Η Έκθεση Πέλε - 27 Απριλίου, 2016
Γεια σας ~
* Είμαι ο Kaypacha με την εβδομαδιαία Έκθεση Πέλε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω
είναι να ευχαριστήσω τη Mona Valenas για αυτό το υπέροχο βίντεο και τη μουσική της. Είμαι
τυχερός και έχω την τιμή να συνεργάζομαι με την Mona Valenas για να συν-δημιουργήσουμε
την Αναδυόμενη Αστρολογία – το Αστρολογικό Συνέδριο Συν-Δημιουργώντας το Μέλλον στην
Κόστα Ρίκα. Μπορεί αν θέλετε να σημειώσετε τα ημερολόγιά σας για την ερχόμενη 6 η μέχρι την
13η Μαΐου. Θα σας δοθούν λεπτομέρειες.
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* Ο Kaypacha μοιράζεται την οθόνη του που απεικονίζει ένα όμορφο βίντεο στον βυθό από την
ιστοσελίδα της Mona Valenas.
Η Mona έρχεται εδώ κάνοντας όλη τη διαδρομή από την Ευρώπη, και θα μιλήσει και θα παίξει
τη μουσική της, τραγουδώντας και μοιράζοντας την αστρολογία της και τον όμορφο εαυτό της
μαζί μας. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα από αυτά τα όμορφα καταπληκτικά πράγματα, θα
βάλω ένα σύνδεσμο του You Tube της στο χώρο της ιστοσελίδας, ναι.
http://www.marelunare.com/proyectos/proyecto-sirenas/
Αυτή η υποβρύχια αίσθηση ... μπορεί όλοι να αισθανόμαστε λίγο κάτω από το νερό αυτές τις
μέρες. Ειδικά ο κροκόδειλος, φίλε. Είναι η επιφάνεια, μπορεί να βλέπουμε λίγο στην επιφάνεια
των πραγμάτων, αλλά από κάτω υπάρχει κάτι πάρα πολύ περισσότερο. (*γέλια)
Είναι η 27η Απρίλη του 2016. Έχουμε τη Σελήνη στον Αιγόκερω. Την Παρασκευή, πρόκειται να
προχωρήσει στον Υδροχόο, και πρόκειται να έχουμε ένα 3ο τέταρτο σε τετράγωνο
Σελήνης/Ήλιου. Ο Ήλιος κινείται μέσα στον Ταύρο, στις 10 μοίρες, από τον Υδροχόο στον
Ταύρο. Είναι μια δύσκολη όψη τετραγώνου από τον Ταύρο στον Υδροχόο. Ναι, είναι και οι δύο
σταθερά ζώδια, αλλά είναι τόσο σούπερ διαφορετικά. Είναι αρκετά εκπληκτικό, ω ναι. Την
Κυριακή, η Σελήνη θα κινηθεί στους Ιχθείς, και πρόκειται να συναντήσει εκεί πάνω τον
Ποσειδώνα και το Νότιο Δεσμό της Σελήνης – τον δικό της Νότιο Δεσμό στον Χείρωνα πριν
αυτή κινηθεί στον Κριό, την Τρίτη.
Καθώς η Σελήνη κινείται εκεί, τι άλλο συμβαίνει; Λοιπόν η Αφροδίτη ήταν στον Κριό και
κινείται την Παρασκευή στο ζώδιο του Ταύρου. Έχουμε αυτό το 3ο τέταρτο σε τετράγωνο την
ίδια στιγμή/ημέρα, ενώ η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο. Πρόκειται να συμβεί μια αλλαγή στον
τομέα της ενέργειας. Πρόκειται να αισθανθούμε την αλλαγή σε αυτήν την ενέργεια. Αυτή
μετακινείται από τον Κριό/φωτιά στον Ταύρο/γη - θα μιλήσω λίγο περισσότερο για αυτό.
