
 
 
 
 
Pele-Rapport voor de week van 18 april 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport voor 19 april 2018. 
Ik kom bij de oude tempels van Egypte vandaan en ik kwam hier terecht bij de oude 
tempels van Griekenland. Daar is het Acropolis op de achtergrond. Ik ben in de 
bergen, het gebied tussen de bergen van de Nimfen en de Muzes. En iets verder 
van hier is de plek waar ze de eerste Senaat hebben gehouden. Waar ze de 
democratie hebben gecreëerd. Het is een zeer krachtige tijd voor alle aspecten die 
op dit moment gaande zijn, in de wereld, in Steenbok, de visie van vrijheid wordt 
uitgedaagd, van keuzes; het kiezen van functionarissen en alle andere dingen, de 
leiders die op een bepaalde manier het volk laten zakken. 
 
Maar goed, de Maan is nu in Tweelingen en vandaag, vandaag staat de Zon 
conjunct met Uranus. Jazeker. De grote Revolutie.  Ja en morgen, donderdag, gaat 
de Zon naar Stier, dus we gaan het daar over hebben. En Mars komt eindelijk exaxt 
conjunct te staan met zwarte maan Lillith. Hij is rondgereisd en deze conjunctie is 
echt al een tijdje aan de gang. En morgen is dit aspect exact.  
En de Maan gaat vrijdag naar Kreeft en vrijdag en zaterdag komt ze in oppositie met 
Saturnus, Lillith, Mars, Pluto, onze hele groepje in Steenbok dat daar nog bovenin 
staat.     
En zondag gaat ze naar Leeuw en we hebben daar een eerste kwart vierkant op 2 
graden en 42 minuten van Leeuw, vierkant met de Zon op 2 minuten en 42 minuten 
van Stier. Nog steeds conjunct met Uranus. 
Dus, als laatste maar niet het minste.. ik hoop dat het niet te winderig is hier, maar 
Pluto gaat stilstaan en gaat dan zondag retrograde lopen. Gelijk daarmee, vierkant 
de Maan en uiteindelijk, dinsdag zal Venus naar Tweelingen gaan. Dus ze stond nu 
in oppositie met Jupiter, ze stond driehoek met Pluto en in oppositie met Jupiter en 
nu is ze bezig aan haar laatste graden in Stier, waar ze de heerser van is. Ze was daar 
op haar plek, ze was ongeveer een maand lang een gelukkige kampeerder daar, 
maar nu gaat ze naar Tweelingen. En tegen die tijd, dinsdag, zal de Maan naar 
Maagd gaat. Dus we hebben te maken met een Maan die een transit maakt waarbij 
ze vierkant komt met Venus. 
Laat ik een goede plek vinden om te gaan zitten en met jullie te praten en… 
ik zie je zo. 
 
Okee, hallo allemaal. Ik hoop dat jullie je goed voelen tijdens deze dagen, die zo 
zwaar zijn. Ik sta hier bij de rotsen en de stenen van oude beschavingen en er is 
niets –hoe kan ik dat zeggen- duidelijker, dan de herinnering aan hoe tijdelijk 
culturen zijn, of hoe tijdelijk leiders zijn, en heersers zijn. En culturen, en 
samenlevingen en regeringen en instituten. Ze rijzen op en ze vallen. En als we 
werken met de evolutionaire astrologie, werken we met reïncarnatie; dat we hier zijn 



 
 
 
 
geweest. Dat we levens misschien hier levens hebben geleid in Griekenland, dat we 
levens hebben gehad in Egypte, dat we levens hebben gehad in India. En dat we 
oude zielen zijn die in vele levens door zeer verschillende tijdens zijn gegaan en die 
nu terugkomen op een zeer cruciaal keerpunt in de geschiedenis. 
In de geschiedenis van de evolutie van onze soort. Dus we zijn allemaal nu 
geïncarneerd en het is een zeer krachtige tijd. En er is zoveel om over te praten 
vandaag. Ik had zoveel geweldige gesprekken, onthullingen, dromen, herinneringen 
en zo.  
 
