Η έκθεση Πέλε – 19 Αυγούστου, 2015

Γεια σας! ~ Καλημέρα! ~
Είμαι ο Kaypacha με την εβδομαδιαία έκθεση Πέλε και η έκθεση αυτή είναι για τις 19
Αυγούστου του 2015. Θέλω να το ενώσουμε λίγο. Κάνω το ίδιο πράγμα εβδομάδα την
εβδομάδα, επί σειρά ετών, για χρόνια και χρόνια ... (* γέλια)
Θέλω να απαντήσω στα σχόλια των ακροατών. Το νούμερο ένα είναι ότι όταν χρησιμοποιώ
πολλές χειρονομίες μπερδεύεται κανείς και εγώ θα προσπαθήσω να μειώσω τις χειρονομίες.
Το νούμερο δύο, υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε την
παρούσα έκθεση Πέλε ίσως δεν γνωρίζετε ότι ταξιδεύω σε πολλά μέρη κάνοντας εργαστήρια
για την αστρολογία – πάνω σε διάφορα θέματα, την Μαύρη Σελήνη Λίλιθ, τον Χείρωνα, ή τη
σεξουαλικότητα ή τη βιογραφία. Θα φύγω την επόμενη εβδομάδα για το Vancouver Island, θα
είμαι εκεί. Θα πάω στο Boulder του Κολοράντο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα πάω κάτω στο
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Taos, στο Νέο Μεξικό. Μετά θα πάω κάτω στην Αυστραλία και το Μπαλί, το Νοέμβριο και το
Δεκέμβριο. Σκοπεύω να κάνω περισσότερα εργαστήρια στην Κόστα Ρίκα και τη Γουατεμάλα το
επόμενο έτος. Στη συνέχεια, το επόμενο καλοκαίρι, θα είμαι στην Ίμπιζα, την Πορτογαλία και
την Ελλάδα. Παρακαλώ ελέγξτε την ιστοσελίδα μου, ίσως αν δεν ακούσετε το σύνολο της
έκθεσης, δεν θα φτάσετε ποτέ στο τέλος εκεί όπου λέει, «Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα,
πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μου.» http://newparadigmastrology.com
Τι άλλο; Κάτι άλλο είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πραγματικά απολαύσει το λογισμικό, όπου
βλέπουν τους πλανήτες. Έτσι, σήμερα τροποποιώ την έκθεση Πέλε. Πάω στον υπολογιστή και
θα χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο λογισμικό για την αστρολογία, (το Solar Fire του ASTROLABE),
επειδή κάποιοι ενδιαφερόταν για την ιερή γεωμετρία. Με αυτά τα διαγράμματα που έβαλα,
μπορείτε να δείτε όλες τις γωνίες, τρίγωνα, εξάγωνα και, όλες αυτές οι όψεις που συμβαίνουν
και υπάρχει πολύ νόημα πίσω από την ιερή γεωμετρία των όψεων των πλανητών. Θέλω να σας
το δείξω λίγο περισσότερο σήμερα με το λογισμικό. Και ποια είναι η τελευταία; Νομίζω ότι έχω
πάρει επίσης κάποια σχόλια ότι οι άνθρωποι θα ήθελαν κάτι περισσότερο από μια
εβδομαδιαία αναφορά. Θα χρησιμοποιήσω το λογισμικό μου και θα πάω λίγο περισσότερο
προς το τέλος του έτους, στο 2016. Καλώ το 2016 «Η χρονιά του καθαρισμού» - αυτό είναι!
Έχουμε τον Δία στην Παρθένο. Θα είναι σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα και τον Χείρωνα. Θα
σας το δείξω αυτό με το λογισμικό, το τετράγωνο του Κρόνου και τα πάντα. Είναι πραγματικά η
ώρα να βάλουμε τα δυνατά μας. Ήθελα απλώς να σας δείξω το πρόσωπό μου και να πω ένα
γεια, να κάνω μια εισαγωγή. Θα πάω τώρα στον υπολογιστή και θα σας δώσω το υπόλοιπο
περιεχόμενο της έκθεσης Πέλε - λίγο διαφορετικό από τον συνηθισμένο περίπατο στο πάρκο.
Επειδή ξέρετε τι; Η ζωή δεν είναι πάντα μια βόλτα στο πάρκο ... χα-χα! ...
