
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 29 augustus 2018 

Hallo goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Kijk eens naar dat 

termietennest daar. Zie je dat? Oh help, termieten… ja, het is een hobbelig pad naar de rivier. Ik zal 

even zien of ik dit hobbelige rotsenpad kan aflopen, terwijl ik praat en tegelijkertijd de camera vast 

heb. Dit is een Pele-rapport, een astrologische voorspelling; astrologie voor de ziel voor 29 augustus 

2018. Wow, de tijd gaat zo snel, jôh, over een paar dagen is het al september. Yikes, yikes, yikes! 

Het is interessant vandaag, ik zal het je laten zien als ik naar de rapportage kijk, maar de efemeriden 

zeggen: geen exacte aspecten.  

Maar we weten dat dat onmogelijk is, omdat er altijd aspecten zijn. Ik zal daar nog wel iets meer over 

zeggen, maar voor nu, wat we wel hebben….  Tjeez….  Het is slippen geblazen. Slippen en uitglijden 

en domino spelen… Zwarte maan Lillith staat in feite vierkant met Uranus, vandaag exact. Want de 

efemeriden vermelden zwarte maan Lillith niet.  Dus je zult iets dieper moeten kijken, iets verder en 

dan vindt je altijd wel aspecten. Er is altijd iets dat iets anders triggert. Dus ja, zwarte maan Lillith 

staat in de eerste graden van Waterman en komt conjunct te staan met de zuidelijke maansknoop. 

En vierkant met Uranus die daar onderaan in Stier staat.   

De Maan zelf is in Ram vandaag en morgen gaat ze naar Stier dus ze zal Uranus passeren, en vierkant 

komen met Pluto, komt in oppositie met Venus, vierkant Mars. Oh help, vrijdag komt ze conjunct 

met Uranus, driehoek Saturnus en de Zon. Dus we hebben nog steeds te maken met die grote 

driehoek in ‘aarde’, met de Zon driehoek Saturnus en Uranus. Kijk, ik loop recht onder het 

termietennest door.  Maar goed, ze reist verder door Stier tot zondag, dan komt ze in Tweelingen. En 

in die tijd, zondag, komt ze driehoek met Mars te staan, vierkant met de Zon en dan reist ze door.  

Het vierkant met de Zon is op 8 graden en 13 minuten van de beweeglijke tekens. Als je iets op 8 

graden en 13 minuten in de beweeglijke tekens hebt staan, die Zon vierkant Maan, driekwart, dan zal 

het je triggeren.  

En maandag komt Mercurius in een exact sextiel met Venus. Over het algemeen, zoals je kunt zien, 

zijn dit allemaal Maan Maan Maan-aspecten. Er zijn niet veel planetaire aspecten bezig deze week. 

Dat is wel iets om over na te denken, iets ter overweging.  Waar ik het vandaag over wil hebben, is 

een overkoepeling: ten eerste, Jupiter gaat door Schorpioen en staat nog steeds driehoek met 

Neptunus, dit zijn langzaam bewegende hemellichamen. Die hoeven niet exact te staan. Saturnus 

staat vierkant met Cheiron, dat is al een tijdje zo en dat zal ook nog wel even duren. Uranus staat 

vierkant met de maansknopen, dit is al een tijdje aan de gang. Dus dit zijn overkoepelende.. niet 

exact, maar absoluut actieve aspecten. Dus, als het mij lukt om beneden te komen… kijk eens naar 

deze berg stenen- soms brengt het leven ons een hobbelig pad.  Maar goed, ik ga het redden naar 

beneden. Ik weet niet of je de rivier kunt zien. Ze stroomt en maakt nogal lawaai, dus ik zal proberen 

een rustige plek te vinden om tegen jullie te praten. 

Okee, ik heb besloten om naar een kleine zijrivier te gaan, zie je dat, daar is het. In plaats van de 

rivier, de lawaaierige rivier. Ik hoop dat je me beter kunt horen vanwege de plek die ik heb gekozen 

bij een kleine afsplitsing van de rivier. En alle zijriviertjes leiden naar de grote rivieren van het leven 

die ons terugbrengen naar de oceaan van eenheid. 

