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Kaypacha 21 november 2018 

Hallo allemaal, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 21 november 2018. En je kunt 
zien dat ik hier de 22e november voor me heb. Maar het is één uur in de ochtend en ik moet je deze 
lijn even laten zien, die eraan zit te komen. Je kunt hier de Maan zien, de Maan komt eraan hier, we 
gaan een volle Maan te zien krijgen. En tegelijkertijd met de volle Maan komt Mercurius op eén lijn te 
staan met de Zon, en uiteindelijk ook Jupiter. Oh mij god, we krijgen de Maan, Aarde, Mercurius, de 
Zon en Jupiter allemaal tegelijkertijd in een grote rij. Ben je er klaar voor?  Daar gaan we. Boem, het 
gaat voort, voort, zie je dat?  Dus vrijdag is het volle Maan,  en dat is op 0 graden en 52 minuten 
Tweelingen. Dus dat zal voor ons aan de andere kant gebeuren, dat kun je niet zien.  En in het teken 
tegenover Tweelingen, staat Boogschutter. Dus we hebben Mercurius, de Zon, Jupiter die allemaal 
conjunct staan in Boogschutter, dus je moet iets verder kijken. De Maan komt eraan en hier is het 
geen volle Maan meer. Maar je kunt zien dat we hier nu bij die lijn terechtkomen, dat zal rond de 26e 
zijn dat we Mercurius, de Zon en Jupiter daar zien staan. En ze staan zo dicht bij elkaar dat ze slechts 
minuten van elkaar af staan, maar de Zon zal Jupiter als eerste raken, dat is maandag en daarna staat 
hij conjunct met Mercurius, en dat is aanstaande dinsdag. Dat is uiteraard afhankelijk van waar jij je 
bevindt op de planeet, Australië kan daar iets van afwijken.  

Maar het andere dat we willen zien hier, wat kun je zien, vierkant met Mars, zie je dat? Een 90 graden 
hoek. Er is sprake van een 90 graden hoek hier. Dus Mars staat daar in het teken Vissen daar 
verderop en Vissen staat vierkant met Boogschutter. Je kunt zien dat Boogschutter, in feite het teken 
Boogschutter, nu op 24 graden staat in de constellatie van de Schorpioen. Dat is de Schorpioen, dus 
als we uitgaan van de constellatie-astrologie, de siderische astrologie, dan staat Jupiter feitelijk in 
Schorpioen. Dat is een heel ander verhaal dat ik je kan laten zien, maar je kunt hier vrij duidelijk zien 
dat dit vierkant, en dat was maandag exact als we even teruggaan in de tijd, we kunnen teruggaan 
met dit programma… het was afgelopen maandag, een paar dagen geleden, de 19e, en dit is waar we 
de Zon, ik bedoel Mars, vierkant zien staan met Jupiter, dus dat is voorbij maar je kunt zien dat het 
nog steeds invloed heeft. Het is maar een paar graden verschil, dus dat is hoe dat werkt.  

Het enige andere, en ik weet niet of je er echt iets aan kunt zien, maar als we Neptunus kunnen 
vinden hier, Neptunus gaat stilstaan en daarna direct. Hier is Neptunus, het is heel moeilijk te zien 
want hij staat daar zover weg, maar het is een optische illusie dat je vanaf de aarde…. terwijl de aarde 
rond de zon draait, doet Neptunus er zes maanden over en het lijkt alleen maar of hij retrograde gaat, 
en slechts een paar graden. Maar nu gaat hij stil staan en daarna vooruit voor de komende zes 
maanden. Dus we kunnen het daar ook even over hebben. En ik ga nu naar de camera. 

Goedemiddag allemaal. Welkom voor de Zon die Boogschutter inloopt, morgen, hij komt direct Jupiter 
tegen en dan Mercurius die retrograde gaat, terug naar die grote… ik wil niet zeggen zooi,  maar wel 
in de lijn met… zodra hij doorloopt, en daar is uiteraard de volle Maan, 0 graden en 52 minuten 
Tweelingen/ Boogschutter. 

