
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 19 september 2018 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 19 september 2018.  

En wat een week is dit!  Halleluja! We gaan richting de equinox (zonnewende). De Zon en Mercurius 

die samen op reizen op dit moment, ze staan morgen exact conjunct, donderdag. Ze reizen met 

elkaar op door 28 graden Maagd, 29 graden Maagd, 30… boem! Zaterdag, de equinox, gelijke nacht, 

gelijke dag. We hebben het middenpunt bereikt. We komen uit Maagd, de eerste zes tekens van de 

dierenriem, van Ram tot Maagd. We gaan het daar even over hebben. En we komen terecht in 

Weegschaal, de tweede helft, tot aan Vissen. 

 

En, wat gebeurt er nog meer. Precies tegelijkertijd is er ook een vierkant naar Saturnus. Mercurius 

staat zondag vierkant Saturnus en komende dinsdag staat de Zon vierkant met Saturnus. Dus we 

hebben te maken met vierkanten. Saturnus staat daarboven in de eerste graden van Steenbok. En 

wat we ook weten is dat Cheiron in oppositie staat in Ram op 1 graad. Dus maandag een volle Maan, 

de Maan gaat vandaag door Waterman, zaterdag gaat ze naar Vissen, maandag gaat ze naar Ram en 

dan hebben we een volle Maan conjunct Cheiron.  

Dus we hebben de Zon en Mercurius in oppositie met de Maan en Cheiron. Je kunt dat zien aan het 

begin van dit rapport, misschien wil je deze video even op pauze zetten en dat even nakijken. Maar ik 

zal je vertellen waar ik het vandaag echt over wil hebben. Wat echt belangrijk is en wat in mijn hoofd 

en mijn hart leeft dezer dagen, is Mars die voortgaat, in Waterman kwam, conjunct met zwarte maan 

Lillith… en de zuidelijke maansknoop, en dit gaat echt door… als je Mars en Lillith een vijf graden orb 

geeft, dan staan ze echt conjunct vanaf 15 september tot 29 september. En dit is een flinke tijd, 

jongens. Dat is nogal belangrijk.  

 

Het ziet ernaar uit dat hier nogal wat beschadigd is tijdens de laatste storm, maar laat ik een plek 

zoeken, voor de camera gaan staan en er meer over vertellen.  

 

Oké allemaal. Ik kon niet echt een goede plek vinden om de camera op te zetten.  Ik sta hier bij een 

afrastering, dat is de enige plek. Maar ik denk dat ik dit vandaag bijna het ‘Lillith rapport’ kan 

noemen. Ik deed onlangs een uitgebreide rapportage over Lillith voor de New Paradigm community, 

ik heb een community met leden die zeer geïnteresseerd zijn in de astrologie en zo. Je kunt dat even 

gaan bekijken als je er meer van wilt weten waar ik het vandaag met jullie over heb. Op mijn website 

staat een ‘free’ tabblad bovenaan de site, en daar kun je de efemeriden downloaden voor Lillith, 

Mars voor 2018 en waar ze stonden toen jij geboren werd, als je na 1945 geboren bent.  

Ik ben slechts terug gegaan tot 1945, sorry. Want ja… wat is er momenteel aan de hand. Dit is een 

zeer interessante tijd.  

Mars gaat elke twee jaar helemaal rond, Lillith iedere negen of tien jaar, dus zij gaat langzamer dan 

Mars, en die komen er nu aan en doen samen een grote, lange dans. Het hele jaar 2018.  

En dit is het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is het licht en de duisternis. Het positieve en het 

negatieve. De binnenkant en de buitenkant. De Yin en de Yang.  

Dit is de eeuwige dans. Die creatie manifesteert. We leven in een gepolariseerde, dualistische 

realiteit als we incarneren in deze derde dimensie. 

Dus dit zijn die twee polen die achteruit en vooruit gaan. En het gaat niet om goed of slecht of goed 

en fout, we hoeven er niet over te gaan oordelen. Dit is er gewoon. 

