
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 1 augustus 2018 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Ik probeer iets nieuws, want er staat zoveel 

wind hier. Ik probeer een microfoon te gebruiken, kijken of die werkt. Ik kwam zojuist van Caribou, 

Brits Columbia naar New York City gisterenavond.  Ik sta op de 14e verdieping van hotel Indigo, een 

super gave plek, dat was de lobby daar beneden. Het is 1 augustus 2018. 

Oh help, Mars staat vierkant met Uranus vandaag. De Maan staat in Ram, komt conjunct te staan 

met Cheiron, vierkant met Saturnus. En vrijdag gaat ze naar Stier, dan gaat ze verder door Stier, en 

uiteraard staat Uranus daar. En zondag gaat ze naar Tweelingen en dan blijft ze in Tweelingen totdat 

ze woensdag doorgaat naar Kreeft.  

Dus zaterdag hebben we Zon vierkant met de Maan. En deze hele week hebben we uiteraard ook de 

Zon vierkant met Jupiter. Dat aspect is maandag exact. maar hallo… je moet het wel een paar graden 

extra geven. dus dat komt eraan, dat vierkant en het gaat samen op met Mercurius. We weten dat 

Mercurius retrograde is gegaan, dus we hebben een retrograde Mercurius, daar ga ik even het over 

hebben. Waar gaan we het nog meer over hebben, vooral over Mars vierkant Uranus en de Zon 

vierkant met Jupiter. En daarnaast gaat Venus maandag naar Weegschaal, okee.  En zodra ze dat 

doet komt ze natuurlijk in oppositie met Cheiron. Met een quincunx naar Uranus, maar ze zal een 

mooie driehoek doen uitgaan naar Mars. Venus vierkant Mars is aanstaande dinsdag exact. Maar dat 

gebeurt eigenlijk al, en niet in het minst is hetgeen waar ik het over wil hebben is Uranus die stil staat 

om retrograde te gaan. Aanstaande dinsdag. 

Maar laat ik een plek zoeken om in de camera te kijken, er is hier een restaurant annex bar op de 14e 

verdieping, nee het is de 15e verdieping, maar ik vind wel een plek. 

Okee allemaal. Nou, zoals je kunt zien zijn er een paar dingen veranderd. Oh mijn God. Ten eerste 

hoop ik dat dit ding werkt, want er zijn nogal wat dingen anders… Mercurius retrograde, als je iets 

van astrologie weet zul je begrijpen dat ik eerst iets persoonlijks moet delen hier. Het is heel wat 

jaren geleden dat ik voor het eerst met het Pele-rapport begon, toen een helderziende tegen me zei 

dat ik het niet over mijzelf moest hebben. en ik zou dat ook kunnen weten dat ik het niet voor mezelf 

zou maken, dus ik probeer het niet over mezelf te hebben. Ook al heb ik teveel van Leeuw. 

Maar in dit bijzondere geval, en omdat ik al die aspecten heb, Mars staat in oppositie met mijn Zon, 

ik heb de Zon conjunct Uranus, dus Mars staat in oppositie met mijn Zon/Uranus. De noordelijke 

maansknoop –deze hele eclips-gebeurtenis- vindt plaats op mijn Zon/Uranus, en Uranus gaat naar 

Stier. vierkant met mijn Zon, vierkant met mijn Uranus. Ik heb te maken met een aantal jaren van 

onverwachte gebeurtenissen, en dit is in het bijzonder Mars; aha, de strijder!   

Wow, astrologie is zo perfect. Ik gaf een cursus daar in de Caribou in Brits Columbia en we deden 

daar een stukje met een healing-proces met een waterval en wat gebeurde er. De waterval (de 

persoon) stond daar en ik stond daar stevig om haar op te vangen en haar elleboog kwam terecht… ik 

denk dat ik mijn neus gebroken zou kunnen hebben. Het is een soort Aha! Ik heb niet alleen een 

gebroken rib, en mijn knie is gebroken, en ik verloor mijn telefoon en dat is als ‘oh mijn God, wat is er 

aan de hand?’  En zoals je weet, in de astrologie zijn er geen toevalligheden. En er zijn geen 

ongelukken.  En ik deel dit alleen maar omdat het te maken heeft met de mantra van vandaag, het 

heeft te maken met dit eclips-seizoen, het heeft te maken met wat er bij iedereen gebeurt, want de 

Zon/Uranus is in het twaalfde huis, het collectief onbewuste. Dus is denk dat veel mensen het 

kunnen relateren aan wat er gebeurt hier met die maansknopen, die door Waterman/Leeuw gaan. 



