
Pele-Rapport voor de week van 18 juli 2018 

 

Okee, wat een waterbronnen. Het is hier een beetje mistig. Ik kan niet alle 

eilanden zien, maar ik moet vandaag even vrijaf nemen. We rijden het hele eiland 

over en nemen de boot terug naar het vasteland, en ik moet nog even dit verslag 

doen. Dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 18 juli 2018. De Maan 

staat in Weegschaal. Ze komt voorbij en morgen zal het het eerste kwartier zijn 

op 27 graden Weegschaal, want de Zon staat op 27 graden in Kreeft. Dus het is 

het eerste kwart vierkant van 90 graden. En dan gaat ze naar Schorpioen kort 

daarna, donderdag, Schorpioen, Maan in Schorpioen, donderdag, vrijdag… vrijdag 

de hele dag en dan gaat ze zaterdag naar Boogschutter en blijft daar; zaterdag, 

zondag, maandag.. dinsdag gaat ze door naar Steenbok. Dat is het wat betreft 

onze Maan.  Vandaag, op dit moment staat ze driehoek met Mars, dat is echt 

mooi, de Maan driehoek met Mars, Weegschaal naar Waterman, dat is een hele 

fijne driehoek. Morgen komt ze vierkant met Pluto. Dus… ai ai ai ai! 

Maar het belangrijkste waar ik het vandaag echt over wil hebben is Mars die 

conjunct de zuidelijke maansknoop staat. Retrograde Mars, ik weet dat je het 

voelt. Ik voel het, we voelen het allemaal. 

 

Mars kwam voorbij, vooruitlopend, en raakte die zuidelijke maansknoop op 7 juni, 

okee? Toen liep hij tot ongeveer 9 graden, keerde om, en nu gaat hij voor de 

tweede keer terug. Dus je zou iets van een thema kunnen voelen, denk daarbij 

aan juni… op dit moment is het midden juli. Dan gaat hij weer terug naar 

Steenbok en hij gaat vooruit lopen op 25 december, dan komt hij voor de derde 

keer terug. Dus Mars conjunct de zuidelijke maansknoop; daar gaan we het over 

hebben.  

 

Maar het goede nieuws waar we het over willen hebben, is de Zon. De Zon keert 

terug naar huis, naar Leeuw. Ja, de Zon heerst over Leeuw, het is een vuurplaneet 

in een vuurteken. En dat is waar de zon thuishoort. En dat is zondag. 

Zondag wordt het mooi, Venus staat sextiel met Jupiter, de Zon gaat naar Leeuw, 

komt driehoek met Cheiron, driehoek met de Maan, want de Maan staat 

daarboven in Boogschutter. Het komt echt tot een conjunctie met de noordelijke 



maansknoop, zodra hij daar is. Dus dat zal nog voortduren tot minimiaal een 

goede week. En die prachtige driehoek naar Saturnus en dan uiteindelijk het 

andere belangrijke gebeuren en waar de mantra vandaag helemaal over gaat, is 

Venus in oppositie met Neptunus. En dat is niet exact tot aanstaande woensdag, 

maar als je dat een paar graden aan orb meegeeft aan elke kant, dan denk ik dat 

je het zult gaan voelen, want Jupiter komt driehoek met Neptunus en nu komt 

Venus in oppositie met Neptunus, en ik denk dat we dit allemaal wel enigszins 

zullen voelen. Mars in Waterman, Venus in oppositie met Neptunus, sommige 

kosmische principes zijn een soort thema vanaf de mantra van vorige week, dus… 

Ik moet zo inpakken, klaar voor de reis, ik ga dit rapport doen, misschien vind ik 

een meer of zoiets en dan ga ik voor de camera staan en vertel jullie alles 

hierover. 

 

Hallo allemaal, waar zitten jullie? Kijk hier eens, ik heb geprobeerd de beste plek 

te zoeken, maar aan de andere kant is nog een andere waterval. Ik zal proberen 

ook daarvan beelden te maken. Dit is een prachtig land. Oh, mijn ‘Godin’, dit vind 

je echt geweldig. Maar astrologisch gezien, waar bevinden we ons in deze tijd? 

 

Oh… nou, we bevinden we ons in…. en dit is waar de mantra over gaat en deze 

hele periode mee te maken heeft… laten we eens kijken en ik wil dat ‘het super-

ego’ noemen. Het super ego. Het super ego is dit – en Freud kwam hiermee 

aanzetten – het is die compilatie, al die boodschappen van alle externe 

autoriteiten, wie ze ook waren, waar je ook tegenop keek, wie er ook voor je 

zorgde, dat is…. alle boodschappen die je ontving over wat goed en wat fout is, 

wat succes is, wat falen is, hoe je moreel moet zijn, hoe je ethisch moet zijn, hoe 

je een goed mens moet zijn, waar een goed mens ‘uit bestaat’, alle regels en 

regelgevingen van ouders en leraren en priesters, wie dan ook. Het kunnen 

filmsterren zijn, wetenschappers, goeroes… dit is zo’n tijd waarin het super ego… 

ik associeer het met Saturnus uiteraard en Saturnus is nu thuis in Steenbok voor 

drie jaar, sinds afgelopen december en hij zal daar blijven tot 2020. En Pluto, 

Pluto is zelfs de emotionele, de machtige. de ultieme dood, leven en dood; de 

sterke planeet van de waarden van andere mensen, de krachten die buiten onze 

controle liggen, in het teken Steenbok.  



