
Pele-Rapport voor de week van 25 april 2018 

 

Hallo goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport voor 25 april 

2018. Ik weet niet hoe dit gaat uitpakken, want ik ben op een eiland met veel 

wind. Ik hoop dat je me kunt horen. 

We weten dat Venus gisteren naar Tweelingen is gegaan, en vandaag is het niet 

de ideale dag voor een Pele-rapport met Mercurius vierkant Saturnus. Hmmm…  

over blokkades in communcatie gesproken. Obstakels, beperkingen, soms zelfs 

kleingeestigheid, daar zullen we voor moeten oppassen. En dan hebben we ook 

nog te maken met Mars conjunct Pluto in Steenbok. 

Dat is morgen exact en dat is al een week gaande en dat zal nog een week gaan 

duren en daar is ie dan: Mars conjunct Pluto in Steenbok. De kerk, inderdaad. 

Maar er zijn ook een paar positieve aspecten te melden hier, dus ik wil niet te 

moeilijk en negatief doen; vrijdag hebben we Mercurius driehoek met de 

noordelijke maansknoop. Zondag staat de Zon conjunct met Saturnus… ik bedoel 

driehoek, sorry.  Dus we hebben de Zon die driehoek staat met Saturnus, we 

hebben Mercurius driehoek met de knopen, er zijn een paar prachtige aspecten.  

 

De Maan gaat door Maagd en dan naar Weegschaal, als een soort uitgaand 

aspect en gaat morgen –donderdag- naar Weegschaal en dat zal in de richting 

gaan van partnerschappen en relaties. We hebben de Zon conjunct Uranus-Maan, 

die nieuwe Maan zet als het ware de toon voor een revolutie voor ons voor deze 

maand, dus het zal echt zijn invloed hebben om te zien hoe wij ons allemaal als 

individuen kunnen verbinden en verenigen en kunnen communiceren  om echte 

sociale structuren en instituten te gaan opbouwen die niet hetzelfde zullen zijn als 

het oude patriarchaat. 

En zondag gaat ze naar Schorpioen tot we uiteindelijk een volle Maan hebben; 

Stier-Schorpioen en dat zal in vierkant staan met de maansknopen, zeer krachtig 

en machtig. Maar dan zal de Maan maandag komen opzetten en samenkomen in 

een conjunctie met Jupiter. Dus laat ik een fijne plek zoeken en even te gaan 

zitten. Ik zal proberen een plekje te vinden waar ik kan zitten zonder al die 

mensen om me heen. 

 



Okee, zoek het maar eens op. De kathedraal. Er is geen belangrijkere 

representatie, volg mijn hand, daar is ie: het patriarchaat. 

Mars conjunct Pluto in Steenbok. 

Solide steen. Gevormd en vormgegeven door mannenhanden. Voor en door de 

man. De vrouwen kunnen er ook komen, maar die moeten hun hoofden afdekken 

en hun schouders en zo. Waarvoor?  Voor de door de mannen gecreëerde 

religies. Door de mens gecreëerde geloofssystemen. Om datgene te vormen en te 

structureren wat we gebruiken… in het verleden hebben gebruikt om onze keuzes 

te maken, onze besluiten te nemen, om de wetten en de regels te volgen die ons 

zijn opgelegd door de tien geboden. Of door Mozes of door de Paus, of door 

externe autoriteiten. Dit is waar we een externe autoriteit aanbidden. 

Jahweh, Jehova, Jezus, Allah, Mohammed, waar of wie dan ook, Boeddha.  

En dat is ergens daar. En wat doen we nu?  

We sluiten het patriarchaat af. Pluto is op dit moment op zijn eigen zuidelijke 

maansknoop. Na duizenden jaren… het heeft duizenden jaren nodig om de 

knopen van Pluto rond te laten gaan in de dierenriem. 

Dus hij staat op zijn eigen zuidelijke knoop en dat is Shiva, Kali, die de wortels 

eruit snijdt, de wortels eruit trekt; alsof het die boom uit de bodem trekt. Trek die 

plant eruit, graaf het op, want we zijn aan de vooravond van een nieuw tijdperk. 

