
 
 
 
 

Pele-Rapport voor de week van 13 juni 2018 

 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport voor 13 juni 2018. Ik heb 

het gehaald tot thuis. Ik kan het nauwelijks aan hier. Ik verlaat de achtertuin niet 

meer vandaag. Het is allemaal wat teveel, toch?  Ik geef deze rapportage kort 

voor de nieuwe Maan. Dus we bevinden ons in de balsalmische fase van de 

Maan. We krijgen een nieuwe maan over een paar uur. Dat gebeurt vandaag, 

woensdag, maar het is de balsalmische fase waarin je alles kunt loslaten en als je 

het niet loslaat valt het sowieso uit elkaar, dus het is een tijd van onthechting, en 

kijken naar de toekomst. Je een nieuwe toekomst voorstellen. Het zaaien van 

zaden en het zaaien van intenties voor een nieuwe toekomst. Dus dat is waar het 

woensdag over gaat, het is supergaaf. Het is op 22 graden en 44 minuten van 

Tweelingen. Als je je horoscoop goed genoeg kent… En dan morgen, donderdag, 

gaat ze naar Kreeft. 

En dat is ook super gaaf want Mercurius is ook in Kreeft. Dus we hebben te 

maken met een Maan-Mercurius conjunctie daar in Kreeft. En ze blijft in Kreeft tot 

zaterdag. 

 

Dit is wat er de komende week gebeurt. En Venus gaat morgen naar Leeuw en 

komt vierkant met Uranus.  En Mercurius gaat naar Kreeft en komt vierkant te 

staan met Cheiron. En dan komt hij in oppositie met Saturnus. We hebben sterk 

te maken –en ik ga het daar vaak over hebben- met twee verschillende dingen 

die aan de gang zijn. Mercurius komt in oppositie met Saturnus en Venus komt in 

oppositie met Mars, in conjunctie met de noordelijke maansknoop. Het zal veel te 

maken hebben met het hoofd versus het hart. Verleden versus toekomst. 

Ik ga later in op de interpretaties.  

 

Het Venus-Uranus vierkant is donderdag exact, en vrijdag staat Mercurius in een 

exact vierkant met Saturnus, driehoek met Cheiron. En hier hebben we… de 

bananen. 

Dit is mijn eerste bananen-rapport sinds lange tijd. Kijk eens naar deze ‘babies’. 

Dat is een mooie tros bananen. 



 
 
 
 

Wat er nog meer gaande is, is dat aanstaande maandag Neptunus stil gaat staan 

om retrograde te gaan lopen. Maar Neptunus die stil gaat staan om retrograde te 

gaan lopen, is niet iets wat in een dag gebeurt. 

Zoals je kunt zien zit Neptunus op dezelfde graad, en beweegt slechts minuten in 

deze hele week, dus we hebben deze grote berg-rots daar die daar stil, stil stil 

staat in de nachtelijke hemel.  Dat is onze Neptunus. 

Er is nog een tros bananen, maar ik denk dat ze niet genoeg zon krijgen. Die is 

een stuk kleiner dan die van zojuist. 

 

En dan het laatste aspect waar ik het over wil hebben, naast de Maan die 

maandag naar Maagd gaat –dat is zaterdag/zondag en een deel van de maandag 

is ze in Leeuw en dan gaat ze naar Maagd, maar dinsdag maakt Mercurius een 

exacte driehoek met Neptunus. 

Dus we hebben ook weer een vlieger, zoals ik vertelde afgelopen week, Mercurius 

in Kreeft die een grote driehoek maakte met Jupiter en Neptunus. Een prachtige 

driehoek: Mercurius Jupiter, Neptunus, ook al stond dit in oppositie met Saturnus.  

 

Maar ja, ik loop maar wat rond te wandelen hier. Het vraagt even wat tijd om 

weer wat te ‘aarden’ uiteindelijk na al die Tweelingen Tweelingen, Tweelingen. 

En we hebben een nieuwe Maan in Tweelingen die de toon zet voor de hele 

week, oh mijn God. 

 

Oh wat maakt het uit, soms moet je de knop even indrukken, of je er nu klaar 

voor bent of niet. Ik doe gewoon al die aanpassingen en zo en het is gewoon 

belachelijk. Dit is wat er gebeurt als je je yoga niet doet. Soms maak ik reizen en 

geef ik zoveel les dat ik niet toekom aan mijn dagelijkse oefeningen, en dan 

werkt het leven niet. Ik weet niet hoe iedereen leeft zonder te treuren. Dus ik kan 

niet zeggen dat dit echt een spiritueel, goddelijk geïnspireerd Pele-rapport is. 

