
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 17 oktober 2018 
 
Hallo allemaal, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Het is 17 oktober 2018. En het regent 
buiten, maar het regent niet in de kosmos. Dus laten we eens gaan kijken. 
Ten eerste gaan we maar eens naar heel ver, daar zijn Neptunus en Pluto. Daar is Jupiter, Saturnus. 
Kijk maar, even kijken… 
“Hallo allemaal, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Het is 17 oktober 2018. En het 
regent buiten, maar het regent niet in de kosmos. De Maan staat in Waterman, dus laten we even 
een kleine ruimtereis maken. Daar is onze Zon. Laten we daar eens even langzaam naar toe kruipen. 
Daar is Eris, ontdekt in 2005, Makemake, een paar planeten waar ze nu meer over weten, daar zie je 
Pluto als we steeds dichter- en dichterbij komen. Neptunus  verschijnt, daar is Saturnus, heel mooi, 
heel mooi.  
Laten we nog iets dichterbij zien te komen, Jupiter, Ceres, een van onze grootste asteroïden, die 
heeft ongeveer de afmetingen van Pluto, meen ik, nietwaar? Goed, we kijken er steeds meer in, en 
hier is Mars, Venus, aarde en Mercurius en je kunt de Maan zien. Zie je de Maan?  Jazeker! 
Dat is onze Maan, en als je op de aarde bent en je kijkt naar de Maan en je weet dat het teken 
Waterman aan deze kant staat. Dus zie je wat bedoel?  
En op dit moment staat de Zon in de latere graden van Weegschaal en gaat uiteindelijk naar 
Schorpioen, aanstaande dinsdag. Dus we weten dat de Zon, de Zon en aarde hier achter op één lijn 
staan, en hier Weegschaal en Schorpioen, het teken, dus niet de constellatie. 
En als we dit geheel omdraaien, zie eens hoe we dat doen, ja ja.. Maar hier wil ik helemaal niet zijn. 
Dit ding is helemaal aan het doordraaien. Dit is hoe astrologen leuk aan het spelen zijn. 
 
Okee, wat ik je wilde laten zien hier, is wat..?? Oh help, kijk dit eens, het is een 90 graden hoek, laat 
dit kreng eens even een stukje bewegen, kom op. Okee. Als we doorgaan, zie je dit; de aarde ten 
opzichte van Mars en de aarde ten opzichte van Mercurius, dat is een 90 graden hoek. En vooral nu 
de Maan vierkant staat met Mercurius, donderdag, en die staat conjunct Mars, als ik terug ga naar 
donderdag, dan zijn we op de 21e, maar je kunt zien dat de Maan conjunct Mars zou staan als… dat is 
wat een conjunctie is, dat is als ze op één lijn staan. Op dit moment kunnen we zeggen dat de Zon, 
Venus en de aarde ook op één lijn komen te staan, niet dan? Ja, dat doen ze.  Laat ik deze eens wat 
verschuiven. Hoe doen we dat? Ja…  Nu kun je het een beetje zien, zie je dat?  Daar precies.  Okee, de 
25e… laten we een klein stukje verder gaan, want dat is de Maan- de 25e…  stop nou eens… Zon-
Venus conjunctie.   
 Dus zij gaat retrograde, ze komt de Zon tegen en dan… tot ze in beweging komt, maar ze blijft nog 
een paar weken retrograde. 
 
Nou ja, wat wil ik je nog meer laten zien vandaag. Er zijn meerdere dingen aan de gang die ik je niet 
kan laten zien met dit programma, want de maansknopen zitten niet in de programa. Maar de 
maansknopen, je weet dat de noordknoop in Leeuw ligt, de zuidknoop ligt in Stier, en deze 
Zon/Venus-conjunctie komt vierkant te staan met deze maansknopen. We weten ook, omdat 
astrologen zich hiermee bezighouden, dat we zwarte maan Lillith conjunct staat met Mars, die ook 
conjunct staat…  de zuidelijke maansknoop staat daar waar mijn muispijl naar wijst, maar nogmaals, 
de knopen zijn geen zichtbare punten, er is geen fysieke massa, dus ze zijn niet opgenomen in dit 
programma, en in feite heel dichtbij de aarde. Ze hebben meer te maken met de Maan dan met 
Mars. Maar ze gaan wel rond. 
Lillith is nog een punt dat te maken heeft met de Maan en de aarde en de zwaartekracht van…   ik ga 
op dit moment niet verder op Lillith in. Maar je kunt zien dat de Maan conjunct stond met Mars. 
Mars staat vierkant met Mercurius, Venus komt in dit vierkant met Mars. Ik denk dat ik nu ga 
stoppen en voor de camera ga staan… 
 
Okee, laten we dit proberen. Ik hoop dat het geluid goed is. Ik sta hier in het raam van mijn 
slaapkamer. Het regent buiten, ik moet dus binnen blijven en een beetje rust nemen, het wat 



rustiger aan doen in deze zeer intense tijden. Schorpioen gaat over intensiteit. Laten we het daar 
even over hebben. De laatste keer had ik het, meen ik, wat meer over geld, en vandaag wil ik het wat 
meer hebben over seksualiteit. Want Schorpioen, met Jupiter in Schorpioen, Venus retrograde in 
Schorpioen… dit is een uitstekende tijd voor reflectie, herziening, hervorming, herformulering van 
onze relaties op een zeer diep, intiem niveau. En zelfs de relatie met onszelf. Want waar we mee te 
maken hebben is het begin start met…   want de watertekens hebben allemaal te maken met ‘een 
einde’. Dus de dingen eindigen in Vissen en dan begint het nieuwe en dat is in Ram. En Ram is die 
onbewuste impuls die door Stier, Tweelingen, Kreeft gaat en die onbewuste impuls sterft en eindigt 
als het ware in Kreeft en geeft daar geboorte aan zelfbewustzijn, de Leeuw. Dat zelfbewustzijn gaat 
door en ontwikkelt zichzelf door Maagd, in de relatie met Weegschaal en dan vermoordt Schorpioen 
het ‘zelf’, om geboorte te geven aan het transpersoonlijke bewustzijn; Boogschutter. 
Die dan weer doorgaat, door Steenbok, Waterman en die eindigt dan weer in Vissen. 
 
Dus dit is de hele evolutionaire cyclus en Schorpioen.. De Zon gaat volgende week naar Schorpioen, 
zoals ik al zei, Mercurius is daar al, Venus is daar, Jupiter is daar, het gebeurt allemaal in Schorpioen, 
aaaahh!! 
De dood van het zelf, zoiets als de dood van het zelfbewustzijn. We moeten het hebben over het ego. 
En ik heb mijn werk al enigszins gedaan. Ik zag een artikel, geschreven door Matt Kahn, misschien zet 
ik het in de aantekeningen of zo, geweldige gast, ik ben het op veel punten met hem eens, maar deze 
ging over de relatie van het ego met seksualiteit. En evolutionaire astrologie uiteraard, hij heeft daar 
ook een aantal dingen over de melden. 
 
We zijn oneindige spirituele wezens, multidimensionaal, buiten tijd en ruimte, yoga-eenheid, 
eenwording met al wat is. En dan worden we geïndividualiseerde zielen, en die geïndividualiseerde 
zielen komen hier terug, incarnatie na incarnatie na incarnatie. En we geven onszelf een lichaam 
zodat we een driedimensionaal, materieel, fysiek bestaan hebben en we huren een ego. Het ego is, 
zoals ik het zie, een soort hondenslee, of….    Een paardenwagen of zoiets…. Het is het ego dat ons 
drijft, het brengt ons ergens naar toe, het is de baas van het fysieke lichaam. Het leeft in afscheiding 
en het gaat erom dat dit, ja, mijn fysieke lichaam is en dat behelst ook fysiek genot, het vervullen van 
mijn behoeften die oprijzen uit mijn dierlijke lichaam, dus de ziel is dit onbewuste, grotere element, 
de getuige, de waarnemer. En het proces van ontwaken verandert ons gevoel over ons zelf, van het 
ego, naar de ziel. Dus hoeveel van onze daden, verlangens, woorden, doelen hebben te maken met 
onze ziel, die zich wil verbinden met al wat is in de geest. En het ego, dat juist meer afgescheiden wil 
zijn en het is op zichzelf gericht, het is ik-mij-mijn en ik wil de controle houden, ik wil leiden en ik wil 
me goed voelen. Het ego wil zich goed voelen. En de manier waarop het ego zich goed voelt, is door 
fysiek en emotioneel drama en plezier en het streeft naar nieuw, nieuw, nieuw, nieuw dit en nieuw 
dat, ik wil een nieuwe partner.   Het is het ego dat altijd maar…  het is als de hersens van een aap, die 
maar niet kan ophouden met denken. Want ja, het ego is verbonden met die Mercurius-
linkerhersenhelft; denken, denken, denken, lineair, logisch, rationeel; als ik dit doe, krijg ik dat en bla 
bla bla… beheren, beheren, leiden, beheren… Alles aan de gang houden en dan aaaaaah!! 
 
En dan komt Leeuw eraan en het zelf komt naar buiten in Leeuw en dan gaat het in Maagd allemaal 
om het onder controle houden van alles en nog wat, en dan in Weegschaal, die creëert 
vanzelfsprekend de beste managers. Ik laat jou van alles doen met een glimlach, en dan komt 
Schorpioen. Schorpioen! 
En dan komt Venus in Schorpioen, en dat heeft te maken met de tijd van het jaar, of de tijd van je 
leven of wat het ook is, Venus is een veertig-dagen retrograde- cyclus van opnieuw overzien, en 
reflecteren op mijn verbinding met mijn fysieke lichaam, en Venus heeft te maken met aardse liefde. 
Neptunus is spirituele liefde. Venus is de lagere octaaf van Neptunus, dus het is heel mooi werk, als 
ze weer direct gaat lopen komt ze in een prachtige driehoek met Neptunus te staan.  
En vanzelfsprekend gaat Jupiter hier naar Schorpioen toe en die komt driehoek te staan met Cheiron 
daar in de laatste graden van Vissen, dus dat is een zeer helende tijd. Dit is een zeer helende tijd. 



En waar heeft Schorpioen mee te maken, vooral met deze thema’s; verlies, verraad, verlatenheid, 
verwaarlozing en misbruik. Dit zijn vijf zeer belangrijke elementen die te maken hebben met 
Schorpioen, krachten die buiten onze controle liggen. Onze partners, soms ook onszelf met onze 
impulsen en onze instincten en onze behoeften en verlangens zodat we onszelf niet eens onder 
controle hebben.  
 
Maar wat we willen, is verbinding. Schorpioen heeft ook te maken met macht, macht door 
samensmelting en vereniging en verbinding. Dus de seksuele kracht. Ik las ook nog iets anders over 
wat Boeddha zei. Boeddha zei: ‘als er een andere kracht was die net zo machtig was als seksualiteit, 
zou niemand ontwaken.’ Dit is hoe sterk de seksuele drijfveer en drijfkracht is. En ik voel dat we uit 
het patriarchaat geraken op dit moment en ik wil niet té controversieel zijn, maar het is net alsof we 
nooit op straat hebben mogen spelen. En nu we uit het patriarchaat komen is de religie, de 
samenleving en alles de deur aan het openen voor seksualiteit en dat is alsof we een nieuw speeltje 
hebben. We hebben iets om mee te spelen en iedereen rent over straat. Jaaa!! Polyamorie. Ik houd 
van iedereen! Open huwelijken. We openen ons en gaan spelen en bla bla bla bla.  En het ego zegt 
dan ‘Oh ja, ik heb hier al eeuwen op gewacht!’  
 
Dus de geest is uit de fles, pandora’s box is wijd open gesprongen en iedereen gaat in volle gang de 
overvloed tegemoet, en we hebben Tinder en we hebben.. we hebben Facebook en al die dingen en 
we hebben pornografie en iedereen zegt ‘wow’ en het is alsof ik nog nooit een ijsje gegeten heb en 
nu heb ik ijs in 31 smaken.  
 
Dus ja, het is nieuw, het is nieuw en het opent zich voor ons. En weet je, de uitdaging natuurlijk, we 
moeten kijken naar de individuele fasen, we kijken naar de individuele ziel, want er is niets dat van 
toepassing is op iedereen en uiteraard van toepassing op verschillende fasen in ons leven. Voor een 
tiener is het anders dan wat we nodig hebben als we veertig jaar zijn en anders wanneer we zestig 
jaar zijn. Dus er is deze hele… deze hele timing van onze biologische, astrologische jaren. Je kunt 
kijken naar je transits, Saturnus komt terug, Jupiter komt terug, Pluto vierkant en al dat soort dingen.  
Die verschillende perioden in je persoonlijke energieveld, in je persoonlijke evolutionaire patroon en 
behoeften, maar in het algemeen… Jeffrey Green zegt: ‘1% van de wereldbevolking is op natuurlijke 
wijze celibatair. Natuurlijk celibatair zijn betekent dat ik mijn seksualiteit niet onderdruk. Ik verdring 
het niet, maar ik ben gekomen tot deze harmonieuze relatie, waarbij ik niet wordt gedreven door 
mijn zintuigen of mijn ego, of mijn fysieke… realiteit waar ik op aangesloten ben, maar ik ben nu in 
staat om vanuit de plaats van waarnemer te kijken, de observator, om sacrale seksualiteit te beleven.  
 
Neptunus, breng Neptunus in de Venus-energie…  En dit is een tijd waarin we allemaal kijken naar 
onze wonden. Want onze wonden leiden ons naar onze gedragingen, de wonden leiden ons naar 
onze verslavingen. Het ego wil altijd meer, meer, meer, meer. 
Ik wil meer te doen hebben, ik wil meer drama, ik wil meer intensiteit, ik wil bla bla bla. En dit creëert 
pijn. We weten dat we te ver zijn gegaan als we iemand pijn doen. Of wanneer we onszelf pijn doen. 
Pijn is de… pijn is de vlag! Je bent te ver gegaan, ga terug naar start. Ga terug naar start. 
 
Dus we krijgen te maken met de pijn van verlies, verraad, verlating, verwaarlozing, misbruik, 
enzovoort en het gevolg is woede en verslaving en er zijn allerlei verschillende reacties, antwoorden 
op dit soort verwondingen. 
Dus dit is een fantastische tijd om te werken aan het bewust worden van onze wonden, waar we zijn 
verraden, waar we werden gekwetst, verwaarloosd. Misschien werden we als kind verwaarloosd en 
nu hebben we dus tonnen aan aandacht nodig. En nu hangen we die vuile was buiten, onophoudelijk; 
Kijk mij nou, kijk naar mij, speel met mij, raak me aan, ik ben verwaarloosd bla bla. 
Ik bedoel maar, er zijn allerlei manieren.   
 



Dus Venus gaat nu in feite terug naar Weegschaal. Ze is ‘whooo…. Schorpioen is ontzettend intens, 
man. Ik ga terug naar Weegschaal.’  In balans komen, balans, balans, evenwicht… 
En dan gaat ze weer terug naar Schorpioen voor de tweede keer, in november. Oh ja… Auw!!  
 
Dus ja, het is allemaal bezig, nietwaar? En vanzelfsprekend ‘vertrouwen’.  Openen, relaxen, intimiteit 
vraagt in zekere zin om veiligheid. Dus dit is een goede tijd voor het genezen van onze wonden die te 
maken hebben met verlies, verraad, verlating, verwaarlozing en misbruik. Zodat we opnieuw kunnen 
liefhebben, zodat we opnieuw vertrouwen krijgen. Zodat we onszelf kunnen laten zien en onszelf 
kunnen openen voor diepere vormen van intimiteit. En deze sacrale, prachtige seksualiteit kunnen 
ervaren. Ik neem hier niet het risico jou te vertellen wat niet sacraal is, als het nieuw is. Want het is 
allemaal projectie, het is allemaal fantasie. Het is allemaal inbeelding. Als je iemand niet kent, kom 
op zeg…  Als het realiteit wordt… wat was ook alweer dat andere wat ik las… Het wordt reëel als je 
verveeld bent. Monogamie, weet je wel. Dezelfde partner, steeds weer opnieuw, week na week, jaar 
na jaar, wat dan ook. Dan zegt het ego: ‘ik ben stervende, ik ga dood, het is allemaal voorbij, ik kan er 
niet meer tegen, ik heb iets nieuws nodig, iets sprankelends, iets opwindends, iets… bla bla bla. 
 Dus ik wil maar zeggen: het celibaat is een ander ding, maar ik ga daar niet eens aan beginnen, het is 
ontzagwekkend, en het ego zegt ‘aaaah, ik ga dood!’ 
 
Of je begint er plezier in te krijgen, dan ga je richting Boogschutter. Dat is vuur, uitbreiding van het 
bewustzijn. Waar beleef jij lol mee, waar haal jij je plezier vandaan? Waar haal jij je gevoel van 
voldoening uit? Is het emotioneel, fysiek. Ja, misschien is het fijn als het al die dingen bij elkaar zijn; 
heerlijk.  
 
Maar goed, hoe was de mantra ook alweer. Elke keer… 
 
Om echt te kunnen liefhebben 
moet ik dingen loslaten 
En niet altijd bezig zijn met het voeden 
van mijn hongerige ego 
 
De aard van het ego is dat wanneer je het voedt, het alsmaar groter en groter wordt. Zoals de draak, 
als je die voedt wordt hij groter en groter. En het ene verlangen roept het volgende verlangen op, en 
je krijgt meer verlangens en nog meer verlangens tot het klaar is om te… 
 
Jeffrey Green, mijn leraar van de evolutionaire astrologie zegt ‘je put je verlangens uit’, en ja… Als je 
naar het banket, je begint aan je voorgerecht en je eet zoveel als je kunt… dat herinnert me aan die 
Monty Python film, hoe heet ie ook alweer, the meaning of life of zoiets. En die man in dat restaurant 
eet zoveel spaghetti dat hij ontploft. Het is de leukste scene die ik ooit heb gezien in een film. Oh 
mijn God.  
 
Maar goed, ik praat teveel. Mijn vrouw maakt transcripten van deze video’s en als ik teveel praat zit 
ze eeuwig achter die verdomde computer, dus ik moet het kort houden. Maar we kunnen hier 
eeuwig over doorpraten, laat ik die mantra nog een keer geven. Het is zoiets als: 
 
Om echt te kunnen liefhebben 
moet ik dingen loslaten 
En niet altijd bezig zijn met het voeden 
van mijn hongerige ego 
 
Let op wat ik zeg ‘niet altijd’. Ik zei niet ‘nooit’, ik zei niet constant, ik moest denken aan ‘constant’, ik 
denk eerder ‘niet altijd’. Je moet de hond een kluif geven, je moet…  je kunt er een beetje op ingaan, 
maar je weet wanneer je te ver gaat, als je iemand kwetst. Dat is alles. Dat is alles voor jou vandaag.  



 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
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