
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 3 oktober 2018 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 3 oktober 2018. En, ik weet het niet, 

maar het is zojuist opgehouden met regenen. We krijgen dit al dat water niet voor niets in deze 

rivieren. Ik denk niet dat ik mijn tuin uit ga. Naar buiten gaan en doorweekt raken, met modder. Kijk 

eens, zie je die libelle daar? en een vlinder… oh, daar gaat de libelle. Even kijken hoe dicht ik bij de 

vlinder kan komen, deze groot in beeld brengen, oh daar gaat ie.  

 

Dit is een astrologie-rapport, laten we het daarbij houden; de Maan staat in de laatste graden van 

Kreeft op dit moment, en dat blijft zo voor een paar uur, want ze gaat vandaar naar Leeuw. Kijk eens 

naar die boom aan de overkant van de straat, prachtig! Ik houd van die gele bloemen. Maar goed… 

Ja, ze gaat naar Leeuw en dan komt ze vierkant te staan met Uranus, net voordat…  op dit moment 

staat ze driehoek met Jupiter, geen wonder dat ik vanmorgen wakker werd en me zo goed voelde. 

Dit is echt heel fijn als je wakker wordt met zo’n goed gevoel. Ze gaat naar Leeuw en vrijdag na haar 

transitie, conjunct met de noordelijke maansknoop en al die fijne dingen, de oppositie met Mars en 

vierkant met Venus, en dan gaat ze vrijdag naar Maagd. En vrijdag, vrijdag is een soort keerpunt, 

want Venus gaat stil staan en daarna retrograde, jazeker. En ze zal veertig dagen lang retrograde 

lopen. Dat is zoiets als veertig dagen in de woestijn. Dus wees voorbereid, ik denk dat je wel weet dat 

iedereen het daarover heeft en je zult er nog veel meer over horen; de onderwereld. 

Ze staat in Schorpioen, ze is daar feitelijk…  nou ja, dat is sinds begin september dat ze vierkant stond 

met Mars. En het is een Venus vierkant Mars van zes weken, en die is van september tot half 

oktober, dus dat is echt… ai ai ai. En ze staat feitelijk ook stil op de 11e graad van Schorpioen voor 

tien dagen. Vanaf 28 september tot 12 oktober, Venus staat op dezelfde graad. Ik zal het Sabian 

symbool voorlezen voor die graad, heel krachtig. Heel krachtig, ze zit daar stil en gaat retrograde, ze 

zal teruglopen, retrograde en helemaal naar Weegschaal.  

Maar laten we dan doorgaan, want zondag gaat de Maan naar Weegschaal. En ze zal de maand 

afsluiten. Dus we hebben te maken met de balsalmische maan, ze is tanende. Ze wordt kleiner en 

kleiner en kleiner ter voorbereiding op de nieuwe Maan die maandag zal plaatsvinden. En dat is een 

zeer sterke nieuwe Maan daar in Weegschaal, en het is…   de Maan loopt af op een vierkant met 

Saturnus, driehoek Mars. En dan dinsdag gaat Mercurius naar Schorpioen.  Wie weet kan ik een close 

up krijgen van de kokosnoten daarginds. Ik kan er een paar plukken en dit het kokosnoot-rapport 

noemen. Het bananen-rapport, het kokosnoten-rapport. Maar okee… laten we eens kijken wat er 

aan de hand is met al deze goede, fijne dingen. Ik zal naar de camera gaan en de mantra voor deze 

week bespreken, de energie die zich gaat aandienen en waar we ons in bevinden voor een 

behoorlijke tijd met deze Venus retrograde. Veertig dagen in de woestijn. Niet zozeer de woestijn, 

maar de onderwereld. Okee… hoe dan ook, ik spreek je snel. 

 

Okee allemaal. 

Ik ga hier gewoon zitten en wat dingen voorlezen vandaag van de Sabian symbolen. Ten eerste 

sluiten we dingen af, een maancyclus die begon met een nieuwe Maan in Maagd, dat kun je je 

wellicht nog herinneren en dat was op de 18e graad van Maagd. En die 18e graad, het Sabian 

symbool, is een Ouija bord.  

Een Ouija bord; de mogelijkheid om diepere spelonken te bereiken van de onbewuste psyche. En 

gevoeligheid voor paranormale ingevingen en voortekenen. Dus dit is bijna als een voorbereiding 

voor Venus die afdaalt in de onderwereld; het podium is als het ware geplaatst, voor ons, om 

gevoeliger te worden voor de subtiele energiestromen, die plaatsvinden onder de lagen van ons 

bewuste ego.  



