
 
 
 
 
Pele-Rapport voor de week van 23 mei 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport voor 23 mei 2018. En ik zal 
proberen om zo dicht mogelijk bij de microfoon te blijven, want ik weet dat het 
geluid sommigen stoort, wanneer ik hier aan de kust ben.  
Ik rijd van LA-X naar het ‘Lightning in a bottle festival en ik kwam deze prachtige 
plek tegen hier, dus ik zal er even een Pele-rapport uitgooien, terwijl de Maan nog 
steeds in Maagd staat. En ze blijft de hele woensdag in Maagd en dan gaat ze 
morgen (donderdag) door naar Weegschaal. Prachtig! En daar komt ze driehoek 
met de Zon in de eerste graden van Tweelingen, ze komt driehoek met Mars in de 
eerste graden van Waterman. We hebben morgen een mooie driehoek in lucht, 
donderdag. En dan maakt ze een T-vierkant met Venus en Saturnus.  
Jazeker, we hebben een Venus oppositie naar Saturnus, Venus in Kreeft en Saturnus 
in Steenbok en dat duurt de hele week. Het stimuleerde mij een beetje voor de 
mantra vandaag. Ik ga daar nog wat over vertellen, maar dat is zaterdag exact. Maar 
de Maan bindt ze als het ware samen als ze daar donderdag naar toe gaat. Zaterdag 
gaat ze naar Schorpioen en dan komt ze in oppositie met Uranus en vierkant met 
Mars. Dus als het niet het ene T-vierkant is met de Maan, is het wel een andere, dus 
dit kan wel een beetje een emotionele tijd zijn voor ons allemaal. Ze brengt dat echt 
naar de oppervlakte en in feite staat ze recht tegenover alles wat er gebeurt van 
Steenbok tot Kreeft. Ze gaat deze week van Maagd naar Boogschutter, dus ze komt 
in veel opposities en vierkanten terecht die er in die tijd zijn.  
 
Maar naast de Maan is er nog meer aan de hand. Mercurius komt in een exacte 
driehoek met Pluto, vrijdag. En deze hele maand hebben we te maken met de 
retrograde Jupiter, in een prachtige driehoek met Neptunus die daar in Vissen staat. 
En dat is waarom ik naar de oceaan wilde hier, een prachtige Vissen-energie. Als ik 
niet ga vallen… 
Maar goed, uiteindelijk, dinsdag krijgen we de volle Maan. Ze gaat helemaal door 
naar Boogschutter. We hebben die volle Maan op 8 graden en 10 minuten van 
Boogschutter, in oppositie met de Zon; 8 graden en 10 minuten van Tweelingen. En 
dinsdag komt Mercurius uit Stier en die komt samen met de Zon die in Tweelingen 
staat. Dus we zullen met wat Tweelingen-activiteit te maken krijgen. Oh hier komt 
een mooie golf aan. En ik vind het prachtig om te zien hoe dat helemaal hier naar 
toe rolt. Kijk maar eens, daar gaat ze. Laat ik even een fijne plek gaan zoeken waar 
het niet te rumoerig is om even verder met je te praten.  
 
Okee, ik neem even een gokje hier en ik hoop dat het niet te lawaaierig is en dat je 
me kunt horen. Als we naar de cycli van deze tijd kijken… en als ik denk aan de cycli 
van deze tijd denk ik aan Jupiter die door Schorpioen gaat, dan heeft dat veel te 
maken met liefde, intimiteit, partnerschap en relaties. Mars, die van teken verandert 



 
 
 
 
en naar Waterman gaat, vierkant Uranus met die krachtige mannelijke energie. En 
nu Venus die binnengaat in een zachte, warme, smakelijke Kreeft en komt in 
oppositie met Saturnus daarboven in Steenbok. 
Daar zullen we even naar kijken, want ik heb het niet zo veel over Venus vierkant 
Cheiron en dat was afgelopen week het geval. En dat is als het ware het begin van 
de cyclus die is begonnen in maart. Als je terugkijkt op je relaties en niet alleen naar 
je relaties, dan gaat het ook om je waarden. 
 
