
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 25 juli 2018 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Ik ben hier bij de frambozen. 

Het is 25 juli 2018 en ik ben zojuist aangekomen bij Williams Lake. Men wil weten waar ik ben, zo 

hoorde ik, dus Williams Lake ligt ongeveer een uur met het vliegtuig ten noorden van Vancouver en 

ik ben hier vanwege een workshop die ik ga doen bij Mark en Jays. Dus ik doe een kleine rondgang 

door hun tuin voordat ik naar de belangrijke zaken ga.  

Vandaag is het woensdag en de Zon staat vierkant met Uranus, oh help kijk uit! 2 graden Leeuw naar 

2 graden Stier. Dat is er dus aan de hand. En die Zon staat conjunct met de noordelijke maansknoop 

en dat is zowat de hele week, dus dat is ook gaande.  

Daar is een andere wereld, we zien een aantal zonnebloemen, ik weet niet of ik alle planten ga 

benoemen in de tuin, maar dit zijn ze. 

De Maan staat in Steenbok en ze gaat vrijdag naar Waterman, precies voor de totale 

maansverduistering op 4 graden en 45 minuten Waterman. Ze komt conjunct met de zuidelijke 

maansknoop  En dat is op 5 graden en 53 minuten. Dus dit zijn zeer nauwe aspecten waar we mee te 

maken hebben. En die volle Maan is uiteraard -en dat is wat een maansverduistering is, dat is een 

volle Maan – en de aarde komt tussen de Zon en de Maan te staan, en die blokkeert de Maan. Kijk 

hier eens naar, wat ben je aan het doen? Wil je alsjeblief, au man!  Au au! 

Okee, de volle Maan. Totale verduistering, Dat gebeurt op 16.20 uur, vrijdag de 27e. Precies op tijd en 

dat is waarom ik hier een workshop doe over deze eclips. We gaan het daar uitgebreid over hebben. 

Maar naast de eclips is ook Mars daar uiteraard en de Maan zal conjunct met Mars komen te staan 

tijdens de eclips. De Zon is in oppositie met Mars en dat is opnieuw exact op vrijdag. Dus vrijdag is 

echt wel iets groots maar daarvoor, op donderdag – morgen- komt Mercurius tot stilstand en gaat 

retrograde lopen dus we hebben te maken met een retrograde Mercurius voor de komende drie 

weken. En de Maan komt in oppositie met Mercurius, dus de Maan gaat door. En zondag gaat ze 

naar Vissen. Ik trap op de kat want ze blijft maar voor mijn voeten liggen en ik probeer de tuin maar 

uit te komen. En met tien miljoen muggen om mij heen als horden. Ze zeggen dat ze hier de grootste 

muggenplaag hebben sinds jaren. Ik zit opgesloten, ik zit opgesloten in deze verrekte tuin. Deze was 

een minuut geleden nog open, ik zou wat meer….   Maar goed, dit is Chimney Lake. En Chimney Lake 

ligt wat noordelijker dan Williams Lake. En ik ga naar, als ik tenminste niet levend wordt opgegeten 

door de muggen, dan denk dat ik dat ik naar de pier ga daarginds en dan probeer ik dit rapport 

buiten te doen. Daar is Chimney Lake, het is echt prachtig. Ik denk dat ik hier langs ga voor de rest. 

Dit is wel heel sterk verbonden met datgene waar ik het over wil hebben. Dat noemen we een groot 

T-vierkant. De Zon in oppositie met de Maan en Mars, Voor de verduistering, op de maansknopen en 

vierkant Uranus, dus dat is een T-vierkant van Leeuw, de Zon in Leeuw, de Maan en Mars in 

Waterman, beide vierkant met Uranus in Stier. Dus dit is…. Oh help.  Ik weet niet welk effect het 

allemaal op jullie heeft, maar we gaan het erover hebben. Ik ga op die pier zitten daar, voor de 

camera en ik zal jullie bijpraten.  

