
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 10 oktober 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. En het is 10 oktober 2018. De Maan staat in 
Schorpioen, ik ben een beetje uit mijn doen vandaag, al die heftige Schorpioen-energieën staan 
vierkant met mijn Leeuw-energie. En dan nog Mars in Waterman in oppositie, zo van ‘wat is er aan 
de hand, man’.  Vreselijk.  Ze komt daar binnen zetten en eerst komt ze conjunct Mercurius, en komt 
dan in oppositie met Uranus, ze komt vandaag… vandaag is een belangrijke dag met de Maan, ze 
gaat door, komt conjunct met Venus en vierkant Mars en vierkant met zwarte maan Lillith, vierkant 
met de maansknopen… Als er geen sextiel was naar Saturnus dan zou ik denken ‘oh mijn god, het zou 
hopeloos zijn’. We gaan allemaal dood! 
God zij dank gaat ze vrijdag naar Boogschutter. Whoooo! 
Zaterdag staat ze vierkant met Neptunus. Zondag gaat ze Steenbok in.., oh oh! Een splitsing in de 
weg hier. Ik ga die kant daar op, ik weet het niet. Misschien moet ik deze kant op. 
Ik denk dat ik deze kant op ga. 
Waarom vraag je je af. Okee, maakt niet uit. 
Dus zondag komt ze Saturnus tegen, komt driehoek met Uranus, vierkant met Cheiron, ze doet dat 
hele riedeltje in de hoofdtekens. En dan, dat is niet eerder dan dinsdag, komt ze in haar eerste 
kwartier. Een paar dagen geleden hadden we een nieuwe Maan in Weegschaal, dus ze komt voorbij 
en dat eerste kwart vierkant is op 23 graden Steenbok naar 23 graden Weegschaal. 
Je zou je af kunnen vragen, wat is er nog meer aan de hand? 
 
Nou ja, Venus vierkant Mars, Venus vierkant Mars, Venus vierkant Mars, dat is er aan de hand. Jeetje 
zeg. En dat is vandaag exact. En Lillith komt even in retrograde aanwippen om dit rare feestje bij te 
wonen. En Mercurius komt voorbij om dit feestje bij te wonen. Maandag hebben we Mercurius 
conjunct Venus, en met de juiste orbit (afstand) is dat nog steeds aan de gang en dus krijgen we 
Mercurius en Venus in Schorpioen. Mercurius, en Venus retrograde die naar beneden de 
onderwereld ingaat, door de poorten. En dan vierkant met Mars, de knopen, en Lillith. Ik bedoel 
maar, kom op zeg! 
Ik ga naar de camera om daar iets over te vertellen maar het laatste wat ik je nog moet melden, is 
dat Mercurius zojuist Schorpioen is ingegaan. En uiteraard, wat staat in oppositie met de eerste 
graden in Schorpioen, kom op allemaal, als je een tijdje naar dit Pele-rapport hebt geluisterd moet je 
dit weten, Uranus. We hebben Mercurius in oppositie met Uranus en dat is vandaag exact. Geen 
wonder dat ik wat geïrriteerd ben. Dat staat precies vierkant met mijn Zon, op 1 graad exact of 
zoiets, 1 graad Stier-Schorpioen.  
Daar staat die boom die je in het begin zag, kijk maar eens goed. Okee, laat ik even een plek gaan 
zoeken.  
 
Okee ik moet dit gewoon even gaan doen. Je doet bepaalde dingen onder zoveel druk, omdat het 
gedaan moet worden en dan is het ‘oh, je moet gewoon even doorzetten en je doet armzalig werk, 
en je geeft jezelf een schop onder de kont, omdat je belabberd werk leverde. En dat zet nog meer 
druk op de ketel omdat je je daar rot over voelt en dan ga je door naar het volgende en de spanning 
en druk brengt geen verlichting, omdat er altijd weer andere dingen gaande zijn en dat is hoe het er 
tegenwoordig aan toe gaat.  Pressie, pressie, die verdomde pressie. Schorpioen is pressie. 
Evolutionaire pressie, we moeten ons ontwikkelen. Nieuwe technieken, nieuwe talenten, nieuwe 
capaciteiten,  nieuwe… we moeten nieuwe kennis ontwikkelen om mee te dealen. We moeten 
vooruitgang boeken. Je kunt niet gewoon maar op je gat blijven zitten op deze planeet en lekker gaan 
zitten ontspannen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee.  Ik heb teveel dingen aan mijn hoofd, man.  
 
