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Hola, Mi Amigos!
Aqui é Kaypacha com o relatório semanal Pele para 24 de janeiro de 2018 e a Lua está em
Touro. Não sei se você pode ver essas vacas. Temos as vacas e os touros em volta. Há um boi
“Fernão Capelo Gaivota” lá à esquerda. (* rindo) Ele sempre está sozinho. Às vezes, eles estão
aqui, às vezes eles estão lá. Aqui fica bem logo atrás, onde eu moro.
De qualquer forma, agora essa Lua, a Lua entra em Gêmeos. Ela está quadrando o Sol, nosso
1º quarto quadrado, hoje. E então, ela entra em Gêmeos, desculpe por isso. Depois disso, ela
se muda para Câncer no domingo e se opõe a Plutão e a todas essas coisas felizes. E então, até
a terça-feira, ela estará fora de Cancer em Leão, preparando-se para o grande e total Lunar
Eclipse na quarta-feira. Ah, sim, o 31 a 11 graus, 37 minutos, de Leão e Aquario, falarei sobre
isso na próxima semana. Bem, talvez um pouco hoje, porque tudo está acontecendo.
Então, estou aqui e sai dos riachos e da floresta e das árvores, por quê? Porque Marte está
entrando em Sagitário, querida! Na sexta-feira, Sagitário, o ar livre, a montanha, as árvores, as
florestas, a natureza e a lei natural - frickin 'incrível, sim! Além disso, hoje Mercúrio está em
conjunto com Plutão. Então, temos um pouco de polarização, descendo ao pensamento
profundo. Então, é claro, em alguns dias, ele retoma novamente, Marte vai para Sagitário, isso
vai ser ótimo.
Sábado, a Lua faz trígono com o Sol. E o outro grande aspecto ocorre no domingo, quando
Mercúrio quadra Urano. Ele bateu em Plutão hoje, e depois nos próximos dias, basicamente, é
como o mensageiro que apenas vai em frente e diz: 'Bem, vou ter uma pequena conferência

com Plutão aqui, pegar novas informações. E então, eu vou jogá-las para Urano lá, nos últimos
graus de Áries.
De que mais eu quero falar hoje? Venus está chegando e o Sol e Venus estarão basicamente
viajando juntos durante as próximas semanas. Júpiter ainda está quadrando os Nós da Lua,
posso falar um pouco sobre isso. Mas o Sol e Vênus, vindo aqui, estão realmente chegando na
conjunção com o Nó Sul da Lua. Então, este Eclipse lunar total é realmente oposição, não
apenas do Sol, não apenas do Nó Sul da Lua, mas também de Venus.
E aqui estamos chegando, é aqui que eu chamo "Pedra da Meditação", esta é uma grande
pedra aqui. É boa e plana no topo. E muitas vezes eu gosto de sentar lá. Talvez eu tente fazer o
relatório lá em cima. De um jeito ou de outro, falo com você do outro lado da câmera.
Ok, vamos fazer isso. Onde nós paramos na semana passada? Major Tom estava na torre de
lançamento baby, no foguete, pronto para decolar! Eu recebi algumas queixas porque não fiz
Peixes. Bem, eu não fiz Peixes porque ainda não estamos em Peixes, estamos em Aquário.
Vênus está em Aquário; O Sol entrou em Aquário. Em algumas semanas, Mercúrio entrará em
Aquário. O Nó Sul da Lua está em Aquário. Eu fiz um webinar inteiro sobre esse Eclipse Lunar,
os Nós passando por Aquário e Leão. Foi para a minha Comunidade do Novo Paradigma, você
pode verificar se inscrevendo nela, ele ficou realmente incrível. Há todos os tipos de coisas
acontecendo lá, leituras, perguntas e fóruns de respostas, vídeos, a Dream Team - tudo rola lá.
Por hoje, vou tentar espremer tudo, resumir tudo. De que diabos é Aquário? Sobre o que é
essa vez? Na semana passada, comecei a entrar um pouco nele, é sobre se aventurar no
desconhecido. Aquário é o 11º signo do zodíaco, ele governa a 11ª casa do zodíaco, é 11 de 12.