Ik had het over de oorsprong van de menselijke soort met een aantal gasten in 
Egypte en mijn mening over dingen als… ja, in de zeer oude tijden van de eerste 
mythologie was Cuneiform Gilgamesh en het schetste sommige delen van de 
Sumerische mythologie. En in de Sumerische mythologie waren de grote leiders 
Enlil en Enki. En sommigen zeggen dat Enlil en Enki buitenaardse kapiteinen, leiders 
waren. En ze hadden een meningsverschil. Ze kwamen naar de aarde om het goud 
te ontginnen en één van hen wilde slaven creëren als robots of automaten. En de 
ander wilde feitelijk een ras creëren dat zich kon voortplanten. En het grote verschil 
tussen deze twee was, dat wanneer je een ras ontwikkelde dat zich kon 
voortplanten, dan zou het zijn eigen evolutionaire traject gaan volgen. Dat is de 
geboorte van de vrije wil. 
Nou, de kapitein zei ‘laten we een nieuw mensenras maken op deze planeet. Laten 
we deze planeet bezaaien met een nieuw mensenras.’ Eén. 
En dit is waarom: voortplanting en seksualiteit gaat zover terug in de geschiedenis. 
Dat zagen we in de Egyptische tempels, je kunt het zien bij Noah; deze hele 
mogelijkheid tot vrije wil werd geboren met onze seksualiteit. 
En die seksualiteit is onz voornaamste, zeer krachtige, fundamentele, instinctieve 
verlangen. Het is de draak, het is de kundalini, de levenkracht, waar we nu allemaal 
mee te maken hebben, nu Jupiter Schorpioen passeert. 
Dit is een krachtig jaar van transformatie in onze diepste, donkerste schaduwachtige 
hoeken van onze verlangde natuur. 
 
En we zien dit met de zwarte maan Lillith en Mars conjunctie, op dit moment en 
morgen,  en als we kijken naar deze manifestaties, kunnen we zeggen dat de 
fundamentele belangrijkste wortel is, de bronnen uiteraard van onze drijfveren, en in 
het bijzonder nu. De Zon gaat naar Stier en Venus staat in Stier. Stier is het teken 
van overleving. Fysiek, financieel, voortplanting, kinderen, nageslacht, dus seksuele 
kracht. En het is een basisbehoefte in de mens om gezien te worden. Om gezien te 
worden, om erkend te worden als belangrijk, als waardevol. Dat geldt ook voor het 
tweede huis van de Stier, het nauseaanse Venus-archetype, van eigenwaarde en 
zelfvertrouwen. En de behoefte om erkend te worden heeft heel veel te maken met 
Steenbok. En daarom hebben we veroveraars, we hebben bommenwerpers, we 



 
 
 
 
hebben gevechtstroepen, we hebben wereldleiders die met elkaar rivaliseren en 
strijden om méér. 
We hebben hebzucht, we willen hamsteren, in seks. We hebben lust en afgunst, en 
jaloezie en bezitsdrang.  
 
We hebben al deze diepgewortelde instinctieve energieën. En nu wil ik het hebben 
over de positieve kant van Steenbok. De positieve kant van deze Pluto, Mars, 
Saturnus in Steenbok heeft te maken met integriteit. Het gaat om grenzen, het gaat 
om het opbouwen van karakter volgens de moraal en de ethiek die ontdekt zijn in 
het teken Boogschutter. De laatste paar jaar, twee en een half jaar van 2015, 2016, 
2017 waarin Saturnus door Boogschutter ging, was een tijd voor ieder van ons om 
te reflecteren op onze eigen persoonlijke waarheid en om die waarheid uit te 
breiden. En werkelijk te groeien in een zich uitbreidend bewustzijn. En nu Saturnus 
naar Steenbok is gegaan, is het tijd om de daad bij het woord te voegen, het is tijd 
om ons sterk en duidelijk vast te houden aan die persoonlijkheid. Steenbok/Saturnus 
bouwt een persoonlijkheid op. Wie wil ik zijn? 
Ik heb de vrije wil. Ik heb de vrije keuze om te beslissen op elk moment van de dag, 
in elke relatie, in elke ontmoeting wie het is die ik wil zijn. 
En op welk trillingsniveau.  Dit is waarom we dat kunnen kiezen: gaan we evolueren 
of gaan we terug; opnieuw terug naar de dieren. Ik denk dat ze feitelijk nieuwe DNA 
hebben geïnjecteerd bij de apen en dat was de geboorte van de mensheid. Er 
zitten enorme gapende gaten in de evolutietheorie van Darwin, die grote sprongen. 
Plotseling wandelen ze rechtop en maken ze gereedschappen. 
Daar zit zo’n gat. Dat is geen gat. Het is interventie. Wat we kunnen zeggen is dat 
het de lagere trilling-expressie is. Zoek ik overheersing? Om gezien te worden, en 
groot te worden, en machtig.  Is het de primitieve…. ik wil de gorilla’s en de apen 
niet tekort doen, maar ben ik echt bezig om de baas te worden? Of de bazin? Of de 
koning of de koningin?  Of wil ik mijn trilling verhogen? 
 
