
Pele-Rapport voor de week van 12 september 2018 

 

Hallo, goedemiddag. Dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Ik ben hier 

in een klein park in San Pedro, dichtbij San José in Costa Rica. Dus ik kan wel 

anderen gaan tegenkomen.  

Okee, er kan in deze tijd van alles gebeuren. Absoluut. 100%. Raar wild, 

onverwachte gebeurtenissen die ons geduld, onze kracht en ons 

uithoudingsvermogen op de proef kunnen stellen.  

Laten we beginnen met de aspecten:  

 

De Maan is op dit moment in Schorpioen. Woensdag. Vierkant Mars en in 

oppositie met Uranus en zal conjunct komen te staan met Venus. Je kunt kijken 

naar de horoscoop aan het begin van dit rapport. Dat laat de Mars/Lillith-

conjunctie zien die zondag plaatsvindt. Lillith loopt mee. Ze gaat retrograde en ze 

loopt over 30 graden in 20 dagen. Vandaag staat ze op 12 graden en zondag zal 

ze op 2 graden staan. Dus ze beweegt enorm snel om samen te komen met 

Mars. Wow!  

En de zuidelijke maansknoop…, een paar graden ervan verwijderd, staat het 

vierkant Venus en Uranus. Dat is enorm intens. Ik weet niet of we genoeg tijd 

hebben om de Sabian symbolen voor te lezen van al deze dingen, maar ze zijn 

heel erg krachtig. 

Dus de exacte Venus oppositie met Uranus is vandaag, maar al deze aspecten 

gaan op zijn minste een paar dagen duren.  

 

Mercurius in oppositie met Neptunus. Neptunus heeft te maken met… ik bedoel 

dat dat zou kunnen… heeft te maken met bedrog, leugens, misleiding, paranoïa, 

waarbij we niet het hele verhaal krijgen of het ware verhaal, en we beginnen ons 

zorgen te maken en we beginnen nijdig te worden en bang, dus Mercurius in 

oppositie met Neptunus is ‘Whooaah!’ 

Ja, we kunnen bepaalde illusies hebben en die illusies kunnen gebaseerd zijn op 

allerlei verschillende zaken, dus laten we doorzetten. Het mooie eraan is dat 

Mercurius driehoek komt te staan met Pluto. Dat is zaterdag.  

 



En dat gaat zich stabiliseren. Sommige denkprocessen tenminste, sommige 

dingen en ideeën waar we mee rondlopen in onze gedachten en in ons hoofd. 

Maar de dingen gaan gewoon voorbij. 

Zondag, zoals ik al zei, schuift Lillith aan bij Mars en Venus komt in een exact 

vierkant met de maansknopen. Dus zij gaat door de eerste graden van 

Schorpioen.  

Kijk eens naar deze prachtige rode bloemen. Natuur is zo ‘aardend’ en 

verjongend en stabiliserend. Ongelooflijk. 

 

Tegen die tijd hebben we het eerste kwartier van de Maan, zondag, op 24 graden 

Boogschutter. Ze komt in het eerste kwart terecht, De Zon staat op 24 graden 

Maagd tegen die tijd, dus we hebben Boogschutter vierkant Maagd. En dat gaat 

ze door, ze komt vierkant met Neptunus, Mercurius en de Zon. Allemaal op 

zondag, zondag is een grote dag. En maandag gaat ze naar Steenbok en raakt 

daar Saturnus, komt driehoek met Uranus, vierkant met Cheiron. En dan 

uiteindelijk, het grootste aspect; dinsdag Mars vierkant Uranus.  

Dus deze energie bouwt zich op met dit T-vierkant Venus-Mars-Lillith, Uranus, 

maansknopen. Laat ik even een plek gaan zoeken en… hierover gaan praten. 

Jazeker! 

