
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 7 november 2018 
 
Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Het is 7 november 2018. Ik krijg 
dit waarschijnlijk niet eerder geupload dan morgen of de dag erna, want ik ben hier in de hoogste, 
droogste woestijn van de wereld, San Pedro Atacama. De astronomen zijn allemaal hier, de grootste 
telescoop van de hele planeet staat hier. Een astronoom vertelde me dat in 2022 zo’n 75% van deze 
op het land gevestigde astronomische observaties gedaan zullen zijn vanaf deze bijzondere woestijn. 
Het is zo helder, dat ik daarom een workshop doe hier en iedereen blijft ’s nachts buiten.  
 
Het is een nieuwe Maan. De nieuwe Maan was een paar uur geleden op 5 graden Schorpioen en die 
lucht daar zal heel donker zijn. Donker. Donker. 
De Maan blijft in Schorpioen, komt driehoek met Neptunus, komt de Zon tegen en dan gaat ze door. 
Komt vierkant Mars die daar in Waterman staat, en komt samen met Jupiter in de laatste graden van 
Schorpioen. En dan gaat ze vrijdag naar Boogschutter en ze blijft daar in Boogschutter. Donderdag 
gaat Jupiter naar Boogschutter na een jaar in het teken Schorpioen te hebben gestaan.  
Jupiter schuift op en komt thuis, vanuit de onderwereld van Schorpioen, in de vurige uitgestrekte 
expansie van Boogshutter vrijdag.  De retrograde Venus gaat nog steeds door Weegschaal en die 
komt in een prachtige driehoek met Mars in Waterman.  
 
De Maan komt voorbij, komt samen met Mercurius daar boven in Boogschutter. En dan zaterdag, 
direct nadat de Maan driehoek komt te staan met Uranus, gaat ze naar Steenbok. Kaboem! 
Zondag komt ze conjunct te staan met Saturnus, en op maandag verduistert ze Pluto in feite. Dan 
blijft ze in Steenbok tot dinsdag waarna ze naar Waterman gaat.   
 
Gôh, zo droog als het hier is. Ik doe deze workshop waarin ik al die mensen les geef in het lezen van 
horoscopen, dus ik heb bijna geen stem meer. Probeer me nog enigszins te volgen; het belangrijkste 
wat uiteraard nog steeds gaande is, is dat gisteren -maar zeer langzaam dus eigenlijk ook vandaag, 
afhankelijk van waar je je bevindt op aarde- de maansknopen van teken zijn veranderd voor het eerst 
in anderhalf jaar. 
 
De noordknoop ging van Leeuw naar Kreeft, de zuidknoop ging van Waterman naar Steenbok. En op 
dezelfde dag en dezelfde tijd is Uranus retrograde gegaan, kwam vierkant met de knopen en ging van 
Stier terug naar Ram. Dus nu  hebben we Uranus die vierkant komt met de knopen, niet als deel van 
het vaste kruis, Leeuw, Waterman, Stier, maar als onderdeel van het hoofdkruis, van Kreeft, 
Steenbok en Ram. Dus ik ga daar ook even wat over vertellen en wat er verder nog meer naar boven 
komt. Laat ik voor de camera gaan staan.  
 
Oké, dit is Kaypacha vanaf de spits. Ik denk dat er brieven van de spits komen, ik ben op de spits, ik 
kom van de spits, ik voel me… whoa! 
Ik kwam zojuist door een van de meest fantastische zoutvlaktes van Bolivia en ik sliep zo’n 5000 
meter hoog. En ijle lucht en kokosbladeren die echt nodig zijn, en het is zo droog en ik ben zo… mijn 
stem is weg, en dan lesgeven. En het is echt zo dat je het gevoel hebt dat je dood gaat. 
En je moet echt elk laatste restje energie oproepen, echt elk laatste beetje moed, echt elk laatste 
beetje wilskracht om door de dag heen te komen en jezelf voorbij je aanwezige beperkingen heen te 
duwen. Dit is waar we mee te maken hebben met Schorpioen. Dit is de nieuwe Maan in Schorpioen. 
We zijn nieuwe, diepere levensovertuigingen aan het ontdekken, diepere betekenissen in ons leven, 
en in onze relaties.  
 
