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Γεια σε Όλους!
Είμαι ο Kaypacha με την εβδομαδιαία Έκθεση Πέλε. Πρόκειται για μια σπέσιαλ Έκθεση Πέλε
που τιμά τη σημερινή Σούπερ Σεληνιακή Έκλειψη. Πρέπει να αισθάνεσαι την ενέργεια. Εάν
είστε ζωντανοί και δεν είστε πλήρως ναρκωμένοι, εντάξει, υπάρχει κάτι ηλεκτρισμένο, ο
Υδροχόος που κυβερνάται από τον Ουρανό, το νευρικό σύστημα. Ουάου! Σούπερ Σελήνη είναι
όταν η Σελήνη είναι τόσο κοντά στη Γη και φαίνεται μεγαλύτερη από ποτέ. Και είναι μπλε
Σελήνη, επειδή είναι η δεύτερη Σελήνη του μήνα, γι 'αυτό την αποκαλούν μπλε Σελήνη - και
είναι μια ολική Έκλειψη.
Η Ηλιακή Έκλειψη που έρχεται σε δύο εβδομάδες από τώρα δεν είναι μια ολική Ηλιακή
Έκλειψη. Πρέπει να είναι πολύ κοντά στους Δεσμούς της Σελήνης για να είναι μια ολική
Έκλειψη. Και αυτή η Σελήνη είναι τόσο κοντά στον Βόρειο Δεσμό της, είναι στις 11 μοίρες, 37
λεπτά του Λέοντα. Και ο Δεσμός είναι εκεί πάνω στις 13 ή 14 μοίρες, είναι μόνο 3 ή 4 μοίρες
μακριά από το να είναι ακριβώς στον άξονα των Δεσμών. Και τι είναι σε αντίθεση με αυτό;
Η Αφροδίτη. Η Σελήνη δεν είναι μόνο απέναντι από τον Ήλιο για μια Πανσέληνο και μια Ολική
Σεληνιακή Έκλειψη, αλλά η Αφροδίτη είναι επίσης εκεί. Έτσι, σε λίγες ώρες μετά την έκλειψη,
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έκρηξη, η έκλειψη ήταν μόλις μία ώρα πριν και εξακολουθεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή,
επειδή δεν συμβαίνει όλο αυτό μέσα σε λίγα λεπτά.
Έτσι, αυτό συμβαίνει και όχι μόνο αυτό, αλλά τι άλλο; Έχουμε μια πανσέληνο στο Λέοντα, το
λιοντάρι, τον Λέοντα απέναντι από τον Ήλιο και τη Αφροδίτη. Σήμερα, ο Ερμής μπαίνει στον
Υδροχόο. Έχουμε λοιπόν τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης, την Αφροδίτη, τον Ήλιο και τον Ερμή
όλους εκεί μέσα στον Υδροχόο που συγκρούονται με τη Σελήνη (* γελώντας), όχι, όλοι
δουλεύουν μαζί, οι πλανήτες συνεργάζονται πάντα. Είναι όλοι, σε τετράγωνο με τον
μεγαλύτερο πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος, τον Δία! Ο Δίας είναι σχεδόν αρκετά
μεγάλος ώστε να είναι ένα αστέρι, το ξέρατε αυτό; Αν συμβεί κάτι και καταρρεύσει στον εαυτό
του ή κάτι άλλο, θα μπορούσε να γίνει το δικό του αστέρι.
Θα κάνω κάτι διαφορετικό σήμερα. Πρόκειται για μια μεγάλη Έκθεση Πέλε, αλλά δεν θα είναι
απλά μια Έκθεση Πέλε. Είχα μερικούς ανθρώπους που ζητήσανε όχι μόνο να μιλάμε για αυτά
τα πράγματα, αλλά να κάνουμε και κάποιες πρακτικές. Έτσι, αφού τελειώσω ότι έχω να πω σε
εσάς, θα σας δείξω μια αναπνευστική άσκηση Kundalini Yoga, χάρη στον Kal που μου έστειλε
μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση και ενεργοποίηση
του εαυτού μας, την απελευθέρωση από τις τοξίνες, τον καθαρισμό και τον εξαγνισμό. Μας
δίνει περισσότερη ενέργεια, βοηθά να κεντράρουμε τον εαυτό μας και να τον γειώσουμε.