 

Okee allemaal. Ik ga proberen dit waar te maken. Ik hoor daar wat rap muziek, 

iemand is aan het speechen over een luidspreker daar, achter me rijden auto’s en 

vrachtwagens en dit is precies hoe het leven is op dit moment. De grote wereld 

heeft invloed op onze levens op een persoonlijk niveau. We leven niet in een 

vacuüm, we leven niet in een leegte. Er zijn economische factoren, 

overheidsfactoren; politiek, religieus, alles is….  Alles wordt op dit moment 

opgeblazen, dit is Mars op de zuidelijke maansknoop. Dit is het einde van het 

patriarchaat, dit is het einde van oude, dit is de doorbraak, de uitbarsting, het 

uitbreken van…   

 

Je kunt het zien als een plant die door een stoep heen breekt. Hier is een 

betonnen stoep en dan heb je te maken met de krachten van de natuur, die zijn 



veel sterker dan de kracht van het menselijk ego. Laten we daar duidelijk over 

zijn. 

En dit is heel duidelijk vanwege het feit dat we niet alleen de orkaan Florence 

(klasse vier) die de oostkust raakt, waarvan ze zeggen dat het een grote Mike 

Tyson-klap is, er is een super tyfoon die over de Filippijnen raast die Taiwan en 

Hong Kong gaat raken.  

En laten we niet vergeten: Waterman, Mars, Lillith, de zuidelijke maansknoop. 

Waterman is de atmosfeer, deze heerst over de atmosfeer en het weer. En we 

kunnen ook stellen dat het weer een reflectie is van het collectief onbewuste. 

Als de mensheid angstig is en er woeden stormen in ons bewustzijn en in onze 

emotionele en mentale lichamen, dan wordt dat gereflecteerd in de 

macrokosmos, in het weer. Dit is een tijd waarin de mensheid aan de rand staat;  

Mars vierkant Uranus, Venus in oppositie met Uranus. Dit is een tijd van grote 

revoluties. En die grote revoluties en grote veranderingen creëren grote 

instabiliteit, wat te maken heeft met onzekerheid. 

En die onzekerheid is gebaseerd op fundamenten van angst en de tendens is: –en 

we kunnen dat zien van links tot rechts- de mensen zijn… hoe zeggen we dat, de 

mensen trekken zich terug. Kijk maar naar Trump; isolement, unilaterale 

terugtrekking, kijk maar naar al die tarieven. Ik zorg voor mezelf en voor mijn 

bezit.  

 

Dit kan op zich goed zijn, de ouders van seksueel misbruikte kinderen door de 

kerk; de paus en de hele kerk gaat hier doorheen. De zaken die jarenlang geheim 

zijn gebleven; Schorpioen. Venus die naar Schorpioen gaat, zwarte maan Lillith die 

vragen gaat stellen en die om de waarheid schreeuwt, over het mannelijke en het 

vrouwelijke, over de misstanden en de wandaden.  

Laten we niet vergeten dat Uranus er is, de langzaamste planeet.  

En hier zijn Mars en Lillith, dit is een 270 graden vierkant. En Venus, een 180 

graden-oppositie naar Uranus. En Mars, Lillith en Venus die voorbij komen; een 

270 graden vierkant met Mars. Dit zijn allemaal…   het 270 graden-vierkant is 

anders dan het 90 graden vierkant. Het is meer karmisch. Het is meer een 

opeenhoping van zaadjes die geplant zijn en van energie die naar buiten 

geprojecteerd is en dat komt nu….  



Ik heb het al in eerder Pele-rapporten gezegd, de komende maanden zijn zeer 

karmisch, het gaat allemaal om het werk dat gedaan is, of juist niet gedaan is. 

En wat is dit werk, het werk heeft te maken met… en dit is waar de mantra voor 

deze week over gaat, deze nieuwe ‘ik’.  Dit is een tijd voor ons van 

karaktervorming. We worden op de proef gesteld. De Maan komt in Steenbok en 

raakt Saturnus en Pluto. En dan gaat ze door en de komende week gaat de Zon 

naar Weegschaal. Je ziet hoe al deze dingen met Libra en Vissen te maken heeft. 

Behalve voor Cheiron, de drempel en Uranus in Stier. Het collectief.  Van 

Weegschaal naar Vissen zijn het de transpersoonlijke tekens. Dus er is veel 

gaande buiten ons. En wat hebben we op dit moment: de noordelijke 

maansknoop in Leeuw. 

