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Hola!
Aqui é Kaypacha com o relatório Pele semanal de 20 de dezembro de 2017. Um dia antes do
Solstício e eu simplesmente não sinto vontade de ir a lugar nenhum. Então, estou de pé no
telhado e apenas girando aqui no topo,adivinha porque? O Sol está no topo do mapa, veja esse
mapa no início. É zero graus de Capricórnio e o que há? Saturno! O Sol encontra Saturno
amanhã no topo, o topo. Capricórnio é a cabra montesa no topo da montanha. Então, todos
estamos subindo para o topo.
O que mais está lá? Oh Meu Deus, a Lua Negra Lilith. O Sol estará em conjunção com a Lua
Negra Lilith assim que ele entrar em Capricórnio, mas será exato na próxima terça-feira. Além
disso, todos podemos dar um grande “viva”porque Mercúrio ficará direto a partir de sextafeira. Ele retrogradou até o 13º grau quadrando Netuno e ficou lá estacionado a 13 graus em
quadratura com Netuno antes de ficar direto. Foi um longo Mercúrio retrógrado, se você me
perguntar. (*rindo)

O que mais está acontecendo? Bem, sem dúvida, também podemos ver se você olhar o mapa,
que no domingo, Vênus se junta ao Sol / Saturno / Lua Negra Lilith / Plutão, tudo em
Capricórnio, Oh Meu Deus! E, na segunda-feira, ela entra em conjunção com Saturno. Nós
temos todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo que, eu diria o grande evento
abrangente que vem acontecendo há algum tempo, o trânsito de Júpiter quadrando os
Nódulos da Lua. Marte está se aproximando e entrará em conjunção com Júpiter nos dias de
hoje, ficando cada vez mais exata. Júpiter está quadrando os Núcleos da Lua a 15 graus
Escorpião, os Nódulos da Lua estão em 15 Aquário / 15 Leão. Quero falar sobre isso, eu quero
falar sobre todas essas coisas. Há muito acontecendo, como você pode ver, há tantos aspectos
ocorrendo atualmente. Nossas vidas estão tão ocupadas e tão cheias e é como uma época
selvagem. Deixe-me olhar para a câmera e falar um pouco mais sobre o que tudo isso significa.
Tudo bem! O que está acontecendo? Ou devo dizer, o que não está acontecendo? Fale sobre
ocupado, ocupado, ocupado. Deveres, responsabilidades, obrigações, demandas, whoa! Tudo
está acontecendo! (* rindo) Quero dizer, é demais falar sobre isso em um breve relatório Pele.
Na verdade, estou fazendo um e-curso completo de dois meses com o Dream Team, sobre
Saturno em Capricórnio. Ele vai estar lá por mais de dois anos. Vamos ter que usar esse tipo de
energia. É muito poderoso e muito profundo. Há muito para isso e muita coisa acontecendo.
Verifique o Facebook ou consulte o meu site se quiser saber sobre isso. Estamos fazendo um
webinar gratuito explicando mais sobre o que vamos ensinar até janeiro e fevereiro. Isso é no
sábado, 23 de dezembro, às 10h PST. De qualquer forma, confira o site, cara, este é o relatório
Pele. (*rindo)
Karma, Saturno é o Senhor do Karma, na verdade, é disso que eu vou falar no meu módulo
desse curso, que Saturno é o Senhor do Karma. Eu sei que muitos de nós trabalhadores leves
gostam de pensar que não há Karma. (* rindo) certo? Em seus sonhos, quando você entrar na
4ª ou 5ª, 6ª, 13ª dimensões, sim, não há Karma. (* rindo) No entanto, você tem um corpo
físico, baby! Estamos aqui no tempo e no espaço, tempo e espaço e Chronos, matéria física,
mundo da 3ª dimensão, adivinhe o quê? Há Karma!
A física quântica relaciona-se com realidades multidimensionais fora desta 3ª dimensão. Mas
na física newtoniana para cada ação há uma reação igual e oposta - esse é um princípio básico
de Saturno. Esse princípio de Saturno, a física newtoniana, usamos para construir pontes,
construir edifícios, construir casas. A física newtoniana põe em prática. Ação, a reação se aplica
quando se trata deste mundo, quando se trata de negócios, trata-se de construir uma base
sólida, lançando nossas raízes profundamente.