Ja ja, het mysterie van het water. We hebben het vandaag over het mysterie. En ik wil het daar over 

hebben omdat er een paar dingen aan de gang zijn. En ik weet niet precies hoe ik dit moet beginnen, 

maar het heeft te maken met Jupiter in Schorpioen en ‘de dood’-Schorpioen, de dood, het einde, de 

metamorfose, de transformatie van het Jupiter-geloof.  Geloof. En wat dit voor velen van ons echt 

betekent, is het einde aan wat ik tot op heden geloofde en dat is niet langer waar voor mij. 



Dat zelfs ons geloof een metamorfose doormaakt en een verandering, terwijl onze ziel groeit en zich 

uitbreidt, en dit kan leiden tot een crisis. Niet meer weten wat je moet geloven ‘ik geloof daar niet 

langer in, ik weet niet meer wie ik moet geloven, of wat ik moet geloven’.   Jupiter en Boogschutter 

hebben ook te maken met de zin van het bestaan. Mijn bestemming, ik weet niet meer wie ik moet 

geloven of waar ik in moet geloven. Hoe moet ik weten waar ik mijn energie en tijd aan moet geven, 

mijn geld, mijn aandacht. Hoe vind ik dat doel, een zinvol doel van mijn bestaan. Waar gaat dit 

allemaal om?  We kunnen echt voor dit soort raadselen komen te staan, wow!  Dit is zinloos en dat is 

zinloos en dat bezorgt me koppijn, en ik wil dat niet meer doen, maar wat wil ik dan doen?  Wie ben 

ik echt? Waar gaat het om in mijn leven? En als we naar de echte Schorpioen kijken, zien we het 

sterfbed.  Als ik op mijn sterfbed lig en ik kijk op mijn leven terug, waar ging het dan om. Waar was 

dit allemaal voor?  Wat deed ik, waarom ben ik eigenlijk echt geïncarneerd?  Veel van dit soort 

dingen komen bij mij op omdat ik dit hele Zuid Amerikaanse doe, ik werk met de Sjamanen hier en in 

Peru en Cusco. Ik ga naar de woestijn van Chili en ik ben me aan het verbinden. En het doet me 

denken aan de Sjamanistische astrologie. En een van mijn leraren Daniel Giomario, van de school 

voor sjamanistische astrologie, die bracht dat hele sjamanistische in, waarbij je vertrekt vanuit een 

visioenstocht en je zit in de woestijn, onder de planeten, onder de sterren en je ontvang directe 

overdrachten van de planeten en de sterren. Dit is de sjamanistische manier, dit is de manier van de 

inheemse volkeren om één te zijn met de natuur, met de rotsen, de stenen en de bomen en het 

water, de rivieren en de sterren. En dat is zo…. Werkelijk. Zo in de geest, het goddelijke is hier direct 

voor ons in het heden. Je hoeft niet het niet buiten je te zoeken, te excarneren, onze lichamen te 

verlaten, of daarvoor middelen tot je te nemen.  

Ik kan daar nog wel iets over zeggen, want Neptunus in Vissen, die driehoek staat met Jupiter in 

Schorpioen wil ons eruit halen, wil dat we terugkeren naar de bron. ‘Ik heb genoeg van deze 

driedimensionale wereld, ik wil naar het multidimensionale toe, mijn gidsen, het oneindige 

universum en gewoon een hoop middelen gebruiken voor mijn bewustzijn. Ik wil dat even kort naar 

voren brengen, dat is waarom ik Kundalini Yoga breng, ik geef er les in, ik beoefen het, ik breng het in 

al mijn workshops; geen middelen. Niets. Behalve het in beweging brengen van Kundalini, met de 

ogen gesloten, met de ademhaling, met de focus op het derde oog. Het probleem met deze stoffen 

is, en het maakt me niet uit wat het zijn, noem het medicijnen, noem het drugs of dit of dat, het 

maakt me niet uit hoe je het noemt, het breekt af. Het is tijdelijk, het lanceert je naar een ruimte 

waar je mentaal of emotioneel niet op voorbereid bent, en niet kunt bevatten of begrijpen, dus het 

kan je dienen, het kan juist niet dienstbaar zijn aan de  geleidelijke ontvouwing van de evolutie van 

de ziel. Ik zeg dit niet graag, maar ik geloof er juist heel sterk in dat het tijd vraagt. We kwamen naar 

deze dimensie om te werken en te leren omgaan met tijd.  

