
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 26 september 2018 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 26 september 2018. Ik hoop dat je me 

kunt verstaan. Ik ben hier bij de Confluence, dat is een heilige plek waar twee rivieren bij elkaar 

komen, jazeker. Dit is het regenseizoen, de Maan die door Vissen gaat heeft zojuist het water 

ingebracht. En ze was vol, dat heb je waarschijnlijk die volle Maan wel gevoeld. En nu is ze in Ram. 

Donderdag gaat ze naar Stier, zaterdag gaat ze naar Tweelingen, en dan gaat ze maandag naar Kreeft, 

voor haar driekwart stand naar de Zon toe. En niet alleen dat,  want ze staat in oppositie met 

Saturnus. We hebben daar te maken met een T-vierkant en voorzover het de andere planeten 

betreft, zondag komt de Zon in een prachtige driehoek met Mars. Dat is echt heel mooi. 

Ik ga van deze rots af vallen, auww!! 

 

En vandaag, vanaf vandaag en ik bedoel dan ook de hele week staat Venus vierkant met Mars. Ze 

remt langzaam af en Mars maakt juist vaart, dus deze staan al een tijdje in oppositie  en… ik bedoel 

‘vierkant’, sorry. Het is moeilijk om me te concentreren, ik probeer niet voorover te vallen, ik heb 

overal water hier dat overal heen rolt, maar goed… 

Zondag gaat Pluto stilstaan en dan gaat hij direct, Dus… opgelet! Pas maar op.  

En dinsdag komt Mercurius in een exact vierkant met met Pluto. Dus we hebben de Zon vierkant met 

Saturnus vanaf het moment dat hij naar Weegschaal ging, tijdens de equinox (de zonnewende), en 

nu staat Mercurius vierkant met Pluto, dus dit zijn intense tijden. Wat kan ik zeggen. 

 

Zwarte maan Lillith hobbelt door Waterman, gaat maandag naar Vissen. En het andere wat ook nog 

bezig is, is Cheiron loopt retrograde, gaat terug naar beneden, Cheiron gaat opnieuw terug naar 

Vissen, dus in april ging Cheiron vooruit naar Ram, stond stil op 2 graden en nu gaat hij weer terug 

naar Vissen, en ze blijft daar tot volgend jaar dus ik ga het daar iets over vertellen, en ik hoop dat ik 

een plek vind die stil genoeg is. Tjonge jonge… 

 

Okee, nou ik denk dat ik een stille pek heb gevonden. Ik ben een tikje nerveus want ik was zo 

opgewonden over dit Pele-rapport dat ik mijn driepoot voor de camera vergeten ben. Dus ik heb mijn 

camera een een rotsblok gehangen, en die hangt boven de stroom dus als ik mijn telefoon verlies, en 

mijn camera, ben ik een stuk verleden geworden. Opoffering, het leven zit vol met opofferingen. En 

dat is in feite het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben.  

Als ik het over Saturnus heb, en ik weet dat dit een wekelijks rapport is, dan weet ik dat gisteren, 

dinsdag, toen de Zon exact vierkant stond met Saturnus, we voelen het allemaal, het is allemaal 

bezig. En Saturnus staat in zijn eigen teken Steenbok, is super krachtig en sterk op dit moment, 

en hij komt in oppositie, zoals ik al zei, met het derde kwartier Maan in oppositie met Saturnus. We 

hebben Pluto nog, Pluto staat daar bovenin in Steenbok, en dit is het vierkant tussen Steenbok en  

Weegschaal. En dat is echt een uitdaging voor ons op dit moment. En ik wil vandaag met jullie 

eventjes kijken naar Saturnus, want Saturnus is een complex archetype.  

 

Saturnus is een aspect van het leven van onszelf, van onze ziel. En hij vertegenwoordigt vorm, 

structuur, verantwoordelijkheid, volwassenheid, wat groei is door tijd. Tijd, Chronos, tijd en ruimte. 

Ze creëren de derde dimensie, waar we nu allemaal in leven, in ons dagelijks bewustzijn. Misschien 

niet in onze dromen, maar ik wil alleen maar wijzen op het feit dat deze Saturnus zo sterk de 

schaduw vertegenwoordigt, of zo de tegenpool is van alle andere planeten, op een bepaalde manier. 