Dat is het belangrijkste punt, in dit hele T-vierkant. En men kan gewoon doorgaan 

over de duisternis en de angst en vreselijke dingen en bla bla bla.  

Ja! Ik wil niet in een bubbel leven! Ik leef hier niet in een wolk, dit is een zware 

tijd en dat kan een hoop crisis met zich meebrengen. Voor veel mensen, op veel 

verschillende niveaus, en vooral ‘geld.’  Geld is de bron en de basis geweest voor 

zekerheden, generaties lang, en als het gaat om tarieven en economieën, en zelfs 

vechten voor geld… er staat een oorlog op uitbreken, ik wil niet zeggen aan de 

horizon, maar Turkije is de Syrische rebellen aan het bewapenen en het is niet 

voorbij daar met Assad en die dingen. We hebben te maken met de 

vluchtelingencrisis, Hongarije, de dingen zijn echt aan het exploderen. En die 

explosies zullen nog doorgaan. Dus laten we niet… en dit is wat ik al eerder heb 

gezegd, dit is de uitdaging waar we allemaal voor staan. 

Dit is de nieuwe ‘ik’. Wat is die nieuwe ‘ik’, wat is het nieuwe paradigma, wat is 

het Watermantijdperk waarin we allemaal in vrede en harmonie leven. Waarin we 

onszelf zien als onderdeel, als een draad in het tapijt van het leven. En als we 

allemaal onze draad terugtrekken, is er geen tapijt meer. 

 

De uitdaging voor ons allemaal in deze tijd is ‘Leeuw’ te ‘zijn’. De koninklijke 

koning, de koningin die genereus is, wat vanuit het hart komt. Die wil 

ondersteunen, en zich niet terugtrekt, terugkrabbelt uit angst. Dit is Mars/Lillith 

op de zuidelijke maansknoop, Laten we onszelf beschermen, laten we gaan 

strijden, laten we oorlog voeren, dat is het verleden.  



Deze toekomst gaat over creatie, creativiteit, dat we volledig daar terechtkomen 

waar van alles voldoende is. Ik ben voldoende, ik heb voldoende, wij hebben 

voldoende. Deze relatie is voldoende, dit gezin is voldoende. Deze planeet, deze 

natuur die we hebben, het is voldoende. 

Er is hebzucht geweest en er is meer, meer, meer, meer. Uiteraard, je komt bij dat 

punt waarbij men meer grijpt dan men nodig heeft. 

Dus het gaat hier om… het gaat hier om grensgeschillen, grensproblemen. 

vluchtelingenkwesties, allerlei soorten heffingen, en dat zijn allemaal 

grensgeschillen. 

En we weten dat deze maand, die nieuwe Maan in oppositie stond met Neptunus 

en dit is wat ik leerde van Leslie Temple Thurston, dat is een oude goeroe leraar 

van mij, ‘expand into the contraction’.  Dit is de Zon. de heerser van Leeuw, de 

noordelijke maansknoop die uitstraalt, die schijnt, die binnen komt stormen als de 

ridder op het witte paard. Dit is een tijd die de mannen scheidt van de jongens 

en de vrouwen van de meisjes. En de jongens en de meisjes gaan vluchten en 

schreeuwen en zich verstoppen. En bang en bijeen gekropen, schuilend bij 

elkaar…  En de mannen en vrouwen gaan opstaan. En die zullen zeggen ‘ondanks 

de angst en ondanks de chaos, ondanks de uitdagingen ga ik liefde ervaren. Ik ga 

mijn best doen om het standpunt van de ander in te zien. Ik ga mijn best doen 

om een ander niet het gevoel te geven dat hij ‘klein’ is, of zich slecht voelt, of 

zich minderwaardig voelt.  Ik ga een vertegenwoordiger zijn van het nieuwe 

tijdperk. Ik zal het initiëren, ik zal het nieuwe tijdperk creëren met mijn eigen 

gedrag. Middenin de storm. 

