
Kaypacha: Pele-rapport van 2 mei 2018   

 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Ik ben hier in de buurt van 

de stad Deia op het eiland Mallorca, Spanje. En ik kan niet geloven hoe mooi! 2 

mei 2018. En de verwondering, ontzag en grootsheid van de natuur houdt nooit 

op mij te verbazen. Je gaat proberen om dit pad naar beneden te lopen. 

Nou, ik geef je de aspecten. Want ik hou van deze paden, ik ben hier beneden 

geweest. Ik weet niet exact waar het heen gaat. Maar ik weet dat de Maan, ja 

Boogschutter, Maan in Boogschutter is avontuur. Buitenland, buitenlandse reizen, 

uitheemse ideeën, het nieuwe element, de uitbreiding van bewustzijn in het 

buitenlandse onbekende. Constant toevoegen aan onze tas met trucs. En zij blijft 

in Boogschutter tot vrijdag en gaat dan in Steenbok. Zij komt samen met Zwarte 

Maan Lillith en daarna samen met Saturnus op vrijdag, Maan conjunct Saturnus. 

Zaterdag komt zij driehoek met de Zon te staan, vierkant Mercurius. Conjunct met 

Zwarte Maan Lilith, conjunct met Pluto, voordat zij zondag doorgaat naar 

Waterman.  

 

En zondag komt de Zon sextiel te staan met Neptunus, heel erg mooi. En dit echt 

iets nu, want maandag is echt… zondag, maandag, dinsdag is wanneer de 

aspecten hier echt werkelijk gemaakt worden. Mercurius staat maandag vierkant 

Pluto. Venus staat maandag vierkant Neptunus. Dinsdag staat de Zon in oppositie 

met Jupiter. Er spelen heel veel dingen. Gedurende deze heel week. 

Mars is in de laatste graden van Steenbok. En het staat echt min of meer vierkant 

met Uranus die door de laatste graden van Ram gaat om naar Stier te gaan. Dus 

we gaan een Mars vierkant Uranus krijgen die voor een tijdje voorbij komt. En 

ook die retrograde Jupiter daarboven in Schorpioen is driehoek Neptunus. En dat 

gebeurt ook voor enige tijd, voor een paar weken hier. Ik ga al deze aspecten 

meenemen. Ze zijn niet echt exact deze week, maar er is heel veel gaande hier 

gedurende een tijdsperiode. En uiteraard zijn we allemaal in dit proces. Dus laat 

me een mooi plekje vinden om rond te hangen en het hierover met je te hebben. 

 

Oké, het mooie hiervan is dat ik een funky rapport kan doen. En de omgeving is 

zo geweldig dat je het hoe dan ook kunt bekijken. Deze plek is bloedmooi. Ik hou 



er niet van om voor de tweede keer naar dezelfde plek te gaan. Maar als ik 

ergens naar terugga, dan gaat het hier zijn. Je kunt niet geloven hoe prachtig dit 

eiland is. Er zijn zoveel stenen muren hier. Mij werd verteld dat het te vergelijken 

was met de Chinese muur. Ze hebben zoveel werk verzet in het maken van deze 

stenen muren. Misschien zal ik wat plaatjes van de terrassen aan het einde 

plaatsen. En er is geen mortel, er is niets dat ze bij elkaar houdt. Ze zijn 

uitgebeiteld dat het lijkt of ze samen passend zijn gemaakt voor duizenden jaren. 

Het is fenomenaal. Het is heel erg Steenbok. Solide, rots, aarde, eeuwigdurend. Ik 

plaatste kathedraal, die door de mens is gebouwd, vorige week. En nu zelfs 

gewoon moeder natuur. Kijk naar die rots achter me daar. Het lijkt alsof het drijft. 

Er is een andere precies daar beneden. Het is een echt fenomeen. Misschien kan 

ik het zelfs oppakken en kijk er zelf naar.  

 

Kijk nu naar dat ding. Is dat geweldig of niet? Ik hoop dat het niet te winderig 

voor je is. Ik weet dat men klaagt over deze dingen. Maar goed. Ik ben niet 

gewend om de camera te bewegen in het midden van een rapport. Ik zou nu 

alles hier in de soep kunnen laten lopen. Maar met al deze druk en spanning; ik 

moet enige lol hebben met deze dingen. Of ik blijf het anders niet doen. 

