Está lá agora, mas no dia de Natal, será quase exato, a quadratura Júpiter com o Nó Sul e o
Norte, a 15 graus de Escorpião e Marte está por perto. Isso permanecerá por um longo
período de tempo, porque Júpiter se move devagar. Quero falar sobre Júpiter em quadratura
com os Nós. É isso por enquanto e deixe-me olhar a tela e falar com meu rosto para a câmera.
Ok, é um bom dia para o relatório Pele, sim! Eu fiz este otário na noite passada quando
cheguei aqui. E acordei devido ao jet lag dos fusos horários no meio da noite e eu fiquei
pensando, ah, esqueci de dizer isso e aquilo e aquela outra coisa - então, eu tenho que fazer
de novamente. Ahhh! Você não odeia esse sentimento? De qualquer forma, eu tenho que ir
para frente e para trás, porque se eu fico atrás viro uma sombra e você pode ver as ondas.
Porém se avanço, você pode ver meu rosto, mas você não pode ver as ondas. Então, eu meio
que vou para frente e para trás, para frente e para trás. (* rindo) Assim como o quê? A Lua
Cheia em Gêmeos, para frente e para trás, para frente e para trás. Oh Meu Deus, eu tenho a
Lua em 11 graus Gêmeos. Agora eu tenho a Lua Cheia encima da minha maldita Lua, whoa! Em
frente ao Sol, quadrando Netuno e em quincuncio com Júpiter. Então, o que isso significa?
Este poderia ser um longo Relatório Pele, porque há muito para considerar aqui. Em primeiro
lugar, estamos entrando na Era de Aquário, estamos deixando o patriarcado, são ciclos
imensos e grandes. Então, o feminino está crescendo. Tipo a coisa da ditadura hierárquica está
se quebrando e indo para um campo de jogo nivelado, temos isso acontecendo.
Então temos os Nódulos da Lua em Leão, saindo de Aquário. E o que isso diz? Será um ano e
meio, acho que eu disse isso no início - maio de 2017 a novembro de 2018. Isso está levando
nossos castelos no céu, nossas invenções, nossas idéias sobre o futuro, nosso propósito de
futuro e de trabalho com a Era de Aquário, Aquário governa a 11ª casa, para a auto-expressão
criativa. Isto é como tirá-lo do espaço exterior (jornadas de consciência inter-galáctica) em
Leão, 5ª casa. O palco, a arte, a música, a peça. Temos que criar algo aqui. Não pense sobre
isso, se masturbe mentalmente sobre isso, imagine. O ano de 2017 é o quê? O fim da Ilusão e
Revelação Profunda. Tivemos um ano, chegamos a dezembro, o último mês, agora é o ponto
culminante de um ano de Saturno quadrando Chiron. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Júpiter

movendo-se por Libra. Escorpião quadrando Plutão, opondo-se a Urano, Marte oposto a Urano
e Júpiter movendo-se através de Escorpião. Não é apenas o fim da ilusão e a nova revelação
profunda, mas esse é o momento do que? Dizer adeus ... deixar ir. Eu vejo este mês de
dezembro como o enorme ponto culminante de 2017 e toda a merda que acabou, ok. E todas
as revelações que tivemos e talvez todas as depressões e decepções.
E o que é a depressão e desilusão? É aquilo que realmente me feriu. Estará fervendo nesta Lua
Cheia. O quadrado para Netuno. Netuno governa a desilusão, Netuno reina sobre sonhos,
fantasias, sem limites, tudo flui, tudo é possível, inocente, ingênuo 'Sim, tudo é legal, tudo vai
ficar bem.' Não, não é! (* rindo) Aqui é onde ficamos confusos e Netuno confunde a confusão.
Porque em multidimensional, particularmente na 4ª e 5ª dimensão, tudo é legal, não há
polaridade, não há negatividade, não há mais / menos, bom / ruim, certo / errado na 4ª e 5ª
dimensões. Lá, você pode ter todas as idéias que deseja em torno de amor, sexo, parceria,
dinheiro, futuro, passado - está tudo legal, excelente, tenha outro sucesso. (* rindo) E então, o
quê? Você vai ao banco e o banco diz, não. Ou você não aparece no trabalho e o chefe diz,
não. O “não” existe quando se trata de Saturno na 3ª dimensão.
