
Kaypacha: Pele-rapport 11 april 2018.  

 

Dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport, varend in de rivier de Nijl. Ik wil 

je even een kort beeld geven van de woestijn, de bergen, het zand. Het is 

vandaag 11 april 2018. Venus staat nog steeds vierkant met de maansknopen, 

maar vandaag ga ik het vooral hebben over de Zon vierkant Pluto. De Zon in 

Ram die nog steeds wil toeslaan in het ‘nieuwe’ en Pluto die in Steenbok probeert 

vast te houden aan het verleden, oh help. Wat gaat er gebeuren. 

De Maan is in Vissen en vrijdag gaat ze naar Ram, en we hebben te maken met 

een groot wapen: de nieuwe Maan conjunct Uranus. De Zon, de Maan, Uranus in 

Ram, dat gebeurt zondag terwijl tegelijkertijd Mercurius vooruit gaat lopen. 

Dus al die reflectie, afwegingen en gedachten die je hebt laten gebeuren… het is 

nu tijd geworden om er echt uit te breken. Om vrij te komen. Dus dat is zondag. 

En maandag gaat ze naar Stier. Dus waarschijnlijk komen er grote dingen aan. 

Venus staat dus vierkant met de maansknopen en ze gaat door. Ze gaat verder 

naar een oppositie met Jupiter en komt driehoek te staan met Pluto. Dat is 

aanstaande dinsdag.  

Dus het gaat hier om liefde, het gaat om veranderingen, het gaat om nieuwe 

waarden, het gaat om uitbreiding van ons gevoel van wat er aan de gang is en 

wie we zijn. Zelfliefde, Venus in Stier, fantastisch! Driehoek met Pluto. Dat is echt 

heel mooi en dinsdag, daarmee samenvallend, gaat Saturnus retrograde. 

Die loopt al een tijdje vooruit, en op 9 graden, en nu gaat hij terug naar twee 

graden en een paar minuten of zoiets, dus we gaan achteruit en vooruit in de 

eerste graden van Steenbok. En ik denk dat ik even een plek ga zoeken op de 

rivier en ik spreek je daar. Daar gaan we. 

 

Okee, Salam Aleikum, zoals we hier zeggen op de Nijl of de ‘Neely’, zoals ze hier 

zeggen. Wat is er aan de hand? Dit moet kort zijn en ook heel snel gebeuren, 

want er is hier een heel slecht internet, het is per telefoon, ik weet niet eens of ik 

dit kan uploaden, dus dit zal het snelste, kortste Pele-rapport worden van aller 

tijden.  



Ik wil meteen terzake komen. Vandaag: de Zon vierkant Pluto.  Dit weekend, de 

Maan gaat door Waterman, dan naar Vissen en dan naar Ram. Dus zondag, met 

deze nieuwe Maan conjunct Uranus staan de Zon, de Maan en Uranus in Ram. 

Dit betekent rebellie, revolutie, initiatie, starten, beginnen, uitbreken naar 

onafhankelijkheid; zeggen wat ik wil, wat ik nodig heb, wie ik ben, waar ik heen 

ga, maar het staat vierkant met Pluto. Dit vierkant met Pluto is nog steeds 

gaande. En Mars en Saturnus in Steenbok probeert je tegen te houden. Probeert 

ons tegen te houden, en dit is een soort voorwaarde. Het is een grote 

voorwaarde waar we allemaal mee te maken hebben. En dit is het jaar 2018, 

Jupiter die door Schorpioen gaat. Alchemistische transformatie door een 

diepgaande dood en wederopstanding. En die dood en wederopstanding gebeurt 

in onze relaties, het gebeurt in onze families, met onze baan; we kunnen allemaal 

te maken krijgen met een bepaalde manier van sterven dit jaar. Van dingen die 

verdwijnen. De noodzaak om los te laten, of we er naar verlangd hebben of niet, 

of we willen of niet. 

