Boletim Pele – 30 de Setembro de4 2015

Olá, bom dia!!
Aqui é Kaypacha com o boletim astrológico semanal Pele. Aqui estou eu de volta ao meu jardim, aqui na
Costa Rica... essa é meu querido pé de café, você vê os grãos?....
Hoje é 30 de setembro de 2015. Esse é uma previsão astrológica sobre que diabos está acontecendo no
planeta Terra pelo ponto de vista da astrologia.
Hoje é quarta-feira. Mercúrio retrógrado faz conjunção a Jupiter. A Lua está no signo de Touro. Quinta,
amanhã, ela se movimenta por Gemeos. Sábado ela entra em Cancer, e teremos nossa quadratura de
terceiro quadrante, de Cancer a Libra. O Sol está em Libra, Lua está em Cancer. Além disso, o Sol faz
oposição a Urano, e a Lua faz oposição a Plutão.
Se você viu o mapa que coloquei logo antes, você pode querer fazer uma pausa para ver, é chamado de
a grande quadratura. É uma qudratura em “T”acontecendo agora com os quatro objetos celestiais – o

Sol, Lua, Urano e Plutão. Fim de semana muito intenso acontecendo durante todo sábado e domingo.
Podemos esperar muitos problemas aparecendo nesse momento.
Somando ainda, vou dizer que Marte ainda faz quadratura a Saturno, e estará em quadratura durante
toda a semana. Venus agora também está em quadratura a Saturno, e vai ficar mais e mais próximo até
10 de outubro. Saturno está em quadratura a Netuno. Tem muita coisa de verdade acontecendo. A
única coisa mais amena agora é o belo trígono entre Jupiter e Plutão. Jupiter é ‘muito’, e Plutão é
‘transformação’. É isso que temos agora – muita transfromação!
Deixa eu olhar para a câmera, e te contar o que significa tudo isso.

Estou aqui fora no quintal e não tive vontade de sair e ir a algum lugar. Estava na estrada, viajando por
bom tempo, e é ótimo estar em casa. Tenho que botar muita coisa em dia. Tenho certeza que você
também está muito ocupado. Esses são dias bem ocupados, como venho falando, e isso ainda vai
continuar.
Detesto ficar me repetindo, mas teremos Jupiter em Virgem em oposição a Quíron/Netuno em Peixes,
em quadratura a Saturno em Sagitário pelos próximos nove meses. Tem a ver com muito trabalho, com
muito sacrifício, com muito serviço, necessidade de ter clareza, necessidade de decidir, necessidade de
dar jeito na vida. Isto acontece pessoalmente , e globalmente. E não são tempos fáceis. Como eu disse,
esse 2016 que está começando agora é o ano da purificação. Essa purificação significa se livrar de toda
podridão, sacanagem, doença, ódio, goop e arghh E muito em torno de parceria e relacionamento,
vamos enfrentar tudo isso.
Temos o Sol se movendo por Libra, se juntando a esse Mercúrio retrógrado em Libra. Lua Negra Lillith, e
o Nodo Lunar Norte em Libra. Agora temos o Sol entrando em quadratura a Plutão. Uma dinâmica
emocional super intensa acontecendo.
Então nesse fim de semana, a Lua chega a Cancer, faz oposição a Plutão, e faz quadratura com o Sol,
quadratura com Urano – é uma época bem explosiva. É um momento de ter muita clareza. Temos aqui
muita discriminação – palavra chave para Virgem, discriminação, discernimento. O que é saudável para
você, o que é bom para você e o que não é. Tira, o que não, para fora da sua vida, para fora do seu
sistema, fora do seu corpo. É isso realmente que essa quadratura Sol/Mercúrio significa, e esse grande
quadrado significa.
Sol/Mercúrio comunica-se. Preciso me comunicar, e talvez precise re-comunicar. Talvez algo que você
disse algumas semanas atrás não vingou, ou não foi claro o suficiente. E agora você precisa voltar com
um pouco mais de emoção, com mais poder, ou mais força e diga de novo! Com um pouco mais de
clareza, sem perder a cabeça.
Mas ao mesmo tempo, Plutão traz energia profunda do chakra raiz, Kundalini. É raiva! Tem muita raiva
acontecendo. Essa quadratura de Marte com Saturno, é ‘Essa é a gota d’água!” Seja o que for, é um
desafio manter a frieza, a calma, ser contido nos dias de hoje quando temos a sensação de estarmos
sobrecarregados com tanto trabalho, com tanto estímulo. E o que é? Eu diria que é má notícia. Estava
ouvindo o discurso do Putin nas Naçõeses Unidas e vendo esses quatro milhões de refugiados. Sagitário

