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Kaypacha 28 november 2018 

Hallo, alles goed?  Dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. 28 november 2018. En oh mijn 
God, wat hebben we te maken met al die aspecten. Ik probeer stroomopwaarts te gaan en mijn 
camera vast te houden terwijl ik al die aspecten uitleg voor je.  Ik moet proberen door die bramen 
heen te komen. Moet je eens kijken wat het regenseizoen hier heeft gedaan; we zien een flink aantal 
bomen omliggen, er is nogal wat aan de hand. Het is nogal wild, en dit is een ‘woeste week’, een wilde 
tijd, misschien wel een wilde maand die eraan komt. 

We hebben nog steeds de Zon conjunct Jupiter en Mercurius daar in Boogschutter. De wilde en vrije 
Boogschutter. Moeder natuur, een avontuur dat door gaat. Maar niet alleen dat, het belangrijkste waar 
ik je vandaag wat over wil vertellen is Venus, die in oppositie staat met Uranus, en vierkant met de 
maansknopen. Je kunt dit allemaal zien in de horoscoop, aan het begin van het Pele-rapport, je kunt 
dat even nazien als je geïnteresseerd bent in de astrologie, maar dat is vrijdag exact. Het brengt ons 
terug bij de conjunctie van afgelopen maart, de laatste week van maart. Venus stond toen conjunct 
met Uranus en op 14 juni kwam ze voorbij en kwam in het eerste vierkant terecht en nu staat ze in 
oppositie.  Dus het is zoiets als een nieuwe Maan, eerste kwart vierkant, volle Maan, alleen is het dit 
keer met Venus en Uranus. Daar wil ik het vandaag even over gaan hebben.  

Daarnaast, alsof het niet genoeg is, staat de Zon vierkant met Mars. Dat is zondag exact, maar dat is 
nu al aan de gang en Mars komt voorbij lopen en loopt op Neptunus af die verderop in Vissen staat. 
Dus we hebben met Mars conjunct Neptunus te maken op een bepaalde manier en die komt vierkant 
met de Zon. Op dit moment is de Maan in Leeuw, ze gaat naar Maagd voor het eerste vierkant 
zaterdag, ze gaat naar Weegschaal en uiteindelijk komt ze maandag in Schorpioen te staan.  Ik viel 
bijna om, ik stapte in een groot gat, gatverdarrie! Tjonge jonge, ik moet uit dit gat zien te komen.  Op 
een dag…    dat is waar Uranus alles mee te maken heeft. Klim maar uit dat gat, jongen..  Oh gosh, ik 
zit vast met mijn voet tussen twee stenen, maar goed, laat ik doorgaan met het Pele-rapport. 

Eens kijken, dus ja… Venus staat in de laatste graden. Ze is direct gaan lopen, ze gaat van 
Weegschaal naar Schorpioen. Ze stond al in Schorpioen, maar zondag komt ze terug in Schorpioen 
en ze blijft daar nog ongeveer een maand staan, dus we hebben Venus die verandert van teken. En 
zaterdag hebben we retrograde Mercurius die terugloopt naar Schorpioen. Dus we hebben nog met 
meer Schorpioen activiteiten te maken met Mercurius en Venus, die allebei een tijdje in Schorpioen 
blijven, dus dat is interessant. En uiteraard komt de Maan daar conjunct met Venus te staan, ik weet 
niet welke dag dat is. Oh ik kan niet al die dingen bijhouden. Maandag loopt de Maan samen op met 
Venus voordat ze naar Schorpioen gaat.  