Het leven heeft niet al die oordelen, wij creëren ze. Door onze angsten en onze verlangens naar 

zekerheid.  

 



Maar goed, elf keer! Dit is Lillith, Lillith is wild, zij is een centrale zwaartekracht, samen met Gaia, die 

de Maan in haar baan houdt. Een zeer krachtig punt in de ruimte. En de ware Lillith kan zich nogal 

uitstrekken, zoals in januari en ik ga nu even iets lezen, want het is teveel om te onthouden. 

Maar in januari stond ze op 10 graden Steenbok die retrograde ging. En rond de 10e ging ze helemaal 

terug naar 23 graden Boogschutter en op de 25e ging ze helemaal door Steenbok, helemaal door 

Waterman, dus ze overbrugde 40 graden in vijftien dagen.  

Dus zij… ze is als dit… ze houdt de Maan in haar baan, en dat is zoiets als ‘Oh, de Maan wil te snel 

gaan’ en dan remt ze haar af. De Maan wil eruit gaan, zij trekt haar weer terug naar binnen. De Maan 

gaat richting het zuiden, ze haalt haar weer omhoog. Dus ze is altijd die tegenhanger voor het 

evenwichtspunt.  Voor de hele baan van de Maan. Dus ze gaat achterwaarts en voorwaarts, achteruit 

en vooruit en dus verplaatst ze zich nogal snel. Van Boogschutter naar Steenbok, naar Waterman, ze 

gaat feitelijk nog naar Vissen. Wanneer is dat ook alweer, 3 oktober. Dan gaat ze helemaal vooruit 

naar 4 graden Vissen, voordat ze opnieuw terugloopt naar Waterman. 

 Dus ze is bezig met die dans, met de zuidelijke maansknoop, ze doet die dans met Mars.  

Elf conjuncties, en ik zal ze je voorlezen.  

 

11 april, 13 Steenbok, ze loopt retrograde.  

27 april, 19 Steenbok, ze loopt direct, conjunct Pluto. Kijk maar eens terug naar april, eind april. 

Belangrijke tijd; Lillith, Mars, Pluto, die kwamen allemaal samen. Luister maar naar het Pele-rapport 

van die tijd.  

4 mei, 24 Steenbok, Dan,…  

6 juli, 8 Waterman, op de zuidelijke maansknoop, Mars gaat stil staan, retrograde, belangrijke tijd! 

6 juli, toen kwamen we in die eclipsen terecht in die tijd. 

Daarna 29 juli, boem! Op 2 graden Waterman, dat was exact, maar je kunt je wellicht nog 

herinneren, de maansverduistering op 27 juli. Een zeer intense periode. Want dat was de dans tussen 

licht en duisternis die samenkomen. Dat is als het zaadje dat het eitje raakt. Dat is… wow!! 

Dat zijn tijden van chaos. Alsof er een bom wordt gegooid, zoals in Hiroshima, waar het gewoon… 

KABOEM! Waarbij het oude vernietigd is, terwijl het nieuwe nog niet echt helemaal geboren is. 

Dus het is wel zo’n beetje… Whoa! We zijn in die periode geweest. 2018 is zeer intens, nietwaar? 

Ze komt terug op de 29e en Mars gaat retrograde naar Steenbok.  

15 augustus, ze raken elkaar opnieuw op 29 Steenbok 

24 augustus; ze gaat vooruit lopen op 28 Steenbok. 

En nu, een paar dagen geleden, 17 september. Mars kwam opnieuw in Waterman, en op 1 graad 

Waterman: boem! Hij komt Lillith tegen. Als eerste en wederom. 

En dan, op 4 graden Waterman, conjunct de zuidelijke maansknoop, op de 26e… daar komen ze aan, 

volgende week: Een Mars, Lillith, zuidelijke maansknoop-conjunctie.  

Dus de 25e, de 26e, die zijn allemaal…  dit is echt wat er gebeurt en dan op 4 oktober, op 11 graden 

Waterman en uiteindelijk 5 november op 22 graden Waterman. Voordat Mars doorgaat naar Vissen. 