Okee allemaal. Hoe gaat dit allemaal voor jullie verlopen in deze dagen. Ik stel me zo voor, als jullie 

nu op deze planeet zijn,  dat het nogal wild gaat worden. Nogal chaotisch, nogal onverwachts, waar 

we mee te maken hebben is Uranus. Uranus is een zeer machtige speler in deze eclips en eclipsen 

hebben sowieso veel uranium kwaliteiten die erachter zitten. Want wat er gebeurt, is dat het 

auraveld van de aarde verstoord raakt, en energieën worden toegelaten vanuit de verre ruimte die 

het auraveld kunnen binnentreden. En dit gebeurt elke zes maanden. En dat is zeer… het is een tijd 

van een soort toestroom, alsof we een injectie krijgen met Galactische energie, en dat is zeer 

chaotisch, en zeer verstorend. Dus dit is met eclipsen in het algemeen zo. Maar als je dan Uranus 



hebt, en Uranus is de planeet van het persoonlijk onbewuste, wat alles van ons verleden in zich 

draagt, elk potentieel in het moment en van elke toekomstige mogelijkheid oor ons. Het is je 

persoonlijk onbewuste, wat uit je ziel wordt vastgelegd in de Akasha, in je astrologische geboorte 

horoscoop. Dus de Uranus transitie is als het onbewuste, het collectieve, die wil doordringen en ons 

wil doen ontwaken. Ik associeer Uranus met het derde oog, het is alarmklok, hij schudt wakker, ik 

associeer hem met Prometheus, de lichtdrager, die het licht heeft gestolen van de goden en deze 

naar de mensheid bracht. En hij was een bedrieger, en hij kwam daardoor in grote moeilijkheden. Hij 

werd vastgetekend aan de rotsen en zijn lever werd opgevreten door de griffioen, en elke dag en 

elke nacht groeide deze weer aan en dat moest voor eeuwig zo zijn,  totdat iemand zijn plaats in nam 

en het was Cheiron die hem verving, maar dat is een heel ander verhaal waar ik in het Pele-rapport 

niet verder op in ga. Ik wil alleen maar zeggen dat deze Prometheus Uranische energie naar boven 

brengt voor ieder van ons, onze persoonlijke onbewuste ziel, intenties en verlangens naar vrijheid 

bevrijding en individuele zelfexpressie. En dat begeeft zich door het teken Stier voor de komende 

zeven jaar. En Stier is onze overleving, Stier heeft alles te maken met overleven in de fysieke 

driedimensionale wereld, het heeft te maken met geld, het heeft te maken met inkomsten, het heeft 

te maken met onze fysieke voortplanting, het heeft te maken met onze waarden. En dus als Uranus 

in Stier komt, gooit hij boogballen naar ons toe; het is als ontwaken.  ‘Hé, wat jij zou moeten doen is 

dat je nieuwe bronnen in jezelf zou moeten ontwikkelen. Je zult tot meer in staat moeten zijn, je zult 

meer talenten moeten ontwikkelen en meer capaciteiten om geld te maken, te overleven, om jezelf 

te voeden en te kleden en ook je kinderen en houd de boel bij elkaar. 

Dus voor heel veel mensen geldt, deze eclips zet de toon, de energie voor de komende zes maanden. 

Tot de volgende eclips. Dat zal volgend jaar februari zijn of zoiets. Dus dit is die energetische periode 

waarbij de stroom, de instroom van energie zo is dat ieder van ons ontwaakt, dat we meer zijn dan 

we dachten te zijn.  Dat we meer waard zijn dan we dachten. En wat we moeten doen, is het 

ontwikkelen van deze capaciteiten en deze aan de wereld te geven. Dit is de noordelijke maansknoop 

conjunct met de Zon in het teken Leeuw. En dat is het pad van de evolutie van de ziel op dit moment. 

En dat is waar de mantra voor deze week over gaat: 

Hoe meer ik aan het leven geef 

Hoe meer het leven mij brengt 

En hoe meer ik relax en mijn geest zal openen 

Hoe meer realiteit ik te zien krijg 

 

Dit is Leeuw, dit is het vijfde huis. Dit is creatieve zelfexpressie. En het staat vierkant met Uranus in 

Stier. Stier wil dingen hamsteren, je kent die Stier mensen wel, ze willen antiek verzamelen zodat ze 

een garage vol met dingen hebben, ze willen gewoon graag dingen verzamelen. Dus Stier, tweede 

huis, is ‘ik verzamel, ik ontvang, het is Venus, het is de vrouw, ‘ik verzamel dit’ en het staat vierkant 

met de noordknoop in Leeuw die zegt ‘geef het uit, geef het op, geef het weg’. Strooi het rond, speel, 

speel ermee.’ 

Dus de energie is zodanig, dat onze evolutie op dit moment is dat we het uitgeven en opgeven. Zoals 

ik afgelopen week al zei, het is tijd om kansen te benutten, te gokken en te spelen met die energie. 

