
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 14 november 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 14 november 2018. Ik ben thuis gekomen 
naar onze ‘relatie-orchidee’. Het zijn er eigenlijk twee en ze staan volledig in bloei. Zo schitterend! 
Wow! 
En ja, vandaag is het woensdag, de Maan staat in Waterman en ze beweegt voort en komt vierkant 
te staan, morgen, donderdag op 23 graden Waterman naar 23 graden Schorpioen, voordat ze naar 
Vissen gaat. 
Ze komt samen met Mars, want morgen -donderdag- gaat Mars naar Vissen. Dus we krijgen te maken 
met een Maan conjunct Mars, in de allereerste graden van Vissen in een vierkant met Jupiter, in de 
eerste graden van Boogschutter. 
Mars zal in dat vierkant blijven naar Jupiter en dat zal ook de hele week zo zijn. Dit is maandag exact, 
dus we hebben te maken met Mars die van teken wisselt, die dan naar Vissen gaat en vierkant komt 
met Jupiter.  
 
De andere dingen waar ik het vandaag over wil hebben, is dat we vrijdag een interessant fenomeen 
hebben, waarbij Venus direct gaat lopen en Mercurius retrograde gaat op dezelfde dag nota bene. 
Hoe vind je dat? Zodra de ene vooruit gaat, gaat de ander achteruit, dus we hebben Venus en 
Mercurius die stil gaan staan en dezelfde dag van richting gaan veranderen. En dat is vrijdag. 
Vergeet niet dat Venus nu stationair gaat op zo’n 25 graden Weegschaal, ze is de heerser van 
Weegschaal dus ze staat zeer sterk in Weegschaal, en ze staat nog steeds in oppositie met Uranus op 
29 of 28 graden Ram, dus dat zijn de dingen waar ik het over wil hebben. En dat zou genoeg moeten 
zijn voor gesprekstof. Ik ga naar de camera toe. 
 
Oké allemaal, ik ben levend thuisgekomen. Het is fijn om vanaf grote hoogten te komen en adem te 
kunnen halen, wederom en weer wat luchtvochtigheid te hebben, maar mijn keel zit dicht, dus ik 
hoop dat ik door dit Pele-rapport heen kom. Ik moet al die readings doen, ik had het gisteren zwaar 
met die readings omdat ik mijn stem aan de gang moest houden, maar ja… genoeg over mezelf. 
Wat is er gaande? 
Nou, er zijn veel dingen aan de gang. Deze verschuiving van Mars naar Vissen na zes maanden in 
Waterman. Mars, Waterman, oké, dat is revolutie, opstand, transparantie, plannen van de toekomst, 
het zien van de toekomst, het verbeelden van een nieuwe toekomst, uitbreken, banden doorsnijden 
met het verleden;  ik moet mezelf zijn, ik moet mijn eigen weg gaan, ik heb onafhankelijkheid nodig 
en vrijheid en ik moet mijn derde oog openen, en onthechting en bla bla bla.  Dat is echt.. dat is echt 
wel iets. Hij ging retrograde en kwam weer terug in Steenbok, hij raakte de zuidelijke maansknoop, 
Lillith, dit zijn allemaal dingen die spelen.  
 
En nu gaat hij naar Vissen. Een heel ander verhaal voor de komende maand. Mars gaat door Vissen 
en dat is zoiets als de strijder (Mars) die een diepe grot binnengaat. Vol met geesten en spirits en 
onzichtbare wezens en rook en mist, en dat is ‘wat, wie, waar?’ Mars in Vissen kan gemakkelijk 
verdwalen. In chaos, in waanbeelden, verslavingen.   Wild, het kan gekmakend zijn; geen grenzen, 
geen wetten, geen regels. Alles loopt gewoon, het is allemaal goed, wat er ook gebeurt dus het is 
als….. 
Er is ook een veel hogere Vissen, dat is de kruinchakra, spirituele begeleiding, de mysticus, begeleid 
worden door iets heel puurs, oneindig, liefde en de onvolwassene, de lagere trilling, en staat voor 
verwarring, ik weet niet waar ik naar toe ga, ik leef in het moment, ik ga met jou mee of met jou, of 
jou, of jou. Er is geen zelf, geen ego, geen bewustzijn. Vissen staat voor het collectieve onbewuste.  
  Terwijl hij daar staat komt hij Neptunus tegen en zoals ik al zei, komt de Maan daar ook aan, we 
hebben een paar dagen dit weekend dat ook de Maan in Vissen staat,  samen met Mars. En dat staat 
vierkant met Jupiter, tjonge jonge! 
 