De externe krachten die buiten onze controle liggen en groter zijn dan wij. Al die 

Steenbok-externe autoriteiten die ons proberen te domineren, proberen controle 

over ons te houden, en die proberen om ons te beperken ten dienste van hen, in 

hun ‘box’, om voor hen geld te maken, of hen zekerheid te bieden. Het is een 

zeer uitdagende tijd nu, omdat lieve mensen proberen anderen te plezieren. Ja, 

de lichtwerkers en de liefdevolle mensen willen anderen vasthouden en 

ondersteunen. Degenen die bang zijn, of degenen die angstig zijn of behoeftig 

zijn, en met al deze Ram-energie die speelt… en in het bijzonder als Mercurius 

direct gaat lopen. Dit weekend is een grote ommekeer. De dingen waar je lang 

mee bezig bent geweest en in het bijzonder wil ik noemen: schuld. En ik zal je 

zeggen dat ‘schuld’ de nummer één is, wat gebruikt wordt door de 

controlemechanismen om ons onder controle te houden. Om jezelf schuldig te 

voelen  of dat een slecht iemand bent omdat je ze in de steek laat, of ze verlaat, 

of dat je je niet aan je woord of je belofte houdt, of dat het nooit de bedoeling 

was dat je er iets aan veranderde, en waarin het altijd hetzelfde zou moeten 

blijven. En ‘dit is de manier waarop het moet gebeuren zodat ik me veilig en 

zeker kan voelen, en stevig en open en bla bla bla. Want anders ben jij een grote 

slechte wolf, of je bent een grote uitbuiter, of overheerser of je speelt gewoon 



een spelletje. Maar wat dan, je bent niet geloofwaardig of een leugenaar’. Ik 

bedoel maar te zeggen, het is gewoon… de lijst gaat maar door en door.  

Dus dit is echt een tijd voor elk van ons om daar eens naar te kijken. En als het 

aankomt op schuld dan zijn er twee soorten ‘schuld’. En dit is waar we echt voor 

moeten worstelen. Er zijn externe vormen van schuld die ons worden opgelegd. 

Door de kerk, door religie, door de regering, door partners, door ouders. Je moet 

zó zijn! En wij willen dat je ‘dát’ bent. Anders ben je slecht en fout, en je zou je 

ook slecht moeten voelen. Want je laat ons vallen. 

Dat is onder druk zetten, dat is veeleisend.  Steenbok staat voor ‘veeleisend’, 

Schorpioen is ‘eisen’, we bevinden ons in veeleisende tijden. Weet je wat ik 

bedoel? Ik weet zeker dat er mensen zijn die eisen aan je stellen.  

En daarnaast is er nog een vorm van schuld: en die vorm van schuld… en dat is 

waar we besluiten moeten nemen: is dit mijn waarheid? Wie ik wil zijn, mijn inzet, 

het pad waar ik me op bevind, en als ik ga aarzelen laat ik mezelf in de steek. 

En dan schaam ik me voor mezelf want ik leef niet volgens de standaard die ik 

voor mezelf heb gecreëerd. En dat is in het bijzonder het geval nu met Ram. Ram 

staat voor mijzelf, mijn instinct, mijn waarheid, ik moet het op mijn manier doen, 

ik moet luid en duidelijk voor mezelf praten, ik moet uitbreken, ik moet mezelf 

bevrijden van mensen die mij proberen te beperken, die proberen controle over 

mij te krijgen voor hun eigen zekerheid, voor hun eigen machtsgevoel, voor wat 

het dan ook is. En dat kun je op een vriendelijke manier doen. Je kunt het doen 

op een niet gewelddadige manier van communiceren. En je moet wel duidelijk 

zijn. Dit is een tijd om heldere grenzen te stellen voor onszelf. 

En deze grenzen niet door anderen te laten vaststellen voor ons. Dus wat vraagt 

dat van ons?  Jupiter in Schorpioen. Deep in mijn eigen schaduw graven, mijn 

onderwereld om echt te bepalen wat mijn eigen waarden zijn, tegenover de 

waarden die mij worden opgelegd. Of de waarden van anderen. En hebben we 

dezelfde waarden, dezelfde doelen, dezelfde idealen. Lopen we op dezelfde weg? 