Dus we hebben veel op 0 graden of 29 graden. Alles wat je op 29 graden of 0 graden hebt staan, op 
de cusp, tussen twee tekens, zal je onlangs echt hebben kunnen triggeren, en ook in december, 
januari, februari. Zoals je weet hebben we Uranus op de cusp, Cheiron op de cusp, Jupiter op de 
cusp, alles is nogal cusperig, cusperig, cusperig. 

Daarnaast hebben we ook te maken met Venus, die staat in het teken waar ze over heerst; 
Weegschaal. Jupiter staat nu in Boogschutter, het teken waar hij de heerser van is, Saturnus staat nu 
in Steenbok, het teken waar hij over heerst. Neptunus staat nu in Vissen, het teken waar hij over 
heerst. De Maan gaat naar Kreeft, het teken waar ze over heerst. We hebben dus vijf, wat we 
noemen, planeten in de tekens waar ze over heersen. En die planeten zijn nogal sterk: 
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Jupiter/Boogschutter, ik wil uitbreiden en reizen en een diepere zin en doel aan mijn leven geven. Een 
heel sterk noodzakelijk verlangen op dit moment. 

Venus, ik wil me met iemand verbinden, ik wil communiceren, ik wil delen, ik wil balans vinden in mijn 
mannelijke en vrouwelijke kant. Dat is heel sterk op dit moment. 

Saturnus in Steenbok, twee en een half jaar lang, is ‘laten we zaken gaan doen, ik wil echt nieuwe 
wetten, regels, instanties vormen, ik wil groeien en volwassen worden en mijn plichten en 
verantwoordelijkheden vervullen voor de toekomstige generaties, en een wijzere ouder worden. 

En Neptunus in Vissen, ik wil de mysticus zijn, ik wil mijn kruinchakra openen, ik wil een kanaal zijn 
voor het goddelijke licht en de liefde, en mijn hart openen zonder grenzen. En de Maan in Kreeft die er 
over een paar dagen arriveert, wanneer is dat?  Van zondag tot dinsdag, en de Maan in Kreeft zegt: ‘ik 
wil naar binnen gaan, ik wil naar binnen gaan en voelen, voelen, voelen. En in contact komen met mijn 
emoties en mijn behoeften en het verleden. Feitelijk komt de Maan in oppositie met Saturnus en Pluto 
later dit weekend.  

Dus we willen naar deze periode kijken als krachtig, sterk, transformatief, veranderend, nieuwe 
transformatie, door uitbreiding van het bewustzijn. Dus ik wil hier even wat lezen, het Sabian symbool 
voor de Zon conjunct Jupiter.  Jupiter is veruit de grootste, de allergrootste planeet in ons 
zonnestelsel. De aarde past wel duizend keer in Jupiter, dat ding is enorm, bijna net zo groot als de 
zon. Er is weleens gezegd dat hij zelf een ster zou kunnen worden, Jupiter is enorm groot.  Dat is 
waarom dit het principe van uitbreiding is, en de Zon raakt hem, in de laatste vier graden van 
Boogschutter, dus we lezen het Sabian symbool voor de vijfde graad Boogschutter. 

En ondertussen is Mercurius te vinden op 5 graden, net na die conjunctie. De Zon gaat naar vijf 
graden, Mercurius komt terug, maar goed… ik ga het even voorlezen; 

Een oude uil zit alleen op een tak van een grote boom. Een evenwichtige en wijze benadering van het 
bestaan, gebaseerd op een helder bewustzijn van onbewuste factoren en hun uitwerking. Bewust 
worden van het onbewuste. Tjonge jonge..   De uil. De uil, Lillith wordt afgebeeld met een uil en ze 
heeft klauwen in de originele beeldhouwwerken van Lillith, heel sterk. Ze staat conjunct Pluto deze 
week. Eén week maar. Ik gooi dat er maar even in voor jullie, de Lillith-fans.  

De uil is altijd een symbool van wijsheid geweest, en zijn toeterende roep doet mysterieuze en 
verborgen elementen oprijzen. De uil functioneert helder in het nachtelijke bestaan. Zijn ogen zien wat 
mensen normaal gesproken niet kunnen zien. Hij vertegenwoordigt dat bewustzijn dat actief is waar 
de levensprocessen normaal gesproken aan de aandacht van het persoonlijke ego en zijn intellect 
ontglippen. 