Ik ga alleen maar door op die bepaalde manieren, en niet op al die manieren.  



Maar Saturnus… kijk maar naar de Zon, ik ben het centrum, ik ben de creatieve bron en Saturnus 

zegt: ‘nee, er is een externe autoriteit. Je hebt verantwoordelijkheden naar de samenleving, naar de 

groep, er is werk voor je aan de winkel.’ 

De Maan: ‘ik voel het op deze manier, ik wil verzorgd worden en ik moet voor mezelf zorgen.’ 

Saturnus zegt: ‘nee sorry, je hebt een baan nodig, je moet iets bereiken, iets doen. Je bent in deze 

derde dimensie van tijd.’ 

Mercurius, Mercurius niet zozeer, de tegenpool van Mercurius: Venus. Venus is zintuiglijk, fysiek, 

verbinding, aanraking, voelen. Het gaat echt om relaties en liefde heerst over het hartchakra, en 

Saturnus gaat over plicht, koud, onvruchtbaar. Steenbok is de berggeit, het is een droog teken. Denk 

aan de top van de Mount Everest. Het is heel koud daarboven.  

En Venus wil het iets warmer hebben.  

En kijk naar Mars, ik wil het op mijn manier. Ik ga mijn ding doen. En Saturnus zegt: ‘Boem! Je volgt 

deze snelheidsbeperking of je krijgt een boete. Je overtreedt de wet, je gaat naar de gevangenis, je 

kunt niet maar doen wat je wilt. Je zult je impulsen aan discipline moeten onderwerpen. 

En dan Jupiter, uitbreiding! Kansen, mogelijkheden, laten we dat allemaal gaan doen. 

Saturnus is inbinden, er is tijd en ruimte voor elke uitbreiding. En je moet voorzichtig zijn, en niet 

teveel uitgeven, niet teveel uitbreiden, geen overmatige uitbreiding. Boem, boem boem! 

Wow!  

Uranus, de rebel,  individueer, het persoonlijk onbewuste dat vrijheid wil bereiken en bevrijding en 

Saturnus zegt: ’als je niet op je werk verschijnt, wordt je ontslagen. We moeten ons niet 

conformeren, als je een graad in psychologie wilt halen, krijg je je graad in psychologie. Er is een 

gevestigde orde hier, je gaat niet gewoon maar alles doen wat je wilt, in feite ben je helemaal niet 

bevrijd. Niet in de derde dimensie, aaaah! 

Neptunus, geen regels, geen wetten, geen tijd, geen ruimte. Ik ben jou, jij bent mij, het gaat allemaal 

om liefde. We zijn allemaal één, het is allemaal goed, het is allemaal okee. 

Saturnus zegt: ‘er is goed en kwaad, er is goed en fout. Er is zoiets als moreel en immoreel. Dit zijn 

gewoon praktische zaken. Dus je kunt beter naar beneden komen en uit je fantasieën stappen en uit 

de wolken vertrekken,  en doe je..,  doe iets!’ 

En Pluto, Pluto de ziel die bestaat, al vele levens lang,  en hij is de kracht van de evolutie, een hele 

krachtige, machtige kracht. 

En Saturnus komt voorbij en zegt: ‘Nu doe je dit en later doe je dat en tijd is de heersende factor in 

deze dimensie. Je bent nu hier, ga aan het werk.’ 

 

Dus er is wel enigszins sprake van tegenwerking, tegengaan, tegenstellingen met al die andere 

planeten. En omdat dat nu heel sterk speelt, wordt het heel vaak zo ervaren op concensus-niveau als 

een externe autoriteit. Ouders, banen, priesters, je baas, je moet op de lijn blijven lopen. Dus we 

willen het hebben over plicht. Plicht, wat is onze plicht naar het collectief toe.  

Steenbok staat tegenover Kreeft, Saturnus staat op natuurlijke wijze in oppositie met de Maan. Mijn 

professionele wereld leidt de verantwoordelijkheden en mijn persoonlijke, emotionele innerlijke 

kind. En mijn gevoelens, dus die worden…  en we gaan het voelen, met deze driekwart Maan. Ga ik 

tijd nemen voor mezelf, of ga ik alleen maar werken, werken, werken.  