Maar goed, ik ga een plek zoeken om daar even te zitten, misschien probeer ik deze waterval op de 
achtergrond te krijgen of zoiets… 

Oh mijn God, dit kan een lang Pele-rapport worden. Er is zoveel te vertellen over dit onderwerp. Wow! 
Laten we er eens naar kijken. Uranus is door Ram gegaan in de afgelopen zeven jaar. Uranus is het 
persoonlijk onbewuste. Elk van deze archetypen, elk van deze planeten is een archetype; ik noem het 
een psycho-spirituele functie. En Uranus is de psycho-spirituele functie van bevrijding, het onbekende 
ingaan, het is dit persoonlijke onbewuste. En die bevrijding kan zijn ‘plotseling’, het kan ‘extreem’ zijn, 
het is als wetenschappelijk onderzoek, zeer onpersoonlijk. Zoiets als ver voorbij het ego, voorbij 
warmte en compassie en liefde. Uranus is meer buitenaards, heel koud, het zijn de computers in het 
wereldwijde web, het is wetenschap, dit is gewoon wetenschap. En we breiden onszelf uit. Er is een 
grote hype gaande rond Uranus, want hij is de heerser van Waterman, en we gaan het 
Watermantijdperk in, dus deze bevrijding, deze opening, dit experimenteren heeft te maken met het 
uiten van onze unieke individualiteit. Supersterk. En hij gaat door Ram. Ram, het eerste teken van de 
dierenriem. Het is dit oorspronkelijke, vurige, impulsieve, spontane dierlijke verlangen.  
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Dus in de afgelopen zeven jaar zijn we wakker geworden voor een nieuw… nieuwe verlangens 
feitelijk, op een diep seksueel, fysiek niveau. Boem! Ik heb ruimte nodig, ik heb vrijheid nodig, ik moet 
mezelf kunnen uiten, mijn individualiteit. En hier komt Venus, de kleine Venus. Afgelopen maart kwam 
ze naar Uranus toe en dit is waar het nu om gaat. Venus is de heerser van Weegschaal, dus ze staat 
heel sterk in Weegschaal. Ze is de heerser van Weegschaal, dus ze staat in haar eigen teken. En ze 
zegt ‘ik wil verbinding’, laten we samenwerken, compromissen sluiten, delen, dialogen hebben, dingen 
uitwerken etc.  Dus afgelopen maart kwam ze voorbij en raakte Uranus.  Laten we dingen gaan 
ontdekken, experimenteren, in onconventionele gebieden gaan, weg uit de norm, weg uit het 
‘normale’. We kunnen het erover hebben wat dat is, als er nog tijd is. En toen in juni, halverwege juni 
kwam ze voor de eerste keer vierkant te staan met Uranus: ‘ik neem de zaadjes mee van deze nieuwe 
onthullingen van maart, en ik ga deze ‘nieuwe ik’ in de wereld zetten, op een nieuwe manier. En 
verbinding zoeken, op een nieuwe manier. En nu komt ze voorbij voor die oppositie. Een oppositie is 
als het ware de verlichting, en in het bijzonder met Uranus. Uranus associeer ik met het derde oog, 
met het ontwaken, met het objectieve, maar het kan ook niet-gehecht zijn betekenen, in de zin van 
niet gehecht zijn aan onze verlangens. Het boeddhistische pad van onthechting wordt ook 
geassocieerd met Waterman en Uranus. 

Dus het is heel interessant, Uranus ging naar Stier, liep retrograde terug naar Ram, dus we kregen die 
oppositie in Weegschaal/Ram, maar dan gaat Uranus weer vooruit naar Stier voor de komende zeven 
jaar. We hebben het daar later nog over. Dus op dit moment gaan het om het Watermantijdperk. Dit 
gaat over uitbreken, dit  gaat over bevrijding, en vanzelfsprekend kunnen we dit in verband brengen 
met een grotere ontsluiering; het einde aan 6000 of meer jaren van het patriarchaat, waarin vrouwen 
drie keuzes hadden, nietwaar? Je kon trouwen, een non zijn of een prostituee. Dat is het patriarchaat.  
Mannelijke dominantie, en religies, en geloofssystemen die echt de man en het mannelijke 
ondersteunden, als zijnde degene die beslissingen neemt, degene die aan de leiding staat, bla bla bla 
bla. En we zien dat verdwijnen, in elkaar storten, recht voor onze ogen. Dat is het hele proces van 
feminisme, de hele vrouwelijke beweging.  In vroeger tijden waren de vrouwen financieel afhankelijk 
van de man. Maar nu niet meer! Feitelijk zien we soms dat de man financieel afhankelijk is van de 
vrouw, dus de dingen veranderen. De dingen draaien nu om. De dingen worden omgedraaid, op z’n 
kop gezet. We laten de kat uit de zak, we openen de doos van Pandora. Alle onderdrukte energieën 
rond seksualiteit en liefde en Rock ’n Roll, dat is zoiets als…  Laten we het eruit gooien, breek het 
open, doe het op een nieuwe manier. 