rege migração em massa de povos. E agora bem Saturno entra em Sagitário, já temos essa crise
humanitária dos refugiados.
Te digo isso, isso pode continuar pelos próximos par de anos. E não apenas migração de povos, mas
também religião. Tudo a ver com terras estrangeiras, integração bicultural, e necessidade de assimilar o
novo. Sagitário regido por Jupiter incorpora ideias, religiões e filosofias estrangeiras. Novas formas de
olhar o mundo. Novo sistema de crenças, alô!?
Europa, todo o mundo ocidental – chegou a hora de integrar a influência muçulmana. De solucionar e
encarar, confrontar nossas diferenças ideológicas. Este é Saturno em Sagitário trazendo religião,
crenças, abordagens filosóficas e significados para a vida, em quadratura com Júpiter em Virgem. Que
significa ver como funciona, calcular, analisar. Use seu cérebro esquerdo e o que faz sentido para você e
o que não faz. É toda essa integração multicultural que pode acontecer tanto suavemente, como com
grande quantidade de resistência.
E esse é o problema – Saturno pode ser fixado, formado, fundamental e estruturado. E ‘não vou me
demover de minhas ideias’, e’não quero ideias novas, não quero expandir minha consciência, muito
obrigado’ (risos).... ‘estou feliz com a forma como penso sobre tudo, e como as coisas são’. Essa é a
desvantagem/sombra de Sagitário – ‘minha opinião é a verdade última... O que acredito é o certo’.
Estamos, então, tendo um choque. E esse Marte chegando para a quadratura com Saturno é esse
choque de ideiais e religiões. E essas religiões são crenças e formas de vida.
E esse é o quadro mais amplo, e vamos ter de lidar com isso. E claro Saturno fará quadratura com
Netuno pelos próximos nove, des, onze meses, praticamente o ano todo de Saturno em quadratura com
Netuno. Netuno tem a ver com confusão e com dissolução do antigo. Sem chão, não tem lar, não tem
segurança, nada sólido. Netuno em Peixes – esses são realmente tempos desafiadores. Poderíamos
dizer que são tempos negros. Especialmente de agora até dezembro. Conforme Saturno se aproxima
mais e mais da quadratura com Netuno, a situação vai ficar mais e mais negra. E o que isso significa?
Alô!!!! Nós temos que ser a Luz.... Você tem de ser a Luz.... Eu tenho de ser a Luz! Se você está num
quarto escuro, você tem de acender a luz! (risos) Esse é o momento em que cada um de nós, se você
trabalha na Luz, ou carrega a Luz, ou se você se vê como um cara da Nova Era, do Novo Paradigma, um
revolucionário – esse é o momento de encontrar, de segurar, de manter, de guardar a luz dentro. E de
ser guiado nas suas comunicações, e de ser claro nos seus relacionamentos. E de praticar..., agora
podemos praticar num nível mais fundo, ou mais alto, ou em mais intensos arredores. Como que se a
escuridão querendo se impor sobre a luz, bem, agora é a hora de ser a Luz e de não ser subjugado. Não
entrar em depressão, Não se sobrecarregar. Não dormir todo o dia, ou de se esconder, se retirar ou de
tentar tirar o peso de cima, ou o que for.... não, não!
Na verdade, você sabe o que estou dizendo, cara! É hora de se levantar, e de defender seus direitos!
Você tem que se levantar e defender seus direitos, sim! E disso que estamos falando de verdade, não é
apenas uma canção.É um espelho da realidade , na que estamos agora.
Quero falar um pouco sobre esse mantra. Quero trazer o mantra um pouco mais cedo porque tem mais
coisa sobre ele. Macacos me mordam se eu não lembrar dele!