En daarom wil ik verdergaan met mijn verhaal want toen ik opstond en er zo uitzag, wat was het 

eerste wat ik deed? Gisteren ging ik naar de luchthaven en er was een cosmetische afdeling, en ik gaf 

een exorbitant bedrag uit aan een verdomde…  ik had die dame gevraagd ‘maak het onzichtbaar’. Ik 

ben vanavond op Rama-TV met Guru Jagat. Ik ben in New York, ik heb twee workshops, ik heb…. ik 

heb een Pele-rapport te doen, ik moet dit afdekken. Ik wil zo niet gezien worden. Ik ben gewond, ik 

ben lelijk, ik bedoel maar, al die dingen komen nu ineens naar boven. Ik heb een gebroken neus, een 

gebroken leven, jezus!   

Dus je ziet, dit is uiteraard wat ik doe, het eerste wat ik doe is, ik ga naar Louise Hay, ‘heel je 

lichaam’, want ik denk dat ze geweldig is en ze gaat door elk deel van het lichaam heen. En voor de 

neus, een bloedneus, want ik kreeg een bloedneus toen het gebeurde, en dat is een ‘behoefte aan 

erkenning’. En ik zit hier en denk whooooa. Een behoefte aan erkenning? Ik krijgen tonnen vol 

erkenning, waar ik ook ga.  En dan ga ik naar mijn Sacred Rebel kaarten deck, wat het meest 

prachtige kaartendeck aller tijden is, en ik trek de ‘sacred fool’ (Heilige dwaas). Een zeer interessante 

kaart om eens te bekijken. Dus ik verzamel al die informatie, omdat ik naar mijn astrologie kijk en we 

hebben al die gereedschappen, nietwaar? Ik zou er een droom over kunnen hebben en iemand zei ‘je 

ziet eruit als een strijder’ en ik dacht juist dat ik er nogal pathetisch uitzie. Ik heb van die wallen, wie 

weet hoe lang het duurt voordat dat verdwijnt. Maar goed, dit is waar het op dit moment over gaat. 

We bevinden ons in een tijd van wakker worden. En de noordelijke maansknoop die door Leeuw gaat 

vanaf 17 mei tot 18 november is er nog steeds, dat gaat door, vier, drie, twee graden, één graad, nul 

graden; boem, voordat hij naar Kreeft gaat. En we hebben zwarte maan Lillith, zei ik dat al?  Zwarte 

maan Lillith komt in Waterman, aanstaande maandag. Ze staat op 29 graden Steenbok. Dus we zullen 

te maken krijgen met een Mars, zwarte maan Lillith, zuidelijke maansknoop-conjunctie. Ik bedoel 

maar, als er al een tijd is om voorzichtig te zijn, dan is dit een tijd om op te letten. En dan komt Lillith 

opzetten en komt vierkant met Uranus. Ik bedoel maar, van alles kan er gebeuren in deze tijd. En het 

brengt alles omhoog, brengt alles omhoog.   

Waterman, retrograde Mars in Waterman, de zuidelijke maansknoop in Waterman die vanuit een 

adelaarsperspectief wil kijken. De noordknoop in Leeuw die authentiek wil zijn, wat was het ook 

alweer. Zeer authentiek, eerlijk en open. Dit is Leeuw, dit is de noordknoop in Leeuw. 