Este Mercúrio / Saturno agora pode ser um grande “não”. Como: não, isso é uma ilusão ... não,
isso não é real ... não, isso não é possível. Pode acontecer, se você ainda estiver viajando na
maionese e fingindo ou negando ou evitando a realidade de alguma forma, maneira ou jeito,
particularmente nos seus relacionamentos, parcerias e com as outras pessoas , ou seja, se você
ainda está fingindo. É aqui que entramos na verdade. Você está dizendo a verdade? Você está
ouvindo a verdade? A verdade existe, e podem ser pequenas mentiras brancas, podem ser
pequenas decepções. É, 'Oh, claro, podemos sair juntos neste fim de semana.' Se você está
apenas dizendo isso, cara e a sexta-feira e sábado chegam e aí você realmente para e pensa
"Eu só quero ficar sozinho. Estou muito cansado.”
E mais, Mercúrio / Saturno pode realmente ser estar desperto, é tudo sobre a atenção plena. E
essa atenção plena observa cada palavra que aparece. E ouve todas as palavras que entram. E
está colocando os limites de antemão, então há menos desilusão, há menos depressão, há
menos para deixar as outras pessoas deprimidas, há menos para se decepcionar porque você
não prometeu o “mundo”. E você não deu todo o seu tempo, energia e atenção, dinheiro e
isso e aquilo. Pensando nisso, oh, sim, sim, sim. Então, dessa forma, é fim de ilusão, é o fim da
inocência. Mas isso permite que a 5ª casa, Nó Norte da Lua em Leão realmente aconteça.
Apenas pense que você está preparando uma peça de Shakespeare, é um negócio montar uma
peça de teatro. É um negócio fazer um concerto. É um negócio montar uma oficina. É como,
você deve encontrar o local, o DJ, a música, as luzes. Você deve encontrar os atores certos; e
você deve entrevistá-los. E você não pode prometer a todos o papel principal porque são seus
amigos, mas você quer ser uma pessoa legal. Então, é como, 'Ok, você pode ser Hamlet e você
pode ser Hamlet e você pode ser Hamlet e você pode ser Hamlet.' Bem, você prometeu para
quatro pessoas que podem ser Hamlet e terá que voltar atrás. “Oh Meu Deus, desculpa, cara.
Eu só preciso de um Hamlet.” Então, adeus, adeus, adeus. Você deixa três pessoas para baixo.
Este é o momento. Esta época de dezembro pode ser um tempo de avaliação. É uma época de
“Ok, o que prometi em 2017? Posso entregar isso? E o que eu quero criar em 2018? " Este é o
lugar onde entramos nesta quadratura de Júpiter com os Nódulos da Lua. Porque realmente é

hora, em 2018, de avançar. E isso significa deixar os outros três Hamlets e ficar com o Hamlet.
Escorpião, 8ª casa é parcerias íntimas e relacionamentos. Então, isso deve ser feito, tem que
ser feito. Este Marte oposto a Urano e estamos chegando na energia da Lua Negra Lilith em
torno do Solstício é hora de dizer adeus, hora de dizer tchau. Tempo para dizer adeus aos
lugares, às pessoas, às ilusões, aos potenciais que não são viáveis, sim. Então, Júpiter em
Escorpião, Escorpião está soltando, morrendo e desapegando, e Júpiter é expansão. Então,
diga muito adeus.
Agora, vamos ver o lado positivo. Bem-vindo, seja bem vindo ao novo, às novas pessoas, aos
novos parceiros, às novas energias. Então, em janeiro, quando Mercúrio voltar ao movimento
direto, 12 de janeiro, com a terceira passagem de Mercúrio sobre Saturno, serão novos
compromissos, novos contratos, novas condições. Você está no momento em que Saturno e
Mercúrio estão refletindo, revendo, avaliando em que você pode confiar? Quem você
realmente quer por perto? Com quem deseja realmente sair? Com quem você realmente quer
estar no palco? Com quem você realmente quer jogar no próximo ano? Porque este mês de
dezembro e em janeiro, essa energia de seis semanas, será sobre Saturno que também se
refere à separação. Mas eu particularmente agora aconselho tentar não ser chocante,
repentino e causar trauma emocional nas outras pessoas. Marte oposto a Urano é adeus! Tipo
nunca tivemos nada, nunca fizemos nada, nunca construímos nada. Eu nem me lembro do seu
nome. É simplesmente adeus! Então, Marte / Urano pode ser imprevisto, chocante e dolorido.
