Hola ~ Buenos Dias ~
Este é Kaypacha com o relatório semanal de Pele, aqui na praia do Flamingo, (Costa-Rica) o 10
de maio de 2017!
Você está sentindo isso? Você está sentindo essa Lua em Escorpião? Venha, você tem que ser.
Estamos chegando na lua cheia em Escorpião, é esta tarde, aqui às 3:42 desta tarde. O sol a 20
graus e 24 minutos de Touro. Lua 24 graus e 24 minutos de Escorpião.
O que isso está trazendo? A energia de Marte, a energia de Plutão. Marte sendo a oitava
inferior de Plutão: desejo, vontade, poder, conduzindo às vezes à luta e ao conflito,
amplificados ainda mais por Eris em Áries, governado por Marte. Vênus em Áries, governado
por Marte... Urano em Áries, governado por Marte... Mercúrio em Áries, governado por
Marte!
Marte em oposição à Lua Negra Lilith. Lua Negra Lilith exaltada em Escorpião, com aquela
energia plutôniana . Então, traz muita transformação, mas como podemos gerenciar o poder?
Esse é o grande negócio.
A Lua sai de Escorpião amanhã. Quinta-feira, ela se move em Sagitário e em conjunção Lua
Lilith e se opõe a Marte na sexta-feira. Marte está quadrando quadrado Neptuno e em trígono
com Júpiter, por toda esta semana, quinta-feira e sexta-feira - É apenas como, uau, tempo
super poderoso, de muita energia. Essa energia pode ser tensão e frustração. Se você está se
sentindo bloqueado é que a energia pode ser irritação, se outras pessoas estão no caminho do
seu sonho... haha, Oh meu Deus! Bem, podemos falar um pouco mais sobre isso.
Alguns desses outros aspectos é o quê? A grande notícia, certo ... o Nódulo Norte da Lua
ontem, terça-feira, deixou Virgo após um ano e meio de purificação, preparação e integração,
mudou para Leão, onde ele estará durante o próximo ano e meio. Super poderoso, criativo,
energia crescente! É apenas absolutamente incrível isso! Então sim, é muito para lidar, muito
para gerenciar.

Deixe-me dar uma rápida olhada na câmera e falar com você um pouco sobre o que diabos
essa astro-conversa significa, baby! (*rindo)
Ok, Hola! Estou tentando ter uma iluminação para que você possa ver a praia. A
retroiluminação às vezes ... se estou perto da câmera fico escuro e tudo branco lá atrás. Espero
que você possa ver o Pacífico. Pacífico, como passivo, como o frio, como fresco, calmo. Mesmo
muitas vezes o Pacífico não é ... haha. Pode realmente ser um oceano furioso, sim. E assim
como esta Lua em Escorpião agora, assim como a energia agora, isso é realmente um tempo
de, você pode ver no mantra hoje, é sobre o vulcão pronto para explodir! Trata-se de poder,
Kundalini profunda, Qi, energia vermelha, força vital, poder grande. Isso pode ser lutas de
poder e por que? (*rindo)
Nós temos Eris / Urano / Vênus / Sol / Marte e Mercúrio - eles estão todos aqui em Áries,
Touro e Gêmeos. Os três primeiros signos do zodíaco, onde somos mais primitivos, instintivos,
inconscientes, impulsivos, de auto-manutenção, auto-orientado, direcionado para a
sobrevivência. O sol está em Touro significa: “este é meu dinheiro. Isto são minhas coisas. Isto
é minha vida. Vou ser um eremita, me deixe em paz, sou auto-suficiente.”
Agora há uma real atração para juntar nossa “merda”, definir e esclarecer. "Tudo bem, esta é a
minha verdade. Esta é a minha mercadoria. Este é o meu caminho. Esta é a minha viagem".
E, por outro lado, temos Júpiter em Libra puxando-nos para fora de nós mesmos. E isso são as
outras pessoas, relacionamentos e também os inimigos. É qualquer espelho que nos faz
conscientes de algo que estamos projetando inconscientemente em outra pessoa. Assim,
agora, estamos atraindo as pessoas para a nossa esfera, e, consciente ou não, nós os
trouxemos porque queremos ver algo sobre nós mesmos. E quando nos irritam ou nos
provocam ou ficamos incomodados, então nos tornamos conscientes de: Uau, 'eu não sabia
que era tão importante para mim. Oh, eu não sabia que estava tão ligado a isso. Agora que
você mencionou e está tirando isso, eu percebo, aí meu Deus, que é uma prioridade para mim.
Eu não quero deixar isso ir! "Então nós nos conhecemos através deste embate, sim ... isto é
Júpiter em Libra e estará lá até outubro, quando, então entra em Escorpião por um ano, ainda
mais intenso.
Agora, esta Lua em Escorpião, energia da Lua cheia, este é o eixo sexual. Este é o eixo da
intimidade, e este é o eixo da paixão. E é onde podemos realmente beneficiar, ganhar,
orgasmo simultaneamente, entrar no Nirvana, na união. Há mais poder na união do que
qualquer um de nós como os indivíduos podem aproveitar - e isso pode ser uma pílula amarga
para engolir ... haha! É como sim, eu gostaria de fazer isso sozinho, mas o quê? Estou limitado.
Eu tenho apenas tanto tempo, apenas muito dinheiro, apenas tanta energia. E quando eu
trabalho com outras pessoas co-criando, as ondulações saem maiores, podemos fazer
convenções, ao invés de pequenos, pequenos workshops! Podemos ter um enorme impacto
no planeta, na sociedade, nas gerações futuras, quando trabalhamos juntos e esta é a Era de
Aquário, este é o Novo Paradigma.
É fácil? Não! Nós não estamos acostumados a isso, nós estivemos nesta Era de Peixes. Deus
faça isso, vá para os mosteiros, diga suas orações, seja o que for. Isso só deve acontecer
magicamente porque somos boas pessoas. Não, desculpe! Isso é inocente, dando como certo