Elf! 

Dus Lillith komt terug en dat is ‘boem, boem, klap, klap, klap.’ Sta onmiddellijk op, pak je rotzooi bij 

elkaar, wie ben je eigenlijk… kan ik op je rekenen, op je steunen, kan ik je vertrouwen, ben je goed, 

ben je dom, ben je ontwikkeld, heb je een waardeloos leven… het is.. hier gaat het allemaal om. 

En ik denk dan aan… we hebben die oude mythologie. In Egypte heb je Apophis, de grote slang, het 

serpent. 

Elke avond, echt iedere avond, als de zon ondergaat, Ra… die gaat de onderwereld in en die moet 

strijden met de slang die hem probeert te doden en te verslinden, dus de hele nacht ging dat gevecht 

door tussen het licht en de duisternis. En dan moest de Zon als het ware opstaan in de dageraad en 

dan was er een grote viering. Zo van ‘hij heeft het gehaald zonder opgegeten te worden’.  



En opgeslokt door het duister. En dan komt de dag en die raakt uitgeput, geeft zich over, en hij wil 

naar beneden en gaan liggen en hij gaat liggen en raad eens wat? Daar komt die slang weer. 

 

Als we naar de andere mythologie kijken, naar de Noorse. De grote… dit is de wereldslang die zijn 

eigen staart opvreet.  De slang in de tuin van Eden.  

En dan kunnen we dat ook vertalen in het licht en de duisternis. Het mannelijke en het vrouwelijke. 

Hoe je het ook wilt… Yin en Yang, dag en nacht, maar ik denk aan Odysseus en dat is ook nogal iets: 

Odysseus. Dat is de Griekse held. 

En die zeilt terug en er is een eiland van Sirenen. En ze zingen en ze zingen zo mooi dat de zeelieden 

er gewoon door gegrepen werden en als het ware gehypnotiseerd zijn waardoor ze het gezang 

moeten volgen van de Sirene.  En ze landen op het eiland en raad eens wat. Het eiland zit vol met 

varkens.  

 

Er zit een insect en die kruipt over de camera. Als je me een minuut lang niet kunt zien, kijk je naar 

het achterwerk van een insect.  

De Sirenen maakten van die zeelieden varkens, dit zijn gave dingen, een eiland vol met varkens. 

Behoorlijk gestoord. En ik herinner me dat Odysseus zijn oren niet wilde afdekken, hij wilde het 

zingen horen. Dus iedereen op dat schip deed iets in zijn oren, maar ze bonden hem vast aan de 

mast. Dus hij kon de Sirenen horen zingen. En hij werd zo woedend en riep; ‘keer de boot, draai de 

boot om, ik moet weg, ik moet weg!’ 

En ik moest denken aan de rest van dit verhaal, ik had mezelf verdiept in de mythologie in de zestiger 

jaren, toen ik voor het eerst al die verhalen las. Ik kan toch niet vergeten… ik bedoel maar te zeggen, 

ze gingen naar het eiland en ze veranderden zijn bemanning in varkens, maar ik ben vergeten hoe hij 

van het eiland af kwam. Ik moet naar huis om dat op te zoeken. 

 

Maar dit is precies waar ik het vandaag over wil hebben, want het heeft te maken met… zoals ik al 

zei, dit jaar is de alchemie voor transformatie door dood en wederopstanding. Kijk zelfs maar naar de 

bijbel: ‘Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood,- kwaad zal ik niet vrezen’. 

Het is… en ook als in Genesis of het begin. We zouden kunnen zeggen dat de duisternis al bestond, 

zelfs voor het licht, dat het licht is ontstaan uit de duisternis. Of het licht scheen op de duisternis, of 

de zee of zoiets. Dus dit alles gaat heel ver terug. Heel ver terug. 

