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Hola!
Aqui é Kaypacha com o relatório semanal Pele para 7 de fevereiro de 2018! Eu não sei quando
vou colocar esse relatório no ar, porque estamos caminhando no rio Machaca, na Costa Rica,
por um par de quilômetros - eu apenas estou pulando pedras! É ótimo com Marte em Sagitário
entrando em uma quadratura com Netuno, saia na natureza e faça algum exercício, divirta-se
e sinta o frenético lá fora!
A Lua está em Escorpião hoje e conseguimos que o 1º quadrante da Lua aconteça com o Sol
em Aquário. Olhe para esta árvore, cara. Eu tenho que tocar esta árvore lá, é demais ... ahhh!
Amanhã, quinta-feira, a Lua entra em Sagitário. Na sexta-feira, ela vai se juntar a Marte e
entrar em quadratura com Netuno.

Então, sábado será provavelmente o grande dia, Venus entra em Peixes. Esse Sol em Aquário
quadra Júpiter lá em Escorpião, o Portador da Água (Aquário) que quadra Júpiter em
Escorpião. Nós temos Sol / Venus / Nó Sul da Lua e Mercúrio todos em Aquário até Venus
decidir sair e entrar em Peixes.
Sábado, a Lua entra em Capricórnio e vai fazer muita coisa por lá se juntando... um pouco
pesado para um fim de semana, sábado e domingo, Lua atravessando Capricórnio. Primeiro
encontro com Saturno, depois Lua Negra Lilith e então ela avança e atinge Plutão, e até terçafeira ela entra em Aquário e ilumina um pouco.
Enquanto isso, na próxima terça-feira, o Sol faz sextil com Urano. Nós temos algumas coisas
acontecendo sobre as quais eu quero falar. Finalmente, na próxima semana, quinta-feira,
então, teremos o Eclipse Solar. Acabamos de passar pelo Eclipse Lunar. Duas semanas depois,
teremos o Eclipse Solar com a Lua Nova acontecendo. Mas falarei mais sobre isso no próximo
relatório Pele. Agora, acho que vou caminhar pelo rio um pouco mais antes de falar para a
câmera.
Tudo bem, todos! Este poderia ser um relatório Pele curto porque você sabe que eu
simplesmente não sinto isso! (* rindo) Quero dizer, é muito bom para um dia, cara. Este rio é
escandalosamente frenético! E é assim que você pode se sentir. Você sabe por que? Nós
teremos o Sol quadrando Júpiter. Sol quadrando Jupiter é indulgência, preguiça, otimismo,
despreocupação. "Deixe fluir e acontecer. Sinto-me grande, me sinto bem.”
E então, Marte movendo-se através do Sagitário chega ao quadrado com Netuno, isso vai ser
mais intenso na próxima semana. Netuno diz: "Ah, quem se importa?" Marte aparece e diz:
"Bem, eu me importo!" Até que Marte atinge Netuno e se junta a ele dizendo: "Ei, por que
incomodar?" (* Rindo) Então, temos alguns aspectos aqui que são realmente bons para as
festas, eles são realmente bons para se divertir e são realmente bons para relaxar. Eles são
realmente bons para falar com o espírito. Eles são realmente bons para sentir nosso eu interior
e nossas necessidades internas, os corpos internos se juntando e se unindo sexualmente com
um “uau, que lindo”. É muito sobre liberdade, é muito sobre o espaço.
Então, temos essa energia acontecendo, Mercúrio movendo-se por Aquário, vai bater no Nó
Sul da Lua. Eu disse quando isso era? Quinta-feira e sexta-feira. Mercúrio, cérebro esquerdo
pensando, analisando, atingindo o Nó Sul em Aquário. E, novamente, temos aquilo que eu
venho falado há um tempo, independência, individualização, libertação, iluminação, despertar,
sair da caixa, ir além. E é disso que realmente trata o mantra desta semana. É isso que
podemos realmente obter e Marte em Sagitário quer simplesmente fazer uma viagem para
algum país estrangeiro ou terra estrangeira e Netuno em Peixes apenas quer ir para a Índia e
meditar, Himalaias e decolar com alguma medicina de Shaman ou algo assim. Júpiter em
Escorpião só quer penetrar nos mistérios mais profundos da vida.
Então, tudo isso é realmente um bom momento para a expansão da consciência em muitos
planos e para muitos níveis dimensionais. Como você pode ver, no mapa no início, todos os
planetas estão acima do horizonte. Mesmo a Lua que se desloca através de Escorpião,
Sagitário, Capricórnio e se aproxima do eclipse em Aquário, está tudo acima. Isso é muito