Jupiter zegt ‘ja, meer! Uitbreiding, ga die grot in.  Worstel daar met die spirits, kom in beweging daar, 
net zoals bij de zoektochten en de avonturen, en vrijheid en ruimte. En het vierkant kan zeer extreem 
zijn. Het kan teveel zijn. Dus kan een hele wilde week zijn. Mars in Vissen Jupiter in Boogschutter is 
als…..  Feestje! Ga ervoor! 
 
En de Zon in Schorpioen betekent, laten we afdalen, laten we erin gaan, laat het intens zijn,  laten we 
samensmelten, éénworden, verbinden, jaaa!  En Venus, zeer krachtig en sterk in Weegschaal, heeft 
te maken met schoonheid en liefde en zachtheid. En er goed uitzien, dit kan een zeer interessante 
tijd zijn.  
 
De noordknoop in Kreeft, 29 graden, kwam daar onlangs binnen, staat anderhalf jaar in Kreeft; wat ik 
wil, mijn toekomstige zielsintentie, en dat is om emotioneel -Kreeft is een waterteken-  te verbinden, 
eén te worden, een connectie te maken; de lepel, vastgehouden worden, verzorgd worden, 
verbonden te zijn, gevoed, geliefd. Dat is echt heel zacht en zoet. Dit kan echt een zachte tijd zijn. 
Waarbij we echt thuis komen, in ons hart, in onze emoties, in onze energie. 
 
En dan vanzelfsprekend nog Mercurius die retrograde gaat. Dat is weer iets anders, weet je. Zoals 
stop met de zaak en de commercie, en het vooruit denken en met dit… met dit ego/ego-zelf of zoiets, 
en reflecteer op Boogschutter, de waarheid. De hogere waarheid, de hogere begeleiding. Waar draait 
het nu echt om, wat is er nu echt belangrijk. Natuurwetten, natuur, zelf. Het is een prachtige tijd om 
de liefde te bedrijven in de bergen of zo, het is… het is… je verbinden met de natuurkrachten, 
stromen, beweging, energie van… ik denk daarbij graag aan Vissen, Neptunus is goddelijke liefde, 
Venus is aardse liefde. En als die twee heel sterk zijn  -Neptunus is de heerser van Vissen, hij voelt 
zich thuis in Vissen, en Venus heerst over Weegschaal, zij is thuis in Weegschaal – dan is het echt een 
liefdevolle en prachtige tijd.  
 
En zoals de mantra van vandaag zegt: het is… ik wil hierop ingaan en er een kort Pele-rapport van 
maken. En dat is: 
 
Als een kudde wilde paarden 
Is mijn ‘id’ moeilijk onder controle te houden 
Maar hoe helderder ik zie wat mij lief is, 
Hoe meer kracht er zal ontstaan vanuit mijn ziel 
 
Dus sommige van deze dingen, Jupiter in Boogschutter, Mercurius die retrograde gaat in 
Boogschutter, helpen ons uit de schaduw te komen en uit de duisternis en het is echt tijd om een 
hoger doel te bepalen. Een hogere bedoeling, om echt te streven naar die zoektocht naar de heilige 
graal. De zin van het leven, we zoeken naar de Graal. En naar de waarheid tegelijkertijd, met Mars 
die naar Vissen gaat. Zoals ik al zei, er kan zo’n tendens zijn van een kudde wilde paarden, Mars en 
Vissen… whoa! Laten we gewoon wild tekeer gaan en rennen over de heuvels en de bergen zonder 
richting, geen doel, geen betekenisvolle toekomstvisie, geen mikpunt hebben voor de pijl van de 
Boogschutter, neeee…. Gewoon maar iets doen, maakt niet uit… ja toch? 
 
