
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 12 december 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 12 december 2018. We maken 
een wandeling en de zon schijnt.  Ja, de Zon staat in Boogschutter. We hadden een nieuwe 
Maan in Boogschutter. Vandaag gaat Mercurius naar Boogschutter en Jupiter staat in 
Boogschutter. De mantra gaat helemaal over Boogschutter.  
 
Mars volgt op de voet en is bijna zo snel als de Zon, dus ze bevinden zich zo ongeveer in 
een ‘bijna-vierkant’ als de Zon door Boogschutter gaat, vierkant met Mars die in Vissen staat. 
En ze gaan verder en verder en verder, totdat Mars Cheiron nadert. En de Zon zal ook 
vierkant komen met Cheiron, aanstaande woensdag. Ik zal waarschijnlijk meer over een 
aantal vierkanten met Cheiron vertellen in het volgende Pele-rapport.  
 
Op dit moment staat de Maan in Waterman en ze gaat morgen naar Vissen. Ze komt 
Neptunus tegen, ze komt Mars tegen, ze gaat daar het hele repertoire af, tot aan het 
vierkant; het eerste kwartier, Maan in Vissen en dat zal op 23 graden zijn van Vissen. De 
Zon staat daar bovenin op 23 graden Boogschutter.  
Ik blijf hier eventjes wat rondlopen en ik leg even wat vast van de omgeving hier, in plaats 
van gewoon het pad te volgen.   
En zaterdag gaat ze naar Ram; boem! En je kunt naar de horoscoop kijken aan het begin 
van het rapport als je het even stil zet. Dan zul je zien dat bijna alle planeten bovenin staan, 
van Weegschaal tot Vissen. Daar gaan we het over hebben. En dan, als de Maan zaterdag 
naar Ram gaat en dus naar beneden komt, zal ze uiteindelijk Uranus tegenkomen. Dat is 
aanstaande dinsdag. 
En dan gaat ze uiteraard door naar Stier. De Maan houdt van Stier, ze staat in verhoging in 
Stier.  
 
Het andere wat er nog speelt, is dat we een uitlopend sextiel hebben tussen Venus en, wat is 
het… Saturnus. En een opkomend sextiel tussen Mars en Pluto. En dat zijn allemaal dingen 
waar we rekening mee moeten houden en moeten laten meewegen bij dit rapport. En ik weet 
niet waar ik een plek moet vinden in deze omgeving, waar ik in de camera kan praten. Ik zal 
eens kijken wat daar om de hoek te vinden is. Ik weet niet wat daarachter is, het lijkt meer 
op… het lijkt alsof er nog meer bomen zijn. En druiven en zo. Dus, ik weet het niet, maar 
goed, ik spreek je zo. 
 
Oké, ik moet dit gewoon maar even doen. Ik kwam hier helemaal uit. Ik vond een beekje, 
maar de enige plek waar ik de camera kon neerzetten is…  je kunt zelfs de beek niet zien, al 
dat werk voor niets. Dat is hoe het leven soms kan gaan, je doet al die moeite en waar doe je 
eigenlijk voor? Als het allemaal niet goed uitwerkt; het is de laatste tijd een beetje lastig 
geweest; we hadden Mercurius retrograde, we hadden Venus retrograde door Schorpioen en 
dat is niet zomaar wandelingetje in het park geweest. Het is geen cakewalk, maar ik moet 
zeggen dat dingen echt een beetje gemakkelijker worden, de dingen worden wat lichter, er 
gaan deuren enigszins open en dat is waar Boogschutter mee te maken heeft. We hebben 
wel wat problemen die we moeten oplossen. Dus uiteraard, gaan we het hebben over die 
situaties. 
 
Het zijn Boogschutter-situaties; Boogschutter heeft te maken met de uitbreiding van 
bewustzijn. Om ons doel te kunnen doorgronden, de betekenis van ons leven in een grotere, 
bredere, wijdere context. Daarom heeft het te maken met migratie-problemen, immigratie-
problemen, vluchtelingen-problemen. Buitenland, buitenlandse reizen, buitenlandse 
problemen die aan de oppervlakte komen. En we hebben met een aantal dingen te maken 
die nu spelen; de Maan is in Waterman en we hebben te maken met het omvallen van het 
patriarchaat wat bezig is. Dat duurt een paar honderd jaar, maar het is als het ware de 
laatste strohalm voor het stervende patriarchaat. Zo van; ‘houd vol, isolement, afscheiding; 
het Waterman-tijdperk vertrekt uit Steenbok, wat gaat over verovering, bezit, en controle, dat 



overgaat in gezamenlijke inspanning. Dus vandaag was ik bezig met dat hele topoverleg 
over het wereldwijde klimaat en er zijn belemmerende factoren, vooral in de VS, die niet 
eens de wetenschappelijke bewijzen willen accepteren voor klimaatveranderingen, boing!  
En dan hebben we nog dat Brexit-gebeuren met May die in de rondte rent in een poging zich 
af te scheiden. Afscheiding, isoleren, de VS met hun handelsovereenkomsten, isoleren. 
Engeland die zich isoleert. Die verschillende landen die zich isoleren om hun eigen belangen 
te beschermen. En dit is het verleden.  
De toekomst is Waterman, dat wanneer iedereen blij is, iedereen nog veel blijer is. Het is een 
door elkaar geweven tapijt van het leven, of het nu gaat om de voedselketen of iets anders. 
Als er ongelukkige en arme vluchtelingen zijn, veranderen ze in rebellen, en strijden ze voor 
hun recht. En dan is er militaire onderdrukking, en zie maar wat er aan de hand is in 
Frankrijk. Er zijn allerlei situaties en condities waarbij de top, 1% van de bevolking 60% van 
alles in bezit heeft, een belachelijk cijfer, probeert dit vast te houden en alles afwijst en 
ervoor strijdt, op een manier die onvermijdelijk in de toekomst…  over de toekomst 
gesproken… er rent een groep kinderen door de jungle. Ik hoop niet dat ze mijn sandalen 
vinden.  
 
