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Hola, todos!
Aqui é Kaypacha com o relatório semanal Pele. Este é um Relatório Pele especial que
homenageia o Super Eclipse Lunar Total de hoje. Você deve estar sentindo a energia. Se você
está vivo e você não está totalmente entupido agora, está bem, é eletricidade, Aquário
governado por Urano, o sistema nervoso. Uau! A Super Lua é quando a Lua está tão próxima
da Terra que parece maior do que nunca. É uma Lua Azul, é a segunda Lua no mês, é por isso
que eles a chamam de Lua Azul - e também é um Eclipse total.
O Eclipse Solar que se aproxima em algumas semanas, a partir de agora, não é um Eclipse Solar
Total. Tem que estar muito perto dos Núcleos da Lua para ser um Eclipse total. E esta Lua está
tão perto do nó norte, a 11 graus, 37 minutos de Leão. E o Nó está lá em cima em 13 ou 14
graus, é apenas como 3 ou 4 graus de diferença para estar exatamente no eixo Nodal. E o que
é contrário a isso?
Vênus. A lua não está apenas oposta ao Sol para uma Lua cheia e um Eclipse lunar total, mas
Venus também está lá. Então, em poucas horas após o eclipse, o boom, o eclipse foi há apenas
uma hora e ainda está acontecendo agora, porque simplesmente não acontece em alguns
minutos.
Então, é o que está acontecendo e não só isso, mas o que? Nós temos uma Lua cheia em Leão,
o leão, a leoa em frente ao Sol e a Vênus. Hoje, Mercúrio entra em Aquário. Então, nós temos
o Nó Sul da Lua, Vênus, o Sol e o Mercúrio lá em Aquário, segurando essa Lua (* rindo), não,
eles estão trabalhando juntos, os planetas estão sempre trabalhando juntos. E todos estão em

quadratura para o maior planeta do nosso Sistema Solar, Júpiter! Júpiter é quase grande o
suficiente para ser uma estrela, você sabia disso? Se alguma coisa acontecesse e colapsasse
sobre si mesma ou o que fosse, poderia se tornar sua própria estrela.
Eu vou fazer algo um pouco diferente para hoje. Vai ser um longo Relatório Pele, mas não é
apenas um Relatório Pele. Algumas pessoas que me pediram para não apenas falar sobre essas
coisas, mas fazer algumas práticas. Então, depois de terminar de falar com você, vou fazer um
exercício de respiração Kundalini Yoga, graças a Kal que me enviou um e-mail. Isso é tudo
sobre fortalecer e energizar-se, liberando toxinas, purificando e purgando. Isso nos dá mais
energia, ajuda a nos centrar e nos fundamentar. Porque isso é especialmente o que
precisamos neste momento. Leão é um signo de fogo e Aquário é um signo de ar, ou um signo
de espaço exterior e é como, para cima, para cima, boom!
Eu vou falar por algum tempo hoje porque queremos realmente olhar esse momento
poderoso. O Eclipse Total está gerando problemas, traz conhecimento. Está trazendo
oportunidades para a evolução e o crescimento, não apenas para esta semana, não apenas
para este mês, mas para toda a vida e nos próximos 2.000 anos da Era de Aquário. Estamos no
ponto de inflexão, estamos à beira, estamos no auge desta Era do Aquário, que durará dois mil
anos. Estamos saindo da Era dos Peixes que durou 2.000 anos. É quase como se você
conhecesse um recém nascido, não um bebê recém nascido, mas com cerca de um ano de
idade, eles começam a caminhar e é o que estamos fazendo. (* rindo) Nós estamos saindo
dessa idade de inocência, ingenuidade, seguimos o Sacerdote, Rabino, Guru, quem quer que
seja, faça o que você diz e blá, blá, tipo sonâmbulo andando (* rindo) por um casal milhares de
anos. Nós estamos acordando agora e tentando ficar em nossos dois pés e caminhar e é como
se caíssemos, nós vamos cair. Vamos cair para trás e vamos cair para a frente e cair de lado. Às
vezes, nos escolhemos. Às vezes, precisamos um do outro para nos segurar.