Venus in Schorpioen, Jupiter in Schorpioen, dit is de reis in de onderwereld. En die zal worden 

vergezeld door de Zon, die later besproken wordt. Maar dit is…  we zijn als het ware in proces. We 

bevinden ons in het proces. En die processen beginnen uiteraard in onze vorige levens, dit leven 

bracht ons naar onze kindertijd, we zijn niet gisteren pas geboren. We hebben allemaal een verleden. 

En Venus die door Schorpioen gaat, Jupiter die door Schorpioen gaat… ik noemde dit jaar het jaar van 

de alchemistische transformatie door dood en wederopstanding. We moeten heel veel over 

Schorpioen praten in de komende paar weken. Misschien zelfs wel voor de komende maanden, 

misschien voor de rest van ons leven. Maar goed, dat heeft de boel in de startblokken gezet. 

 

Maar nu is het interessante, als wij bijna precies een jaar terug gaan, 5 oktober, als je je dat nog 

herinnert, 2017, dan was er een Venus/Mars-conjunctie in Maagd, die deze cyclus op gang heeft 

gebracht, dus Venus en Mars kwamen samen in Maagd. 

En Venus gaat sneller vooruit dan Mars, dus ze maakte een driekwart vierkant en ze kwam in 

oppositie te staan, en nu komt ze in een driekwart vierkant terecht. En zoals ik al zei, ik had het over 

dit driekwart vierkant die zes weken zal duren, want ze gaat stil staan. Precies op het moment dat 

Mars eraan komt. Dus de wortels van deze cyclus zijn een jaar geleden gelegd, en je zou problemen 

kunnen tegenkomen, relatieproblemen, financiële problemen, problemen met je baan, alles wat te 

maken heeft met delen. Van bronnen, waarden, geld, seksualiteit en intimiteit, macht. Schorpioen 

heeft te maken met het delen van macht; samensmelten.  Dus dat soort problemen, daar gaan we 

allemaal mee te maken krijgen hier, met deze Venus retrograde.  

Het mooie eraan is, dat die conjunctie plaatsvindt op de 20e graad van Maagd; een karavaan van 

auto’s die op weg is naar de westkust. De noodzaak van samenwerking om allerlei nieuwe wereld-

ervaringen te bereiken; samenwerking. Verenigen. Samensmelten. Verbinden, om dit westen te 

bereiken, de nieuwe wereld te bereiken, de nieuwe toekomst. Het is het combineren van bronnen, 

het combineren van onze energie. Geslachtsgemeenschap, het is het samenbrengen van onze 

lichamen om baby’s te maken. En dat is zeker een nieuwe toekomst, toch? Dus het gaat echt ergens 

over. 

 

En dan hebben we nog dit… Ik wil die niet lezen, jakkes! Venus stationair, zoals ik al zei, van 28 

september tot 12 oktober op dezelfde graad. Dat betekent dat ze daar gewoon blijft zitten. Boing! 

Waar zit ze, ze zit op de 11e graad; een verdrinkende man wordt gered. De kerngedachte is, de diepe 

bezorgheid van de sociale groep voor de veiligheid van individuen.  

Nogmaals: samenwerking, samenkomen en ik ga het erover hebben wat dat allemaal inhoudt met 

het laatste Sabian symbool dat ik je wil brengen, is dit symbool voor de nieuwe Maan. Het symbool 

voor de nieuwe Maan is wat lastiger. Het zet de toon voor de komende maand, het is de zestiende 

graad van Weegschaal: na een storm staat een aanlegsteiger, die moet worden omgebouwd, die 

operationeel moet blijven, als een stabiele verbinding tussen het uitgestrekte onbewuste en het ego-

bewustzijn.  Dus dit is waar we nu zijn. Dit is de energie die er nu is, waar we nu in zitten. En het is 

een energie die opstijgt uit de diepten van ons verleden; Schorpioen, alle watertekens, Kreeft, 

Schorpioen en Vissen en die hebben allemaal te maken met loslaten van het verleden. En uiteraard 

komen dan al die herinneringen naar boven, ze triggeren angst en onzekerheid, en waar moeten we 

overheen zien te komen. Laten we naar de tegenstellingen kijken.  

Wat staat er tegenover Schorpioen? Stier. 

Stier is ons vermogen om onszelf lief te hebben, zelfvoorzienend te zijn, voor onszelf te zorgen… als 

dat zwak is… en hoeveel van ons zijn daar zwak in… Hoeveel van ons hebben onvoorwaardelijke 

zelfliefde. Niet zoveel mensen die ik ken. Waar we voelen dat we tekortschieten, of ergens niet toe in 

staat zijn of voelen niet waardevol te zijn, creëren we angst. We hebben moeite met vertrouwen, we 

willen geen vijanden aantrekken,  we willen niet meegenomen worden voor een ritje, of 



gemanipuleerd worden, of worden uitgebuit.  En dit is een vereiste, om onszelf te laten zien, vragen 

om onze behoeften te kunnen vervullen, voor onszelf gaan staan,  en te confronteren.  

