Η Έκθεση Πέλε – 30 Σεπτεμβρίου, 2015

Γεια σας!
Είμαι ο Kaypacha με την εβδομαδιαία έκθεση Πέλε. Εδώ είμαι στην αυλή μου στην Κόστα Ρίκα.
Είναι 30 Σεπτέμβρη του 2015. Πρόκειται για μια αστρολογική έκθεση σχετικά με το τι στο καλό
συμβαίνει στον πλανήτη Γη από την μεριά της αστρολογίας.
Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο ανάδρομος Ερμής είναι σε σύνοδο με τον Ήλιο. Η Σελήνη είναι στο
ζώδιο του Ταύρου. Την Πέμπτη, αύριο, πρόκειται να μετακινηθεί στους Διδύμους. Το Σάββατο,
πηγαίνει στον Καρκίνο, και πρόκειται να έχουμε το 3ο τέταρτο τετραγώνου Σελήνης, από τον
Καρκίνο στον Ζυγό. Ο Ήλιος είναι στο Ζυγό, η Σελήνη στον Καρκίνο. Από εκεί και πέρα, ο Ήλιος
είναι σε αντίθεση με τον Ουρανό, και η Σελήνη βρίσκεται απέναντι από τον Πλούτωνα.
Αν κοιτάξετε το διάγραμμα πιο πάνω, θα δείτε σε αυτό το διάγραμμα αυτό που ονομάζεται
μεγάλο τετράγωνο. Είναι ένα Τ-τετράγωνο που συμβαίνει τώρα με τα τέσσερα αυτά ουράνια
αντικείμενα: τον Ήλιο, την Σελήνη, τον Ουρανό και τον Πλούτωνα. Πολύ έντονο
Σαββατοκύριακο έρχεται, όλο το Σάββατο και την Κυριακή. Μπορούμε να αναμένουμε κάποια
σημαντικά ζητήματα που έρχονται στο προσκήνιο εκείνο το διάστημα.
Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι ο Άρης εξακολουθεί να είναι σε τετράγωνο με τον Κρόνο, και
πρόκειται να είναι σε τετράγωνο με τον Κρόνο όλη την εβδομάδα. Η Αφροδίτη είναι επίσης
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τώρα σε τετράγωνο με τον Κρόνο, και πρόκειται να γίνει όλο και πιο ακριβές αυτό ως τις 10
Οκτωβρίου. Ο Κρόνος είναι σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Έχουμε κάποια πράγματα που
συμβαίνουν. Το μόνο πραγματικά γλυκό πράγμα εδώ τώρα είναι ότι ο Δίας είναι σε αυτό το
όμορφο τρίγωνο με τον Πλούτωνα. Ο Δίας είναι το πολύ και ο Πλούτωνας είναι ο
μετασχηματισμός. Έτσι, αυτό είναι που θα έχουμε τώρα - πολλούς μετασχηματισμούς.
Είμαι εδώ στην αυλή μου και δεν αισθάνομαι ότι θέλω να πάω πουθενά. Ήμουν μακριά για
καιρό και είναι ωραίο να είμαι σπίτι τώρα. Έχουμε πολλά να πούμε. Είμαι βέβαιος ότι είστε
πολύ απασχολημένοι. Οι ημέρες είναι γεμάτες δουλειά και όπως έχω ξαναπεί, αυτό θα
συνεχιστεί.
Μισώ να επαναλαμβάνομαι, αλλά θα έχουμε αυτόν το Δία στην Παρθένο σε αντίθεση με τον
Χείρωνα / Ποσειδώνα στους Ιχθείς, να τετραγωνίζουν τον Κρόνο στον Τοξότη για τους
επόμενους εννέα μήνες. Πρόκειται για την πολλή δουλειά, πολλή θυσία, πολλές υπηρεσίες, η
ανάγκη να είμαστε σαφείς, η ανάγκη να αποφασίσουμε, η ανάγκη να βάλουμε τα δυνατά μας.