Portanto, tanto quanto você puder, busque ser sereno, relaxado, cordial e gentil com você e as
outras pessoas. Termine com suas despedidas, faça suas separações e limpe o espaço para que
o futuro e o novo possam acontecer. Você deve fazer isso com cuidado durante esta
temporada de férias. Parte disso pode ser adeus à família, adeus à mãe, adeus ao pai, tchau
aos irmãos, tchau, tchau, aos filhos. (*rindo)
O Mantra para esta semana:
Como ser humano
tenho acesso à Verdade
e querendo, buscando, caminhando e falando sobre ela
chego à prova final.
Então, fale a verdade, compartilhe a verdade, solte essa ilusão, solte esse sonho, receba essa
revelação. Deve ser uma verdade nova. Porque estamos constantemente evoluindo e
tornando-nos mais conscientes do nosso inconsciente. Nós teremos essas novas revelações.
Aquilo é o que eu era e agora vejo que sou realmente isso. E isso é tão Gêmeos. "Agora eu sou
isso". É a mudança da forma, o trapaceiro. A Lua Cheia desse fim de semana é como: "Você
achou que eu era aquilo. Agora eu sou isso." As pessoas arrancam o cabelo com Gêmeos às
vezes, você sabe. Mas você tem que mudar. Gêmeos é sobre mudança. Esta Lua Cheia é sobre
mudança. Esta quadratura Sol / Lua / Netuno está no eixo dos mutáveis - tão mutável, é um
momento para mudar. A evolução envolve mutação - mudar ou morrer. (*rindo)
Tenho acesso à verdade, basta pensar nisso. Temos acesso à verdade. Isso não significa que
estamos sempre na verdade ou que conhecemos a verdade. Há sombra, há Lilith. Há desejos
subconscientes, há instintos reprimidos. Nossa consciência e a conexão com o inconsciente

coletivo, que é Netuno, tem toda essa porcaria. Você sabe o que? Você não precisa de várias
dimensões, hello, cara. Acabei de voltar da Índia e paramos em Dubai. Aqui tem todas essas
mulheres, elas cobrem tudo, exceto seus olhos. É um milagre que elas possam “até ver”. Os
caras olham para Laura (esposa de Kaypacha) com vestido cobrindo os joelhos. E vimo-los
saindo da casa e sussurrando, dizendo: "você pode ver as pernas da senhora." Eles saem de
casa para olhar os tornozelos. Existem realidades diferentes neste planeta, homem. Uau! Você
vai para a China, a África, os muçulmanos, os aborígenes, são enormes diversidades neste
planeta. Este Sol em Sagitário e Mercúrio retrocedendo, você sabe o que é? Expandir suas
realidades, expandir sua consciência, expandir sua identidade para abraçar uma verdade maior
do que seus amigos pequenos de Facebook e todo esse tipo de hip, coisas legais que estão
acontecendo no oeste capitalista e materialista, que é tão motivado pelo ego que nem nós
queremos entrar nisso. (*rindo)
Então, sim, temos acesso à verdade. Acessar a verdade é expandir sua verdade. É querer isso...
procurar por ela ... falar dela ... comentar sobre ela ... caminhar em direção a ela ... isto é trazêla para terra com esse Nó Norte em Leão, ele está fazendo isso. Então, você quer fazer isso.
Mais uma vez:
Como ser humano
tenho acesso à Verdade
e querendo, buscando, caminhando e falando sobre ela
chego à prova final.
Você pode andar, falar e comentar sua verdade, querida!
Namaste, Aloha, Com muito amor!
Kaypacha
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