Como eu disse na semana passada, eu passei por tudo isso, Aquário é sobre o global,
consciência global, consciência humana, é político, são as Nações Unidas, é a World Wide Web,
é matemática, é astronomia e astrofísica. Não há nada pessoal sobre isso. Então, falei sobre o
desapego. O Major Tom deixa a terra, a família, o lar, as raízes, tudo para trás para ir para o
futuro, para o reino elevado e superior, conversar com a inteligência extraterrestre. (*rindo)
Então, é disso que se trata dessa vez. Se você tem Aquário em seu mapa, especialmente Lua,
Nódulo Sul da Lua, Plutão na 11ª casa, esses tipos de “assinaturas” indicam vidas passadas,
onde você era o quê? “O do lado de fora” e é com isso que o mantra de hoje tem a ver, estar
fora da matriz. Quando você está fora do jogo e você não está preso a ganhar ou a perder,
você não está ligado ao poder, à glória ou à segurança. Quando você não está ligado, você
pode realmente ver de forma completa, clara e objetiva o que está acontecendo, no jogo!
Quando você está no jogo, quando você está na floresta, você vê as árvores. Quando você
estiver acordado, você vê toda a floresta e você vê o que está acontecendo lá.
Este é um estágio no processo evolutivo que tem a ver com rebelião, rebelião contra o
consenso, rebelião contra o status quo. Do lado de fora, vejo o futuro, vejo além - Aquário na
11ª casa tem que ver com o futuro. A partir dessa nave espacial, o Major Tom vai ver que o
pequeno planeta pequeno se afasta cada vez mais até desaparecer quando chegar ao Centro
Galáctico. (*rindo)

Então, as coisas ficam menores, as coisas ficam reduzidas. Mas, como em um experimento
científico e / ou sob um microscópio, é como se você pudesse ver o pequeno micro mundo de
um jeito no despertar do olho, você pode ver os pequenos humanos rastejando por todo o
planeta. Veja o que eles estão fazendo uns com os outros, veja o que eles estão fazendo para o
planeta. Veja quem está evoluindo e quem não está. (*rindo)
Então, isso é tudo sobre Aquário e está aumentando a pressão, melhorando. Nós nos
rebelamos contra o que é limitado, o patriarcado, as instituições, as leis ou as regras que estão
limitando nossas expressões livres, que nos estão impedindo de sermos liberados.
E também, eu tenho que trazer esse outro aspecto, porque é a polaridade para Leão. Interesse
próprio. Então, este é o eixo da criatividade, Leão é criativo, Aquário é esse gênio criativo. Este
é o eixo da criatividade. Mas Leão é sobre: 'Eu sou o criador. Eu sou a estrela do show. Eu sou
o tal. Eu tenho que acontecer. A vida está passando por mim. " E isso precisa ser equilibrado
por Aquário. Aquário é sobre o bem do futuro, como eu disse, o bem da comunidade, o bem
de todos os outros.
Então, este é o clima desta semana, particularmente com Júpiter quadrando esses Nódulos da
Lua em Escorpião e Vênus em conjunção com o Nó Sul da Lua e o Sol. Sobre o que é isso?
Muita coisa é sobre dinheiro, Escorpião é sobre dinheiro. Venus é sobre dinheiro, meu
dinheiro. O dinheiro pode ser onde o pneu toca na estrada. (* rindo) É como: 'É o meu dinheiro
ou é o nosso dinheiro? É meu planeta ou é o nosso planeta? "Este é o clima, e particularmente
com Mercúrio chegando a Plutão. O que é isso?
Plutão pode ser formas obsessivas e compulsivas de comportamento, porque estamos
emocionalmente, profundamente enraizados e anexados, no fundo da nossa alma. Então,
quando Mercúrio chega a Plutão, podemos ter alguns padrões de pensamento obsessivos e
compulsivos. Você sabe onde o mesmo processo de pensamento continua e desaparece. "Eu
quero escrever esse e-mail. Quero escrever essa carta. Eu quero ter essa conversa." Essa fita
pode correr várias vezes. Porque está sendo alimentada com o suco, Kundalini, de Plutão que é
nossa alma emocional profunda, a consciência emocional. Isso é tudo sobre transformação.
Plutão é evolução e transformação.
Então, este é um momento em que Mercúrio se aproxima e fica profundo, intenso, Plutão é
intensidade, evolução e transformação através de intenso. Conversação, comunicação,
descoberta. E sobre o que vai ser? As possibilidades são sobre o dinheiro. As possibilidades são
sobre as posses. Sobre o que é meu e o nosso. Sobre o que é seu, o que é meu. Se você está
reivindicando algo que é meu ou eu quero reivindicar algo que você acha que é seu? Esse tipo
de energia estará realmente poderosa agora.