En dat is geld en je bezittingen en datgene wat je met je lichaam verbindt en met 
de aarde. Dus de Stier-kant van Venus, en dat was conjunct met Cheiron; het helen 
van de wonden van de vrouw. En het openen –dat was in Vissen- van de nieuwe 
dromen, nieuwe mogelijkheden voor de lessen, healing en het openen voor spirit en 
de sacrale vereniging. Heel erg mooi. En dat gebeurde en begon in maart en nu 
komt Venus langs. Zelfs voor maart –in heel 2017- hadden we te maken met 
Saturnus vierkant Cheiron; Boogschutter naar Vissen en ik heb het zo vaak gehad 
over het vinden van je diepere zieledoel. En een diepere betekenis van je leven en 
je relaties en je toekomst. En nu komt Venus erbij en die zegt ‘okee, hoe werkt dit, 
hoe past dit in mijn relatie? Of relaties? En in mijn meest intieme persoonlijke 
karmische vereniging en de banden met Jupiter in Schorpioen.  
 
En wat gebeurt er nog meer? Ik had het er vorige week over. Mars komt voorbij en 
hier is Venus, die zich wil verbinden en de wonden wil helen en zo, en hier komt 
Mars/Uranus met die enorme mogelijkheden voor trauma en plotselinge 
veranderingen en die de hele boel in de war schopt, en dat is ‘whoaaa…!’ 
En dat spoort ons aan, de mantra voor vandaag met het verleden en de toekomst. 
Mars-Waterman-Uranus geeft ons dat inzicht. Opent ons derde oog. Om je voor te 
stellen wat de hogere versie van mijzelf is en van mijn leven. 
Wat wil ik echt nog doen voordat ik sterf en kijk naar de lange weg naar de 
toekomst. En niet voordat je inziet ‘oh, dat is wat ik wil doen, ik wil daar nog naar 
toe, dit is wie ik ben en hoe ik kan zijn en bla bla bla bla, wat gebeurt er dan? Venus 
komt opnieuw in beeld en komt in oppositie met Saturnus. Saturnus is het verleden, 
Venus gaat naar Kreeft die beheerst wordt door de Maan en dat heeft te maken met 
het verleden. En al die dingen zoals ‘hoe gaat het in het ‘nu-moment’, want dat zit 
tussen de toekomst en het verleden in. En op een bepaalde manier bevinden we 
ons tussen de toekomst en het verleden.  
Op een bepaalde manier bevindt het hartchakra zich midden tussen daar beneden, 
de onderwereld en Saturnus; heerser van de basischakra en het verleden. En Uranus 
en Neptunus daarboven, en dat is de toekomstige hemelse wereld, dus we 
bevinden ons steeds tussen de toekomst en het verleden.  
 



 
 
 
 
Rudolf Steiner maakte een mooi beeld van de mens en daar staat Lucifer in de ene 
hand en houdt een wapen in de andere hand. En die handen betekenen als het 
ware ‘maak ruimte’. Maak ruimte tussen de toekomst en het verleden, breid het ‘nu’ 
uit.  
 
En dus… er zijn interessante lessen hier te leren. Zoals ‘aan welke relaties houd ik 
vast. Saturnus heeft ook te maken met doelen.  Heb ik deze nieuwe toekomst en 
sleep ik alles met me mee? Als je op reis gaat neem je dan het hele huis mee? Ik 
denk het niet. 
Je zult moeten kiezen ‘deze relatie ondersteunt mij, die relatie moet ik waarschijnlijk 
afronden, afsluiten, loslaten. Bevrijding van die koorden, snijd die koorden door. En 
ga door. 
Dus er is echt die overweging. Saturnus en Jupiter gaan allebei retrograde op dit 
moment; heroverweging en reflectie. Saturnus kwam een paar maanden geleden 
ook al over die punten heen en nu gaat hij achteruit. En Venus in het verleden, dus 
nu is het echt tijd om te kijken naar je gewoonten. Wat zijn je patronen. 
Waar past mijn kindertijd in hier. Wie ben je je hele leven geweest tot op de dag 
van vandaag die je nu niet meer wilt zijn. 
Dus kijkend naar Kreeft, kijkend naar de Maan die doorreist en al die aspecten 
maakt, ze onderzoekt jou. Ze onderzoekt ons. ‘Neem je dit met je mee of laat je het 
achter? Ga je die nieuwe toekomst in met die geëvolueerde staat van 
gewaarwording en bewustzijn met je emotionele lichaam en je fysieke lichaam en je 
hele financiële toestand?  Want dit kan ook betekenen, stress over financiën. 
Ja, ik heb lange tijd op deze manier geld verdiend, ik heb op deze manier lang 
kunnen overleven, dit is wie ik lange tijd was. 
De Zon stond de hele afgelopen maand in Stier. En nu, boem! in Tweelingen. En 
Mercurius die hem gezelschap hield.  Het is echt tijd om de boel om te gooien, het 
is tijd om die veranderingen door te zetten. En… is het evolutie of devolutie.  
 