En dit verhogen van mijn trilling heeft zo veel te maken met innerlijk werk. En dit is 
waar de mantra van vandaag mee te maken heeft. Ik heb er een vreselijke hekel aan 
om de praten over verdoemenis en wanhoop, maar laten we het onder ogen zien. 
Zoals ik al eerder heb gezegd en ik ga het in de komende jaren opnieuw zeggen, 
we bevinden ons in een afsluitende, balsamische cyclus.  Saturnus nadert Pluto, de 
laatste fasen. Lillith nadert Pluto, de laatste fasen. Mars nadert Pluto, de laatste 
fasen, zelfs Jupiter nadert Pluto, in de laatste fasen. Dat duurt tot 2020, vanaf nu tot 
2020 sluiten we een vierduizend jarige cyclus af, sinds de laatste Jupiter-Saturnus-
Pluto conjunctie. 
Eindes, afrondingen, het is chaos, ontnuchtering, het is het grote loslaten en wij 
gaan Syrië bombarderen? Okee, het nieuws dat we zullen gaan ontvangen van de 
regering, van de media, overal vandaan: internet, waar dan ook vandaan, waar jouw 



 
 
 
 
informatiebron dan ook vandaan komt, er zal overvloed komen aan negatief, 
machtig, rampzalig nieuws. Of het nu natuurlijk is, zich ontwikkelend; we hebben 
Cheiron op 0 graden Ram. De laatste keer dat Cheiron in Ram binnenkwam werd 
Martin Luther King vermoord, Robert Kennedy werd vermoord, er waren 
vredesdemonstraties voor vrede en tegen de oorlog. Dat was 51 jaar gelden toen 
Cheiron voor het laatst voorbij kwam.  
 
Dus we komen nu in een periode, zoals ik het zie, waarin we zeer sterk afgeleid 
kunnen worden, we kunnen ons centrum kwijtraken. We kunnen overbezorgd raken 
door krachten die buiten onze controle liggen. Jupiter door Schorpioen; enorme 
grote krachten buiten onze controle.  
Ik wil je aanmoedigen, ik wil niet zeggen dat je een struisvogel moet zijn die zijn 
hoofd in het zand steekt en negeert wat er allemaal gebeurt. Maar… je innerlijke 
wereld, je innerlijke realiteit, je innerlijke trillingsfrequentie is van het allergrootste 
belang.  
 
Stel jezelf voor als een vuurtoren in een storm. Waarbij schepen zinken en mensen 
doodgaan en iedereen is de weg kwijt in de chaos.  Het is zeer belangrijk voor jou 
dat je niet verloren raakt in die chaos. Dit is waar Steenbok naar voren komt. Ik ben 
een vuurtoren, ik ben solide, mijn licht zal schijnen in het donker. Door de regen 
heen, door de wind heen, door de aardbevingen heen, door de media, door mijn 
familie, door mijn samenleving. 
Stel jezelf voor als een chirurg of als een genezer in een ziekenhuis. En de bommen 
vallen uit de lucht en de mensen lijden en de afdeling spoedeisende hulp is vol. Het 
is belangrijk om gefocust te blijven op datgene wat je onder controle hebt. En wat 
je onder controle hebt, ben jijzelf. 
En Steenbok heeft te maken met zelfdiscipline en zelfbeheersing, en echt opereren 
en functioneren op de hoogste niveaus van ethische, morele integriteit en vast te 
houden aan mijn voorwaarden en mijn situatie, en om er echt te zijn. 
In vroeger dagen was het de vader. Kronos, de grote vader. Dat is het tiende huis, 
dat heeft te maken met de vader. 
Degene die de wetten bepaalde en de grenzen, die zei: dit gaat gebeuren en dit ga 
ik tegenhouden.  
 