Maar we hebben te maken met deze….  Er kunnen onbewuste dingen boven komen drijven, we 

hebben Cheiron daar in Ram, ik ben niet genoeg waard, ik verdien dit niet, of ik ben er niet klaar 

voor, of ik… veel twijfels en vragen in jezelf. 

En dan vanzelfsprekend, wat nog meer?  

 

De Maan en Mars, daar op de zuidelijke maansknoop in het teken Waterman. En wat is Maan-Mars? 

Mars is de strijder, woede, strijd, vurige dynamiek en de Maan staat voor mijn kindertijd, mijn gezin, 



mijn emoties. En je voegt de Maan en Mars samen en dat is als ‘boem!’ Krachtige, gepassioneerde 

energie. En deze energie kan ons afremmen in kinderlijke voormalige condities, zoals het ‘bevroren 

kind-syndroom’ dat naar boven kan komen. Velen van ons kunnen te maken hebben met bepaalde 

situaties in de familie. Ik had onlangs een familie-reünie, er waren er 50 want ik heb een grote 

familie. En we zaten in een sleepboat achter de boot van mijn neef en de sleepboot stuiterde en ik 

bezeerde mijn knie en ik kneusde mijn rib, en het is helemaal misgegaan bij mij. En dit is Mars-

Uranus; ongelukken, onvoorspelbare gebeurtenissen, dingen lopen helemaal uit de hand en 

verstoren je, en wow! Dit is een tijd om wakker te blijven. Alert te blijven. 

Maar niet in een waanzinnige paranoïde toestand. Het kan nogal een uitdaging zijn om uit je dak te 

gaan als die dingen gebeuren. 

 

En je wilt eigenlijk in de opvatting blijven dat alles bijdraagt aan jouw evolutie. Dat alles wat er 

gebeurt bijdraagt aan ons ontwakingsproces. Ik liet onbewust mijn telefoon achter in het vliegtuig 

toen ik hier naar Williams Lake kwam. Dit is een perfecte Uranische ervaring; mijn telefoon staat voor 

technologie, ik heb mijn telefoon nodig, ik gebruik mijn telefoon. Tenminste, ik dacht dat ik mijn 

telefoon nodig had. Maar ik ben hier in Williams Lake en Mark rijdt me naar zijn huis vanaf het 

vliegveld en we leven nu gewoon hier en het is 20 graden onder nul in de winter en in de zomer zijn 

we in de natuur, in de bossen en er zijn anderen bij, of er is niemand en niets en veel herten en veel 

vissen en er gebeuren hier ook dingen, maar het leven kan extreem simpel zijn. En extreem mooi. En 

we hebben al die moeilijkheden helemaal niet nodig. 

Dus misschien geeft het leven mij een kleine les over het loslaten. Maan conjunct Mars op de 

zuidknoop van haar eigen Maan, de zuidelijke maansknoop is het verleden. 

En ik sprak al eerder over het feit dat Mars het zwaard is dat zich bevrijdt van het verleden. 

Sommigen van ons kunnen bevrijd worden van onze verslavingen; van het scherm, of van de 

technologie. Of naar dingen te kijken, of te observeren, dat is het gevaar van té onthecht zijn. Te 

weinig ‘menselijk. Slechts naar alles kijken door een scherm en van achter de camera, en selfies en 

facebook. Het is allemaal daar buiten. We zijn allemaal waarnemers geworden. Dus daar is die 

ruimte, we zijn allemaal waarnemers geworden. Leeuw is de acteur en de actrice.  

 

Dus het gevaar zit erin dat je in dat gebied van waarnemen blijft, zo van ‘ik kijk er gewoon naar en ik 

observeer dit en ik maak er een foto en een video van en bla bla bla. In plaats van in het nu te gaan 

staan, in het heden, met iets nieuws komen, met iets origineels komen, en te vergeten wie er 

meekijkt, of wie kijkt, in plaats van onszelf in de strijd te gooien. Dit is waar het ware creatieve genie 

naar boven komt bij ieder van ons, wanneer we alles loslaten zoals….. 

 

En het andere waar ik het over wil hebben en wat echt naar boven komt met deze mantra, is niet 

alleen de houding dat het leven mijn ontwaking aan het promoten is. En het promoten van mijn 

ontwaking breidt mijn realiteit uit. Het uitbreiden van mijn realiteit om een grotere realiteit te 

omarmen. Als we bedenken dat er een subjectieve realiteit is en een objectieve realiteit; er is één 

objectieve realiteit en dat is alles wat is. 

