Αστρολογία για την Ψυχή
Η Έκθεση Πέλε
7 Φεβρουαρίου, 2018

Γεια σας!
Είμαι ο Kaypacha με την εβδομαδιαία Έκθεση Πέλε για τις 7 Φεβρουαρίου του 2018! Δεν ξέρω
πότε θα ανεβάσω αυτή την έκθεση, γιατί περπατάμε πάνω και κάτω στον ποταμό Machaca,
στην Κόστα Ρίκα, για μερικά χιλιόμετρα – κάνουμε rock jumping! Είναι ωραίο με τον Άρη στον
Τοξότη που πάει να κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, να είσαι έξω στη φύση και να κάνεις
κάποια άσκηση, να διασκεδάζεις και να βγαίνεις έξω!
Η Σελήνη είναι στον Σκορπιό σήμερα και έχουμε το πρώτο τέταρτο της Σελήνης καθώς ο Ήλιος
βρίσκεται στον Υδροχόο. Κοιτάξτε αυτό το δέντρο, φίλοι μου. Πήγα να πάρω αυτό το δέντρο
εκεί, είναι πάρα πολύ ... ahhh! Αύριο, Πέμπτη, η Σελήνη μπαίνει στον Τοξότη. Την Παρασκευή,
θα κάνει σύνοδο με τον Άρη και τετράγωνο με τον Ποσειδώνα.
Το Σάββατο είναι ίσως η μεγάλη μέρα, η Αφροδίτη πηγαίνει στους Ιχθείς. Ο Ήλιος στον
Υδροχόο κάνει τετράγωνο με τον Δία εκεί μέσα στον Σκορπιό, ο Κουβαλητής του Νερού
(Υδροχόο) κάνει τετράγωνο με τον Δία στον Σκορπιό. Έχουμε τον Ήλιο / Αφροδίτη / Νότιο
1