En andere mensen op dit moment; de Zon in Weegschaal, zakenpartners, onze intieme relaties, die 

wellicht dingen eisen, verwachten, dat we integer handelen en samenwerken, en compromissen 

sluiten en dat je dan dingen doet voor die ander. En dat is gewoon… oh man! 

 

En we hebben uiteraard ook nog Uranus hier. Stier, Ram, die in de benen willen gaan. Maar nu heb je 

Cheiron die teruggaat naar Vissen. Dus ik denk dat we allemaal te maken hebben met het trekken 

van een lijn. Limieten stellen en grenzen stellen voor ‘dit is wat ik kan doen in een dag, in een week, 



in een leven, en ik moet niet reageren vanuit angst en onderdrukking van mijn emoties, en mijn 

verlangen naar verbinding en liefde in mijn leven. Maar het is echt zo dat we aan de andere kant 

plichten hebben. En we kunnen daartegen vechten en weerstand bieden. Saturnus is niet alleen 

maar de regering, de politie, de leraren en de ouders, nee nee nee. Uiteindelijk is de DE WET. 

De wet, zoals daar is: de goddelijke wet. Zoals in het lot, de lotsbestemming, dat is waar de mantra 

van deze week over gaat.  

 

En soms kun je voelen dat de mensen die problemen hebben met autoriteiten, uiteindelijk 

problemen hebben met de ultieme autoriteit. Zoals bij een groot ego, dat zijn eigen gang wil gaan en 

zijn plicht niet wil doen. Ik zou het willen zien in termen als het tapijt van het leven, of laten we dat 

begraven. Als we allemaal een cel zijn in het organisme van creatie, heeft elke cel in ons lichaam een 

taak. En ja, ik bedoel te zeggen dat één ervan kan sterven of zo, maar ze kunnen ook geïnfecteerd 

raken, kankercellen worden, vernietigen, of assisteren, bouwen, of verwoesten. Creëren of 

verwoesten, dus als we allemaal een cel zijn in het lichaam van de schepper, of we zijn een draad in 

het tapijt van het leven, dan vervullen we een functie. We zijn geïncarneerd om een functie te 

vervullen.  

 

En dat is zo enorm gaaf in astrologie en je astrologische geboortehoroscoop. Het staat in contact met 

je zielsbestemming. Wat is jouw bestemming, wat is je evolutionaire intentie, voor het geboren 

worden uit de Neptunus-eeuwige multidimensionale realiteit en hier naar beneden te komen. De 

school van de Aarde zou ik het willen noemen. Het is idioot hier beneden, het is intens. En Saturnus, 

zoals ik al zei, trekt samen. Het zegt: volg je spoor. Doe het goed. Ofwel je vervult een noodzakelijke 

functie, of je zaak gaat failliet. En dan heb je gefaald, er is zoiets als winnen en verliezen in de derde 

dimensie. Je stijgt op naar het zesde en het zevende chakra, en je komt voorbij het winnen en 

verliezen-principe. Voorbij de polariteit. Maar het feit ligt er dat het grootste gedeelte van ons 

lichaam onder het derde oog zit.  We zijn de meeste tijd hier. Weet je wat ik bedoel, oh mijn God. 

 

Dus dat brengt echt iets omhoog, ik weet niet of je de YouTube video hebt gezien, maar het 

droomteam en ik, zes andere schitterende astrologen, presenteren nu een cursus zodat je nu je eigen 

persoonlijke astroloog kunt worden. En of het nu mijn plicht is, of mijn verantwoordelijkheid, ik voel 

me geroepen, mij is gevraagd om mensen te coachen, mentor te zijn, en om echt…  en wat de 

horoscoop doet, en wat je kunt doen voor jezelf, beter dan wie dan ook, dat is echt mediteren op je 

horoscoop, mediteren op jouw planeten, jouw tekens, jouw aspecten. En echt daar diep in te graven 

om jouw opdracht te achterhalen. Jouw doel, jouw bestemming, dus ik ben daar echt enthousiast 

over, het is een cursus voor een heel jaar. Dus 2019 kan een enorm cruciaal jaar voor je zijn. 