Gostaria especialmente de agradecer a minha incrível e maravilhosa esposa, Laura, por trazer
tantos conteúdos para o relatório Pele de hoje! Porque este eixo e parte deste “entrar na Era
de Aquário” é lidar com o paradoxo. O paradoxo do eixo Leão / Aquário é independência e
interdependência, entre ser individual e entre ser uma comunidade. Entre ser auto-centrado,
narcisicamente orientado, egoísta. "Eu sou. Eu sou a estrela. Eu sou o incrível rei ou rainha do
planeta Terra .” Contra e em oposição, mas coexistindo com a comunidade.
Então, ela me enviou este pequeno pensamento para hoje e vou lê-lo um pouco. Isto é do
"Centro para Sexo Saudável". Eles enviam uma meditação diária, pertencemos a essa coisa. Eu
vou colocar um link para as anotações. Se você deseja se inscrever para este Centro, essas
meditações são fantásticas. http://centerforhealthysex.com/
Primeiro, acho que quero ler ... vejamos o passado. Vejamos este Sol / Mercúrio / Nódulo Sul /
Venus tudo aqui no signo de Aquário. Aquário é onde há algumas coisas acontecendo e eu falei
sobre a rebeldia, revolta, estar fora do consenso, da norma e criar sementeiras. Crie novas
comunidades, novas famílias, novas formas de não ser co-dependente, mas também não ser
independente, porém ser interdependente. Este é o truque, é nisso que nos estamos metidos.
Está fazendo comunidade, fazendo a sociedade de uma maneira nova. Não se trata do sistema
patriarcal, hierárquico, dominação e controle das massas através do medo, ganância ou o que
quer que seja. Mas realmente entrar em um lugar da unidade e da diversidade.

Então, precisamos ser indivíduos. Precisamos ser este Leão e precisamos nos encontrar e
encontrar o nosso núcleo. E, também, não precisamos ficar presos lá. Precisamos estar abertos
para ouvir, receber feedback e realmente entrar em um lugar de cooperação, de compreensão
e de criação de uma dinâmica social.
Olhemos para a Lua, a Lua tem a ver com nosso instinto subconsciente, nossa criança interior,
nosso passado e está em Leão. Então, aqui está o nosso passado, 'eu quero ser especial. Eu
quero ser único. Quero que todos me vejam. Eu quero que eles se aproximem e me amem, me
adorem. Oh meu Deus, eu apenas tah-dah! '(* Rindo) Estou pronto para Hollywood. Estou
pronto para o palco.
Estes são os cartões que recebi e desculpe, essa maravilhosa mulher me deu esse montão de
cartas no México e eu sou tão terrível, esqueci seu nome. Faz anos e se você estiver ouvindo,
envie-me o nome deste deck e o seu nome. Lembro-me do seu rosto e do seu perfil, mas não
me lembro muito bem dos nomes. Mas, ouça isso. Acabei de tirar esta carta aleatoriamente na
noite passada enquanto eu estava entrando no estado do sonho, como quando quero obter
um mantra da fonte e coisas assim. E eu tirei uma carta e sonhei com ela. Saiu individualidade,
individualidade. "Quando o portador do escudo atinge o topo da montanha, ele nunca busca
aprovação. Porque a aprovação baseia-se na dúvida. (Você duvida de si mesmo, 'Oh, por favor,
me diga que eu estou bem!') Sua força e sabedoria são celebradas em sua capacidade única de
ver a experiência da vida com nova visão. O poder reside na individualidade e na capacidade
de se ver através de seus próprios olhos, e não através dos olhos de outro. (Como, conheçome, muito obrigado! Estou na minha testemunha, meu observador. Estou acordado. Obrigado.