Και φυσικά, πολλοί από εσάς ίσως ήδη γνωρίζετε, ο Ερμής πρόκειται να γίνει ανάδρομος, για
δεύτερη φορά φέτος, Θεέ μου! (* γέλια) Συμβαίνει στις 23 μοίρες του Ταύρου, και πρόκειται
να πάει πίσω στις 14 μοίρες μέχρι την 23η Μαΐου. Έτσι έχουμε αυτή την περίοδο πλέον του
ανάδρομου Ερμή, ανάδρομου Άρη, εννοώ έχουμε ανάδρομες πορείες σε όλο αυτό το φοβερό
διάστημα. Πρόκειται να μιλήσουμε λίγο για αυτό.
Πάνω απ 'όλα και πέρα από όλα αυτά, αυτό που πραγματικά απολαμβάνω και μου αρέσει να
βλέπω εδώ είναι αυτό το όμορφο τρίγωνο που συμβαίνει μεταξύ του Ήλιου και του Δία πραγματικά, πραγματικά γλυκό. Αυτό συμβαίνει όλη αυτή την εβδομάδα πηγαίνοντας προς το
Σαββατοκύριακο.
Και ίσως πέρα και πάνω απ 'όλα, αυτό το Τ-τετράγωνο ανάμεσα στον Δία σε αντίθεση με τον
Ποσειδώνα, οι δύο τους σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Μπορείτε να το δείτε στο χάρτη στην αρχή
της έκθεσης. Πρόκειται να μιλήσω για αυτό εκτενώς τώρα επειδή σφίγγει όλο και περισσότερο
και αυστηρότερα, σαν μια μέγγενη, ή σαν ένα δωμάτιο όπου οι δύο του τοίχοι συγκλείνουν
προς τα εμάς. Αυτό το Τ-τετράγωνο σφίγγει όλο και περισσότερο μέχρι τις 26 Μαΐου, που είναι
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στα πιο σφικτά όρια του! (* γέλια) Είναι σχεδόν ένας ακόμη φοβερός μήνας, μωρό μου. Ω Θεέ
μου, είναι έντονο ...*
Αλόχα ~ Λοιπόν, αυτές είναι ημέρες όπου είναι πολύ αναγκαίο να πάρετε πολλές βαθιές
ανάσες. (* γέλια) Όπως είπα στο μάντρα μου την περασμένη εβδομάδα, μείνετε στο κέντρο
σας, όπου υπάρχει μια ακινησία. Επειδή μπορεί να είναι μάλλον σαν τυφώνας εκεί έξω ...
αρκετά ξεχαρβαλωμένα! Πράγματα που συμβαίνουν και πράγματα που πρόκειται να συμβούν.
Υπάρχει ένα βουητό εκεί έξω και εγώ απλά θέλω να μιλήσω για αυτόν τον Δία στην Παρθένο.
Πρώτα απ 'όλα το 2016, το είπα πέρυσι, είναι το έτος του καθαρισμού. Και καθαρισμός
σημαίνει το να είσαι επιλεκτικός, οξυδερκής, ξεριζώνοντας, ξεπλένοντας, καθαρίζοντας τις
ακαθαρσίες. Και αυτές είναι οι ψευδείς πεποιθήσεις. Αυτές είναι τα ψέματα. Είναι η διύλιση,
όπως αυτή του καθαρού βούτυρου. (* γέλια) Πρέπει να το μαγειρέψετε λίγο - αφήστε αυτές
τις στερεές βλακείες να πέσουν κάτω στον πάτο. Λοιπόν, όλοι πρόκειται να βράσουμε ακριβώς
τώρα, φίλε μου. Έτσι, η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη. Τι είναι όλα αυτά; Είναι σκληρό, δεν
ξέρω από πού θα πρέπει να ξεκινήσω. Το Δία ή τον Ποσειδώνα;
Ας δούμε τον Ποσειδώνα. Επειδή πολλοί από εσάς μπορεί να αισθάνεστε χαμηλά, κάτω,
σωματικά, χωρίς καμία ενέργεια, καμία ορμή. Πού είναι αυτό το σηκώνομαι και μπαίνω σε
δράση; (* γέλια) Λοιπόν, δεν συμβαίνει για λίγο. Ο Κρόνος κάνει όψη τετραγώνου με τον
Ποσειδώνα και ο Ποσειδώνας κινείται μέσα στους Ιχθείς. Ο Ήλιος κινείται μέσα στον Ταύρο σταθερή γη που θέλει να καθίσει. Και τώρα η Αφροδίτη πρόκειται να μπει στον Ταύρο που
θέλει να αισθάνεται, να καθίσει και να είναι ακίνητος. Και τώρα ο Ερμής γίνεται ανάδρομος.
