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Hola, TERRÁQUEOS!
Aqui é o Kaypacha com outro relatório semanal Pele para 17 de janeiro de 2018. E, claro, estou
perto do rio, uma das primeiras músicas que eu aprendi na guitarra, Neil Young, um dos meus
favoritos e acho que é cerca de três acordes . (*rindo)
De qualquer forma, tive que me afastar daquela tela de computador, Oh Meu Deus, tudo isso
Capricórnio / Aquário todo esse negócio é um pouco intenso, hein! Como você gostou da
reunião do conselho no último fim de semana, com o quê? Nós tivemos Sol / Lua / Vênus /
Saturno / Plutão e a Lua Nova ontem, em Capricórnio. Então, negócios, negócios, trabalho,
descobrindo, tudo está acontecendo. Agora, hoje, a Lua mudou-se para Aquário, então a linda
Lua em Aquário. Hoje, Vênus junta-se à Lua em Aquário. E por sorte, na sexta-feira, o Sol entra
em Aquário.
Então, há um pouco de mudança acontecendo, da Terra ao espaço. Eu chamo Aquário mais
espaço do que o ar - não há ar lá fora, é muito raro. Aquário é uma espécie de atmosfera da
Terra, na verdade, que tem a ver e é fortemente afetado pela consciência coletiva - é por isso
que tivemos tantos furacões! (*rindo)
Tentando escalar as pedras aqui, falando e rodando esta câmera tudo ao mesmo tempo.....
não está funcionando.
Amanhã, Marte ainda estará em Escorpião e continuará lá por algum tempo. Tem trígono com
Chiron em Peixes, muito bonito. A Lua vem para o seu próprio Ninho Sul, na quinta-feira. Este
fim de semana, a Lua entra em Peixes na sexta-feira - esse é um bom final de semana, Lua em

Peixes, doce! Na segunda-feira, aquela Lua volta a Áries, um pouco de fogo. Lua quadrando
Saturno. Quarta-feira, teremos uma conjunção exata de Mercúrio com Plutão.
Então, tivemos muitas coisas acontecendo com Plutão aqui. Mercúrio passou rápido por lá,
encostou em Saturno e Lilith, e está chegando a Plutão, fazendo tudo isso acontecer. Então,
quero falar sobre isso. Hoje, tenho um relatório especial. Deixe-me ver se consigo encontrar
um bom lugar para fazê-lo. Vejo algumas corredeiras agradáveis lá longe. Deixe-me encontrar
um lugar para sentar, olhar para a câmera e falar com você.
Ok, todos. Todos vocês humanos aí do espaço, é tempo de história com tio Kaypacha. (* rindo)
Tenho uma história para contar a todos vocês hoje sobre Major Tom.
Major Tom era um astronauta e não fazia muito tempo. Ele era de Áries e estava realmente
fascinado pelos planetas. Ele surgiu de repente, assim como um Áries, com uma ideia 'Você
sabe qual? - Tenho que ir a Marte. Eu quero ser a primeira pessoa a pisar em Marte. Eu já fui e
voltei o suficiente para a Lua. Eu estou indo para Marte. Estou com vontade disso.’ Este é Árie
com uma nova ideia, o um novo impulso.
Então, Touro. Ele se desenvolve, seu dinheiro, seus recursos, sua capacidade, gosta muito, vai
longe, prende a respiração, faz toda esta coisa de anti-gravidade. Ele começa a aprender mais
sobre Marte, isso, aquilo e aquela outra coisa. Começa realmente a juntar as pontas. Começa a
pesquisar que tipo de nave espacial ele precisa para ir tão longe. Como irá armazenar sua
comida, se puder sobreviver. Ele começa a reunir todas as coisas que precisaria para conseguir
realizar esse desejo. Esse é Touro, 2ª casa.
Agora ele entra em Gemeos. E começa a conversar com seus irmãos e irmãs. (* rindo) Ele
começa a conversar com seus amigos e começa a se espalhar. Começa a aprender e aprender
mais sobre o Sistema Solar, mais sobre foguetes. Mais educação, mais redes, colocando a
palavra lá para fora. Talvez comece a gastar algum dinheiro com isso. É como: 'De onde eu
quero partir? Onde eu quero fazer o meu ponto de partida? Ele começa a trabalhar em rede, é
Gemeos, 3ª casa. Aprendendo e aprendendo mais.
