
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 31 oktober 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. En dit rapport is voor 31 oktober; halloween 
op sommige plaatsen,  jazeker.  
2018, en ik ben hier op het eiland del Sol en we zijn op weg naar de tempel van de Zon. Het eiland 
van de zon en de tempel van de zon.  Lake Titicaca, het hoogst gelegen meer van de wereld. We zijn 
hier op 4000 meter hoogte. En ik ben blij dat ik een hier een stuk van het gebied heb gevonden dat 
recht loopt. De Maan is in Leeuw en ze gaat naar Maagd, ze komt zaterdag in oppositie met 
Neptunus. Ze komt daarna in Weegschaal, vierkant met Saturnus, dat is zondag. Maandag met Pluto, 
maar het belangrijkste waar ik het vandaag over wil hebben, is Venus. 
 
Venus loopt achteruit en gaat terug naar Weegschaal. Ze kwam op 9 september in Schorpioen, en 
toen ging ze retrograde. Ze ging tot ongeveer 8 graden en ging toen retrograde daar op 5 oktober. Nu 
gaat ze terug naar Weegschaal. Ze heeft genoeg van het Mars/Schorpioen conflict, oorlogen en strijd 
en ze zegt: Aah haal me hier weg! En ze gaat terug naar Weegschaal.  
 
Ze gaat terug naar 25 graden Weegschaal en daarna, op 16 november gaat ze vooruit lopen en komt 
dan weer terug in Schorpioen. Opnieuw, in december. Dus dat is een lange transit van Venus die 
terug loopt. En vanzelfsprekend komt ze in oppositie met Uranus die daar op 0 graden Stier staat. 
Uranus loopt retrograde terug naar Ram, dus Venus heeft al in oppositie gestaan met Uranus en ze 
komt opnieuw in oppositie vandaag. En als ze opnieuw vooruit loopt, komt ze voor de derde keer 
met hem in oppositie te staan. Dus het gaat maar door en door en door.  
 
En tenslotte, het andere belangrijke aspect is ook dat Jupiter in de laatste graden, de allerlaatste 
graden van Schorpioen staat. Kijk dit eens, jôh! Je weet nooit waar je vandaag de dag ineens 
tegenaan loopt. Er kan van alles gebeuren. Goedemiddag! Zie je wel? Goedemiddag! Dit wordt een 
frontale botsing hier. Kijken wat hij gaat doen…  Oké!  Dit is echt heel leuk! 
 
Jupiter is in de laatste graden. Dit wordt de kritische graad genoemd. 29 graden Schorpioen, en dat 
duurt een week; het begint op 2 november en ik ga het daar ook even over hebben. Ik ga naar boven, 
naar de tempel van de Zon en dan ga ik voor de camera staan. 
 
Oké, ik ben hier nu en ik kan wel wat meer kokosbladeren gebruiken, de lucht is wel wat ijl hierboven 
in deze bergen. Maar goed, dit is een openbare plek, dus er zijn wellicht wat mensen aan het 
wandelen hier bij de tempel van de Zon. Pre-Inca. De Inca’s leefden hier een paar honderd jaar vóór 
Christus, dus als dit pre-Inca is, dan is dat hierachter.  
En er wordt ook gezegd dat dit meer Titicaca niet altijd een meer is geweest en dat de gasten die 
Machu Picchu hebben gebouwd van dit meer Titicaca kwamen. En ze hebben feitelijk ook ruïnes 
ontdekt op de bodem van het meer Titicaca. Dit meer is meer dan duizend feet diep; dat is 350 tot 
375 meter diep.  Zo diep. En toen ontdekten ze ruïnes die nooit onder water gebouwd kunnen zijn, 
die gebouwen waren niet geschikt om onder water te staan.  
 
Hoe dan ook, de mysteriën, de oorspronkelijke bevolking, trad in contact met het land, en hield 
ceremonies als offer aan Pacha Mama. Kay Pacha betekent inca. De Sjamaan gaf mij in 2012 de naam 
Kaypacha als ‘poema’. Met de zielsintentie om de wereld van de zintuigen te beheersen, wat een 
enorme taak is, die veel verder gaat dan één leven, dat weet ik zeker.  Dit is tenminste wel de weg 
die ik tot nog toe bewandel, en het bevalt me wel. 
 
Uranus, die weg gaat uit Stier, over zintuigen gesproken, staat in oppositie met Venus, de heerser 
van Stier. En Venus is door Schorpioen gegaan, met Jupiter daar, Mercurius die doorschuiven naar 
Boogschutter, vandaag. Vandaag!  
Tenminste, tegen de tijd dat je dit ziet. 



Wat als ik… ik heb… het is naar.  
De Mantra voor deze week is uitdagend. De laatste volle Maan was uitdagend. 
En we hebben een uitdagende tijd voor ons liggen. 
En als je de nieuwskoppen leest denk je ‘hier ben ik weg’ en je probeert er nog verder vandaan te 
komen, en je doet een ceremonie met de sjamanen op de top van het Andes gebergte. En wat hoor 
ik allemaal; de prins van Saudi Arabië die iemand in mootjes hakt en de vreselijke verkiezingen in 
Brazilië en de dingen worden echt heel erg slinks. Dit is een hele straffe tijd. 
 
