
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 19 december 2018 
 
Goedemorgen, dat wil zeggen, het is hier ochtend,  jazeker. Dit is Kaypacha met het 
wekelijkse Pele-rapport voor 19 december 2018. Het is een mooie ochtend en dat is het 
laatste overblijfsel, een handgemaakte brug over de rivier.  
De Maan staat in Stier, vaste aarde. Ze staat vandaag in oppositie met Venus. En morgen 
gaat ze naar Tweelingen, komt in oppositie met Mercurius. Ze reist door en je zou kunnen 
zeggen dat Mercurius conjunct Jupiter staat, deze hele week. Daar boven in Boogschutter. 
Daar heb je die prachtige, schitterende rivier.  
 
De Zon gaat door de laatste graden van Boogschutter, vierkant Cheiron. Als hij morgen 
doorreist, driehoek met Uranus. Dat is fantastisch en vrijdag hebben we te maken met de 
zonnewende. De winterzonnewende, de langste nacht van het jaar op het noordelijk 
halfrond. En de langste dag van het jaar aan de andere kant met onze vrienden op het 
zuidelijk halfrond.  
En niet alleen dat; de Zon gaat door naar Steenbok op het moment dat de Maan doorloopt 
naar Kreeft. En we hebben een volle Maan met de zonnewende. Ik meen op 0 graden en 49 
minuten of zoiets. Ik bedoel maar, wow! Zeer krachtige volle Maan voor ons allemaal, 
jongens! 
 
En Mercurius staat exact conjunct Jupiter, komt daar voorbij, en maandag komt Mercurius 
exact vierkant te staan met Neptunus. Dus we hebben Mercurius en Jupiter conjunct daar 
boven in Boogschutter, vierkant met de Maan. De Maan komt zaterdag in oppositie met 
Saturnus. En zondag, gaat de oude Lillith retrograde lopen en gaat terug naar Steenbok en 
dan komt ze conjunct met de zuidelijke maansknoop. En de maan komt conjunct te staan 
met de noordelijke maansknoop en in oppositie met Pluto zondag. Dus dat is het. Laat ik een 
plekje zoeken hier en in de camera kijken.  
 
Oké, laten we dit proberen. Rondreizend, net als Boogschutter, en ik vergat mijn statief, dus 
ik moest de telefoon proberen op te stellen op de eerste de beste steen.  Ik hoop dat dit goed 
genoeg is en dat het water niet teveel lawaai maakt, dan kunnen we een babbeltje houden 
naast de rivier. Langs de rivier, de trage rivier. Dat is Jupiter in Boogschutter, natuur, 
natuurwet, de schoonheid en het wonder van de natuur. Vierkant met Neptunus, die brengt 
ons dromen, hoop, verlangens voor de toekomst. Absoluut prachtig! Wat een geweldig 
jaargetijde. 
 
En, er komt altijd nog meer bij kijken, want als we kijken naar deze volle Maan die eraan 
komt, en we kijken naar de het winterzonnewende-punt; nogmaals, op het noordelijke 
halfrond… maar het is het teken Steenbok, de koning, de wet, de brenger van orde, de 
goede vader. In oppositie met de Maan in Kreeft; de verzorgende, liefhebbende, prachtige 
moeder. Het is de genetische as van de horoscoop. Kreeft en Steenbok, moeder en vader. 
Familie. Heeft te maken met de wortels. Heeft te maken met het verleden. Het heeft te 
maken met het echt ten volle in onze eigen innerlijke ‘moeder en vader’ komen. Het 
verzorgen van onszelf, het beschermen van onszelf. De volwassen ouder zijn die om de 
toekomst geeft, die de toekomst creëert. 
 
