Αστρολογία για την Ψυχή
Η Έκθεση Πέλε
24 Ιανουαρίου, 2018

Γεια σας, Φίλοι Μου!
Είμαι ο Kaypacha με την εβδομαδιαία Έκθεση Πέλε, για την 24η Ιανουαρίου 2018 και η Σελήνη
είναι στον Ταύρο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε αυτές τις αγελάδες. Έχουμε τις αγελάδες και
τους ταύρους πίσω εκεί. Υπάρχει μια αγελάδα Jonathan Livingston εκεί πάνω στα αριστερά. (*
γελώντας) Είναι μόνη της. Μερικές φορές είναι επάνω εδώ, μερικές φορές είναι εκεί κάτω.
Είμαι ακριβώς πίσω από το σημείο στο οποίο κατοικώ.
Τέλος πάντων, τώρα, η Σελήνη πηγαίνει στους Διδύμους. Είναι σε τετράγωνο με τον Ήλιο, το
πρώτο τέταρτο σε τετράγωνο, σήμερα. Και μετά, πηγαίνει στους Διδύμους. Μετά από αυτό
κινείται στον Καρκίνο την Κυριακή και κάνει αντίθεση με τον Πλούτωνα και όλα αυτά τα
ευτυχισμένα πράγματα. Και έπειτα από την Τρίτη, βγαίνει έξω από τον καρκίνο στο Λέοντα, και
ετοιμάζεται για τη μεγάλη, ολική Σεληνιακή Έκλειψη την Τετάρτη. Ω ναι, στις 31 του μηνός στις
11 μοίρες, 37 λεπτά, του Λέοντα και του Υδροχόου, θα μιλήσω γι 'αυτό την επόμενη
εβδομάδα. Λοιπόν ίσως λίγο και σήμερα, για όλα αυτά που συμβαίνουν.
Έτσι, είμαι εδώ και βγήκα από τους κολπίσκους και το δάσος και τα δέντρα, γιατί; Επειδή ο
Άρης μπαίνει στον Τοξότη, φίλοι μου! Την Παρασκευή, ο Τοξότης, η μεγάλη ύπαιθρος, το
βουνό, τα δέντρα, τα δάση, η φύση και ο φυσικός νόμος - φοβερό, ναι! Εκτός από αυτό,
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σήμερα ο Ερμής είναι σε σύνοδο με τον Πλούτωνα. Έτσι, έχουμε μια μικρή πόλωση, κάτω στη
βαθιά σκέψη. Στη συνέχεια, βέβαια μέσα σε λίγες μέρες, ο Άρης πηγαίνει στον Τοξότη, αυτό
θα είναι σπουδαίο.
Το Σάββατο, η Σελήνη κάνει τρίγωνο με τον Ήλιο. Και ακόμη κάτι μεγάλο εκεί την Κυριακή,
είναι ότι ο Ερμής κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό. Χτυπάει τον Πλούτωνα σήμερα και έπειτα
τις επόμενες μέρες ουσιαστικά, είναι σαν τον αγγελιοφόρο που απλά πηγαίνει μαζί και λέει:
«Λοιπόν, πρόκειται να έχω μια μικρή διάσκεψη με τον Πλούτωνα εδώ, να πάρω νέες
πληροφορίες. Και τότε, θα τις πετάξω στον Ουρανό εκεί, στις τελευταίες μοίρες του Κριού».
Για τι άλλο θέλω να μιλήσω σήμερα; Η Αφροδίτη προχωράει και ο Ήλιος και η Αφροδίτη θα
ταξιδεύουν μαζί για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο Δίας είναι ακόμα σε τετράγωνο με τους
Δεσμούς της Σελήνης, θα μιλήσω λίγο για αυτό. Αλλά ο Ήλιος και η Αφροδίτη, που έρχεται
εδώ, έρχονται πραγματικά σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης. Έτσι, αυτή η ολική
Σεληνιακή Έκλειψη είναι στην πραγματικότητα σε αντίθεση, όχι μόνο με τον Ήλιο, όχι μόνο με
τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης, αλλά και με την Αφροδίτη.
Και εδώ φτάνουμε, στο «Meditation Rock», είναι ένας υπέροχος βράχος (για διαλογισμό) εδώ.