 

Laten we nu serieus worden. Dit is een serieuze tijd. We hebben Saturnus, Zwarte 

Maan Lillith en Pluto die allemaal door Steenbok gaan. Dit is het teken en 

Satunus is de planeet van karma. Het is de terugverdienperiode. Je hebt de 

nieuwe Maan en heb je het derde kwartier Maan die daar doorheen gaat. En waar 

heeft het derde kwartier Maan ook mee te maken? Alles wat je doet, komt naar je 

terug. En we zijn onderdeel van een grotere cyclus. Laten we eens kijken naar de 

maandelijkse maancyclus. We hadden de nieuwe Maan precies conjunct Uranus. 

Zon-Maan-Uranus in de laatste graden van Ram, dat is het begonnen. En nu 

hadden we zoeven een volle Maan in Schorpioen-Stier. Dus de Maan komt langs 

en nu komt het lang in het derde kwartier vierkant van Waterman naar Stier. Dus 

dit is allemaal onderdeel van de cyclus. Maar deze cyclus is onderdeel van een 

grotere cyclus. Maar hoe dan ook, wat ik wil zeggen is dat in het eerste kwartier 

de energie naar buiten gaat. We hebben een zaad uit de nieuwe Maan van elke 



conjunctie van twee planeten of meer. Mars raakte precies Pluto. Dat was de start 

van een nieuwe Mars-Pluto cyclus. 

 

En dit soort dingen gaan rond en dan komen ze tot dat vierkant van 90 graden 

en dan willen we iets naar buiten brengen. Er is spanning en dat wil zich 

manifesteren En raad maar eens wat er dan gebeurt; bij het 270 graden vierkant 

komt het bij ons terug. Wat rondgaat zal ook weer terugkeren. En we kunnen 

hiernaar kijken over duizenden jaren. 

Wat we als menselijk ras hebben gedaan gedurende duizenden jaren, komt weer 

terug. Wat we 248 jaar lang hebben gedaan, dat was de laatste keer dat Pluto in 

Steenbok stond, was de geboorte van de Verenigde Staten in 1776 en de 

Verenigde Staten komen terug bij hun Pluto-punt. En Saturnus en Jupiter naderen 

en sluiten die cyclus. 

Er komt karma op ons af voor een aantal jaren, dat is wat ik erover kan zeggen. 

 

Maar in het bijzonder nu, met zwarte maan Lillith, hebben we te maken met de 

duistere vrouwelijke energie en met de volle Maan in Schorpioen, dagen 

geleden… als je die energie hebt gevoeld, dat is Kali, Lillith en dat is weer gelieerd 

aan Sekhmet, en dat heeft wederom te maken met deze duistere vrouwelijke 

energie van de drakengodin die het mannelijke oproept om in de waarheid te 

gaan staan. We zijn allemaal mannelijk en vrouwelijk. Op een bepaald niveau 

kunnen de vrouwen de mannen oproepen om in hun integriteit te staan, om in 

hun waarheid te staan, OF te sterven. 

Kali is een moordenaar. De slangenenergie is een moordenaar, de duistere 

vrouwelijke energie is een moordenaar, Sekhmet… ze houden allemaal van bloed. 

Ze ging de strijd en de oorlog aan en in destructie en ze vond het geweldig! 

Dus je moet echt uitkijken voor deze energie. Het is heel machtig en krachtig. 

Maar de enige manier om dit te weerstaan, de enige manier om het mannelijke 

of de man of wat er ook gebeurt met je essentie, is te blijven staan en je wortels 

te vinden. Dat is jouw waarheid. 

 



Dit is wat Steenbok en Saturnus en Pluto en Mars en Lillith die allemaal in 

Steenbok staan, doen. Steenbok staat voor contracten en afspraken die door de 

tijd heen blijven bestaan. Dus we moeten iets besluiten.  

Dit is een tijd om beslissingen  te nemen. En wat er gebeurt als je beslissingen 

neemt; het punt met Uranus in Ram is… Mars komt vierkant te staan met Uranus 

en al die andere energieën die momenteel spelen, is dat we vrij zijn! 

We zijn vrij om te kiezen. Wie we willen zijn. En wat onze waarheid is. 

Jupiter die door Schorpioen gaat, driehoek Neptunus op dit moment, is een tijd 

van het loslaten van oude overtuigingen. Het loslaten van oude waarheden. 