En dan hebben we Jupiter in Boogschutter, dat is heel sterk, want Jupiter heerst over 
Boogschutter. Heel krachtig. Saturnus heerst over Steenbok, heel krachtig.  Neptunus heerst 
over Vissen, zeer krachtig. Alle drie de planeten doen als het ware een dans hier. De Maan 
in Kreeft, de Maan heerst over Kreeft, dus het is een zeer krachtige tijd waarin we thuis 
kunnen komen bij onszelf. 
En tegelijkertijd is de uitdaging met dat vierkant van Mercurius en Jupiter in Boogschutter, de 
wil om uit te breiden en de planeet tot ons thuis te maken en het universum tot ons thuis te 
maken. Uitbreiding van ons bewustzijn, steeds verder, zodat we meer worden dan we ooit 



waren. Uit ons verleden komen, weg uit onze comfortzone, om steeds meer en meer van 
onszelf te kunnen leren, te begrijpen, te ervaren.  
 
Dus we kunnen wel enigszins te maken krijgen met wat hobbels, tussen waar we ons nu 
bevinden; laten we eens kijken naar Mars in Vissen, tussen Neptunus en Cheiron in. Mars 
reist door en komt in conjunctie met Cheiron binnenkort, dat is nu nog een losse conjunctie. 
Maar hij is erg passief. Misschien zelfs wat inschikkelijk, zo’n beetje als ‘laat maar gaan, laat 
maar gaan’, Let it be, de Beatles wisten het al. Dus er is… ik weet het niet, maar het is een 
beetje passief, zo van ‘laten we rond de kerstboom gaan zitten en warme glühwein of bowl 
drinken en cognac en gewoon lekker luieren. Maar dan is er ook weer die roep om meer te 
doen voor de wereld en meer te doen dan we voorheen deden. Dus we komen dat tegen, 
wat ik als een paradox zie. En dat is echt waar de mantra van de deze week over gaat. Die 
paradox tegenkomen. Worden wat we kunnen zijn, zullen we dat ooit zijn?  
 
Maagd is niet de enige perfectionist. Neptunus in Vissen is ook de perfectionist. Het is de 
idealist, het is de dromer, het zou allemaal perfect moeten zijn. En ik ben al perfect, dus er is 
een evolutionaire behoefte en verlangen. Venus die door Schorpioen gaat, worden, osmose, 
absorberen, meer… en het verleden loslaten. En dus, wat ik daarover kan zeggen is, dat het 
feitelijk onmogelijk is. Er is niet zoiets als perfectie. Terwijl de paradox is, dat alles perfect is. 
Dus het gaat erom dat we onszelf accepteren in wie we zijn en tegelijkertijd komen we die 
momenten van perfectie tegen en dan ‘oeps’, is er een andere droom, iets wat daarachter 
ligt, iets groters, dus ik ben niet perfect. Dus ik wil dat ‘meer’ proberen te bereiken, en dan 
beleef ik een ander moment van perfectie. Dus we zijn altijd aan het  ‘worden’, maar we 
kunnen ook verdwalen in dat ‘worden’ en dan kun je het hoofd laten hangen. Je kunt 
teleurgesteld raken in jezelf. Dit is ook een tijd waarin de behoefte en het verlangen naar 
perfectie tot depressie kan leiden. Zien wat je mist of zien wat je niet hebt of verlangen naar 
meer of gewoon… oooh, en ik ben niet goed genoeg. 
 
We kunnen ook kijken naar de Maan die rond gaat en in oppositie komt met Saturnus en die 
komt in oppositie met Pluto. En dit kan te maken hebben met gevoelens van schuld, of 
misschien schamen we ons over onszelf,  of schamen we ons over ons verleden; oh mijn 
familie! Of ‘oh, ik liet mijn moeder in de steek’ of ‘oh, ik liet mijn vader stikken’, ooh oh..  wil ik 
wel volwassen worden? Het is…  het is een soort.. het mes snijdt aan twee kanten, 
nietwaar? Een munt met twee zijden. 
Dus het gaat om het aanvaarden, het is oké om mededogen te hebben met waar we nu zijn, 
en niet achterover gaan zitten, lui worden, zelfingenomen zijn en blijven die we zijn, maar 
ook vooruit gaan, doorgaan. En beslissingen nemen. De Zon gaat naar Steenbok, komende 
week komt hij in conjunctie met Saturnus,  en daarna komt hij conjunct te staan met Pluto en 
de zuidelijke maansknoop. En dit allemaal op een manier, het jaar 2019 is een jaar van het 
uitzuiveren van onszelf van ons verleden; beperkingen, grenzen en restricties en dus nieuwe 
creëren. Zoals deze rotsen. De rots van Gibraltar, dat is die Steenbok. 
 