Επειδή αυτό είναι που χρειαζόμαστε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Ο Λέων είναι ένα ζώδιο της
φωτιάς και ο Υδροχόος είναι ένα ζώδιο του αέρα, ή ένα ζώδιο του διαστήματος και είναι
ακριβώς, επάνω, επάνω, boom!
Θα μιλήσω αρκετά σήμερα, επειδή πραγματικά θέλουμε να δούμε αυτή την δυνατή στιγμή. Η
Ολική Έκλειψη προκαλεί προβλήματα, αυξάνει την ευαισθητοποίηση. Δίνει ευκαιρίες για
εξέλιξη και ανάπτυξη, όχι μόνο για αυτή την εβδομάδα, όχι μόνο για αυτό το μήνα αλλά για
ολόκληρη τη ζωή μας και τα επόμενα 2.000 χρόνια της Εποχής του Υδροχόου. Βρισκόμαστε στο
σημείο ανατροπής, είμαστε στα πρόθυρα, είμαστε στην αυγή αυτής της Εποχής του Υδροχόου,
που διαρκεί για 2.000 χρόνια. Βγαίνουμε από την Εποχή των Ιχθύων που διήρκεσε 2.000
χρόνια. Είναι σχεδόν όπως ένα νεογέννητο, όχι ένα νεογέννητο μωρό, αλλά γύρω στο ένα έτος,
που αρχίζουν να περπατούν και αυτό είναι που πρόκειται να κάνουμε. (* γελώντας) Βγαίνουμε
από αυτή την εποχή της αθωότητας, της αφέλειάς μας, που ακλουθούσαμε τον Ιερέα, τον
Ραβί, τον Γκούρου, ή όποιον, απλά κάνε ό, τι σου λένε και μπλα μπλα σαν υπνοβάτες, χιλιάδες
χρόνια. Ξυπνάμε τώρα και προσπαθούμε να σταθούμε στα δύο πόδια μας και να
περπατήσουμε και θα πέσουμε κάτω, σίγουρα θα πέσουμε κάτω. Θα πέσουμε πίσω και θα
πέσουμε προς τα εμπρός και θα πέσουμε πλάγια. Μερικές φορές θα σηκωθούμε μόνοι μας.
Μερικές φορές χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για να σηκωθούμε.
Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη θαυμάσια, θαυμάσια σύζυγό μου, τη Laura, που
βοήθησε στο περιεχόμενο της σημερινής Έκθεσης Πέλε! Επειδή αυτός είναι ο άξονας και
μέρος αυτού που έρχεται στην Εποχή του Υδροχόου έχει να κάνει με το παράδοξο. Το
παράδοξο του άξονα Λέων / Υδροχόου είναι η ανεξαρτησία και η αλληλεξάρτηση μεταξύ της
ύπαρξης του ατόμου και της ύπαρξης μιας κοινότητας. Μεταξύ της αυτοσυγκέντρωσης, του
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ναρκισσιστικού προσανατολισμού, του εγωιστικού προσανατολισμού. «Εγώ είμαι αυτός. Είμαι
το αστέρι. Είμαι ο εκπληκτικός βασιλιάς ή η βασίλισσα του πλανήτη Γη.» Είναι αντίθετα αλλά
συνυπάρχουν με την κοινότητα.
Έτσι, μου έστειλε αυτό το μικρό πράγμα σήμερα και θα το διαβάσω σε λίγο. Αυτό είναι από το
«Κέντρο για Υγιές Σεξ.» Στέλνουν έναν καθημερινό διαλογισμό, ανήκουμε σε αυτό το Κέντρο.