Είναι ωραίος και επίπεδος στην κορυφή. Και πολλές φορές θέλω ακριβώς να καθίσω εκεί. Ίσως
να προσπαθήσω να κάνω την Έκθεση από εκεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα σας μιλήσω
από την άλλη πλευρά της κάμερας.
Εντάξει, ας κάνουμε αυτό το πράγμα. Πού σταματήσαμε την περασμένη εβδομάδα; Ο
Μεγάλος Τομ ήταν στον χώρο εκτίναξης, φίλοι μου, στον διαστημόπλοιο, έτοιμος να
απογειωθεί! Είχα μερικά παράπονα γιατί δεν είπα κάτι για τους Ιχθείς. Λοιπόν, δεν είπα για
τους Ιχθείς επειδή δεν είμαστε ακόμα στους Ιχθείς, είμαστε στον Υδροχόο. Η Αφροδίτη είναι
στον Υδροχόο. Ο Ήλιος πήγε στον Υδροχόο. Σε μερικές εβδομάδες, ο Ερμής θα έρθει στον
Υδροχόο. Ο Νότος Δεσμός της Σελήνης βρίσκεται στον Υδροχόο. Έκανα ένα ολόκληρο
Διαδυκτιακό Σεμινάριο για αυτή τη Σεληνιακή Έκλειψη, τους Δεσμούς που περνούν από τον
Υδροχόο και τον Λέοντα. Και για τη Κοινότητα μου του Νέου Προτύπου, μπορείτε να μπείτε
στην κοινότητά μου, είναι πραγματικά φοβερό. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν
εκεί, ερωτήσεις και απαντήσεις στα φόρουμ, βίντεο, η Dream Team - όλα συμβαίνουν εκεί.
Για σήμερα, θα προσπαθήσω να τα συμπιέσω όλα, να τα συνοψίσω όλα. Τι συμβαίνει με τον
Υδροχόο; Τι γίνεται αυτόν τον καιρό; Την περασμένη εβδομάδα άρχισα να μπαίνω σε αυτό
λίγο, πρόκειται για την έξοδο στο άγνωστο. Ο Υδροχόος είναι το 11ο ζώδιο του ζωδιακού
κύκλου, κυβερνά τον 11ο οίκο του ζωδιακού κύκλου, είναι το 11ο από τα 12. Όπως είπα και
την περασμένη εβδομάδα, ο Υδροχόος έχει να κάνει με την παγκόσμια συνείδηση, την
ανθρώπινη συνείδηση, είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είναι το Διαδύκτιο, είναι τα μαθηματικά, είναι
η αστρονομία και η αστροφυσική. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό σε αυτό. Έτσι, μίλησα για τη
μη προσκόλληση. Ο κύριος Τομ αφήνει τη Γη, την οικογένεια, το σπίτι, τις ρίζες, τα πάντα
πίσω, για να βγει στο μέλλον, στο υψηλότερο, υψηλότερο επίπεδο, για να συνομιλήσει με την
εξωγήινη νοημοσύνη. (*γέλιο)
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Έτσι, για αυτό πρόκειται αυτή τη στιγμή. Εάν έχετε κάτι στον Υδροχόο στον χάρτη σας, ειδικά
τη Σελήνη, τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης, τον Πλούτωνα στον 11ο οίκο, αυτές οι θέσεις
δείχνουν προηγούμενες ζωές, όπου ήσασταν τι; Έξω, και αυτό είναι που έχει να κάνει το
μάντρα σήμερα, βρίσκεστε έξω από το matrix. Όταν βρίσκεστε εκτός του παιχνιδιού και δεν
είστε κολλημένοι με τη νίκη ή την απώλεια, δεν είστε συνδεδεμένοι με την δύναμη και την
δόξα ή την ασφάλεια. Όταν δεν είστε κολλημένοι τότε μπορείτε να δείτε πραγματικά εντελώς
καθαρά και αντικειμενικά τι συμβαίνει στο παιχνίδι! Όταν βρίσκεστε στο παιχνίδι, όταν
βρίσκεστε στο δάσος, βλέπετε τα δέντρα. Όταν πάτε ψηλά, βλέπετε όλο το δάσος και
βλέπετε τι συμβαίνει εκεί κάτω.
