
Pele-Rapport voor de week van 5 september 2018 

 

Hallo goedemorgen, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. 5 september 

2018.  Ik dacht, ik gooi het eens om, ik ga altijd naar beneden naar de rivier, het 

donkere oerwoud in, en het bos en ik dacht het maar eens iets anders te doen. Ik 

wil niet dat jullie het Pele-rapport saai gaan vinden.  

Dit is een astrologisch overzicht dat over deze week gaat, Het is een belangrijke 

week; oh help, de aspecten die gemaakt worden zijn behoorlijk pittig en 

overweldigend.  

 

We hebben te maken met een groot vierkant. Venus in de laatste graden van 

Weegschaal, vierkant met Mars en in oppositie met Uranus en het T-stuk gaat 

naar de noordelijke maansknoop in Leeuw. En dan wisselt Venus van teken, ze 

gaat zondag naar Schorpioen. Mars gaat maandag naar Waterman, en dan is het 

zelfs nog intenser want het is een ‘vast kruis’. De knopen op 5 graden Leeuw, 

Venus gaat naar de eerste graden van Schorpioen, Waterman.. dit is zoiets als de 

vier evangeliën,, het oude symbool van dat vaste kruis gaat heel ver terug in zijn 

symboliek. Het is de stier, de leeuw, de adelaar en de mens. Dus ik ga het daar 

over hebben. En kruizen betekenen spanning. Het is creatieve spanning, ik kijk er 

graag positief naar, maar het is spanning en de mogelijkheid om tja…  ik leg het 

straks wel uit.  

 

Maar daarnaast is er een groot kruis. Mercurius gaat vandaag naar Maagd. En dat 

staat driehoek met Saturnus in Steenbok en Uranus in de eerste graden van Stier. 

Dus we hebben te maken met een grote driehoek in aarde. En dan staat de Maan 

in Kreeft op dit moment, dus zij maakt momenteel ook een grote driehoek met 

Jupiter en Neptunus in water, maar ze gaat Kreeft verlaten, morgen gaat ze naar 

Leeuw, en zaterdag gaat ze naar Maagd. En we hebben een nieuwe Maan in 

Maagd op 17 graden exact. In oppositie met Neptunus. 

Vrijdag staat de Zon exact in oppositie met Neptunus, en tegen de tijd dat de 

Maan richting de Zon komt voor die nieuwe Maan –dat gebeurt zondag…. er zijn 

nog een paar graden te gaan, maar toch… dat is nogal een confronterende 

oppositie, met de nieuwe Maan in Maagd. En dan gaat ze door, maandag. Dan 



gaat ze naar Weegschaal. Dus dat wil ik allemaal even verder uitleggen. Wat nog 

meer… De Zon komt in driehoek te staan met Pluto, dat is dinsdag en aanstaande 

woensdag hebben we de exacte Venus-Uranus oppositie.  

 

Maar… ik zou moeten weten dat ik dit soort dingen nooit moet doen, tegen de 

berg omhoog lopen, maar evengoed ben ik…  Ik kwam hier om die koeien te 

zien, ik weet niet waar ze zijn. Dit is een koeienweide, weet je.  Ik ben hier 

weleens eerder geweest, als je het Pele-rapport volgt, dan heb je dit al eerder 

gezien. Deze Costa Rica’ heuvelrug is prachtig, daar zit zo’n soort bult op, net als 

in India. Maar goed, laat ik een plek gaan zoeken, daar is mijn… oh, het hek staat 

open. De doorgang is open. Oh, dat is niet gebruikelijk, ik kan nu naar de 

meditatie-rots gaan. Ik heb hierboven een rots, het is een enorme grote steen. Hij 

is van boven heel erg plat en je kijkt uit over de vallei. Hij is daar, zie je dat? Dat 

is de meditatie rots. Misschien ga ik daar even zitten in stilte en te kijken wat ik 

ga zeggen.  

