
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 22 augustus 2018 

Hallo, Kaypacha hier met het wekelijkse pele-rapport. Niet een bananen-rapport, ook al wordt dat 

wel een banaan. Ik ben weer thuis en ik kijk even hoe het met de bananen staat hier. En er zijn niet 

zoveel bananen, maar dat ding daar is het begin van een tros bananen. En ik kijk ook even naar de 

overige hier, maar ik zie niet zoveel bananen.  

Maar goed, dit is een astrologie-verslag voor 22 augustus 2018. De Maan staat vandaag, woensdag, 

in Steenbok conjunct met Pluto. Voel je de diepten? Het maangevoel, Pluto, de diepten… Oh jee! En 

morgen komt ze voorbij en staat dan conjunct met Mars, en dat is ai ai ai ai!  Donderdag schuift ze op 

en gaat ze naar Waterman, en zodra ze in Waterman komt raakt ze zwarte maan Lillith. En dan de 

zuidelijke maansknoop en zondag gaat ze naar Vissen. En we hebben de volle Maan in Vissen. En 

waarom?  Omdat de Zon dan naar Maagd is gegaan. Morgen, gaat de Zon weg uit Leeuw naar 

Maagd. En we kunnen de volle Maan zien op 3 graden en 12 minuten met de Zon in Maagd en de 

Maan in Vissen.  

En dat daar is een kleine tros bananen. Ze krijgen niet veel zon hier, dus ik weet niet precies wat er 

met ze gaat gebeuren.. misschien laat ik het je nog weten, of misschien niet. Maar wat mooi is, als je 

kijkt naar de horoscoop aan het begin van de video, dan zie je de grote driehoek in Aarde, want zodra 

de Zon Maagd binnengaat, komt hij in een grote driehoek te staan. Saturnus in de eerste graden van 

Steenbok, en Uranus in de eerste graden van Stier. Dus we hebben te maken met een Zon-Saturnus-

Uranus conjunctie. Eh..niet een conjunctie maar een grote driehoek.  

Ik heb hier insecten die over me heen kruipen, terwijl ik probeer te bloemen vast te leggen, er is 

zoveel wat iemand allemaal kan doen. Dus de grote driehoek in Aarde; Maagd, Stier, Steenbok.  Zon, 

Uranus, Saturnus, daar ga ik het over hebben. En de twee andere aspecten die ik vandaag wil 

belichten, is Venus die door Weegschaal gaat en die komt vierkant te staan met Pluto, zondag. En 

dan tenslotte, maar ook niet onbelangrijk: Mercurius die vooruit is gaan lopen, komt terug voor zijn 

derde vierkant met Jupiter. En dat is het hele weekend en aanstaande dinsdag is dat exact. Oh ja, en 

het andere nog: eindelijk gaat Mars vooruit lopen. Aanstaande maandag… 

Okee, waar wil ik het vandaag over hebben? Oh jongen jongen! 

Dit is een lastige mantra, ik probeer al die dingen die gebeuren een beetje bij elkaar te brengen in 

een mantra van vier regeltjes en dan in een kort en bondig 15 minuten durend Pele-rapport. En het is 

zoveel en het gaat zo diep en zo snel. Het is zo enorm krachtig, dit is echt een heel belangrijke tijd. 

Dus we moeten alles in een bepaalde context zetten. En de context is dat we door een enorme 

transformatie gaan, van patriarchaat naar matriarchaat.  

Van mannelijke dominantie naar vrouwelijke kracht, hernieuwde kracht. Het veranderen van de 

dynamieken in relaties, van het huwelijk, van monogamie of polyamorie; van ouderschap, hoe we 

samen creëren, hoe onze soort gaat overleven…   

En dan hebben we te maken met de drie slechte jongens. Ik ben vergeten wie het zei, maar Mars, 

Saturnus en Pluto; de drie slechte kerels en die staan allemaal daarboven in Steenbok. Externe 

autoriteitsfiguren. En we zien het allemaal uitgebreid in het nieuws, met presidenten en 

bedrijfsleiders, en twitters, twangers en tweeters… wat dan ook.  Onze modellen storten in elkaar, 

het voorbeeld van wat een leider is, of hoe is het is om macht te hebben, of hoe het is om integer te 

zijn. Of wat het is om een autoriteit te zijn, dat is allemaal aan het transformeren.  

 

Dit is waar het bij Pluto om draait, herdefiniëren of vernietigen van verkeerde voorbeelden, 

persona’s of maskers… Wat is waarheid, goed, integer, moreel, ethisch of wat dan ook… Saturnus 

komt zich ermee bemoeien, dus we gaan allemaal door deze tijd, die een grote afrekening is. 



