
Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport voor 11 juli 2018 

 

Dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Ik sluip naar deze vogels toe. Het kan zijn dat dat 

niet goed uitkomt voor de camera want….  Ik probeer uit te zoomen.  Ik denk dat dit een reiger is, die 

zijn groot. Grote vogels, dat kun je niet echt met de camera laten zien, maar dat daar is een grote 

vogel. En ik sta ook niet zover bij hem vandaan. Haal ‘m in beeld, scherpstellen, man!  

Dit is het Pele-rapport, een astrologisch vooruitzicht voor 11 juli 2018. En als ik hier sta, ik weet het 

niet, maar kun je dat daar zien in de verte? Oh het beeld is helemaal niet meer scherp.. nou ja, dat… 

dat is en misschien kun je het herkennen, Hurricane Rich, dat daar is de Verenigde Staten van 

Amerika. Maar ik sta hier niet in de VS, dus misschien kun je raden waar ik ben.  Dat is het 

Olympische Nationale Park daarginds, het meest noordelijke puntje van het zuiden, maar goed. 

Astrologisch gezien is de Maan in Kreeft, water. Prachtig mooi water met een paar kreeften. 

En ze blijft daar totdat ze in een gedeeltelijke zonsverduistering terecht komt. Jazeker, we hebben 

een nieuwe Maan die er precies voor komt te staan… ik heb haar, daar!  De Maan komt precies voor 

de Zon te staan en dat is dus slechts gedeeltelijk. En het is niet heel erg exact Dat is op 20 graden en 

41 minuten van Kreeft, en vandaag, maar ook morgen want dan is de eclips, maar vandaag en 

eigenlijk het grootste gedeelte van deze week, hebben we Venus die naar Maagd is gegaan, en die 

maakt een grote driehoek in aarde, met Uranus daar in Schorp….  Sorry, dit moet ik even over doen; 

nee, Uranus daar in Stier, Jupiter is in Schorpioen. Kom op Kaypacha, bij de les blijven, man! 

Ik ben op vakantie jongens, even wachten…  Dus, de grote driehoek in aarde. Saturnus daarboven in 

Steenbok, op 2 á 3 graden, Uranus driehoek met Saturnus en driehoek met Venus. Dus het is Stier, 

Maagd en Steenbok; een grote driehoek. 

Uranus, Venus, Saturnus. Heel mooi. En morgen, donderdag is die zonsverduistering in feite in 

oppositie met Pluto. En dat is heel intens, de God van de onderwereld staat daar boven in Steenbok, 

op 20 graden en 41 minuten, dat is de eclips en die staat in oppositie met Pluto. En dan, vrijdag, gaat 

de Maan door naar Leeuw en komt vierkant met Uranus daar in Stier. Zaterdag komt ze  in oppositie 

met Mars, vierkant Jupiter en conjunct Mercurius later die dag, zaterdag, en zondag gaat ze naar 

Maagd. En komt samen met Venus voor die grote driehoek in aarde. Dus dat is nogal een struikelblok 

en dat is waarom ik op de mantra van deze week kwam, want afgelopen week hadden we een grote 

waterdriehoek. Zon, Jupiter en Neptunus, en deze week hebben we een grote aarde driehoek. Dus 

dat droeg enigszins bij aan het creëren van de mantra van deze week. Laat ik een plek zoeken en 

voor de camera gaan staan en jullie daarover vertellen. 

 

Okee allemaal. Wat gebeurt er allemaal hier, daar en overal. Dat is wat zo interessant is in de 

astrologie, het heeft betrekking op iedereen op de aarde, ongeacht waar je bent. Dat is de kosmische 

realiteit die bezig is. En het is een zeer kosmische tijd; een zonsverduistering. Een zonsverduistering 

wordt gevolgd door een maansverduistering, dat is een totale maansverduistering, waarbij de Zon en 

de Maan op de maansknopen staan, dat is waar de verduisteringen plaatsvinden. De noordelijke 

maansknoop in Leeuw, de zuidelijke maansknoop in Waterman, en dan is er nog een gedeeltelijke 

zonsverduistering. Gedeeltelijke Zon, totale Maan, gedeeltelijke Zon. En dit is een cyclus die iedere 

zes maanden voor komt, als de Zon de maansknopen bereikt. Dus dit is de noordknoop, de Zon 

schuift voorbij de noordknoop. Dus als de Maan voorbij haar eigen noordelijke knoop komt, dan is ze 

zeer krachtig. Elke planeet die conjunct komt te staan met zijn eigen noordknoop staat heel sterk. 