Eu sou um indivíduo. Eu sou consciente de mim mesmo. Este é um grande poder.) Para estar
no poder, você deve assumir o seu poder e existir dentro de sua própria individualidade ".
Então, esta é uma maneira poderosa, este é o caminho do leão, a leoa, esse é o caminho de
Leão. "Eu sou auto-consciente. Eu sou um indivíduo. Ninguém pode me ensinar ou me dizer
como ser eu. Eu tenho que descobrir e expressá-lo e quase me criar fora de mim mesmo,
sendo eu mesmo. Eu me conheço através das minhas criações. Quando eu crio uma música,
uma dança, um bebê, um relacionamento, uma casa, seja o que for, eu me vejo através das
minhas criações. "Este Nó Norte da Lua e da Lua em conjunto com o Nó Norte, está realmente
entrando nisso, 'Você sabe o que? Auto-expressão criativa! '
Mas, Jeffrey Green, o fundador da Astrologia Evolutiva diz: "Quando há planetas em conjunto
com o Nó Sul da Lua, é um negócio inacabado ou uma fruição de tudo o que aconteceu em
vidas passadas". O Sol e Vênus estão ambos em conjunção com o Sul Nó da Lua em Aquário,
temos um negócio inacabado para atender. Então, esse negócio inacabado ou esta fruição, é
sobre comunidade, é sobre interdependência. Não através de ovelhas cegas seguindo um
pastor, mas através de despertar indivíduos, prontos, dispostos e capazes de entrar na
sociedade, relacionamento, cooperação, negócios - tudo isso carrega a cooperação.
Agora eu quero ler o texto do "Centro de Sexo Saudável". Essa meditação diária que recebi
esta manhã de Laura. Primeiro é uma citação de, Mohandas Karamchand Gandhi. "É a
natureza social do homem que o distingue da criação bruta. Se é seu privilégio ser
independente, é igualmente dever dele ser interdependente. Somente um homem arrogante

irá reivindicar ser independente de todos e ser autônomo. " Fale sobre o Aquário liderando a
revolução contra os ingleses para todas as pessoas na Índia - é como, olá!
Vamos continuar aqui com a meditação diária. "Quando dois seres dependem uns dos outros e
ocorre a interdependência. Isso é totalmente natural, porque, como em toda a natureza,
nenhum ser único pode prosperar sozinho. Na interdependência, ambas as partes são
mutuamente dependentes. Enquanto a independência, uma parte se inclina inteiramente na
outra. Um período de dependência pode ser crucial para crianças, cachorros, gatinhos e outros
jovens para sobreviver. Mas a interdependência, é uma tarefa de desenvolvimento adulta
igualmente crucial. É essencial não apenas para um casal, mas para entidades maiores
também. Para uma família, um negócio, para a sociedade humana e para a nossa Terra. Ao
cuidar de seu amante, família, vizinhos e da vida na Terra, você está atendendo seu próprio
jardim. "Eu gosto disso.
"Homeostase, a sabedoria equilibrada do corpo. É fundamental para todos os sistemas
saudáveis de interdependência, incluindo relacionamentos. Ele mantém o equilíbrio do
sistema, assim como corpos saudáveis mantêm uma temperatura adequada. Como o apego é
tão central no nosso desenvolvimento, podemos descrever um relacionamento como se fosse
corpo físico, com órgãos vitais e pontos de vulnerabilidade. Quando um desses pontos está
ferido, seja o órgão de confiança ou o órgão de respeito, todo o sistema (relacionamento)
pode desligar. Sistemas robustos, relacionais ou físicos, corrigem-se através de feedback
positivo e negativo. " Eu conheço esse, é quando você come algo ruim, seu estômago dá
feedback negativo. Quando você está realmente atrapalhado na cabeça, você tem uma dor de
cabeça. (*rindo)
"O feedback negativo tende a equilibrar sistemas e feedback positivo, tende a torná-los mais
fortes. Quando algo está errado em um sistema relacional, os sistemas negativos geralmente
atraem nossa atenção e nos pedem ação reparadora. Em um relacionamento, esse é o
momento de assumir sua parte no problema, admitindo seus desafios para o seu parceiro. Mas
não se esqueça, é igualmente importante construir sobre o que está indo bem, ter tempo para
celebrar momentos de alegria. Para a interdependência funciona apenas cada participação
plena do membro na saúde do sistema.