En als dat zo is, dan is het tijd voor een diepere verbintenis. 

En met deze Uranus/Zon en deze nieuwe Maan in Ram kun je iemand pakken en 

met je meenemen en dan kun je hoger, verder en dieper gaan en wow! 

Want dit is de tijd voor een nieuw begin. En je zet misschien je zinnen zelfs nog 

meer en hoger op de dingen dan ooit. Je kunt zeer krachtig zijn, maar linksom of 



rechtsom, ik zeg dat dit weekend en deze tijd in het bijzonder, zoals deze maand, 

te maken heeft met in het nieuwe duiken, in het onbekende, en noodzakelijk ook 

betekent dat je uitbreekt uit het verleden. Dat je uitbreekt uit de gevangenissen. 

Dat je uitbreekt uit de beperkingen die ons opgelegd zijn door onszelf en door 

ons verleden, door conditionering van onze ouders, in onze jeugd, het is het 

loslaten van conditionering in het verleden. En in een ‘nieuwe ik’ stappen die 

ontwaakt is. Uranus is de planeet van de bevrijding. En het betekent 

‘experimenteren’. Het onbekende betreden, dus het kunnen zeer beangstigende 

tijden zijn. Dit kan een tijd zijn waarin het nodig is dat je je sterke punten 

aanspreekt; dit is een test. Dit is een uitdaging. 

Hoe sterk ben je? Ben je aan het toegeven? Ben je bang om jezelf te verdedigen? 

Je denkt dat je de ander pijn doet, je neemt de verantwoordelijkheid op je voor 

de gevoelens en de behoeften van anderen. En het leven van anderen. Dat kan 

leiden tot de gelegenheid waarin je anderen in staat stelt te krijgen wat zij willen, 

ten koste van jezelf. Dus dit is waar deze Weegschaal/Ram in evenwicht moet 

komen.  

Dus dit kan zo’n tijd zijn, waarin de mantra steeds opnieuw kan gelden: 

 

Ik weet dat ik gesmoord kan worden als 

ik naar adem moet snakken. 

Dat is het moment waarop ik de kracht moet aanspreken 

en mijn waarheid luid en duidelijk moet spreken. 

 

Deze mantra zegt het eigenlijk helemaal. 

Als je je niet ‘gesmoord’ voelt, prachtig! 

Dat is zelfs ‘wow!’ 

Als je al die tijd de waarheid hebt gesproken, dan heb je niet zoveel muren om je 

heen en beperkingen. Men weet waar jij staat. 

Als je afbreuk hebt gedaan aan jezelf en niet je eigen waarheid uitspreekt, dan 

heb je meer te maken met… en dat is waar Uranus plotseling en onverwachts 

zegt: ‘ik ben er klaar mee, ik ben weg hier, het is over en uit.’ 

Dus… zo niet, en dat ik wat ik al zei, als je al die tijd de waarheid hebt gesproken, 

dan is dit een tijd waarin je vooruit schiet en vertrekt. 



En dan wil ik je feliciteren en je aanmoedigen om je broeders en zuster te helpen. 

Leer hoe je die innerlijke kracht van Ram kunt oproepen, die deze vuurtekens 

hebben, en dat je echt de waarheid ziet en in je eigen waarheid gaat staan 

tegenover de gevestigde orde of het patriarchaat, of het verleden of je ouders, of 

je partner of wie het ook is. Het is gewoon… maak ruimte! 

Maak ruimte. Je hebt ruimte nodig om te groeien. Je hebt ruimte nodig om te 

bewegen. Je bent een bloem die gaat bloeien en je moet open kunnen gaan. 

Dus pak deze kans: Zon, Maan, Uranus die de toon zet voor de komende maand. 

Dus ‘Doe het gewoon!’  

 

Namasté, aloha, heel veel liefde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


