
 
 
 
 

Pele-Rapport voor de week van 8 augustus 2018 

 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport en dit is voor 8 augustus 

2018. Het is eigenlijk 7 augustus, maar ik geef morgen een workshop, dus ik doe 

dit een dag eerder. 

De Maan is nog steeds in Tweelingen, maar morgen, als je dit rapport bekijkt, zal 

ze in Kreeft zijn. En ze gaat uiteraard door Kreeft en zoals je weet, komt ze in 

oppositie met Pluto, in oppositie met Saturnus, driehoek Jupiter, en vrijdag gaat 

ze naar Leeuw.  Ja, ter voorbereiding op…?  De zonsverduistering van zaterdag. 

Dat is wat er aan de hand is. Jazeker, op 18 graden en 41 minuten in Leeuw, we 

gaan een prachtige nieuwe Maan krijgen in Leeuw. 

Ik ga het daarover hebben, maar ik wil het ook hebben over… er is zoveel 

gaande. Zoals zwarte maan Lillith die naar Waterman is gegaan en ze staan 

conjunct met retrograde Mars op nul graden Waterman. Dit zal dagen gaan 

duren, tot zondag als Mars naar Steenbok gaat. 

Dus we hebben te maken met een Mars-Lillith conjunctie. En we hebben ook –

maandag was dat – Venus die naar Weegschaal is gegaan. En zodra ze daar was 

kwam ze in oppositie met Cheiron, en ze komt in een exact vierkant te staan met 

Saturnus, dat is donderdag. 

Dus we hebben een T-vierkant. Dat kun je allemaal zien in de horoscoop aan het 

begin van deze video; Venus in oppositie met Cheiron en vierkant met Saturnus; 

precies op –wat we noemen in de astrologie- de hoeken. En die hoeken zijn 

enorme krachtige punten. Dus we hebben het T-vierkant, Venus-Cheiron-Saturnus, 

we hebben te maken het de eclips en niet alleen dat, maar deze Mars/Lillith 

conjunctie op 0 graden Waterman staat in een prachtige driehoek met Venus. 

Dus we hebben een Mars driehoek Venus die echt mooi is, heel behulpzaam, en 

uiteraard –met dit alles- hebben we ook Jupiter driehoek Neptunus. 

Jupiter komt driehoek te staan met Neptunus. Weet je wat ik wil gaan doen, als jij 

kunt zien dat… ik weet niet of je het kunt zien, maar het vrijheidsbeeld staat 

daarginds… ik kan erop inzoomen. Daar is ze. 

 



 
 
 
 

Okee, het gebeurt niet vanzelf als je het niet doet. Ik probeer het licht goed te 

krijgen, en het geluid goed en de wind goed… Het leven is zo complex, jongens. 

Vuur, aarde lucht en water en dat is waar ik het vandaag met jullie over wil 

hebben. 

Feitelijk hetgeen waar ik het vandaag over wil hebben, is pijn. Pijn. 

Pijn en lijden.  

Omdat er vier verschillende soorten pijn zijn. Ik dacht hierover na en ik bedacht 

me dit te willen delen.  

Het is duidelijk dat de aardetekens Stier, Maagd en Steenbok voor fysieke pijn 

staan.  

De luchttekens Tweelingen, Weegschaal, Waterman hebben te maken met 

mentale bezorgdheid of angst. En gedachten en negatief denken. En zienswijzen 

die pijnlijk zijn. 

En dan hebben we vuur. Het pijn van vuur. Vuur is licht, verlichting, actie, kracht  

om verandering te beïnvloeden en creatief te zijn. De pijn daarbij is nutteloosheid. 

Waar gaat het eigenlijk om, machteloosheid om ook maar iets te doen. Ram, 

Leeuw, Boogschutter.  

En dan is er nog de pijn van water. Emotioneel lijden. Emotionele pijn.  

Dus we hebben die verschillende soorten pijn en ik wil hier een beetje op ingaan, 

want we hebben allemaal pijn. 

Wanneer wij geboren worden uit… Mam, in deze wereld; dan snijden ze de 

navelstreng door en ik wed dat dat ook niet zo heel erg goed voelt. 

In vroeger tijden waren ze gewend om je een klap te geven tegen je billen, dat 

was je entree. 

Maar goed, we hebben allemaal te maken met de pijn van afgescheidenheid van 

de schepper, de bron die ons heeft gecreëerd. Dit is pijnlijk; leven in 

afgescheidenheid. 

En het ego komt erbij en zegt ‘Overleef! Voedsel, onderdak, kleding; bescherm 

het lichaam. Dus ons denken en ons ego leeft in een staat van afgescheidenheid.  

En dat is de bron van pijn en lijden. En als het niet de wind is, zijn het helikopters. 

Ik moet blijkbaar schreeuwen, linksom of rechtsom. 



 
 
 
 

We vinden allerlei verschillende manieren en iedereen heeft zijn eigen technieken 

en middelen voor het verzachten van pijn.  Maar we kunnen ook onze pijn 

vermijden, we kunnen onze pijn onderdrukken. We kunnen onze pijn met 

medicijnen bestrijden.  