Ik werd vanmorgen wakker en daar is de Zon. De Zon scheen en ik dacht ‘oh, het is een prachtige 
dag.’ En toen, een half uur later,  kwamen de wolken. Het gaat regenen, dus ik moet het Pele-rapport 
doen voor het ontbijt, zodat het niet regent tijdens dit Pele-rapport; het is een eindeloze pressie.Au!! 
 



En deze pressie, Schorpioen, toont ons wie we zijn, waar we uit bestaan, waar we bang voor zijn en 
uiteindelijk krijg ik dat gevoel van ‘waar je ook gaat, daar ben je.’ Je kunt niet van jezelf weglopen. Je 
hebt altijd te maken met jezelf, je ziet jezelf altijd, anderen wijzen je altijd weer op jezelf, of spreken 
je aan op jezelf, ik bedoel maar, dit is Schorpioen. En dit is Mars in Waterman, die verlichting wil. 
Wil je verlichting? Je wilt bevrijding? Okee dan, deal met al jouw shit. 
 
Laten we er eens naar kijken met behulp van het mannelijke en het vrouwelijke principe: Venus 
vierkant Mars. Dat is een schreeuwerige strijd. Zeker met Mercurius in oppositie met Uranus, dus 
plotseling, als vanuit het niets,  plotseling krijg je die email. Of je krijgt dat telefoontje. Of de 
whatsapp, of het kleine facebook berichtje. Jij kleine…. (!), jij hebt dit verprutst. Als je dit echt wilt 
uitzoeken en dit is niet geslachtsbepalend, laat dat maar zitten, het gaat niet altijd om mannen en/of 
vrouwen; we hebben allemaal Venus, we hebben allemaal Mars, we hebben allemaal die ene kant in 
ons en we hebben die andere kant in ons. Wel zijn we ons vaak meer bewust van die ene kant dan 
van de andere, dus één kant sluipt zachtjes bij ons binnen en die knalt tegen die andere op. 
 
Maar nu heb je Lillith, samen met Mars, en wat gebeurt er. Mars, -de mannelijke kracht- heeft te 
maken met het doel, de actie ‘doe het, maak het af, in Waterman, het is een gewaagde trip naar 
daar, waar niemand ooit eerder is geweest, het is onderzoeken, het is ‘uit het conventionele 
stappen’, buiten te norm, misschien uit datgene stappen wat je altijd al hebt gedaan, dus het 
mannelijke deel wil juist dat je het gaat onderzoeken, uitzoeken. Het is zoiets als ‘boem, boem!’ Ga 
hier kijken, ga daar kijken, ik heb ruimte nodig, vrijheid, ik ben aan het experimenteren. Waterman 
heeft te maken met ‘onthechten’. Dus het is als het ware een stap terug doen, een stap opzij doen, 
naar de dingen kijken van bovenaf, van een afstand.  Ik denk dat dat is wat de mantra zegt. 
 
Ook al ga ik naar binnen, ik kom uiteindelijk tevoorschijn. Dit is wat er nu aan het gebeuren is. En… 
Het vrouwelijke, Venus, zegt: controle, controle, controle. Ben jij dit echt?   Ben je niet op de vlucht? 
Verberg je je, ren je weg, lieg je, bedrieg je, zit je op je eigen pad, of volg je het pad van je vader? Het 
pad van je moeder? Zit je in je kern, ben je werkelijk jezelf? Zit je op het spoor, ben je op koers? Kan 
ik je vertrouwen, kan ik me openen, kan ik relaxen, kan ik me veilig voelen bij jou?  Dus we hebben 
op alle fronten te maken met ‘controle, controle, controle.’  Lillith die naar Mars toe komt, ‘doe je 
wat je zegt, of klets je maar wat raak’.  
 
En Mercurius in oppositie met Uranus, is zoiets als…  ik weet het niet hoor, het is gewoon…  
Het goede nieuws is ‘objectief bewustzijn’. Kijk, de zon komt eraan. Oh jee, nu schijnt ie recht in mijn 
gezicht. Ik weet het niet hoor, maar er is geen winnen aan met dit spel. Maar goed, waar was ik 
gebleven? 
 