Αυτό είναι ένα στάδιο της εξελικτικής διαδικασίας που έχει να κάνει με την επανάσταση, την
επανάσταση ενάντια της συναίνεσης, την επανάσταση εναντίον του status quo. Από έξω
βλέπω το μέλλον, βλέπω πέρα - ο Υδροχόος στον 11ο οίκο έχει να κάνει με το μέλλον. Από
εκείνο το διαστημόπλοιο, ο Μεγάλος Τομ πρόκειται να δει ότι ο μικροσκοπικός, μικρός
πλανήτης απομακρύνεται και πάει όλο και πιο μακριά μέχρι να εξαφανιστεί από τη στιγμή που
αυτός θα φτάσει στο Γαλαξιακό Κέντρο. (*γέλιο)
Έτσι, τα πράγματα γίνονται μικρότερα, τα πράγματα μειώνονται. Αλλά όπως και σε ένα
επιστημονικό πείραμα ή μέσα από ένα μικροσκόπιο, είναι σαν να βλέπετε στον μικροσκοπικό
μικρόκοσμο από το τρίτο μάτι που έχει ξυπνήσει, μπορείτε να δείτε τους μικρούς ανθρώπους
που σέρνουν στον πλανήτη. Δείτε τι κάνουν ο ένας στον άλλο, δείτε τι κάνουν στον πλανήτη.
Δείτε ποιος εξελίσσεται και ποιος όχι. (*γέλιο)
Έτσι, αυτό είναι το θέμα του Υδροχόου και έχει να κάνει με το σήκωμα της μπάρας στην
βελτίωση. Είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που περιορίζει, με την πατριαρχία, τα θεσμικά
όργανα, τους νόμους ή τους κανόνες που περιορίζουν την ελεύθερη έκφρασή μας, που μας
περιορίζουν από το να απελευθερωθούμε.
Και επίσης, πρέπει να αναφέρω και αυτή την άλλη όψη, επειδή είναι η πολικότητα στον
Λέοντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι, αυτός είναι ο άξονας της δημιουργικότητας, ο Λέων είναι
δημιουργικός, ο Υδροχόος είναι αυτή η δημιουργική μεγαλοφυΐα. Αυτός είναι ο άξονας της
δημιουργικότητας. Αλλά ο Λέων είναι: «Είμαι ο δημιουργός. Είμαι ο αστέρας της παράστασης.
Εγώ είμαι ο εκλεκτός. Έχω να το κάνω να συμβεί. Η ζωή περνά μέσα από μένα». Και αυτό
πρέπει να εξισορροπηθεί από τον Υδροχόο. Ο Υδροχόος είναι για το καλό του μέλλοντος,
όπως είπα, το καλό της κοινότητας, το καλό όλων.
Επομένως, αυτή είναι μια περίοδος ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα με τον Δία στον Σκορπιό σε
τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης και την Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της
Σελήνης και τον Ήλιο. Τι σημαίνει αυτό; Αφορά αρκετά τα χρήματα, ο Σκορπιός έχει να κάνει
με τα χρήματα. Η Αφροδίτη έχει να κάνει με τα χρήματα, τα δικά μου χρήματα. Τα χρήματα
μπορεί να είναι εκεί όπου το λάστιχο ακουμπά το δρόμο. (* γελώντας) Είναι σαν, «Είναι δικά
μου τα χρήματα ή είναι δικά μας; Είναι ο δικός μου πλανήτης μου ή δικός μας;» Αυτό είναι το
σημείο και ιδιαίτερα όταν ο Ερμής έρχεται κοντά στον Πλούτωνα. Τι σημαίνει αυτό;
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Ο Πλούτωνας μπορεί να είναι οι εμμονικές, καταναγκαστικές μορφές συμπεριφοράς, επειδή
είμαστε συναισθηματικά, βαθιά ριζωμένοι και προσκολλημένοι, βαθιά μέσα στην ψυχή μας.
Έτσι, όταν ο Ερμής έρχεται κοντά στον Πλούτωνα, μπορεί να έχουμε κάποια εμμονή,
καταναγκαστικά πρότυπα σκέψης. Ξέρετε, όταν επανέρχεται ξανά και ξανά η ίδια διαδικασία
σκέψης. «Θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θέλω να γράψω αυτή
την επιστολή. Θέλω να έχω αυτή τη συζήτηση.» Η κασέτα αυτή μπορεί να παίξει ξανά και ξανά.