En dan blokkeert ze de Zon. Mijn vriend die niet meer in leven is, Buzz Myers, had het over eclipsen, 

en in het bijzonder over solar eclipsen waarbij de Maan tussen de Zon en de aarde staat, dat is een 

nieuwe Maan en die blokkeert de zonnestralen zodat deze de aarde niet raken. 

 

Het houdt het auraschild van de aarde weg, en dit zorgt ervoor dat energieën vanuit de diepe ruimte 

in het aardse veld kunnen komen, en dus worden verduisteringen gezien als een tijd van 

onvoorspelbare gebeurtenissen, grillige dingen die gebeuren, bizarre dingen, ongewoon, zoals ‘waar 

kwam dat vandaan, of… wie… hij benoemde het als een astroloog die op de grond komt slapen in je 

woonkamer voor een week of zoiets. Dus het is een tijd van vreemde ontmoetingen en 

betekenisvolle toevallige gebeurtenissen, en ik heb het gevoel dat dit een tijd is waarin… niet dat we 

niet in controle zijn, maar er is veel collectieve energie die op dit moment actief is, en we kunnen als 

het ware voelen dat onze bestemming wordt gevormd en gekneed door spirituele krachten die 

voorbij onze bewuste controle liggen. Verandering in onze bestemming, verandering van ons 

levenspad, een nieuw mens, nieuwe inzichten,  of nieuwe dingen die uit elkaar vallen. Relaties of 

situaties of condities. En we gaan als het ware hier door het oog van de naald. Het is als een 

geboortekanaal in juli en augustus.  

We weten dat Jupiter naar 23 graden ging en terugkeert, achteruit, achteruit, achteruit tot gisteren; 

13 graden, zich weer omdraaide om opnieuw vooruit te gaan lopen. Maar Saturnus gaat nog steeds 

retrograde tot augustus. En ik voel echt dat Jupiter en Saturnus samen in december en januari met 

nieuwe dingen kwamen en daarna gingen ze allebei achteruit, in maart/april. En dat is zoiets als 

‘nieuwe impulsen, nieuwe dingen, en dan terugtrekking, verandering, aanpassen of misschien zelfs 

wel ‘afweren’, of ‘alles is groter dan ikzelf, groter dan ik, groter dan ik, aaaah!’ En dan begint dat 

weer vooruit te gaan en september en oktober zal het zo zijn dat de dingen wat meer zijn 

neergedaald, de dingen zijn nu nog wat onevenwichtig. Mars conjunct de zuidelijke maansknoop 

zoals ik al zei, heel juli, heel augustus, vierkant met Uranus… dit betekent plotselinge onvoorspelbare 

gebeurtenissen, mensen, aardbevingen, vulkanen, dingen die… ongewone gebeurtenissen. Ik haalde 

mijn duim open.  Ja, zulke ongelukken, ongelukjes, dit is een tijd om voorzichtig te zijn. Veilig vliegen, 

veilig rijden. Wees voorzichtig met je woorden, wees voorzichtig met anderen, maar dit is wat er nu 

aan de hand is, en we kunnen eens naar de maansknopen kijken.  

De zuidelijke maansknoop, Mars in Waterman is buitenaardse intelligentie. Het is bevrijding, het is de 

ruimte, het is alles buiten het lichaam. Wereldwijd en verder. En Leeuw is hier en nu aanwezig en die 

ontkoppelt de dingen en speelt het spel en steelt de show en maakt de dingen waar. Dat is die vurige 

dynamische energie. En we kunnen voelen dat we uit elkaar getrokken worden, vooral met een 

nieuwe Maan in Kreeft, en vorige week had ik het over onze gevoelens, en mijn gevoelens doen 

ertoe, mijn gevoelens tellen, ik wil mijn gevoelens volgen en sommige van onze gevoelens met die 

grote driehoek in water, en driehoek met Neptunus die daar in zijn eigen teken Vissen staat, was er 

om in de diepe ruimte te gaan, in de etherische wereld, in de astrale wereld. In… weet je wat?  

Neptunus en Vissen en het twaalfde huis willen vluchten, loslaten, samenkomen met de pleiadiërs, 

vertrekken en dag zeggen, zelfs tot ziens, soms is dat zelfs door zelfmoord, drugs, alcohol, seks. 

Gewoon zoiets als ‘ik wil vluchten, ontkennen, vermijden, en ik wil alleen maar dromen, liefhebben, 

zijn, openen, één zijn, onschuldig…  Dus dat is dat trekken wat we voelen, Neptunus is daar langdurig 

driehoek met Jupiter voor lange tijd. De Zon stond in die driehoek afgelopen week, en nu hebben we 

te maken met Venus, Saturnus en Uranus in aarde. Dus dit is de basis, dit is solide, op een bepaalde 

manier kunnen we er zelfs naar kijken in dimensies.  