Δεσμό της Σελήνης και τον Ερμή όλους στον Υδροχόο, μέχρις ότου η Αφροδίτη αποφασίσει να
βγει και να πάει στους Ιχθείς.
Το Σάββατο, η Σελήνη μπαίνει στον Αιγόκερω και εκεί θα είναι όλοι μαζί... ένα βαρύ
Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Κυριακή, η Σελήνη θα περνάει από τον Αιγόκερω. Θα
φτάσει τον Κρόνο πρώτα, στη συνέχεια την Μαύρη Σελήνη Lilith, μετά ανεβαίνει και χτυπά τον
Πλούτωνα, μέχρι την Τρίτη που πηγαίνει στον Υδροχόο και φωτίζει λίγο.
Εν τω μεταξύ, την επόμενη Τρίτη, ο Ήλιος θα είναι σε εξάγωνο με τον Ουρανό. Έχουμε κάποια
πράγματα που συμβαίνουν για τα οποία θέλω να μιλήσω. Τέλος, την επόμενη εβδομάδα, την
Πέμπτη, τότε έχουμε την Ηλιακή Έκλειψη. Μόλις περάσαμε τη Σεληνιακή Έκλειψη. Δύο
εβδομάδες αργότερα, έχουμε την Ηλιακή Έκλειψη με τη νέα Σελήνη. Αλλά θα μιλήσω
περισσότερο για αυτό στην επόμενη Έκθεση Πέλε. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα περπατήσω
δίπλα στο ποτάμι για λίγο πριν μιλήσω στην κάμερα.
Εντάξει, λοιπόν! Αυτή θα μπορούσε να είναι μια σύντομη Έκθεση Πέλε επειδή ξέρετε, απλά
είναι πάρα πολύ ωραία μέρα φίλοι μου! (* γελώντας) Αυτό το ποτάμι είναι απίθανο! Και αυτός
είναι ακριβώς ο τρόπος που απλά νιώθετε. Γιατί ξέρετε τι; Έχουμε τον Ήλιο να προχωράει να
κάνει τετράγωνο με τον Δία. Ό Ήλιος σε τετράγωνο με τον Δία, επιείκεια, τεμπελιά, αισιοδοξία,
ευτυχία-τύχη. «'Ας το αφήσουμε να ρέει και αφήστε το να συμβεί. Αισθάνομαι να
επεκτείνομαι, νιώθω καλά.»
Και τότε, ο Άρης που περνά μέσα από τον Τοξότη έρχεται σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα,
αυτό θα είναι πιο έντονο την επόμενη εβδομάδα. Ο Ποσειδώνας λέει: «Αχ, ποιος νοιάζεται;» Ο
Άρης έρχεται και λέει: «Λοιπόν, το κάνω!» Έως ότου ο Άρης χτυπήσει τον Ποσειδώνα και μετά
ο Άρης ενώνεται με τον Ποσειδώνα και λέει «Γεια σου ναι, γιατί ενοχλείσαι»; Έχουμε δύο
όψεις εδώ που είναι πραγματικά καλές για πάρτι, είναι πολύ καλά για να περάσετε καλά και
είναι πραγματικά καλά για χαλάρωση. Είναι πολύ καλό να μιλάς στο πνεύμα. Είναι πολύ ωραίο
να αισθανόμαστε ότι ο εσωτερικός μας εαυτός και οι εσωτερικές μας ανάγκες και τα
εσωτερικά μας σώματα έρχονται και ενώνονται σεξουαλικά, ωραία, όμορφα. Είναι πολλά που
έχουν να κάνουν με την ελευθερία, είναι πολλά που έχουν να κάνουν με το διάστημα.
Έπειτα, έχουμε αυτήν την ενέργεια που συμβαίνει, ο Ερμής κινείται μέσα στον Υδροχόο και
πρόκειται να χτυπήσει τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης. Μήπως είπα πότε ήταν αυτό; Την Πέμπτη
και την Παρασκευή. Ο Ερμής, του αριστερό μέρος του εγκεφάλου, η σκέψη, η ανάλυση, το
χτύπημα στον Νότιο Δεσμό στον Υδροχόο. Και πάλι, έχουμε αυτό το πράγμα για το οποίο
μιλούσα για λίγο τώρα, την ανεξαρτησία, την εξατομίκευση, την απελευθέρωση, τη φώτιση,
την αφύπνιση, τη μετάβαση έξω από το κλουβί, την απομάκρυνση. Και αυτό είναι πραγματικά
το μάντρα για αυτή την εβδομάδα. Είναι αυτό που μπορούμε πραγματικά να έχουμε και ο
Άρης στον Τοξότη θέλει να κάνει ταξίδι σε κάποια ξένη χώρα ή ξένη γη και ο Ποσειδώνας στους
Ιχθείς απλώς θέλει να πάει στην Ινδία και να διαλογιστεί, στα Ιμαλάια και να ασχοληθεί με
κάποια Σαμανιστική ιατρική ή κάτι τέτοιο. Ο Δίας στον Σκορπιό, θέλει μόνο να διεισδύσει στα
βαθύτερα μυστήρια της ζωής.
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Έτσι, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα και είναι πραγματικά μια καλή στιγμή για την επέκταση