Een veel van dit soort dingen heeft veel te maken met het Watermantijdperk voor de komende 2000 

jaar.  Op een bepaalde manier zijn we ons allemaal aan het voorbereiden, we leren allemaal, we 

groeien allemaal. We geven allemaal geboorte aan dit Watermantijdperk. We zijn wellicht allemaal 

leraren voor het Watermantijdperk, als je deze video kijkt. Dan ben je bekend met astrologie en 

Waterman is de heerser van de astrologie. Dus met dit Watermantijdperk onderwijzen we allemaal 

eenheid in verscheidenheid. En dat betekent dat je kwestbaar leert te zijn, onszelf te laten zien. Dit is 

de Zon vierkant Jupiter in Schorpioen. Jupiter in Schorpioen. Schorpioen zegt ‘laat je zien, durf 

kwetsbaar te zijn om de mysteriën van het leven te ervaren. Open jezelf voor intimiteit, laat het 

leven je beïnvloeden. Ga niet dicht, sluit je niet af en te proberen je te verstoppen en af te schermen. 

Dat is een nee, laat zien wie je bent. Laat zien wat je bent, behalve… dit is onderdeel van het 

accepteren van onszelf. En dat is Stier, onvoorwaardelijke zelfliefde. 

Dit vaste kruis is heel belangrijk nu. Jupiter, Uranus, Zon, Mercurius, Mars, de maansknopen, allemaal 

in dit vaste kruis betrokken… en dat is als de bijbel, de vier gospels; de stier, de leeuw, de adelaar en 

de mens, waarvan het zegt dat de mens de waterdrager is. Maar goed, ik wil niet te religieus worden 

hier. Ik wil alleen maar zeggen dat dit een tijd is waarin ongelukken kunnen gebeuren en ongelukken 

bestaan niet. De toevalligheden zullen plaatsvinden en toevalligheden bestaan niet. Dit heeft alles te 



maken met…. weet je, ik ruilde van rol van iemand anders. We zouden juist… ze zou juist gaan vallen 

en ik zei ‘weet je, ik zal met je ruilen, ik… jij moet hier gaan staan.   

Uranus is het persoonlijk onbewuste en dit persoonlijke onbewuste werkt samen met Pluto, de 

kracht van de evolutie, want weet je, dit zou blijkbaar moeten gebeuren, ik moest dat doen. Ik moest 

die sacred rebel-kaart lezen, ik moest zien wat ik doe voor erkenning. En misschien waarom en hoe, 

onbewust behoefte heb aan zoveel aandacht en zoveel erkenning. Heeft dat te maken met mijn 

onzekerheden of heeft te maken met dit of dat….   Het ene leidt tot het andere. Er is groei door pijn 

en lijden. Dit is wat Cheiron ons leert, en Venus komt in oppositie met Cheiron, en het is bijna zoiets 

als ‘bereid je voor op pijn’.   

Dit verdomde ding doet pijn, man! Ik leg er dag en nacht ijs op. En we kunnen fysieke pijn ervaren en 

misschien is dat zelfs het gemakkelijkste. Emotionele pijn, mentale pijn… en dit is wat te maken heeft 

met relaties. Jupiter in Schorpioen, gezamenlijk geld, gemeenschappelijke intimiteit. De diepere 

emotionele lagen en niveaus van onze relaties en partnerschappen. 

Dus de mantra voor vandaag: 

Wanneer iemand pijn lijdt of gebroken is… 

 

Ik zou gaan zeggen ‘Wanneer ‘iets’ pijn heeft of gebroken is… Maar weet je, ik denk daarover na en 

weet je… dingen zijn niet echt als… ik weet het niet, maar als je auto stuk is, of je computer houdt 

ermee op, met Mercurius retrograde, je fiets gaat kapot… Dat is één ding, maar als je auto ermee 

ophoudt en je wordt tegengehouden om op tijd in het ziekenhuis te zijn voor een spoedgeval met je 

vrouw… of als je computer je weerhoudt van het in contact komen met iemand die jou echt nodig 

heeft… het gaat echt om mensen die pijn hebben of gebroken zijn. Dan weten we dat we over de 

grens zijn gegaan. Over de top. Hoe weten we dat we de top of de grens hebben bereikt, dat is als we 

erover heen zijn gegaan. We gaan ons te buiten. 

We maken afspraken en we gaan ons boekje te buiten. 

