Αστρολογία για την Ψυχή
Η Έκθεση Πέλε
17 Ιανουαρίου, 2018

Γεια σας, κάτοικοι της Γης!
Είμαι ο Kaypacha με άλλη μια εβδομαδιαία Έκθεση Πέλε, για την 17η Ιανουαρίου 2018. Και
φυσικά, -είμαι κάτω δίπλα στο ποτάμι-, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έμαθα στην κιθάρα,
του Neil Young, ένα από τα αγαπημένα μου και νομίζω ότι είναι για τρίχορδο. (*γέλιο)
Τέλος πάντων, έπρεπε να ξεφύγω από την οθόνη του υπολογιστή, Ώ Θεέ μου, με όλο αυτόν
τον Αιγόκερω / Υδροχόο, όλες αυτές τις δουλειές, είναι λίγο έντονο ε! Σας άρεσε αυτή η
συνεδρίαση το περασμένο Σαββατοκύριακο, δηλαδή ποιά; Είχαμε τον Ήλιο την Σελήνη την
Αφροδίτη τον Κρόνο τον Πλούτωνα και τη νέα Σελήνη χθες, στον Αιγόκερω. Λοιπόν,
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, βλέποντάς το, όλα αυτά συμβαίνουν. Τώρα, σήμερα,
η Σελήνη μετακινήθηκε στον Υδροχόο, οπότε υπάρχει αυτή η ωραία Σελήνη στον Υδροχόο.
Σήμερα, η Αφροδίτη κάνει σύνοδο με τη Σελήνη στον Υδροχόο. Και την Παρασκευή, ο Ήλιος
μετακινείται στον Υδροχόο.
Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή αλλαγή εδώ, από τη Γη στο διάστημα. Θεωρώ τον Υδροχόο
περισσότερο σαν διάστημα παρά σαν αέρα - δεν υπάρχει αέρας εκεί έξω, υπάρχει κάτι πολύ
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λεπτό. Ο Υδροχόος είναι η ατμόσφαιρας της Γης στην πραγματικότητα που έχει να κάνει με
κάτι - το οποίο επηρεάζεται έντονα από τη συλλογική συνείδηση - γι 'αυτό είχαμε τόσους
πολλούς τυφώνες! (*γέλιο)
Προσπαθώντας να ανεβώ πάνω στον βράχο εδώ, να μιλάω και να ρυθμίζω την κάμερα όλα
ταυτόχρονα, και δεν γίνεται.
Αύριο, ο Άρης θα εξακολουθεί να βρίσκεται στον Σκορπιό και θα συνεχίσει για λίγο εκεί. Κάνει
τρίγωνο με τον Χείρωνα στους Ιχθείς, είναι πολύ όμορφο. Η Σελήνη φτάνει στον δικό της Νότιο
Δεσμό, την Πέμπτη. Αυτό το Σαββατοκύριακο η Σελήνη μπαίνει στους Ιχθείς την Παρασκευή θα είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, η Σελήνη στους Ιχθείς, πολύ γλυκό! Μέχρι τη Δευτέρα, η
Σελήνη επιστρέφει στον Κριό, στη φωτιά. Η Σελήνη κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο. Την
Τετάρτη, έχουμε μια ακριβή σύνοδο του Ερμή με τον Πλούτωνα.
Έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα με τον Πλούτωνα εδώ. Ο Ερμής κινείται κατευθείαν εκεί,
χτυπά τον Κρόνο και τη Λίλιθ και έρχεται στον Πλούτωνα, αυτό, συμβαίνει. Έτσι, θέλω να
μιλήσω γι 'αυτό. Και σήμερα, έχω μια σπέσιαλ Έκθεση. Επιτρέψτε μου να δω αν μπορώ να βρω
ένα καλό μέρος για να την κάνω. Βλέπω κάποιους ωραίους καταρράκτες εκεί πέρα. Έτσι,
επιτρέψτε μου να βρω ένα μέρος για να καθίσω να κοιτάξω προς την κάμερα και να σας
μιλήσω.