* Ο Kaypacha μοιράζεται στην οθόνη τον χάρτη του λογισμικού της αστρολογίας για τις 19
Αυγούστου 2015, και για το 2016.
Ας πιάσουμε δουλειά, γιατί αυτό είναι η Παρθένος - εργασία, υπηρεσία, συμμετοχή και
επιχειρήσεις. Όπως μπορείτε να δείτε και έχω μιλήσει για αυτό πριν, ο Δίας μόλις πήγε στην
Παρθένο πριν από λίγο. Αυτό που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα, την Κυριακή, ο Ήλιος
επίσης θα μπει στην Παρθένο. Στη συνέχεια, θα έχουμε τον Ήλιο/Δία/Ερμή και Μαύρη Σελήνη
Λίλιθ όλα στο ζώδιο της Παρθένου. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Ερμής είναι σε αντίθεση με τον
Χείρωνα στους Ιχθείς. Και ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Δία σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα στους
Ιχθείς. Και αυτό πρόκειται να συνεχιστεί για αρκετό καιρό - θα μιλήσω γι 'αυτό λίγο.
Εν τω μεταξύ, αν πάμε λίγο πίσω σε αυτή την εβδομάδα, μπορείτε να δείτε ότι ο Κρόνος είναι
εδώ σε ένα ακριβές τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Δία, την Παρασκευή. Εδώ είναι το
ενδιαφέρον πράγμα, έχουμε το πρώτο τέταρτο σε τετράγωνο - η Σελήνη σε τετράγωνο με τον
Ήλιο. Μόνο που αυτό δεν είναι ακριβώς η Σελήνη κυρίες και κύριοι, είναι η Σελήνη σε σύνοδο
με τον Κρόνο, και τα δυο σε τετράγωνο με τον Ήλιο. Αυτό θα γίνει το Σάββατο.
Για αυτό που βλέπουμε, ας δούμε την ερμηνεία λίγο. Νομίζω ότι αυτές ήταν οι περισσότερες
όψεις που ήθελα να δείξω αυτή τη στιγμή. Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό,
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προφανώς, μπορείτε να δείτε ότι η Μαύρη Σελήνη Λίλιθ είναι σε σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό
της Σελήνης στο Ζυγό. Έχουμε την κατάσταση κατά την οποία από σήμερα, η Σελήνη είναι στο
Ζυγό. Στη συνέχεια πηγαίνει στο Σκορπιό την Πέμπτη – και μένει εκεί για μια-δυο μέρες.
Έχουμε το τετράγωνο της Σελήνης το Σάββατο, στη συνέχεια πηγαίνει στον Τοξότη το Σάββατο,
και μένει εκεί μέχρι που εισέρχεται στον Αιγόκερω τη Δευτέρα. Αυτή είναι η κίνηση της
Σελήνης.
Και πάλι, αυτό είναι χωριστικό. Έχουμε αυτή τη νέα Σελήνη, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή
τη νέα Σελήνη. Ας πάμε λίγο πίσω. Θυμάστε εκείνη την καινούργια Σελήνη; Ήταν την
περασμένη Παρασκευή στον Λέοντα, σε σύνοδο με την Αφροδίτη – έκανα όλον αυτόν τον
διαλογισμό με αυτή τη σύνοδο Ήλιου/Σελήνης/Αφροδίτης, πολύ ισχυρή μέρα η περασμένη
Παρασκευή. Ξεκινάει ένας καινούργιος μηνιαίος κύκλος και αυτός ο καινούργιος μηνιαίος
κύκλος ξεκινάει στο ζώδιο του Λέοντα. Ήρθε η ώρα για μένα να γίνω αυθεντικός. Είναι η ώρα
για μένα να εκφράσω την πραγματική μου φύση, για εμένα να κατέχω αυτό ακριβώς που είμαι
και να αφήσω οτιδήποτε δεν είμαι. Και έπειτα αυτή η μετακίνηση γίνεται στην Παρθένο –
καθαρισμός, εξυγίανση, καθαρότητα και επούλωση. Τι είναι αυτή η επούλωση στην Παρθένο;
Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει αυτή η αντίθεση και αυτή είναι μια μακρόχρονη αντίθεση. Ο
Χείρωνας είναι στους Ιχθείς για επτά χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2018. Ο Ποσειδώνας είναι
στους Ιχθείς από το 2012 μέχρι το 2024, ακόμα περισσότερο από αυτό, είναι δεκατέσσερα
χρόνια. Οπότε αυτά τα δύο, σε αυτό είναι ζώδιο του τι; Ιχθείς, άπειρο πνεύμα, άπειρη αγάπη,
χωρίς όρια, χωρίς τοίχους, χωρίς περιορισμούς. Είναι το όνειρο, είναι το κενό. Όταν έχουμε να
κάνουμε με τον Χείρωνα στους Ιχθείς για επτά χρόνια, από το 2011 στο 2018, επουλώνουμε
την πληγή του διαχωρισμού από το πνεύμα, και ο Ποσειδώνας έρχεται μαζί για να μας
βοηθήσει σε αυτό.
Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι ότι αυτή η αντίθεση ανοίγει τις πύλες – Ονομάζω τον άξονα
Ιχθύ/Παρθένου, άξονα της μύησης. Όλοι τώρα συλλογικά μυούμαστε. Η Παρθένος μυεί τον
εαυτό στην συντροφιά/σχέση στον Ζυγό. Ο Ιχθύς μυεί την κοινότητα, τον πλανήτη σε μια νέα
αρχή μέσα στην κοσμική συνείδηση. Αυτό που έχουμε εδώ είναι, όλη αυτή τη μύηση-έναρξη
που απαιτεί τον καθαρισμό, την εκκαθάριση και τη καθαρότητα. Και αυτός είναι ο λόγος που
λέω ότι το 2016 είναι όλο αυτό για το οποίο μιλάμε, και πρόκειται να πω λίγα ακόμα πάνω σε
αυτό.
Ας πάμε λίγο μπροστά τώρα επισημαίνοντας μερικές δυναμικές που είναι εν εξελίξει. Τι
μπορούμε να δούμε επίσης με όλα αυτά; Η άλλη όψη που θέλω να δείξω, είναι η Αφροδίτη σε
τρίγωνο με τον Ουρανό. Τώρα μπορείτε να δείτε ότι η Αφροδίτη είναι ανάδρομη. Αυτό είναι
αυτό το μικρό «R» εδώ. Η Αφροδίτη πρώτα ξεπρόβαλε τριγωνίζοντας τον Ουρανό στις 20
μοίρες, έπειτα έγινε ανάδρομη, τώρα πηγαίνει πίσω να τριγωνίσει τον Ουρανό πάλι. Πηγαίνει
πίσω στις 13 μοίρες, και πηγαίνει μπροστά και τριγωνίζει τον Ουρανό πάλι – είναι τρεις μήνες
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η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Ουρανό, το οποίο είναι τι; Το να σπάζουμε τα δεσμά και να
απελευθερωνόμαστε. Ο Ουρανός είναι η απελευθέρωση, είναι το καινούργιο, το
αντισυμβατικό. Η Αφροδίτη είναι ο τρόπος που αγαπάμε, ο τρόπος που είμαστε, από τι
ελκόμαστε, η γλυκύτητα της ζωής. Και μπορείτε να δείτε τι συνέβη. Αυτή πήγε στην Παρθένο
και είπε, «Ωχ θεέ μου, ξέχασα τον Άρη.» Έτσι τώρα αυτή έρχεται πίσω.
Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά. Έχουμε μια σύνοδο Αφροδίτη/Άρη να συμβαίνει όλο αυτό το
διάστημα – αυτή πηγαίνει πίσω, πίσω, πίσω και πίσω. Εκεί είναι, στις 14/15 μοίρες, το βλέπετε
την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε αυτή τη σύνοδο Αφροδίτης/Άρη. Στη συνέχεια αυτή πρόκειται να
πάει εμπρός, πρόκειται να γίνει ορθόδρομη, και η Αφροδίτη με τον Άρη πρόκειται να
προχωρήσουν μαζί. Όλο τον δρόμο μέσα τον Σεπτέμβριο και να τριγωνίζουν τον Ουρανό
εντωμεταξύ. Πρόκειται να ταξιδέψουν μαζί στην Παρθένο – Αφροδίτη/Άρης/Δίας όλοι
πρόκειται να είναι στην Παρθένο μαζί από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.