Dat doet me denken aan tieners. Kinderen doen dingen die je ze vertelt te moeten doen en dat doen 
ze dan. De ouders zeggen, doe de afwas, maak je bed op, ga naar school enzovoort, en dan komt er 
ineens een tijd, gewoonlijk met Saturnus in oppositie met Saturnus rond 14 jarige leeftijd of zoiets. 



En dan vraagt de tiener ineens ‘waarom? Waarom zou ik dat doen? Probeer het maar eens’. Maar 
meestal is het ‘waarom?’   
Het is nodig om te weten waarom, het is nodig om een dieper begrip te hebben, een diepere 
betekenis, en niet alleen maar dingen doen omdat je die dingen moet doen zonder te weten waarom 
of het te begrijpen. Dit is Schorpioen. Schorpioen vraagt ‘waarom’. 
Waarom? Waarom ik, waarom nu?  Ik wil onder die oppervlakkigheid komen. Ik wil echt in het diepe 
duiken, en in de kennis en het weten. Het is zo’n krachtige tijd nu. Dit is een ‘drempel-ervaring’: 
Jupiter die Boogschutter ingaat.   
De cusps tussen tekens en huizen zijn toegangspoorten dus dit is de initiatie. De mantra gaat over 
een initiatie. En wat is een initiatie, we doen niet zoveel initiaties meer. 
Het zijn bepaalde universiteiten, broederschappen, je moet geïnitieerd worden in een broederschap 
door een aantal idiote dingen te doen of zoiets; misschien in de tempel van de vrijmetselarij of zo; er 
zijn verschillende organisaties die nog steeds aan initiatie doen, maar het leven ‘is’ een initiatie. 
 
En wat is een initiatie, het is een ziel. Het is een persoon,  het is een individu, iemand die meer wil 
weten van het mysterie van leven en dood. Wat je niet op school wordt geleerd. Wat je niet hoort in 
de kerk. Wat je niet wordt verteld door je ouders. Er is nog meer in het leven, in jou, in het 
universum. Er is een grotere, hogere, bredere, diepere betekenis.  Boogschutter staat voor 
‘betekenis’. En het onderzoeken, en het graven in de schaduw, in de duisternis, in het taboe, in 
datgene waar niet over wordt gesproken, of niet wordt getoond, of niet wordt onthuld en dat is wat 
uitbarst. Boogschutter is het resultaat van het werk dat we doen in Schorpioen.   
‘ 
En dit heb ik al duizenden keren gezegd, Jeffrey Green, mijn leraar voor de evolutionaire astrologie; 
Schorpioen, het achtste huis en Pluto  staan voor krachten die buiten onze controle liggen. En dat is 
waarom de mantra van deze week ook over demonen gaat, demonen. 
En ik moet hierop mediteren en me afvragen ‘wat zijn deze demonen?’ 
Ik heb het over innerlijke demonen en externe demonen.  
En hier komen we bij de aard van het kwaad. Schorpioen, het achtste huis, heeft te maken met de 
aard van het kwaad en demonen zijn vertegenwoordigers van het kwaad. 
En het is uiteraard heel populair binnen de new age beweging om te ontkennen dat dit soort dingen 
bestaan, en dit is waar we echt de paradox zullen moeten omarmen, want dat is nu heel sterk 
aanwezig. Want Jupiter staat driehoek met Cheiron op de laatste graden. 28 of 29 graden Vissen. De 
laatste graden van de hele dierenriem. 
 
Cheiron, de meester-leraar, een centaur, zo’n beetje als Boogschutter, half man-half paard, maar 
goed. Een demon; een demon is een bewuste entiteit, die intentioneel is. Verlangend om jou te 
vernietigen. Niet alleen je ego, maar ook je ziel, je bestaan.  Deze entiteiten bestaan. En we hebben 
het natuurlijk over de derde dimensie. Gepolariseerd bewustzijn, daar waar goed en slecht, goed en 
fout is, hemel en hel, ja en nee, zwart en wit, positief en negatief. 
We kunnen daar omheen gaan, naar de vierde, de vijfde, de multidimensionale ervaring en zeggen 
dat kwaad niet bestaat. Dat alles gewoon ‘is’ wat het is. 
En dat is ook wel gaaf, zolang je dood bent. Ik bedoel, zolang je hier beneden bent.  
 