O mantra:
Para tomar decisões importantes,
Preciso acalmar minha mente,
Com respiração longa, lenta, e profunda,
E rendição ao Divino.
Já trouxe o mantra porque quero falar um pouco sobre ele. Porque sinto que há alguns
equívocos em torno da palavra ‘rendição’. Quando pensamos em rendição, pensamos em
bandeira branca. Pensamos em desistir como se tivéssemos perdido a guerra, ou tivéssemos
perdido a batalha, ou perdemos algo. Há então essa associação que muitos fazemos, seres
humanos fazemos, de rendição com perda.
Esse não é necessariamente o caso. Porque, vamos olhar isso de perto. Quando digo que devo
render-me ao divino, pode ser que o divino.... minha intuição, minha inspiração, meus anjos,
meus guias, ou os mestres ascendidos, eles estão me dizendo que tenho de ter uma conversa
firme forte com essa pessoa e de marcar limites e de criar espaço para mim para que me sinta
seguro, calmo e relaxado. Mas poderia ter medo do confornto, ‘Não quero me indispor com
essa pessoa. ‘Não quero que tenham raiva de mim. ‘Não quero que voltem para me machucar.
Então nesse tipo de situação, se tenho que render-me ao divino, rendo meu medo, e assim
entro no meu poder, no meu guerreiro e tenho a conversa difícil... Ou envio um email
malcriado, ou marco a divisão, ou falo com o advogado, ou o que precisar para aquele
relacionamento em particular, para aquela situação em particular.
Nesse caso, render-se à minha orientação ou render-se ao divino que existe dentro de mim não
envolve necessariamente a perda de algo. Na realidade, significa expandir minha base de
poder...expandir minha consciência.... expandir meu campo magnético. Então não confunda
rendição com ‘tenho que deitar-me como um carneirinho e ser degolado’. Não é disso que
estou falando. Significa que realmente tenho que fazer minhas meditações. Realmente preciso
acalmar a mente. Então não é meu ego, não são meus pais, não é meu crítico interno, não é
meu juiz interno, não é meu super ego, não está vindo da minha mente. Está vindo do
inconsciente coletivo ou da minha própria intenção da alma. E é a isso que me rendo! Não me
rendo ao medo. Não me rendo ao passado. Não vou perder necessariamente alguma coisa.
Às vezes, sim, o divino diz para soltar-se dessa situação. ‘Siga em frente ou saia dessa condição.
Você poderia registrar isso como uma perda, ‘oh, estou perdendo minha situação’, ou poderia
ser como os pioneiros que saíram da costa leste para colonizar o oeste. ‘Sim, estou perdendo
essa situação’... você pode também olhar como que se o future estivesse se abrindo para mim,
e que tenho mais liberdade para criar um futuro mais abundante, benéfico, expansivo!
Essa é toda a atitude. Isso tudo é Mercúrio. Temos esse Mercúrio retrógrado. É hora de refletir
sobre essas coisas. É hora de refletir sobre como estou olhando o mundo e interpretando
minha realidade. E interpretamos nossas realidades pelo que acreditamos. E podemos ter