Επειδή τροφοδοτείται με χυμό, την Κουνταλίνι, από τον Πλούτωνα, είναι η συναισθηματική
μας βαθιά ψυχική συναισθηματική συνείδηση. Πρόκειται για την μεταμόρφωση. Ο Πλούτωνας
είναι η εξέλιξη και ο μετασχηματισμός.
Έτσι, αυτή είναι η εποχή που ο Ερμής έρχεται κοντά και έχοντας βαθειά, έντονη, ο Πλούτωνας
είναι η ένταση, εξέλιξη και μετασχηματισμό μέσα από έντονες, τι; Συνομιλίες, επικοινωνία,
αποκάλυψη. Και με τι θα σχετίζεται αυτό; Οι πιθανότητες είναι, ότι θα πρόκειται για τα
χρήματα. Οι πιθανότητες είναι, ότι θα πρόκειται για τα αποκτήματα. Σχετικά με το τι είναι δικό
μου και τι είναι δικό μας. Σχετικά με το τι είναι δικό σου, τι είναι δικό μου. Αν διεκδικείτε κάτι
που είναι δικό μου ή εγώ διεκδικώ κάτι που νομίζετε ότι είναι δικό σας. Αυτή η ενέργεια είναι
πραγματικά ισχυρή τώρα.
Θέλουμε να δούμε τα χρήματα ως μια ενέργεια και είναι πραγματικά ευλογία και κατάρα μαζί.
Είναι ακριβώς όπως όλα τα άλλα, όπου ζούμε σε μια πολωμένη, δυαδική συνείδηση του εγώ
και του πλανήτη Γη, του Κρόνου και του χρόνου και του χώρου. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και
καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο είναι εκεί που φτάνουμε, τα χρήματα είναι αυτή η έκφραση
των αξιών μας, των προτεραιοτήτων μας, αυτό που εκτιμώ περισσότερο, τι εκτιμά
περισσότερο η κοινωνία - η τιμή ανεβαίνει! Όταν γίνεται πιο δημοφιλές, όταν γίνεται πιο της
μόδας, γίνεται πιο πολύτιμο.
Έτσι, όλη αυτή η ενέργεια, αυτή η οικονομική ενέργεια είναι μια έκφραση των
προτεραιοτήτων ενός ατόμου και των αξιών ενός ατόμου. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε
για να δημιουργήσουμε το νέο πρότυπο, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια νέα κοινότητα,
είναι να βρούμε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες αξίες, που έχουν τις ίδιες προτεραιότητες.
Διότι τότε δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε οικονομικές παρενοχλήσεις. Οι άνθρωποι που
εκτιμούν την αγάπη, την πνευματικότητα, την ενότητα, την κοινότητα, τη φύση, τη Μητέρα Γη,
βρείτε αυτούς τους ανθρώπους και δεν πρόκειται να θέλετε να πάρετε τα χρήματά σας ή να
ξοδέψετε τα χρήματά σας σε υλικά πράγματα ή να καταστρέψετε τη φύση ή κάτι τέτοιο, γιατί
θα έχετε παρόμοιες αξίες. Τα πουλιά πετάνε όλα μαζί. Και αυτό είναι που είναι ο Υδροχόος
για την κοινότητα. Και το τετράγωνο είναι με αυτόν τον Δία στον Σκορπιό. Μοιραζόμαστε τις
αξίες του Σκορπιού, τον 8ο οίκο, ως αντίθεση στο 2ο οίκο. Οι αξίες μου, τα χρήματά μου, οι
πόροι μου. Ο Δίας τώρα λέει ότι, συλλογικά, ο καθένας από εμάς μπορεί να επεκταθεί
συνδυάζοντας μέσω των πόρων μας και τοποθετώντας τα χρήματα όλα μαζί σε όλο και
μεγαλύτερα έργα, όπου μπορούμε να κάνουμε όλο και μεγαλύτερα πράγματα.
Επομένως, αυτή είναι η εποχή, αυτή η εβδομάδα εδώ για να έχουμε κάποιες βαθιές
συνομιλίες. Και αυτός ο Ερμής έρχεται σε τετράγωνο με τον Ουρανό, αυτό το Σαββατοκύριακο.
