
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 15 augustus 2018 

Hallo, goedendag, dit is Kaypacha op 15 augustus 2018 met het wekelijkse pele-rapport. En ik ben nu 
op Earth Haven, ik ben op visite bij mijn dochter hier en dit is een zelfvoorzienende leefgemeenschap 
in noord-Carolina. Dat was het micro-netwerk van de wijk, er zijn hier 11 verschillende wijken denk 
ik, rondom hier. En ze hebben hun eigen energiebron en dit is het gemeenschappelijke gebouw, die 
bestaat uit een compost-toilet die deze wijk deelt. En ik dacht maar eens even hier langs te lopen en 
een soort rondgang te maken te deze plek te laten zien, want het is echt heel bijzonder. We hebben 
de gemeenschappelijke keuken, links van mij, met de gezamenlijke douches en er is een 
gemeenschappelijk ligbad; en allerlei kleine hutjes en huizen die allemaal hun eigen privétuintjes 
hebben, naast de gemeenschappelijke tuin.  
Die daar is echt mooi, gemberbrood en aardbeienstruiken, allerlei verschillende bouwmaterialen en 
dat soort dingen. Er groeien hier en daar vijgen. Dus ze maken hun eigen krachtbronnen met het 
micro-systeem, ze hebben speciale waterwerken bij de beek die ook energie genereren. En ze 
kweken hun eigen voedsel. Ze hebben kippen, varkens en koeien, en wat schapen. Het gebeurt hier 
allemaal, het is zo’n 350 ha. groot. Echt heel mooi jongens, geweldige mensen, ze hebben kinderen, 
gezinnen, fietsen, allerlei dingen. En dit is zo toepasselijk hier met die zonsverduistering die in 
Weegschaal plaatsvond, uiteraard, want het is spelen en creëren. 
Daar zien we water op het dak, waar water wordt opgevangen.  
 
En ik dacht hier maar eens even naar toe te gaan, dit kleine paadje, want waar hebben we mee te 
maken; de Maan is vandaag in Weegschaal en morgen gaat ze naar Schorpioen. En dan gaat ze door 
Schorpioen heen, maar eerst komt ze vierkant met Mars, dan komt ze in oppositie met Uranus, en 
vrijdag komt ze conjunct te staan met Jupiter en staat ze vierkant Mercurius. Dan gaat ze door en 
komt zaterdag in Boogschutter, en dat is ook met het eerste kwartier, dat is ook zaterdag. Dat is op 
25 graden Leeuw naar 25 graden Schorpioen en later die dag, zaterdag, gaat ze naar Boogschutter. 
En dan gaat ze maandag naar Steenbok. En kort daarvoor hebben we te maken met een driehoek 
naar de Zon.  
Ik heb het altijd over de vierkanten en de opposities, maar het is ook leuk om deze driehoeken te 
benoemen af en toe. Ja, deze brug zul je wel mooi vinden.  
De andere aspecten van nu; Mars is opnieuw teruggegaan naar Steenbok, en Jupiter staat voor 
langere tijd driehoek met Neptunus. Saturnus staat voor langere tijd vierkant met Cheiron, een 
langere tijd driehoek met Uranus, maar het goede nieuws en ik denk dat iedereen daar blij van 
wordt, is dat Mercurius weer vooruit gaat lopen en dat is zondag. Oh help, Mercurius gaat omkeren 
en komt terug. Kom terug, Joe-Joe! 
Mercurius gaat vooruit lopen in Leeuw en begint dan weer recht vooruit te gaan.  
En vanzelfsprekend hebben we weer een beek hier, er is geen Pele-rapport zonder dat er ergens 
water is, nietwaar? 
Hier gaan we, eronderdoor en boem! Een boom die omgevallen is in de beek.  Okee, er is veel om 
over te praten vandaag, dus laat ik een plek gaan zoeken.  
 