En deze nieuwe manier is onbekend. Uranus en Waterman en het elfde huis, is niet bekend. We 
weten dit niet, we zijn allemaal wetenschappers die aan het experimenteren zijn, met nieuwe vormen 
van expressie, van seksualiteit, nieuwe uitingsvormen van relaties, nieuwe uitingsvormen van het zelf, 
je weet wel ‘ik-mij-mijn en de wereld’. En we kunnen winnen of verliezen. We kunnen bewijzen vinden 
voor onszelf, of we kunnen onszelf bewijzen dat we helemaal waren afgedwaald. En dit is dat andere 
deel van Uranus, het zijn de uitersten. Maar het heeft ook te maken met rebels zijn. En misschien wel 
iets op een andere manier doen, om anders te zijn.  

Dus in opstand komen tegen het instituut ‘huwelijk’, of tegen afspraken, of tegen Saturnus, en het 
patriarchaat kan ons doen inklappen, of de pendule slingert helemaal door naar de andere kant, die 
van anarchie. Daar zijn geen regels, geen afpsraken. Het heeft niets te maken met jouw integriteit of 
doelen, en routine en familie en kinderen en bla bla bla, of een thuis creëren, nee nee. Het gaat nu om 
een hele andere manier van uiten van wat het betekent om een menselijk wezen te zijn. Het collectief 
onbewuste is aan het evolueren, nietwaar? Je voelt het, je weet het, je weet waar ik het over heb.  In 
vroeger tijden, in het oude patriarchaat was je gek als je niet getrouwd was, of geen priester of een 
non. Nu kun je gek zijn als je wel getrouwd bent. Of een priester of een non. Dus we gaan van hier… 
het is als bij een pannenkoek die wordt omgedraaid. En uiteraard maakt dit een hele onstabiele tijd. 
Uranus is zeer instabiel, en Venus staat voor partnerschap en relaties en staat in Weegschaal. Dus dit 
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is een zeer onstabiele tijd voor onze partnerschappen en relaties, waar openbaringen plaatsvinden. 
En we kunnen elk van onze partners, zakelijk, romantisch, intiem, niet intiem, als spiegel’ zien, als een 
reflectie van ons Uranische onbewuste.  

En veel van dit is onbewust, we zouden kunnen zeggen het ‘id’. Ram heeft te maken met het ‘id’, ik-
mij-mijn en ik wil. Het is de jager. Explosief. En Venus in Weegschaal gaat nu naar Schorpioen. En 
nog voor een maand lang, en ze gaat sommige stappen overdoen. En Schorpioen, dat is interessant, 
Ram-Weegschaal, dat zijn hoofdtekens, en die hebben te maken met initiëren van een nieuw begin. 
Brahma. 