En ondertussen, raad maar eens als je al langer naar dit rapport luistert, ben je hier. Je leeft, je hebt 
een ego, je bent een entiteit. Je probeert te zoeken naar overleving. Het leven zoekt naar overleving, 
niet alleen om te overleven, maar ook te floreren, en het zelf te creëren.  Het leven creëert zichzelf 
voortduwend opnieuw.  
 
Dit is de aard van het leven. De baby’s, embryo’s, als je zwanger bent, dan verdubbelt en 
vermeerdert het leven zich, het leven wil dit doen. En als bewuste entiteiten hebben we verlangens, 
we zoeken. Leeuw staat vierkant naar Schorpioen, terwijl Leeuw betekent: ‘ik ben een 
medeschepper, ik ben speciaal, ik ben uniek, ik wil iets creëren, ik wil een erfenis achterlaten. En het 



reikt naar alles om hem heen en gaat door Maagd, Weegschaal, Schorpioen. En Schorpioen, ‘de 
wachter op de drempel’ zegt ‘wie je denk je wel dat je bent. Hoe slim ben je, hoe sterk ben je? Laat 
het me zien, voeg de daad bij het woord. Uit welk hout ben jij gesneden?’  
 
Initiatie, en dit gaat terug tot het oude Egypte, Babelonië, de Hindoes, en heel, heel ver terug. Maar 
in het bijzonder herinner ik me het leven in Egypte met de initiaties in de tempels, de piramide-
tempels en je werd getest met vuur, aarde, lucht en water. Ben je slim genoeg, ben je sterk genoeg, 
ben je snel genoeg, vertrouw je jezelf genoeg? Ben je het waard om een priester of priesteres van de 
tempel te worden? Die de wijsheidsleer kan uitdragen, de boodschappen voor toekomstige 
generaties. Dus we bevinden ons nu in zo’n tijd, zovelen en in het bijzonder de Pluto in Schorpioen 
generatie. Pluto was in Schorpioen vanaf.. kom op, zeg, wat was het…  zoiets als 1982 tot 1996, of 
iets rond die tijd, en jullie -vooral in de late tachtiger jaren of zo- hebben de nieuwe Maan precies op 
je Pluto staan,  je moet eens kijken waar 15 graden Schorpioen staat in jouw horoscoop.  
 
Een oude astrologie-vriend van mij ‘Buz Meyers’, noemde altijd deze middelste graden van 
Schorpioen ‘de treurende zusters’. 15, 16 en 17 graden van Schorpioen zijn de drie treurende zusters. 
Dit is een tijd waarin we echt geconfronteerd kunnen worden met uitdagingen. Externe machtige 
entiteiten en krachtige schaduwen van binnen. Herinneringen, aan dingen die we verkeerd hebben 
gedaan, van zelfkritiek, van schuld, of waar we onszelf voor schamen. Wat als je geïnitieerd wilt 
worden, dan kun je niet een hele berg herinneringen meedragen en dingen uit het verleden. Zo van 
‘ik deed dit verkeerd en ik deed dat fout, en ik ben een masochist en ik kan mezelf wel slaan voor dit 
en dat, want ik schaam me, of voel me schuldig, of ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard, 
en dan zegt de wachter op de drempel gewoon…  De volgende. Hij zet zijn duim bovenop je kop en 
hij slaat je helemaal tegen de grond.  Ja, Schorpioen is nogal dramatisch man.  
Het heeft te maken met spionage. Geheimen, zoals bij de CIA en geheime informatie. Achterdeurtjes, 
en wie slaapt er met wie, en jezelf naar de top neuken, omkoping en afpersing; en jaloezie en 
hebzucht en afgunst, en al die dingen van de duistere kant van de menselijke natuur, die macht zoekt 
op elke mogelijke manier. 
 