que todo mundo é o mesmo, e todo mundo quer o mesmo. Áries, Touro, Gêmeos e este Nó
indo para Leão é a diferenciação. E essa diferenciação pode ser realmente gratificante e muito
bonita. É como adicionar mais cinco instrumentos à sinfonia, você sabe. É mais complexo, há
mais para gerenciar. Onde colocamos esses instrumentos? Onde colocamos esses músicos?
Que melodia queremos que eles toquem? É como, "Oh, uau, é mais complexo." Mas o quê? É
uma sinfonia maior... haha. E você só vai, 'Uau!' Então é ainda mais incrível! Este é um
universo em expansão. Nós temos que nos acostumar com isso porque ele vai apenas
exponencialmente ... Boom! Quero dizer, estamos indo para ele, estamos acordando. Esta Era
de Aquário é super poderosa, super poderosa! Nós temos isso, a energia não está ao nosso
redor e fora de nós, ela está dentro de nós! Assim o mantra para hoje ...
O Mantra:
Como um vulcão fervendo, quase a explodir
Eu sinto a tensão crescendo em minha mente, coração e alma.
A energia que está crescendo, é para eu criar,
E quanto mais me alinhar, mais posso fazer algo GRANDE!
Você senti isso? Nós tivemos Mercúrio / Urano, ambos associados com o sistema nervoso,
juntamente com Eris, Deusa da Discórdia - isto é como, 'Pessoas pisando nos meus calos, as
pessoas me provocando.' O que é isso? Controle! O que é esta Lua cheia em Escorpião? Poder!
O que é o poder? O poder é forçado? É o poder me empurrando para o meu caminho? Eu
posso controlar e dominar o outro, o relacionamento, a situação, a conversa? Estou
dominando o grupo? A sombra negativa de Escorpião é manipulação, exploração, dominação é o predador, o negro! "Eu vou usar você para meus propósitos." É magia negra, seu narcisista
total, psicopata, "Eu sou um sociopata. Eu sou o todo-poderoso, dominador, bruxo, feiticeiro.”
Isso pode realmente despencar, ser sujo e desagradável.
O lado positivo, esse lado positivo é essa energia que está subindo. O verdadeiro poder é a
capacidade de controlar meu fluxo, minha Kundalini, minha energia vermelha, meu
temperamento, minha raiva, minha criatividade, meu humor. Esta co-criação está forçandonos a crescer - está forçando todos. Este é o Grande Trigono de Saturno no Centro Galáctico,
com Urano e o Nó Norte da Lua. Este grande trígono nos signos do fogo ocorrerá até outubrojunho / julho / agosto / setembro, então, de 4 a 5 meses ainda terá esse grande trígono. E isso
é como Saturno em cooperação com Urano. Então está trazendo novas formas, novas
estruturas, novas técnicas de gerenciamento das energias - realmente poderoso, bonito, e é
realmente estabilizador.
É realmente mover-se para este lugar de cooperação, compromisso, partilha de controlo e
aprender a gerir a nós mesmos. E o que temos que fazer? Torne-se mais objetivo. À medida
que saímos de mim / eu / meu, Áries, Touro, Gêmeos, 'Eu preciso disso. Eu quero isso. Eu
desejo isso. Eu sou este. Eu tenho que expressar a minha verdade, eu, eu, eu, eu! '(* Rindo)
Podemos nos mover para: o que o amor quer? O que o amor faria nessa condição? Como faço
para trazer mais amor nesta situação, nesta conversa? Deixe o amor ser seu caminho com a
gente, através de nós, junto - isso é co-criação verdadeira! Isto é o que realmente pode abrir as
portas ... abrir os corações ... deixar os corações abertos! Então não é o que eu quero, é o que
o amor quer ... o que Gaia quer ... o que o Deus e a Deusa querem ... o que as crianças querem.

O que o futuro quer? Vamos mudar a pergunta, fazendo o quê? Sagitário, Lua Negra Lilith em
Sagitário, expandir, expandir o consciente, expandir a pergunta - Sim! (* Rindo) Uau!
Então, mais uma vez, somente. Eu sei que é um longo mantra. Você tem que repetir ele
algumas vezes. É ótimo repeti-lo novamente, Durante toda a semana. Eu repito estes mantras
para mim e estou andando dizendo esses mantras, você sabe, dez, vinte, trinta vezes por dia,
sim! Sinta essa energia, Lua em Escorpião, Sagitário e então em Capricórnio. Depois daquela
lua cheia, nós estamos saindo e a festa começou - e será uma super festa! Grande fim de
semana aqui, sim! Certo ... a Lua em Sagitário vai nos incendiar! (*rindo)
Mais uma vez:
Como um vulcão fervendo, quase a explodir
Eu sinto a tensão crescendo em minha mente, coração e alma.
A energia que está crescendo, é para eu criar,
E quanto mais me alinhar, mais posso fazer algo GRANDE!
Namaste, aloha, tanto amor! Owh!
Kaypacha
Versão em português por Marcia Sarti

