
Pele-Rapport voor de week van 16 mei 2018 

 

Goedemiddag, dit is Kaypacha, opnieuw, met het wekelijkse Pele rapport voor 16 

mei 2018. En er zijn zoveel aspecten aan het werk op dit moment. 

Als je naar de horoscoop kijkt aan het begin van dit rapport, Dan kun je wellicht 

echt een idee krijgen dat we een hele workshop van een week kunnen doen. 

Alleen maar op die horoscoop. En over deze week en wat er aan zit te komen. 

Zeer krachtig. We hadden gisteren de nieuwe Maan in Stier. En ze is op dit 

moment in Tweelingen tijdens dit rapport, en ze blijft daar tot donderdag. 

 

Maar ondertussen gaat vandaag Mars naar Waterman en komt exact vierkant te 

staan met Uranus in de eerste graden van Stier. 

Mars blijft in Waterman voor zo’n zes maanden, hij gaat eventjes terug in 

Steenbok voor een korte periode, maar komt dan terug in Waterman, in 

conjunctie met de zuidelijke maansknopen, komt zo’n beetje vierkant met Jupiter 

te staan. Maar we gaan het hebben over Mars in Waterman voor een flinke 

periode. Maar dan morgen staat Lillith exact conjunct Pluto. 

Dus ik ga even de bamboe-grot binnen. Deze beide persoonlijkheden hebben te 

maken met de duistere kant, de onderwereld. De baarmoeder, waar het zeer 

donker is en eng. Je kunt niet zien wat er uit tevoorschijn komt, Gelukkig hebben 

we een opening aan de andere kant, dus ik loop even door deze ‘grot’ heen. Ik 

hoop dat de camera het hier nog doet en dat je er een idee van krijgt. 

 

Hier is nogal wat bamboe, zoals hier is een heel kluster met bamboe, en die 

hangt en leunt over het andere kluster bamboe heen. Om een grot te vormen. 

En dat is ook toepasselijk voor de Maan die naar Kreeft gaat, en zaterdag gaat 

ook Venus naar Kreeft. 

Dus we hebben die watertekens, we hebben Lillith en Pluto, en die hebben te 

maken met waterplaneten. Pluto heerst over Schorpioen. 

En wat zet dat in beweging? Mercurius. Vrijdag gaat Mercurius –die als een soort 

God enige toegang had tot de onderwereld, dat is de boodschapper van God, 

weet je nog- Mercurius komt vierkant te staan met de maanknopen, dat is vrijdag. 

En komt tegelijkertijd driehoek te staan met Saturnus. 



Dus vrijdag is ook een vruchtbare dag. Zaterdag gaat Venus naar Kreeft. En de 

Maan komt ook in een vierkant met Uranus en in oppositie met Mars. 

Dus zaterdag is ook een dag vol gebeurtenissen. 

En dan, zondag, gaat de Zon naar Tweelingen. Dit is bepaald interessant want 

zondag hebben we de Zon, Mars, Cheiron, Uranus en Venus allemaal op 0 of 1 

graad staan, dus als je planeten hebt die op 0 of 1 graad staan, dan zul je een 

overmatig aantal aspecten hebben, die aspecten maken met deze planeten. 

En dan uiteindelijk maandag, zal de Maan vertrekken uit Leeuw en komt dan in 

haar eerste kwartier te staan met de Zon, die op dat moment is verplaatst van het 

vaste…   

het is een nieuwe Maan en het is een interessante tijd, want we hebben zo’n 

nieuwe Maan die de cyclus bepaalt voor de volgende maand. Maar als ze aan het 

eind van een teken staat en de Zon verandert van teken.. zoals we laatst hadden, 

toen hadden we een nieuwe Maan in Ram en een paar dagen later ging de Zon 

naar Stier. Nu hebben we de nieuwe Maan in Stier en de Zon gaat naar 

Tweelingen. 

Dus de toon wordt als het ware gezet voor de maancyclus, maar dan verandert 

het. Het wordt gevormd, het opent dingen. 

Maar goed, daarnaast en daarna komt Mercurius vierkant te staan met de 

knopen, vrijdag en gaat door en komt in een exacte oppositie met Jupiter, dat is 

aanstaande woensdag. 