Você tem isso? Para um relacionamento saudável, para um negócio saudável, para uma
comunidade saudável, para uma sociedade saudável, para um planeta saudável, devemos
reconhecer a interdependência de toda a criação. Aqui é onde todos nós somos um e onde
esse “todos somos um” realmente entra no jogo. Nós precisamos uns dos outros, assim como
precisamos das plantas, dos animais, do oxigênio e da Terra. Negar a nossa interdependência,
é ser tolo, ser ingênuo e, finalmente, não sobreviver.
Então, esta necessidade de conexão não é apenas uma necessidade espiritual, estamos
fisicamente ... há uma cadeia alimentar, por Deus, é como, 'Olá, Homem!'. Esta
interdependência está acontecendo. E, no entanto, como dirá Leão, todos e cada um de nós é
especial, criativo e exclusivo. E precisamos trazer o nosso próprio brilho ao palco, à luz, à
comunidade. E precisamos entrar e realmente não nos tornamos co-dependentes, mas
interdependentes. Então, há esse processo de amadurecimento que precisa acontecer.

E agora o que eu também posso dizer é que você pode ver isso no ciclo de qualquer vida útil,
em qualquer ciclo dado, o ciclo da Lua, estamos agora em uma Lua cheia - este é o ponto da
virada. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, isso está fora. Isto é, eu sou a planta da
primavera, Áries, novo impulso, a semente cresce e fica mais forte e é maior, abre e revela as
frutas. E então, Virgem é a colheita desse fruto. “Muito obrigado. A comunidade precisa desses
cajus. A comunidade precisa desses abacates. A comunidade precisa dessas mangas, cocos,
seja o que for. " É como, a planta dá, esta é a colheita de Virgem.
E de Libra, Escorpião, Sagitário Capricórnio, Aquário, Peixes, adivinha o quê? As forças externas
de relacionamento, de parceria, da realidade cósmica maior, maior e maior, crescem cada vez
mais forte e é como, “Uau, baby! É melhor você se fundir. " O fruto murcha, morre e cai com
sementes. E, em seguida, vem o inverno, as necessidades dos muitos superam as necessidades
de poucos.
Este tempo de Aquário é um momento em que as necessidades da comunidade, as
necessidades da sociedade, as necessidades do país, as necessidades da Mãe Terra são mais
importantes do que o nosso próprio show pessoal. (* rindo) Temos que nos abrir, é sobre isso
o mantra desta semana. Estamos prontos para a união. Esta é uma disposição, esta é uma
escolha, esta é uma decisão. "Eu realmente vou oferecer meus frutos para a comunidade. Não
para aprovação, e não para atenção e não por dinheiro e amor, não para que eu possa ser
maior. Mas vou servir, sacrificar, dar, liberar o bem de todos. E sabendo que eu dou para o
todo, o todo vai me apoiar, me ajudar a sobreviver e me devolver. É aqui que Peixes, fé e
esperança realmente se mostram muito poderosos e muito fortes! Você vê o que estou
dizendo?
O Mantra para esta semana é:
É difícil para mim me abrir
tanto o meu passado quanto o meu futuro
Não procuram aprovação ou anseio por amor
mas estão prontos para união, enfim.
.
Quero entrar na quadratura de Júpiter em Escorpião. Estará acontecendo toda esta temporada
de eclipse. Na próxima semana, Venus quadra Júpiter. Então, o Sol vem e acaricia Júpiter. Nós
temos todo esse Venus / Sol / Júpiter em quadratura, e agora temos o Júpiter / Lua em
quadratura. Na próxima semana, vou falar sobre o 3º quadrante da Lua, quando ela estará em
conjunção com Júpiter.