Então entra no Câncer. Ok, boom ... Cabo Canaveral! "Por Deus, estou falando com a NASA
com minha fase Gemeos. Eu tenho dinheiro suficiente. Tenho dinheiro para sair de Cabo
Canaveral. Vou alugar o lugar ou o que for. "Começa realmente fazendo uma casa, uma base,
tornando a coisa real, não é mais uma ideia. É uma espécie de forma, alguma materialização.
Ele tem alguns amigos envolvidos, muito dinheiro envolvido ... boom, fundação!
Entre em Leão. Começa a criar, começa a inventar. É como: 'Ok, aqui está o design do foguete.
Aqui é tudo que eu preciso. Eu vou no palco, vou anunciá-lo. " Ele faz uma grande declaração
pública. "Eu vou ser o primeiro homem em Marte. Ei, olhem para mim, isso vai ser o máximo. "
Ele está cheio disso, cheio, cheio... certo?
Então, ele começa a construir um foguete, Virgem. Vai trabalhar sobre isso e o que ele faz?
Bem, ele enfrenta alguns problemas técnicos. (* rindo) Ele fica sem dinheiro e tem alguns
desafios. Ele é humilhado um pouco e é como: 'Não sei se consigo fazer isso. Talvez, talvez, eu
precise de ajuda. Talvez, não consiga fazer isso sozinho.’... "Como o Aries gostaria.” (*rindo)

Então, boom ... entra em Libra. Estou aberto a parceria, aberto ao relacionamento. Coloca a
palavra para fora 'Ei, todos, quem quer ser meu parceiro? Quer fazer isso comigo? Estou
pesquisando aplicativos, vou verificar todos, entrevistar pessoas. Talvez eu precise de alguém
para ir comigo. Eu vou desistir de toda minha soberana e autônoma energia Ariana e fazer
parceria e relacionamentos ".
Então, o que acontece? Encontra em um grupo de pessoas tipo gente grande, muita grana,
multi-zilhões, astrofísicos, com um conglomerado global astronômico, com bilhões de dólares Escorpião! (* rindo) E esses caras falam: 'Ei, nós gostamos de você e vamos nos associar a
você. Vamos construir um foguete dez vezes maior que foguete que você está construindo. "É
isso mesmo. Você poderá voar, ser o astronauta e tudo mais".
E aqui nos mudamos para Sagitário. "Mas nós realmente não queremos ir para Marte.
Queremos ir para o Centro Galáctico. Nós temos a tecnologia. Nós temos físicos. Temos o
espaço de tempo, as equações descobertas. Temos fórmulas secretas. E vamos realizar
Sagitário, vamos expandir para além, como resultado de conexão, interconexão,
relacionamento e transformação alquimica. Nós vamos expandir o alcance de sua pequena
idéia de ir a Marte, entrar no Centro Galáctico frickin, cara! "Então, Major Tom pensa: 'Whoa,
whoa, whoa! Mesmo? Você realmente pensa isso? Quero dizer, como eu? Eu seria a primeira
pessoa a ser sugada para um buraco negro? '(* Rindo) Não, ele não disse isso! Eles dizem:
'Você pode ir e voltar! (* rindo) Vamos transportá-lo." Você começa a idéia. Isso é expansão,
Sagitário.
E então, ele vai para onde? Capricórnio. É onde estamos agora, nós temos aquele Júpiter /
Marte em Escorpião. Nós temos Saturno que acabou de passar por Sagitário e agora está em
Capricórnio com Plutão. É como se isso fosse um grande negócio. "Estamos fazendo o maior
foguete que já foi feito. Nós estamos indo mais longe do que a humanidade jamais foi antes.
Somos um enorme conglomerado que gasta milhões de dólares, organizacional e estamos
contratando pessoas. " É como: sim, combinar. Delegar e fazer acontecer. Este é o nosso
Capricórnio, acabamos de ter uma Lua Nova em Capricórnio.