Ξανασκεφτείτε, πάρτε την αντανάκλαση και επαναλάβετε. Και ο Άρης είναι ανάδρομος ... είναι
επανάληψη και αντίδραση ... (* γέλια)
Τι κάνει αυτό; Γινόμαστε ενεργητικοί και διαλυόμαστε. Τα παλιά μας εγώ, οι παλιές μας
πεποιθήσεις, οι παλιοί στόχοι και σκοποί μας. Και μερικές φορές οι επιχειρήσεις μας, οι
σχέσεις μας ή οτιδήποτε άλλο, δεν κρατάνε την ίδια λάμψη. Η ζωή μπορεί να χάσει λίγο από
την σπινθηροβόλα λάμψη της αυτές τις μέρες. Είναι σαν πέφτουμε κάτω, και να
σταθεροποιούμαστε βαθιά στο τέλμα του εσωτερικού μας κόσμου. Έτσι, αυτό είναι πολύ
χαοτικό, είναι πολύ συγκεχυμένο. Και πολλά από αυτά είναι σαν, ποιο είναι το νόημα; Γιατί να
ασχοληθώ; Τι διαφορά κάνει; Τι σημαίνει; Υπάρχει πολλή αμφισβήτηση που συμβαίνει με τον
Κρόνο σε τετράγωνο από τον Τοξότη και ο Άρης κινείται ανάδρομος μέσα στον Τοξότη.
Έτσι, μπορεί να υπάρχει αυτό το νούμερο ένα, εφησυχάζουμε σε αυτή την επιθυμία να
δραπετεύσουμε, να αρνηθούμε ή να αποφύγουμε τις συγκρούσεις και όλη την πίεση. Ο Δίας
και ο Βόρειος Δεσμός στην Παρθένο μας βάζουν όλους κάτω από μεγάλη πίεση και μπορεί να
έχουμε κρίση στην υγεία μας. Μπορεί να έχουμε κρίση στην εργασία μας. Μπορεί να έχουμε
υπερφόρτωση στο χώρο της εργασίας, στην σωματική, την συναισθηματική και την ψυχική
σφαίρα, όπου υπάρχει μια παρτίδα σε εξέλιξη!
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Όλα όσα θέλω να πω είναι, ότι δεν υπάρχουν ατυχήματα, φίλε μου. Η αστρολογία μας λέει, ότι
αυτό είναι σκόπιμα έτσι σχεδιασμένο από την θεία υψηλότερη νοημοσύνη που μας θέλει
όλους σε έκρηξη ... θέλει να κάνουμε την δουλειά μας – την άσκησή μας που είναι ο Κρόνος
στον Τοξότη. Και αυτή είναι το να ανακαλύψουμε τι είναι αλήθεια για μας. Έχουμε πολλές
διαφορετικές φωνές στο κεφάλι μας. Έχουμε πολλές διαφορετικές φωνές από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Έχουμε πολλές διαφορετικές φωνές που έρχονται από όλες τις σχέσεις μας.