Dus… het gaat allemaal om Schorpioen; waarde van anderen, geld van anderen, macht van anderen, 
uitstraling van anderen; seksualiteit, verleiding, manipulatie, uitbuiting. Het is één grote 
samenzwering. Er is een grote samenzwering, de grootste planeet -zag je die op mijn Facebook 
pagina- dat is Jupiter. De Aarde past duizend keer in Jupiter en dan is er nog ruimte over. Jupiter kan 
elke planeet in het zonnestelsel omvatten.  Die is echt enorm groot. Het gaat over ‘uitbreiding’. Het 
interessante is dat hij voor het grootste gedeelte uit gas bestaat. Hij is super licht. Het is een super 
lichte planeet, hij is helemaal niet zwaar.  Maar goed, ik ben aan het uitweiden. 
 
Ja weet je… wat maakt het uit. Dus wat ik eigenlijk wilde zeggen, ik ben een beetje aan het 
ronddwalen nu,  laten we onszelf een beetje sparen met dit soort aspecten. We kunnen enorm hard 
zijn voor onszelf, het vrouwelijke daagt het mannelijke uit, en het mannelijke verdedigt zichzelf tot 
het bittere einde; ‘ik ben vrij om te doen en laten wat ik wil, maak het me niet zo lastig. En wie denk 
je wel dat je bent door mijn beslissingen in twijfel te trekken en te willen controleren’.  En dan komt 
het vrouwelijke deel – Venus- en zegt ‘Oh ja? Ik zal je eens wat zeggen, je gaat gewoon nergens heen 
en je bent niets waard, en ik zie je wel weer eens en… ‘  



Ik heb van die kleine poppen nodig, ik herinner me Bob, dat was één van mijn favoriete films waarin 
Richard Dreyfuss die kleine poppen aanstuurde. Maar goed…  
Dus, vergeving, compassie, doe het rustig aan.  We zijn allemaal hier, we zijn allemaal mensen, we 
doen allemaal domme dingen, het zal nooit perfect zijn. 
Knoop dat in je oren, op dit moment, en hoe sneller je dat doet, hoe beter het met je zal gaan. 
We hebben perfectie slechts in een moment ervaren, misschien in een meditatie, als we Samadhi 
hebben bezocht. Met heel veel oefening kun je wat langer in Samadhi verblijven, maar raad eens..? 
Boem, je komt weer terug. We zijn hier en je hebt een fysiek lichaam, je moet eten, je moet poepen. 
Het gebeurt allemaal gewoon. Je moet overleven, je hebt geld nodig, dat brengt me bij nog weer een 
andere kant van Schorpioen, geld. 
 
Laten we het eens over geld hebben, spirituele mensen! We kunnen op dit moment allemaal met 
geldproblemen te maken hebben. En we kunnen zien dat…  ik keek naar iets hier of daar en ik hoorde 
dat de dollar stijgt,  dat betekent dat de Costa Rica Colones naar beneden gaat. Dus hier gaat de 
dollar omhoog en de vastgoedmarkt floreert, het kost een fortuin om een huis te huren of te 
bouwen, het is gewoon idioot. 
Het is gewoon dat verdomde grijpen naar geld. Dat grijpen naar geld is absoluut bezig. En we kunnen 
allemaal gaan zien wat ons werkelijk motiveert. Wat is je diepste motivatie? 
Oh ja, ik maak deze video, of ik stuur deze email. Of ik werk hier, of werk daar omdat ik een goed 
mens ben, en ik wil de wereld helpen en bla bla bla. 
 