Queremos ver o dinheiro como energia e é realmente uma benção e uma maldição. É como
tudo o resto, onde vivemos numa consciência polarizada e dualista do ego e planeta Terra,
Saturno com tempo e espaço. Vivemos neste mundo e viver neste mundo é onde entra o
dinheiro como expressão de nossos valores, nossas prioridades, o que eu mais valorizo, o que
a sociedade valoriza mais - o preço aumenta! Quando se torna mais conhecido, quando se
torna mais elegante, torna-se mais valioso.

Então, toda essa energia, essa energia financeira é uma expressão das prioridades de um
indivíduo e dos valores de um indivíduo. E o que queremos fazer para criar o novo paradigma,
para criar uma nova comunidade, é encontrar pessoas que tenham os mesmos valores, que
tenham as mesmas prioridades. Porque então você não vai se deparar com dificuldades
financeiras. Pessoas que valorizam o amor, a espiritualidade, a unidade, a comunidade, a
natureza, a Mãe Terra, você encontra essas pessoas e você não vai querer ganhar seu dinheiro
ou gastar seu dinheiro em “concretar” coisas ou destruir a natureza ou algo assim, porque
você tem valores semelhantes. As aves da palha se reúnem. E é aqui que Aquário fala de
comunidade E a quadratura é para este Júpiter em Escorpião. Compartilhamos valores de
Escorpião, 8ª casa, em oposição à 2ª casa? Meus valores, meu dinheiro, meus recursos. Júpiter
agora está dizendo que, coletivamente, cada um de nós pode expandir, combinando nossos
recursos e juntando nosso dinheiro, em projetos maiores e maiores, onde podemos fazer
coisas maiores e maiores.
Então, este é um tempo, esta é uma semana aqui para ter algumas conversas profundas. E
este Mercúrio entra em quadratura com Urano, neste fim de semana. Urano é um choque e
surpresa, admiração, revelação. Todos nós podemos ter algumas revelações profundas
acontecendo aqui, onde outras pessoas como espelhos, nos mostram nossas intenções
inconscientes ou subconscientes que muitas vezes têm suas raízes em nossos sentimentos de
insegurança ou nossos sentimentos que foram enraizados e condicionados em nós durante a
infância.
À medida que avançamos, este é um momento de processamento do nosso passado,
processando nossa infância, nossas vidas passadas, todas as nossas crenças limitantes, nossos
valores limitantes e o medo. É o medo que nos leva à ganância. É o medo que nos leva à
possessividade. É o medo que nos leva a usar o dinheiro de outras pessoas, para alcançar
nossos próprios fins.
O Mantra para esta semana:
Do lado de fora da matriz
procurando objetivamente
crio soluções
onde todos podem ganhar
Rebelde ... volte ... não tenha medo de ser criticado ou condenado ao ostracismo ... expulso da
igreja, do grupo ou da comunidade ou o que quer que seja. É como, afaste-se, dê um passo
para atrás nos seus relacionamentos, seu trabalho, seu negócio, seu chefe, sua família ou o
que quer que seja. Saia da matriz, veja o que está acontecendo. Então você pode criar soluções
positivas onde toda a comunidade, toda a família, toda a corporação onde todos podem
ganhar. É possível, precisa apenas de toneladas de negociações, toneladas de desapego,
toneladas de cooperação.
É disto que se trata aqui se mudarmos para este novo paradigma, onde todos seremos um e
perceberemos a comunidade. Começa com conversas. Não evitando, negando, fingindo que
não há diferenças. Há diferenças, todos somos diferentes. Nós não queremos enterrar essas
diferenças, queremos trazer essas diferenças para que possamos criar um recipiente maior e

mais amplo, onde todas as diferenças são permitidas. É disso que se trata o impulso criativo.
Em vez de tentar viver neste pequeno mundo onde apenas tantas pessoas podem ser
satisfeitas, a ideia é incluir todos. Mas então, o que você precisa fazer é expandir a consciência
e ser mais criativo para que todos possam ser plenamente expressos, se sentir seguros, sentirse mantido pelo recipiente, pela comunidade. É possível, mas é um desafio. E esse nosso
desafio não só para esta semana, mas para a Era de Aquário de 2000 anos que está apenas
começando, particularmente com o Eclipse Lunar. E nós temos um Eclipse Solar seguindo-o.
Isso realmente será enfatizado no próximo mês, em particular! Obrigado por ouvir e desejo-lhe
a melhor sorte ...
Mais uma vez:
Do lado de fora da matriz
procurando objetivamente
crio soluções
onde todos podem ganhar.
Vá em frente!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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