Você notará e olhará para o mapa no início do Relatório Pele, o que você vê? Todos os
planetas estão para cima, para cima, para cima. Há apenas Urano abaixo do horizonte. Para
cima, para cima, para cima, é para fora, para fora, para fora. É cabeça, é pensamento, é
negócio, é objetivo, é maturidade. Está olhando para os efeitos a longo prazo das coisas - isto é
Saturno em Capricórnio. Está se tornando o chefe, a autoridade. A mandala, o Símbolo de
Sabian para zero grau de Capricórnio é: "Um chefe indígena reivindica o poder da tribo
reunida". Importante: "O poder e a responsabilidade implícitas em qualquer reivindicação de
liderança". Esse chefe da tribo é poderoso e Marte / Júpiter em Escorpião é poder. Este é um
grande teste. Somos aptos e capazes de gerenciar de forma responsável nossas posições no
mundo, nossos relacionamentos? Nossas instituições serão testadas, especialmente agora,
mas durante os próximos dois anos. Este é um momento poderoso em que seremos cocriadores desta realidade. Não vítimas, não crianças, nem ingênuos, inocentes espectadores -

não, não, não! Cabe a cada um de nós, como indivíduos, tornar-se cada vez mais responsável
por carregar esse peso, vamos levar esse peso por muito tempo.
Cabe a cada um de nós se tornarmos esses líderes capricorianos. Vamos ter essa conjunção
Júpiter / Saturno / Plutão em 2020 em Capricórnio. Mudança de liderança, troca de guarda,
mudança do paradigma - é por isso que encarnamos. Então, sim, estamos sendo testados. Eu
sempre olho para os trânsitos de Saturno como, "Graduação!"
Então, o Sol entrando neste ponto do Solstício, o Sol entrando neste Capricórnio / Saturno e o
fato de que Saturno está lá e ser o guardião do portão para o Sol, é realmente super poderoso.
É hora do que para cada um de nós? Seja autêntico, esteja em sua integridade, seja aberto e
honesto e não use a máscara da persona. Esta é a parte complicada e isso é o que Marte e
Júpiter estão fazendo lá em Escorpião. E, de fato, estão quadrando os Nódulos da Lua, vejamos
isso. Nós estamos saindo daquele Nó Sul em Aquário. É o visionário, o futuro, o profeta. E
estamos entrando e trazendo essa visão. Na verdade, estou falando no Facebook amanhã, com
Stephen e Sarah, que fizeram o Envision Festival. Estarei dando um workshop em fevereiro, na
água, água, Peixes / Escorpião / Câncer, onde Júpiter / Netuno estão e Chiron por um pouco
mais - e tudo está acontecendo com a água!
Nós evoluímos através de nossos sentimentos. E esta é realmente uma parte importante que
retomarei, assim que voltar para onde eu estava antes. (* rindo) Todo esse tempo de energia
para tirar a persona, tirar a máscara. Antes que possamos chegar a esse Nó Norte em Leão,
que é a nossa manifestação poderosa, criativa, da força vital neste mundo, neste planeta, com
nossos filhos, com nossas criações, com nossas danças, com nossos filmes, com nossas
instituições. Antes que possamos chegar lá, agora, o universo está dizendo, temos que fazer
Júpiter em Escorpião. E Marte está chegando, temos que fazer Marte em Escorpião.
Precisamos enfrentar nossa sombra, precisamos olhar para baixo. Precisamos reconhecer e
conscientizar. Precisamos explorar as raízes mais profundas, o poder mais profundo dentro de
nós mesmos, é a força Kundalini, na base da coluna vertebral. Precisamos sair da nossa cabeça
e de todos esses negócios, Facebook, Instagram, e ser pessoas de carne e osso e sentir nossa
mais profunda verdade.