Εντάξει, λοιπόν. Όλοι εσείς εκεί έξω, είναι η ώρα για μια ιστορία με τον θείο Kaypacha. (*
γελώντας) Έχω μια ιστορία για να σας πω σήμερα για τον Major Tom.
Ο Major Tom ήταν ένας αστροναύτης και αυτό έγινε λίγο καιρό πριν. Ήταν Κριός και ήταν
πραγματικά γοητευμένος από τους πλανήτες. Ήρθε ξαφνικά, όπως ένας Κριός, έχοντας μια
ιδέα, «Ξέρεις τι; Πρέπει να πάω στον Άρη. Θέλω να είμαι ο πρώτος που θα βάλει το πόδι του
στον Άρη. Πήγαινα αρκετό καιρό μπρος και πίσω στη Σελήνη. Θα πάω στον Άρη. Είμαι έτοιμος
για αυτό.» Αυτός είναι ο Κριός, η νέα ιδέα, η ώθηση.
Έτσι, έρχεται στον Ταύρο. Αναπτύσσει τον εαυτό του, τα χρήματά του, τους πόρους του, τις
ικανότητές του, πάει μακρυά, κρατάει την αναπνοή του, μπαίνει στην αντιβαρύτητα. Αρχίζει
να μαθαίνει περισσότερα για τον Άρη, το ένα και το άλλο πράγμα. Ξεκινά να τα βάλει όλα μαζί.
Αρχίζοντας να βλέπει τι είδους διαστημόπλοιο χρειάζεται για να πάει τόσο μακριά. Πώς θα
έπρεπε να αποθηκεύσει το φαγητό του, αν μπορεί να επιβιώσει. Ξεκινά να συγκεντρώνει όλα
τα πράγματα που θα χρειαζόταν για να εκπληρώσει αυτή την επιθυμία. Αυτός είναι ο Ταύρος,
ο 2ος οίκος.
Και τώρα μετακινείται τους Διδύμους. Αρχίζει να μιλάει με τους αδελφούς και τις αδερφές του.
(* γελώντας) Αρχίζει να μιλάει με τους φίλους του και αρχίζει να εξαπλώνεται. Και τότε, αρχίζει
να μαθαίνει, αρχίζει να μαθαίνει περισσότερα για το Ηλιακό Σύστημα, περισσότερα για τα
διαστημόπλοια. Περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη δικτύωση. Ίσως αρχίζει να ξοδεύει
κάποια χρήματα σε αυτό. Είναι σαν, από πού θέλω να απογειωθώ; Από πού θα κάνω την
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εκτόξευσή; Ξεκινά τη δικτύωση, αυτό είναι οι Δίδυμοι, ο 3ος οίκος. Μάθηση, περισσότερη
μάθηση.
Στη συνέχεια πηγαίνει στον Καρκίνο. Εντάξει, έκρηξη ... Ακρωτήριο Canaveral! «Μιλάω με τη
NASA μετά τη φάση με τους Διδύμους. Έχω αρκετά χρήματα. Έχω αρκετά χρήματα μαζί για να
κάνω την εκτόξευση από το ακρωτήριο Canaveral. Πάω να νοικιάσω τον τόπο ή οτιδήποτε
άλλο.» Ξεκινά πραγματικά να κάνει ένα σπίτι, μια εγκατάσταση, κάνοντας την ιδέα
πραγματικότητα, δεν είναι απλώς μια ιδέα πια. Έχει πάρει κάποια μορφή, κάποιο σχήμα. Έχει
μερικούς φίλους που εμπλέκονται, πολλά χρήματα που εμπλέκονται ... μπουμ, βάζει τα
θεμέλια!
Έρχεται στον Λέοντα. Ξεκινά τη δημιουργία, αρχίζει να δημιουργεί. Είναι σαν, «'Εντάξει, εδώ
είναι το σχέδιο του διαστημόπλοιου. Εδώ είναι όλα όσα χρειάζομαι. Θα βγω στη σκηνή, θα το
ανακοινώσω.» Κάνει μια μεγάλη δημόσια δήλωση. «Θα είμαι ο πρώτος άνθρωπος στον Άρη.