 

Okee allemaal, ik weet de zon achter me staat, dus wellicht is het licht niet zo 

goed, maar helaas is niet altijd alles perfect.  Het is perfecte imperfectie zou ik 

willen zeggen. En dit is de Maagd-Vissen as. Vissen, Neptunus, alles is perfect, 

alles is in orde, alles is gewoon goddelijk. Gewoon zoals het is. Het is een 

oneindig potentieel en gewoon naïef, ontzag en verwondering, het is absoluut 

prachtig.  

 

En Maagd staat voor inspanning, werk, we kunnen het opwaarderen, we kunnen 

het beter doen, we kunnen het verfijnen, erin gaan met de nodige inspanning. 

Rotzooien met moeder natuur.  

Ik wil beginnen met lezen en ik wil er helemaal klaar mee zijn; ik ben thuis, ik zag 

mijn boeken weer, en mijn favoriete boek is uiteraard ‘de Astrologische Mandala’, 

daar is ie weer. Dave Rudhyar, ‘the Sabian symbols’. En het is fantastisch, want 

deze nieuwe Maan is exact op 17 graden. Dus ik ga 17 graden lezen, ook al is het 

de 18e graad, want zodra je voorbij de 17e graad komy, bouwt ‘de Maan’ zich op 

en dat is het ‘m nu juist, het is zo toepasselijk voor al die andere…. het gaat bijna 

allemaal over hetzelfde vandaag, dus laat ik daar maar even verder op ingaan, en 



dat is wat deze helderziende heeft ontvangen voor deze graad van de dierenriem, 

de enige echte; een vulkanische uitbarsting.  Ja ja! 

Het belangrijkste element is de explosieve energie van langdurige onderdrukte 

inhoud van het onderbewuste.  We hebben hier te maken met de dramatische 

bevrijding van energieën die onder controle hebben gestaan van de buitenste 

laag van het door het ego gecontroleerde bewustzijn.  

Het kan wellicht een spectaculaire doorbraak zijn, maar meestal kiest het de weg 

van vernietiging. Tenzij er een bepaalde vorm van zuivering door vuur wordt 

ervaren, zal de innerlijke druk van het karmische verleden, of meer recentelijke 

frustraties, opgeschud worden en misschien nog wel destructiever, daarmee ook 

vele fundamenten van de persoonlijkheid.  

 

De objectieve confrontatie met een beeld van het karmische verleden wordt 

vervangen door een subjectieve uitbarsting van onderdrukte herinneringen en 

primitieve verlangens. Alles moet bevrijd worden van de psyche om een 

transformatieve staat te bereiken. De ziel moet leeg worden, de geest transparant. 

Het sleutelwoord is ‘explosie’.  

Ik houd hiervan.  

 

Maagd heeft te maken met integratie. Maagd heeft te maken met healing. Deze 

nieuwe Maan in Maagd zet te toon voor de komende maand voor healing. En wat 

houdt deze healing in? Een groot kruis in vaste tekens. De mannelijke Mars 

vierkant met de vrouwelijke Venus. En ze zitten beiden vast aan Uranus die 

absolute bevrijding nastreeft en de vagebond is. En die staan allemaal vierkant 

met de noordelijke maansknoop in Leeuw; de Leeuw van verlangen. Over dingen 

die naar boven komen gesproken: dingen komen naar boven en ze kunnen 

explosief zijn. We weten het, Uranus is plotseling, onverwachts. Als hij in contact 

komt met Mars is dat als electrische ladingen en vonken en je computer kan 

opgeblazen worden en ik bedoel maar… explosief!  Mars-Uranus is explosief van 

zichzelf. En dan hebben we het vierkant met Venus in de latere graden van 

Weegschaal.   