της συνείδησης σε πάρα πολλές σφαίρες και πολλά επίπεδα διαστάσεων. Όπως μπορείτε να
δείτε, στο χάρτη στην αρχή, όλοι οι πλανήτες βρίσκονται πάνω από τον ορίζοντα. Ακόμη και η
Σελήνη που κινείται μέσα στον Σκορπιό, τον Τοξότη, τον Αιγόκερω που πλησιάζει στην Έκλειψη
στον Υδροχόο, είναι όλα πάνω. Το επάνω είναι πολύ διαπροσωπικό, αντικειμενικό, μη
υποκειμενικό. Ο Ουρανός είναι ο μόνος πλανήτης που βρίσκεται κάτω στις τελευταίες μοίρες
του Κριού κάτω από τον ορίζοντα. Και ο Κριός μέσω της Παρθένου είναι και αυτός κάτω από
τον ορίζοντα - υποκειμενικός εαυτός.
Έτσι, εξ ου και το μάντρα που μιλάει, «Ναι, μπορούμε να βγούμε έξω από τη μήτρα.
Μπορούμε να εξατομικευτούμε. Μπορούμε όλοι να φτάσουμε στο νου μας. Ο Τοξότης μπορεί
να φανταστεί ένα νέο μέλλον. Το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα μπορεί να μας
οδηγήσει στην la la land, την ονειρική γη, την θεραπευτική γη, τον μυστικισμό, την μαγική
περιπέτεια μυστηρίου, ωραία, θαυμάσια και έξοχα.
Όμως, ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης βρίσκεται στον Λέοντα. Ο Βόρειος Δεσμός του Πλούτωνα
βρίσκεται στον Καρκίνο. Ο Βόρειος Δεσμός του Δία και του Κρόνου βρίσκονται στον Καρκίνο.
Αυτοί οι Βόρειοι Δεσμοί έχουν να κάνουν με το εξελικτικό μονοπάτι, έχουν να κάνουν με το
άγνωστο, το μη δοκιμασμένο. Όμως, καθώς πηγαίνουμε στο άγνωστο και μη δοκιμασμένο,
εξελισσόμαστε. Έτσι, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, θα
ήταν τόσο δελεαστικό να αφήσουμε απλά το σώμα μας και να κάνουμε προβολή στο σύμπαν,
να πάμε έξω στις Πλειάδες και λα-λα, κουάκ - κουάκ. Σας αρέσει πραγματικά να θυμάστε ότι
έχετε μια καρδιά, ότι είστε άνθρωπος.
Το εξελικτικό μας ταξίδι σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτήν την 3η διάσταση, θα το γνωρίσουμε
αυτό το Σαββατοκύριακο με τη Σελήνη να κινείται μέσω του Αιγόκερου, χτυπώντας τον Κρόνο,
τη Λίλιθ και τον Πλούτωνα. Αυτός ο πλανήτης αφορά πραγματικά τη σύνδεση. Έχουμε τα εγώ
μας εδώ, έχουμε τα χωριστά φυσικά μας σώματα εδώ. Έχουμε τους προσωπικούς μας
τραπεζικούς λογαριασμούς εδώ. Έτσι, η πρόκληση είναι εδώ. Το εκεί έξω είναι σχεδόν
απόδραση σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να μπούμε στο εσωτερικό του νου μας και να
απελευθερωθούμε και να φωτιστούμε και μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Αλλά δεν είναι
αυτή η πρόκληση. Η πρόκληση είναι να το φέρουμε μέσα, να το γειώσουμε, να είμαστε
ταπεινοί, να είμαστε ανθρώπινοι, να είμαστε ευλαβείς. Για να δώσουμε πραγματικά τον εαυτό
μας. Όχι αυτό που γνωρίζουμε, αλλά να βγούμε από τις ζώνες της άνεσής μας και πραγματικά
να είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον και ο ένας μαζί με τον άλλον. Συνδεόμενοι
συναισθηματικά, σεξουαλικά, σωματικά και οικονομικά. Αυτή είναι η πρόκληση, εννοώ ότι
μπορούμε όλοι να συνδεθούμε με το πνεύμα και να είμαστε όλοι ψυχικά συνδεδεμένοι και
μπορούμε να ονειρευόμαστε ο ένας τον άλλον και μπλα, μπλα, μπλα - έλα, φίλε! (* γελώντας)
Ας γίνουμε πραγματικοί, ας το αφήνουμε να συμβεί. Ο Βόρειος Δεσμός στον Λέοντα λέει:
«Συν-δημιουργήστε αυτό το Νέο Πρότυπο, με έναν νέο τρόπο!»
Το Μάντρα για σήμερα:
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Είναι καλό να βγαίνω έξω και να κοιτάω μπροστά, (Αυτός είναι ο Τοξότης/ Υδροχόος.)
Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου ξανά, (Ο Υδροχόος είναι ο εφευρέτης, ο Βόρειος Δεσμός στο
Λέοντα είναι το να ανακαλύπτω τον εαυτό μου),