Wat is Schorpioen? Krachten die buiten onze controle liggen. Jeffrey Wolf Greene, oprichter van de 

evolutionaire astrologie. Ik vergeet het nooit. Wat is Schorpioen, dat heeft te maken met macht, en 

die zegt:  er zit macht in wat ik weet en onder controle kan houden, en machteloosheid in wat ik niet 

weet en niet onder controle heb. 

 

Zoals ik al eerder zei, er staan zoveel planeten in de tekens Weegschaal tot aan Vissen op dit 

moment. We krijgen allemaal te maken met krachten die buiten onze controle liggen in de komende 

weken. Een paar maanden lang. We hebben onze intieme partners niet onder controle, we hebben 

anderen niet onder controle, het geld van anderen, waar anderen waarde aan toekennen, wat ze 

geloven, of waar zij achteraan zitten. Dit is een tijd waarin we te maken hebben met hebzucht, 

jaloezie, wrok, met dit… je weet wel…  ik wil niet gemanipuleerd worden. 

Maar ik kan ook -in mijn verleden- laten we kijken naar de andere tegenstelling. 

 

Mars in Waterman staat in oppositie met Leeuw. Leeuw, het is mijn show, ik ben de koning, ik ben de 

koningin. Deze tegenstellingen van Stier en Leeuw kunnen ook wijzen op condities en situaties 

waarbij we teveel zelfvertrouwen hebben of overmatig egoïstisch, of overmatig beschermend, of ons 

juist onbewust zijn van andere mensen; de behoeften van anderen, het geld van anderen, de 

waarden van anderen, het hart van anderen, en dan doen we ons eigen ding, op onze eigen tijd en 

op onze eigen manier. En nu -met dit driekwart vierkant- komt het terug. 

Dus dit is een geweldige tijd voor het ontvangen van informatie. En of het nu door counseling is, of 

door je intieme relaties, door je zakenpartners, door je Facebook-vrienden, door je reputatie, ik 

bedoel te zeggen dat dit echt een tijd is van reflectie. Reflecteren op wie ik ben, wat ik heb gedaan, 

hoe dat is ontvangen of juist afgewezen, door anderen. En hoe ik dat kan verbeteren, het beter kan 

doen, het loslaten van een deel van mijn ego-bewustzijn. En die inbreng echt kan ontvangen.  

 

Luister, Venus en de vrouw, gaat over luisteren. Ze heerst over de trommelvliezen en luisteren. Het is 

tijd om te luisteren. Een prachtige tijd voor counseling, een prachtige tijd voor therapie. En wat is dat 

dan… het kan eng zijn, nietwaar? Het kan eng zijn, ik bedoel maar. Hoe voelt het als je partner zegt ‘ik 

denk dat we counseling nodig hebben.’ Of beter nog ‘ik denk dat jij therapie nodig hebt, of 

counseling’.  Aaah..! 

Of hoe is het als je partner, je intieme partner zegt ‘ik wil mijn seksualiteit onderzoeken’.  Ja 

nogmaals, dit zijn echt hele persoonlijke dingen, persoonlijk, persoonlijk. Wat is er verder nog?  

Gedeeld geld. Je partner zegt ‘ik heb een oplaadpas op jouw naam’. Begrijp je? 

Of je zakenpartners, de mensen waar je geld mee hebt gedeeld, of hebt geleend en ze kunnen je niet 

terugbetalen. Of ze willen je niet terugbetalen. Dan wordt je financieel uitgekleed. Dit is een tijd van 

verlies. Dit verlies is onderdeel van een evolutionair proces. Loslaten en streven naar meer. Dus het is 

ook een hele creatieve tijd.  

 

Mars in Waterman streeft ernaar om de lat hoger te leggen. Groter bewustzijn, meer gewaar zijn, 

een grotere objectiviteit. Het gaat om de behoeften van de groep, het gaat om de behoefte van de 

relaties, het gaat om de behoeften van de kinderen, het gaat om de behoeften van de planeet, het 

gaat om… ik zou willen zeggen creatieve spanning. Het vierkant is creatieve spanning. Ik wil dit echt 

zien als een superkrachtige tijd. Het kan pijnlijk zijn om ons bewust te worden van hoe we anderen 

pijn hebben gedaan en we moeten onszelf vergeven. Of hoe ons pijn is aangedaan en hoe we 

anderen moeten vergeven want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. 

We zeilen samen op deze schepen. Dit is zo’n geweldige tijd. 