En het is de held of de heldin die naar binnen gaat en deze demonen tegemoet treedt en in strijd 
gaat met deze demonen. Ik denk aan Perseus die met Medusa in gevecht gaat. Medusa, de slangen… 
al die slangen hier, en degene die Medusa aankeek werd onmiddellijk bevroren. Ze was zo lelijk. 
En we weten uiteraard dat de slangenenergie Kundalini-energie is, het is die krachtige Kali-energie, 
die oprijst en haar hoofd zit vol met Kundalini-energie.  
Maar goed, de held komt voorbij en wat doet hij? Hij heeft een glanzend, glimmend schild en hij 
houdt dat omhoog naar Medusa en Medusa ziet zichzelf. En als je kijkt naar de mythologie… de 
mythologie staat gewoon voor de verhalen van de menselijke psyche, verhalen over de menselijke 
ervaring, van wat er zich van binnen afspeelt. 
 
We hebben allemaal een held in ons, we hebben allemaal demonen in ons, we hebben allemaal een 
Mars, een Venus en een Pluto. Dit zijn allemaal verschillende aspecten van de menselijke geest. Dus 
dit is zo’n tijd; neem het aan als zo’n tijd, neem het aan als een initiatie, sta op. Wees sterk! 
 
En ik kan ook nog zeggen dat Venus naar beneden gaat, daalt en daalt en daalt, en ze gaat nu ook 
direct, vrijdag over een week. Ik ga het daar over hebben. Het is alsof ze een goudmijn binnen gaat, 
of ze gaat een grot binnen en daar ligt een schat. En het is donker, en het is eenzaam, en je bent er 
niet zeker van waar deze is, of wat het is. Misschien gaat de grot diverse kanten op, en je weet het 
gewoon niet. En hoe ver zul je dan gaan achter die schat aan, voor die schat. 
En ze zal direct gaan lopen, maar dit kan de donkerste, moeilijkste, hardste, meest uitdagende, 
angstige periode zijn van een langdurige 584 dagen-cyclus, dat is iets minder dan twee jaar. 
Dus… 
 



Initiatie is voorbehouden aan de enkelingen 
die opstaan en niet vluchten 
Maar die de demonen binnen en buiten zichzelf kunnen zien 
en iedere dag wijzer en sterker worden.  
 
Wat kan ik zeggen, die tijd komt in ieder leven, die tijd komt eraan in iedere cyclus, waarin je moet 
uitbarsten en doorbreken. Mars staat nog steeds op de laatste graden van Waterman, de rebel, de 
revolutionair, breekt door naar de nieuwe toekomst, brengt een nieuwe dag, en hij gaat niet naar 
Vissen tot volgende week, dus dit is nog steeds zo’n tijd. Zelfs de mantra van afgelopen week, je kunt 
zien dat er een thema aan de gang is op dit moment van de mantra van afgelopen week naar de 
mantra van deze week en wat er voor ons ligt. Zo van ‘houd vol alsjeblieft!’ 
 
En niet alleen ‘houd vol daar’, maar roep de kracht en de moed in jezelf op, de kracht en de glorie, en 
kijk ernaar. 
En ik had het over de innerlijke demonen, van schaamte en schuld en bla bla bla. Je moet al die 
dingen onder ogen zien, en breng ze in. Hier gaat het ook om, het is alsof je de grot binnengaat en je 
sleept die dingen naar buiten en de diamanten glinsteren in het zonlicht. En het goud en het zilver 
schittert in het zonlicht. Dus het gaat erom dat je je demonen naar boven haalt en naar buiten brengt 
en laat ze zien. En de schaduwen verdwijnen in het licht van het bewustzijn. Dus haal het naar boven 
en breng het naar buiten. 
En vergeet niet dat er ook demonen buiten je zijn. Of ze nu machinegeweren bij zich dragen, of 
miljoendollar-biljetten, er zijn daar demonen die je vertrappen, je manipuleren, je uitbuiten, je 
gebruiken, je gewoon verpletteren. 
 
Dit is gewoon een tijd van ‘kom op jôh! Je moet je zooi bij elkaar pakken. Je zult moeten laten zien 
wie er aan de macht is. 
 
Initiatie is voorbehouden aan de enkelingen 
die opstaan en niet vluchten 
Maar die de demonen binnen en buiten zichzelf kunnen zien 
en iedere dag wijzer en sterker worden. 
 
Doe het, je zult blij zijn dat je het deed.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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