Zoals we weten komt Jupiter steeds dichter naar Saturnus toe en Jupiter en Saturnus lopen beiden 
op Pluto af -in 2020- dus we weten dat dit een balsalmische tijd is, en de balsalmicus is het einde van 
een enorme lange cyclus, waarin dingen uit elkaar vallen. 
Dingen vallen uit elkaar, in Schorpioen -het teken van de dood, vrijlaten en loslaten- dat is de plaats 
waar dit gebeurt.  En dat is waar 2018 over is gegaan.   
 
Ik ben klaar voor Jupiter in Boogschutter, daar kun je op rekenen! 
Maar waar ik het echt over wil hebben, is dat de dingen uit elkaar vallen en dat doet een beroep op 
ieder van ons; om iets nieuws te creëren. 
Dit is ook een tijd met die 29 graden Schorpioen, 0 of 1 graad Boogschutter, en ik associeer dat altijd 
met de feniks die uit de as herrijst. 
Dit is een punt van wederopstanding, het is een poort in de horoscoop tussen Schorpioen en 
Boogschutter in.  
 
En die 29e graad waar Jupiter nu de hele week op staat is een opeenhoping, sinds hij in Schorpioen is 
gekomen, oktober vorig jaar. Dus alles van het hele jaar komt omhoog borrelen, en dat moet echt 
opgelost worden. En voordat Jupiter doorreist naar Boogschutter. 
Dus het is intens. Dit is een zeer intense periode. 
 
En wat brengt Venus met zich mee voor ons. Venus, als heerser van Stier, staat voor geld, bronnen, 
mijn fysieke lichaam en overleving. Dus dit is een tijd waarin we uitgedaagd kunnen worden door 
externe krachten die buiten onze controle liggen. Of het nu orkanen zijn, banken, of de 
belastinginspecteur, die probeert…   
Het is zo dat we echt onze kundalini moeten aanspreken, onze Schorpionische kundalini om hiermee 
om te kunnen gaan. En Uranus in oppositie met Venus zegt ‘we moeten origineel zijn’. We zullen met 
nieuwe manieren moeten komen om zaken te doen. Nieuwe manieren om geld uit te wisselen, die 
crypto-currencies moeten ingezet gaan worden.   
 
Ik ben in de weer met belastingen in de VS, ik ben naar Costa Rica vertrokken om van die 60 cent per 
dollar af te komen die ik moet betalen, om er vervolgens bommen van te maken en mensen te 
doden. 60% van het budget gaat naar het leger in de VS.  Ik ben verhuisd naar Costa Rica om daar van 
af te komen, maar nu is Costa Rica beïnvloed door FATCA en de Verenigde Staten houden alle banken 
in de gaten, en iedereen… niet alleen vluchtelingen, maar… het is smerig, niet?  
Dus dit is een matrix. Dit is het oude patriarchaat en ik zal je zeggen dat ze alles grijpen en ze weten 
dat ze het verliezen, ze weten dat het over is, en ze graaien zoveel als ze kunnen. Elke laatste cent, 
elk laatste angstgevoel dat jij hebt. Zij zullen proberen daarop in te spelen. 
 
En dus Schorpioen; Schorpioen zijn zij, en Weegschaal staat voor ‘zij’.  
Ram en Stier staat voor ik-mij-mijn. Dus Uranus komt aanzetten en Cheiron op de cusp van Ram-
Vissen, dus dit zijn echt…  het is een healing tijd voor ieder van ons, en we moeten in contact komen 
met onze eigen kracht om uit te breken en ons persoonlijke leven te creëren; onafhankelijk.  
En we moeten onze eigen leefgemeenschappen in stand houden en alternatieve munten blijven 
gebruiken. Als je de draak niet voedt, zal hij sterven. Dus stop met het voeden van die draken, die 
proberen te graaien en die alles proberen te gebruiken, te misbruiken en te exploiteren. 



En dit gaat zo ver terug!  
De Spanjaarden vielen binnen en vaagden de Inca’s weg, ze vaagden de Azteken weg. 
Ze roeiden de Maya’s uit.  Columbus kwam voorbij en.. ik wil geen schuttingtaal gebruiken hier, maar 
die is echt slecht. 
Hij kwam aanzetten bij de Native Amerikanen daar in Noord-Amerika en hij roeide ze uit. 
Het uitroeien van beschavingen, culturen, religies en de religies kwamen opzetten die iedereen tot 
zondaar maakte. Nog zo eentje, de kerk exploiteerde de mensen tot op het bot.  Dit maakt me van 
slag. 
 
Mars is daar en de Zon komt opzetten en maakt een vierkant met Mars en Waterman. En Mars en 
Waterman en Lillith en Waterman zeggen: weet je wat?  Kom in opstand en ga weg uit die nare, 
verdomde matrix. En de noordknoop in Leeuw zegt: ‘creëer iets nieuws’.  
Dus als je boos wordt, of van slag raakt, neem het tot je, voel het en gebruik het als motivatie om iets 
anders te gaan doen en de ketenen door te snijden die je vasthouden. 
 
Dus de mantra voor deze week is: 
 
Ik ben geen marionet,  
Een robot, een slaaf of een idioot 
Ik zal een manier vinden om uit dit spel te komen 
En een leven te creëren in waarheid.  
 
Ik denk dat ik niet veel meer hoef te zeggen, ik denk dat de mantra alles zegt. 
Laten we het gewoon gaan doen, laten we het nieuwe paradigma brengen, waarin mensen in vrede 
en harmonie kunnen leven. Met het land, met Pacha Mama en onze nakomelingen zullen ons 
dankbaar zijn. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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