Sorry jongens. Sommige dagen zijn beter dan andere. 

Maar laten we er even naar kijken. 

 



 
 
 
 

Mercurius ten eerste, Mercurius Tweelingen, nieuwe Maan in Tweelingen heeft te 

maken met… net als de mantra van vandaag ‘ik ben een student van het leven’, 

dus dat is echt mooi. Tweelingen is echt mooi als het gaat om interesse, 

nieuwsgierigheid, willen leren… dus deze hele maandelijke cyclus gaat absoluut 

over… deze nieuwe Maan zet de toon voor de hele maand van leren, 

communiceren, lezen, schrijven spreken, Facebook, blog, wat dan ook. Messenger, 

whatsapp, het is…. 

Laten we verbinding maken, laten we praten. Praten, er is een hoop gepraat. 

Linker hersenhelft, apenkolder, en dat gaat maar door en door en door. Soms is 

er teveel gepraat,  

Waar praten we over? 

Mercurius is naar Kreeft gegaan. En dat staat voor mijn gevoelens, mijn behoefte 

aan zekerheid, mijn behoefte om vastgehouden te worden, verzorgd, veilig te zijn, 

beschermd.. dat is waar we het over hebben. En dat staat in oppositie met 

Saturnus daarboven in Steenbok. 

 

Dus we kunnen veel dialogen voeren. Of het nu om een innerlijke dialoog gaat, of 

dialogen met iemand anders die Saturnus speelt voor ons.  

 

Bij opposities spelen we heel vaak dingen uit. En heel vaak nemen we de 

persoonlijke planeet; ik ben het kind, okee? Ik ben de Mercurius in Kreeft en ik ga 

een vaderfiguur aantrekken, een moederfiguur, iemand die wil dat ik volwassen 

word en verantwoordelijkheid neem.  ‘Wees dit en wees zo’…   en ik creëer die 

spiegel voor mezelf. En sommigen van ons zullen dan Saturnus zijn ‘okee, ik ben 

Saturnus voor deze arme, kleine, domme, onzekere huilbaby en help ze om 

door….   er zullen veel volwassene/kind-gesprekken gevoerd worden deze week. 

Wat heel goed is, en zeer verlichtend. We kunnen ook terugkijken. Dit is Jupiter in 

Schorpioen (psychotherapie), dit is een prachtige tijd om terug te gaan naar je 

kindertijd om te zien hoe je opnieuw situaties en voorwaarden creëert die je had 

tussen jou en je ouders en in het bijzonder voor de andere sekse als het aankomt 

op relatieproblemen en dynamieken. En hoe je dit scenario opnieuw creëert, en 

dat scenario…  Je eerste seksuele ervaringen, goed slecht, fout, taboe, niet taboe, 



 
 
 
 

je kunt deze dingen opnieuw creëren in deze dynamieken. We kunnen van slag 

raken… dus we dragen dingen met ons mee vanaf de kindertijd. Én, onderdeel 

hiervan is ook ‘loslaten’. Het stilstaan van Neptunus deze hele week, in Vissen, 

heeft te maken met het einde aan dromen en illusies, in het bijzonder in 

partnerschappen en relaties, dat is de driehoek van Jupiter in Schorpioen, Venus 

die in oppositie komt met Mars. En er is zoveel dat dit kan leiden tot ‘je bent niet 

degene die ik dacht dat je was. Je bent niet zoals ik dacht dat je was’.  

‘Je bent niet zoals ik dacht dat je was’. Ik kan je veroordelen, ik kan je 

bekritiseren, ik kan proberen iemand anders van je te maken, ik kan proberen je 

te laten doen wat ik wil, ik kan proberen je te laten ‘zijn’ die ik wil, OF…  ik kan 

me overgeven. Ik kan vertrekken van de plekken waar wordt geoordeeld, kritiek is, 

controle, de wil om andere mensen te hervormen en te kneden, de hele wereld, 

tot hoe ik het wil.   

 

Dus Venus in Leeuw, de noordknoop in Leeuw, is op die manier heel creatief. 

Maar Pluto, Saturnus, Lillith en Steenbok kunnen ook zo zijn. ‘Ik wil dat de wereld 

zó is, en ik wil dat jij zus en zo bent en ik ga het zo creëren, en als dat niet lukt 

op die manier dan ga ik graag het gevecht aan en ik zal mezelf in bepaalde 

posities weten te knokken voor autoriteit, macht en controle om dat de 

veranderen, aan te sturen, te manipuleren en de buitenwereld te controleren. 