We brengen dit nieuwe paradigma tot leven; en als Mars over Pluto heen gaat, 

begint er een nieuwe cyclus. 

En deze nieuwe cyclus kan zijn: eenheid in diversiteit. Dit is de eeuw van de 

Waterman, en dit vraagt van ieder van ons om ons hart te vergroten, ons 

bewustzijn uit te breiden, in plaats van uitsluiten, bekeren, veroordelen, ja? 

Veroordelen en bekeren betekent zoiets als ‘je zit binnen onze kerk en je gelooft 

wat ik geloof, bla bla bla’, zoals in dezelfde huidskleur of religie, of cultuur of 

dollars of wat dan ook, valuta… Of we diversifiëren en we vergroten ons hart om 

meer te kunnen omvatten. Misschien zelfs niet… maar om de verschillen te 

tolereren om werkelijk ons bewustzijn uit te breiden om meer te kunnen 

omarmen en vast te kunnen houden. Dat in plaats van een nieuwe cultuur te 

starten, meer nog dan een nieuwe revolutie te beginnen die voor slechts een 

kleine groep mensen bedoeld is. Het idee kan zijn in dit geval om je aan te 

sluiten en anderen met een open hart uit te nodigen, en dit is de noordknoop 



van de maan die door Leeuw gaat. Dit is die Uranus-Zon-Maan conjunctie die 

deze hele maand zal duren. En nu ook een nieuwe Mars-Pluto, en dat betekent; 

doe de dingen op een andere manier, hoe? Met inspiratie, liefde, opwinding. Het 

is aantrekking, in plaats van afstoten; door muren, veroordeling, uitsluiting, en 

dingen als ‘jij maakt er een zooitje van, jij bent slecht en je zit fout’.  Nee, nee 

nee. Dat betekent niet het creëren van een nieuw paradigma, dat creëert alleen 

maar strijd. Een nieuwe oorlog, een nieuwe revolutie. 

Gewoon de ene club controle-figuren vervangen door een andere club controle-

figuren.  Dat is geen verandering. 

Wat wij willen is verandering. 

 

Dit is een goede tijd voor het instellen van nieuwe instituten. Nieuwe vormen. En 

dat begint met ons bewustzijn, dat begint met onze ‘wil’ en het gaat om 

includeren. Dat is waar de mantra van deze week over gaat. 

Het gaat om ‘wij’, ‘wij’ wij samen. Dus we moeten een manier vinden om de 

katholieken te bereiken, we moeten een manier vinden om de moslims te 

bereiken, we moeten een manier vinden om allerlei geloofsystemen te bereiken.  

Op een vlak waar alle geloofsystemen in geloven: liefde! 

Als wij modellen en voorbeelden worden, autoriteiten van liefde dan zullen we 

aantrekken met ons hart, ons magnetische veld. Dat zit niet zo sterk in woorden 

of doctrines of dogma, het zit in onze actie, het zit in mededogen. We hebben 

Neptunus die door Vissen gaat, dit is echt zo’n mooie tijd… Als wij hoger kunnen 

reiken en uit kunnen reiken en groepen kunnen creëren; ik deed een workshop in 

Athene en ik doe nog een workshop hier dit weekend in Mallorca. Het creëren 

van groepen mensen, containers creëren. Steenbok is een container. En we willen 

veilige, prachtige, schone containers creëren, ten eerste in ons eigen bewustzijn 

door duidelijk te zijn over ons doel, en dan in onze kracht te staan.  

Autoriteit ontstaat met een gerichte opstelling. 

Denk maar eens aan je wervels. Je gaat naar de chiropractor, als je wervels 

allemaal… dan loop je rond, gebogen, krom, je hebt pijn, dan ben je niet op je 

best, man! 