 

Maar even terug naar deze tijd in het bijzonder nu, Cheiron gaat terug in Vissen, ik denk dat wanneer 

de planeten vooruit gaan lopen naar Ram, dat ik dan een nieuwe start wil maken. Ik ervaar een 

nieuwe impuls, een nieuwe zielsintentie, een nieuw evolutionaire behoefte, en we voelden het 

waarschijnlijk al een beetje sinds april… En dan zegt Cheiron, wacht eens even, ik kan beter even 

teruggaan en dit afstemmen met de baas. Ik kan beter even teruggaan en dit afchecken met de 

goddelijke intelligentie. Ik ga even terug naar Vissen. Laten we hier echt op mediteren, en ik zal zo’n 

acht jaar in Ram staan en ja, er vindt veel healing plaats, die moet gebeuren. En er is veel verwarring 

als we ons pad niet kennen. Onze bestemming, onze plicht. We fladderen maar wat rond, of we 

proberen weerstand te bieden, of we proberen het te ontvluchten of te ontkennen. Of we vermijden 

het…  het is zoiets als ‘aaah!’ 

Ik ben niet oud genoeg, slim genoeg, rijk genoeg, ik krul me op als een kleine bal, maar dat kunnen 

we nu niet gaan doen. 



De Zon in Weegschaal, anderen, de samenleving, de wereld, onze familie, onze partners, die zeggen 

allemaal: kom op, kom op. Je moet je realiseren dat bijna alle planeten boven de horizon staan, kijk 

maar eens naar de horoscoop aan het begin. 

De Maan draait rond, maar alles staat op de plaats van Weegschaal naar Vissen en dat zijn de 

transpersoonlijke tekens. Uranus is de enige die hier beneden staat. Dus de buitenwereld roept ons 

op om een grote partij schoenen op te vullen, om een grote rol te vervullen. Zo van ‘ben je er klaar 

voor?’’  

En dat brengt me bij de mantra uiteraard.  

 

Er zit een wezenlijke orde in het leven  

Noem het maar bestemming of lot  
En hoe sneller ik mijn rol aanvaard  
Hoe groter de invloed is die ik heb 

Dit is de positieve kant van Saturnus, zodat we de koers van gebeurtenissen kunnen beïnvloeden op 
deze planeet, door de tijd heen, in de toekomst. Denk aan Da Vinci, Copernicus, alle grote leraren, 
Einstein, die iets achterlieten voor de volgende zeven generaties, om te leren en te groeien, zodat als 
we echt onze rivieren of de lucht willen reinigen of onze voeding willen opschonen, of wat het ook is, 
orde is deel van deze realiteit. Het is niet altijd gemakkelijk om dat te accepteren. Dat is wat ik zeg, 
dat is… je kunt deze mantra voor jezelf herhalen, dat doe ik deze week duizend keer, dat is okee. 

Dus je zou het hebben kunnen voelen, het is moeilijk om uit bed te komen, of je kunt je oud voelen, 
of moe, je zult als een rots moeten zijn en dat gaat niet. En dat kan frustraties opbouwen. Dus we 
kunnen in een frustrerende tijd zitten, of je kunt gewoon willen dat…  Je hebt een idee en dat kan 
gewoon gaan gebeuren en dan komen er andere mensen voorbij en die zeggen ‘nee, nee, we willen 
dat je het zo doet’, maar dan denk je ‘maar ik deed al dit werk al’, dus het gaat om aanpassen en 
compromissen en dat is onderdeel van het nieuwe paradigma.  

Waterman, groepen, samenleving, samen creëren, het is niet altijd gemakkelijk, maar de effecten en 
de resultaten kunnen geweldig zijn voor onze kinderen en hun kinderen enzovoort in de basis. Een 
vis beet zojuist in mijn teen. Volgens mij is het tijd om te stoppen. 

Nog één keer en dan ben ik hier weg.  

 

Er zit een wezenlijke orde in het leven  

Noem het maar bestemming of lot  
En hoe sneller ik mijn rol aanvaard  
Hoe groter de invloed is die ik heb 

Dus houd vol, maak gebruik van discipline, zelfcontrole, groei op, en zeg gewoon ‘Ja, ik ben een 
steenbok, ik ga deze berg beklimmen.  

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