 

Dit is in het bijzonder toepasselijk voor degenen onder ons die tussen hun eerste 

en tweede terugkeer van Saturnus zitten, want dat gaat over de controle van de 

wereld.  Van 0 tot 28/29 worden we gecontroleerd, van 29 tot 58 beginnen we 

zelf de controle te nemen. En na 58 wordt je meer een soort ouder, waar het niet 

over controle gaat. Dat gaat meer over ‘wil je gewoon ‘zijn’ en je innerlijke wereld 

onder controle hebben’.  En dat is in feite eigenlijk het enige wat je echt onder 

controle kunt hebben. Maar het is een lange weg om op die plaats van ‘de ouder’ 

terecht te komen, nietwaar? 

Vooral als je Mercurius in Kreeft hebt en de Zon die naar Kreeft gaat.  

 



 
 
 
 

Ik denk dat ik het niet eens heb benoemd. Het is verdorie de zomerzonnewende, 

oh help! De Zon gaat naar Kreeft. Oh nee, dat is niet…  dat is volgende week. Ik 

heb het daar volgende week over. 

Ik heb de weken door elkaar gehaald want ik deed iets twee weken lang met de 

astrologieclub gisteren. Ik geef een hele maand les en ik heb daar bepaalde taken 

in een cursus en ik deed wat Kundalini yoga met iedereen gisteren en in de 

online yoga lessen video. Oh jee, een beetje bizar, maar goed…  Ik kan een link 

neerzetten als je je daarop wilt abonneren. Ik weet niet of het nog steeds open is 

om je in te schrijven, maar ja. Mijn excuses, dit is alleen maar een losse 

rapportage voor een week, maar ik keek naar de hele zomer die enorm intens is. 

 

Dit is een hele intense zomer met de eclipsen die plaatsvinden, met Mars en 

Venus, Mars die retrograde gaat, Venus die retrograde gaat. Zoals ik al zei, dit is 

een hele krachtige tijd. We komen alleen nog maar aan deze week toe. En ik zou 

echt graag de beweging uiteen willen zetten die we kunnen maken vanuit deze 

Mercurius oppositie met Saturnus naar serieuze, sobere analytische dialogen en 

denkwijzen en het praten over deze stilstaande Neptunus in Vissen, over wat er 

wegvalt, hoe ik ben verraden, in de steek gelaten ben, waar ik verloren ben 

geraakt, waar mijn dromen niet zijn uitgekomen, en we kunnen helemaal naar 

beneden gaan, naar onderen. 

 

Het is inderdaad tijd om ‘gedag’ te zeggen tegen sommige dingen die we 

gewoon maar hebben geslikt, dingen waar we op hoopten, of waar we in onze 

onschuld in hebben geloofd… En… meer toegroeien naar onze ontwaakte, 

volwassen, bewuste relatie.  Het maakt de weg vrij ervoor. Het is een soort fase, 

het is een soort dood en sterven, maar het gaat toe naar een grootsere, grotere, 

diepere  waarheid, waar… weet je..  als wij in een relatie kunnen zijn zonder veel 

oordelen en kritiek en zoveel verwachtingen die ons worden opgelegd door onze 

partners, dan kunnen we meer in onze eigen waarheid leven. En wat expressiever 

zijn en creatiever. Als we niet bang zijn om afgewezen te worden, als we niet 

bang zijn om veroordeeld te worden of niet meer bang zijn om bekritiseerd te 



 
 
 
 

worden… en als we een ander benaderen en zelf benaderd worden met een open 

hart, in plaats van met kortzichtigheid, dan kunnen onze relaties absoluut bloeien. 

En onze levens, onze leefgemeenschappen en ons land… dan kun je gewoon zien 

hoe Trump naar de G7 gaat met die specifieke agenda van ‘ik-mij-mijn’ en 

Amerika op de eerste plaats, en vergeet de win-win situaties…   Als jij wint, verlies 

ik en ik moet winnen dus jij moet verliezen’, dan kunnen we geen Waterman 

‘doen’.  