Αυτό ισχύει και προσωπικά, και παγκόσμια. Και δεν είναι μια εύκολη στιγμή. Όπως είπα, αυτό
το 2016, αρχίζοντας από τώρα, είναι η χρονιά του καθαρισμού. Καθαρισμός σημαίνει να
απαλλαγούμε από όλα τα λάθη, τα άσχημα, τις ασθένειες, τα μίση. Και πολλά από αυτά είναι
γύρω από τις συνεργασίες και τις προσωπικές σχέσεις, ας το παραδεχτούμε.
Έχουμε τον Ήλιο να κινείται μέσα στο Ζυγό, και να ενώνεται με αυτόν τον ανάδρομο Ερμή στο
Ζυγό. Η Μαύρη Σελήνη Λίλιθ στο Ζυγό, και ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης στο Ζυγό. Τώρα
έχουμε τον Ήλιο να έρχεται σε ένα τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Σούπερ έντονα
συναισθηματικά δυναμικά σε εξέλιξη.
Στη συνέχεια, αυτό το Σαββατοκύριακο, η Σελήνη πηγαίνει στον Καρκίνο, κάνει αντίθεση με
τον Πλούτωνα και τετραγωνίζει τον Ήλιο και τον Ουρανό - είναι μια πολύ εκρηκτική περίοδος.
Είναι η στιγμή να είμαστε πραγματικά σαφείς. Έτσι, εδώ έχουμε όλη αυτή τη διάκριση, λέξηκλειδί για την Παρθένο, διάκριση και ξεκαθάρισμα. Τι είναι υγιές για σας, τι είναι καλό για σας
και τι δεν είναι. Πετάξτε ό, τι δεν είναι καλό έξω από τη ζωή σας, από το σύστημά σας, έξω από
το σώμα σας. Αυτό σημαίνει το τετράγωνο Ήλιου σε σύνοδο με τον Ερμή μέσα σε όλο αυτό το
μεγάλο Τ-τετράγωνο.
Ο Ήλιος / Ερμής είναι η επικοινωνία. Πρέπει να επικοινωνήσω, και μπορεί να χρειαστεί να
ξανα-επικοινωνήσω. Ίσως κάτι που είπατε πριν από λίγες εβδομάδες δεν βρήκε στόχο ή δεν
ήταν αρκετά σαφές. Και τώρα θα πρέπει να επανέλθετε με λίγο περισσότερο συναίσθημα, με
λίγο περισσότερη δύναμη ή λίγο περισσότερη ένταση και να το ξαναπείτε! Λίγο πιο ξεκάθαρα,
χωρίς να τρελαθείτε!
Αλλά την ίδια στιγμή ο Πλούτωνας φέρνει αυτή τη βαθιά ενέργεια των τσάκρα, την Κουνταλίνι.
Είναι ο θυμός, υπάρχει πολλή οργή σε εξέλιξη. Αυτός ο Άρης που τετραγωνίζει τον Κρόνο, είναι
σαν, «Αρκετά!» Έτσι, αν μη τι άλλο, είναι σαν να είναι πραγματικά δύσκολο να μείνετε ήρεμοι
και συγκεντρωμένοι αυτές τις μέρες, όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι σας έχει πατήσει κάτω
η πολλή δουλειά, η πολύ διέγερση. Και τι είναι αυτό; Θα έλεγα: «άσχημα νέα». Ακούγοντας
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την ομιλία του Πούτιν στα Ηνωμένα Έθνη και κοιτάζοντας αυτά τα τέσσερα εκατομμύρια
πρόσφυγες. Ο Τοξότης κυβερνά τις μαζικές μεταναστεύσεις των ανθρώπων. Και τώρα μόλις ο
Κρόνος πήγε στον Τοξότη έχουμε την προσφυγική κρίση.