Θα βάλω έναν σύνδεσμο στις σημειώσεις. Αν θέλετε να εγγραφείτε σε αυτό το Κέντρο, αυτοί
οι διαλογισμοί είναι φοβεροί. http://centerforhealthysex.com/
Πρώτον, νομίζω ότι θέλω να διαβάσω ... ας δούμε το παρελθόν. Ας δούμε αυτό τον Ήλιο /
Ερμή / Νότιο Κόμβο / Αφροδίτη σε σύνοδο όλοι εδώ στο ζώδιο του Υδροχόου. Ο Υδροχόος
είναι εκεί όπου συμβαίνουν μερικά πράγματα και μίλησα για επαναστάτη, εξέγερση, έξω από
τη συναίνεση, και τον κανόνα και δημιουργία σπόρων προς σπορά. Δημιουργήστε νέες
κοινότητες, νέες οικογένειες, νέους τρόπους, να μην είστε εξαρτώμενοι, αλλά ούτε και
ανεξάρτητοι, αλλά αλληλεξαρτώμενοι. Αυτό είναι το τέχνασμα, στο οποίο κινούμαστε. Κάντε
μια κοινότητα, αλλά με νέο τρόπο. Δεν πρόκειται για πατριαρχική, ιεραρχική, κυριαρχία και
έλεγχο των μαζών μέσω του φόβου, της απληστίας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά
ερχόμαστε σε ένα μέρος όπου υπάρχει ενότητα και ποικιλομορφία.
Έτσι, πρέπει να είμαστε άτομα. Πρέπει να είμαστε αυτός ο Λέων και πρέπει να βρούμε τον
εαυτό μας και τον πυρήνα μας. Και, επίσης, δεν πρέπει να κολλήσουμε εκεί. Πρέπει να είμαστε
ανοιχτοί στην ακρόαση, να ακούμε τα σχόλια και στην πραγματικότητα να βρεθούμε σε ένα
σημείο συνεργασίας, κατανόησης και δημιουργίας μιας κοινωνικής δυναμικής.
Ας δούμε τη Σελήνη, η Σελήνη έχει να κάνει με το υποσυνείδητο ένστικτό μας, το εσωτερικό
μας παιδί, το παρελθόν μας και είναι στον Λέοντα. Έτσι, εδώ είναι το παρελθόν μας, «Θέλω να
είμαι ξεχωριστός. Θέλω να είμαι μοναδικός. Θέλω όλοι να με δουν. Θέλω να με εγκρίνουν και
να με αγαπήσουν, να με λατρεύουν. Και ω Θεέ μου, τατ-τατ!» (* Γελώντας) Είμαι έτοιμος για
το Χόλυγουντ. Είμαι έτοιμος για τη σκηνή.
Αυτές είναι οι κάρτες που πήρα, και λυπάμαι, αυτή η υπέροχη γυναίκα μου έδωσε αυτές τις
κάρτες τράπουλας στο Μεξικό και είμαι τόσο τρομερός, ξέχασα το όνομά της. Ήταν χρόνια πριν
και αν ακούτε, στείλτε μου το όνομά σας. Θυμάμαι το πρόσωπό σας και το χάρτη σας, αλλά
δεν θυμάμαι τόσο καλά τα ονόματα. Αλλά, ακούστε αυτό. Μόλις έπιασα αυτή την κάρτα
τυχαία χθες το βράδυ, καθώς έμπαινα στην κατάσταση των ονείρων, και ήθελα να πάρω ένα
μάντρα από την πηγή. Και τραβάω μια κάρτα και προσπαθώ να ονειρευτώ. Και μου βγαίνει
ατομικότητα, ατομικότητα. «Αυτός που φοράει την ασπίδα φτάνει στην κορυφή του βουνού,
και ποτέ δεν επιδιώκει την αποδοχή. Επειδή η αποδοχή βασίζεται στην αμφιβολία.
(Αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας, «Ω παρακαλώ, πες μου ότι είμαι εντάξει!») Η δύναμή και η
σοφία σας γιορτάζονται με τη μοναδική σας ικανότητα να βλέπετε την εμπειρία της ζωής με
νέα οράματα. Η δύναμη βρίσκεται στην ατομικότητα και την ικανότητα να βλέπεις τον εαυτό
σου μέσα από τα μάτια σου και όχι μέσα από τα μάτια ενός άλλου. (Όπως, ξέρω τον εαυτό
μου, σας ευχαριστώ πολύ, γνωρίζω, είμαι ο παρατηρητής, έχω επίγνωση, ευχαριστώ, είμαι ένα
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άτομο, έχω αυτογνωσία. Αυτό είναι μεγάλη δύναμη.) Για να έχετε στην εξουσία, πρέπει να
δείτε τη δύναμή σας και να υπάρξετε μέσα στην ατομικότητα σας.»
Έτσι, αυτός είναι ένας ισχυρός τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος του λιονταριού, της λέαινας,
αυτός είναι ο δρόμος του Λέοντα. «Έχω αυτογνωσία. Είμαι ένα άτομο. Κανείς δεν μπορεί να με
διδάξει ή να μου πει πώς να είμαι εγώ. Πρέπει να το ανακαλύψω και να το εκφράσω και
σχεδόν να δημιουργήσω τον εαυτό μου με τον εαυτό μου. Να γνωρίσω τον εαυτό μου μέσα
από τις δημιουργίες μου. Όταν δημιουργώ ένα τραγούδι, ένα χορό, ένα μωρό, μια σχέση, ένα
σπίτι, οτιδήποτε, βλέπω τον εαυτό μου μέσα από τις δημιουργίες μου. «Αυτός ο Βόρειος
Δεσμός της Σελήνης και η Σελήνη σε σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό, είναι τι; Δημιουργική αυτόέκφραση!»
Αλλά ο Jeffrey Green, ο ιδρυτής της εξελικτικής αστρολογίας, λέει: «Όταν υπάρχουν πλανήτες
που κάνουν σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης, είναι η ημιτελής εργασία ή καρποφορία
όλων όσων έχουν έρθει από προηγούμενες ζωές». Ο Ήλιος και η Αφροδίτη είναι και οι δύο σε
σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης στον Υδροχόο, έχουμε κάποια ημιτελή δουλειά να
κάνουμε. Έτσι, αυτή η ημιτελής δουλειά ή αυτή η καρποφορία, έχει να κάνει με την κοινότητα,
έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση. Όχι με τα τυφλά πρόβατα πίσω από ένα βοσκό, αλλά με
την αφύπνιση των ατόμων, την ετοιμότητα, την προθυμία και την ικανότητα να εισέλθουμε
στην κοινωνία, τη σχέση, τη συνεργασία, τις επιχειρήσεις - όλα αυτά απαιτούν συνεργασία.
Τώρα θέλω να διαβάσω αυτό από το "Κέντρο του Υγιούς Σεξ". Αυτός ο καθημερινός
διαλογισμός που πήρα σήμερα το πρωί, που μου έστειλε η Laura. Πρώτα είναι ένα απόσπασμα
από τον Mohandas Karamchand Gandhi. «Είναι η κοινωνική φύση του ανθρώπου που τον
διακρίνει από την ζωώδη δημιουργία. Αν είναι το προνόμιο του να είναι ανεξάρτητος, είναι
εξίσου καθήκον του να είναι αλληλεξαρτώμενος. Μόνο ένας αλαζονικός άνθρωπος θα
ισχυριστεί ότι είναι ανεξάρτητος από όλους τους άλλους και είναι αυτοτελής.» Μιλάει για τον
Υδροχόο που οδηγεί την επανάσταση ενάντια στους Άγγλους για όλους τους ανθρώπους στην
Ινδία - είναι σαν, hello!.