En we hebben Saturnus, Pluto en Mars allemaal in Steenbok. Saturnus is Kronos, tijd, wasdom. In de 

wijsheid van de ouden te komen  vraagt geduld, volharding, uithoudingsvermogen en dat gaat heel 

erg langzaam.  Je kunt korte routes nemen en je kunt vooruit springen, maar het doet me denken 

aan, ik denk dat het de Beatles waren die naar India zijn gegaan en ze gaven acid aan de Yogi’s, en de 

Yogi’s zeiden ‘oh ja, wat maakt het uit, ik ben daar al, ik ben daar al die tijd al en dit doet mij niet 

zoveel’. Als we willen toestaan, als we ons derde oog voorgoed willen openen, kunnen we een glimp 

opvangen van het goddelijke. En die glimp van het goddelijke kan ons in feite nog meer ongenoegen 

brengen, minder bevredigen, ons juist uit het huidige moment halen en dit is waar de noordknoop in 

Leeuw mee te maken heeft. Want Leeuw en deze noordelijke maansknoop vanaf 17 mei tot 

november dit jaar… deze maansknoop gaat nog steeds door Leeuw. Tijd, anderhalf jaar lang hebben 

we deze noordknoop, die te maken heeft met de collectieve zielsevolutie van dit moment en heeft te 

maken met creatie. En ik ga iets naar buiten brengen om over na te denken of op te mediteren, en 

dat is dat er geen ‘zin’ is. Je hebt geen doel. Jouw bestaan… het leven gaat zonder jou ook door, het 



ging al door voordat je hier kwam, het gaat door als jij vertrokken bent. Ieder van ons is ‘niets’, 

behalve datgene wat we creëren. Deze noordknoop in Leeuw heeft ermee te maken dat het aan ons 

is, niet om onszelf te vinden, maar zelf te creëren. Niet om te gaan kijken, en te gaan zoeken naar 

een of ander doel, maar om naar binnen te gaan, onze ogen te sluiten en ons aan te sluiten op de 

bron, op het goddelijke, die zich door ons heen wil manifesteren en in deze wereld geboren wil 

worden door ons bestaan. Weet je wat ik bedoel? We creëren ons eigen doel. 

 

Of niet. Als wij rond gaan zwerven in deze ruimte, en dit is wat we zien als we kijken naar de Maan in 

Tweelingen in een driekwart vierkant naar de Zon in Maagd, beide worden geregeerd door 

Mercurius… Mercurius; Tweelingen, Maagd; denken, zoeken, nieuwsgierig, uitreiken naar…, 

studeren, leren, informatie verzamelen, al die soorten informatie. Maar dat is echt voorbehouden 

aan… het tegenovergestelde van Tweelingen is Boogschutter en hierdoor lopen we regelrecht af op 

Jupiter en wat nog meer?  Cheiron.  Dat Saturnus vierkant met Cheiron ging maar door. Toen 

Saturnus door Boogschutter ging vorig jaar, het hele jaar door, en deze staat vierkant met Cheiron en 

het laatste vierkant komt eraan op dit moment… Saturnus gaat stilstaan op 6 september en hij komt 

zo dicht bij Cheiron te staan als mogelijk is…  wow! Een enorme koningsvlinder, die zo groot is als een 

vogel. De dingen komen gewoon naar je toe, de waarheid is onthuld. Het mysterie ontvouwt zich. Als 

je stil zit, hoe was het ook alweer; als je stil zit zal alles naar degene toekomen die wacht… Laten we 

zeggen ‘hij’ of ‘zij’. Laten we niet teruggaan naar het patriarchaat. Alle dingen komen naar degene 

die wacht. Ja, alsof je in een meditatie zit, Boeddha zat onder de Bodhi boom en die kwam naar hem 

toe.  

Maar goed, ik had het over Cheiron, een centaur; half man, half paard. En Boogschutter, met Jupiter 

als heerser, half man-half paard, kijk naar die sterrenbeelden,  dit is menselijk bewustzijn die 

verbonden is met de vruchtbare virale… energie van het fysieke lichaam. Daar is die vlinder weer. 