 

Wat mij vanmorgen inviel onder de douche was de Beatles, de revolutie. ‘Je zegt 

dat je een revolutie wilt’. Maar als je de hele song wilt horen, ik zal een link in de 

aantekeningen zetten. Het is zo’n prachtige song, wow! 

 

Ik wil dit niet zeggen, maar ik wil deze naar voren brengen, want het is zo 

klassiek. Deze Mars/Lillith conjunctie waar we mee te maken hebben op de 

tweede graad Waterman, is  



‘een onverwachte onweersbui;  de noodzaak om innerlijke zekerheid te 

ontwikkelen, die het mogelijk zal maken voor ons om onverwachte crisis tegen te 

komen.’ 

 

Het mooie aan astrologie is, is dat het niet zo onverwachts is. Astrologie raakt 

het. We zien deze dingen aankomen, lang voordat de orkanen en typhonen 

beginnen te kolken, kan de astrologie vooruitkijken. En we kunnen voorbij de 

storm kijken. Voorbij de verkiezingen in de VS, en voorbij kerstmis en naar 2019 

en 2020. Dat is zo gaaf aan dit alles. 

Maar het grappige wat Dane Rudhyar zegt over dit jaar: ‘een interessante 

connectie kan er gelegd worden tussen de symbolen voor Stier, graad 1 en 2, dat 

is waar Uranus is, Uranus staat zondag op de tweede graad van Stier. 

Dat is wow! Hoe is dit mogelijk, het gebeurt gewoon. 

Ik bedoel maar… ik weet niet of ik dit helemaal ga lezen. 

Ik zal het in mijn nieuwsbrief schrijven, ik zal dit uittypen in mijn nieuwsbrief. Ik 

heb een gratis nieuwsbrief die iedere week uitkomt, en als je geïnteresseerd bent 

om het Pele-rapport te ontvangen, samen met wat ik doe en wat er allemaal 

gebeurt binnen de New Paradigm Astrology en dat soort dingen… het is meer 

informatie dan die ik hier geef in dit YouTube gebeuren. 

De tweede graad van Stier is een electrische storm, de kosmische kracht die in 

staat is om alle implicaties van natuurlijke bestaansvormen te transformeren.  

Hallo! 

‘Dit is een fase ons bestaan waarin onthullingen impliciet zijn. Op zijn minst als 

potentieel. Het bewustzijn kan diep verstoord zijn door bedrog. Maar de kern van 

het individu kan geslepen zijn door de ervaringen.’  

Onze kern, onze essentie is gevoed, het is tijd. Dit is onze tijd. Dit is waarom we 

geïncarneerd zijn. En dit is de ontsluiering van de ‘zelf/ik’. 

De show gaat beginnen, het gordijn gaat open, de symfonie gaat beginnen. Ze 

onthullen het vrijheidsbeeld of zoiets, ze kronen de koningin… 

Dit is allemaal…  

 

Het podium is gebouwd 

de plannen zijn klaar 



Het is tijd voor onthulling 

van een totaal nieuwe ‘ik’.  

 

Het is tijd om het nieuwe tijdperk te ‘zijn’. Niet ernaar te verlangen of erop te 

wachten, of erop te hopen, of de denken dat het eraan zit te komen, of iets dat 

in de toekomst ligt, nee, nee nee. 

Het is tijd om het nu waar te maken. Dat is waar we voor worden opgeroepen. 

Niet door terug te trekken, niet door in te krimpen, niet door te vechten in de 

strijd, maar door op de toon te stappen en aan het welzijn van de volgende 7 

generaties te denken.  

Saturnus in Steenbok, Pluto in Steenbok, de Maan die naar Steenbok gaat, dat is 

de ‘ouder’.  

Laten we ons meest volwassen, meest diepzinnige, meest wijze zelf zijn. 

Ik houd van dit soort Pele-rapporten: 

 

Het podium is gebouwd 

de plannen zijn klaar 

Het is tijd voor onthulling 

van een totaal nieuwe ‘ik’. 

 

Dat je je mag laten zien, openen, tonen, uitstralen… je meest krachtige en 

prachtige zelf! 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

 

 

 

 

 