 



En dit is waar ik wat meer over wil vertellen.  Ik denk dat het een beetje vreemd 

is water.. Schorpioen is een waterteken, we hebben te maken met Weegschaal die 

uit… ik bedoel Venus komt uit Weegschaal (lucht) en neemt als het ware een 

duik… In Mexico heb je van die rotsduikers…   Dus Venus komt van Weegschaal 

in Schorpioen en dat is als ‘aaaah’, die duikt vanaf de hoogte in de diepe 

wateren: Schorpioen. En… ik voel me uitgedaagd, want Schorpioen is een 

waterteken. En bij de Grieken werd deze eerst geregeerd door Mars, een 

mannelijke God, en daarna door Pluto; nog een mannelijke God in de 

onderwereld. Nou, kom op1  Als we naar de oude Sumerische mythologie kijken, 

dan was Ereshkigal de Godin van de onderwereld voordat Pluto om de hoek 

kwam. Het was Ereshkigal, zij was een vrouwelijke kracht, super krachtige 

vrouwelijke energie. En haar zus was Inanna, zeer gelijkwaardig aan Venus. en 

Venus/Inanna daalde af naar de onderwereld. En we krijgen te maken met Venus 

die retrograde gaat in Schorpioen zeer binnenkort. En dit is de afdaling in de 

onderwereld. En we hebben diepe –zoals ik al zei- onderdrukte emoties, 

gefrustreerde verlangens, karma vanuit het verleden, waar we nu mee te maken 

krijgen. Saturnus gaat vooruit lopen, ik geloof niet dat ik dat al genoemd heb. 

Saturnus gaat aanstaande maandag vooruit lopen. En alles gaat nu vooruit 

bewegen en het is tijd om te oogsten wat we hebben gezaaid dit jaar. Als we ons 

werk hebben gedaan, kan dat een explosieve bevrijding worden van het 

karmische verleden en echte vooruitgang creëren.    

Super krachtig, deze grote driehoek in aarde. Het is tijd voor manifestatie. Tijd om 

opnieuw te starten, en in bepaalde gevallen kan dat een opluchting zijn.  

 

Maar ik wil hierop terugkomen want Venus die naar Schorpioen gaat… ik weet 

dat ze in de astrologie zeggen dat ze in val staat in Schorpioen. Omdat ze regeert 

over Stier en het tegenoverliggende teken van de heerser betekent ‘in val staan’ 

zoals we dat noemen.  Maar ik weet niet of…  En dan ook nog, Mars komt op 

Lillith aflopen. Lillith staat op drie graden Waterman, Mars gaat Waterman binnen 

deze week. Komende week hebben we te maken met Mars, de mannelijke Mars 

nadert de machtige, krachtige de duistere vrouwelijke collega. En tegelijk met zijn 

vierkant met Venus die naar Schorpioen gaat, en ik zou willen zeggen ‘ik zie haar 



niet in val staan in Schorpioen. Ik zie haar hier als zijnde zeer krachtig in 

Schorpioen.  

 

En dan denk ik aan Schorpioen en dan gaat Mars naar…    Ik zag vanmorgen een 

beeld voor me terwijl ik mediteerde op het Pele-rapport, van een ruimteschip. 

Denk maar aan Star Trek of Star Wars of Galaxy, of wie die gasten ook zijn… Een 

heel klein ruimteschip die door de melkweg schiet van de duisternis. Het is bijna 

als een spermazaadje dat zich een weg baant, omgeven door de baarmoeder en 

die zich naar dat eitje spoedt.  Maar het is maar een heel klein kronkelig dingetje.  

Het mannelijke, zou ik zo zeggen… in het begin was het donker. Ik denk dat het 

licht de duisternis binnendrong, en we zijn als het ware geboren uit de duisternis. 

Uit de baarmoeder, het licht in. En dus hebben we te maken met dit mannelijke 

en vrouwelijke, Yin en Yang, licht en duisternis, en dit samenspel is super 

dynamisch.  