Waar ik naar kijk, wat ik hier naar voren wil brengen, is dat dit te maken heeft met de dood en 

wederopstanding, dit heeft te maken met het licht van spiritueel bewustzijn, wat eenheidsbewustzijn 

is; Uranus en Neptunus, de sjamanistische hemelse wereld. En die Zon daalt af naar de duisternis, in 

afgescheidenheid, in het materiële, het fysieke, het ego, de wereld van de zintuigen, waar we 

individuen zijn, alleen.   

En we zouden kunnen zeggen dat dit een soort vrijheid is, maar het gaat om de zintuigen, het gaat 

om plezier, het gaat om deze fysieke wereld en de duisternis wordt geabsorbeerd, nee het licht 

wordt geabsorbeerd in de duisternis en ze slapen samen. Ze versmelten samen en ze fuseren. En ze 

creëren nieuw leven, daar komt een nieuwe geboorte uit. 

Daar heb je dat insect weer.  

En dan komt er een tijd waarin de Zon moet opkomen, waar het licht weer opkomt, waar Christus 

opstond uit de dood enzovoort. 

Er is dus een samenkomen, vruchtbaarheid en dan afscheiding. Om weer opnieuw samen te komen. 

Dit is de eeuwige dans. En ik voel dat het nu deze tijd is. Dat we door het eclips-seizoen kwamen 

tot….   Er was dit innerlijke, en de wereld van de zintuigen, en seksualiteit en plezier en alles wat we 

maar konden krijgen en ‘laten we gewoon muziek maken en drinken en dansen en de liefde 

bedrijven. En laten we gewoon de wereld van de zintuigen betreden, de duisternis ingaan, toch? 



 

En nu is Mars direct gaan lopen, Mars gaat verder, kwam Waterman binnen, het is de derde passage 

van Mars langs de zuidelijke maansknoop die eraan zit te komen, eind deze week, begin volgende 

week. En deze laatste passage, zoals ik al zei, april, juli en…. Het kwam op, ging terug en nu…  tijd om 

te starten. Het is als een nieuw begin, het is als een wederopstanding. Oh man… wow wow..! 

Maar er zijn nog steeds tentakels, die duisternis is er nog steeds die ons wil zeggen ‘niet gaan, blijf 

nog wat langer’.  ‘Ik wil dat je blijft’’…  van wie is dat ook alweer? Het is heel erg oud. 

‘nog eventjes iets langer…’  Maar goed, je weet wat ik wil zeggen. 

 

We zijn nu in deze tijd waarin het…..  ‘Kan ik..?  Kan ik deze wereld echt onder controle krijgen, kan ik 

mezelf onder controle krijgen? Zal ik niet gepakt worden, of vastlopen, of mede-afhankelijk, of 

verslaafd, of gewoon opgeslokt worden door de zintuigen en de pleziertjes, en de duisternis en… 

misschien is het egocentrisme en hebzucht. Dus dit kan een tijd zijn van geldzaken, geldproblemen. 

Venus en Jupiter, allebei in Schorpioen… voor deze komende maanden is het whow!  September en 

oktober; Jupiter sluit zijn Schorpioen jaar af, terwijl Venus haar hele onderwereld ‘ding’ doet. 

Dit staat voor gedeeld geld, gedeelde financiën, gedeelde seksuele stoffen, waarden… wat is 

waardevol? Wat is belangrijk, wie ben ik werkelijk? Wat zijn mijn prioriteiten? 

En raak ik verdwaald in het oppervlakkige, of het tijd, het tijdelijke zoals hier op dit moment, of ga ik 

voor het eeuwige.  

Er is ook iets eeuwigs en er is het tijdelijke. We bevinden ons in dit rad, we bevinden ons in de cyclus 

van tijd. 

 

En het is wel belangrijk, deze equinox. Nogmaals, ontstaan uit Ram, door Maagd. In de natuurlijke 

horoscoop zijn het ook de eerste zes huizen onder de horizon, nachtelijke tijd, zelf, innerlijke 

voorbereiding, wereld, werk en we zijn nu door Maagd gegaan en zijn we klaar? 

Hebben we onszelf geperfectioneerd, hebben we ons werk gedaan? Ze komt eraan, ze komt eraan. 