En dan pel je een paar lagen af, en dan blijkt… we vertellen onszelf een verhaaltje. Een verhaaltje, om 
het te rechtvaardigen, om het te rationaliseren, om ons goed te voelen over onszelf. Ik ben een goed 
mens, ik doe goede dingen… en dan pel je een paar lagen af en dan blijkt dat je achter dat verdomde 
geld aan zit. 
Geld is zo… het is energie, het is niet goed, het is niet slecht, het is zoiets als kernenergie, het is als 
zonneschijn, het is…  we hoeven geld niet te veroordelen, het is gewoon energie. Het kan goed zijn, 
het kan slecht zijn, maar als je in de greep zit, als je te hebberig bent…  geld is een middel om meer 
plezier te kunnen hebben, om meer macht te vergaren, om meer comfort te vergaren, om meer 
zekerheid te hebben.  De grote zucht naar geld gaat gewoon door.  En hoeveel hebben we nodig? 
Hoeveel heb jij nodig om je zeker te voelen? Je veilig te voelen. Je hebt je 401 duizend op je rekening 
nodig voor je pensioen, of 500.000 en dan… Oh ja, dan kan ik relaxen. 
Ik wil maar zeggen, kom op, je zult nooit genoeg hebben voor zekerheid. Want zekerheid is maar een 
illusie. Dus stop daarmee, geef het op. Zoek zekerheid in het eeuwige, en niet in het tijdelijke. Het is 
zo idioot absurd.  Ik sta hier buiten, in het bos, te schreeuwen tegen mijn telefoon.  
Waar heeft het leven mij naar toe geleid! Het is gewoon idioot, man! 
 
Even terug… Dit is Schorpioen, ik weet niet of ik Pele-rapporten moeten opnemen met de Maan in 
Schorpioen, vanaf nu.  Maar goed… 
Denk er maar eens over na. Dit is een tijd van -zoals ik al zei- het zien van onszelf. Dat is waar de 
mantra van vandaag over gaat. En Schorpioen en Jupiter en Venus en onze relaties, en onze intieme 
partners laten ons onszelf zien en brengen ons bij onszelf, en ons bij ons innerlijk brengen is ons naar 
beneden brengen, Schorpioen, Pluto, basischakra. Emotioneel lichaam. Angst!  Angst. 
Dat herinnert me aan het feit dat mijn vrouw, Lada, mij altijd die dingen laat zien die ze op Facebook 
tegenkomt, en er is zo’n korte video over zo’n klein, schattig… ik denk dat het een Aziatisch vrouwtje 
was is… met zo’n grote glimlach. Het is een gif-plaatje of zoiets, en op het einde verandert ze in een 
monster-alien met enorme hoektanden en dan schiet ze op de camera af. Dit is wat er nu kan 
gebeuren, Mercurius in oppositie met Uranus. Niets is wat het lijkt, niets is zoals het voor je 
verschijnt, het is tijd om de diepte in te gaan, het is tijd om naar beneden te gaan, het is tijd om het 
tapijt op te lichten, het is tijd om de kasten te openen, Pandora’s box te openen en je angst onder 
ogen te zien. De duisternis in te gaan, we zijn bang voor het duister, we zijn bang om de controle te 
verliezen. Ik zie niet genoeg, ik weet niet genoeg, ik ben bang om in dat vliegtuig te stappen en naar 



Afrika te gaan waar ik niemand ken, of waar ik de taal niet beheers. Mars in Waterman betekent 
‘gewoon erop af gaan.’ Ik zou je willen aanmoedigen om de angst onder ogen te zien. Wetend dat je 
het wellicht verkeerd zult doen, wees niet bang om het verkeerd te doen, doe rustig aan met jezelf, 
vergeef jezelf voor het feit dat je een mens bent, voor het feit dat je hier bent. En dan vergeef je God 
of Godin dat je hier überhaupt bent. En ga gewoon op Cheiron en Neptunus in Vissen af. Compassie 
en vergeving, en het hart dat ons uit de kou haalt; messenwerpend… 
En als anderen messen gooien naar jou, kijk er dan naar. Waarom wil ik dat anderen messen naar mij 
werpen, waarom heb ik dit gecreëerd, wat moet ik inzien, waar moet ik naar kijken, hoe kan ik 
evolueren zodat ik uit deze puinhoop kom; wat heb ik nodig? Dus het is een rommelige tijd, het is 
een intense tijd, het is een angstige tijd waarin we worden uitgedaagd, en… het kan nodig zijn dat wij 
een ander moeten uitdagen, misschien is dat wel jouw angst. Misschien ben je bang voor een 
confrontatie. Misschien ben je bang om te zeggen dat je een mens bent. Dat je iets nodig hebt, of dat 
je ergens bang voor bent. En dat je niet achtergelaten of in de steek gelaten wilt worden. Of je bent 
bang om ergens op te vertrouwen. 
 
