Buenos Dias, meus amigos e minhas amigas,
Aqui fala Kaypacha com o boletim astrológico semanal Pele.
Estou numa aventura.
Nunca estive nesse caminho antes.
Não sei o que existe por aqui. Mas pode ser incrível!
Ah...esse é o boletim Pele para 21 de outubro de 2015!
O Sol vai entrar em Escorpião na sexta-feira, dia 23.
No momento, a Lua está em Aquário. Graças a Deus conseguimos sobreviver
aos últimos dois dias. Foi intenso, não? Foi a Lua em conjunção a Plutão em
Capricórnio. Phew, conseguimos atravessar aquilo. Agora ela já está em
Aquário. Quinta-feira, amanhã, ela vai entrar em Peixes, onde se junta a
Netuno e a Quíron lá em Peixes. Depois, no sábado, entra em Áries, onde está
Urano, esbarrando naquela quadratura em 'T'! Sim, temos uma grande

quadratura em 'T' acontecendo....A diversão ainda não acabou, senhoras e
senhores! (rindo)
Mercúrio vai fazer uma completa oposição a Urano. Fará quadratura com Plutão
na quinta-feira e oposição a Urano no domingo. Quinta, sexta, sábado,
domingo, segunda e terça, teremos Mercúrio em oposição a Urano e em
quadratura a Plutão! Oh Meus deus. Vou falar mais para vocês sobre o que
significa isso.
Enquanto isso, temos aquele pequeno grupo reunido em Virgem - conjunção de
Venus/Marte/Jupiter - durante toda a semana, todo esse tempo. No domingo,
Venus fará exata conjunção a Jupiter.... E tudo acontecendo por lá, pois Vênus
faz oposição a Quíron, em quincúnce a Urano... exato, 17, 17, 17 na terça-feira.
Esses são os aspectos astrológicos, e eu vou encontrar um lugar por aqui para
que possa falar para a câmera, ....até daqui a pouco.
Muito bem, todos vocês!
É intenso! Esses são tempos intensos. Que não dão trégua, com poucas
saídas. Vamos olhar para o grande quadro.
O grande quadro é que estamos saindo de sistemas patriarcais que já
duram milhares de anos. Acordando, re-emergindo o feminino.
Somos então essa separação entre Espírito - o Fogo e o Ar, em astrologia -,
que quer se unir com esse emocional, físico - Terra e Água. O masculino e o
feminino querendo se juntar.
Estamos equilibrando essas energias masculinas e femininas.
O que tem estado fora de equilíbrio?
O masculino, irradiando, controlando, tomando o comando, conquistando, e
atacando.... para fora, fora fora.
E o feminino, essa experiência interna....
Agora, o mundo exterior, e os relacionamentos estão nos jogando de volta
para dentro de nós mesmos para que nos olhemos, para que nos conheçamos,
para nos acordar para como somos os criadores do nosso mundo, para como os
sentimentos, os pensamentos, as atitudes e crenças são os tijolos de nossa
construção da realidade.
Agora é o momento, o Sol se move em Libra há um mês, e vai entrar em
Escorpião - saindo de Ar, onde conversamos sobre tudo, e usamos o Outro
como espelho; entrando em Água, para a profunda energia de alquimia
emocional, sexual. Transformação num nível emocional profundo. Que
continuará, pois temos Lua Negra Lilith ainda em Libra.
Mercúrio, pensando, falando, comunicando, entrando numa quadratura em
'T' com Plutão e com Urano. ....(uma borboleta pousou na câmera, oh meu
deus... risos). Isso é radical, pode ocorrer confrontação com o Outro.
Estamos saindo dessa oposição entre Venus e Netuno, que nos dá esse
sonho, esse ideal do como gostaríamos que fosse nossa vida, de como
gostaríamos que fossem nossos negócios, de como gostaríamos que fossem