Και θα σας πω ότι αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί για τα επόμενα δύο χρόνια. Και δεν είναι
μόνο οι μεταναστεύσεις των ανθρώπων, είναι και η θρησκεία. Είναι όλη αυτή η ξενιτιά, οι διαπολιτιστικές μίξεις, και η ανάγκη να αφομοιωθούν νέες. Ο Τοξότης κυβερνάται από τον Δία και
ενσωματώνει ξένες ιδέες, ξένες θρησκείες, ξένες φιλοσοφίες. Νέοι τρόποι να κοιτάζεις τον
κόσμο. Νέα συστήματα πεποιθήσεων. Πώς είπατε;
Ευρώπη και όλος ο δυτικός κόσμος - ήρθε η ώρα να ενσωματώσετε αυτή τη μουσουλμανική
επιρροή. Για να λειτουργήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ιδεολογικές διαφορές μας. Αυτό
είναι ο Κρόνος στον Τοξότη, η ανατροφή της θρησκείας, των πεποιθήσεων, των φιλοσοφικών
προσεγγίσεων και των μέσων για τη ζωή, σε τετράγωνο με τον Δία στην Παρθένο. Που
σημαίνει σκέψου το, υπολόγισέ το, ανάλυσέ το. Χρησιμοποιήστε το αριστερό τμήμα του
εγκεφάλου σας και τι είναι αυτό που έχει πραγματικά νόημα για σας και τι όχι. Είναι όλες
αυτές οι πολυ-πολιτισμικές εντάξεις που μπορεί να συμβούν είτε ομαλά είτε με τεράστια
αντίσταση.
Και αυτό είναι το πρόβλημα – ο Κρόνος μπορεί να είναι πολύ σταθερός και σχηματισμένος και
θεμελιώδης και δομημένος. Και: «Δεν υποχωρώ στις πεποιθήσεις μου, και δεν θέλω νέες
ιδέες, και δεν θέλω να διευρύνω τη συνείδησή μου. - Σας ευχαριστώ πολύ» (* γέλια) «Είμαι
χαρούμενος με τον τρόπο που πιστεύω πως έχουν τα πράγματα και είναι όπως είναι.» Αυτό
είναι το μειονέκτημα / η σκιά του Τοξότη, «Η γνώμη μου είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό που
πιστεύω, είναι και το σωστό!» Γι 'αυτό και έχουν μια σύγκρουση. Και αυτός ο Άρης που έρχεται
να τετραγωνίσει τον Κρόνο είναι αυτή σύγκρουση των ιδανικών και των θρησκειών. Και αυτές
οι θρησκείες είναι πεποιθήσεις και τρόπος ζωής.
Αυτή είναι η εικόνα του κόσμου, και θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και φυσικά ο Κρόνος σε
τετράγωνο με τον Ποσειδώνα για τους επόμενους εννέα / δέκα / έντεκα μήνες, σχεδόν έναν
ολόκληρο χρόνο του τετραγώνου Κρόνου - Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με τη
σύγχυση και την διάλυση του παλιού. Δεν υπάρχει κανένα έδαφος να σταθεί, δεν υπάρχει
σπίτι, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει τίποτα στερεό. Ο Ποσειδώνας στους Ιχθείς - αυτοί
είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολοι καιροί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για
σκοτεινούς καιρούς. Ειδικά από σήμερα μέχρι το Δεκέμβριο. Καθώς ο Κρόνος κινείται όλο και
πιο κοντά σε αυτό το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, η κατάσταση πρόκειται να γίνει όλο και
πιο σκοτεινή. Και τι σημαίνει αυτό;
Πρέπει να είμαστε το φως ... Πρέπει να είσαι το φως ... Πρέπει να είμαι το φως! Αν είστε σε
ένα σκοτεινό δωμάτιο, θα πρέπει να ανάψετε το φως! (* γέλια) Αυτή είναι μια στιγμή όπου
κάθε ένας από εμάς, αν είστε ένας εργάτης του φωτός, ή κομιστής του φωτός, ή βλέπετε τον
εαυτό σας ως ένα είδος New-Ager ή New-Paradigmer, επαναστατικός - αυτή είναι η στιγμή για
να βρείτε, να κρατήσετε, να διατηρήσετε το φως μέσα σας. Και να σας καθοδηγεί στην
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επικοινωνία σας και να είστε σαφείς στις σχέσεις σας. Και να εξασκείστε, μπορείτε τώρα να
εξασκηθείτε σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ή σε υψηλότερο επίπεδο, ή σε πιο έντονο περιβάλλον.