Schorpioen en Stier zijn vaste tekens. Schorpioen wil transformatie door vereniging. Door het diep en 
intiem delen van de ziel. Niet alleen door seks en lichaam, maar emoties, geest,  gedachten, 
overtuigingen. Zoals bij soulmates, tweelingvlam; ik wil jou.  En niet alleen ‘ik wil jou’, maar jij en onze 
intieme verbintenis en relatie is een pad van transformatie. Van ontwikkeling, van het veranderen van 
mezelf en op een manier van loslaten van Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen is het einde 
van dat individuele bewustzijn, om geboorte te geven aan Boogschutter; transpersoonlijk bewustzijn. 
Een breder begrip van de natuurwet. Van de waarheid, de uitbreiding van het bewustzijn.  

Dus het is echt heel krachtig. Nu hebben we Jupiter in Boogschutter in het komende jaar. Hij gaat naar 
een vierkant met Neptunus, ik doe een hele verhandeling over Jupiter-Neptunus, 2019. En nu hebben 
we de Zon en Mercurius nog steeds in Boogschutter voor een paar dagen. En dit vierkant naar Mars 
en Neptunus die de Zon maakt, nadat de Zon vierkant komt te staan met Mars komende week, maakt 
hij een vierkant met Neptunus en dit is ongegrond, wild, het collectief onbewuste draagt al onze 
dromen in zich, maar ook alles wat we wellicht onderdrukt hebben, ontkend of vermeden. Het is alsof 
we willen ontsnappen, we willen illusies creëren, we willen fantaseren. Mars in Vissen is zoiets als 
Don Quijotte die achter luchtkastelen aanzit. Zeer romantisch, maar het gaat om eeuwige verbinding 
met alles wat er is. Wow! 

Ik wil niet te langdradig worden maar ik moet je wel iets vertellen over mythologie. Uranus ging om 
met Raya, zij was Gaia, dus de aarde en de lucht, God en Godin. En de nakomelingen, Uranus, sloot 
ze op in de onderwereld. De nakomelingen waren cyclopen, de een-ogige cyclopen, en titaten, reuzen 
en hij sloot ze op. Hij wilde ze onder controle houden. We willen niet echt ons verlangen voor 
onafhankelijkheid en vrijheid verspelen omdat we bang zijn onze controle te verliezen. Uranus was 
absoluut bang om zijn controle te verliezen. En raad eens wat, Saturnus komt voorbij, een van zijn 
nakomelingen en ontketent een revolutie tegen zijn vader Uranus, en hij snijdt zijn ballen eraf. En de 
ballen van Uranus vallen naar beneden in de oceaan van Neptunus. En daaruit wordt Venus geboren. 
Zeer sterke symboliek. Iets waar je misschien op wilt mediteren deze week. Het einde van dat oude 
‘opsluiten’, afsluiten, onderdrukken, die krachtige Uranus, geeft geboorte aan Venus. De mogelijkheid 
om te ontvangen, om zacht te zijn. Uranus is koud, hardvochtig, ongecomprimeerd, extreem. Maar als 
hij is afgesneden komt Venus. 

Dus dit is interessant, nu hebben we Venus in oppositie met Uranus, dit is als de dochter in oppositie 
met de vader, ai ai ai ai.  Dat brengt iets heel anders naar boven. Zoek je naar je vader? En dit is 
zowel voor mannen als vrouwen, we hebben allemaal een Venus in ons, ik heb het hier niet over 
vrouwen. Maar ik heb het over deze veranderingen waar we allemaal doorheen gaan. En het kan om 
rebelleren gaan om het rebelleren, het kan gaan om experimenteren en over grenzen gaan. En 
weggooien, het verleden loslaten. Het is zeer interessant dat Saturnus erbij komt. Saturnus is 
verbintenis, afspraken. Saturnus is integriteit, Saturnus denkt na over de volgende zeven generaties,  
het is de autoriteit, de oude vader van de familie, die verantwoordelijkheid draagt en plichten nakomt 
voor al diegenen buiten mijn eigen persoonlijke expressie; hallo, er zijn nog andere mensen! Ik raak 
ook andere mensen met mijn ja’s en nee’s.   
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Dus dit is echt een krachtige week. Waarin we kunnen kijken in onze eigen onbewuste dynamieken, 
om te zien waar we wellicht voor wegvluchten, vermijden, ontkennen, door bepaalde stoffen te 
gebruiken, door universele liefde en seks. Zelfs misschien wel door meditatie, zo van ‘ik wil uittreden’. 
Neptunus en Mars in Vissen is ‘klaar!  Ik ben er klaar mee!’ 