Αφροδίτη/Άρης/Δίας ταξιδεύοντας μέσα από την Παρθένο σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα και
τον Χείρωνα, θεραπεύοντας την πληγή του διαχωρισμού μεταξύ των φύλων, μεταξύ του
αρσενικού και του θηλυκού. Αυτή είναι μια τόσο πραγματικά όμορφη, ισχυρή στιγμή. Θα το
σταματήσω εκεί, τόσα πολλά έχετε δει μέσα σε μια μέρα. Ήθελα να σας δείξω λίγα πράγματα
από το τι πρόκειται να έρθει τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Έχουμε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία
που συμβαίνει με την Παρθένο με την εξισορρόπηση του θηλυκού και του αρσενικού. Δίνω
μια ομιλία πάνω στο αρσενικό και το θηλυκό, είναι στην ιστοσελίδα μου, στον σύνδεσμο:
http://newparadigmastrology.com/shop/classes/evolving-the-masculinefeminine-for-a-newparadigm/ τα εξελικτικά στάδια σε σχέση με την έκφραση του αρσενικού και του θηλυκού, και
τη μεταβολή της φύσης των σχέσεων στο νέο πρότυπο. Και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά
ισχυρό μέσα στον Αύγουστο/Σεπτέμβριο/Οκτώβριου και Νοέμβριο.
Ας δούμε τι έρχεται το 2016. Δείτε τι συμβαίνει εδώ. Θα το προχωρήσω τώρα ανά εβδομάδες
αντί για ημέρες. Παρακολουθήστε αυτή την ιερή γεωμετρία που συμβαίνει εδώ. Το τι
πραγματικά συμβαίνει θα το δούμε μέσα στο 2016, boom, ο Βόρειος Δεσμός πηγαίνει στην
Παρθένο. Ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης, η πρόθεσή της πλανητικής ψυχής μας για το μέλλον,
που ταξιδεύει μαζί με τον Δία σε αντίθεση με τη σύνοδο Χείρωνα/Ποσειδώνα και σε
τετράγωνο με τον Κρόνο. Βλέπετε αυτό το T-τετράγωνο που συμβαίνει στο περισσότερο από
το 2016; Θέλουμε πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του 2016.
Πάω προς τα πίσω λίγο, αγαπώ αυτό που συμβαίνει εδώ. Πότε θα συμβεί αυτό ξανά;
Υπάρχουν ένα-δυο τρίγωνα και ένα ζευγάρι τετραγώνων. Είναι σπουδαίο, νομίζω ότι είναι το
Μάιο ... δείτε το είναι σαν ένα όμορφο καπέλο που συμβαίνει εκεί.
Κρόνος: μορφή και δομή. Ο Κρόνος έρχεται πίσω στον Τοξότη τον Σεπτέμβριο. Ξόδεψε δυόμισι
χρόνια για τη μεταρρύθμιση και την αναδιάρθρωση της σχέσης μας με τον φυσικό νόμο, το τι
πιστεύουμε, αυτό είναι ο Τοξότης. Είναι η θρησκεία, είναι αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ο
ανώτερος νους, και είναι το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. Είναι η επέκταση της συνείδησης.
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Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, να ξεκαθαρίσουμε, να καθαρίσουμε και να
προβληματιστούμε σχετικά με τη σύνδεση ανάμεσα σε τι; Τι θεραπεύουμε εδώ;
Αυτό που θεραπεύουμε είναι η διάσπαση που συνέβη στην Εποχή των Ιχθύων, τα τελευταία
δύο χιλιάδες χρόνια, η διάσπαση Πνεύμα/Ιχθείς από την Παρθένο/Γη, τα σώματά μας. Υπήρξε
μια διάσπαση μεταξύ πνεύματος και ύλης που συνεχίζεται για μερικές χιλιάδες χρόνια. Αυτή
είναι η διάσπαση που θεραπεύουμε τώρα και θα θεραπεύουμε όλο το 2016. Όπως μπορούμε
να δούμε, με την Αφροδίτη και τον Άρη έχουμε πολλά να κάνουμε με τη σεξουαλικότητά μας,
έχουμε να κάνουμε με την ενοχή και την ντροπή γύρω από τα σώματά μας, και βρισκόμενοι σε
ένα σώμα και ασχολούμενοι με την υγεία μας – όλα όσα έχουν ένα σώμα επηρεάζονται. Και η
σχέση μας με το συλλογικό στο σύνολο. Είμαστε σε αυτή την Εποχή του Υδροχόου που έχει να
κάνει με την κοινότητα. Ο Ζυγός και ο Υδροχόος είναι ζώδια του αέρα και έχουν να κάνουν με
την παγκόσμια συνείδηση, την κοινότητα και την επικοινωνία.