Κοιτάξτε τον Bernie Sanders και τον Donald Trump, την Hilary Clinton - είναι μια μεγάλη χρονιά
για αυτό το debate. Τι είναι πιο σημαντικό; Ποιούς νέους νόμους θέλουμε; Τι νόμους θέλουμε
να κρατήσουμε; Τι νόμους θέλουμε να αλλάξουμε; Θέλουμε να τους αποκλείσουμε, ή θέλουμε
να συμπεριληφθούν;
Αυτό μας βοηθάει όλους μας. Είμαστε όλοι σε σχέσεις, στο Facebook, σε επαφή με τα μέσα
ενημέρωσης, όλα έρχονται σε μας. Είναι, «Πιστέψτε αυτό. Αλλά και αυτό. Αυτό είναι
σημαντικό. Αυτό είναι πολύτιμο. Αυτό είναι επιτυχία. Το χρειάζεστε για να προστατεύσετε τον
εαυτό σας.» Είναι σαν να προσπαθούν να σας πουλήσουν αυτό, ότι ή το άλλο πράγμα. Ο
Τοξότης είναι ο Ευαγγελιστής, «Πιστέψτε αυτό. Αλλάξτε. Θέλω να σας μεταστρέψω στην
πολιτική ή την θρησκευτική άποψη ή τη δική μου οπτική γωνία, ή την γνώμη μου, ναι».
Θέλουμε να είμαστε σωστοί, και αυτό μπορεί να οδηγήσει στη νομιμότητα!
Μπορεί να μπούμε σε μάχη και σε επιχειρηματολογία και συζητήσεις για το τι είναι σωστό και
τι είναι λάθος. Ήταν η σωστή δράση; Ήταν η κατάλληλη; Είναι η σωστή συμπεριφορά; Αυτό
έχει να κάνει με την διάκριση και την ερμηνεία. Τι είναι η ηθικό; Και έχουμε πολλές
διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι το σπάσιμο του παλιού πρότυπου, όπου αυτό είναι ο
ουρανός και αυτή είναι η κόλαση, αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό. Και προχωράμε στον
Υδροχόο που είναι σαν, woo ... Το κάνουν με διαφορετικό τρόπο στο Θιβέτ από ό, τι στην
Αυστραλία, από ό, τι στη Νότια Αμερική, από ό, τι το κάνουν στην Κόστα Ρίκα, ή από ό, τι το
κάνουν στην Αλάσκα. Έχουμε διαφορετικές κουλτούρες, έχουμε διαφορετικές πεποιθήσεις. Το
διαδίκτυο αλληλεπιδρά, είμαστε ακριβώς στο άνοιγμα, στο άνοιγμα και στο άνοιγμα. Μερικές
φορές καλύτερα, μερικές φορές χειρότερα.
Μερικοί άνθρωποι θα ήθελαν να χτίσουν τεράστια τείχη γύρω από τα σύνορά τους και να
σταματήσει η μετανάστευση. Ο Τοξότης είναι αυτή η μετανάστευση, το να αλλάζεις χώρες, το
να αλλάζεις τις πεποιθήσεις. Το ξένο στοιχείο είναι πραγματικά ισχυρό. Αυτό δεν είναι μόνο
πολιτικό και φυσικό. Ας δούμε το κίνημα των τρανσέξουαλ. Τόσοι πολλοί άνθρωποι σήμερα, οι
ομοφυλοφιλικοί γάμοι έχουν νομιμοποιηθεί σε διάφορα μέρη. Όλη αυτή η σεξουαλική
επανάσταση προς την polyamory (την φιλοσοφία ή την κατάσταση της ύπαρξης σχέσης αγάπης
όπου εμπλέκονται περισσότερα άτομα ταυτόχρονα) και την αλλαγή στις σχέσεις και την
αλλαγή στην δική μου προσωπικό φύλο, ναι. Είναι σαν, whoa πρέπει πραγματικά να δείξω τη
φύση μου και να την δείξω τριγύρω. Είναι σαν να είναι η ταυτότητά μας. Ποιοί είμαστε; Ποιός
είμαι; Και ποιο είναι το νόημα της ζωής μου; Έχω κάποια σημασία; Μήπως έχει η ζωή μου
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σημασία; Θα κάνω ποτέ τη διαφορά; Αυτός είναι ένας τεράστιος κόσμος. Αυτός είναι ένας
τόσο τεράστιος πλανήτης. Υπάρχουν τόσα πολλά. Μερικές φορές μπορεί να αισθάνομαι τόσο
αόρατος, ανύπαρκτος, και ανίσχυρος. Αδύναμοι, περιμένετε μέχρι ο Άρης να είναι ανάδρομος
πίσω στο Σκορπιό. Στη συνέχεια, η Λίλιθ πρόκειται να πάει στον Σκορπιό και όλοι πρόκειται να
αισθανθούμε πιο αδύναμοι ... (* γέλια)
Τι είναι όλα αυτά ... ναι είναι σύγχυση και μπορεί να είναι συντριπτικό. Θέλω μόνο να χάσω
τον εαυτό μου στη δουλειά μου και να αποφευχθεί η δύσκολη συζήτηση με τον σύντροφό μου
ή τον σύζυγό μου για τα συναισθήματα, τις επιθυμίες ή τις ανάγκες. Ή θέλω να χάσω τον
εαυτό μου στα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τις διάφορες εξαρτήσεις ή να βγω έξω από το ρίγκ.