Okee allemaal. Vandaag wil ik het hebben over ‘vuur’. Ik wil het hebben over Leeuw. 
Die zonsverduistering in Leeuw, een hele nieuwe Maan en Mercurius in Leeuw, de noordelijke 
maansknoop in Leeuw. We hebben hier te maken met vuur. En vuur is een zeer interessant element. 
En Leeuw is ‘vast vuur’. Het is een vijfde teken in de natuurlijke horoscoop, heerser over het vijfde 
huis van ‘creatief spel’, zelfexpressie, kinderen, plezier, spelletjes, liefdesaffaires. En hier is, ik moet 
het enigszins citeren: het centrum voor gezonde seksualiteit; nog maar eens gezegd, want het is geen 
toeval dat ik steeds weer een meditatie  krijg van hen en deze werd uitgevoerd. En ze hadden het 
over spel en dat is het verlangen om genot te ervaren in samenwerking met een ander of anderen of 
zoiets, en dat sommige van onze datings en seksuele romantische relaties veel spel in zich dragen en 
veel plezier met zich meebrengen.  



En dat is een ding wat we echt nog meer nodig hebben. En als we niet genoeg spel ervaren, gezonde 
expressie en creatieve expressie, samenwerking met andere mensen, dan zal dat verlangen zich van 
binnen opbouwen en dan komt het op ongezonde manieren naar buiten. Dus dit is flinke 
geheugensteun en die is momenteel nogal sterk, want ik kijk even naar de retrograde planeten, 
retrograde Mars en ik heb altijd het gevoel dat die retrograde planeten hun weg zoeken op nieuwe 
terreinen en dan is het net alsof ze iets vergeten zijn. ‘Ah, ik ben iets vergeten, ik moet terug.’  
Heel interessant, in dit geval Mars die naar 9 graden Waterman ging en hij zei ‘Oh, ik vergat nog iets 
in Steenbok, ik moet terug.’ Dus Mars is in Steenbok en loopt zelfs iets terug richting Pluto. Hij zou 
daar wat intensiteit kunnen hebben laten liggen. 
 
Uranus liep door naar Stier en zei toen ‘Oeps, ik ben iets vergeten’, en ging terug naar Eris, de Godin 
van de onenigheid, daar in Ram en hij is stil gaan staan in conjunctie met Eris in januari. En nu is het 
meer lossere conjunctie, maar het is nog steeds zoiets als ‘ik ben nog wat tweespalt vergeten hier, 
voordat ik echt onafhankelijk kan worden, autonoom, geïndividueerd… ik moet misschien wat meer 
kunnen omgaan met de verschillen, zoals de verlangens en behoeften van anderen, of hun 
meningen. En dan hebben we Mercurius. Als je naar Mercurius kijkt, Mercurius staat vierkant Jupiter, 
de hele maand augustus.  
Mercurius schuift gemiddeld ongeveer een graad per dag op. Dus die zou daar direct moeten zijn, 
nietwaar? Maar hij ging eerst tot 20 graden Leeuw en zei ‘Oeps, ik vergat nog iets, ik moet eerst nog 
een keer vierkant staan met Jupiter’. En hij komt dan eerst stil te staan, en gaat dan terug, dus hij 
staat deze hele tijd vierkant met Jupiter. En dit is een driekwart vierkant, 270 graden. Het is enigszins 
anders ten opzichte van een 90 graden vierkant. Dus wat we zien is dat afgelopen december.. .er 
gebeurde zoveel in december. Saturnus ging naar Steenbok, nu komt ie terug bij waar hij was in 
december en januari. Mercurius stond conjunct met Jupiter in december en nu gaat ie zowat 
helemaal rond en hij staat nu driekwart vierkant met Jupiter. Er zijn veel overeenkomsten. Jupiter 
kwam uit op 23 graden Schorpioen in die tijd en nu gaat hij retrograde en uiteindelijk weer vooruit 
lopen. Dit zijn echt spannende tijden.  
En zoals ik al zei, Mercurius gaat vooruit lopen, dit weekend. En dan, volgende week, gaat Mars 
vooruit lopen en wat ik daarover kan zeggen, is dat we een soort sinusgolf hebben gehad; we zijn 
door die eclipsen gegaan en die hebben ons naar beneden gebracht. Ze hebben onze wereld in 
stukken gebroken, versplinterde realiteiten kwamen opzetten, die onze ‘eieren’ hebben gebroken, 
prikten onze ballonnen door. En we zijn de onderwereld ingegaan met die totale maansverduistering 
met Mars op 27 juli. En nu gaat die sinusgolf weer omhoog. Die gaat weer opwaarts en we zijn 
hernieuwd, opnieuw geboren, en deze Leeuw is de opkomst van een nieuwe creatieve kans, en 
impuls die voor ons verschijnt; het is super geweldig. 
En het vierkant naar Jupiter, laat ik dat even samenvatten, dat 90 graden vierkant is nadat het zaadje 
is geplant bij de conjunctie. Op 90 graden zetten we dat in de realiteit. Bij die volle fase, die 
oppositie, betekent dit dat het naar de oppervlakte wordt gebracht en dan, op de 270 graden, komt 
het terug naar ons. Om het opnieuw te bezien en reflectie en misschien te hervormen. 
Dus sommige gesprekken, sommige ideeën, sommige verlangens…  ik heb last van die verdomde… ze 
noemen het oogvliegjes, ze vliegen recht in je oog. Wat een trip! Maar goed… 
Het komt er dus aan, het komt eraan vanwege het feit  wat er rondgaat komt ook weer terug. En met 
dit 270 graden vierkant is het tijd om te communiceren; samenwerking vereist communicatie. 
En deze Jupiter in Schorpioen zegt echt ‘er zit een grote ontdekking, grote winst, grote kracht in 
samenwerking, in verenigen’.  
Dus het is wellicht tijd om sommige gesprekken opnieuw aan te gaan, of sommige ideeën, of 
misschien sommige problemen. Om ze op te lossen, om een diepere eenheid te bevorderen, en 
samen creëren en tot samenwerking te komen. En dat is spel en genieten en plezier. En allerlei 
positieve dingen.  
Oh ja joh, het is zo prachtig. 
 