Το σκοτάδι θέλει να καταπατήσει το φως. Λοιπόν, τώρα είναι ήρθε η ώρα να είστε εσείς το
φως και όχι να καταπατηθείτε. Να μην πάθετε κατάθλιψη. Να μην εξαντληθείτε. Να μην
κοιμάστε όλη την ημέρα ή να κρύβεστε, να αποχωρείτε ή να προσπαθείτε να αποφύγετε το
βάρος ή οτιδήποτε άλλο ... όχι, όχι!
Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι λέω, φίλοι! Ήρθε η ώρα, να σηκωθείτε να διεκδικήσετε τα
δικαιώματά σας! Ήρθε η ώρα, να σηκωθείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, ναι! Για αυτό
μιλάμε, δεν είναι μόνο ένα τραγούδι. Είναι ένας καθρέφτης της πραγματικότητας στην οποία
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό το μάντρα. Θέλω να πω το μάντρα λίγο πιο νωρίς γιατί
υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτό. Και φαντάσου, το θυμάμαι καλύτερα αυτή τη φορά!
Το Μάντρα:
Κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων,
Θα πρέπει να ακινητοποιήσω το νου μου,
Με την αναπνοή μακρά, και αργή, και βαθιά,
Και την παράδοση στο Θείο.
Τα λέω τώρα, γιατί θέλω να μιλήσω γι 'αυτό λίγο. Επειδή έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια
παρανόηση γύρω από τη λέξη "παράδοση". Όταν σκεφτόμαστε την παράδοση, σκεφτόμαστε
λευκές σημαίες. Σκεφτόμαστε ότι παραδινόμαστε σαν να έχουμε χάσει τον πόλεμο, ή να
έχουμε χάσει τη μάχη, ή να έχουμε χάσει κάτι. Έτσι υπάρχει αυτή η συσχέτιση που κάνουν
πολλοί άνθρωποι, που κάνουμε ως ανθρώπινα όντα, συσχετίζοντας την παράδοση με την
απώλεια. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κι ας το δούμε. Όταν λέω ότι πρέπει να
παραδοθώ στο θείο, μπορεί να είναι ότι το θείο, η διαίσθησή μου, η έμπνευσή μου, οι άγγελοί
μου, οι οδηγοί μου ή οι αναληφθέντες δάσκαλοι, μου λένε ότι πρέπει να έχω μια πολύ
σταθερή, έντονη συνομιλία με αυτό το πρόσωπο και να θέσω τα όριά μου και να δημιουργήσω
χώρο για τον εαυτό μου έτσι ώστε να αισθάνομαι ασφαλής, ήρεμος και χαλαρός.
Αλλά μπορεί να φοβάμαι την αντιπαράθεση. Δεν θέλω να αποξενωθώ από το άτομο αυτό. Δεν
θέλω να θυμώσουν μαζί μου. Δεν θέλω να επανέλθουν και να προσπαθήσουν να μου κάνουν
κακό. Έτσι, σε αυτό το είδος της κατάστασης, αν πρόκειται να παραδοθώ στο θεϊκό, πρόκειται
να παραδώσω το φόβο μου και πραγματικά να βρω την δύναμή μου, τον πολεμιστή μέσα μου
και να έχω μια δύσκολη συζήτηση. Ή να στείλω ένα σκληρό e-mail, ή να σχεδιάσω μια
διαχωριστική γραμμή, ή να μιλήσω με το δικηγόρο ή ό, τι χρειάζεται σε αυτή την ιδιαίτερη
σχέση στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Στην περίπτωση αυτή, με το να παραδοθώ στην καθοδήγησή μου ή με το να παραδοθώ στο
θείο που είναι μέσα μου, δεν συνεπάγεται κατ 'ανάγκη να χάσω τίποτα. Στην πραγματικότητα,
αυτό σημαίνει επέκταση του κέντρου ισχύος μου. Επέκταση της συνείδησής μου. Επέκταση
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του μαγνητικού πεδίου μου. Έτσι, μη μπερδεύετε την παράδοση με το «πρόκειται να κάτσω
κάτω, όπως ένα μικρό πρόβατο στη σφαγή.» Δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάω. Αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει πραγματικά να κάνω τον διαλογισμό μου. Θα πρέπει πραγματικά να ηρεμήσω το
νου μου. Έτσι δεν είναι το εγώ μου, δεν είναι οι γονείς μου, δεν είναι η εσωτερική κριτική μου,
δεν είναι ο εσωτερικός κριτής μου, δεν είναι το υπερεγώ μου, δεν έρχεται από το νου μου.