Εφ 'όσον δεν είμαι κολλημένος στο νου μου,
Αλλά κρατάω επίσης την καρδιά μου ανοιχτή.
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε το επάνω με το κάτω. Ο αέρας και η φωτιά
με τη γη και το νερό, το αρσενικό με το θηλυκό - θέλουμε να τα συγχωνεύσουμε. Δεν θέλουμε
να ξεκινήσει ο Υδροχόος και ο Τοξότης, αυτή η φωτιά, οι Ιχθείς είναι ο αιθέρας. Θέλουμε να
έρθουμε σε αυτόν τον Δία μέσα στο νερό. Ο Βόρειος Δεσμός του Πλούτωνα και ο Κρόνος στον
Καρκίνο, είναι περισσότερο νερό. Ο Κρόνος / Πλούτωνας στον Αιγόκερω είναι γη.
Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε την ένωση και να πάρουμε τις ιδέες, τις φιλοσοφίες, την
αλήθεια και τις διδασκαλίες και να τις μετατρέψουμε σε αγάπη. Η αγάπη έχει να κάνει με τη
θυσία, με το δόσιμο, με το να είσαι πραγματικά εκεί για κάποιον άλλο. Και πραγματικά
τρέφοντας, θηλάζοντας, κρατώντας, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο. Αυτό είναι το νέο
πρότυπο της αγάπης, αντί για ένα νέο πρότυπο πληροφορίας. Αυτός είναι ο κίνδυνος της
Εποχής μας του Υδροχόου, το να μετατραπούμε σε ανθρώπους - οθόνη, που γκουγκλάρουν τα
πάντα και ξέρουν τα πάντα και είναι ένα σύνολο τερατωδών ρομπότ, ένα σύνολο
αυτοματισμών που έχουν χάσει την επαφή τους με την καρδιά τους. Αυτός ο Βόρειος Δεσμός
στο Λέοντα είναι το να βοηθάς, να διδάσκεις, να δείχνεις τον δρόμο για τον καθένα από εμάς,
να μείνουμε πραγματικά στην ανθρώπινη καρδιά μας - ναι, μωρό μου!
Μιλώντας για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που έρχεται. Ήθελα να κάνω κάποιες
ανακοινώσεις εδώ. Έρχομαι στην Μαγιόρκα, Ισπανία, για ένα εργαστήριο, «Η Αλχημική
Μεταμόρφωση από τον Θάνατο και την Ανάσταση». Θέλουμε να γιορτάσουμε αυτόν τον
Σκορπιό, το θάνατο και το να πεθαίνεις. Έτσι, κάνω πολλούς Σκορπιούς, τον Δία στον Σκορπιό
στη Μαγιόρκα, την Αθήνα και την Κρήτη στην Ελλάδα και στο Βερολίνο της Γερμανίας. Έτσι,
ελέγξτε την ιστοσελίδα μου και θα βάλω τον παρακάτω σύνδεσμο εάν βρίσκεστε εκεί στην
περιοχή. Ανυπομονώ να σας δω. https://newparadigmastrology.com/april-27-may-2-2018mallorca-spain/
Εν τω μεταξύ, έχουμε αυτή τη λαχειοφόρο αγορά. Μόλις δημοσίευσα αυτή την κλήρωση, για
δωρεάν ωροσκόπια, δωρεάν βίντεο, όλα τα είδη αστρολογίας. Αν θέλετε να μάθετε
περισσότερη αστρολογία, τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Θα βάλω τη σύνδεση στην
κλήρωση στις σημειώσεις παρακάτω. Και ελπίζω να σας δω ή να ακούσω από εσάς ή να
συμμετάσχετε στην κοινότητα. https://newparadigmastrology.com/product/valentines-dayraffle/
Έκανα ένα άλλο βίντεο, τον Δία μέσω των Οίκων. Είναι δωρεάν για την κοινότητα του Νέου
Προτύπου Αστρολογίας. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την κοινότητα και να πάρετε
περισσότερα από αυτά τα βίντεο που κάνω όλη την ώρα – κρατάνε μια ώρα, μπαίνουν πιο
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προσωπικά στο χάρτη σας. Ελέγξτε το!
https://newparadigmastrology.com/signup/

Θα

βάλω

ένα

σύνδεσμο

Άλλη μια φορά:
Είναι καλό να βγαίνω έξω και να κοιτάω μπροστά,
Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου ξανά,
Εφ 'όσον δεν είμαι κολλημένος στο νου μου,
Αλλά κρατάω επίσης την καρδιά μου ανοιχτή.
Ας είμαστε μαζί ... ας το κάνουμε να συμβεί ... ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον!
Namaste, Aloha, Τόση Αγάπη!
Kaypacha
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