nossos relacionamentos, de como gostaríamos que o mundo vivesse em paz,
como Um, em harmonia e beleza, e como não o é. (risos)
Estamos nos esbarrando com a Lua Negra Lilith em Libra.
E com esse Plutão, em Capricórnio, dominando....
É muita energia de confronto acontecendo.
E essa oposição Virgem/Peixes é o sair do sonho, é o sair da imaginação,
para fazer acontecer.
Está na hora de sairmos do sonho, do nossos desejos e esperanças
internas, pois isso é o que queremos - criar, fazer acontecer.
E qual a primeira coisa com que nos esbarramos? Com outras pessoas!
(gargalhada), com os relacionamentos... com outras pessoas que têm um
sonho diferente do nosso. Eles têm uma outra ideia. Eles têm outros sonhos e
desejos. E, assim.... Bamm! Começa o confronto, começa o debate, começam
os desafios.
E o que isso nos causa? Pode nos causar uma das duas coisas - pode nos
fazer retrair, nos fazer escapar, evitar, negar, subir ao topo da montanha, ou
escapar para a praia, ou tomar alguma substância para evitar o conflito, os
desafios, o questionamento. Isso é Netuno/Quíron. É como: Sabe que mais?
deixa eu sair daqui, ahhh. É difícil demais, é demais para mim, está quebrado
demais. Não sou grande o suficiente para ajeitar tudo'.
Partimos para a sensação de impotência. Essas são tendências suicidas.
Sabe que mais? É depressão, deixa eu sair daqui!
Mas a intenção aqui....O Nodo Norte Lunar no grau 0 de Libra, na cruz
cardinal!?! O Nodo Norte é a intenção futura, que é de entrar, e de sair.
Temos essa conjunção Venus/Marte/Júpiter acontecendo em Virgem, e o
que é Virgem? É o desenvolvimento, é o aperfeiçoamento, é o escultor
modificando a natureza, pegando o pedaço de madeira e transformando-o
numa deslumbrante escultura de Kyan Yin ou algo assim, sabe?
É o entrar em nós mesmos, entrar nos nossos corpos físicos, nas nossas
atitudes, regidas por Mercúrio.... e... mudando, mutando, é um signo Mutável,
modificando nossa aparência, e que nos ajuda a modificar o mundo. E, claro,
isso tudo para que nos tornemos mais nós mesmos. Acordar! que é toda
corrente evolutiva - de acordar nossa capacidade como criadores. E o jeito de
fazer isso é nos fazer sermos mais capazes. Para que consigamos
compromissos, contratos, acordos.... Ao lidar com outras pessoas no mundo,
temos que pensar com originalidade e criatividade para que ambos lados
ganhem.
Esse é um momento.... sim, duro e difícil.. que estamos sendo desafiados
pelo outro. E agora se tornará mais íntimo, com as pessoas mais próximas.
Escorpião tem a ver com parceiros íntimos. E com aqueles com quem contamos
financeiramente, fisicamente, sexualmente.... com aqueles de quem realmente
precisamos, aqueles que realmente queremos como parceiros e como
relacionamentos. E assim, sobem as apostas (risos). As apostas estão subindo
nessa semana. Particularmente conforme nos aproximamos da lua cheia.
A lua cheia será na terça-feira, no 4º grau de Escorpião.
E o que significa isso?
Significa que temos escolhas sempre, mas nossa escolha no momento é a
de ver além da separação. Temos que olhar através do paradoxo. Como se,