Προέρχεται από το συλλογικό ασυνείδητο ή από την προσωπική εξελικτική πρόθεση της
ψυχής μου. Και σε αυτό έχω να παραδοθώ! Δεν θα παραδοθώ στο φόβο μου. Δεν θα
παραδοθώ στο παρελθόν μου. Και δεν χάνω τίποτα στην πραγματικότητα.
Μερικές φορές το θείο μας λέει να αφήσουμε αυτή την κατάσταση. Να μετακινηθούμε ή να
βγούμε από αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσατε να το θεωρήσετε ως απώλεια. «Ω, ότι έχω
χάσει την κατάστασή μου». Ή θα μπορούσε να είστε σαν τους πρωτοπόρους που έφυγαν από
την ανατολική ακτή και εγκαταστάθηκαν στη δυτική. «Ναι χάνω αυτή την κατάσταση.» Μπορεί
επίσης να το δει κανείς ως το μέλλον που θα ανοίξει για μένα, και είμαι πιο ελεύθερος να
δημιουργήσω ένα πιο γενναιόδωρο, πλούσιο εκτεταμένο μέλλον!
Αυτή είναι όλη η στάση. Αυτός είναι ο Ερμής. Έχουμε αυτόν τον ανάδρομο Ερμή. Ήρθε η ώρα
να προβληματιστούμε σχετικά με αυτά τα πράγματα. Ήρθε η ώρα να προβληματιστούμε
σχετικά με το πώς κοιτάζουμε τον κόσμο και πως ερμηνεύουμε την πραγματικότητά. Και
ερμηνεύουμε την πραγματικότητα σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε. Και μπορεί να έχετε
μερικές ασυνείδητες πεποιθήσεις και καθώς αυτά γίνονται συνειδητά, «μπορώ να έχω κάποια
ασυνείδητη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει επάρκεια.»
Έχει σφυρηλατηθεί σε τόσους πολλούς από εμάς εδώ και χιλιάδες χρόνια το ότι δεν υπάρχει
αρκετή τροφή, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι, δεν υπάρχει
επάρκεια, δεν είναι αρκετό. Δημιουργεί απλά μια εσωτερική κατάσταση παράνοιας και ένα
εγωιστικό συμφέρον και απληστία, «Και Θεέ μου, αν δεν είναι αρκετό, να πάρω πρώτα εγώ
πριν εξαντληθεί.»
Και φυσικά αυτή η πεποίθηση έχει δημιουργήσει όλα τα σκουπίδια με τα οποία όλοι
ασχολούμαστε σχετικά με τα πολιτικά, τα οικονομικά, τις προσωπικές σχέσεις, τα
συναισθηματικά, τα σεξουαλικά, για όλα είμαστε σε μια κατάσταση του ότι δεν υπάρχει
επάρκεια! (* γέλια) Δεν είναι λοιπόν περίεργο που είναι όλα τόσο μπερδεμένα.
Πήρα ένα e-mail που μου είπε, ξέρετε τι; Θα μπορούσα να δίνω μια στάση της Γιόγκα με κάθε
έκθεση Πέλε μαζί με το μάντρα μου. Θα μπορούσα να κάνω μαζί με αυτές τις εκθέσεις Πέλε
και τέτοια πράγματα. Σήμερα, όμως, θα ήθελα να συμμετάσχετε με μένα για λίγο. Το κάνω
αυτό σε όλα τα εργαστήρια μου. Αρχίζω τις ομιλίες μου με την αναπνοή με εναλλασσόμενα τα
ρουθούνια (Nadi Shodhan Pranayama). Θέλω να κάνω ένα μικρό κομμάτι τώρα, επειδή είναι
εντελώς σχετικό με το μάντρα.