Ας συνεχίσουμε εδώ με τον καθημερινό διαλογισμό. «Όταν δύο όντα εξαρτώνται ο ένας από
τον άλλο και υπάρχει αλληλεξάρτηση. Αυτό είναι απολύτως φυσικό, διότι όπως και σε όλη τη
φύση, κανένα ον δεν μπορεί να ευδοκιμεί μόνο του. Στην αλληλεξάρτηση, και τα δύο μέρη
εξαρτώνται αμοιβαία. Ενώ στην ανεξαρτησία, το ένα μέρος κλίνει εξ ολοκλήρου από την άλλη
μεριά. Η περίοδος της εξάρτησης μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά, τα κουτάβια,
τα γατάκια και άλλα μικρά για να επιβιώσουν. Όμως η αλληλεξάρτηση, είναι εξίσου σημαντικό
έργο της ανάπτυξης ενηλίκων. Είναι σημαντικό όχι μόνο για ένα ζευγάρι, αλλά και για
μεγαλύτερες ομάδες. Για μια οικογένεια, μια επιχείρηση, για την ανθρώπινη κοινωνία και για
τη Γη μας. Φροντίζοντας τον εραστή, την οικογένεια, τους γείτονές σας και τη ζωντανή Γη,
φροντίζετε τελικά τον δικό σας κήπο.» Μου αρέσει.
«Ομοιοστασία, η εξισορροπητική σοφία του σώματος. Είναι το κλειδί για όλα τα υγιή
συστήματα αλληλεξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων. Διατηρεί την ισορροπία του
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συστήματος, καθώς τα υγιή σώματα διατηρούν τη σωστή θερμοκρασία. Επειδή η προσκόλληση
έχει τόσο κεντρική θέση στην ανάπτυξή μας, μπορούμε να περιγράψουμε μια σχέση σαν να
ήταν ένα φυσικό σώμα, με ζωτικά όργανα και σημεία ευπάθειας. Όταν ένα από αυτά τα σημεία
τραυματιστεί, ας πούμε το όργανο της εμπιστοσύνης ή το όργανο του σεβασμού, ολόκληρο το
σύστημα (σχέση) μπορεί να κλείσει. Τα ισχυρά συστήματα, σχεσιακά ή φυσικά,
επιδιορθώνονται μέσω θετικών και αρνητικών ανατροφοδοτήσεων.» Το γνωρίζω αυτό, είναι
όταν τρώτε κάτι κακό, το στομάχι σας δίνει αρνητική ανατροφοδότηση. Όταν είστε πραγματικά
μπερδεμένοι νοητικά, έχετε πονοκέφαλο. (*γέλιο)
«Η αρνητική ανατροφοδότηση τείνει να εξισορροπήσει τα συστήματα και τα θετικά σχόλια,
τείνουν να τα ενισχύσουν. Όταν κάτι είναι λάθος σε ένα σχεσιακό σύστημα, τα αρνητικά
συστήματα συνήθως τραβούν την προσοχή μας και μας καλούν σε επανορθωτική δράση. Σε
μια σχέση, αυτός είναι ο χρόνος για να δείτε το ρόλο σας στο πρόβλημα, παραδεχόμενος τις
προκλήσεις σας στον σύντροφό σας. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι εξίσου σημαντικό να κτίσετε
πάνω σε αυτό που πηγαίνει καλά, να αφιερώσετε χρόνο για να γιορτάσετε στιγμές χαράς. Η
αλληλεξάρτηση λειτουργεί μόνο με κάθε μέλος να έχει πλήρη συμμετοχή στην υγεία του
συστήματος.»
Το καταλαβαίνετε αυτό; Για μια υγιή σχέση, για μια υγιή επιχείρηση, για μια υγιή κοινότητα,
για μια υγιή κοινωνία, για έναν υγιή πλανήτη, πρέπει να αναγνωρίσουμε την αλληλεξάρτηση
κάθε δημιουργίας. Εκεί είναι όπου είμαστε όλοι ένα και εκεί είναι που όλοι μας πραγματικά
ξεκινάμε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, ακριβώς όπως χρειαζόμαστε τα φυτά, τα ζώα, το
οξυγόνο και τη Γη. Το να αρνιόμαστε την αλληλεξάρτησή μας, σημαίνει ότι είμαστε ανόητοι,
αφελείς και τελικά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε.