Dus laat ik even een rustige plek vinden om voor de camera te gaan zitten, en 

dan eens kijken of ik je een idee kan geven van de omvang van deze bamboe en 

wat deze bamboe-grot veroorzaakt.  

Kijk hier eens, deze bamboescheuten zijn enorm. 

Ik weet niet hoe snel dat groeit of hoe ze zijn, maar ze zijn echt fenomenaal. 

 

Het is grappig, maar ze zijn supersterk en je kunt er huizen mee bouwen. En ze 

zijn sterker dan ongeacht welk andere soort hout als je een huis bouwt, maar ze 

zijn ook super flexibel zoals je kunt zien, want ze buigen door en maken op die 

manier de grot. 

Maar goed, genoeg over de natuur, laat ik verdergaan met de astrologie, ik 

spreek je zo. 



Okee, wat vind je hiervan? 

Ik moet hier een keuze maken tussen de entree naar de bamboe-grot, OF… ik ga 

het open pad op langs de grot. 

En dit kan een tijd zijn van keuzes, tussen ‘wil ik de onderwereld in gaan en mijn 

donkere schaduw onder ogen te komen. En ga ik door een transformatie, een 

wedergeboorte en wil ik oude illusies loslaten. Of misschien oude doelen of 

relaties, of oude manieren van werken en word ik opnieuw geboren aan de 

andere kant. Als een andere persoon met een andere identiteit en een andere 

toekomst?  Of wil ik het probleem omzeilen en wil ik er langs lopen aan de 

buitenkant. En dus gewoon voortzetten, vasthouden, hetzelfde blijven. Door te 

denken dat ik daarmee weg kan komen voor nog één of twee levens. Dit is… het 

is daar echt tijd voor om naar die opties te kijken. 

En dat is zeer interessant, want dit is al een tijdje aan de gang. 

 

Want Uranus gaat door Stier en dat is totaal anders dan de afgelopen zeven jaar, 

toen Uranus door Ram ging. Ram is een hoofd- en vuurteken. Uranus die daar 

binnenkomt, in het hoofd en vuur, en dat is dan ‘okee, ja! Laten we veranderen’.  

Maar Stier is een solide, aarde- en vast teken. Mijn overleving, mijn 

basisfundament, seksueel, aards, financieel, en dat is ‘knallen’.  

Het is solide en vastbesloten. In feite heeft te te maken met mijn eigenwaarde, 

mijn eigen waarden en wie ik in essentie en simpelweg ben. Stier is nogal 

simplistisch: het is gewoon ‘Dit ben ik’.  

 

Dus we hebben te maken met deze dynamiek en dit staat vierkant met 

Waterman. En Waterman is de toekomst. En de toekomst betekent verandering, 

de toekomst gaat naar het onbekende. En de toekomst betekent het openen van 

het derde oog en ontwaking en bevrijding. 

En Stier zegt ‘wat bedoel je met bevrijding, man? Ik sta gewoon vast en stevig!’ 

Dus dit Mars-Uranus vierkant, dat is nu gaande, maar zoals ik al zei gaat Mars 

retrograde lopen. Hij komt tot 9 graden Waterman nadat hij de zuidelijke 

maansknoop heeft geraakt en komt dan weer terug. Komt dan opnieuw vierkant 

met Uranus en gaat dan weer vooruit. Het is niet eerder dan september. Van nu 



tot september zullen we met die spanning te maken hebben tussen ‘zal ik 

hetzelfde blijven of zal ik veranderen?’ 

En dit is nogal fundamenteel, want ik weet dat ik in een stukje zit van 

onvoorwaardelijke zelfliefde. Stier gaat over het leren van onvoorwaardelijke 

zelfliefde. 

Dus als je terecht komt in dat stuk ‘zal ik mezelf gewoon accepteren zoals ik ben’, 

dan is dat onvoorwaardelijke zelfliefde. 

 

Maar dan, waar zit dan de evolutie in? Dus we kijken ook naar Pluto en zwarte 

maan Lillith die conjunct staan daar boven in Steenbok. En Jupiter die door 

Schorpioen gaat; uitbreiding van bewustzijn. Het verwelkomen van meer, en meer 

en meer en meer. 