Este Júpiter em Escorpião está dizendo que há grandes recompensas, grande abundância,
excelentes frutos para serem recebidos através de Escorpião, casa 8, união, fusão. Às vezes é
humilhante, às vezes precisamos ter feedback que é feedback negativo para equilibrar-nos e
admitir que estamos errados. Organizar meu passado e você sabe o que? " Eu sou um ser
humano lutando. Perdoe-me, estudei. Eu cometi um erro, blah, blah, blah. " É preciso
coragem de gostar de admitir que, às vezes, nós nos queimamos, cometemos um erro ou seja
o que for.

Esta vulnerabilidade, essa exposição, Escorpião na 8ª casa tem a ver com psicoterapia. Eles
têm que fazer xamanismo, tem a ver com o sexo, a vulnerabilidade tem a ver com a abertura.
Quando escondemos e guardamos segredos, cria divisão e coloca cunhas em nossos
relacionamentos, coloca paredes entre nós. Júpiter está dizendo para derrubar essas paredes.
Seja humilde, pareça estúpido. Mas, não há nada melhor que fazer maquiagem sexual. (*
rindo) É como, "Eu bufei isso. Eu te magoei. Você é um idiota. " Você atua com todo o seu
intenso escorpião do cíumes, inveja, raiva e paixão. E então é como, 'Oh, mas você sabe o que?
Mesmo que você seja um idiota, eu te amo! '(* Rindo) E então, claro, há uma ótima união,
ótimo momento.
Este Júpiter em Escorpião promete, há uma promessa aqui de grande expansão, de ótimas
oportunidades através de realmente fazer o nosso trabalho. Este é apenas um período de
tempo onde você pode estar realmente despedaçado. Porque eu poderia dizer a desvantagem
ou os porões do desafio com Aquário e o Sol, Venus e Mercúrio, como eu falei antes. É,
isolamento, retirada. "Eu não pertenço a este planeta. Sou um alienígena. Sou tão diferente e
estranho, ninguém vai me entender. Eu não vou sair do topo da minha montanha e me expor e
admitir que sou um ser humano e que tenho emoções, necessidades e medos. Não não não.
Eu vou ficar acima, fora e além disso. Esqueça a sociedade. Esqueça a comunidade. " É o ultraextremo do individualismo. Leão quer ser um indivíduo, mas quer ter uma audiência pelo
menos. Se Aquário vai muito longe lá fora, eles não querem um público, eles não querem
ninguém, eles não querem nada, eles estão se retirando. O que Gandhi disse? "É tarefa de
desenvolvimento adulto igualmente crucial". Interdependência. É bom que tenhamos 2.000
anos para aprender isso - esta é a Era de Aquário. E somos apenas modelos e exemplos,
pioneiros e estamos apenas aprendendo sobre essa interdependência. E iremos muito longe
de qualquer maneira. Vamos entrar na codependência e entraremos em pura
interdependência. Fica frio, cara.
* Kaypacha está compartilhando este link abaixo, Kriya Yoga: exercício de respiração de Llama
Pranayama. Você pode estar sentado ou parado. Ele é para aumentar a energia,
conscientização, liberar toxinas. É bom para uma desintoxicação cerebral. Tudo o que todos
precisamos agora. Porque esta energia do eclipse está apenas estimulando demais nosso
sistema nervoso.
Copie e cole o link abaixo em seu navegador e divirta-se.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/npamiscellaneous/Kundalini+PDFs/LlamaPranayama.jpeg
Mais uma vez:
É difícil para mim me abrir
tanto o meu passado quanto o meu futuro
Não procuram aprovação ou anseio por amor
mas estão prontos para união, por fim.

Que você tenha um dia de eclipse lindo, alegre e maravilhoso, semana, temporada. Muita
união com Júpiter em Escorpião!
Namaste, Aloha, com muito amor!
Kaypacha
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