Super verstorend, zo wonderschoon.  Ik zal kijken of ze ergens gaat landen, dan zal ik een foto van 

haar maken. Maar goed, Cheiron is die 0 graden Ram, dit is het lentepunt. Dit is een zeer krachtig 

punt, dat is het begin van een nieuwe 51 jarige cyclus. Ga maar 51 jaar terug, en dan kom je in de 

zestiger jaren, de roerige zestiger jaren, de geboorte van de Beatles en de nieuwe eeuw. En Yoga en 

organische voeding en al dat soort dingen. Deze Cheiron cyclus is een hele machtige cyclus, en het is 

de geboorte van…  En Cheiron associeer ik zowel met Boogschutter als met Maagd, de gewonde 

healer, maar de leraar-meester onthult ons zieledoel als Cheiron eraan komt en aspecten maakt met 

de Zon, de Maan, Mars, Mercurius, Venus, al je persoonlijke planeten. Dan zul je diep naar binnen 

moeten duiken om een dieper doel te vinden in je ervaring in dit leven.  En dit is waarom Cheiron ook 

wordt geassocieerd met crisis. In het bijzonder een fysieke gezondheidscrisis.  Wat doet een fysieke 

gezondheidscrisis met ons, of voor ons? Het is ons lichaam dat ons aanspreekt, het is ons lichaam dat 

ons afremt. Het haalt ons eruit, het haalt ons weg uit onze dagelijkse routine, onze banen, 

verplichtingen en verantwoordelijkheden, ons streven naar faam en fortuin en vrienden. FFF, de drie 

F’s. Haalt ons weg uit die zuidelijke maansknoop in Waterman, uit onze schermpjes vandaan en 

Instagram en Facebook en alle andere dingen die ons bezighouden. Ik heb een nieuwe gevonden, 

MarcoPolo, zoek dat maar eens op, dat is leuk… Maar we kunnen zo ontzettend verdwalen. Ik ben zo 

blij dat ik even een tijdje bij deze kleine rivier kan zitten. Ik sluit mijn ogen en als de muskieten me 

niet levend opvreten, dan krijg ik echt iets wat me duidelijk wordt.   

Maar goed, genoeg praatjes.  Ik wil maar zeggen, de mantra van vandaag gaat over het feit dat de 

geest, de ziel en het lichaam… het lichaam zouden we kunnen zeggen, is aarde. De geest is de lucht, 

dus we hebben de Zon vierkant Maan die eraan zit te komen,  maar de ziel kan een mengeling zijn 

van vuur en water. En wat vuur en water gemeen hebben, is intuïtie. Ze zijn beide zeer intuïtief. Vuur 



is die hogere intuïtie, en het water is de instinctieve intuïtie. Maar ze zijn allebei super intuïtief. Dus 

het lichaam, de geest en de ziel. En dat doet me denken aan de Olympische ringen, denk maar eens 

aan drie ringen en als ze allemaal… ze kunnen allemaal door elkaar gaan, maar als ze op elkaar zijn 

afgestemd, als je lichaam de acties uitdraagt die de geest zich heeft voorgesteld en door de ziel zijn 

heengegaan… als die allemaal met elkaar in één lijn staan, dan ben je er klaar voor. We zijn er klaar 

voor. En dan wordt de volgende stap aan ons onthuld. En we vinden misschien niet de totale opzet, 

want dat verandert. Ons geloof verandert, onze relaties veranderen, onze identiteit verandert. 

Cheiron die door Ram gaat, het eerste huis (Ram) heeft te maken met identiteit. We hebben acht jaar 

te maken met Cheiron in Ram, dit is de verdieping. Elk van ons heeft de kans om ons te verdiepen in 

wie we denken te zijn. Niet wie we denken te zijn, maar hoe we onszelf ervaren. Dat gaat dieper, is 

groter en breder dan denken.  Denken is er een onderdeel van. Je kunt niet ‘niet-denken’, je moet 

denken,  maar ja… hoe dan ook. Genoeg, ik kan eeuwig doorgaan over deze materie. 

Ik sluit mijn ogen en wat vind ik daar? 

Mijn lichaam, mijn ziel en mijn geest 

onthullen mij -als ik klaar ben om het te zien- 

het grote mysterie van het Goddelijke. 

 

Neem je tijd, wees stil en in die stilte zullen de dingen onthuld worden. Je hebt niets nodig. Nog één 

keer:  

Ik sluit mijn ogen en wat vind ik daar? 

Mijn lichaam, mijn ziel en mijn geest 

onthullen mij -als ik klaar ben om het te zien- 

het grote mysterie van het Goddelijke. 

 

Ga ervoor!  Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


