
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 26 december 2018 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Het is een dag na kerst, 26 december 
2018. Dit zal het laatste Pele-rapport zijn voor 2018. Oh mijn God, oh mijn God. Nee, geen 
beekjes of riiveren vandaag, ik heb besloten om het hoofdpad te nemen. Want de Maan is 
zojuist naar Maagd gegaan. Ze heeft een paar dagen in Leeuw gestaan en een paar uur 
geleden is ze dat aardeteken binnen gegaan. En daar blijft ze en ze komt driehoek met 
Uranus en de Zon en donderdag vierkant met Mercurius en Jupiter, in oppositie met 
Neptunus. Vrijdag gaat ze door en komt ze in Weegschaal. Kort voordat ze in Weegschaal 
gaat, komt ze in oppositie met de Mars/Cheiron conjunctie die daar staat en dat duurt de 
hele week. Mars loopt op Cheiron af en dat zal zaterdag exact zijn. En dan maandag zal 
Mars doorgaan naar het teken Ram. Die komt uit de mist tevoorschijn en die komt uit een 
soort verwarrende staat, zoals ik hier en je kunt niet echt goed zien wat er aan die andere 
kant is, wel? Nou, dat is dus Mars in Vissen, vooral conjunct Cheiron. Maar we gaan deze 
heuvel op en als Mars dan naar Ram gaat, zoals volgende week, dan zal er een verschuiving 
zijn in de energie.  
Direct daarna en eigenlijk ook deze hele week, komt de Zon in conjunctie met Saturnus. Dat 
is feitelijk aanstaande woensdag exact, ik zal er dan wat meer over vertellen, maar… oh 
jazeker, een prachtig uitzicht vanaf deze top. Tenminste, het is een top, maar ik kan niet 
zeggen dat dit een speciale bergtop is. Het is feitelijk ‘Table Rock’, maar er is nog een 1,6 
mijl beklimming en ik weet niet of ik dat ga doen. Als ik dat doe zal ik wat foto’s nemen en 
deze naar jullie doorsturen.  
 
Wat is er nog meer aan de hand? Venus gaat nog steeds door Schorpioen, ze komt driehoek 
met Pluto en dat zal vrijdag zijn. Wat is er nog meer, het belangrijkste is Lillith. Lillith gaat 
retrograde, staat conjunct met Pluto, vandaag, woensdag. En dan gaat ze stilstaan. Ze staat 
stil en gaat dan voouit lopen. En dan komt ze voorbij om voor de laatste keer Pluto te 
passeren. Dat is uiteindelijk maandag. Ze heeft wat rondgedwaald in Steenbok, met 
Saturnus, en de knopen en Pluto, ruim een jaar lang. Ruim een jaar lang. En ze gaat door en 
komt in haar laatste conjunctie met Pluto. Dit is de ware zwarte maan Lillith.  
Ik ga even een plek zoeken hier en voor de camera staan om hier wat over te vertellen en… 
tot zo! 
 
Oké allemaal. Ik kan jullie als het ware zien zitten daar, maar niet echt.  Ik heb de zon recht 
in mijn ogen, maar dat is beter dan alleen maar een soort donker silhouet te zijn, nietwaar?   
Ten eerste is het het einde van het jaar en we hebben zowaar een eindejaarsgeschenk om 
weg te geven. Als je betrokken bent bij dit Pele-rapport en betrokken bent bij de astrologie, 
en je bent betrokken bij de ontwikkeling door te kijken naar de grotere patronen van de 
hemelsfeer en zoals dat in relatie staat tot jouw unieke zielsintentie voor de incarnatie, door 
het leren kennen van jouw astrologische geboortehoroscoop, dan wil je wellicht op de link 
klikken onder de video en lid worden van de new paragadigm astrology community. We zijn 
daar met velen die dezelfde interesse hebben. En ik geef video’s weg, yoga-video’s en e-
boeken en allerlei andere dingen, en gratis tot 1 januari. Dus het zou mooi zijn als je ons 
daar komt vergezellen. Maar goed, genoeg hierover. 
 
Wat gebeurt er allemaal. We zijn door de kerst heengekomen! Die volle Maan in Kreeft heeft 
echt wel de toon gezet voor  het emotioneel kunnen omgaan met het verleden,  met familie 
en al datgene waar ik het in het vorige Pele-rapport over had.  
En ze gaat door, door Maagd, ze komt in een driekwart vierkant in Weegschaal te staan, ik 
meen op zo’n 7 graden, Weegschaal, Steenbok, ding ding. Een driekwart vierkant is altijd 
een soort terugkeer van wat je hebt uitgezonden, zo’n drie weken geleden, tijdens de nieuwe 
Maan. Die nieuwe Maan was in Boogschutter. De uitbreiding van het bewustzijn. Maar die 
uitbreiding van het bewustzijn was geen gemakkelijke weg. En soms heeft die uitbreiding te 
maken met het kijken naar de dingen die spelen bij ons, kijken naar wat ons beperkt,  waar 
zijn die beperkingen. Het heeft te maken met kritiek, het heeft te maken met oordelen, als de 