Ik wil niet dieper ingaan op ‘de redder’, maar het Sabian symbool over die verdrinkende man die 

gered wordt, dat is niet door een individu gedaan, het is gedaan door de groep die bij elkaar kwam, 

om die verdrinkende man te redden. Dit zijn wij die samenkomen. Zorgen voor het hart van elkaar, 

zorgen voor het leven van elkaar, en dat betekent ook het overstijgen van eigenbelang, en het 

overstijgen van mijn geld, mijn macht, mijn faam, mijn reputatie, seksuele bevrediging, ego-

behoeften en verlangens om er echt voor iemand te kunnen zijn. Dus dit is waar liefde echt mogelijk 

is. 

Venus en Schorpioen willen zielsvereniging. DE liefde. Schorpioen, Venus; wow! Dus het potentieel, 

de mogelijkheden die hier liggen; om van het verleden af te komen,  van angsten af te komen, de 

kwetsuur, de pijn… luisteren en dit kan juist zo’n prachtige tijd zijn. Het is echt een tijd zoals ik al zei, 

voorzichtig zijn. En dat brengt me bij,… de mantra; 

 

De uitbreiding van mijn bewustzijn 

kan een gevaarlijke aangelegenheid zijn 

Waar harten worden gekwetst en levens verloren gaan, 

dus ik zal echt voorzichtig moeten zijn.  

 

Deze nieuwe Maan op die graad van… verschijnt waar… we erop uit gaan om in de boot te komen, 

om de zee op te gaan, en de zee vertegenwoordigt het collectieve onbewuste, Neptunus, Vissen. De 

oceaan van het collectieve onbewuste.  

En ik ga erop uit, dit is het uiterste wat ik kan doen, ik moet de veiligheid en de zekerheid van het 

land verlaten om in mijn boot te stappen. En als er een storm woedt, en dit kan een storm zijn. En 

dat kan de bevolking zijn, dit kan nieuws zijn, dit kan economisch nieuws zijn, dit kunnen meer 

onthullingen zijn over overdaad, of hebzucht. Of leiderschap dat gaat omvallen. En het kan een tijd 

zijn die ons echt bij elkaar brengt. Die zorgt dat die pier gerepareerd en opnieuw gebouwd wordt, 

zodat we onszelf kunnen uitbreiden en verder de zee op kunnen gaan, van de spirit, van het 

collectieve onbewuste, die elk potentieel herbergt, dat is het rijk van de ‘geest’. 

Dus het is een tijd, het is een mooie tijd, het is een gevoelige tijd, het Ouija bord, we worden allemaal 

gevoeliger. En als we gevoeliger worden, kunnen gemakkelijk worden gekwetst, maar we kunnen ook 

gemakkelijker voldaan en bevrucht worden, zodat we ons kunnen uitbreiden naar een krachtiger, 

mooiere uitdrukking van onszelf,  zoals die bloemen achter ons. Denk aan de stromende regen, de 

stortregen hier in de buurt, en dan die bloemen. 

De zaadjes moeten uitbreken uit de veiligheid van de schelp, en ontkiemen en dan blootgesteld 

worden aan teveel zon en wind, en regen en die wordt helemaal overspoeld, of wordt opgegeten 

door een dier, omdat het kwetsbaar is en jong. Wat een bloem nodig heeft om te bloeien. Denk daar 

maar over na, het milieu kan vrij hardvochtig zijn. En wij kunnen te maken krijgen met stormen, we 

hebben te maken met stormen, op diverse plaatsen in de wereld. Onze gelijken hebben behoefte aan  

reparatie, dus laten we samenkomen. In het heden…  Ik denk dat ik een song moet meenemen voor 

ieder pele-rapport in deze dagen. Het is geweldig. 

 

Nog een keer, ik wil je niet ophouden, laten we voor de mantra gaan. Herhaal dit maar voor jezelf en 

het is ook nog zo: wees voorzichtig  met jezelf. Wees niet te hard voor jezelf, als je er een zooitje van 

hebt gemaakt, iemand hebt gekwetst, bied je excuses aan. Geef het toe, neem het tot je. Er is niets 

mooiers dan iemand die naar je toe komt, en sorry zegt. Dat is gewoon dat je je hart opent en dan 

‘ah, dank je, dat voelt zo goed, dat maakt iets goed, dat maakt iets goed. Dat is healing. Een 

supermooie tijd voor healing. Venus retrograde. Naar de positieve kant kijken. 

 

Nog een keertje: 



 

De uitbreiding van mijn bewustzijn 

kan een gevaarlijke aangelegenheid zijn 

Waar harten worden gekwetst en levens verloren gaan, 

dus ik zal echt voorzichtig moeten zijn. 

 

Zorg voor jezelf, zorg voor anderen. 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