Dus het is zo toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Goede voornemens komen eraan met 
nieuwjaar. En het belangrijkste wat ik echt wil benadrukken, is dat we realistisch moeten zijn 
bij onze beslissingen. Geef jezelf een beetje ruimte. Denk niet ‘ik moet zo perfect zijn, 
idealiter’ en dan misschien teleurgesteld zijn, of gaan denken ‘ik ben niet goed genoeg’, of ik 
heb gefaald, of ik heb mijn eigen verwachtingen niet waargemaakt. Of, met die oppositie, 
aan de verwachtingen voldoen van anderen, die ik als een autoriteit boven me heb geplaatst, 
onder het mom van ‘die weet meer dan ik’ of ‘hij kent me beter dan ik mezelf ken’. Het is een 
goede tijd voor reflectie, het is een goede tijd voor het nemen van besluiten. Omdat we meer 
willen worden dan we nu zijn, meer willen kunnen doen dan we nu doen, of in het verleden 
hebben gedaan. 
Dus het is echt prachtig, het is echt een mooie tijd. 
 
Dus, de mantra voor vandaag: 



 
Doe ik werkelijk 
waar ik eigenlijk voor kwam? 
Het beste uit mezelf naar boven halen 
Voor de wereld, voor mijzelf en voor jou? 
 
Hoe vind je die dan? Het is een goede tijd om te gaan zitten, mediteren, en in te voelen op je 
leven. Op de situatie die je voor jezelf hebt gecreëerd. Wetend dat je dat zelf doet, misschien 
ben je daar onbewust van, of krijg je goddelijke begeleiding, of wat dan ook, wat tot deze 
situatie heeft geleid, en deze situatie kan beperkingen meebrengen, misschien een gebrek 
eraan, er is absoluut méér. 
 
Dus als je die beslissingen neemt, ben je bezig uit te breiden en stap je misschien in die 
grote schoenen, waarvan je wellicht denkt dat ze te groot voor je zijn, maar ja, ‘ik kan het!’ 
Ik kan dit, ik ontwikkel me, ik word…   Ik… als een boom, als een bloem. Als een vogel. Altijd 
aan het ontwikkelen, uitbreiden, groeien, meer en meer in volheid en compleet zijn. Dat is 
prachtig. 
 
Deze tijd van het jaar ligt er sneeuw, op veel plaatsen en de zaadjes liggen diep onder de 
grond, als een soort mol onder de grond. Dit is een tijd van innerlijk, een tijd van innerlijke 
reflectie. En dat is ook wat ik je zou willen adviseren, neem wat tijd voor jezelf, weg van je 
gezin, of van feestjes, en van…   En ontsteek dat vuur, steek dat vuur aan diep in jezelf, dat 
Boogschutter/Jupiter vuur en het is aan mij. Het is voor mij en het gaat er niet om dat ik 
mezelf moet bewijzen voor iemand anders, het gaat erom wie ik wil zijn, wie ben ik werkelijk?  
 
Ja ja, oh mijn God:  
 
Doe ik werkelijk 
waar ik eigenlijk voor kwam?   
 
En als dat niet zo is, dan is dit echt het jaar, 2019, dat je uitbreekt uit die mal, dat je uit die 
conditionering breekt, breekt met het verleden, en op de troon stapt. En die koning te zijn, of 
die koningin te zijn. En gewoon ‘jaaaa!’  
 
Doe ik…  Doe ik werkelijk… wat? Wat?   
 
Doe ik werkelijk 
waar ik eigenlijk voor kwam? 
Het beste uit mezelf naar boven halen 
Voor de wereld, voor mijzelf en voor jou? 
 
Dat je alles mag worden wat je bent! 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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