Dit was wáár voor mij, in het bijzonder met betrekking tot mijn seksuele energie 

en mijn emotionele energie. En waar gaat mijn aandacht heen, en niet alleen mijn 

aandacht. Maar mijn ´tweede´ aandachtspunt. We hebben ons aandachtspunt, 

maar we hebben ook ons instinctieve ´tweede´ aandachtspunt.   

En het is echt tijd om te ontwaken voor dit tweede aandachtspunt. Wie bestuurt 

in werkelijkheid mijn ´bus´. Wat is echt de drijfveer in mijn leven. Dat komt naar 

boven, dat komt opborrelen. 

De duistere vrouw roept dat op, ben je afgestemd op… is je eerste aandachtspunt 

afgestemd op je tweede aandachtspunt. 

Is je hoogste idealisme afgestemd op je lagere instinctieve energie van je 

basischakra?  

 

Waar bevind je je in dit spectrum, van waaruit werk je? En dit is waar we een vrije 

keuze hebben. En het gaat er niet zozeer om of het goed of fout is. Het gaat 

erom wie je wilt zijn. Hoe je in de wereld wilt staan. Dit is objectiviteit. Dit is waar 

je in je ‘ouder’-stuk stapt. 

Dat is waar de mantra van deze week over gaat. 

‘Ik ben nu oud genoeg om mijn angsten te zien’. Dus wat stuurt de bus vooruit? 

Is het liefde of angst.  

Ben ik echt bang om mijn verlangens te laten zien? Mijn schaduw te laten zien? 

Mijn waarheid te laten zien? Mezelf te laten zien, en kwetsbaar te zijn? Voor 

kleinering, of afwijzing, of oordelen van anderen? Ga ik mezelf openen en mezelf 

laten zien zoals ik ben? Dit is de nederigheid van Schorpioen en Jupiter (dat is 

veel), Jupiter is veel en Schorpioen is nederig. 



We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal een schaduw, we maken allemaal 

fouten, we verliezen allemaal weleens. Wat zouden we bang zijn te verliezen, waar 

zijn we extreem aan gehecht, wat houden we vast waarvan we bang zijn het te 

verliezen. Dit kan echt invloed hebben op onze keuzes en onze beslissingen en 

het kan ons afhouden van het staan in onze authentieke, geïntegreerde zelf. 

Begrijp je wat ik zeg? Dus dit is een soort test, dit is een test. Steenbok en 

Saturnus testen ons.  Lillith en de duistere vrouw testen ons. En als we denken 

dat we ons masker kunnen ophouden, als we denken dat we alles kunnen 

behouden zoals het is, onze reputatie, onze baan en onze relaties en als we alles 

kunnen houden zoals het is, door in strijd te gaan met de draak, zonder af te 

stemmen op diepere lagen van bewustzijn, de diepere lagen van onze 

energiebronnen… De rode kracht, de Kundalini, de Chi, dus dit is een tijd waarin 

we diep moeten graven. 

 

En dat is het punt, wie ben ik? Dat is het.  Natuurlijk, je kunt de strijd met de 

draak aangaan en je zult het winnen, en jij zult gezegend zijn en de draak… je 

zult in staat zijn om die draak te temmen; berijd die draak en heb daarmee meer 

macht dan ooit tevoren, seksueel, financieel, intellectueel … je kunt het allemaal 

hebben, je kunt die draak berijden, zolang je jouw waarheid kent. Dus dat is nu 

de uitdaging. De uitdaging is om diep te graven, daar beneden, door al die 

uitsparingen en die rotsen die je omkeert en ze daar nog eens omkeert; is dit 

mijn waarheid, is dat mijn waarheid? Gewoon ‘dat is mijn waarheid.’ 

 

En dat is waar we de liefde aanroepen. Jupiter driehoek Neptunus komt eraan en 

ook Venus die door Tweelingen gaat. Ze wil die Venus conjunct Neptunes 

meenemen als ze op het eerste vierkant afloopt. Neptunus is goddelijke liefde, 

Venus is aardse liefde, dus we hebben die Venus/Neptunus-conjunctie gehad een 

paar maanden geleden. Drie maanden geleden, en nu komt ze weer langs en is 

het tijd om dat 90 graden vierkant te manifesteren. Het is tijd om die goddelijke 

liefde te manifesteren via onze aardse fysieke relatie. En eerlijk te communiceren, 

waar we zijn, wie we zijn, wat we willen, waar we waarde aan hechten, wat voor 

ons belangrijk is en wat niet. 