Dus laten we eens naar de mantra kijken.  
 
Mijn bewustzijn is een kelk,  
Voor het spirituele licht van boven,  
Mijn wensen, behoeften, angsten en verlangens,  
kleuren dan wat ik liefde noem. 
 



 
 
 
 
Er gaat heel veel liefde rond en ik wil ‘liefde’ tussen aanhalingstekens zetten. 
Er gaat veel ‘liefhebben’ rond en als de Zon naar Stier gaat en Venus naar 
Tweelingen zal ik misschien wat meer daarover zeggen. Ik houd hier een aantal 
workshops over relaties en seksualiteit. Stier is fysiek: fysieke, seksuele, zinnelijke 
expressie, en onze verbinding met ons lichaam en onze fysieke wereld. En dus deze 
“liefde” is onze eigen impressie, het zijn onze eigen definities. En als wij –als 
individuen- oude patronen, oude conditionering of lagere trilling en instinctieve  
componenten van onze psychologie, van ons bewustzijn verwarren en vermengen, 
en dan kunnen we zeggen ‘dit is liefde’ terwijl het lust is. 
Dit is liefde, als het overheersing is, of hebzucht. 
Dit is liefde, terwijl het manipulatie is. 
Dit is liefde, terwijl het escapisme is. 
Dit is liefde, want het is bla bla bla bla. 
De lijst is eindeloos. 
We vertellen onszelf verhaaltjes. Om onze gedragingen te rechtvaardigen. 
Dus dit is een tijd van opschonen. 
Dit is een tijd van echt diep in onszelf gaan kijken als Pluto achteruit gaat lopen. 
Dan reflecteren we op de diepste schaduwelementen van onze ziel. 
  
En weet je, wensen, behoeften, angsten en verlangens, daar kan nog meer aan 
toegevoegd worden. 
Wil, begeertes, fantasieën; we hebben al die dingen die maar doorgaan in onze 
lagere geest, in ons egocentrische lichaam, ons animale instinctieve zelf. 
En we kleuren het spirituele licht in. Wat is je favoriete kleur? 
Is het goud, magenta, paars, of het kan zelfs grijs of zwart zijn. 
Als je het inkleurt en verdunt en het wordt dan minder puur, en minder waar, en 
minder van het origineel of de bron… 
Zomaar wat dingen die naar boven komen bij deze transits. 
De Maan gaat door Tweelingen, Kreeft en Leeuw, dat is het persoonlijke innerlijke 
gebied van mijn innerlijk kind, mijn innerlijke wereld, mijn innerlijke gevoelens. 
Dus raak niet teveel verdwaald en kijk niet naar de astrologie die kan vertellen wat 
er daarbuiten allemaal gebeurt, maar laten we de astrologie gebruiken om te kijken 
wat we hier van binnen kunnen doen. Om ons uiterste best te doen om te zijn wie 
we kunnen zijn. Om de vuurtoren te zijn, het baken, de healer, de leraar, 
verpleegster, dokter… 
En echt een geschenk te zijn voor de hele mensheid. 
  
Nog een keer de mantra: 
 
Mijn bewustzijn is een kelk,  
Voor het spirituele licht van boven,  



 
 
 
 
Mijn wensen, behoeften, angsten en verlangens,  
kleuren dan wat ik liefde noem. 
 
Dat je prachtig mag kleuren wat je liefde noemt en dat je het mag ervaren in elk 
aspect van je leven. 
 
Namasté, aloha, heel veel spirituele liefde! Goddelijke liefde. 
 
 