Έτσι, αυτή η ανάγκη για σύνδεση δεν είναι μόνο μια πνευματική ανάγκη, είμαστε σε φυσικό
επίπεδο ... υπάρχει μια τροφική αλυσίδα, από τον Θεό, είναι σαν, «Γεια σου, Άνθρωπε!»
Υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση που συμβαίνει. Και όμως, όπως θα πει ο Λέων, κάθε ένας από
εμάς είναι ξεχωριστός και δημιουργικός και μοναδικός. Και πρέπει να φέρουμε τη δική μας
λάμψη στη σκηνή, στο φως, στην κοινότητα. Και πρέπει να μπούμε μέσα και να μην γίνουμε
πραγματικά εξαρτημένοι, αλλά αλληλεξαρτώμενοι. Έτσι, υπάρχει αυτή η διαδικασία της
ωρίμανσης που πρέπει να συμβεί.
Και τώρα αυτό που μπορώ επίσης να πω είναι, μπορείτε να το δείτε και στον κύκλο
οποιασδήποτε διάρκειας ζωής, σε κάθε δεδομένο κύκλο, στον κύκλο της Σελήνης, είμαστε
τώρα σε μια Πανσέληνο - αυτό είναι το σημείο καμπής. Κριός, Ταύρος, Δίδυμος, Καρκίνος,
Λέων, Παρθένος, αυτό είναι το έξω. Αυτό είναι, είμαι το φυτό την άνοιξη, ο Κριός, η νέα
ώθηση, ο σπόρος μεγαλώνει και γίνεται ισχυρότερος και είναι μεγαλύτερος, ανοίγει και βγάζει
φρούτα. Και τότε η Παρθένος είναι η συγκομιδή αυτού του καρπού. «Ευχαριστώ πολύ. Η
κοινότητα χρειάζεται αυτά τα κάσιους. Η κοινότητα χρειάζεται αυτά τα αβοκάντο. Η κοινότητα
χρειάζεται αυτά τα μάνγκο, τις καρύδες, οτιδήποτε. Είναι σαν το φυτό που δίνει, αυτή είναι η
συγκομιδή της Παρθένου.
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Και από το Ζυγό, Σκορπιό, Τοξότη Αιγόκερω, Υδροχόο, Ιχθείς, μαντέψτε τι; Οι εξωτερικές
δυνάμεις της σχέσης, της σύμπραξης, της μεγαλύτερης, ευρύτερης, μεγαλύτερης κοσμικής
πραγματικότητας, γίνονται ισχυρότερες και ισχυρότερες και είναι σαν, «Ουάου, μωρό μου!
Καλύτερα να συγχωνευτείς.» Ο πλανήτης μαραίνει, πεθαίνει και δίνει τους σπόρους. Και μετά
έρχεται ο χειμώνας, οι ανάγκες των πολλών αντισταθμίζουν τις ανάγκες των λίγων.