Het is ons ‘id’, Mars kan als het ‘id’ zijn, het Freudiaanse id is zoiets als het innerlijke kind, wild, 
gericht op jezelf, narcistisch, het dierlijke zelf, en dat zijn fundamentele, basale verlangens. En als die 
dan in.. Vissen kan nogal primitief zijn en wild, op een onschuldige manier, maar onschuld of naïviteit 
kan ook verblindend zijn.  
Dus we kunnen blind achter verlangens aan gaan, maar hoe helderder we zien wat ons lief is, weet 
je, als er iets is wat je lief is, dan houdt je daarvan. Het is devotie, het is belangrijk. Het is fragiel, het 
vraagt om zorg, zoals deze orchidee, het is zeer gevoelig. En ik moet het weer in de gaten houden en 
de bodem, en alles moet in orde zijn voor die orchidee om volledig tot bloei te kunnen komen. Dus 
als we ergens veel van houden, zorgen we ervoor. En het haalt ons als het ware weg uit de ‘grot-man  



of de grot-vrouw’, zoals ‘eerst doen en dan later erover nadenken’,  en gewoon maar doen en 
impulsief zijn en wat dan ook.  Dus deze Boogschutter, en Jupiter in Boogschutter op zo’n twee 
graden en Saturnus in Steenbok, en dit hele Pluto/Steenbok-ding gaat ook over discipline, bepaalde 
controle en dat brengt ons ook in een bepaalde staat van volwassenheid. Het einde aan de onschuld 
is de geboorte van volwassenheid. Het is jezelf gewaar zijn en zelfbewustzijn. En dit is waar 
meesterschap over gaat; de Zon in Schorpioen heeft te maken met meesterschap, en meesterschap 
vraagt om bewustzijn,  dus je zou die wilde paarden bij elkaar moeten pakken en de kracht komt dan 
vanuit liefde, van het zorgen voor iets, van het toegewijd zijn aan iets. 
Van het werkelijk iets willen vasthouden, het willen verzorgen en beschermen. En dan ga je niet 
zomaar ergens naar toe zoals op een wilde rooftocht, daarbij instinctieve impulsen volgend in het 
moment, maar er is zo’n lange weg, Boogschutter staat voor de lange termijn, Steenbok is lange 
termijn-doelen, Saturnus heeft te maken met doelen en afspraken en dat soort dingen.  Dus hoe 
meer je je focus vasthoudt, hoe meer energie en ik voel ook, hoe meer spirit, en het universum en 
Gaia en Pachamama, en al die opgestegen meesters komen naar je toe, zijn met je, staan achter je, 
en ondersteunen je in jouw zoektocht, in jouw leven… van het verzorgen van orchideeën, 
 of wat je dan ook lief hebt. 
Het kan een persoon zijn, het kan een ideologie zijn, het kan astrologie zijn, het kan de liefde zelf zijn. 
En boogschutter helpt ons om ons daarop te richten, ernaar te streven. Naar datgene waar we echt 
waarde aan hechten en wat werkelijke het belangrijkste is voor ons. 
Dus een goede week om dat echt uit te zoeken en dan vooruit te kijken naar alle verschillende dingen 
die voorbij komen, of het nu nieuwsberichten zijn of angsten, of verdriet, zorgen of destructie, en al 
die verschillende dingen die ons afleiden van dit ware pad, van cultiveren. Van het cultiveren van wat 
we lief hebben. 
 
 
Als een kudde wilde paarden 
Is mijn ‘id’ moeilijk onder controle te houden 
Maar hoe helderder ik zie wat mij lief is, 
Hoe meer kracht er zal ontstaan vanuit mijn ziel 
 
Dat je in die ‘podiumwagen’ die hele weg gaat afleggen, op weg naar je bestemming. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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