We… er is tijd en ruimte en dat is onze grens of limiet. 

Je gaat te snel, je krijgt een boete. Je belazert je partner of zoiets. En er is een wond geslagen en die 

doet pijn en je gaat over grenzen heen. Elke relatie heeft beperkingen. We hebben zowel…  we 

hebben allemaal afspraken, uitgesproken of niet uitgesproken. En dit is het belangrijke nu, met 

retrograde Mercurius. Retrograde Mercurius betekent reflectie, opnieuw overzien, herinneren, breng 

misschien dingen naar boven die uitgesproken moeten worden en die niet zijn uitgesproken. Brengt 

het naar de oppervlakte, het is in Leeuw. Toon het, Leeuw is het vijfde huis en het hartchakra. Naar 

buiten brengen… 

 

Vierkant met Jupiter zegt dat dit een uitdaging is om naar diepere niveaus te gaan, om ons 

bewustzijn uit te breiden door op een intieme en diepe manier te delen. Het heeft niets te maken 

met zakendoen en ook niet met het weer. Sommigen zeggen, ik heb geen enkel probleem met 

communicatie. Venus in oppositie met Cheiron zegt ‘praat jij over je diepste waarheid, je diepste 

gevoelens, je diepste problemen en moeilijkheden. Cheiron heeft te maken met de reis van de held 

en de heldin, en hij gaat door Ram voor de komende acht jaar. Hij staat op de cusp, een zeer 

krachtige tijd. Saturnus staat vierkant met Cheiron. Saturnus stond vorig jaar het hele jaar vierkant 

met Cheiron. En nu komt hij opnieuw langs voor een uiteindelijke finale finale. Het scheelt nog steeds 

een graad of twee, maar het duurt al een aantal maanden en dit heeft te maken met volgens mij, 

deze wond in Ram betekent ‘ik voel me niet sterk genoeg, ik voel me niet in staat, ik voel mijn 

‘strijder’ niet. En we kunnen overcompenseren als we ons zwak of bang voelen en we willen niet dat 



anderen het weten, we willen niet dom lijken. We willen onze gevoelens van onvermogen verbergen, 

of van onzekerheid. Dat is wat ik denk. 

Dus ik denk dat dit allemaal te maken heeft met het feit dat ik zoveel erkenning nodig heb omdat ik 

diep van binnen zeer onzeker ben. En dat ik allerlei angsten heb en dat ik mijzelf niet goed genoeg 

vind. En onmachtig en klein. Dus misschien overdrijf ik het, dit Pele-rapport en al die workshops. 

Misschien moet ik met pensioen gaan, een zeilboot kopen en verdwijnen. Weg van al deze shit. 

 

Er zijn allerlei niveaus en lagen met wat er gebeurt met dit soort dingen. Dit soort dingen gebeuren in 

ons leven, maar in het bijzonder, als je jezelf pijn doet of je doet iemand anders pijn.. Pijn, lijden is de 

reis van de held en de heldin die dwars door de pijn en lijden heen gaan. Ze voelen het, ze rennen er 

niet van weg, ze proberen het niet te verbergen, maar ze lossen het op en daarna leggen ze de lat 

weer hoger, dat is wat ik bedoel. Waterman heeft te maken met de lat hoger leggen, het beter doen. 

Onszelf verbeteren, zelfverbetering. Ik ben het Pele-rapport hier aan het verbeteren, voor de wind, ik 

gebruik een microfoon, en misschien is dat een verbetering. 

We kunnen onszelf verbeteren, onze relatie verbeteren, het werk dat we doen verbeteren, dit is 

waar Waterman over gaat.  

 

Dit is waar de reis alles mee te maken heeft. Dat is nog beter worden. Altijd weer beter worden. We 

moeten de lat hoger leggen. En dat is het healing proces. Als we beter worden, als we fouten maken 

in onze relaties. Als we liegen, ons verbergen, de boel bedonderen, wat dan ook. Iemand pijn doen. 

En wij beschikken daarover en drukken het uit, we dragen het uit en dan verbeteren we onszelf, we 

zeggen ‘weet je wat, ik ga dat niet meer zo doen, ik ga veranderen.’ En dit is het moeilijkste stuk. Dat 

is allemaal aan de gang met het vaste kruis.  