Dus… het is geweldig om hier te zijn, deze mensen creëren zelfvoorzienende tuinen, ze creëren 
alternatieve leefgewoontes. Ik werd zojuist ‘aangevallen’ door alle kinderen hier, en ze wilden niet 
dat ik hun foto’s zou plaatsen zonder dat aan hun ouders te vragen, dus ik weet niet of ik de foto’s 
van kinderen kan plaatsen of niet… maar dit is onschuldig en open… maar het is niet altijd onschuldig 
en open, soms zijn er pesterijen, soms is er competitie, soms is er sprake van vernedering, er zijn 
allerlei dingen die vanzelf ook weer gebeuren bij deze samenwerking; machtsstrijd en 
machtspelletjes en dat zijn de gebieden waarop we de dingen moeten uitwerken.  
 
Dus ik wil naar de mantra voor vandaag, want…  ik zat gewoon te staren naar een kaars 
gisterenavond, en dit vuurelement is zo fascinerend, zo geweldig. Het is zo krachtig en tegelijkertijd is 
het zo breekbaar. Ten eerste, wat met vuur te maken heeft is dat het iets consumeert. Deze kleine 
kaars verbruikt de lont, het verbruikt was, het verzamelt lucht, boem! Het is net als bij bosbranden, 
of hout.  
Automotoren, verbranding, petroleum, nucleaire kerncentrales, plutonium, wat dan ook… maar dat 
is vuur…   En Leeuw is de enige vleeseter in de dierenriem. De jager, degene die verslindt. Dus vuur, 
vuur consumeert nogal veel. We zijn allemaal consumenten. We moeten allemaal drinken elke dag, 
we moeten iedere dag eten, en we hebben allemaal bezittingen en auto’s, en huizen en allerlei 
dingen. We zijn altijd iets aan het consumeren. Want we hebben allemaal dit vuur in ons, we zijn 
vuur! En het punt is dat vuur te klein is, dat is iets wat vuur ons geeft en dat is licht en warmte, hitte, 
kracht. Boem! 
Het transformeert, het verandert, dus het vuur in ons wil transformeren, onszelf en ons leven, en het 
wil iets nieuws brengen, iets dat er nog niet was, iets dat zeer verlichtend is, iets geweldigs. En dat is 
heel krachtig. 
En toch is het zo, dat wanneer het te klein is, dat het ook heel teer is. De manier waarop die 
elementen allemaal met elkaar samenwerken.. je kunt gemakkelijk een kaars uitblazen, zodat de 
lucht, de wind het vuur kan uitblazen. Een emmer water kan een kampvuur doven. Een paar 
scheppen modder kunnen een kampvuur doven. Dus lucht, aarde en water kunnen allemaal vuur 
uitdoven. En vuur kan dan wel veel dingen consumeren, maar het kan ook gemakkelijk geblust 
worden. En het punt is, als het zich opbouwt en opbouwt en het is te weinig vuur, dan heb je geen 
energie en heb je geen drijfveer, je kunt niets creëren. Teveel vuur, zoals bij een bosbrand… ik was 
onlangs in canada, ze konden het daar zelfs niet blussen. Of de branden in californië, die zijn zo 
groot, je kunt ze niet meer uit krijgen, het is te groot. 
Dus dan is het gevaarlijk, het is dodelijk, je raakt verbrand, teveel vuur. Het kan je doden. 
Koorts, je kunt doodgaan aan koorts, als het meer dan 40 graden Celcius is, kun je hersenschade 
oplopen. Dus dit evenwicht in vuur energie is heel belangrijk. 
 
Ram is een hoofdteken en vuur, Brahma vuur. De vonk die het start. 
Leeuw bouwt het als het ware op, vast vuur, het spaart het op. 
En die twee, zonder Boogschutter… Boogschutter is de filosoof, de denker, natuurwetten, beweeglijk 
vuur, dat zoekt naar een breder, groter doel, voor dat vuur om iets te dóen. 
Dat heeft niets te maken met een persoonlijke ‘uitbreiding’ in grootsheid. Dus dit vuur, die drie 
vuurtekens hebben elkaar nodig, net zoals vuur de andere elementen nodig heeft en de andere 
elementen het vuur nodig hebben. Vuur heeft de drie andere modaliteiten nodig van vuur. 
 
En dan uiteraard nog iets anders waar ik vandaag aan moest denken, toen ik even met deze mensen 
aan het praten was. De Zon… ik weet het niet, maar de Zon consumeert zichzelf, maar in feite geeft 
geef, geeft het alleen maar; zonne-energie, centrale energie, wamte, hitte… ik bedoel maar.. wow! 
We zouden geen verdampt water zien die wolken vormen om regen te krijgen als de zon dat niet 
deed. De Zon is de heerser van Leeuw, het centrum van ons zonnestelsel en een absoluut fenomeen 
dat op zichzelf staat. Dus als we de Zon in onszelf aanspreken, dan spreken we ons oneindige 
potentieel aan. En genereus te zijn, te geven, onze ideeën te transformeren, ons verleden, onze 



materialen, onze levens, onze relaties. Vuur transformeer werkelijk en het creëert en het drukt zich 
uit en verspreidt zijn licht en geeft hitte af.  
Dus het kan ingezet worden en het kan een super krachtig, mooi en schitterend element zijn. En dat 
is waar het in deze tijd en in deze maand, met die nieuwe Maan in Leeuw echt allemaal over gaat.  
Dus de mantra voor vandaag: 
 
Brandstof verbruiken als een locomotief 
en elke dag meer en meer consumeren 
Ik neem het allemaal mee en creëer iets nieuws  
wat ik dan weg kan geven. 
 
Ik bedoel dus te zeggen, als we al dit voedsel eten en al onze bronnen opslokken van deze aarde, dan 
hoop ik in godsnaam dat ieder van ons al die brandstoffen gebruikt en ons eigen unieke zelf 
injecteert met creatieve ideeën en gevoelens en gedachten, ideeën en emoties, fysieke kracht of wat 
dan ook. Om te bouwen, voor expressie, schrijven, dromen, spelen, zingen… iets creatiefs, iets 
nieuws, en het teruggeeft. 
We eten, we zuigen het allemaal op en we consumeren het, we transformeren het en dan zijn we 
zonnewezens, gulle gevers vanuit onszelf, in onze tijden, in ons leven, onze energie… Boem! 
 
Okee, eens zien of ik dat verdraaide ding nog een keer kan opdreunen zonder te lezen, even kijken… 
 
Brandstof verbruiken als een locomotief 
en elke dag meer en meer consumeren 
Ik gebruik het allemaal om iets nieuws te creëren  
zodat ik het weg kan geven. 
 

Dat je plezier beleeft aan samenwerken en iets nieuws te creëren om weg te geven. Deze week en je 

hele verdere leven. 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