Dus deze Mercurius-Uranus oppositie kan dingen omhoog halen, zoals plotselinge schokkende 
onthullingen en gesprekken. Je kunt jezelf ineens iemand op een sterke manier zien toespreken, 
terwijl je dat helemaal niet zo had gepland, of je zou ineens kunnen horen dat iemand anders jou 
toespreekt wat je niet had verwacht. En je moet eigenlijk alleen maar proberen om in dat stuk te 
blijven zitten van ‘het is goed, dit is vooruitgang. Het opent me voor  het beter leren kennen van 
mezelf en mezelf meer heel, vol en compleet te zien. Zodat ik kan veranderen, groeien, evolueren, en 
vooral vooruit te gaan. 
 
Dat herinnert me aan het feit dat ik onlangs die video van Walters heb geplaatst, hij heeft het over… 
want als ik denk aan ‘vooruitgaan’, ik denk echt dat ik van Sirius kom en ik ga ook weer terug naar 
Sirius, maar weet je wat.. hij kwam naar buiten met het feit dat het hele gedoe rond het wiebelen 
van de aarde en de precessie van de equinoxen en dat soort dingen, niet klopt. Dat er niet genoeg 
bewijs voor is, om het ook maar enigszins te bevestigen, maar het interessante aan wat hij zegt, was 
dat de ster Sirius op één lijn stond met de grote piramide, het kanaal dat door de grote piramide ging 
en dat voor duizenden jaren. De ster Sirius staat nog steeds op die lijn waar hij stond. En er was een 
precessie van de equinoxen en raad eens wat? Dat zou niet moeten kunnen, want alle sterren gaan 
verder als de aarde draait… hallo, niet dus! Hoe kan die ster dan nog steeds op één lijn staan. Hij 
zegt, en 80% van de sterren in ons zonnestelsel zijn dubbelzijdige sterren,  en hij zegt dat wij een 
tweeledig sterrenstelsel zijn met Sirius. En dat wij en Sirius om elkaar heen draaien. Wow! 
Dat dat is wat de hele precessie van de equinoxen maakt, een 26.000 jarige cyclus. En dat is gewoon 
iets om je even helemaal uit je dagelijkse beslommeringen en routine te halen. Het is… het is gewoon 
één groot uitgebreid universum. En wat wij denken dat zó belangrijk is, is het misschien helemaal 
niet. 
 
De mantra:  
 
Wanneer ik naar binnen ga en tevoorschijn kom  
moet ik de sterren bedanken,  
voor het onthullen van wat ik moet zien,  
om te weten waar het allemaal om gaat. 
 
Het hoeven geen sterren te zijn, het kan een boom zijn. Het kan een steen zijn, het kan een rivier zijn, 
het kan een dier zijn, het kan een persoon zijn. De natuur zit vol met wonderen en zoals ik al zei,  
alles is een spiegel. We zien onszelf, in het bijzonder houd ik van de sterren, want ik heb het gevoel 
dat dat het gezicht van de schepper is. Het onthult de diepste aspecten en elementen van mezelf. Sta 
er maar eens bij stil dat waar je ook heengaat, of wat je ook ziet, je ziet jezelf. Dus vergeef, relax, heb 
compassie, open jezelf en ontdek. Je vindt jezelf in het onbekende. 



Ga daarheen en laat het….    Laat het eruit springen en laat het aan je ontspringen en laat je angsten 
getriggerd worden. Uiteindelijk trekken we datgene aan waar we bang voor zijn, om ons te laten zien 
dat onze angsten ongegrond zijn.  
Die moet ik onthouden! 
Nog één keer, wegwezen hier, voordat het begint te regenen. 
 
Wanneer ik naar binnen ga en tevoorschijn kom  
moet ik de sterren bedanken,  
voor het onthullen van wat ik moet zien,  
om te weten waar het in mijn leven om gaat. 
 
Oh ja, daarover gesproken, gratis webinar, zaterdag. Over de basiscursus sterren lezen en het lezen 
van je horoscoop. Het hele droomteam en ikzelf komen samen, om 4 uur EST. Kijk er maar naar, ik 
plak de link onder de video in de aantekeningen. Je kunt je inschrijven voor deze gratis webinar. Kijk 
maar naar de elementen. De elementen, natuur. 
Oeps, ik sta weer in de rivier, ik geloof dat er een vis voorbij kwam.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
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