 

En wat ik wil zeggen is dat deze mannelijke energie van Mars die Waterman 

ingaat – Waterman is buitenaards, nietwaar? het is dat mannelijke – en dan 

hebben we Neptunus in Vissen die in oppositie staat met de nieuwe Maan. En 

Neptunus in Vissen wil ontsnappen, vermijden, ontkennen, zich overgeven, 

toestaan… gewoon een beetje relaxen en passief zijn. En Mars in Uranus, eeh… 

Mars in Waterman wil wegschieten als een luchtschip en wegwezen van hier.  

Uranus bevindt zich in deze grote driehoek, Mars, Venus en de noordknoop, en 

Uranus betekent rebellie, revolutie, naar buiten treden, terugtreden, nog verder 

gaan, dus er is waarschijnlijk zo’n soort samenspel aan de gang hier. Als je 

overmatig passief bent of je wilt terugtrekken, vluchten, niet je gevoelens wilt 

voelen, je Venus in Schorpioen niet wilt doen, en niet die Venus in oppositie met 

Uranus wilt doen, en je werk wilt doen… we hoeven het daar niet over te hebben, 

het is een vijfhoek, Cheiron in Ram, dat is er nog zo een, deze heldenreis. Deze 

heroïsche reis naar de onderwereld, gaat over deze tijd waarin we de onderwereld 

in gaan en een vulkanische uitbarsting laten vrijkomen. En als we dat vermijden of 

dat niet willen of angst hebben voor de duisternis, angst hebben voor ons 

gevoelens, of angst hebben voor onze woede…  Niet doen! 

 



Schorpioen heeft te maken met het confronteren van krachten die buiten onze 

controle liggen. Dit is wat meesterschap inhoudt, dit is… soms denk ik dat Eris, de 

Godin van de tweedracht die onlangs is ontdekt, in 2005, feitelijk meer de heerser 

van Schorpioen zou kunnen zijn. We hoeven daar vandaag niet verder op in te 

gaan, maar ik noem het toch maar even… 

Venus die hier naar toe gaat… alles wat ik erover wil zeggen, is dat deze nieuwe 

Maan en dit healingproces een soort chirurgie is, of een bezoek aan de dokter.  

Ik haat dokters, ik haat het om naar een dokter te gaan, ik heb een sterke 

Neptunus, ik wil juist meer alles laten zijn zoals het is. Laat het zichzelf genezen, 

laten we bla bla bla en laten we niet….   Ik haat het om naar de dokter te gaan 

en denk maar eens aan operaties. Wie wil er nu een operatie ondergaan en 

opengesneden worden om de tumor eruit te laten halen… Maar dit is het proces, 

dit is het healingproces waar we in kunnen zitten. Mars is het zwaard; Cheiron in 

Ram…  Die erin snijdt en voelt… en komt er dan weer uit met alle onderdrukte, 

alles wat weggedrukt is, alle woede, alle frustraties… dat is een reiniging! 

Van al die gifstoffen afkomen en dit betekent ook de vergiftigde emoties. 

 

Dus dit kan een maand zijn… we beginnen met een nieuwe Maan in Maagd; laten 

we integreren, laten we genezen, en die healing vraagt erom dat we de giftige 

emoties loslaten en de fysieke gifstoffen en de mentale gifstoffen… 

Maagd wordt geregeerd door Mercurius, en Mercurius komt heel erg sterk te 

staan in Maagd.  

 

Dus dit is een krachtige tijd, het is een prachtige tijd. Er kan zoveel genezing 

komen, veel afronden van al het werk kan plaatsvinden en het is echt tijd om 

vooruit te gaan. En we willen het gewicht en de lasten van ons afwerpen, en alle 

ketenen zodat we dat ook echt kunnen bereiken. En dat doet me denken aan één 

laatste ding, en dat is ‘bedrijf de liefde’.  