Zon naar Steenbok gaat, en de Zon komt nu in die conjunctie met Saturnus. Saturnus, de 
heerser van Steenbok, super sterk. De Zon die samenkomt met Saturnus in Steenbok. En ja, 
het is onmogelijk om zonder oordeel te leven. Dat meen ik echt, om beslissingen te kunnen 
nemen, om een keuze te maken, zul je moeten oordelen; wat is de beste moeilijke weg, wat 
is de gemakkelijker weg om succesvoller te zijn. Dus het heeft te maken met ambitie, op een 
zeer fysieke en materiële manier, dat heeft te maken met zakendoen, en waar de 
slagingskans ligt en financiële zekerheid krijgt in deze wereld. Wow, het is echt wel een reis 
geweest. Ik ben op bezoek bij mijn dochter, die maatschappelijk werker is in een tehuis voor 
daklozen en ik ben rondgeleid in dat centrum voor daklozen, terwijl de Tesla’s en de auto’s 
voorbij rijden, dus we zien die verschillen in  overvloed, en de verschillende kansen; er 
gebeuren zoveel dingen bij zoveel mensen. En op een ander niveau is er zoveel wanhoop en 
zoveel zwaarte, eenzaamheid, isolement, onzekerheid.  
 
Dus de mantra voor deze week gaat over onze angsten. Die angsten onder ogen zien. 
Misschien is dat dat iets niet zo uitpakt als je zou willen. Misschien gaat dit wel pijn doen 
voor de relatie of deze zakenrelatie, maar…  de Zon in Steenbok roept eenieder van ons op, 
de Zon/Saturnus-conjunctie zegt dat het tijd is om volwassen te worden, te volharden, je rug 
te rechten, een lijn te trekken, grenzen te stellen, keuzes te maken, afspraken te maken, of je 
nu je voornemens voor het nieuwe jaar hebt gemaakt of niet. Dit kan echt tijd zijn, dit is een 
hele goede tijd, om echt diep te duiken in hetgeen je echt wilt bereiken. Wat is het 
belangrijkste voor mij. En hopelijk, voor mijn eigen evolutionaire groei. En dat is waar we wat 
in verwarring kunnen komen met Mars die door Vissen gaat, Mars die in conjunctie komt met 
Cheiron. Ik moet denken bij Mars in Vissen, alsof je in een kamer bent en je wilt eruit maar je 
kunt de uitgang niet vinden.  
 
En zeker in conjunctie met Cheiron, want Mars wil vooruit, en Cheiron zegt ‘wacht eens 
even, wacht eventjes’ en de Zon conjunct Saturnus zegt ‘wacht maar even, wacht eens 
even, er is meer te leren hier, er is meer te zien hier, het is alsof de film in slow motion wordt 
afgespeeld. En je denkt, oh, ik kan dit wel halen en ik kom er wel uit, maar het is meer zoiets 
als… alsof we allemaal een beetje rondjes draaien in de beroemde pot. En dit is zeer 
doelbewust; Saturnus is reflectie. Het is echt een goede tijd, of we ons nu veroordeeld 
voelen, of we hebben het gevoel dat we over deze of die situatie moeten oordelen. We 
krijgen kritiek, de gezinssituatie is daar heel goed in. We moeten onze angsten onder ogen 
komen, onze onvolkomenheden. Of we echt waardevol zijn of niet, hoe we dingen in het 
verleden hebben verknald, of niet.  
 
Dit is echt een soort evaluatie waar we allemaal doorheen gaan. Een interne, of soms 
externe evaluatie. Krijg je promotie in 2019.  2019 zal een groots jaar zijn, een uitdagend 
jaar, en dit is echt een tijd waarbij we kunnen putten uit de ‘ouder’ in onszelf.  De ouder in 
onszelf.  Profiteer van de diepe wijsheid die objectief is. Die de dingen niet te persoonlijk 
opvat, de dingen niet teveel… het is op een bepaalde manier een uitdaging om kwetsbaar te 
zijn en het hart open te houden. En tegelijkertijd, als er speren en pijlen naar je toekomen en 
dan je moet duiken, ontwijken, afschermen, duiken en afschermen, duiken en afschermen, 
maar sluit je niet af. Sluit je niet af. Je kunt de neiging hebben om achter je schermpje te 
gaan zitten, of achter je computer, of het gesprek te vermijden, of de confrontatie te 
vermijden. Maar dit is een tijd en dat is waar de mantra over gaat, is juist het neerzetten, 
maak ruimte. En verruim je grenzen een beetje.  En of het nu in je relatie is, of in je familie, of 
het in je werk is; geef jezelf wat ruimte. En dat is niet altijd gemakkelijk, want men heeft ons 
nodig. Steenbok en Saturnus hebben te maken met plichten en verantwoordelijkheden en 
daar hebben we allemaal heel veel van. Maar we kunnen het gevoel hebben dat we 
overbelast zijn. Er is geen tijd voor mezelf, geen tijd voor mijn gezin, geen tijd voor mijn 
privéleven. Maar dit is echt een kans voor je om je eigen regels te stellen.  
 