Er is niets buiten al wat is, Bashar zegt ‘al wat is’ is een ander woord, een andere naam voor de naam 

God. Al wat is is gewoon al wat is, dat is de ultieme objectieve realiteit. Dat ligt ver buiten de 

mogelijkheid van het ego om dat te kunnen vatten.  

En dan is er een subjectieve realiteit, dus ieder van ons leeft in zijn eigen subjectieve realiteit. En we 

zullen heel voorzichtig moeten zijn met het woord ‘realiteit’.  

 



Sommige mensen met deze Saturnus, Pluto, zwarte maan Lillith in Steenbok kunnen zeggen ‘dit is de 

realiteit, en die mensen bevinden zich niet in de realiteit’, of ‘die groep leeft in een fantasiewereld of 

bla bla bla’. 

Maar wat we kunnen zeggen is dat er veel, vele… meer dan 7 miljard realiteiten tegelijkertijd aan de 

gang zijn, binnen de grotere objectieve realiteit. En als we ons bewustzijn openen, als we ons derde 

oog openen, zijn we in staat om alternatieve subjectieve realiteiten te waarderen. Ze niet te 

beoordelen, niet te veroordelen, niet te evalueren als niet reëel of juist meer reëel of dit of dat. Maar 

het komt neer op empathie, van sympathie. In staat zijn om onszelf in andermans schoenen voor te 

stellen. ‘In Lak’ech Ala K’in’, ik ben een andere jij. En in staat te zijn om echt onze broeders en zusters 

te voelen, te zien, te begrijpen. We moeten relaxt zijn, we moeten onze geest openen en echt hun 

realiteit te kunnen invoelen.  Dus de mensen hier in Williams Lake bevinden zich in een totale andere 

realiteit dan ik, overal naar toe reizend.  Ze zijn totaal en verrekte stationair en..en… en… 

In steden versus het land, ze leven aan het meer in tegenstelling tot het bos of in de bergen. Of in de 

tropen, of in het ijskoude Alaska. Ik bedoel maar, er zijn zoveel verscheidene realiteiten. 

Dus om echt in deze ruimte, deze hogere… we hebben Neptunus in Vissen, het echte begrijpen en 

het openen van een mystieke manier om lief te hebben, volledig, heel en compleet, al onze 

medemensen op deze planeet, zullen we onze geest moeten openen. 

We moeten ons hart openen en dan openen we ons voor een groter deel van die objectieve realiteit, 

die alles in zich heeft. 

 

En dan uiteraard, hoe meer we ons verbinden, hoe meer liefde we delen, hoe meer plezier we 

hebben. Dus feitelijk is deze ontwaking een plezierige ervaring. En het trekt je niet echt uit… de 

dagen van het Vissentijdperk waarin je naar de bergen ging, of naar de ashram of naar de abdij, trek 

je jezelf terug uit de samenleving of de sociale interactie om een soort verlichting te bereiken. Dat is 

geschiedenis, dat is verdwenen. We bewegen ons in de richting van het Watermantijdperk, waar we 

gezamenlijk als sociale eenheden, als gemeenschappen, als mede-broeders en -zusters een 

gezamenlijke verlichting ervaren.  

 

Weet je wat ik probeer te zeggen? Ik hoop het, misschien wel iemand?  

Maar goed, de mantra voor deze week dan, is 

 

Hoe meer ik aan het leven geef 

Hoe meer het leven mij brengt 

En hoe meer ik relax en mijn geest zal openen 

Hoe meer realiteit ik te zien krijg 

 

Dus doe die noordknoop in Leeuw, de Zon staat daarmee conjunct op dit moment. Geef alles wat je 

hebt, en het komt tienvoudig terug, en als je je geest opent, dan zullen zoveel mensen plezier van je 

hebben en jij dan zoveel meer mensen en er zal veel meer energie uitwisseling zijn, dat je realiteit 

wordt uitgebreid en jij breidt hun realiteit uit. En we zullen allemaal samen onze realiteit uitbreiden. 

 

Namasté, geniet, wees voorzichtig, relax en neem alle chaos, onverwachte gebeurtenissen, 

plotselinge schokkende ontwaking als ondersteuning van je groei en focus je slechts op je positieve 

uitbreiding van je bewustzijn. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