Mars in Waterman wil buiten het bekende en het vertrouwde gaan, om een 

groter perspectief te kunnen krijgen en de lat hoger te leggen en onszelf te 

verbeteren. Dus waar is de zelfvernieuwing in evenwicht met de acceptatie van 

onszelf?  

Dus we kunnen zeggen ‘ik accepteer mezelf en’… je zult moeten proberen beide 

kanten in balans te brengen.  Je zult jezelf moeten accepteren en liefhebben, 

maar je kunt ook aspecten en elementen, gewoonten, aanpak, overtuigingen 

ontdekken die je niet langer dienen op je evolutionaire pad, volwassenwording en 

groei. En dit komt allemaal door verplichtingen. 

 

Nogmaals, Jupiter in Schorpioen staat voor toegewijde, diepgaande, vaste, intieme 

relaties waar je door kunt groeien en van kunt leren en uitbreiden, door die 

intimiteit en kwetsbaarheid, vaak vernederend; hoe dichter ze bij je staan, hoe 

vaker je dingen van jezelf ontdekt die niemand anders kan zien van een afstand. 

Dat zijn dingen waar je aan moet werken. 

En veel komt dan neer op keuzes. Dus wat hebben we dan, we hebben de Zon 

die door Tweelingen gaat en we hebben Mercurius die vierkant komt te staan 

met de knopen. Welke keuzes wil je maken? 

Mercurius besluit dingen, Mercurius zegt ‘okee, ik wil naar de zuidelijke 

maansknoop want ik ga in het verleden blijven, of ik ga naar de noordknoop 

(Leeuw) want ik ga mezelf naar de toekomst verplaatsen.’ 



Dus Mercurius die vierkant komt met de knopen heeft daar ook mee te maken. 

Het is ‘tijd voor beslissingen’, het is ‘kiestijd’.  

En uiteraard ligt vrijheid binnen onze mogelijkheid om te kiezen, dat is juist zo 

uniek aan deze aarde en de mensheid en alles om ons heen. 

 

Engelen hebben geen vrije keuze. En er zijn veel wezens zoals dieren en planten 

en die hebben nauwelijks een vrije keuze of vrije wil om te kunnen afwijken van 

wat ze in essentie zijn. 

Dus de menselijke ervaring is een experiment waarvan ik denk dat de bron ons 

die oplegt, zo van ‘als ze keuzevrijheid hebben, wat gaan ze dan doen?’ 

 

Oh man, het is intens. Dit kan zeer intens zijn, en vanzelfsprekend heeft deze 

stand van Uranus die zich in dit vierkant beweegt met Mars te maken met 

onthullingen, openen, ontwaken.  

Mars en Waterman… Waterman, zoals ik al zei, betekent ‘in je eigen getuige gaan 

zitten en onszelf gadeslaan. Onze relaties, onze posties, onze banen, alles en dan 

van buiten het kader. Buiten de familie om, buiten de cultuur om, buiten de 

religie om. 

In dat kader heeft het te maken met revolutie en rebellie. 

Ik stap eruit, ik ga weg uit deze menigte, ik ga weg uit deze groep en ik ga 

individualiseren.  En Stier is daar en dat is iets wat Waterman en Stier 

gemeenschappelijk kunnen hebben, en dat is individualiseren; ‘ik zal uniek zijn op 

die manier, ik ben mezelf’.  

 

Dus alles wat ik kan zeggen is dat deze periode bezaaid zijn met besluiten, en we 

kunnen ons onder druk voelen staan en gedwongen om te besluiten wie we 

willen zijn, en zien wie we zijn. Dit zijn de aha-momenten, ‘oh mijn God, ik wist 

niet dat ik dat deed of dat ik dat niet deed, of deed ik dit jou aan en nu heb ik 

verantwoordelijkheden en dit en dat.. al dat soort dingen. 

En het is allemaal aan het bubbelen en bubbelen en het is als Pele op ‘Big Island’, 

dat is….   en de lava stroomt eruit en dat is heet. 

Dus in deze tijden kan ik alleen maar zeggen dat je moet proberen het beste te 

doen, door liefde in te zetten en zachtheid als een gids, want dit kan een tijd zijn 



waarin Waterman ijskoud kan zijn. Mars-Uranus kan ijskoud zijn. Kali, de duistere 

vrouw kan zeer ijskoud en meedogenloos zijn. 