Επειδή η ζωή είναι σαν ένας αγώνας πυγμαχίας. Έτσι, όλοι μας είμαστε ευερέθιστοι. Επειδή
είμαστε όλοι ευαίσθητοι. Όλοι δεν αισθανόμαστε στα καλύτερά μας.
Αλλά το τρένο εγκατέλειψε το σταθμό. Αυτό είναι ό, τι θέλω να πω, και αυτό είναι ο Ταύρος.
Και είμαστε στη μέση του Ταύρου. Ο Ερμής επιστρέφει στη μέση του Ταύρου. Αυτή η μέση του
Ταύρου ... ή μεσαία μοίρα του Ταύρου και του Σκορπιού είναι πολύ ευαίσθητη μοίρα. Αν
κοιτάξουμε αυτό που ξεκίνησε στην Ισημερία, ήταν πριν από περίπου έξι εβδομάδες. Έχουμε
αυτή την παρόρμηση, ο Ήλιος κινείται μέσα στον Κριό, η Αφροδίτη μέσα στον Κριό, ο Ερμής
ήταν στον Κριό, είχαμε όλον αυτόν τον Κριό. Μίλησα για Έριδα στον Κριό, ο Ουρανός στον
Κριό, έχουμε αυτή τη φόρτιση. Έτσι, το τρένο έφυγε από το σταθμό.
Στη συνέχεια, σε αυτή την μέση του Ταύρου γίνεται η γωνία 45 μοιρών, είναι η όψη ημιτετράγωνου στην αστρολογία. Αυτή η όψη ημι-τετράγωνου είναι όταν η αρχική πύρινη ώθηση
και η επιθυμία έχουν πλέον καεί, το πλοίο έφυγε από το λιμάνι, το τρένο έφυγε από το
σταθμό. Και όχι, Θεέ μου, είμαστε έξω στη θάλασσα, ή η γη δεν είναι πουθενά στον ορίζοντα.
Έχω τη θέληση να συνεχίσω; Έχω κάνει τη σωστή επιλογή; Έπρεπε πραγματικά να φύγω από το
λιμάνι; Είμαι πραγματικά έτοιμος για αυτή τη διαδρομή, γι 'αυτό το ταξίδι; Υπάρχει αυτή η
αμφιβολία που μπορεί να εγκατασταθεί μέσα μας και μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, σε
προβληματισμό, εσωτερική περισυλλογή. Θέλω να σας ενθαρρύνω να το τιμήσετε αυτό. Να
είστε επιεικείς με τον εαυτό σας. Να δώσετε στον εαυτό σας χρόνο και χώρο. Και να μην
φοβάστε αυτό τον προβληματισμό, ή το κλείσιμο - αφιερώνοντας λίγο χρόνο μόνοι σας. Ο
Ταύρος είναι ο ερημίτης. Ο Ταύρος είναι η απάντηση που βρίσκεται στο εσωτερικό, μέσα στο
σώμα μου. Η Αφροδίτη μπαίνει στον Ταύρο και είναι μέσα. Θα πρέπει να εξετάσω τον εαυτό
μου και τις αξίες μου, και πόσο πολύτιμος είμαι, και τι αισθάνομαι οτι χρειάζομαι. Και να
κλείσω ορισμένες από αυτές τις φωνές που είναι εκεί έξω. Αλλά να τις χρησιμοποιήσω ως έναν
καθρέφτη για αντανάκλαση, «Α- χα, αυτό είναι ενδιαφέρον, υπάρχει μια άποψη και υπάρχει
μια άποψη.»