Dit is de grote afrekening. Hoe sterk zit jij op je spoor? Hoe sterk leef in je waarheid? En… 

Dan gaat Jupiter naar Schorpioen. En dat brengt het op een emotioneel niveau, een 

intensiteitsniveau, seksueel niveau, financieel niveau… Jupiter in Schorpioen roept ons op. Wat is 

Schorpioen? Gedeelde bronnen, gedeelde financiën, de bezittingen van een partnerschap. En Jupiter 

breidt ons bewustzijn uit door de confrontatie aan te gaan met een dieper, duister geheim. 

Schorpioen staat voor geheimen. Schorpioen heeft te maken met psychotherapie en het analyseren 

van onze diepste, basale, emotionele behoeften. Onze seksuele expressie. Dus dit is een tijd -en dat 

is waar de mantra over gaat- ‘door mijn bewustzijn uit te breiden, door enorm diep te duiken…’  

Enorm diep te duiken betekent duiken in mijn persoonlijke, emotionele, mijn evolutionaire 

zielsnoden. En dit is waar het lastig wordt. 

Want Saturnus en Waterman, de zuidelijke maansknoop in Waterman, en Mars in Steenbok, die 

terugloopt naar Waterman, nadat hij eerder in Waterman was, is heel sociaal. En we hebben nu te 

maken met groepen; cool zijn, volgers hebben op Instagram of YouTube, of Facebook. Ik keek 

onlangs naar JP Sears over hoe je een enorme hoeveelheid volgers krijgt op Instagram. Hij is 

comediant, ik weet niet of je hem kent, maar… hij is geweldig!  Ik ga niet beschrijven waar hij het 

over heeft,  maar het gaat erom… al die selfies en waar hoor ik bij, en het verkrijgen van sociale 

erkenning. Dit is Steenbok. 

En Waterman staat voor groepen, organisatie, het wereldwijde web, en dit leidt naar collectief 

bewustzijn, en dit leidt weer naar… ik weet het niet, het is groepsbewustzijn en het is mentaal. Het is 

Waterman, vast-lucht. En het is Steenbok; aarde, hoofd-aarde. 

Zakendoen, wat ziet er goed uit, en wat gaat zorgen voor de grootste verkoop van mijn product. Wat 

gaat me financiële zekerheid geven.  

 

Dus er is momenteel iets gaande en dat is ‘hoe kun je slagen?’ En dat is heel mentaal. En er zijn 

instructies, en er zijn manieren om te slagen, voor het zicht van de buitenwereld. 

En water, Jupiter is in Schorpioen, en nu gaat de Zon naar Maagd. En dit is zuivering, dit is 

perfectioneren, dit is analyseren. Dit is ‘echt in mijn gevoelens terechtkomen,’ dus het is niet ‘wat ik 

weet’ of ‘wat er goed uitziet’, of wat er zichtbaar is aan de oppervlakte, of deze relatie er goed uitziet 

voor de buitenwereld, en dit en dat… 

Deze diepe duik betekent dat Jupiter in Schorpioen zegt ‘laat maar los wat populair is’ en wat nu 

populair is, is rebellie. We komen in opstand tegen het patriarchaat, we komen in opstand tegen de 

oude mannelijke dominantie en we slingeren helemaal door naar absolute vrijheid; geen wetten, 

regels, grenzen, autoriteiten en al die Steenbok en Saturnus-dingen.. dat is achterhaald, ouderwets, 

verleden, onderdrukking. Je kunt niet vrij zijn en tegelijkertijd onderdrukt worden. En er zijn allerlei 

soorten sociale revolutie tegen alles wat er is ontstaan en neergezet. En dat is het echte werk. Dat is 

echt aan het veranderen.  

 

En Jupiter in Schorpioen zegt ‘je moet echt kijken naar de eigen persoonlijke relatie. Je eigen 

persoonlijke, emotionele, seksuele behoeften, binnen en met en door partnerschap. En financieel, 

maar het gaat om datgene waar we op in willen gaan, duurt dit hele jaar. Dit is het jaar van 

alchemistische transformatie door dood en wederopstanding. Het is loslaten, het is het loslaten van 

oude zaken. Van de kindertijd, van vorige levens, van hetgeen ons is opgelegd door onze vrienden, 

onze leeftijdsgenoten, de gemeenschap, het internet, of mode… het sterft af, deze persona -dit 

masker-  dat ik draag in de wereld om er cool uit te zien. Om met respect behandeld te worden, 

waardigheid, om die baan te krijgen, die aandacht te krijgen, of waar het ook over gaat… en thuis te 

komen en terecht te komen in ‘wat is de roep van mijn ziel.’ 