 

Externe autoriteiten en overheden, en wetten, regels en regelgeving, en het leger 

en de politie. Als je je niet conformeert of doet wat je opgedragen wordt,  dan 

boem! Dan zit je flink in de problemen. Dus dit soort dingen spelen van twee 

kanten momenteel. Nu hebben we Cheiron, die naar Ram is gegaan. Ram is het 

meer het Id (Freudiaanse ego). Mars, ik, mij, mijn…. Ik wil… boem boem etc. de 

dood. En Cheiron is het helen van de wonden.  Van ik, mij, mijn en het niet 

krijgen wat ik wil, dus we zitten nu in een tijdsperiode waarin we te maken 

hebben met zware externe krachten, en het is zo dat dit allemaal geprojecteerd 

wordt. Het zit binnenin mijzelf, het is mijn super-ego, het is mijn onbewuste.  

Die jongens zijn van die rots afgesprongen, we hebben het over Ram. Er is een 

hele groep gozers hier, ik ga dit zo snel mogen afmaken, joh. En dan zwem je 

bergstroom af hier. Fantastisch. 

Het overwinnen van het super ego. Het super ego zegt. Je gaat jezelf pijn doen, 

je kunt doodgaan, je kunt beter voorzichtig zijn, je hebt nog een leven te gaan, je 

hebt verantwoordelijkheden, je hebt plichten, je hebt een gezin, je kunt niet 

gewoon maar van een klif af duiken.  

Dus er is altijd die constante factor tussen Saturnus en Mars en ik zou ook 

zeggen de Maan. De Maan associeer ik ook een beetje met dit innerlijke kind, 

deze kinderlijke energie die zegt ‘ik ga het gewoon wel doen, omdat ik dat wil’. 

En laten we eens kijken naar die andere krachten. De zuidelijke maansknoop, 

Waterman wordt mede beheerst door Saturnus. Mars staat momenteel in 

Waterman, de zuidelijke maansknoop staat in Waterman. Mars gaat over de 

zuidelijke maansknoop heen. Dit is Uranus, Waterman, dit is ook de elite, de 

perfectionist. Je mist een komma in je computerprogramma en alles wordt 

verknoeid. Het moet helemaal exact kloppen.   

 

Dus dit zijn de dingen die… Waterman legt de lat hoger, het stelt zich echt Utopia 

voor in de toekomst, het is het genie. Dus ik gooi dat er ook maar even in bij 

deze super ego-energie en zelfs Mars die door Waterman gaat is zoiets als ons 

naar een niveau schoppen van ‘je moet beter zijn dan….  Niet zo gewoontjes zijn, 

wees niet het gemiddelde, je moet uitblinken nu.  

 



En dan komen we bij Venus in Maagd, Venus in Maagd is ook zo van ‘zorg dat je 

het goed doet, krijgt het voor elkaar, maak het perfect’. 

En dat staat in oppositie met Neptunus. Neptunus in Vissen. Vissen is ook….  

Deze Neptunus-Maagd as is de idealist in personificatie. Het is zo dat Vissen de 

droom droomt, en Venus in Maagd wil de perfecte… maak die droom waar. Maak 

de perfecte ring, de perfecte juwelen.   Ik hou van deze prachtige ketting die ik 

vandaag om heb, je kunt het niet zien, maar het is een van mijn favorieten. Het is 

een traan.  Maar goed, dus we bevinden ons zo in een tijd en ik wil even tot de 

kern komen hier, waarin zoveel druk wordt uitgeoefend, zowel intern onbewust 

die ons wordt opgedrongen om het goed te doen, goed te zijn, er goed uit te 

zien, en ons leven in eigen hand te nemen en onze relaties, en dat is gewoon 

wow! Zelfs Jupiter in Schorpioen en Uranus in Stier. Kijk maar eens naar al die 

buitenplaneten, en die zeggen allemaal… ze laten ons allemaal als het ware zien 

hoe we ons nog kunnen verbeteren. 

En dit kan van je partner komen, je wederhelft, je ouders, je kinderen, je baas, 

facebook commentaren of wat dan ook, verbeter het volume.  Er is die factor dat 

je je gemeenschap kunt verbeteren, je kunt je gezicht verbeteren. Er is een… en er 

is iets met dat andere aspect van het super ego en dat is dat het wreed kan zijn. 