Dus daar kan veel extra schade door veroorzaakt worden. 

Dus er kunnen veel dingen gebeuren, zoals vernietigd worden en geslagen 

worden en dat kost veel pijn en lijden voor veel mensen.  Dus dat is waar de 

mantra voor vandaag vandaan kwam.  

 

Of de onthullingen 

mij nu plezier of pijn bezorgen 

Het zal het inzetten voor groei en de evolutie van mijn ziel, 

altijd bereid om te veranderen. 

 

Dit betekent het afzetten van masker na masker, na masker, en schil, na schil en 

dan kom je uit bij je naakte zelf, die totaal kwetsbaar is en Venus gaat naar Kreeft 

en dat is eng. En je wilt emotionele verbinding, maar Mars en Waterman 

schreeuwen om vrijheid, vrijheid, vrijheid. En ga naar de stilte en ga naar de 

leegte en zeg gedag. Doe het op je eigen manier en op je eigen moment en 

wees alleen! Alleen zijn kan een pad betekenen waarin niet zoveel eisen worden 

gesteld, niet zoveel keuzes worden verwacht, niet zoveel verantwoordelijkheden.  

Zo van ‘ik wil een simpel leven en ik wil gewoon alleen zijn’.  

Dat zou okee zijn als Jupiter niet in Schorpioen zou staan. Want Jupiter in 

Schorpioen zegt ‘nee joh, er schuilt feitelijk een pot goud in deze ‘relatie-dans’ en 

in het toetreden tot die verdomde grot. En de duisternis ingaan, en kom de angst 

onder ogen en wordt gewoon nederig.  En ja… dan word je gestript van al je 

illusies, van grootsheid en macht en bla bla bla. 

En… daar is de belofte. 

De belofte van de wedergeboorte aan de andere kant. 

Lillith gaat Pluto voorbij, ze keert niet terug, tenminste als je… ik ga uit van de 

gemiddelde Lillith. De ware Lillith gaat vooruit en achteruit en springt ruim een 

maand heen en weer. Ze kan dertig graden beslaan. En dan gaat ze 45 graden 

achteruit en dan weer 24 graden vooruit. Dus de gemiddelde Lillith is de 

algemene beweging van Lillith. Dus het gemiddelde… ik gebruik altijd het 



gemiddelde en de ware, als het gemiddelde en dat is als het ware het centrum 

van de rivier. 

En je hebt de rivierbanken waar de oorsprong heen en weer gaat, maar het 

gemiddelde geeft je aan waar je werkelijke sterke stroming je echt naar toe wil 

brengen.  

En op dit moment wil de werkelijke sterke stroming van Lillith je in Pluto brengen 

en dat is de zielskracht van de evolutie. 

En die zielskracht van evolutie roept op tot keuzes tussen de dubbele bestaande 

verlangens, zo van ‘wil ik me afscheiden van de bron, of wil ik terug naar de 

bron’.  Dus dit is de basis van alle beslissingen, waar wil je werkelijk naar toe met 

jezelf en met je leven? 

 

Dus pak deze tijd en gebruik deze tijd als een kans om jezelf te herformuleren, 

opnieuw te herzien. Dat is wat echt krachtig is, die nieuwe Maan in Stier die er nu 

aan komt en de Zon die zich afscheidt en naar Tweelingen gaat. De Zon in 

Tweelingen is voor de komende maand en daarin moet je waarschijnlijk iets leren; 

communiceren, praten met mensen, lees wat boeken. Het gaat erom dat je een 

dieper, groter, breder begrip van jezelf krijgt en van de situatie, en communiceer! 

Communiceer. 

Mercurius in oppositie met Jupiter staat voor veel communicatie. 

En dat, linksom of rechtsom… soms kun je praten, praten, praten en dat is ook 

niet altijd gemakkelijk. 

 

Maar goed, laat ik de mantra nog een keer geven en dan stop ik. 

 

Of de onthullingen 

mij nu plezier of pijn bezorgen 

Het zal het inzetten voor groei en de evolutie van mijn ziel, 

altijd bereid om te veranderen. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

 