We zouden kunnen zeggen dat we heen en weer worden geslingerd tussen de vierde dimensie -geen 

tijd en ruimte, daar is meer eenheidsbewustzijn en eenheid-  en de derde dimensionale ruimte, 

Saturnus in Steenbok, met Venus in Maagd en zelfs Uranus in Stier is als het ware de aarde aan het 

opschudden. Dus dit is solide, basis, het kan ook zwaar en serieus zijn, of pessimistisch, op een 

bepaalde manier deprimerend., down, zwaar; de duivelskunstenaar. En we worden tussen deze twee 

werelden heen en weer geslingerd. We worden heen en weer getrokken tussen ‘ik wil ontsnappen en 

overgave en meestromen’, en  ‘ik heb werk te doen en ik heb zaken waar ik mee bezig moet zijn en ik 

heb verantwoordelijkheden…’   En er is zo’n soort dynamiek gaande, dus wat we nu moeten doen is, 

in het midden blijven. In evenwicht, en niet te ver doorschieten of er te ver in blijven, niet te ver 

omhoog, en niet te ver naar beneden.  Niet naar het licht gaan en niet de duisternis in gaan. Ik 

bedoel maar, dit is… dit is echt..  het is echt een goede tijd om zo’n beetje… ik zou willen zeggen…. 

Karakter ontwikkelen. Ik ontwikkel karakter.  Ik beslis wie ik ben, wie ik wil zijn. Ik creëer mijzelf naar 

het beeld waarvan ik voel dat het mijn allerbeste versie is. Het is als het aannemen van mijn ideale 

vorm van Kaypacha en ik maak mijzelf zo,  zodat ik dat ben. Dit is de Waterman ‘ik heb dat ontwaakte 

ideaal van wat ik wil voor mijn toekomst, en voor de toekomst van de wereld. En het is de taak van 

Leeuw om dat in feite te creëren en dat waar te maken en het te vormen en uit te drukken en te 

zorgen dat het gebeurt. 

Dus… dat is wat er gaande is en dat heeft te maken met…  je loopt tegen krachten op van het 

verleden, vertragende krachten, krachten die zich willen afscheiden of dat heldere inzicht van 

creatieve impulsen en genialiteit  verslaan. Dus je komt terecht in die vecht- of vluchtmodus, plus of 

min, goed of slecht, vrienden en vijanden in de derde dimensie, en je komt vanaf de vierde dimensie, 

‘oh ja, het gaat allemaal mooi en prachtig zijn’,  totdat het niet zo blijkt te zijn. Verrassing! Het is een 

zonsverduistering. Snap je? 

Ik zou willen zeggen dat het een tijd is om wakker te zijn, bewust, zorgvuldig, voorzichtig, maar niet 

‘je terugtrekkend, verstoppend, levens als….  Het is meer dat je het onder ogen moet komen, wakker 

zijn maar nog steeds vooruitgaan. Ga niet… het is geen tijd om het op te geven en je over te geven. 

Het is meer een tijd van ‘dit is wat ik wil en van oh man, ik houd me hierbij en ik ga het waarmaken.’ 

Dus de mantra van vandaag: 

Een brug zijn tussen de twee werelden 

van hier en nu en verder 

is niet het verdwijnen in het kosmische licht 

of verstrikt te raken in de duistere aarde. 

 

Begrijp je dat?  

Nog een keertje, even kijken of ik het me nog kan herinneren: 

 

Een brug zijn tussen de werelden 

van hier en nu en verder 

is niet het verdwijnen in het kosmische licht 

of verstrikt te raken in de duistere aarde. 

 

Ik zou kunnen zeggen gevangen, of gevangen genomen in de duistere bodem, of verdwalen  

Verdwalen is heel anders dan gevangen genomen zijn. We zouden in deze dagen kunnen voelen met 

een grote driehoek in aarde en met Saturnus in Steenbok en Venus in Maagd die zeggen ‘het moet 

op deze manier’ en Saturnus in Steenbok zegt ‘het moet op deze manier’… we zouden ons meer 

gevangen kunnen voele. Ik denk dat ik ondergronds gevangen genomen ben beter vind dan 



‘ondergronds verdwaald’. Dus we kunnen verdwijnen in het kosmische licht, of gevangen zitten in de 

donkere aarde. 

Wat maakt het uit, ik ben met vakantie.  

 

Namasté, aloha, heel veel liefde. 

 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