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Ο Ουρανός είναι το σοκ και η έκπληξη, το δέος, η αποκάλυψη. Μπορεί όλοι να έχουμε κάποιες
βαθιές αποκαλύψεις που συμβαίνουν εδώ, όπου οι άλλοι άνθρωποι σαν καθρέφτες, μας
δείχνουν τις ασυνείδητες ή υποσυνείδητες προθέσεις μας, που πολύ συχνά έχουν τις ρίζες
τους στα συναισθήματα ανασφάλειας ή τα συναισθήματά μας που ήταν βαθιά ριζωμένα μέσα
μας στην παιδική ηλικία.
Καθώς προχωρούμε μπροστά, αυτή είναι η εποχή για να επεξεργαστούμε το παρελθόν μας, να
επεξεργαστούμε την παιδική μας ηλικία, τις προηγούμενες ζωές μας, όλες τις περιοριστικές
πεποιθήσεις μας, τις περιοριστικές μας αξίες και να βγούμε από το φόβο. Είναι ο φόβος που
μας οδηγεί στην απληστία. Είναι ο φόβος που μας οδηγεί στην κτητικότητα. Είναι ο φόβος που
μας οδηγεί στο να χρησιμοποιήσουμε τα χρημάτων άλλων ανθρώπων, για να πετύχουμε τους
δικούς μας στόχους.
Το Μάντρα για αυτήν την εβδομάδα:
Έξω από το matrix,
Κοιτώντας αντικειμενικά,
Βρίσκω λύσεις,
Όπου όλοι μπορούν να κερδίσουν.
Επαναστατήστε... οπισθοχωρήστε... μην φοβάστε ότι θα σας επικρίνουν, θα σας
εξοστρακίσουν... θα σας πετάξουν έξω από την εκκλησία, την ομάδα ή την κοινότητα ή
οτιδήποτε άλλο. Είναι σαν να βγαίνετε έξω, να κάνετε ένα βήμα πίσω από τις σχέσεις σας, τη
δουλειά σας, την επιχείρησή σας, το αφεντικό σας, την οικογένειά σας ή οτιδήποτε άλλο.
Βγείτε έξω από τη μήτρα, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε
θετικές λύσεις όπου όλη η κοινότητα, όλη η οικογένεια, ολόκληρη η εταιρεία, όλοι μπορούν να
κερδίσουν. Είναι δυνατόν να γίνει, απλά απαιτεί διαπραγμάτευση, μη προσκόλληση,
συνεργασία.
Αυτό μοιάζει με αυτό που θα υπάρχει εδώ αν προχωρήσουμε σε αυτό το νέο πρότυπο, όπου
όλοι θα είμαστε ένα και θα συνειδητοποιήσουμε την κοινότητα. Ξεκινάει με συνομιλίες. Όχι με
την αποφυγή, την άρνηση, την προσποίηση ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορές,
όλοι είμαστε διαφορετικοί. Δεν θέλουμε να θάψουμε αυτές τις διαφορές, θέλουμε να
φέρουμε αυτές τις διαφορές στην επιφάνεια, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα
μεγαλύτερο, ευρύτερο δοχείο όπου όλες οι διαφορές επιτρέπονται. Αυτή είναι η δημιουργική
ώθηση. Αντί να προσπαθούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον μικρό κόσμο όπου μόνο κάποιοι
άνθρωποι μπορούν να ικανοποιηθούν, η ιδέα είναι να τους συμπεριλάβουμε όλους. Στη
συνέχεια, όμως, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να επεκτείνετε τη συνείδηση και να είστε πιο
δημιουργικοί ώστε όλοι να μπορούν να εκφράζονται πλήρως, να αισθάνονται ασφαλείς, να
αισθάνονται ότι τους κρατάει το δοχείο, η κοινότητα. Είναι δυνατό να γίνει, αλλά είναι μια
πρόκληση. Και αυτή η πρόκληση δεν είναι μόνο για αυτή την εβδομάδα, αλλά για την εποχή
του Υδροχόου των 2000 ετών, που μόλις ξεκινάει, ειδικά με την ερχόμενη Σεληνιακή έκλειψη.
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Και έχουμε μια Ηλιακή έκλειψη μετά από αυτό. Αυτό πραγματικά πρόκειται να τονιστεί
ιδιαίτερα τον επόμενο μήνα! Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σας εύχομαι καλή τύχη...
Άλλη μια φορά:
Έξω από το matrix,
Κοιτώντας αντικειμενικά,
Βρίσκω λύσεις,
Όπου όλοι μπορούν να κερδίσουν.
Κάντε το!
Namaste, Aloha, Τόση Αγάπη!
Kaypacha
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