Er is geen recept voor. Ik kan niet uitleggen in een Pele-rapport hoe dit en dat en dit zit… iedereen is 
geheel uniek. En dat is waarom elk van ons een unieke geboortehoroscoop heeft. Jouw behoeften als 
je in je tienerjaren bent, zijn anders dan wanneer je in de twintig bent, anders in je dertiger jaren, 
anders dan in de 40er jaren, de 50er en je 60er…  Jouw evolutionaire stadium, van de gezamenlijke 
overeenstemming… driekwart van de bevolking is het hele leven bezig om fysieke, financiële lichaam 
-de zwaartekracht – overleving-  Saturnus de wereld, om het helemaal te maken in de derde 
dimensie, en ze doen dat vele levens al zo. Hoger op de ladder komen, naar de top van het 
individueren, die dan in opstand komt; ik doe het op mijn manier, en ik luister naar niemand, en ik 
ben een individu en ik doe al dat ‘Uranische.’  Mijn eigen genie mentaal ontwikkelen en bla bla bla, 
zodat ik de beste van de besten wordt. De slimste van de slimsten. Die super verdomde elite… en ik 
ben zo geïndividualiseerd, ik ben los van iedereen. 

En dan in het spirituele duiken. 5% van de bevolking gaat terug van het hoofd naar het hart, naar de 
Neptunus-ruimte. Dus dit zegt ‘okee, we hebben deze andere evolutionaire stadia; je kunt de drie 
opdelen… de 9, drie stadia binnen deze drie stadia en dan heb je je leeftijd, je leeftijd-periode. Je 
eerste Saturnus terugkeer, en heb je de terugkeer van maansknopen al ‘gedaan’ rond je 37e of 38e? 
Heb je je Pluto-vierkant al gehad op je veertigste. Heb je je Uranus oppositie met Uranus gedaan, je 
midlife op je 42e? Dat zijn onze evolutionaire intenties van de ziel. En de ziel is onbewust.  

Onze verlangens veranderen. Onze behoeften veranderen. Ik kan wild en vrij zijn, tien jaar lang. En 
dan wil ik me settelen in iets wat meer solide is voor de volgende tien jaar. En dan opschuiven naar 
iets…  ik bedoel te zeggen, dat we zullen proberen om niet vast te lopen in een bepaalde 
expressievorm.  Omdat iedereen het doet, dat is nummer 1, en omdat er…. Omdat er druk van 
buitenaf wordt uitgeoefend om een zekere dit of dat te zijn. …Want het is mijn partner, mijn 
intiemste geliefde, en wat gebeurt er in ons, wat is er gaande tussen ons. En kan ik me verbinden, 
kunnen wij ons echt verbinden. En dat het leven heeft te maken met verbinding. Dat Schorpioen met 
verbinding te maken heeft; tweelingvlammen, soulmates, huwelijk, monogamie, wat dan ook… Het is 
een vast teken en er is grote overvloed. Grote wijsheid. Jupiter, de goeroe, de God van de wijsheid en 
de lessen, die door Schorpioen gaat tot november. In een prachtige driehoek naar Neptunus. En die 
komt in een mooie sextiel te staan met Pluto, dus we krijgen een Jupiter sextiel Pluto met Neptunus. 
Jupiter in driehoek met Neptunus, dit is prachtig. 

En nu hebben we deze grote driehoek, de Zon driehoek Saturnus, driehoek Uranus. Dit is een 
prachtig kans, dit is een prachtige tijd. Saturnus is oud en de gevestigde orde en Uranus is nieuw en 
vrijheid. En de toekomst, en als die driehoek staan met elkaar, laat dat een harmonieuze, stabiele 
periode zien om veranderingen aan te brengen. Als ze niet te radicaal of te plotseling zijn, extreem 
en traumatisch voor anderen… dit is.. feitelijk is het ‘boem!’ De triangel, de driehoek is een teken van 
grote stabiliteit, dus dit is een aardse stabiliteit… week! We kunnen het de ‘aardse stabiliteitsweek’ 
noemen.  

Maar ik wil graag kijken naar Mars die direct gaat, maar wat we hier zien is dat we te maken hebben 
met Jupiter en Saturnus en die hebben weer te maken met waar we in januari stonden. Afgelopen 
januari gingen ze achteruit lopen en we kunnen het gevoel hebben dat we aan het watertrappelen 
zijn, of we hebben te maken met dezelfde situatie of dezelfde  problemen. Of we boeken maar 
langzaam vooruitgang en we laten onze wielen draaien maar we gaan nergens heen. Maar dit is als 
het ware een zwangerschap geweest van negen maanden. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het 
nog maar eens: Mars gaat vooruit lopen nu, Saturnus gaat op 6 september vooruitlopen en het werk 
dat we hebben gedaan wordt uitbetaald. Mars is waar Mars was in mei. Op 28 graden Steenbok, en 
staat stil.  Mercurius is waar hij stond halverwege juli, een maand geleden. 