Stier, Leo, Schorpioen, Waterman zijn vast. ‘Ik vind het niet fijn om te veranderen. Ik verander jou 

liever. Ik verander de wereld liever dan mezelf te veranderen.’ 

Dus dit is echt een tijd waarin we strubbelingen tegenkomen,  met ‘wil ik wel veranderen, wil ik de lat 

hoger leggen? OF wil ik proberen om hen te veranderen, de ander. Zoals de mensen en de 

samenleving. Of de regering. Verander de wereld dan. We kunnen beiden doen, het is niet of/of, het 

is beide en meer. Ik probeer te zeggen dat het goed is om in je eigen achtertuin te beginnen. Pak 

maar aan, er is niets dat ik.. ik kan maar doorgaan en doorgaan en dan praten we de hele avond, ik 

denk dat dit op Ramah TV is. Ik zal proberen het op te nemen en het te delen met de community van 

New Paradigm Astrology, ben je lid van de community?  Je weet dat ik een community heb waar ik 

van alles deel, en ook het droomteam deelt daar van alles en nog wat.  Daar krijg je kortingen en 

community bijeenkomsten en zo, online forum en dergelijke. Kijk daar maar eens naar. En zo niet, 

astrologie is zo geweldig, en hoe meer je leert, hoe hoger je je eigen lat legt.  

 

Dus, de mantra voor vandaag:  

 

Wanneer iemand pijn lijdt of gebroken is… 

weet ik dat te ver ga 

En deel van het healingproces 

Is voor mij om de lat hoger te leggen. 

 

Dus, in plaats van te zwelgen in de ellende, pijn, slachtofferschap, zelfmedelijden of wat dan ook, 

weet dan… en dit is waarschijnlijk het belangrijkste, we hebben nog steeds te maken met Jupiter 

driehoek Neptunus, en dat is vertrouwen en hoop dat het leven achter me staat, en me ondersteunt, 

ik ga er doorheen en ook al doet dit pijn, en zie ik er slecht uit, en het ziet eruit als een enorme 

rotzooi, we gaan onszelf hier opnieuw geboren laten worden, we gaan ons verbeteren als gevolg 



ervan. En al deze pijn en dit lijden is uiteindelijk voor evolutie, groei en nog betere mensen worden, 

een betere samenleving, een betere planeet, een betere kosmos. Weet je wat ik bedoel? 

Het is allemaal voor het goede.  

 

Okee, laatste keer  

  

Wanneer iemand pijn lijdt of gebroken is… 

weet ik dat te ver ga 

En deel van het healingproces 

Is voor mij om de lat hoger te leggen. 

 

Dat je de lat maar voorzichtig, statig mag verhogen En daarvoor. Je kunt de lat daarvoor al hoger 

leggen. Je zou pijn kunnen hebben of iets breken, maar dan bereik je waarschijnlijk ook je limiet niet. 

En je wilt je limiet uitbreiden. Dus dit is ook.. Jupiter is de uitbreiding van bewustzijn en de 

uitbreiding van limieten. En dat is het verbreden van ons bewustzijn, dat kan ook onderdeel zijn van 

het healingproces. En weet je, als je iemand anders pijn doet, kan het uiteraard zijn -en dat is de 

andere kant, okee – als iemand jou pijn doet, In Lak’ech Ala K’in, ik ben een andere jij, zij doen jou 

pijn, maar okee, ik zou…  Kali is haar naam,  haar de schuld kunnen geven voor het breken van mijn 

neus, maar zij was een instrument van Spirit door mijn neus te breken voor mij om iets te ontvangen.  

Dus als iemand jou pijn doet, zijn ze een voertuig voor spirit voor jou, om iets te leren of te 

verkrijgen. Dus je kunt naar jezelf kijken als je anderen pijn doet, en dan kun je nog eens naar jezelf 

kijken als jij gekwetst raakt. 

Whoooa… zoek dat maar eens uit. 

Namasté, aloha, heel veel liefde. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


