
Pele-Rapport voor de week van 27 juni 2018 

 

Hallo, Kaypacha hier met het wekelijkse pele-rapport, staande onder de ‘koningin 

van de nacht’. Jazeker, de volle Maan is hier en dat is het moment dat ze zich 

openen. Het is een opiaat. Deze zijn als kleine poppies, laten we eens inzoomen 

op deze hier. Het is een beetje donker, hè?  Maar goed. Kijk maar, die vijf wordt 

altijd geassocieerd uiteraard met Venus. Elke acht jaar maakt ze een vijfpuntige 

ster, ik weet niet of je bekend bent met het Venus pentagram?  

Veel bloemen worden geassocieerd met… Mars is acht, Venus is vijf, Mercurius is 

drie, dus dit strekt zich helemaal uit tot de natuurlijke wereld. 

 

Het is 27 juni 2018 en de Maan is in Boogschutter, vandaag gaat ze naar 

Steenbok. En zodra ze Steenbok binnengaat hebben we een volle Maan. In feite is 

het zo met de volle Maan dat het afhankelijk is van waar je je bevindt op de 

planeet. Kom op, de internationale datumlijn is anders in Australië, dus ik weet 

niet eens waarom ik de dagen benoem.  Maar het belangrijkste is dat het op 6 

graden en 28 minuten op Steenbok plaatsvindt. En dat is 6 graden en 28 minuten 

van Steenbok betekent ook ‘Saturnus’. De Zon staat vandaag exact in oppositie 

met Saturnus, hij verschuift 1 graad per dag, en dan komt de Maan voorbij en 

haalt deze in, dus we hebben een Maan conjunct Saturnus vandaag. En dan gaat 

ze een klein stukje verder, want ik meen dat Saturnus rond drie staat of zoiets. En 

dan schuift het op, dus…  dat is het belangrijkste. 

 

En dan, vrijdag gaat Mercurius naar Leeuw. En vanzelfsprekend, als hij naar Leeuw 

gaat, komt hij driehoek met Cheiron en vierkant met Uranus. Dat vierkant naar 

Uranus is zaterdag. En wat gebeurt er nog meer.  

De Maan gaat door Steenbok, zaterdag, en ze gaat naar Waterman en blijft even 

in Waterman, raakt Mars, komt vierkant met Uranus, vierkant met Jupiter, in 

oppositie met Venus. En dan maandag gaat de Maan naar Vissen. 

Kijk dit eens, hier is een ster voor je. 

Okee, laat ik naar de camera gaan en hierover vertellen. 

 



Goed, net als iedereen, heb ik haast. Laten we het onder ogen zien. De Zon in 

oppositie met Saturnus, oh help. 

Saturnus in het teken Steenbok; plicht en verantwoordelijkheid. 

De Maan door Steenbok, het is je baan, je reputatie. Plicht is wat je moet doen 

voor de wereld, voor anderen, voor je familie, voor je zaak zodat je kunt 

overleven. Fysieke, financiële zekerheid. Je moet opstaan en je moet er goed uit 

zien. Ik bedoel maar, Saturnus: structuur, Chronos –vadertje tijd- heerst over de 

botten. Kijk maar eens, ik heb mijn Saturnus-botten hier… 

 Deze komen van Nubia, in Zuid Egypte. De Nubians, deze zijn gemaakt van 

botten.  

 

Ik deed onlangs een video over medische astrologie, ik ben deze nu aan het 

uploaden. Ik ga door elk van de tekens die besproken worden. Ik pak de 

medische correlaties eruit voor elk teken. Ik ga deze publiceren op de New 

Paradigm Astrology community, ik weet niet of je bij de community zit… ik heb 

die community, ik weet niet of je dat weet, voor degenen die bekend zijn met de 

astrologie. We hebben daar forums en er staan meer video’s op, elke week 

opnieuw en ze verdiepen zich in de astrologie. Als je astrologie wilt leren met een 

grote groep mensen moet je even kijken. Maar ik geef dit ook gewoon door op 

zichzelf, dus als je wilt… als je geïnteresseerd bent in de medische astrologie.. 

Saturnus staat voor de knie, de knieschijven, de botten; artritis, reuma, stijfheid. 