Maar deze pijn van afscheidenheid, dit lijden, is onderdeel van onze ervaring op 

de aarde. Het is deel van onze ziel die in de derde dimensie terecht komt. 

Ik wil er naar kijken en ik heb er ook naar gekeken –met mijn gebroken neus- als 

naar een toegangspoort, als een les, als een portaal. 

En zo hebben we dus zwarte maan Lillith. En deze zwarte maan Lillith, ik wil daar 

echt dieper naar kijken, zij verwisselt van teken.  Zij is de vrouwelijke donkere 

godin; Kali, de vernietiger, maar ook de grote Kundalini-kracht die zowel een 

doodskracht is als een creatieve kracht. Dus deze grote duistere moeder geeft 

geboorte en brengt deze Kundalini die zo krachtig is, het is de levenskracht. En 

deze is vrouwelijk, en het donker. 

En we komen uit een patriarchaat van vuur en lucht en licht, en gedachten en 

helderheid en verlichting, en macht en ego-controle en individuatie. En nu komen 

we in een tijd van wederopstanding uit het duister. 

Het galactische centrum is een zwart gat. We verschuiven van de Zon die het 

centrum was naar het zwarte gat dat het centrum is. 

En we gaan in dit zwarte gat, het zuigt en het trekt ons als het ware naar binnen 

en dat ligt, zoals ik al zei, absoluut buiten onze controle. 

Er is geen enkele manier, er is geen enkele kans voor het ego. Dit is een kracht 

die het ego als een kleine mier onder een gigantische voet vertrapt. 

Het ego is niets in vergelijking met de levenskracht die zichzelf constant opnieuw 

creëert vanuit de leegte, vanuit het oneindige potentieel. Deze levenskracht is 

overweldigend. 

 

Dus het is geen wonder dat we er bang voor zijn. Omdat er een gevoel is van 

machteloosheid, er is een gevoel van hulpeloosheid, er is een gevoel van ‘dood’. 

En het ego is bang voor de dood en overweldiging. Dus wij plaatsen barricades 

en deze barricades voor deze energie, voor deze levenskracht creëert 



 
 
 
 

voorwaarden en situaties. Waarbij die angst, die tot afgescheidenheid leidt, dan 

dus ook leidt tot condities zoals pijn en lijden. 

En zij komt nu naar voren en dit is de andere kant ervan; als we in staat zijn om 

onze identiteit op te schuiven van het ego naar de geest van de ziel… en naar 

binnen te gaan en haar toe te staan dat die kracht, die kundalini kracht bij ons 

binnenkomt, en als we de moed hebben om die angst los te laten, en we geven 

ons over aan deze levenskracht… dit is waar we… het is absoluut nederigheid, jet 

is absoluut… om… het is zo nederig om in te zien dat we zo klein zijn, dat we zo 

onbelangrijk zijn, dat deze hele planeet en alles wat er gebeurt… het is een hele 

kleine bol in een melkweg binnen een universum, binnen een multiversum, het is 

zoiets als ‘weet jij wel hoe klein we zijn?’ 

De duistere moeder zal het je laten zien hoe klein je bent. En juist dan, als we 

daar naar toe gaan, en we onszelf in alle nederigheid openen, dan is dat ook de 

plek waar we ontzag kunnen ervaren. Het wonder, de grootsheid, de immense 

schoonheid.  

De intelligentie, de pracht, ik bedoel maar, de woorden ervoor kunnen maar 

doorgaan en doorgaan. 

Het mysterie van het leven, dat is waar de mantra over gaat. Het is het mysterie 

van leven en dood, En dat is zo geweldig, er zijn geen woorden voor. Er zijn geen 

gedachten voor. En dit is waar het water mee te maken heeft. Het vrouwelijke 

komt erbij kijken, en onze lichamen, onze gevoelens; we kunnen de levenskracht 

‘voelen’. We kunnen de creatieve levensenergie voelen, de lichaamssappen die in 

ons vloeien en door ons vloeien en daarbuiten, in de wereld. 

En als we in ons hoofd gaan zitten, of we proberen dit te bedenken, uit te leggen, 

te beoordelen, dan ontgaat het ons onmiddellijk. En het verdwijnt, het gaat weg, 

het verlaat ons.  

 

Het gaat er niet om dat het wordt opgeslagen, wordt verklaard… het is te groot. 

Het is te groots.  

Dus zolang we gehecht zijn aan de waarnemingen van onze gedachten, zullen we 

deze prachtige kans missen. Dus deze opleving nu van het vrouwelijke, heeft te 

maken met deze energie.  



 
 
 
 

Laten we eens kijken naar zwarte maan Lillith, ze heeft negen maanden in aarde 

gestaan, in Steenbok. En nu gaat ze naar Waterman. 