Dan ga je naar de chiropractor en dat gaat zo… 



En je doet je Kundalini Yoga en je recht je rug en je zet Jolla bandas en Root 

locks en je doet dat in een rechte lijn, dan kan de kracht gaat stromen. Dan gaat 

de ‘chi’ stromen, de levenskracht kan dan stromen. 

En dit is Mars-Pluto; Mars-Pluto is als de Kundalini die wil oprijzen. Ben je 

afgestemd? Met iets hogers, groters, dat krachtiger is dan je ego-zelf? 

Steenbok staat niet alleen voor externe autoriteiten, maar de ultieme autoriteit is 

God-Godin, de bron of de schepper. 

Ik heb zelf de voorkeur voor de bron-creator dan andere termen. 

 

Dus dit is echt een tijd voor check, check, check. 

Het is als de astronaut bij de lancering en die gaat daar even doorheen, of de 

piloot met het vliegtuig, check, check, check. 

Afstemming, afstemming, afstemming… Okee, dan boem! We zijn klaar, 

vertrekken maar! 

We kunnen aftellen, dit is de tijd voor het aftellen. 

Een enorme hoeveel kracht is voor ons beschikbaar:  we willen het gewoon 

inzetten, overeenkomstig met onze gidsen, in plaats van onze eigen persoonlijke 

hebzucht, de behoeften, doelen, wensen, zodat het niet manipulatief wordt, dus 

ga ervoor! 

Dit is echt een tijd van doorzetten. En deze volle Maan in Stier en Schorpioen die 

eraan komt, en dit is nog even verder weg nu… -sommigen van jullie die naar 

deze rapportage luisteren- voor die volle Maan, maar nogmaals, dit brengt mij bij 

‘Stier, tweede huis, Venus, zelfliefde… dat is iets wat we nodig hebben om iets 

krachtigers op te bouwen dat groter is dan wij zelf, groter is dan wat we in ons 

eentje kunnen doen met die Schorpioen energie. En die Maan komt eraan en 

komt conjunct te staan met Jupiter die daar in Schorpioen staat. En… het ziet 

ernaar uit dat dit in deze week kan toeslaan, je meesleept, klappen kan geven… 

Krachtig, echt krachtig! 

Er kunnen doorbraken zijn, en die doorbraken kunnen zijn; loslaten van oordelen 

uit het verleden, dogma’s, beperkingen uit het verleden door externe autoriteiten, 

en in afstemming komen met onze eigen unieke, individuele, ultieme autoriteit. 

On namo guru dev namo, ik buig voor de oneindige wijsheid in mijzelf. 

Ga daar naar binnen en stem je af op de oneindige wijsheid in jezelf. 



En dan kunnen we het echt voortbrengen en grote veranderingen op deze 

planeet bewerkstelligen. Dat zal geweldig zijn. 

 

Dus: 

Er kan een enorme kracht zijn 

die wordt aangewend voor jou of voor mij 

Maar als we het samenbrengen 

werkt het zoveel beter 

wanneer ‘jij’ en ‘ik’ tot ‘wij’ worden. 

 

Dat is waar het om gaat. Dat is waar het om gaat, dat is wat we kunnen doen. 

In onze individuele persoonlijke relaties, binnen onze zakelijke relaties, en met de 

samenleving als geheel. 

Ik bedoel in andere woorden, en dat heb je waarschijnlijk ook van andere 

astrologen gehoord, dat het ook een nogal gewelddadige, agressieve en 

egoïstische vorm van energie kan zijn. Mars-Pluto, wanneer het niet wordt 

aangestuurd door deze hogere begeleiding waar ik het over heb. 

Het kunnen echt dictators of overheersers zijn die een enorme controle proberen 

over te nemen, dus we willen niet in zo’n val gaan trappen, toch? 

Okee, dus… 

 

Er kan een enorme kracht zijn 

die wordt aangewend voor jou of voor mij 

Maar als we het samenbrengen 

werkt het zoveel beter 

wanneer ‘jij’ en ‘ik’ tot ‘wij’ worden. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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