En nu nog even een andere laag hiervan. Ik ga even een persoonlijke mening erin gooien hier. 
Waterman heeft te maken met eenheid in verscheidenheid. En we moeten even kijken naar de 
evolutionaire niveaus in de evolutionaire astrologie. De overeenstemming; driekwart van de bevolking. 
De geïndiviueerden, 20%, de spirituele 5%; we zijn allemaal gedurende diverse incarnaties aan het 
bewegen door het individuatieproces, er dan meester over worden, loslaten en dan doorgaan naar 
andere dimensies, melkwegstelsels, planeten of wat dan ook. We bevinden ons allemaal in 
verschillende fasen, we bevinden ons allemaal op verschillende niveaus. En wat ik hier ga zeggen is 
dat het zeer individueel bepaald is.  

Je kunt het zien in je individuele geboortehoroscoop. Wat is je zielsverleden? Wat heb je onderdrukt, 
wat heb je ontkend? Wat heb je wellicht overdreven, overtrokken, overmatig uitgebreid? Dit leven, 
deze zielsintentie is uniek voor jezelf. We hebben niet alleen die evolutionaire niveaus en persoonlijke 
zielsbestemming, maar we hebben ook de natuurlijke fasen van het ontvouwen van de menselijke 
levenscyclus. Saturnus, de 28 jarige cyclus, Jupiter de 12 jarige cyclus, Uranus de 84 jarige cyclus, de 
Zon, de eenjarige cyclus, de Maan is de maandelijkse cyclus; dus je zult ook rekening moeten houden 
met de leeftijdsfactor. Dingen doen in je twintiger jaren is anders dan dingen doen in je dertiger jaren, 
en dan je veertiger, vijftiger en zestiger jaren. Je werkt naar de natuurlijke expressie toe en twintig is 
niet natuurlijk op je zestigste. Experimenteren in je dertiger jaren is niet hetzelfde als experimenteren 
in je zeventiger jaren. Dus je hebt die hele fase, conditie en situatie waarbij je moet kijken naar de 
progressies van je horoscoop, de transits in je horoscoop. De secundaire progressies, de 
zonneboogrichtingen, ik bedoel maar, boem boem boem. 

Jouw individuele behoeften zullen niet noodzakelijk hetzelfde blijven van geboorte tot de dood. Nee, je 
ontwikkelt je… dûh ! We groeien alllemaal. Dus wat ik wilde toen ik 25 jaar was, is niet hetzelfde als 
wat ik wilde toen ik 42 was. Als je nu 42 jaar bent ga je echt door Uranus in oppositie met Uranus 
heen, en dat is als… maak er maar 40 tot 44 jaar van, want dat gebeurt niet in 1 dag.  

Maar goed, ik wilde dit even inbrengen, want ik voel dat dit Watermantijdperk voortschrijdt en uiteraard 
is Mars en Neptunus in Vissen ook compassie, vergeving, tolerantie en het openen van het hart. En 
Saturnus en Pluto in Steenbok kan leiden tot volwassenheid, geduld hebben met onszelf. Geduld en 
compassie voor onszelf en dat leidt naar passie en compassie voor anderen, nietwaar?  Dus het is 
als…  en daarnaast nog het accepteren van al wat is, 2019, waar ik het over heb, is het jaar van 
ontcijferen van de waarheid en dit je eigen maken. Wat wáár is voor Hollywood is niet noodzakelijk 
wáár voor jou. Wat de Moslim als waarheid heeft is niet noodzakelijkerwijs ook waarheid voor jou. Wat 
waar is voor de zuidamerikaanse autochtoon, de inheemse mens, is niet noodzakelijk waar voor jou. 
Wat waar is voor de Verenigde Staten is niet per se noodzakelijk waar voor jou. We moeten echt 
begrijpen, als je naar dit rapport luistert, dat je in de voorhoede loopt van het nieuwe tijdperk. Er zijn 
miljarden mensen, als je naar de moslimlanden gaat waar echtscheiding nog steeds taboe is, of ga 
naar India, het is daar niet echt handig om te gaan scheiden.. of ga naar Indonesië en ik weet niet 
zoveel over China, maar het is niet hetzelfde. Het is voor iedereen vrij, in de hele wereld.  