transpessoal, objetivo, não subjetivo. Urano é o único planeta aqui embaixo nos graus finais de
Áries que está abaixo do horizonte. De Áries até Virgo estão abaixo do horizonte - eu subjetivo.
Então, daí o mantra que fala: "Sim, podemos sair da matriz. Nós podemos individualizar. Todos
podem entrar em suas mentes. Sagitário pode imaginar um novo futuro. Marte quadrando
Netuno, pode nos levar para a lala land, o país dos sonhos, a terra da medicina, o misticismo, o
passeio pelo mágico mistério, o bem, o maravilhoso e o dândi.
Mas, o Nó Norte da Lua está em Leão. O Nó Norte de Plutão está em Câncer. O Nó Norte de
Júpiter e Saturno estão em Câncer. Estes Nós dos Norte têm a ver com o caminho evolutivo,
tem a ver com o desconhecido, o não experimentado. Mas, quando entramos no
desconhecido e não experimentado, evoluímos. Então, neste caso particular, neste momento
particular, por mais tentador que possa ser deixar seu projeto de corpo e astro, ir para
Peladies e la la, quack, quack. Na verdade, você está se lembrando de que tem um coração,
que é um ser humano.
Nossa jornada evolutiva neste planeta, nesta terceira dimensão, conheceremos neste fim de
semana com a Lua se movendo através do Capricórnio e atingindo Saturno, Lilith e Plutão. Este
planeta é realmente sobre conexão. Temos egos aqui, temos corpos físicos separados aqui.
Temos nossas próprias contas bancárias aqui. Então, o desafio está aqui. Há quase um
escapismo neste momento. Nós podemos entrar em nossas mentes e sermos liberados e
iluminados e saber tudo. Mas esse não é o desafio. O desafio é trazê-lo junto, internalizá-lo,
ser humilde, ser humano, ser devocional. Para realmente dar de nós mesmos. Não é o que
sabemos, mas sair das nossas zonas de conforto e estar realmente aqui um para o outro e uns
com os outros. Conexão emocional, sexual, física e financeira. Este é o desafio, quero dizer,
todos podemos nos conectar com o espírito e todos estamos psiquicamente conectados e
podemos sonhar uns com os outros e blá, blá, blá - venha, cara! (* rindo) Vamos ficar reais,
vamos fazer isso acontecer. Nó Norte em Leão diz: "Co-crie este novo paradigma de uma nova
maneira!"
O Mantra para hoje:
É bom sair e olhar para frente, (Isso é Sagitário / Aquário.)
Reinventando-me novamente (Aquário é o inventor. O Nó Norte em Leão é inventando-me.)
Contanto que eu não fique preso na minha mente,
Mas mantendo meu coração aberto também.
O que queremos fazer é unir-se acima e abaixo. Ar e fogo com terra e água, masculino com
feminino - queremos fundir estes juntos. Nós não queremos realçar Aquário e Sagitário, esse
fogo, Peixes é éter. Queremos entrar neste Júpiter na água. O Nó Norte de Plutão e Saturno
em Câncer é mais água. Saturno / Plutão em Capricórnio é terra.
Vamos tentar fazer a união e pegar as idéias, as filosofias, a verdade e os ensinamentos e
transformá-los em amor. O amor tem que ver com o sacrifício, com doação, com estar
realmente aí para outra pessoa. É realmente nutrir, cuidar, manter, criar espaço seguro. Este é
o novo paradigma do amor, em vez de um novo paradigma de informação. Esse é o perigo da
nossa Era de Aquário, transformar-se em pessoas de tela que google tudo e conhece tudo e
são um monte de frenéticos robôs, um monte de frenéticos autômatos que perderam contato

com seus corações. Este Nó Norte em Leão está ajudando, ensinando, apontando o caminho
para que todos e cada um de nós realmente permaneçam no seu coração humano - sim,
querida!
Falando do Dia dos Namorados, está chegando. Eu queria fazer alguns anúncios aqui. Vou a
Mallorca, Espanha, workshop, "Transformação Alquímica da Morte e da Ressurreição".
Queremos comemorar este Escorpião, óbito e morte. Então, estarei falando muito de
Escorpião, Júpiter em Escorpião em Mallorca, Atenas e Creta, Grécia e Berlim, na Alemanha.
Confira o meu site, vou colocar o link abaixo se você estiver por lá. Estou ansioso para vê-lo.
https://newparadigmastrology.com/april-27-may-2-2018-mallorca-spain/
Enquanto isso, temos esse sorteio acontecendo. Acabei de publicar este sorteio, leitura
gratuita, vídeos gratuitos, todos os tipos de astrologia. Se você quer aprender mais astrologia,
agora é uma ótima oportunidade. Vou colocar o link para o sorteio nas notas abaixo. E espero
ver você ou ouvir de você ou você se juntar à comunidade.
https://newparadigmastrology.com/product/valentines-day-raffle/
Mais uma vez:
É bom sair e olhar para frente
Reinventando-me novamente
Contanto que eu não fique preso na minha mente
Mas mantendo meu coração aberto também.
Vamos nos juntar ... vamos fazer acontecer ... vamos nos encantar!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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