Als je stijfheid ervaart in deze dagen, dan past dit er helemaal bij.  

De Maan gaat nu door Boogschutter, Boogschutter staat voor de dijen, maar 

wordt ook geassocieerd met de lever en het bloed, en de bloedcirculatie, de 

zuivering van het bloed, dus je kunt zien als de Maan door de verschillende 

tekens gaat, zie je allerlei ziekten opkomen… ja, het leven is kort.  

 

Maar goed, laten we kijken naar de Zon in oppositie met Saturnus, en de Maan 

die ook nog eens voorbij komt. 

De Maan en Saturnus… Mensen met een Maan/Saturnus conjunctie, vierkant of 

oppositie, wat is dat?  De Maan staat voor mijn innerlijk kind, mijn gevoelens, het 

is mijn onschuldige behoefte aan emotionele verbinding en verzorging en dan 

komt ze voorbij Saturnus en Saturnus zegt: ‘later heb je een taak te vervullen, er 



zijn nog wel belangrijker zaken die spelen… dus dat kunnen onderdrukte emoties 

zijn, onderdrukte gevoelens, droevenis, eenzaamheid, gevoelens geïsoleerd te zijn 

en dan komt de Zon voorbij. En de Zon… ik heb dit eerder gezegd, de Zon stond 

conjunct met Saturnus rond de kerst, ongeveer rond de winterzonnewende, toen 

kwam de Zon Steenbok binnen, 21 graden.. ik bedoel op 21 december, de 

zonnewende. De Zon kwam naar Steenbok, raakte Saturnus. 

Dat was een zaadje, dat was een tijd van beslissingen, dat was een tijd van zaken 

opbreken of bestendigen… En dit is nou juist Saturnus, Saturnus heeft te maken 

met doelen,  waar wil ik zijn, wat ik wil gaan doen, met wie wil ik zijn, 7, 14, 21, 

28 jaar vanaf nu? Ik wil het vastleggen, ik wil contracten sluiten, en als ik jou niet 

zie als onderdeel van mijn doel of onderdeel van mijn toekomst, dan verbreek ik 

dat contract, ik breek met deze relatie, ik ga stoppen met mijn baan, of ik ga weg 

bij dat bedrijf en ik begin een nieuw bedrijf.  

 

Dus het heeft te maken met een komen en gaan, het verbreken en beëindigen 

van contracten en het tekenen van nieuwe contracten. Dus dat soort beslissingen 

werden genomen rond eind december afgelopen jaar. En nu komt de Zon voorbij 

en dat is zoiets als een volle Maan, de tegenpool. 

Dus het is tijd voor terugkijken, het is tijd om terug te gaan. Saturnus heeft te 

maken met het verleden en heeft te maken met reflectie. Dit is waar de Maan en 

Saturnus samenkomen, want ze hebben beiden enigszins te maken met het 

verleden, en enigszins te maken met reflectie, dus er is sprake van reflectie op 

mijn verleden. En vanzelfsprekend bij wat het mij nu brengt, wat mijn behoeften 

zijn, en hoe ik het beste die behoeften kan vervullen. Gaandeweg het pad van de 

toekomst. 

Het is een beetje een sobere, serieuze tijd. Vasndaag, morgen, donderdag, vrijdag. 

Het is een tijd om terug te kijken, het is een tijd om naar binnen te gaan. 

Misschien wel een tijd om echt serieus te gaan denken aan wat counseling.   

 

En, wat is het andere dat kan gebeuren met Steenbok en Saturnus; de 

werkverslaafde die zegt ‘ik wil mijn gevoelens niet voelen, en dit heeft te maken 

met verdriet. Saturnus en de Maan die samenkomen kunnen te maken hebben 

met verdriet. En verlies. Van dingen uit het verleden, met droevige herinneringen. 



En als ik die emoties niet wil voelen, dan kan ik verslaafd zijn aan mijn werk. Je 

werk is een perfect excuus. Ik heb teveel plichten en teveel verantwoordelijkheden 

naar zoveel andere mensen en ‘men heeft mij nodig, ik ben belangrijk en ik heb 

een reputatie hoog te houden… en bla bla bla… 

En soms, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar vaak wordt werk gebruikt als 

vermijdingsfactor van de Zon die door Kreeft gaat: mijn persoonlijke leven. Dus 

dit daagt ons echt uit om evenwicht aan te brengen in ons professionele en 

persoonlijke leven. 