Klaar voor een relatie, maar hopelijk zijn we een nieuwe persoonlijkheid en onze relaties zullen 

anders zijn nu dan ze voorheen waren. We zijn gegroeid, we zijn geëvolueerd. We hebben ons vuile 

werk opgeknapt. We impregneerden, we creëerden, we hebben onszelf herschapen. In wie ik ben; 

hernieuwd. 

We zijn allemaal nieuwe mensen nu, na dit hele eclips-seizoen en alles wat er aan het gebeuren is. 

 

Waterman, Mars in Waterman, dit is nu in beweging gekomen nadat het de zuidelijke maansknoop 

raakte voor de laatste keer. 

Laat het verleden los, laat het verleden het verleden zijn en ga door; naar bevrijding, naar verlichting. 

Weet je, die staf ‘want gij zijt bij mij’, de stok en de staf.  De staf, de paus houdt een staf vast, toch? 

En de staf rijst op en buigt naar beneden. Dat is symbolisch voor de Kundalini, die komt omhoog naar 

de ‘sushumna’, gaat dan met een bocht over de kruin en komt dan tot het derde oog. 

Het is een symbool van verlichting. De staf.  De stok is de sushumna, heel…  

Het is de kundalini kracht, het is de ontwakende, bevrijdende kracht van het derde oog, die ons 

opnieuw geboren laat worden. Dus het is een tijd van doorzetten, dus laten we naar de mantra 

kijken. 

 

De hele wereld is mijn spiegel, 

Die mijzelf toont… 

Denk ik… oh joh! 

Deze hele wereld is een spiegel, 



Die mij laat zien… ik wilde zeggen ‘leert mij mijzelf… maar ik denk dat een spiegel je eerder iets toont 

dan iets leert, maar goed… 

 

Deze hele wereld is een spiegel 

Toont mij mijzelf 

En wat het belangrijkste voor me is 

Oh ja, nee..   

Laat mij zien wie ik ben, dat moet het zijn.  

Sorry hiervoor. 

 

Deze hele wereld is een spiegel 

Die mij laat zien wie ik ben 

En wat het belangrijkste voor mij is 

zal ik uiteindelijk hebben 

 

Wat is het belangrijkste  voor ons? Is het liefde, geld, faam, fortuin, macht, invloed, wat dan ook; 

spirit, verlichting, wat er dan ook het belangrijkste voor ons is, zullen we uiteindelijk hebben. En de 

wereld zal het ons laten zien. Als we vrijheid willen hebben en ‘ik-mij-mijn’, dan kunnen we alleen 

zijn en vrij; geen verplichtingen of afspraken, dus geen verantwoordelijkheden. Dan kunnen we 

uiteindelijk hebben. Dus het punt is, dat je krijgt wat het meest belangrijk voor je is. Dat zul je 

uiteindelijk krijgen.  

De vraag is, is het wat je dacht dat het was? Maakt het je gelukkig? Is het echt vervolmaakt, of was 

het een illusie? Zelfmisleiding.  

 

Dus, dat is waarom we ons bewust willen worden van onze waarden, van wat het meest belangrijk 

voor ons is, en gewoon zien dat… het leven ons dat toont. Misschien worden we onbewust, door ons 

onderbewuste, voortgedreven. En bevinden we ons in het duister. We bevinden ons in de duisternis 

en we weten niet echt wat we willen. 

Of waar het allemaal over gaat en wat ons doel is. En rommelen we maar wat aan. 

Nou, raad eens wat?  De wereld zal het je tonen. Je wordt ziek, je krijgt klappen, je wordt afgewezen, 

je wordt…    ik bedoel maar, de wereld toont ons wat we najagen. De wereld zal zeggen ‘okee, hier, 

probeer dat maar eens’.  Maar goed, genoeg bla bla bla. 

 

Nog een keer, even kijken of ik het nu op een rijtje heb,  

 

Deze hele wereld is een spiegel 

Die mij laat zien wie ik ben 

En wat het belangrijkste voor mij is 

zal ik uiteindelijk hebben 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