Έι, κοιτάξτε με, αυτό θα είναι πρόκληση.» Είναι γεμάτος, γεμάτος, γεμάτος από αυτό, έτσι;
Έτσι ξεκινά να κατασκευάζει έναν διαστημόπλοιο, στην Παρθένο. Δουλεύει πάνω σε αυτό και
τι κάνει; Λοιπόν, εμφανίζονται ορισμένα τεχνικά προβλήματα. (* γελώντας) Εξαντλεί τα
χρήματα και έχει μερικές προκλήσεις. Ταπεινώνεται λίγο και είναι σαν, «Δεν ξέρω αν μπορώ
να το πάω παραπέρα. Ίσως, ίσως, χρειαζόμουν κάποια βοήθεια. Ίσως δεν μπορώ να το κάνω
μόνος μου.» Όπως θα ήθελε ο Κριός. (*γέλιο)
Οπότε, μπουμ! ... πηγαίνει στο Ζυγό. Είμαι ανοικτός στη συνεργασία, ανοιχτός στη σχέση. Το
ανακοινώνει εκεί έξω, «Γειά σας, θέλετε να γίνετε συνεργάτης μου; Θέλετε να το κάνετε αυτό
μαζί μου; Δέχομαι αιτήσεις, θα τους ελέγξω όλους, θα πάρω συνέντευξη από τους ανθρώπους.
Ίσως χρειάζομαι ακόμη και κάποιον να έρθει μαζί μου. Θα εγκαταλείψω την κυρίαρχη,
αυτόνομη ενέργεια του Κριού, θα κάνω συνεργασίες και σχέσεις».
Τι συμβαίνει λοιπόν; Πηγαίνει σε μια ομάδα ανθρώπων, με μεγάλες, βαθιές τσέπες, στους
πολυ-εκατομμυριούχους, στους αστροφυσικούς, στον παγκόσμιο, στον αστρονομικό
παγκόσμιο όμιλο, με δισεκατομμύρια δολάρια - Σκορπιός! (* γελώντας) Και αυτοί οι τύποι
λένε, «Έι, μας αρέσεις και θα συνεργαστούμε μαζί σου. Θα κατασκευάσουμε ένα
διαστημόπλοιο δέκα φορές μεγαλύτερο από το διαστημόπλοιο που φτιάχνετε.» Είναι όλο
αυτό το μεγάλο πράγμα. «Μπορείτε να πετάξετε με αυτό, μπορεί να είστε ο αστροναύτης και
τα πάντα όλα».
Και εδώ κινούμαστε στον Τοξότη. «Δεν θέλουμε πραγματικά να πάμε στον Άρη. Θέλουμε να
πάμε στο Γαλαξιακό Κέντρο. Έχουμε την τεχνολογία. Έχουμε τον φυσικό. Έχουμε τον
χωροχρόνο, έχουμε λύσει τις εξισώσεις. Έχουμε μυστικές φόρμουλες. Και πρόκειται να
κάνουμε δουλέψουμε με τον Τοξότη, θα επεκταθούμε πέρα από τα γνωστά, ως αποτέλεσμα
της σύνδεσης, της διασύνδεσης, της σχέσης και του αλχημικού μετασχηματισμού. Θα
επεκτείνουμε το εύρος της μικρής σας ιδέας να πάτε στον Άρη, ώστε να πάτε στο Γαλαξιακό
Κέντρο, φίλε!» Έτσι, ο Major Tom: «Ουάου, αλήθεια; Πραγματικά; Αλήθεια το πιστεύετε; Θέλω
να πω, όπως και εγώ; Θα ήμουν ο πρώτος που θα ρουφήξει μια μαύρη τρύπα;»(* γελώντας)
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Όχι, δεν το λέει αυτό! Λένε: «Μπορείς να πάς και να επιστρέψεις! (* γελώντας) Θα σε
μεταφέρουμε.» Καταλαβαίνετε την ιδέα. Αυτό είναι η επέκταση, ο Τοξότης.