Απλά θέλω να σας ενθαρρύνω να πάτε κάτω από την επιφάνεια. Όπως ο αλιγάτορας /
κροκόδειλος ... βλέπετε τη μικρή μύτη και τα μικρά μάτια - αυτή είναι η επιφάνεια. Και τι λένε
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οι άνθρωποι, «Είναι ένας κόπανος.» Έτσι μπορούμε να πούμε αυτό και θα μπορούσε να είναι
αλήθεια, θα μπορούσε να είναι ψευδές. Θα μπορούσε να είναι προσωρινό. Θα μπορούσε να
είναι μόνιμο. Κοιτάξτε κάτω από αυτό. Γιατί το πρόσωπο λέει αυτό; Ποια είναι η πρόθεση; Τι
είναι κάτω από την επιφάνεια; Ποιος είναι ο στόχος; Ποια είναι η φιλοδοξία; Ποια είναι η
επιθυμία σε όλες τις σκέψεις, τις δράσεις, τα λόγια, τις σχέσεις μας; Κινητοποιούμαστε για να
σηκωθούμε από το κρεβάτι το πρωί και να κάνουμε αυτό, και το άλλο πράγμα. Με πολλές
ασυνείδητες ανάγκες, δυνάμεις και ένστικτα.
Και εκεί είναι που η ζωή μας φέρνει στο χείλος. Μας εξαντλεί, έτσι ώστε οι στρατηγικές μας και
άμυνες μας και οι γνώσεις μας να μην διαχειρίζονται την κατάσταση. Θα πρέπει να
αισθανθούμε, πρέπει να πάμε εσωτερικά, θα πρέπει να πάμε κάτω και πρέπει να πάμε πίσω
και θα πρέπει να περάσουμε από το πέπλο. Πραγματικά να κατανοήσουμε και να βρούμε ένα
μεγαλύτερο νόημα, ένα μεγαλύτερο σκοπό, μια μεγαλύτερη πρόθεση. Μου αρέσει να
χρησιμοποιώ την πρόθεση της επούλωσης και την εισαγωγή στην πληρότητα. Και αυτό το νέο
πρότυπο είναι για την ανοχή στη διαφορετικότητα – ο Υδροχόος είναι η ενότητα στην
πολυμορφία. Είμαστε περικυκλωμένοι από ποικιλομορφία, και είναι εύκολο να μπούμε σε
επίκριση. Αλλά πραγματικά δεν πρόκειται να βοηθήσει. Πρέπει να κρίνουμε τους εαυτούς μας.
Αλλά ξέρετε τι; Πάει βαθύτερα πίσω, με ποια βάση κρίνουμε; Σε τι επάνω θα βασίζουμε τις
εκτιμήσεις μας;
Είναι μια ευκαιρία, θέλουμε να δούμε αυτό ως μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας
βαθύτερα. Για να βρούμε έναν βαθύτερο, πιο ισχυρό στόχο, φιλοδοξία, τη δια βίου φιλοδοξία,
το λόγο να είμαστε εδώ, να εμβαθύνουμε στις σχέσεις μας, στην οικειότητα μας. Και πάλι, η
οικειότητα μας μπορεί να μας αποκαλύψει και να μας δείξει βαθύτερα στρώματα και
στρώματα και να βγούμε από την επιφάνεια, τις εντυπώσεις και το φύλο, την εμφάνιση, τα
χρήματα ή οτιδήποτε άλλο - και να πάμε κάτω από αυτό.