Αυτή είναι μια μοναδική φάση στην εξέλιξη των ειδών και την εξέλιξη της συνείδησης μας.
Πρόκειται, όπως είπα, μέσα σ’ αυτό το έτος 2016, πραγματικά να το δείτε. Πολύ συχνά η
Παρθένος φέρνει κρίση. Μπορεί να είναι κρίση υγείας, θα μπορούσε να είναι κρίση της
υγειονομικής περίθαλψης, των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, μπορεί να είναι ιοί,
βακτήρια. Πραγματικά πρόκειται να ασχοληθούμε πολύ με το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το
οποίο κυβερνάται από τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς, με την κατάπτωση, με διαταραχές του
ανοσοποιητικού, με αλλεργίες. Θα έχουμε πραγματικά πολύ μεγαλύτερη επίγνωση και θα
είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο με το σώμα μας, αλλά και με το συλλογικό μας σώμα. Το
συλλογικό μας σώμα είναι η Γαία, ο πλανήτης Γη, το περιβάλλον μας, τα χημικά μας, τα
μολυσμένα ποτάμια μας και τα ρέματα, οι ωκεανοί και ο ουρανός. Αυτός είναι ο μεγάλος
πλανητικός καθαρισμός και αυτός είναι ο φυσικός, ατομικός καθαρισμός μας. Ετοιμαστείτε
για τον μεγάλο καθαρισμό! (* γέλια)
Είναι μια σπουδαία στιγμή επούλωσης. Ναι, μπορεί να είναι μια κρίση - είναι μια θεραπευτική
κρίση. Ο Χείρων φέρνει μια θεραπευτική κρίση. Έτσι, υπάρχει μια κρίση για να μας κάνει να
λάβουμε γνώση όλων των ρύπων, όλων των ακαθαρσιών στο σώμα μας, πόσο ακάθαρτοι ή όχι
καθαροί ή πόσο ακατάστατοι είμαστε μέσα μας. Έτσι ώστε να μπορούμε να
ευθυγραμμιστούμε, να φωτιστούμε, να καθαρίσουμε - και μετά από ένα καλό καθαρισμό,
νιώθεις θαυμάσια! Αυτή είναι μια στιγμή εάν παίξετε τα χαρτιά σας σωστά, να κάνετε
περισσότερα, και πραγματικά να δημιουργήσετε πολύ περισσότερη επούλωση και
περισσότερη ομορφιά - πραγματικά να ενοποιήσετε τον εαυτό σας με τους άλλους και με το
πνεύμα!
Το Mάντρα για αυτή την εβδομάδα είναι:
Σε αναζήτηση της υγείας και της ευεξίας,
Έχω βρει την πηγή της ασθένειας,
Καθώς ο διαχωρισμός από την Ενότητα,
Είναι αυτό που σπέρνει τους σπόρους του φόβου και του σκότους.
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Ας μην ξεχνάμε ότι η πηγή όλων των ασθενειών και της αρρώστιας οφείλεται στα
μπλοκαρισμένα συναισθήματα και τους φόβους. Αυτά έχουν την πηγή τους στις ρίζες τους. Οι
ρίζες τους είναι ότι το εγώ πιστεύει ότι είναι ξεχωριστό από όλα όσα υπάρχουν. Δεν είμαστε
ξεχωριστοί από όλα όσα υπάρχουν. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε, μπορούμε να ανοίξουμε,
μπορούμε να αγαπάμε, να αφήσουμε τα πράγματα να φύγουν. Δεν πρέπει να είμαστε
αρπαγμένοι και να φρικάρουμε γύρω από ζητήματα ασφάλειας, αν έχουμε πίστη,
εμπιστοσύνη και ελπίδα στην θεία φύση του εαυτού μας και στο σώμα μας. Έτσι, αυτή η
αληθινή πηγή της θεραπείας είναι να αισθανθούμε αυτή την αίσθηση της πλήρωσης του κενού
ή αυτής της κενότητας με το πνεύμα και την αγάπη, και την σύνδεση, την επανασύνδεση,
ενωνόμενοι με την ενότητα!
Άλλη μια φορά:
Σε αναζήτηση της υγείας και της ευεξίας,
Έχω βρει την πηγή της ασθένειας,
Καθώς ο διαχωρισμός από την Ενότητα,
Είναι αυτό που σπέρνει τους σπόρους του φόβου και του σκότους.
Namaste, Aloha, Τόση Αγάπη!
Kaypacha
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