sim, nosso coração espiritual quer que sejamos Um. Somos todos Um - In
Lak'ech - Eu sou um outro você! Somos todos um, e.... somos todos separados.
Somos todos únicos. Somos todos originais. Somos todos diferentes. E viver
com esse paradoxo.... para viver com essas diferentes e simultâneas realidades
co-existindo, é um desafio! (risos) certo? Sabe do que estou falando, cara?
Somos todos um em nossos corações, e somos todos humanos. Todos temos
um coração e um cérebro. Todos queremos amor. Temos muitas coisas em
comum.
Como co-criadores de um universo em expansão, temos que inovar, sermos
originais e criativos. Mercúrio em oposição a Urano é o cientista louco, o gênio,
o inventor. Temos todos que contribuir com alguma piração nova nesse mundo.
Faz parte de nossa existência! Temos que entrar em contato com o que é
único, e original, e diferente em nós mesmos.
E a primeira coisa em que entramos é no medo de rejeição - de que sou
muito estranho, ou muito diferente, ou que eles não vão gostar do que tenho,
ou de quem sou, ou do que ofereço. Vou me arriscar? Vou falar e me expressar
e me arriscar de chateá-los ou de criar uma forte reação quando falar a minha
verdade? Ou me seguro?
Escorpião tem a ver com segredos. Pode então haver essa tendência ou
desejo de simplesmente se segurar, "Não vou mostrar as cartas que tenho na
mão. Não quero ficar vulnerável".
Mas esses são tempos em que é importante fazer exatamente isso!
De encararmos nossos medos.
Mas bater de encontro a nossos medos é: Oh meu deus, esse
relacionamento é muito importante, e não quero estragá-lo. Mas, ao mesmo
tempo, tenho essa visão de como quero que as coisas sejam, ou quero que
aconteçam, ou sei lá
E tenho que falar! Tenho que arriscar! Tenho que correr o risco.
Tenho que abrir mão do meu orgulho. Às vezes poderei ter que pedir
desculpas. Às vezes terei que admitir que exagerei, ou que invadi os limites de
outro, ou o território de outras pessoas!
Mas de uma forma ou de outra, é sobre reconhecer, falar e expressar a
minha verdade!
Terminei todo o boletim astrológico Pele, e só para dar um exemplo.... Não
são apenas pessoas e relacionamentos..... Escorpião são forças além de nosso
controle. Terminei todo o Pele chego lá e o cartão de memória está cheio na
minha câmera e parou no meio. Isso é o tipo de coisa com que podemos nos
deparar. Parece que o mundo.... e não apenas os relacionamentos e outras
pessoas... É o computador, e a câmera, e tudo no meu carro estão contra mim!
(risos). Isso é tipo de coisa de Virgem - crise -, e Jupiter, muito disso!
De qualquer forma....
O mantra para essa semana:

Posso ficar tentado a jogar a toalha,
Se não vejo tudo como um jogo,
Para ajudar a tornar-me mais inventivo,
E me acordar para quem realmente sou.

Se encaramos esse momento com muita seriedade, esse Maya, essa ilusão,
o mundo lá fora, como se estivesse contra mim - ou contra ou a favor, um ou
outro -, entramos nessa separação, da realidade das três dimensões, do eu
contra eles. Esse tipo de atitude, esse tipo de sistema de crenças, esse tipo de
abordagem para com a vida, não vai funcionar. Será frustrante, e vai nos fazer
desistir - ou ir para casa, ou escapar, desaparecer -, e assim vamos nos
sabotar. Pode significar adoecer. Esse é um desejo do subconsciente,
inconsciente, de ir - tenho medo do jogo, tenho medo de perder. É muita
realidade. Não confio ou acredito. Em quê? Na minha inventividade, na minha
criatividade, que é minha própria orientação espiritual!
Esse é um momento em que devemos nos recompor e confiar na nossa
originalidade, criatividade de inventar soluções e negociações que sejam
vencer-vencer. E esse é um universo em expansão - o quê entendemos como
Criação!
Temos que quebrar um ovo para fazer um omelete! Você tem que sair, e se
expandir, o que pode significar um confronto. Talvez seja empurrar para se
afirmar. E através desse processo, você se descobre - oh meu deus, não sabia
que conseguiria fazer isso. Não sabia que poderia funcionar. Agora vejo! É
auto-descobrimento!
Esse é um momento de auto-descobrimento através do Nodo Norte em
Libra, 0 grau, entrando em Virgem. Estamos realmente usando o outro como
espelho para nos tornar mais criativos e mais poderosos como co-criadores.
Esse tipo de atitude, esse tipo de abordagem é um jogo desenhado para me
ajudar. No contrário - 'isso é real, e vou vencer ou perder, e tudo é estressante
e intenso e as apostas estão muito altas' – é de surtar, cara! (risos) leva a
extremos. Então o caminho do meio faz o equilíbrio.
Mais uma vez:

Posso ficar tentado a jogar a toalha,
Se não vejo tudo como um jogo,
Para ajudar a tornar-me mais inventivo,
E me acordar para quem realmente sou.
Acordar para quem sou como extensão da fonte, como extensão do
Criador, como um Co-criador, como um Ser incrivelmente poderoso de Luz e de
Originalidade!
Então aguente firme. Apenas respire, vá com calma, vá devagar. Apenas
pense 'fora da caixa'. Existe um jeito. Existe um jeito de fazer acontecer algo
onde todos vencem. E esse é um momento quando devemos entrar em cosoluções - essa é a Era de Aquário!

Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha

