
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 24 oktober 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 24 oktober 2018. Vandaag is het volle 
maan. De Zon is gisteren in Schorpioen gegaan, dinsdag en dan komt hij vanzelfsprekend in oppositie 
met Uranus. En ik bevind me hier in deze schitterende tempel, en ze weten niet eens precies hoe oud 
deze is. De Zon komt in oppositie met Uranus en komt conjunct te staan met Venus. En de volle 
Maan komt in conjunctie te staan met Uranus, dus we hebben de Zon en Venus in oppositie met de 
Maan en Uranus. Beide staan vierkant met de maansknopen.  
Ik weet niet precies waar ik heen ga, het is hier zo enorm groot, het is echt prachtig. Het zijn drie 
verschillende verdiepingen voor de drie verschillende werelden. Veel ervan is enigszins vernietigd, 
maar er is ook nog veel van overgebleven.  
De Maan gaat door Stier en komt donderdag vierkant Mars te staan daarboven in Waterman. Vrijdag 
gaat ze naar Tweelingen. Dan gaat ze vrijdag door Tweelingen heen, zaterdag staat ze vierkant 
Neptunus en dan gaat ze zondag naar Kreeft.  
 
Okee, allemaal. Het regende gisteren bij die andere tempel die ik bezocht… ik maak vandaag het 
Pele-rapport verder af. Dit is de Maantempel. Dit is de ingang naar de baarmoeder. Ik zal kijken of ik 
wat meer beelden hiervan kan laten zien aan het einde van het rapport. Het is exact op dit moment 
volle Maan, de Maan is zojuist Stier binnen gegaan. Uranus staat op 0 graden Stier. De Zon is zojuist 
naar Schorpioen gegaan, Venus loopt retrograde terug naar de Zon en je zult het voelen. Ik weet dat 
ik het voel, Uranus is het zenuwstelsel. 
En als de Maan  -gevoelens, mijn innerlijke kind, sommige onzekerheden die ik heb, sommige 
angsten- op Uranus afloopt… Uranus is de grote wakkermaker, de grote bevrijder, dat is waar de 
mantra van vandaag mee te maken heeft. En in het teken Stier betekent dit ‘ontwaking, bevrijding, 
nieuwe manieren om onszelf lief te hebben,  nieuwe manieren van ontvangen, nieuwe talenten en 
capaciteiten die we kunnen inzetten om te overleven, om onszelf te bedruipen. Maar het punt is, het 
lastige punt van Uranus,  Uranus symboliseert in de astrologie het persoonlijk onbewuste. Het is 
onbewust. Als zodanig is het onbewust. Het is niet per se zo dat we bewust zijn, klaar zijn, willen, in 
staat zijn, wensen om onszelf te ontwikkelen, nieuwe capaciteiten, nieuwe talenten. Het kan zo zijn 
dat we in het diepe gegooid worden, het onbewuste geeft ons een schop onder de kont en zegt ‘oké, 
plotseling is je bankrekening leeg en je zult nieuwe manieren moeten vinden om geld te krijgen’.  Of 
plotseling… weet je, het zijn plotselinge, onvoorspelbare gebeurtenissen die ons uit onze 
comfortzone halen. Weg uit het bekende en het vertrouwde, de Maan is het bekende en het 
vertrouwde en dat vindt plaats in Stier. Stier staat voor mijn vijf fysieke zintuigen. Mijn fysieke 
lichaam. Mijn bezittingen, mijn seksualiteit, dit is echt zo’n tijd.  En wat staat daarmee in oppositie? 
De Zon conjunct met Venus in Schorpioen, en Mercurius conjunct Jupiter in Schorpioen. We hebben 
die vier planeten nu in Schorpioen. En dit staat voor de behoeften van anderen, eisen van anderen, 
wensen van anderen, dingen van anderen, en dat kan betekenen dat we ons gespleten kunnen 
voelen door eisen, manipulatie, exploitatie, kortom allerlei soorten problemen, dat kunnen zelfs 
belastingen zijn, maar het kan ook om een erfenis gaan, het hoeft niet allemaal slecht te zijn. Dit kan 
ook een tijd zijn van plotseling iets als ‘wow, ik heb de loterij gewonnen’, Stier is mijn ‘bronnen, mijn 
geld’. Plotseling ben ik verliefd, en plotseling doe ik…   ik bedoel maar, het is vooral veel plotseling. 
Plotselinge ontwaking, plotseling ‘oh wow, dit is wie ik ben’, of ‘dit is wat ik altijd heb gewild’.  
Stier staat voor mijn waarden. Wat is belangrijk voor jou. Wat echt belangrijk voor jou is, kan wellicht 
verandering zijn. Verander je waarden. Als je ziel zich ontwikkelt, krijg je nieuwe verlangens. Je 
waardeert niet meer iets op dezelfde manier als je 35 bent als toen je 5 was. Dus wat we waarderen, 
verandert. Dat is onderdeel van het evolutionaire proces. En dat is waar het nu echt om gaat. 
 
En nu hebben we ook te maken met de Kazemi (Taekwondo-term).  Dat is de Zon/Venus conjunctie 
die eraan zit te komen, en dat is die aflijning: Aarde, Venus, Zon. En dit is het begin. Dit is als het ware 
het begin van een heel… de omloop-cyclus van Venus is 584 dagen, dus dit komt niet heel veel op 
deze manier voorbij. En het is een zeer diepe, diepgaande kans om diep te gaan, om diep te voelen 



en te transformeren op een zeer diep niveau. En ik zou zeggen dat deze transformatie te maken 
heeft met een begrip van wat liefde inhoudt. Wat betekent een relatie. Er is romantische liefde, er is 
fysieke liefde, er is zielsliefde, er is spirituele liefde, er is…   liefde kent zoveel lagen en zoveel niveaus 
en zoveel verschillende uitingsvormen.  Er is moeder/dochter-liefde en dan is er intieme en seksuele 
liefde en dat is zeer, zeer verschillend. En ons vermogen om ons hart te openen, liefde kan 
deemoedig zijn, Schorpioen kan deemoedig zijn, want hoe dichter we bij iemand komen, hoe dieper 
we liefde voelen, hoe meer we onze bescherming laten vallen en hoe meer we ons werkelijke zelf 
laten zien, en onze angsten en ons verleden en onze bagage. Dit is een tijd van het loslaten van 
bagage uit het verleden; pijn, wonden, perioden dat we ons verlaten voelden, tijden waarin we 
verlies leden en ons te openen voor de nieuwe liefde.  
Dit is een tijd waarin nieuwe relaties echt kunnen beginnen, waarin nieuwe wegen zich echt kunnen 
openen met echte diepe verbindingen voor het leven.  
Waarom?  Omdat deze volle Maan vierkant staat met de maansknopen die te maken hebben met 
onze bestemming, met onze zielsintentie. En het komt echt uit Waterman nu, en in Leeuw. Die 
noordknoop van de Maan staat in Leeuw, wat mij weer terugbrengt naar de mantra. Dit is waar de 
mantra vandaan kwam, laat ik ‘m even uitspuwen nu. 
 
Pacha Mama… ja, ik ben hier, ik ben hier in het Andes gebergte waar ik een ceremonie doe met Don 
Lorenzo, de Sjamaan, en we zijn echt… Pacha Mama is niet alleen maar de aarde. Ze is de totale 
kosmische moeder en dat is inclusief de aarde, maar het is alles binnen ruimte en tijd, dus ze draagt 
ook de hemelsfeer in zich. Als je..  deze Pacha Mama is groot en als je… de Uku pacha is de 
onderwereld, het verleden, de Schorpioen, diepe krachtige energie, lastig, pijnlijk. En ze oordelen er 
niet over als zijnde licht en donker. Ze zeggen gewoon, het is gewoon zwaar. Zwaar. We laten 
gewoon los wat zwaar is om naar het licht te kunnen bewegen. Ik vind dat mooi, ik houd daarvan. 
Niet goed en slecht en goed en fout, maar gewoon ‘zwaar.’  Dus het is meer zo van ‘mama, leg je 
lasten neer’, oh dat doet me denken aan die song van de Allman Brothers, Sweet Mama, won’t you 
lay your burdens down. 
Dit is een tijd om lasten van je af te werpen en er gewoon voor gaan. 
En die noordelijke maansknoop is in Leeuw; creatie. Creëren. Mezelf opnieuw creëren, het tonen van 
mijn talenten, wie ik ben, ik ben wie ik ben. En dat komt naar buiten op hele mooie creatieve 
manieren. En dan hebben we hier…  Pacha Mama.   Kay Pacha, de poema, dus we hebben de slang en 
dan hebben we de poema, en Hanan Pacha, dat zijn de hogere sferen, bevindt zich buiten tijd en 
ruimte, dat is buiten Pacha Mama.  
 
En dit is Uranus en Neptunus die echt overal buiten staan, die staan ver voorbij ons…  ons intellect en 
ons ego.  Dus als we de Maan conjunct Uranus hebben, dit betekent dat energie ver bij ons intellect 
vandaan staat, ver buiten ons ego, en die willen geboren worden in ons bewustzijn, in onze identiteit, 
in onze wereld. 
Dit is de tijd om geboorte te geven aan een nieuwe wereld. Laten we dat verdorie gaan doen! 
Dus… 
 
Pacha Mama roert zich en doet me ontwaken (Uranus is de wakkermaker) 
om meer te zijn dan ik was. 
Soms is het gemakkelijk en voel ik me niet opgesloten 
Maar nu zegt ze ‘doorzetten en uitbreiden’.  
 
Soms is het zo dat je met de stroom meegaat, en alles is fijn en het is goed en alles lukt gewoon en 
dan zijn er ineens andere tijden. Misschien moet je jezelf uit je bed sleuren, misschien heb je dat 
vervelende gesprek met je geliefde of je baas, of je ouders en dan is het beter om ruimte te maken. 
Dit is zo’n tijd waarin je kunt zeggen ‘ik heb ruimte nodig om mezelf volledig te kunnen uitdrukken, 
alles wat ik ben. Meer dan ik ooit ben geweest. 



Dus we zijn allemaal, en ieder van ons op dit moment, ondergedompeld in… we absorberen, sta 
jezelf toe om te kracht te ontvangen en de grootsheid van wie je bent. En dan.. boem! Maak ruimte. 
Maak daar ruimte voor, jôh. Maak er ruimte voor vrij. 
Maak dat duidelijk aan de wereld, zeg ‘hé, ik kom er echt aan!’ 
 
Even kijken… Ik ga dit afronden en ik wil je een beter beeld geven van de ‘baarmoeder’ van de…  ik 
weet niet of ik daar naar binnen kan gaan, het is de donker voor camera, maar laat ik daarheen gaan 
en eens kijken , ik weet niet… ik weet niet wat jullie kunnen zien, als je kunt zien…   
Oh ja… maar goed, ik ga even uit de weg, ik val van die verdomde… zie je dat?  Ik weet niet wat je 
ziet, maar het is waarschijnlijk wel goed.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
 
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
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