Και μετά πηγαίνει σε τι; Στον Αιγόκερω. Και εδώ είμαστε τώρα, έχουμε τον Δία σε σύνοδο με
τον Άρη στον Σκορπιό. Έχουμε τον Κρόνο που μόλις πέρασε από τον Τοξότη και τώρα είναι
στον Αιγόκερω με τον Πλούτωνα. Είναι σαν, αυτό να είναι μια μεγάλη δουλειά. «Κάνουμε το
μεγαλύτερο διαστημόπλοιο που έχει γίνει ποτέ. Πηγαίνουμε μακρύτερα από ότι η
ανθρωπότητα έχει πάει ποτέ πριν. Είμαστε τεράστιοι όμιλοι που δαπανούν εκατομμύρια
δολάρια, το οργανώνουμε και προσλαμβάνουμε ανθρώπους.» Είναι σαν να το οργανώνεις
όλο. Να το ολοκληρώσεις και να το κάνεις να συμβεί. Αυτός είναι ο Αιγόκερως μας, είχαμε μια
νέα Σελήνη στον Αιγόκερω.
Και, μπουμ! ... μηδέν μοίρες του Υδροχόου! Η Αφροδίτη είναι εκεί σήμερα και ο Ήλιος έρχεται
την Παρασκευή. Τι είναι οι μηδέν μοίρες του Υδροχόου; Για μένα, μαντέψτε τι; Είναι σαν την
αντίστροφη μέτρηση ... 10 ... 9 ... 8 ... 7. Ο Major Tom είναι στον διαστημόπλοιο! Όλοι οι
άνθρωποι είναι εκεί. Ο πύργος ελέγχου, η αντίστροφη μέτρηση. Και τι περνάει μέσα από το
νου; Τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο; Τι είναι ο Υδροχόος; Ο Υδροχόος είναι το άγνωστο. Ο
Υδροχόος είναι το μέλλον. Ο Υδροχόος είναι οι ομάδες και η κοινότητα. Και ακόμη πιο πέρα
από τις ομάδες και την κοινότητα , η εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι η επιστήμη και η εξερεύνηση,
στο άγνωστο. Είναι εντελώς και το έχω πει πολλές φορές, τα τρία τελευταία ζώδια, ο
Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς, είναι τα λιγότερο προσωπικά. Αυτά κινούνται από το χέρι
του συλλογικού ασυνείδητου, το προσωπικό ασυνείδητο, τη θεία τάξη. Όταν μπαίνουμε στον
Υδροχόο, μην νομίζετε ότι μπορείτε να τον ελέγξετε. Μην νομίζετε ότι μπορείτε να ελέγξετε το
μέλλον. Είμαστε όλοι μέρος μιας τεράστιας κοινωνίας, κοινότητες. Δεν μπορείτε να ελέγξετε
μια κοινότητα, ή μάλλον δεν είναι μια κοινότητα - είναι δικτατορία και είστε πίσω στο Λέοντα.
Αυτό το νέο πρότυπο και αυτή η Εποχή του Υδροχόου, είναι έξω από τον έλεγχο κάθε ατόμου.
Έτσι, βγαίνουμε από την πατριαρχία, βγαίνουμε από τον Αιγόκερω. Ερχόμαστε και
γεννιόμαστε σε αυτόν τον Υδροχόο και κανείς δεν ξέρει. Και εδώ έρχεται η μη προσκόλληση. Ο
βουδιστικός τρόπος του να αφήνεις τον έλεγχο. Και ο Major Tom κάθεται εκεί, λέγοντας: «Ω
Θεέ μου, δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί σε μένα όταν απογειωθώ». Τι είναι εκεί έξω στο διάστημα,
η εξωγήινη ζωή, οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά. Θέλω να πω ότι είμαστε εντελώς στο έλεος
της τεχνολογίας, εντελώς στο έλεος της κοινότητας και εντελώς στο έλεος του κόσμου.
Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο σημείο, αυτό είναι ένα τεράστιο σημείο. Ο Νότος Δεσμός της
Σελήνης κινείται μέσα στον Υδροχόο. Ο Άρης θα περάσει σχεδόν έξι μήνες στον Υδροχόο,
αργότερα φέτος. Ο άξονας Υδροχόος/Λέων είναι πολύ μεγάλος για τους ανθρώπους. Είναι μια
πολύ συναρπαστική στιγμή. Έτσι, έχουμε κάνει πολλή δουλειά με αυτή την ενέργεια του
Αιγόκερου τον τελευταίο μήνα και έχουμε απογειωθεί. Θέλω να πω, δεν μπορώ να ελέγξω τον
καιρό, βρέχει, φίλε μου. Ώ Θεέ μου, η κάμερα μου βρέχεται. Αυτό το όλο πράγμα μπορεί να
καταστραφεί, το βιβλίο μου βρέχεται.
Το Μάντρα:
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Η ζωή είναι σαν μια εξερεύνηση,
Μέσα στο διάστημα,
Ξεκίνησα με ένα στόχο στο νου,
Μη γνωρίζοντας τι θα αντιμετωπίσω.
Ξεκινάμε, ξεκινάμε κάθε κύκλο, κάθε ζωή, κάθε μέρα, κάθε σχέση, κάθε δουλειά με εντάσεις αυτός είναι ο Κριός. Τότε υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που το κάνουμε να συμβεί και να
αναπτυχθεί, συγχωνευόμενοι με άλλους, τελικά, ουάου. Υπάρχει πολύ Κάρμα στον Αιγόκερω,
ο Κρόνος, ο Κύριος του Κάρμα. Υπάρχουν πολλές γαλαξιακές, πολυδιάστατες, θεϊκές ευφυείς
δυνάμεις, που φέρνουν σε τι; Ο Υδροχόος έχει τελικά να κάνει με την απελευθέρωση και τη
φώτιση. Είναι όλα σχετικά με το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Δεν πρόκειται για επίτευξη
ενός στόχου. Δεν πρόκειται για την εκπλήρωση της πρόθεσής μας. Τελικά, είναι να κάνεις το
ασυνείδητο, συνειδητό. Απελευθερώνοντας τον εαυτό μας, ανοίγοντας το 3ο μας μάτι,
ανοίγοντας το τσάκρα του στέμματος. Ερχόμενοι στο «τώρα», στην πλήρη επίγνωση, την
πλήρη συνείδηση. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος, μεγάλος, ευρύς σχεδιασμός. Σε
αυτόν τον γαλαξία, σ' αυτόν τον πλανήτη, στη ζωή μας, το μόνο που κάνουμε είναι να
βοηθήσουμε τον καθένα από εμάς να γίνουμε όλο και πιο συνειδητοί, να έχουμε συνείδηση
του εαυτού, επίγνωση και αυτό μπορεί να είναι ένας από τους τελικούς μας στόχους.
Έτσι, αυτό είναι το σημείο που μας πηγαίνει στο άγνωστο. Ο δάσκαλός μου, ο Jeffrey Green
είπε: «Θα βρεις τον εαυτό σου στο άγνωστο.» (* Γελώντας) Αυτό συμβαίνει επειδή έχω τον
Ουρανό στον 12ο οίκο, αλλά, εν πάση περιπτώσει.
Μια τελευταία φορά:
Η ζωή είναι σαν μια εξερεύνηση,
Μέσα στο διάστημα,
Ξεκίνησα με ένα στόχο στο νου,
Μη γνωρίζοντας τι θα αντιμετωπίσω.
Νομίζω ότι τελικά αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου ... αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ... αααα!
(*γέλιο)
Namaste, Aloha, Τόση Αγάπη!
Kaypacha
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