Αυτός η εποχή του Υδροχόου είναι μια εποχή που οι ανάγκες της κοινότητας, οι ανάγκες της
κοινωνίας, οι ανάγκες της χώρας, οι ανάγκες της Μητέρας Γης είναι πιο σημαντικές από την
προσωπική μας παράσταση. (* γελώντας) Πρέπει να ανοίξουμε τον εαυτό μας, αυτό είναι το
μάντρα για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι για ένωση. Αυτή είναι μια προθυμία, αυτή
είναι μια επιλογή, αυτή είναι μια απόφαση. «Πραγματικά θα προσφέρω τα φρούτα μου στην
κοινότητα. Όχι για την αποδοχή, και όχι για την προσοχή και όχι για τα χρήματα και την αγάπη,
όχι ώστε να είμαι σπουδαιότερος. Όχι, θα υπηρετήσω, θα θυσιάσω, θα δώσω, θα
απελευθερώσω για το καλό όλων. Και γνωρίζοντας, καθώς δίνω στο σύνολο, το σύνολο θα με
υποστηρίξει, θα με βοηθήσει να επιβιώσω και να μου ανταποδώσει. Αυτό είναι που οι Ιχθείς, η
πίστη και η ελπίδα έρχονται πραγματικά πολύ ισχυροί και πολύ δυνατοί! Βλέπετε τι λέω;
Το Μάντρα για αυτή την εβδομάδα είναι:
Είναι δύσκολο για μένα να δείχνω προς τα έξω,
Τόσο το μέλλον μου όσο και το παρελθόν μου,
Όχι επιδιώκοντας την αποδοχή ή λαχταρώντας την αγάπη,
Αλλά έτοιμος για την ένωση επιτέλους.
Θέλω να μιλήσω για το τετράγωνο του Δία στον Σκορπιό. Συνεχίζει σε όλη αυτή την εποχή της
Έκλειψης. Την επόμενη εβδομάδα, η Αφροδίτη θα είναι σε τετράγωνο με τον Δία. Κατόπιν ο
Ήλιος έρχεται και τετραγωνίζει τον Δία. Έχουμε αυτό το τετράγωνο Αφροδίτη / Ήλιος / Δίας,
και τώρα έχουμε το τετράγωνο της Σελήνης με το Δία. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσω για
το 3ο τέταρτο της Σελήνης, αυτή είναι σε σύνοδο με τον Δία.
Αυτός ο Δίας στον Σκορπιό λέει ότι υπάρχουν μεγάλες ανταμοιβές, μεγάλη αφθονία, μεγάλοι
καρποί που πρέπει να πάρουμε, ο Σκορπιός, ο 8ος οίκος, η ένωση, η συγχώνευση. Μερικές
φορές είναι ταπεινωτική, μερικές φορές πρέπει να λάβουμε ανατροφοδότηση που είναι
αρνητική ανατροφοδότηση για να εξισορροπήσουμε τον εαυτό μας και να παραδεχτούμε ότι
κάνουμε λάθος. Δείχνω το παρελθόν μου και ξέρετε τι; «Είμαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται.
Συγχωρέστε με, τα μπέρδεψα. Έκανα ένα λάθος, μπλα, μπλα, μπλα ». Χρειάζονται τα κότσια
για να ομολογήσω ότι μερικές φορές τα έκανα θάλασσα, ότι έκανα λάθος, οτιδήποτε.
Αυτή η ευαισθησία, αυτή η έκθεση, ο Σκορπιός στο 8ο σπίτι έχει να κάνει με την
Ψυχοθεραπεία. Έχει να κάνει τον σαμανισμό, έχει να κάνει με το σεξ, η ευαλωτότητα έχει να
κάνει με το άνοιγμα. Όταν κρύβουμε και κρατάμε μυστικά, δημιουργείται διαχωρισμός και
βάζει σφήνες στις σχέσεις μας, βάζει τείχος ανάμεσά μας. Ο Δίας λέει, γκρεμίστε αυτά τα τείχη.
Γίνετε ταπεινοί, να μοιάζετε χαζοί. Όμως, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το σεξ της
επανασύνδεσης. (* γελώντας) Είναι σαν, «Τα έκανα μαντάρα. Σε πλήγωσα. Είσαι κορόιδο.»
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Κάνετε όλη την έντονη Σκορπιώδη ζήλια, το φθόνο και το θυμό και το πάθος. Και τότε είναι
σαν, «Ω, ξέρεις κάτι; Ακόμα κι αν είσαι ηλίθιος, σε αγαπώ!»(* Γελώντας) Και φυσικά, υπάρχει
μεγάλη ένωση, υπέροχη στιγμή.