crenças inconscientes e essas, conforme se tornam conscientes.... ‘posso ter alguma crença
inconsciente de que não existe o suficiente’. Foi martelado em muitos de nós por milhares de
anos que não existe comida suficiente, que não existe dinheiro suficiente, não existe recursos
suficientes, não há o suficiente, não há o suficiente.... Isso cria um estado interno de paranóia e
de interesse egoísta, e de ganância, e de ‘oh meu deus, se não existe o suficiente, e melhor eu
pegar logo o meu antes que acabe.’ E claro que essa crença criou todo tipo de perversão com as
quais todos temos de lidar na política, nas finanças, nos relacionamentos pessoais, emocional,
sexual... estamos no estado de que ‘não há o suficiente! ‘não há o suficiente! (risos). Não é a
toa que fazemos tanta confusão.
Recebi esse email que dizia, sabe o quê? Que eu deveria fazer uma postura de yoga a cada
boletim Pele acompanhando o mantra. Que poderia fazer mais com esses boletins Pele, e coisas
assim. Mas hoje eu gostaria de fazer, me acompanhe rapidamente. Eu faço isso em todos os
meus workshops. Começo todas as palestras com a ‘respiração alternando narinas’. Gostaria de
fazê-la por pouco tempo, pois está completamente relacionada ao mantra. Você pode fazer isso
enquanto dirige, quer dizer no sinal.... bem, eu fiz dirigindo....
Feche os olhos. Feche os olhos! Coloque seu dedo indicador e anelar bem no terceiro olho – no
meio da testa entre os olhos -, feche sua narina direita com seu polegar. Inspire pela narina
esquerda.... Feche a narina esquerda com o anelar. Expire pela narina direita…. Lentamente
inspire pela narina direita… Quanto mais lento você conseguir, melhor. Feche-a, expire pela
esquerda. Vá e volte, ao menos dez vezes, o mais lentamente que conseguir.
Essa é uma bela forma de acalmar a mente. Equilibra os hemisférios direito e esquerdo do
cérebro. E de fato nos leva ao estado de equanimidade. E quanto mais lento e profundo você
conseguir fazer a respiração... Quando você estiver pirando ou enlouquecendo, ou
sobrecarregado, ou ocupado, ou alguém te chateou e você vai enviar aquele email malcriado
ou o que for.... simplesmente faça a respiração alternando narinas. Faça dez respirações,
apenas dez respirações. Vai te levar para um estado.... obviamente, quanto mais você meditar,
e quanto mais você fizer yoga, você tenha sua prática espiritual, te levará a um lugar
familiarizado por sua pratica de meditação. Quanto mais você meditar, mais rápido chegará a
esse estado de equilíbrio. Se você não medita, você pode fazer essa ‘respiração alternando
narinas’, mas não te levará ao centro com tanta rapidez como quando você medita
regularmente e está familiarizado com aquela base, com esse centro. Como se você tivesse
construído aquela cabana do outro lado do rio, e você simplesmente vai para lá. Se você ainda
não construiu sua cabana no outro lado do rio, então não tem uma identidade espiritual
familiar que possa ajudar a centralizar-se dentro.
Eu sou obviamente um proponente da meditação e da prática de yoga. Você pode baixá-los
gratuitamente do meu website. Tenho videos a venda se você quer fazer as meditações. Ou
você pode baixar os arquivos em PDF das meditações e coisas assim diretamente da minha
página de graça. E vai ser muito bom e muito necessário de alguma forma, aspecto e modo

para esses tempos que entramos, e em que estamos – e para encarar o que temos que encarar.
E para fazermos o necessário para sermos o povo semente de um novo paradigma.
Provavelmente, isso é o suficiente por hoje...deixa eu fazer esse... Parche, o gato, subindo pela
minha perna.... vamos tentar lembrar do mantra mais uma vez apenas para registro... (risos)!!
O Mantra mais uma vez:
Para tomar decisões importantes,
Preciso acalmar minha mente,
Com respiração longa, lenta, e profunda,
E rendição ao Divino.
Namaste, Aloha, Muito Amor!