 

Maar Mars richt zich op Waterman en zegt ‘weet je wat, we kunnen wel een win-

win situatie crëeren, we kunnen relaties creëren waarin we proberen om niet de 

controle te pakken en te domineren, en elkaar te vormen en te kneden in onze 

eigen fantasie-personages en niet te zien wie ze zijn. En dan kunnen we ze 

accepteren zoals ze zijn. En we gooien zoveel rotzooi naar ze toe dat ze niet in 

staat zijn om te zijn wie ze zijn, omdat ze bang zijn ‘als ik ben wie ik wil zijn, dan 

word ik afgewezen, veroordeeld of bekritiseerd’.  Dus deze Mercurius Saturnus 

laat ons echt zien dat het tijd is om op een bepaalde manier objectiever te zijn en 

volwassen. En deze objectiviteit en volwassenheid maakt het mogelijk om het kind 

te laten spelen, met het andere kind, met andere mensen. En op die manier kan 

het echt heel mooi zijn. Er kán veel samenwerking zijn. Er kan veel eenheid zijn, er 

kan veel intimiteit zijn. 

 

Dus ik ga nog verder in op Venus die in oppositie komt met Mars volgende week. 

Ze komt conjunct te staan met de noordelijke maansknoop, maar voordat ze dat 

doet komt ze vierkant met Uranus. En driehoek met Cheiron. 

Dat is echt prachtig, want je krijgt te maken met ofwel een positief aspect van 

Uranus en een uitdagend aspect van Cheiron, ofwel je krijgt een positief aspect 

van Cheiron en een uitdagend aspect van Uranus. 

Dat is omdat ze 30 graden van elkaar staan. Dus het is echt een trigger, het is…  

het is geen vakantie. Het is geen vakantie in de komende periode.  

Een paar weken geleden was het vakantie, meen ik als ik terugkijk. Maar de 

vakanties zijn voorbij voor deze zomer, jongens. 



 
 
 
 

Het is meer als ‘boem, boem, boem!’ Schokkend, plotseling, wakker geschud 

worden, een bliksemschicht… het is een prachtige zomer voor groei, voor 

uitbreiding, voor opening, voor… wow! Belangrijke doorbraken. 

Maar die komen niet van het zitten op het dok van de baai, een van mijn oude 

favoriete songs, die ik vaak uitzocht (op de gitaar). 

 

Maar goed, ik praat teveel , dat is Tweelingen, Tweelingen, Tweelingen. 

Klaar? En.. de mantra voor deze week is: 

 

Ik ben een eeuwige student van het leven 

zowel in het licht of de duisternis van de nacht 

Ik open mijn gedachten en mijn hart voor het nieuwe 

niet langer bang, ik omarm wat wáár is. 

 

Boogschutter is waarheid. Jupiter is waarheid. Jupiter die door Schorpioen gaat op 

dit moment is ‘diepe waarheid’. 

En een diepe manier van delen van onze waarheid. 

En Mercurius in oppositie met Saturnus wil helemaal de diepte in naar de morele, 

ethische grenzen en beperkingen en naar de definitie wat wáár is voor mij. En wat 

wáár is voor jou, en kunnen deze twee elkaar verdragen, tolereren, van elkaar 

genieten en houden van elkaar, door in onze kern te blijven. 

Zonder onze waarheid op te offeren, kunnen we verenigen zonder onze waarheid 

op te geven? 

Kunnen we in verbinding komen terwijl we nog steeds onze vrije ruimte 

vasthouden? Vrijheid en verbinding komt daarmee opnieuw tot leven. 

 

Ik hoorde onlangs een uitspraak van mijn vriend Rev, en ik hoop dat ik het goed 

zeg.. Rev, jij kunt me dat vertellen; 

Abraham Lincoln zei: ‘Vrijheid kiest wat we zouden moeten doen’. 

Misschien laat ik je hiermee achter, die is nog beter dan de mantra. 

 



 
 
 
 

We zijn vrij, maar de ultieme vrijheid.. als je in waarheid bent met jezelf en met je 

plicht.. Wat is plicht, dat is Saturnus, Pluto en Lillith in Steenbok, Steenbok is 

plicht. Plicht is zo’n fascinerende studie.   

Er is een goddelijke, spirituele, de juiste zielsintentie; we hebben een plicht naar 

iets. Wie…  ja.. hoe dan ook… 

Ik moet stoppen, jongens. 

   

Nog één keer:  

 

Ik ben een eeuwige student van het leven 

zowel in het licht of de duisternis van de nacht 

Ik open mijn gedachten en mijn hart voor het nieuwe 

niet langer bang, ik omarm wat wáár is. 

 

Ik wens je veel succes! 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

© Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 