Αυτός ο Δίας στον Σκορπιό υπόσχεται, υπάρχει μια υπόσχεση εδώ για μεγάλη επέκταση, μια
εξαιρετική ευκαιρία μέσα από το να κάνουμε πραγματικά το έργο μας. Αυτό είναι μόνο μια
χρονική περίοδος όπου θα μπορούσατε να είστε πραγματικά διχασμένοι. Επειδή θα μπορούσα
να πω ότι το μειονέκτημα ή το εξωτερικό, η πρόκληση με τον Υδροχόο και τον Ήλιο / Αφροδίτη
και τον Ερμή, όπως μίλησα και πριν, είναι, η απομόνωση, η απόσυρση. «Δεν ανήκω σε αυτόν
τον πλανήτη. Είμαι εξωγήινος. Είμαι τόσο διαφορετικός και περίεργος, κανείς δεν θα με
καταλάβει. Δεν πρόκειται να βγω από την κορυφή του βουνού μου και να εκθέσω τον εαυτό
μου και να παραδεχτώ ότι είμαι άνθρωπος και ότι έχω συναισθήματα, ανάγκες και φόβους.
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ. Θα είμαι πάνω από αυτό, έξω από αυτό, πέρα από αυτό. Ξεχάστε την κοινωνία.
Ξεχάστε την κοινότητα. Είναι το εξαιρετικά ακραίο του ατομικισμού. Ο Λέων θέλει να είναι ένα
άτομο, αλλά θέλει να έχει τουλάχιστον ένα ακροατήριο. Αν ο Υδροχόος πάει πολύ μακριά εκεί
έξω, δεν θέλει ένα ακροατήριο, δεν θέλει κανέναν, δεν θέλει τίποτα, αποσύρεται. Τι είπε ο
Γκάντι; «Είναι εξίσου σημαντικό έργο της εξέλιξης των ενηλίκων.» Η αλληλεξάρτηση. Είναι
καλό ότι έχουμε 2.000 χρόνια για να το μάθουμε αυτό - αυτή είναι η Εποχή του Υδροχόου. Και
είμαστε μόνο πρότυπα και παραδείγματα, πρωτοπόροι και μόλις μαθαίνουμε πώς να την
κάνουμε αυτή την αλληλεξάρτηση. Και θα προχωρήσουμε πολύ μακριά. Θα πάμε στην
συνεκτικότητα, θα πάμε στην καθαρή αλληλεξάρτηση. Χαλάρωσε, φίλε.
* Ο Kaypacha μοιράζεται αυτόν τον σύνδεσμο παρακάτω, Kriya Yoga: Llama Pranayama
άσκηση αναπνοής. Μπορείτε να κάθεστε ή να στέκεστε. Αυτό είναι για να αυξηθεί η
ενέργεια, η ευαισθητοποίηση, η απελευθέρωση των τοξινών. Είναι καλό για μια
αποτοξίνωση του εγκεφάλου. Είναι αυτό που όλοι χρειαζόμαστε τώρα. Επειδή αυτή η
ενέργεια της έκλειψης προξενεί υπερβολική διέγερση στο νευρικό μας σύστημα.
Αντιγράψτε και κολλήστε τον παρακάτω σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης και
απολαύστε.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/npa- miscellaneous/Kundalini+PDFs/LlamaPranayama.jpeg

Άλλη μια φορά:
Είναι δύσκολο για μένα να δείχνω προς τα έξω,
Τόσο το μέλλον μου όσο και το παρελθόν μου,
Όχι επιδιώκοντας την αποδοχή ή λαχταρώντας την αγάπη,
Αλλά έτοιμος για την ένωση επιτέλους.
Είθε να έχετε μια όμορφη, χαρούμενη, εκπληκτική ημέρα έκλειψης, εβδομάδα, σεζόν. Πολλές
ενώσεις, ο Δίας στον Σκορπιό!
Namaste, Aloha, Τόση Αγάπη!
Kaypacha
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