Het leven kan wreed zijn. We kunnen hard zijn voor onszelf. En we kunnen hard 

zijn voor elkaar. We kunnen hard zijn voor onze vrienden. Hard voor onze 

medewerkers. Hard voor onze bazen.  

Hard voor onze geliefden, dus ik zou willen zeggen, ‘rustig aan’, ik zou je willen 

adviseren in deze maanden juli en augustus, en die eclipsen en dit is wat nu juist 

zo prachtig is. De Zon die naar Leeuw gaat.   

Ik denk dat dit een frisse wind kan gaan brengen. Leeuw heeft te maken met 

plezier, Leeuw heeft te maken met creatieve zelfexpressie. Zoals ‘ik creëer mijzelf 

nu, ik ben als een tiener, ik ben als een kind, ik ben gewoon alleen maar aan het 

spelen, ik moet spelen. Met het spel bouwen we dat zandkasteel en dan gooien 

het om, ‘ik vind het niet mooi’. Breek het af, bouw een nieuw zandkasteel. Of 

spring in het water en ik stoot mijn hoofd en val neer. Ik moet beter springen. Ik 

ga opnieuw naar boven en dan nog een keer springen. Het is gokken, het is 

spelen met de natuur, het is spelen met onszelf, met onze lichamen. Zelfs met 



onze seksualiteit, het is als het uitdrukken van mezelf door dit lichaam, en dat is 

niet noodzakelijkerwijs perfect de eerste keer, 

Dit is waar het gaat om oefenen, oefenen, oefenen. En dit is waar we plezier bij 

ervaren. En we komen in het proces ervan terecht. Dus ik zou je voor deze dagen 

willen adviseren als je te maken hebt met het super ego in je achterhoofd, je 

innerlijke criticus, je innerlijke oordeel dat zegt ‘je ben niet goed genoeg, maak 

geen fouten, zing geen liedje, ga geen karaoke zingen tenzij je een perfecte stem 

hebt, gewoon zeg maar ‘neem geen risico’s.’ 

Het super ego houdt niet van risico’s. En Leeuw, de noordelijke maansknoop op 

dit moment gaat wel voor het risico. We moeten risico’s nemen. We moeten in 

onszelf geloven, met moeten onszelf vertrouwen, we moeten het leven 

vertrouwen, alsof deze rivier ons te pakken neemt als we springen, het gaat 

gewoon goed, en in feite gaat het niet gewoon goed, maar het zal fantastisch 

zijn.  

Leeuw heeft een optimistische kijk op het leven. Dus loop niet vast in teveel 

perfectie, teveel verantwoordelijkheden, teveel verplichtingen. Dit is die balans 

waar ik het eerder over had. Loop niet vast in deze wereld in de derde dimensie, 

wees ook niet te verstrooid, maar wij zijn degenen waarop is gewacht. Wij zijn de 

link. Jij bent het. Je moet plezier beleven, jongens! Dat is waar het op neer komt. 

De Zon gaat naar Leeuw. 

 

Ik bevrijd nu dat deel van mij 

De strenge perfectionist die van binnen zit 

En plezier te beleven aan eenvoudige dingen 

die komen vanuit het mens-zijn. 

 

Je begrijpt wat ik zeg. We zijn allemaal mens, we hebben allemaal modder op 

onze wangen, we zien er allemaal dom uit, we vallen allemaal weleens, krijgen 

kneuzingen, snijwonden, doen onszelf pijn, verlaten, verraden, wat dan ook. Je 

moet opstaan en het nogmaals doen. Je moet gewoon…. Weet je wat, de Zon 

heerst over Leeuw en dat is de levenskracht. De levenskracht werkt door mij heen. 

Ik ben een vertegenwoordiger van het leven. Wij zijn het leven, dus laat het leven 

je niet verslaan, maar wees een levenskracht. 



En als het leven door jou heen komt ben je niet te stoppen. Dus zet je over jezelf 

heen, stop met het er goed uit willen zien voor selfies en dat soort dingen en ga 

er gewoon op uit, doe iets nieuws. Doe iets wat je nooit eerder hebt gedaan, doe 

iets waar je je aan op kunt laden, maar dat kan leuk zijn. En we oefenen, oefenen, 

oefenen en we doen het opnieuw en je wordt er steeds beter in, en je begint met 

surfen, of vliegen, of je gaat zwemmen of wat dan ook. Je wordt alleen maar 

steeds beter en beter. En je leven wordt beter en beter en beter. 

 

Ik bevrijd nu dat deel van mij 

De strenge perfectionist die van binnen zit 

En plezier te beleven aan eenvoudige dingen 

die komen vanuit het mens-zijn. 

 

Dat je maar mag genieten van je mens-zijn, Dat je maar mag genieten van je 

korte tijd in dit lichaam op deze planeet en in deze dimensie en dat je het beste 

uit elke minuut mag halen. 

Namasté, aloha, zoveel plezier, ik bedoel zoveel liefde. Liefde is plezier en plezier 

is liefde, ik denk dat deze samengaan, onderzoek het zelf.  
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