En Waterman is de melkweg. Waterman is de toekomst. Waterman staat op, stapt 

naar buiten, stapt naar achteren, doet een stap opzij. Dit is zo’n tijd voor elk van 

ons met zo’n fantastische kans om ons bewustzijn uit te breiden.  Maar deze kans 

om ons bewustzijn uit te breiden gaat met uitdagingen te maken krijgen, door 

Lillith. Het zal worden uitgedaagd door het vrouwelijke. Het zal uitgedaagd 

worden tot…  het gaat niet zozeer om het hoofd, en wat is Waterman; 

wetenschap en technologie die in ons hoofd rondtollen en ons laten verdwalen, 

zoals Google, Facebook, al die technologie en al die…. 

Al die collectieve, wereldwijde ordernemingen… We kunnen werkelijk met 

uitdagingen te maken krijgen met het wereldwijde web. We kunnen uitdagingen 

te zien krijgen met de Verenigde Naties en wereldwijde associaties en corporaties, 

die hele organisatie van zaken… Want in de ruimste zin van het woord nemen ze 

ons mee, weg van de kennis van de bron, van kennis van God, van kennis van de 

liefde. 

Dat zal niet getolereerd worden door de goddelijke vrouwelijkheid. Dus het zal 

een interessante periode van negen maanden zijn die in het verschiet liggen. En 

ik zou je willen adviseren om niet overmatig afgeleid te zijn, overmatig 

meegenomen te worden, overmatig uit jezelf gehaald te worden. Al deze 

aspecten van Uranus vierkant met de maansknopen, Venus in oppositie met 

Cheiron, dit is een tijd van uitzonderlijke healing door doorbraken, en die 

doorbraken houden in dat we onszelf openen voor het voelen, de ruimte in het 

hart. En dit is waar we onvoorwaardelijke zelfliefde zullen vinden. 

Dit is waar we de boezem van de levenskracht zullen tegenkomen, die ons zal 

ondersteunen, verzorgen en ons zal vasthouden. En dit is wat ons de moed zal 

geven om niet alleen te creëren en een medeschepper te zijn, maar om al 

degenen die in afgescheidenheid leven onder ogen te zien op deze planeet. En 

toch open te blijven staan, kwetsbaar te blijven, een model te zijn, een voorbeeld 

te zijn, om echt de noordknoop in Leeuw naar boven te halen. Dit is waar de 

zonsverduistering mee te maken heeft. Dit is een geboortetijd, we hebben 

allemaal die zonsverduistering in juli meegemaakt, we hebben als het ware iets 



 
 
 
 

verloren, ons overgegeven, we zijn diep in de chaos gegaan, en dingen losgelaten 

en alsof alles uit elkaar viel… en het gebeurde allemaal niet, het werkte niet, en al 

die twijfels en vragen en bla bla. 

En dat ego ging zo’n beetje zo…. 

Gewoon zodat we onze gevoelens konden voelen. 

En dit is Lillith conjunct Mars, en Mars wil zich er actief instorten. Dit is zoiets als 

de Voyager die het Galactische centrum binnen wil dringen. 

En dit is nu de wederopstanding, de zonsverduistering die eraan zit te komen op 

11 augustus. Super krachtig. 

Dus het is zoiets als het einde van het geboortekanaal, het einde van de tunnel, 

en die komt als het ware in zicht en vanzelfsprekend komt er nog veel meer aan, 

maar dit is op zijn minst een fase nu. Ik geloof echt dat de Zon conjunct de 

retrograde Mercurius op dit moment…  

hier is de aarde, hier is Mercurius en hier is de Zon. 

En nu is het dat Mercurius eraan komt en die pakt een aantal boodschappen van 

de Zon, en deze grote boodschapper zal ons gaan verlichten op een hele nieuwe 

manier. Dus zoek dat maar eens uit. 

 

Als ik het lijden erken 

en de pijn ten volle voel 

opent het mijn ogen voor het mysterie van het leven,  

zodat ik verwondering en plezier kan toelaten 

 

Weet je wat ik bedoel? Je zult de deur moeten openen. De deur is het hart, de 

deur is kwetsbaarheid. De deur is…  eng! Om deze te openen, om te laten zien, 

om te voelen zonder in ‘verhalen’ te verzanden en het creëren van allerlei dingen 

zoals ‘oh, dit betekent dat en dit is dat, en oh…  bla bla bla bla bla. 

Het is meer van ‘het is er gewoon, ik zie je later, je bent er nog niet klaar voor op 

dit moment’. Om het mysterie volledig te ervaren. 

Je probeert het nog steeds te verklaren, man! Het gaat verder dan het te 

verklaren. Ga in het oneindige. 

 



 
 
 
 

Nog een keer, hij is te goed! 

 

Als ik het lijden erken…. 

(die hier op aarde is, nietwaar?) Probeer het niet met medicatie of het te 

vermijden, open je en voel het. Het is okee! 

 

Als ik het lijden erken 

en de pijn ten volle voel 

opent het mijn ogen voor het mysterie van het leven,  

zodat ik verwondering en plezier kan toelaten 

 

Dat verwondering en plezier in je leven mag komen. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

 