Dit is Jupiter, Boogschutter; rechter hersenhelft, intuïtie. Volle Maan in Tweelingen, linker hersenhelft, 
ego, intellect, en de volle Maan heeft te maken met verlichting. Dus dit heeft te maken met voelen, 
intuïtief aanvoelen, en het ontvangen van diepere aspecten en elementen van onszelf, onze relatie, of 
van onze sociale instellingen, van de toekomst, van moeder natuur. Wij weten, en laten we daar 
duidelijk over zijn, dat we met de opwarming van de aarde te maken hebben. En we kunnen 
extremere weerpatronen verwachten; te droog veroorzaakt brand, te nat veroorzaakt orkanen, teveel 
wind, het is teveel dit en teveel dat. 

En we gaan nog heviger stormen ervaren, heviger stromen, nog heviger droogte, intensere branden, 
meer voedselschaarste, meer en meer en meer, als we door deze overgangsperiode gaan van de 
oude naar de nieuwe wachter, van het oude tijdperk naar het nieuwe tijdperk. 
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Het weer spiegelt het menselijke bewustzijn. Het menselijke bewustzijn wordt nu uitgebreid, er wordt 
aan getrokken, het wordt gevraagd om echt verder te gaan dan we gewend zijn in het verleden, zwart 
en wit, ja en nee, goed en fout, goed en slecht, dag en nacht, in de plus en min-realliteit. En dit is… 
deze Zon/Jupiter/Mercurius wli ons versteld doen staan. Het wil onze gedachten openen. En dat is 
waarom ik het hier over heb, dat is waar de mantra over gaat. De deuren… de deuren van 
waarneming. Die deuren van waarneming bevinden zich op verschillende niveaus. Dus misschien 
ervaren we fysieke deuren, dat is een eenvoudige manier om ernaar te kijken.   Maar wat te denken 
van emotionele deuren, het openen van ons hart. Verder gaan dan onze bekende, vertrouwde… 
borstkas en naar diepgaande, diepere relaties.  

Ik las vanochtend een meditatie van het centrum voor gezonde seks in Los Angeles; erotische 
intelligentie. En dit betekent meer bewust worden van onze seksuele passie, emotioneel, natuurlijke 
fantasieën, en die echt kunnen uiten bij onze partners. En deze Boogschutter betekent uitbreiding 
door het werkelijke delen van onze eigen persoonlijke waarheid. En dit is wat Venus wil, en ze komt 
opnieuw in oppositie met Uranus, en dan gaat ze weer terug naar Schorpioen, en dit is echt een kans 
voor ieder van ons om ons te openen en onze waarheid te delen. En om je waarheid te kunnen delen, 
zul je jouw waarheid moeten kennen. Dat is waar die uil mee te maken heeft. En zo hebben we 
deuren van waarneming op een mentaal niveau. 

En dan hebben we nog spirituele deuren. Dus als ik het over deuren heb, wil ik niet dat je denkt dat ik 
bedoel dat je je koffer moet pakken en een vliegtuig moet nemen, weg moet gaan.  Nee, er zijn 
gewoon vele drempels. Wij creëren die deuren op heel veel manieren. We sluiten onszelf af. We 
ontkennen, we zijn bang voor onthulling, kwetsbaarheid. Dus we sluiten onszelf af.  Maar dit vraagt 
van je op dit moment, en vooral Mars in Vissen vierkant met -het is een T-vierkant- de Zon in oppositie 
met de Maan, en Jupiter en Mercurius, maar beide vierkant met Mars in Vissen. En Mars in Vissen is 
echt de strijder in het teken van de geest, Het is de spirituele strijder. Die echt zichzelf wil openen voor 
een groter waarnemingsvermogen van een multidimensionale realiteit.  Dat zijn uiteindelijk de deuren 
waar ik aan denk,  