Misschien geef je je toekomstbeeld op, die hogere versie van jezelf, en denk je ‘oh 
man, het verleden trekt aan mij. Mijn lichaam is te sterk, mijn drijfveren zijn te sterk, 
mijn instincten zijn te sterk, mijn dierlijkheid is te sterk, mijn draak is…. 
Dat was maar een droom, een beeld of een idee. Ik geef mezelf nog twintig jaar om 
dat in orde te maken.  
Maar op dit moment wil ik nog wat rondzwalken en meer lol hebben. Ik ga terug 
naar mijn oude gewoonten, ik ga terug naar mijn leven. Ik wil nog wat meer 
bescherming, ik heb nog wat comfort nodig na die schokken van Mars, van Uranus. 
Ik wil graag terugkruipen in mijn grot, ik ga terug naar mijn innerlijk kind en nog wat 
spelen hier en daar. Terug naar mijn onzekerheden en mijn angsten. Maar Saturnus 
zegt ‘Nee!’ Saturnus en Uranus in Waterman en die noordknoop in Leeuw zeggen 
‘Nee man, je kunt het!‘  Je kunt die hogere versie zijn. Je kunt jezelf opnieuw 



 
 
 
 
creëren, je kunt meer en groter zijn, dus je zult echt vast moeten houden en aan je 
koers moeten vasthouden.  Echt voortgaan, doe die meditaties, plaats je intenties, 
en laat spirit en al je gidsen en… spirituele wezens je ondersteunen in het 
veranderen naar wie je denkt dat je bent. En niet gewoon ‘boem!’   
Ik houd onvoorwaardelijk van mezelf zolang ik evolueer, ik blijf niet echt als een rots 
liggen hier. Kijk naar die rotsen man. Die steen evolueert maar heel langzaam. 
 
Okee, de mantra.  
 
Ik ben een touw in een constante oorlog 
tussen de toekomst en het verleden. 
Het strekt mij uit en het opent mij 
om uiteindelijk mijn kern te zien. 
 
Dit is waar het om gaat. Dit is waar we te zien krijgen wie we werkelijk zijn. Waar we 
echt van gemaakt zijn, hoe sterk onze wil en onze waarheid is. Om de demonen van 
het verleden onder ogen te komen. Zo dramatisch. Ik bedoel maar, de noordknoop 
bevindt zich in Leeuw. We zullen wat drama nodig hebben.  
Schorpioen is ook superdrama.  En de Maan door Maagd, Maagd staat voor 
superdrama, we hebben hier te maken met een groot drama. 
Wat is het leven zonder drama? De hele wereld is een podium; ik houd van 
Shakespeare.  Ga ervoor! 
Strek je uit, open je, wordt gezien. Sta jezelf toe om gezien te worden. 
En laat die Jupiter en Schorpioen, laat andere mensen toe om met jou te worstelen, 
naar je uithalen, jou onderzoeken, je testen.  
Wees daar gewoon en… ja, dit is mijn waarheid! 
Ik heb mijn waarheid gevonden. In 2017 en nu moet ik deze gaan leven. 
 
Dit is mijn nieuwe ‘lach’.  
Okee, dit is het voor vandaag  
 
Ik ben een touw in een constante oorlog 
tussen de toekomst en het verleden. 
Het strekt mij uit en het opent mij 
om uiteindelijk mijn kern te zien. 
 
Dat wat je ziet maar prachtig mag zijn en jou mag inspireren en iedereen die je kent 
om geheel en totaal ontzagwekkend, geweldig en fantastisch te zijn. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
 



 
 
 
 
 