E Venus quadrando Chiron agora, Chiron é propósito da alma. Venus quadra Chiron agora
mesmo e Sagitário diz, é hora. Isso vem acontecendo por um tempo para aprofundar cada
ação, cada palavra, cada conversa, cada publicação, tem que ser proposital sobre o que
realmente somos e para que estamos aqui. É como, não mais enganar, nem mais fofocar, nem
mais tentar chamar a atenção,nem mais tentar ganhar dinheiro, nem mais passar por
bonzinho. É como entrar no seu objetivo, cara! (* rindo) E esse propósito é a transformação
interna e o abandono interno. Eu fiz todo o vídeo em Júpiter em Escorpião. Escorpião é o fim
do ego individual, em preparação para uma consciência transpessoal, nascida em Sagitário.
Então, Marte e Júpiter estão se passando e é como, não é sobre você, não é sobre mim. Não é
sobre o quão grande eu sou, quão inteligente eu sou, quão bonito eu sou, quão rico eu sou ou
o que quer que seja. Poderemos sentir a dor, podemos sentir nossa vergonha.O Sol está indo
de encontro a Lilith, Lilith é a vergonha, do que temos vergonha? Encare essa vergonha, nossa
humanidade e nossa vulnerabilidade, Venus / Chiron. E quão fracos somos e quão incompletos
somos, quão confusos estamos. Todos e cada um de nós está lidando com a confusão que
criamos (* rindo). Alguns de nós estragam suas vidas completamente, cara.
É hora de apenas enfrentá-lo e seguir em frente. Isso faz parte do processo de
comando/autoridade. Agora é o momento de enfrentar nossos demônios, enfrentando o

guardião do limiar. É sim, sim, você é um ser humano e tem um trabalho a fazer. Você foi
eleito chefe. É como, se você acha que está pronto ou não, sua alma inconsciente está
empurrando você, dizendo: você está pronto. Você sente que está incompleto ou imperfeito,
desordenado, auto-repressor ou julgando os outros ou perdido no espaço,... desculpe, cara.
Sol / Saturno, Plutão em Capricórnio, este é o momento. Você deve colocar essas coisas de
lado. Você deve ficar em paz consigo mesmo. O mantra para hoje, torne-se a paz, chegue ao
seu núcleo, com qualquer prática espiritual que você tenha. E realmente fique em paz com a
sua vergonha, com a sua culpa, com a sua bagunça, com os seus parafusos, com as suas
imperfeições. Você é quem você é e é hora de avançar.
Então, sim, as coisas estão se afastando. Escorpião é perda, cara. Júpiter é grande, poderemos
ter grandes perdas. Temos que confiar, ter fé. Temos um belo trígono com Netuno em Peixes
que diz, há um plano maior. Há graça, há magia, há mistério. Entre naquele lugar pacífico como
uma árvore e apenas seja, apenas seja. E o caminho será desvendado, o caminho será
mostrado a você - isso é a mensagem!
O Mantra:
Como um antigo carvalho na floresta, em um dia com muito vento,
minhas folhas e ramos são jogados, alguns até se afastam
eu permaneço aqui centrado no meu núcleo, enquanto tudo ao meu redor gira,
sentindo minha força conforme minhas raízes se profundam
Estou em paz com o mundo.
Este é um momento muito sério, já que alguns de vocês podem se sentir bem sérios. Graças a
Deus, Mercúrio está em movimento direto, eh. Tanta reflexão, Saturno é reflexão. Mercúrio
retrógrado, refletir, refazer, revisar, comprometer novamente, seja o que for. Mercúrio está
indo direto e o Sol vai passar Saturno e vai bater em Lilith, mas Sol e Lilith vão juntar-se.
Mais uma vez:
Como um antigo carvalho na floresta, em um dia com muito vento,
minhas folhas e ramos são jogados, alguns até se afastam
eu permaneço aqui centrado no meu núcleo, enquanto tudo ao meu redor gira,
sentindo minha força conforme minhas raízes se profundam
Estou em paz com o mundo.
O Nó Norte de Saturno e Plutão está em Câncer. Venha para casa ... volte para si mesmo, volte
para o sentimento. Entre no núcleo e deixe toda a loucura que está acontecendo no mundo
desaparecer. Não tome isso pessoalmente, você não precisa possuí-lo.
Que você permaneça centrado no seu núcleo e em paz com o mundo.
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
Versão portuguesa do Relatório Pele transcrita por: Marcia Sarti