Dus dit kan zeer opwindend zijn. Dit kan een tijd zijn waarin we dieper en dieper 

gaan en nog dieper gaan. 

En deze Neptunus is magisch en we weten dat Tweelingen ook te maken heeft 

met de magiër. En dan hebben we nog de Zon die in oppositie komt met Jupiter. 

Stier-Schorpioen: alles kan gebeuren. 

Het kan echt supermooi zijn. Het kan echt fantastisch zijn. 

OF… we kunnen onze waarheid niet vinden, we kunnen niet in onze waarheid 

staan, we kunnen alles willen hebben. 

En hier is de andere kant, waar de keuze erbij komt. Ik denk dat ik het in het 

rapport van vorige week heb gezegd, er zijn trillingsniveaus. 

Wat voor een man wil jij zijn? Wat voor een vrouw wil jij zijn? 

Ten eerste moet je zien uit te vinden waar je bent, en dan zegt Steenbok ‘ik wil 

dat je groter wordt, ik wil dat je ‘meer’ wordt, ik wil dat je volwassen wordt’. En 

dan is het een kwestie van ‘okee wow, ik wil de lat wat hoger leggen hier voor 

mijzelf. Ik wil mijn trilling verhogen’.  

En dit is waar de meditatie nodig is. Waarbij je echt op zoek moet gaan en stil 

moet zijn en gecentreerd.  Om te weten te komen op welk trillingsniveau je je 

bevindt, waar je je op afstemt en waar je je op wilt afstemmen. 

En dan, als je je werkelijk afstemt, volledig, geheel en compleet, spirit. 

Als je een besluit neemt en een toezegging doet en een keuze maakt, en je zet je 

intentie op een vast punt, met zelfdiscipline en controle, en je focust je daarop… 

boem! Mars in Steenbok, dit is wat ik doe! Dan zal het hele universum, 

opgestegen meesters, engelen, heiligen, het maakt niet uit waar je in gelooft, dan 

zal het hele universum afgestemd worden achter jou. Om het voort te brengen, te 

manifesteren, en het je te geven. 

 

 

Dus dat is waar een beetje spanning zal zijn. Een kleine beetje spanning…nou ja, 

okee, wat vraag ik het universum om achter mij om daarop af stemmen voor mij. 

Wat is het doel?  Wat wil ik echt?  

 

Ik doe hier die workshop, ik laat iedereen zijn necrologie te schrijven. Dit is de 

eerste keer, het kwam gisterenavond ineens in mij op met die volle Maan in 



Schorpioen. Laten we onze necrologie schrijven, laten we onszelf in de toekomst 

projecteren en datgene opschrijven wat ze over ons gaan zeggen als we dood 

zijn. Hoe ver ben je gekomen? Wat heb je gedaan? Ben je omgevallen, heb je de 

draak getemd? Heeft de draak je opgegeten?  Onderzoek dat maar eens. 

Dat kan iets zijn om eens goed naar te kijken. 

 

Maar goed, de mantra voor vandaag. De mantra voor deze week. 

 

Ik ben nu oud genoeg om mijn angsten te zien 

en me niet meer af te laten remmen. 

Omdat ik de kracht van de liefde heb ontdekt 

en een konijn uit de hoge hoed kan trekken. 

 

Het konijn uit de hoge hoed is de oude truc van de magiër. Er is magie. 

Magie is er in dit leven. Magie leeft. 

Spirit werkt met wonderen, wonderen gebeuren gewoon. 

En wanneer je volledig bent afgestemd en het universum staat achter die intentie 

en die intentie is afgestemd op een grotere intentie, dan is het dit domino-effect 

dat dit waarmaakt.  

Dus ga ervoor, sta stevig in die kern, doe die toezegging, stem je energieën af, de 

chakra’s en de centra en lanceer jezelf! 

  

Ik ben nu oud genoeg om mijn angsten te zien 

en me niet meer af te laten remmen. 

Omdat ik de kracht van de liefde heb ontdekt 

en een konijn uit de hoge hoed kan trekken.  

 

Namasté, dat je maar veel konijnen uit die hoed mag trekken! Aloha, heel veel 

liefde! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