En de uil die in de nacht kan zien, die ziet wat wij met ons normale linker hersenhelft-ego niet zien… 
dus die gaat in een meditatieve staat, het is het vastleggen van onze dromen op een manier van 
achteruit stappen, eruit stappen, het lijkt een beetje op een sabbatical. Dus dit is een goede week om 
even een stapje terug te doen, even eruit te stappen en echt de deuren te openen naar het 
waarnemen op andere manieren. Nieuwe leraren, nieuwe leerstof, workshops, andere evenementen 
die nieuwe ideeën kunnen brengen. Zo van ‘oh, daar heb ik nooit eerder aan gedacht’, ga gewoon 
naar een plek toe waar je het antwoord niet weet. En als je jezelf daarheen brengt, dit is wat 
Boogschutter echt zou moeten doen, dan ben je bezig met je zoektocht. En niet blijven zitten in een 
ruimte van zelfbevestiging van waar je alles al weet. 

Dus de mantra voor deze week is: 

Er is een hele grote wereld buiten mijn deur  
die ik kan aanraken, proeven, voelen en ontdekken 
Ik zal die deur wijd openzetten en naar buiten gaan 
Omdat mijn ziel klaar is voor meer.  
 
Klaar of niet, of je het leuk vindt of niet, voorbereid of niet, je veilig voelen of niet, onze ziel is krachtig 
en klaar om zich te willen openen voor nieuwe ervaringen, voor nieuwe relaties, voor nieuwe manieren 
om in een gemeenschap te leven, voor nieuwe manieren om te kijken hoe we passen in de matrix, wat 
onze bestemming is, hier in dit lichaam op aarde in deze tijd en we moeten uit onze comfortzone 
komen.  
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De maansknopen schuiven op naar Kreeft/Steenbok en dat is de as van de zekerheid. Dit kan zo’n 
anderhalf jaar duren dat we ons heel onzeker voelen. En dat we ons als het ware willen afsluiten, klein 
maken, onzelf beschermen, zo van ‘oh help, wat gebeurt er?’ Maar Jupiter roept ons op om ons niet 
terug te trekken, en ons niet kleiner te maken, maar in plaats daarvan op te staan en naar buiten te 
gaan, de wereld in. En onze slag te maken, zwaaiend en wel. 
Dus het helpt ons over onze onzekerheid heen. Over onze angsten heen, om ons bewustzijn uit te 
breiden. Weet je wat ik zeg?  Dus de ziel is klaar voor meer, het ego is misschien niet klaar voor meer, 
maar de ziel wel. De ziel is onbewust, het ego is bewust, weet je wel. Dus onbewust willen we meer. 
Dus we nodigen onbewust chaos en verrassingen uit, een woeste brand of wat dan ook. Het is 
onbewust, als ‘ik moet een verandering aanbrengen’, en de ego’s kunnen echt afgeworpen worden.  
 
Vandaag wilde ik daarop ingaan, ik weet dat ik veel praat, maar het jaar 2019… ik geef er altijd een 
uitdrukking aan, zoals 2018, dat noemde ik een jaar van alchemistische transformatie door dood en 
wederopstanding. 2017 noemde ik het jaar van de grote zuivering.  Maar nu denk ik aan 2019 en dat 
is het ontcijferen van wat waarheid is, en je dat eigen maken. Dat is omdat ik het leuk vindt als het 
rijmt. Het is echt het ‘eigen maken’, ik ontcijfer wat wáár is, uit al die bullshit en al die verhalen en die 
hele propaganda, en iedereen met al die agenda’s, daaruit ontcijfer ik wat waar is voor mij.  En dan 
Saturnus en Pluto in Steenbok, ik moet die waarheid worden. 
 
Dus we beginnen nu met de Zon, Jupiter, Mercurius, volle Maan in Tweelingen wat bezig is hier en het 
is….  
Zet die deur wijd open, stap naar buiten, want je ziel is klaar voor méér. 
En wat moet je doen, je moet de angsten en onzekerheden gaan loslaten ç 
Dus de mantra nog één keer:  
 
Er is een hele grote wereld buiten mijn deur  
die ik kan aanraken, proeven, voelen en ontdekken 
Ik zal die deur wijd openzetten en naar buiten gaan 
Omdat mijn ziel klaar is voor meer.  
 
Dat je er maar voor mag gaan; ontdek en breid nog wat meer uit.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
 