Ik neem de tijd, ik doe even een stapje achteruit, ik reflecteer op de lange baan, de lange 
termijn, want ik wil veel meer bereiken dan alleen maar deze week door te kunnen komen, of 



deze maand of deze feestdagen. Nee , nee nee, er is een veel groter plan voor mij.  Ik heb 
een levensdoel. Cheiron, Mars/Cheiron spreekt ons aan op deze hogere, grotere, bredere 
visie. En het kan heel gemakkelijk je zicht doen verliezen op het nieuwe tijdperk. Het zicht 
kwijt te raken op die visie, op het potentieel van wat er gaande is en niet alleen in 2019, maar 
laten we daar voorbij kijken. 2020 is al het ware de afronding of het einde van een enorme 
grote cyclus. Dus dat is 2021, 2022, 2023.   Ik wil je aanmoedigen om gewoon…  om 
gewoon… ik weet zeker dat de directeuren van ondernemingen en bedrijven en regeringen 
en zo, kijken naar ‘oké, we gaan dit gebouw neerzetten en het is af in 2035.’ Toch?  Ik 
bedoel maar, we hebben hier een leven. We hebben hier een leven, en ik adviseer je dus 
niet om je intentie voor de lange termijn op te geven, je lange termijn-intentie, je lange 
termijn-doelen, alleen maar voor die kleine bezigheden en dingen, of die ene persoon een 
plezier te doen of iemand of iets gelukkig te maken of bla bla bla.  Het is meer een tijd om te 
zorgen dat je zelf het heft in handen neemt. Pak het op.  Méér worden dan ik nu ben, 
nummer 1.  
 
De mantra zegt ‘opnieuw bepalen’, want ik ga ervan uit dat we ons allemaal hebben 
gecommitteerd aan ‘groei’ en aan uitbreiding van ons bewustzijn als we op weg zijn naar 
terugkeer naar de bron. En dus is het een opnieuw bepalen. Van een hogere visie, de lange 
termijn intentie. En niet teveel afgeleid worden of te verdwalen in het kleine dingen.  
Het kan ook lijken of het allemaal erg belangrijk is nu, maar bedenk dat het allemaal een 
kwestie van perspectief is, wat groot en wat klein is.  Oh mijn God, ja…  dus..  
 
Hoe gaat die mantra, zoiets als het onder ogen zien van mijn angsten 
 
Ik zal mijn angsten onder ogen zien 
en een standpunt innemen 
opnieuw bepalen om méér te worden 
dan ik nu ben.  
 
Weet je, het is zo dat, ja… we zijn oneindig potentieel,  toch?  Oneindig spiritueel potentieel, 
dit is Neptunus in Vissen, Cheiron; die vorderen dat oneindige potentieel terug. Maar in de 
derde dimensie ontvouwt zich dat en we bloeien en bloesemen en we groeien. Het zaadje 
wordt een boom, of een struik of een bloem, nietwaar?  Dus het is mogelijk dat we méér 
worden dan wie we zijn, meer dan waar we mee begonnen zijn. Hopelijk ben je meer 
geworden dan wie je als tweejarige was. Als vijfjarige, als tienjarige. En je bent nog steeds 
bezig om meer te worden dan je voorheen was. Je weet meer, je hebt meer ervaring, je leert 
meer en je ontwikkelt je meer, dus je hebt meer te geven. Jazeker! Geef het op, geef het op, 
en neem een standpunt in. Neem een standpunt in, er is een hoop rotzooi aan de gang. Het 
is comfortabel soms om een bepaald standpunt te hebben en dat in te nemen. Voor iets, 
voor dit, voor dat, voor mezelf, voor wat ik geloof, voor waar ik waarde aan hecht.  
 
Ja, dit is een tijd weet je, 2019… we zullen het nodig hebben om een standpunt in te nemen.  
En er zullen veel dingen om ons heen gaan instorten, dus het is wel een beetje…  
Het kan wel iets gemakkelijker zijn om rechtop te blijven staan als er zoveel puin om je heen 
is dat naar beneden dwarrelt. De bladeren vallen van de bomen, je zou het laatste blad aan 
de boom kunnen zijn.  Maar goed, dit is genoeg voor vandaag. Gewoon een korte 
boodschap, gewoon een korte boodschap. 
 
Ik zal mijn angsten onder ogen zien 
en een standpunt innemen 
opnieuw bepalen om méér te worden 
dan ik nu ben. 
 
Ga ervoor. Ga ervoor. Je bent meer dan je misschien denkt op dit moment. 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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