E, Boom ... zero grau de Aquário! Venus está lá hoje e o Sol na sexta-feira. O que é zero grau de
Aquario? Para mim, adivinhe o que? É como, é a contagem regressiva ... 10 ... 9 ... 8 ... 7. Major
Tom está no foguete! Todas as pessoas estão lá. A torre de controle começa a contagem
regressiva. E o que está passando pela mente? O que está passando pelo cérebro? O que é
Aquário? Aquário é o desconhecido. Aquário é o futuro. Aquário é grupos e comunidade. E
mesmo além dos grupos e da comunidade, a inteligência extraterrestre. É ciência e exploração,
do desconhecido. É totalmente e eu disse isso muitas vezes, os três últimos signos:
Capricórnio, Aquário e Peixes, estes são signos menos pessoais. Eles são movidos pela mão do
inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, a ordem divina. Quando entramos em Aquário,
não pense que você possa controlá-lo. Não pense que você possa controlar o futuro. Todos
somos parte de uma grande sociedade, comunidades. Você não pode controlar uma
comunidade, ou não é uma comunidade - é uma ditadura e você está de volta a Leão.
Este novo paradigma e esta Era de Aquário,está fora do controle de qualquer pessoa
individual. Então, nos mudamos do patriarcado, estamos saindo de Capricórnio. Nós estamos
chegando e parindo este Aquário e ninguém sabe. E é aqui que entra o desapego. A maneira

budista de liberar o controle. E que Major Tom está sentado lá, 'Oh meu Deus, eu não tenho a
menor idéia do que vai acontecer comigo quando eu sair. O que está lá no espaço, a vida
alienígena, qualquer coisa pode dar errado. Quero dizer, estamos totalmente à mercê da
tecnologia, totalmente à mercê da comunidade e totalmente à mercê do cosmos.
Então, este é o grande ponto, este é o grande nó. O Nó Sul da Lua está se movendo através de
Aquário. Marte vai passar quase seis meses em Aquário, mais para frente este ano. O eixo
Leão / Aquário é muito intenso para as pessoas. É um momento muito emocionante. Pois,
fizemos muito trabalho com a energia de Capricórnio no último mês e finalmente decolou.
Quero dizer, eu não posso controlar o tempo, está chovendo agora, cara. Oh Meu Deus, minha
câmera está molhando. Tudo isso pode ser destruído, o livro está ficando molhado.
O Mantra:
A vida é como uma exploração
no espaço exterior
eu parti com um objetivo em mente
sem saber o que vou encontra pela frente.
Começamos, começamos todos os ciclos, todas as vidas, todos os dias, cada relacionamento,
cada trabalho com uma intensão - isto é Aries. Então, há todo esse processo para fazer
acontecer e nos desenvolver, combinando com os outros, em última instância, wow. Há muito
Karma em Capricórnio, Saturno, Senhor do Karma. Há muitas forças inteligentes divinas,
galácticas, multidimensionais, que provocam o que? Aquário é, em última análise, sobre
libertação e iluminação. É tudo sobre conhecer a nós mesmos. Não se trata de alcançar um
objetivo. Não se trata de cumprir nossa intenção. Em última análise, trata-se de trazer o
inconsciente para o consciente. Liberando-nos, abrindo o nosso terceiro olho, abrindo nosso
chakra da coroa. Entrando no agora, chegando à consciência completa, consciência total. E
vemos que existe um design enorme, grande, amplo e amplo. Nesta galáxia, neste planeta, em
nossas vidas, é tudo sobre ajudar cada um de nós a se tornar cada vez mais consciente,
autoconsciente, consciente de nós mesmos e que pode ser um dos nossos objetivos.
Então, este é o nosso ponto de partida para o desconhecido. Meu professor, Jeffrey Green,
disse: "Você se encontrará no desconhecido". (* Riso) Isso é porque eu tenho Urano na 12ª
casa, mas, de qualquer maneira.
Uma última vez:
A vida é como uma exploração
no espaço exterior
eu parti com um objetivo em mente
sem saber o que vou encontrar pela frente.
Eu penso que, em última análise, você se enfrenta a si mesmo ... nós nos enfrentamos ...
ahhh! (*rindo)
Namaste, Aloha, So Much Love!

Kaypacha
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