Είναι άβολα. Είναι το να κάνεις τις δύσκολες συνομιλίες. Είναι άβολο. Και είμαστε άβολα όταν
επεκτεινόμαστε, και υπερ-επεκτεινόμαστε. Ή καταπίνουμε πολλά ή παίρνουμε πολλά μέσα, ή
δεν αλλάζουμε αρκετά, τότε μπορεί να συμπιεστούμε, να πιεστούμε και να μας
αμφισβητήσουν. Είμαστε σε ένα άβολο μέρος. Αλλά αυτή η δυσφορία, ήταν σαν να μιλούσα
για την Έριδα, την διχόνοια, το δαίμονα της έριδος, είναι η ανάδευση και το να φέρνεις στην
επιφάνεια όπου μπορούμε να δούμε πραγματικά τον εαυτό μας πιο συνολικά, πλήρως, και
αυτό μας ανοίγει σε νέες σφαίρες της ζωής, σε νέα επίπεδα κατανόησης, σε νέα επίπεδα
συμπόνιας, σε υψηλότερες δονήσεις και σε στιγμές επίγνωσης. Αυτό με οδηγεί στο Μάντρα
για σήμερα.
Το Μάντρα:
Η αναζήτηση για βαθύτερο νόημα,
Τώρα καταλαμβάνει την ψυχή μου.
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Μου ζητά να σταθώ στις λεπτές σφαίρες,
Όπου τα μυστήρια της ζωής μπορεί να γνωρίζω.
Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα από αυτά που βλέπει το μάτι. Υπάρχουν συναισθήματα,
ανάγκες και επιθυμίες πίσω από τις λέξεις, πίσω από τα μάτια, πίσω από την εμφάνιση. Και
όλοι καλούμαστε να επεκτείνουμε τη βάση των γνώσεών μας, τη σοφία μας, την κατανόησή
μας. Έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο ισχυροί συν-δημιουργοί μιας νέας τρελής
πραγματικότητας! (* Γέλια) Ναι, οι φύλακες της σοφίας!
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο, θέλουμε να το κάνουμε σωστά! Θέλουμε
να το κάνουμε το καλύτερο. Πρέπει να δούμε, πρέπει να αισθανθούμε και πρέπει να
διεισδύσουμε στην πηγή. Να επιστρέψουμε στην πηγή που μας δημιούργησε και να ρέουμε
μέσα στην θεία καθοδήγηση μέσα από την αντανάκλαση, μέσω της ενατένισης, του
διαλογισμού. Στη συνέχεια, μπορούμε να είμαστε πιο ανεκτικοί και θα είμαστε λιγότερο
οξύθυμοι, επειδή θα παίρνουμε χρόνο για τον εαυτό μας και θα κάνουμε την πνευματική
πρακτική μας. Και δεν θα είμαστε κατακλυσμένοι και σπρωγμένοι στη γωνία έτσι ώστε να
αντιδρούμε.
Αυτή είναι μια στιγμή όπου αν έχετε ταραχτεί από κάτι, ηρεμήστε τον εαυτό σας και
υποχωρήστε, και σκεφτείτε πριν αντιδράσετε και επιτεθείτε! (* Γέλια) Επειδή αυτή είναι μια
στιγμή, φίλε, όπου μπορεί να είμαστε σαν, «Αυτό πονάει. Και δεν μου άρεσε, είτε αυτό είναι
ένα ψέμα και απλά αντιδρώ» Aααααα!, ανάδρομος Άρης - Αντίδραση! Οπότε επιβράδυνε,
μωρό μου! Μετακινείσαι πολύ γρήγορα ...
Εντάξει αρκετά από αυτό το μπλα, μπλα, μπλα ... ας δούμε αν μπορώ να το θυμηθώ τώρα.
Φυσικά, φίλε, κι εγώ το αισθάνομαι για τον εαυτό μου, ξέρεις!
Άλλη μια φορά:
Η αναζήτηση για βαθύτερο νόημα,
Τώρα καταλαμβάνει την ψυχή μου.
Μου ζητά να σταθώ στις λεπτές σφαίρες,
Όπου τα μυστήρια της ζωής μπορεί να γνωρίζω.
Είθε να σας συναντήσω στις λεπτές σφαίρες ...
Namaste, Aloha, τόση αγάπη!
Kaypacha
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