Dus het is alsof we reflecteren. Retrograde betekent ‘je aan iets herinneren’, en opnieuw doen en 
opnieuw evalueren. En herbouwen en reconstrueren, opnieuw onderhandelen, kijk gewoon naar alle 



dingen met ‘her-‘ en opnieuw. Het heeft te maken met communicatie. Deze Mercurius vierkant 
Jupiter op dit moment brengt gesprekken naar boven, brengt problemen naar boven, misschien zelfs 
wel geheimen, dit is zo’n sterke tijd voor radicale eerlijkheid, in overeenstemming met mijn diepste 
angsten, behoeften en acties. En als we dieper in onze emotionele behoeften komen, dan wordt het 
duidelijk; dit werkt wel en dit niet, deze relatie heeft toekomst en deze heeft dat niet. Deze vijf 
relaties waar ik bij betrokken ben wil ik beperken tot twee of één. Of ik wil wat ruimte, ik wil iets 
opnieuw opbouwen of reconstrueren in mezelf, het is allemaal conform je persoonlijke horoscoop. 
Maar… het collectief beweegt door deze tijd, nu gaat de Zon naar Maagd: onderscheidingsvermogen 
en scherpzinnig inzicht. Waar stop ik mijn energie in, waar ga ik zaadjes planten, waar geef ik mijn 
liefde aan, waar leg ik mijn emotionele verlangens neer en waar richt ik het op, welke kant stuur ik 
het op, zeer bewust. Niet gewoon maar ‘boem, ik gooi mezelf maar gewoon impulsief in de strijd.’ Er 
zijn maar heel weinig dingen impulsief aan Maagd, dus daar gaan we jongens!  

We komen uit Leeuw en we spelen die Zon, maar we willen dat dat spel wel schoon spel is. Ik moest 
daar juist aan denken, Maagd wil ‘schoon’ plezier. Denk maar eens zo, geeft het plezier dat je hebt, je 
een schoon gevoel, en helder en in integriteit en leef je volgens je eigen morele standaard? Of voel je 
je vies, of voel je je slecht, of heb je iemand onrecht aangedaan of pijn gedaan.  

Dit is een hele mooie tijd waarin we echt voor onszelf gaan inzien, wat maakt dat we ons goed 
voelen. En hoe we handelen en praten, en wat ons een goed gevoel geeft, is als we anderen een 
goed gevoel geven, als we vrede en liefde in de wereld brengen… als we onze partners kunnen laten 
lachen. Dit zijn de dingen, als we onze oefeningen doen, yoga in de ochtend en ons lichaam voelt 
goed… als we meer dingen doen die te maken hebben met ‘het jezelf goed voelen’ dan weten we, we 
wéten dat we op het juiste spoor zitten, en dat kan populair zijn, maar ook niet populair zijn. Onze 
vrienden zouden het kunnen bespotten, onze vrienden zouden het kunnen prijzen. Het volk mag het 
fijn vinden of niet fijn vinden, dat is…  Maar er is gewoon dat gevoel, dat is wat ik vandaag aan je 
wilde uitleggen, omdat deze volle Maan in Vissen zo spiritueel is, en dat heeft zoveel te maken met 
Goddelijke liefde. En de Zon in Maagd heeft echt te maken met reiniging en zuivering en onszelf af te 
stemmen… dus ja, de mantra:    Als ik mijn bewustzijn uitbreid 

Als ik mijn bewustzijn uitbreid  
door heel erg diep te duiken 
begint het snel duidelijk te worden wat er moet verdwijnen 
en wat ik bij me moet houden. 
 
Als we ons verbinden met de Kundalini, als we ons verbinden met ons water-element, die Jupiter in 
Schorpioen en we gaan naar onze aarde en water, en die grote driehoek in aarde…  dit is vrouwelijke 
energie, de volle Maan in Vissen, dat ook een vrouwelijk teken is, Steenbok-Aarde, we hebben veel 
vrouwelijke energie en dit is innerlijk, reflectief, introvert; in mezelf gekeerd. Het is tijd om de 
innerlijke reis te doen, en het zal grote resultaten opleveren in termen van helderheid. Over wat 
werkt en wat niet, waar ik niet heen zal moeten gaan. Het is tijd om een “ziele-huisschoonmaak” te 
doen, dat is Maagd, man; ziele-huisschoonmaak, volle Maan in Vissen. 
 
Okee, nog één keer:  
 
Als ik mijn bewustzijn uitbreid  
door heel erg diep te duiken 
begint het snel duidelijk te worden wat er moet verdwijnen 
en wat ik bij me moet houden. 
 
Dat je je kleine huisschoonmaak mag gaan doen, gooi die oude, vieze spinnenweb-troep eruit en 
houd die kostbare edelstenen en juwelen vast die jouw ‘unieke zelf’ zijn.  



Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