Er zijn mensen die aan het experimenteren zijn, die eruit stappen en ik wil eindigen met het idee van 
pijn. Pijn. Als jij andere mensen pijn doet, of je lichaam reageert en je hebt een ziekte of je hebt een 
probleem of iets in je fysieke  lichaam, je emotionele lichaam, je mentale lichaam en je ervaart pijn of 
lijden, verdriet, zorgen, angst, eenzaamheid; dit zijn allemaal vormen van pijn, en pijn is een indicatie: 
ring ring, rode vlag! Rode vlag! Er is iets niet pluis hier. En als we anderen pijn doen met onze keuzes 
en acties, dan is het ook zo; rode vlag, rode vlag! Laten we niet vergeten dat we een grens herkennen 
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als we deze overschrijden. We weten dat we deze overschreden hebben als we pijn veroorzaken of 
pijn lijden. En er is behoefte om dit over te doen, en terug te gaan. Her-inner, retrograde Mercurius. 
Reflecteren.  Een goede week om te reflecteren op de laatste zes maanden, vanaf maart. Wat je van 
plan was, wat je aan het doen was, hoe het gaat én… vooruit te  gaan op een nieuwe manier. Dus de 
mantra voor deze week: 

Oh help, wat kan ik doen 
Ik wil mijn vrijheid EN de verbinding met jou! 
Ergens in het midden van deze twee extremen 
Kunnen we evenwicht vinden en onze dromen leven. 
 
De tendens voor tijden als deze is dat je zegt ‘vergeet het maar schat, ik ben hier weg’. Dat is het 
uiterste van vrijheid. Het andere uiterste is ‘oh mijn God, je kunt me niet verlaten, ik kan niet zonder je, 
ik ben helemaal niets, zonder “ons”. Dat is het andere uiterste. Verbinding, overmatige verbinding, of 
overmatige vrijheidsdrang, Ergens daar in het midden, de boeddhistische middenweg, kunnen we tot 
verlichting komen.  
Oh gosh, dat is genoeg.  
 
Ik doe iets nieuws met de community van New Paradigm Astrology, waarin het Pele-rapport bespreek. 
Ik zet deze woensdag online en dan doe ik deze webinar, waar we elkaar allemaal kunnen zien via 
video en met elkaar kunnen praten en gewoon met elkaar praten over deze inhoud en de transits die 
ik in het Pele-rapport benoem. Je zou daar eens moeten kijken en misschien meedoen, met de New 
Paradigm community. Als je echt betrokken bent bij dit soort dingen is dat helemaal super. Ik heb het 
droomteam, we zijn met allerlei dingen bezig, we hebben gratis kerst dingetjes om weg te geven, kijk 
maar eens op de website. De links staan onder de video. Maar dit kan maar door- en doorgaan, het is 
een doorlopende conversatie, dat is wat ik probeer te zeggen.  
Maar laat ik nu gaan afsluiten en zeggen: 
 
Oh help, wat kan ik doen 
Ik wil mijn vrijheid EN de verbinding met jou! 
Ergens in het midden van deze twee extremen 
Kunnen we evenwicht vinden en onze dromen leven. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
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