Het externe met het interne. Het werk met het gezin. Dus het gaat er echt om 

‘ben je in balans?’ 

Als je in balans bent, is deze oppositie niet zo’n groot probleem. Als je uit balans 

bent, dan zul je het gaan voelen. 

 

En dat is waar de mantra van vandaag over gaat. Saturnus heeft te maken met de 

test, obstakels, beperkingen, blokkades en zegt: Bam! Stop daarmee! Je mag 

niet… het is als bij een omleiding; je rijdt de straaf af en plotseling, je wilt 

rechtdoor gaan, en daar is een omleiding. Saturnus zegt: ‘boem! Je gaat die weg 

niet op!’ 

En dan kom je terecht bij die beslissing. Ga ik om dat omleidingsbord heen,..?  

Ik doe dat niet meer, dat deed ik wel, maar nee… 

Wat ik probeer te zeggen, is dat je een keuze hebt. Ga ik de confrontatie aan, ga 

ik het toch doordrukken, probeer ik de controle vast te houden over mijn 

omgeving, mijn relatie, andere mensen… Dit is waar Steenbok en Saturnus mee te 

maken hebben, het onder controle houden van hun omgeving. Je veilig voelen in 

een positie van macht en autoriteit, die delegeert en de leiding heeft. En die voelt 

zich op die manier veiliger. Moet ik echt doorbeuken, zoals de bok of de ram en 

tegen die obstakels rammen; die beperkingen die mij in de weg staan of… 

volg ik de omleidingsborden en sla ik af naar links of naar rechts, dus door een 

andere route te nemen. 

Dus dit is waar Saturnus te maken heeft met reflectie. En uiteraard vertelt Jeffrey 

Green over hoe reflectie ook depressie wordt genoemd, in deze dagen. En het 

hoeft helemaal geen depressie te zijn. 



En je hoeft ook niet naar de dokter te gaan. Als je het gevoel hebt dat je even 

wat tijd vrij wilt maken van je werk, en over je leven wilt nadenken, is dat 

belangrijk. Je verdient het. Het is geen depressie, het is groeien naar 

volwassenheid. Het is reflectie, overpeinzing en meditatie. 

En in vroeger tijden, vóór het internet, vóór al die technologie, voordat alles 

miljoenen kilometer per uur ging, was men eraan gewend om veel te 

overpeinzen. En er was niet zoveel depressie, er was waarschijnlijk meer 

overpeinzing dan depressie. 

 

Maar goed, ik word een beetje melig want ik ben gewoon….    

het is…. tja…    

Dus denk daar eens over na. Denk erover. Reflecteer daarop. 

En als je wat aan reflectie wilt doen, neem een dag vrij en mediteer en ga een 

wandeling maken in de bergen. En als men vraagt of je gedeprimeerd bent, dan 

zeg je ‘nee, ik ben helemaal niet gedeprimeerd, ik overpeins mijn leven, waarom 

probeer jij dat niet?’  

Dit is wat Saturnus zegt. 

 

En laten we eens kijken naar Mercurius. Mercurius die naar Leeuw gaat. Hij stond 

in oppositie met zwarte maan Lillith, in oppositie met Pluto, ik heb het over diepe 

gedachten en communicatie; de dingen zullen enigszins gaan oplichten. 

Die Maan, zoals ik al zei, gaat naar Waterman en die gaat de boel versnellen. Het 

is alsof we dat dal in de weg hebben. We hebben een beetje met een dip te 

maken. Woensdag, donderdag, vrijdag, en zaterdag en zondag, de Maan gaat 

weg uit Steenbok. Mercurius gaat naar Leeuw.  De dingen worden wat vuriger, 

luchtiger. Springen, bewegen, van alles. Boppen en boppen en doorgaan met 

boppen…  dus nu is de tijd dat je wellicht een contract tekent voor het huis en dit 

weekend neem je je intrek in dat huis. Dus kijk hier maar eens naar, en dit is een 

tijd, maak je daar geen zorgen over, het blijf niet eeuwig duren, alles is onderdeel 

van deze cycli. 