Dus grenzen, migratie, en Uranus staat uiteraard nog steeds vierkant met de knopen. 
Uranus gaat verder door Stier dus we hebben te maken met valuta’s en dat soort dingen; we 
ondergaan een verandering, de dingen zijn zeer instabiel, dit soort dingen kunnen veel 
spanningen geven. Maar het goede nieuws is Boogschutter, die wil ervoor gaan. En Mars in 
Vissen: droom een nieuwe droom. Ik houd van die film, loop erop vooruit, ik vergeet de naam 
van de film, maar het is echt zo, droom een nieuwe droom. Mars en Neptunus gaan door 
Vissen en het is er tijd voor. En Vissen heeft ook te maken met loslaten. Laat het los, geef je 
over, we hebben al die planeten van Weegschaal naar Vissen, in de laatste bovenste tekens. 
Het zijn krachten die buiten onze controle liggen. De samenleving, de bron, de schepper, 
onze partners.  
 
Nu is het de tijd; dingen beginnen in Ram en ze lopen door en we hebben de controle en we 
bouwen alles op en op en op, door Kreeft, Leeuw, Maagd en dan… dan is het alsof we naar 
buiten komen. En tegen de tijd dat je bij Boogschutter aankomt, Steenbok, Waterman en 
Vissen, krijg je vooral te maken met de gevolgen. Het zijn de gevolgen, noem het karma; wat 
je uitzendt komt bij je terug, noem het wat je wilt, maar het is de situatie waarbij je, als je 
daar wijs in hebt geïnvesteerd, het op een gunstige manier terugkrijgt. Als je er maar weinig 
in hebt geïnvesteerd dus niet. Dan ga je failliet. Dus het is een soort periode van de 
waarheid. We krijgen feedback, maar er is ook een situatie waarbij -en ik wil niet zeggen dat 
we slachtoffers zijn- maar waarbij we op een bepaalde manier slachtoffer zijn van onszelf. 
Het probleem wat ik zie, in het bijzonder in deze tijd, is dat men de weg kwijt is. Mensen 
worden gek, mensen worden gek en zeggen ‘uitbreiding! Ik breek eruit en ik wil geen 
beperkingen en geen wetten, en niemand vertelt mij wat ik moet doen en ze keren hun 
ouders de rug toe of wat dan ook. Je kunt je relatie weggooien, je kunt je huis weggooien, je 
kunt je leven vergooien in deze tijd, waarin je gewoon roept: ik trek de bergen in! Ik ben weg! 
 
Maar de mantra van vandaag zegt: ga er gewoon voor. Ik heb zo sterk het gevoel dat deze 
tijd zoveel weg heeft van ‘Indiana Jones’. En de ‘Temple of Doom’, of hoe was die andere 
ook alweer. Indiana Jones en… ik weet het niet meer. Hij zocht naar het een of ander. Ik 
dacht dat hij naar de Graal zocht of zoiets, maar die zoektocht bestaat, geloof, comfort, 
veiligheid en de zekerheid en het gewoon erop uit gaan. En wat doet Boogschutter? Wat 
doen de vuurtekens?  Zichzelf vertrouwen. Dat ik in staat ben om dit te doen, te beheersen, 
uit te zoeken en er gewoon mee door te gaan. Dat is wat het avontuur inhoudt.  Dat is wat 
het is. Dit is een tijd van ‘hoe meer ieder van ons in zelfvertrouwen terechtkomt, dat we ten 
eerste het vertrouwen van anderen zullen krijgen, en dan zullen we beginnen het leven te 
vertrouwen. En misschien zal het leven of spirit ons beginnen te vertrouwen. En ons meer 
geven, en onze wereld een beetje zal uitbreiden, want wij zijn degenen die het doen! 
 



Dus dit vraagt oefening, stapje voor stapje en beetje bij beetje. Gaat jezelf wat meer 
vertrouwen, je gaat je partner wat meer vertrouwen, je vertrouwt spirit wat meer; 
Boogschutter gaat over vertrouwen. Vertrouwen, ja mijn intuïtie vertelt me dat het goed komt. 
Er is iets aan die andere kant van de heuvel. Er is meer dan datgene waar ik voor gewerkt 
heb of mee te maken heb gehad. En ik ga mezelf daarvoor openstellen. Ik vlieg naar het 
onbekende toe. Ja, met gehesen zeilen! Kun je het zien? Het is alsof je in een zeilrace zit of 
zoiets. En je laat je meevoeren met die wind. Dus ja, het is een tijd om je open te stellen en 
te vertrouwen. Vertrouw jezelf, vertrouw het leven, en dit kan best een mooie week worden. 
Ik denk wel dat de dingen wat serieuzer en intens kunnen worden en als de Zon rond de 21e 
naar Steenbok gaat, bij de zonnewende, zou ik zeggen ‘neem alvast een voorsprong op die 
dagen met de Zon, Mercurius en Jupiter in Boogschutter, pak het nu het nog kan. Pak het als 
je dat kunt’. Want de dingen worden weer wat soberder richting het einde van het jaar en het 
is er nu tijd voor. Open jezelf ervoor. Hoe gaat die mantra ook alweer: 
 
Ik laat de comfort en veiligheid van thuis achter me 
en ik trek erop uit, de wereld in 
Ik ga in volle gang het onbekende in 
met volledig gehesen zeilen.   
 
Als volledig open, laat het breken, laat het bruisen! 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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