Als je een uitbarsting krijgt ben je in gevecht met je geliefde. En je zegt allerlei 

dingen waar je bang voor was om die uit te spreken en je komt in contact met je 

woede en je denkt ‘hier, pak maar aan!’ en je kotst je rotzooi overal uit. En ik 

strijd met jou en jij gaat in de verdediging en dan de reactie en al die dingen… 

en dan ga je uit elkaar. Dit is Uranus in Stier en dat is als ‘wow man! Even een 



stapje terug’ en haal even adem, of kom in opstand, en doe je Mars in Waterman, 

of reik naar de sterren, of wat dan ook, maar zorg dat je eruit gaat. 

Maar dan wil ik je adviseren… deze Venus in Schorpioen roept ons ook op 

richting de verbinding, richting relaties. En dan kan die relatie plaatsvinden op 

een dieper niveau/ We kunnen proberen aan de oppervlakte te blijven maar 

Schorpioen en Venus in Schorpioen en Jupiter in Schorpioen wil dat we nu dieper 

gaan en echt te gaan zien wat er diep van binnen bij ons zit. Dus als we daarmee 

in contact komen  -en dat kan ook allemaal in jezelf gebeuren- we kunnen onze 

innerlijke mannelijkheid of innerlijke vrouwelijkheid… die echt op gespannen voet 

staan in deze tijd, zoals vrijheid en verbinding, mannelijk-vrouwelijk, zoals…   

En dit creëert alchemistische transformatie en dat is waar het dit hele jaar over 

gaat. Dus dat brengt ons bij de mantra van deze week: 

 

Het is gemakkelijk voor mij om bang te zijn 

als ik vergeet wie ik werkelijk ben; 

een oneindige geest die naar de aarde kwam 

en die liefde kanaliseert via mijn hoofd, hart en handen. 

 

We worden bang als… als…  en we horen het in het nieuws: er gaan uitbarstingen 

komen of problemen, of schietpartijen, revoluties ofwel moeder natuur….  Er 

zullen… dit kan een maand zijn waarin een hoop ontregeling plaatsvindt, veel 

uitbarstingen en het kan ons bang maken, en we kunnen bang zijn voor onze 

eigen gevoelens, en we kunnen bang zijn van…  ‘Oh mijn God!’  Schorpioen gaat 

over jezelf machteloos voelen, in het licht van de krachten die ik niet onder 

controle heb. ‘Aaaah!’ Ja ja! 

Het kan angstaanjagend zijn. En het kan ervoor zorgen dat we willen vluchten of 

ons willen verdoven, willen ontsnappen of wegschieten of wat dan ook. 

Verdwalen en…  je weet wel.   

 

Maar deze nieuwe Maan in Maagd en Mercurius –de nieuwe Maan in Maagd- 

roept ons op, roept ons op om naar de aarde te komen. En wij zijn het licht, wij 

zijn de kanalen, wij zijn de healers als we ons werk doen. Wij helen het collectief. 

Dus of je nu innerlijk werk doet, of je werkt naar buiten.. het is het talent om deze 



Neptunus energie te kanaliseren in Vissen, en precies door Maagd heen. Het is zo 

prachtig om die oppositie te hebben, die mysteriën van het leven waar ik het in 

de mantra van vorige week over had; het voelen van het Goddelijke zelf, die 

wordt nu naar de aarde geroepen.  Dus ik hoop dat je daarvoor naar de aarde 

kwam, hier blijft en je werk doet, je kanaliseert en je doet de healing, en dan geef 

je de liefde door op elke mogelijke manier. 

 

En we proberen het nog één keer. Kijken of ik erin slaag zonder het te vergeten: 

 

Het is gemakkelijk voor mij om bang te zijn 

als ik vergeet wie ik werkelijk ben;  

 

Een oneindige… ik vergeet ‘oneindige;’ geest die naar de aarde kwam 

en die liefde kanaliseert via mijn hoofd, hart en handen. 

 

Dat je maar een eind weg mag ‘channelen’.  

Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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