 

Misschien is dit een tijd waarin je je opnieuw ergens aan verbindt. Iets dat 

speelde rond de kerst of nieuwjaar. Misschien maakte je goede voornemens met 



nieuwjaar, en nu kom je daarop terug, je spiegelt daarop en misschien verbindt je 

je daar wel op een dieper of sterker niveau aan. Op weg naar een nieuwe zakelijk 

gerelateerde onderneming of zoiets. 

 

Ik moet er vandoor jongens, ik heb duizenden dingen te doen vandaag. Ik heb 

readings, ik doe een webinar voor de masterclass astrologie groep, dat is 

vanavond. Daarnaast moet ik mijn Costa Ricaaanse rijbewijs oppikken. Ik bedoel 

maar, de dingen stapelen zich op bovenop alle andere dingen, dus geduld heeft 

hiermee te maken, uithoudingsvermogen, neem je tijd, voel je niet te zwaar 

belast. Het is gewoon zakelijk, neem het niet te persoonlijk op, want dit is het 

andere wat kan gebeuren met de Maan en Saturnus. Dat je het persoonlijk opvat, 

zoals ‘het leven is tegen mij’ en ik heb zoveel problemen, omdat…  nee, rustig 

aan, word volwassen, heb geduld, doe gewoon alles stap voor stap, vink je lijstje 

af maar één voor één. En je zult het redden, je zult blij zijn dat je het deed, houd 

je vast aan die afspraken, je kunt het. Het is slechts een test en het zal voorbij 

gaan. Dit zal ook voorbij gaan en je zult beter af zijn.  

Sommige dingen vragen tijd, uithoudingsvermogen en geduld. Rome is ook niet 

op één dag gebouwd. Ik denk aan de Golden Gate brug. Ik moet denken aan die 

enorme gebouwen in Dubai, de hoogste ter wereld of zo. Dit soort dingen vragen 

tijd. 

 

Het opbouwen van een community vraagt tijd, het opbouwen van relaties vraagt 

tijd.   Dat duurt eeuwig. 

Maar goed… 

 

Als ik me afgeremd of geblokkeerd voel 

omdat iets me tegenhoudt 

dan zou het spirit kunnen zijn die me  

naar een ander spoor leidt. 

 

Weet je wat ik bedoel? Het is die dat wegomleidingsbord, dus soms als je wordt 

tegengehouden, soms lig je ineens in een ziekenhuisbed, dan ben je 

tegengehouden. 



Soms, en dat is in het bijzonder met een oppositie, is er een speciaal iemand die 

je tegenhoudt. Zoals de baas die jou geen loonsverhoging geeft, of het is 

gewoon ‘wegwezen hier, je mag hier niet komen!’    En er is fetelijk echt een 

persoon bij betrokken die dit doet, je tegenhoudt of stopt.  En… het is spirit die 

jou vertelt ‘reflecteer, denk echt na over wat je aan het doen bent, wat is jouw 

zielsopdracht, wat is de diepere zin van het leven, zoek het…  Maan is in 

Boogschutter op dit moment, kom in contact met jouw waarheid.  

En misschien wil je die baan niet, misschien ga je alleen maar voor die 

loonsverhoging om geld te verdienen voor meer financiële zekerheid, maar is het 

niet je zieledoel. 

Dus het is goed om te reflecteren en in contact te komen met je diepere 

zielsintentie. Dat is waar dit mee te maken kan hebben. 

En je zou kunnen ontdekken dat het tijd is om van richting te veranderen, dat 

contract te verbreken en een nieuw doel te stellen. 

Het is een goede tijd om nieuwe doelen te stellen, en je doelen opnieuw te 

bezien. 

Neem even vrij dit weekend. Ga je doelen opnieuw bezien.  Bij de volle Maan. 

‘Word verlicht, sprinkhaan!’ 

 

Als ik me afgeremd of geblokkeerd voel 

omdat iets me tegenhoudt 

dan zou het spirit kunnen zijn die me  

naar een ander spoor leidt. 

 

Onderzoek dat maar. 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

© Kaypacha 
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