*Κλείστε τα μάτια σας. Βάλτε το δείκτη και μεσαίο δάχτυλο στο τρίτο μάτι σας. (Μέσον του
μετώπου) Κλείστε το δεξί ρουθούνι σας με τον αντίχειρά σας. Εισπνεύστε από το αριστερό
ρουθούνι ... κλείστε το αριστερό ρουθούνι με το τέταρτο δάχτυλο ... εκπνεύστε από το δεξί
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ρουθούνι ... αργά εισπνεύστε από το δεξί ρουθούνι ... κλείστε το και εκπνεύστε από το
αριστερό. Όσο βραδύτερα μπορείτε να το κάνετε αυτό τόσο το καλύτερο. Επαναλάβετε,
τουλάχιστον δέκα φορές, όσο πιο αργά μπορείτε.
Αυτός είναι ένα όμορφος τρόπος να ηρεμείτε το νου σας. Ισορροπεί το δεξί και το αριστερό
ημισφαίριο του εγκεφάλου. Και σας φέρνει πραγματικά σε μια κατάσταση ισορροπίας. Και
όσο πιο αργή και πιο βαθιά μπορείτε να κάνετε την αναπνοή σας - όταν βρεθείτε σε σύγχυση ή
έχετε φρικάρει και είστε συγκλονισμένοι ή σε υπερδιέγερση ή όταν κάποιος σας έχει τσαντίσει
και θα θέλατε να του στείλετε ένα δυσάρεστο μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείου ή
οτιδήποτε άλλο. Κάντε αυτή την αναπνοή με εναλλασσόμενα τα ρουθούνια. Κάντε δέκα
αναπνοές, μόλις δέκα αναπνοές. Θα σας φέρει σε μια κατάσταση.
Προφανώς, όσο πιο συχνά κάνετε διαλογισμό, και όσο πιο συχνά κάνετε τη γιόγκα σας, κάνετε
την πνευματική πρακτική σας. Θα σας φέρει σε μια κατάσταση με την οποία είστε
εξοικειωμένοι από την πρακτική του διαλογισμού σας. Όσο περισσότερο μπορείτε να
διαλογίζεστε, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να μπείτε σε αυτήν την κατάσταση ισορροπίας. Αν
δεν διαλογίζεστε μπορείτε να το κάνετε με αυτή την αναπνοή με εναλλασσόμενα τα
ρουθούνια. Αλλά δεν πρόκειται να σας πάει στο κέντρο τόσο γρήγορα όσο αν κάνετε τακτικά
διαλογισμό και είστε εξοικειωμένοι με αυτή τη βάση, αν είστε εξοικειωμένοι με αυτό το
κέντρο. Είναι σαν να κτίζετε μια μικρή καλύβα στην άλλη πλευρά του ποταμού, και στη
συνέχεια, μπορείτε απλά να πάτε σε αυτή την καλύβα. Εάν δεν έχετε χτίσει την καλύβα σας
στην άλλη πλευρά του ποταμού, τότε δεν έχετε μια οικεία, πνευματική ταυτότητα να σας πάει
στο κέντρο μέσα σας.
Είμαι, επίσης, προφανώς υπέρμαχος του διαλογισμού και των πρακτικών της γιόγκα. Μπορείτε
να τα κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα μου. Έχω βίντεο που μπορείτε να αγοράσετε, αν
θέλετε να κάνετε διαλογισμό. Μπορείτε να πάρετε μόνο τα αρχεία PDF των διαλογισμών και
τέτοιων πραγμάτων από την ιστοσελίδα μου δωρεάν. Και αυτό είναι πραγματικά καλό και
πραγματικά απαραίτητο κατά κάποιο τρόπο, για την εποχή στην οποία μπαίνουμε, και στην
οποία είμαστε – για να αντιμετωπίσουμε αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και να
κάνουμε ό, τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε οι άνθρωποι που θα φυτέψουμε τους
σπόρους για ένα νέο πρότυπο.
Το Μάντρα για μια ακόμη φορά:
Κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων,
Θα πρέπει να ακινητοποιήσω το νου μου,
Με την αναπνοή μακρά, και αργή, και βαθιά,
Και την παράδοση στο Θείο.
Namaste, Aloha, Τόση ΑΓΑΠΗ!
Kaypacha
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