
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 16 januari 2019 
 
Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Voor 16 januari 2019. De tijd 
vliegt alweer voorbij. Het vliegt zo snel voorbij dat ik niet eens tijd heb voor het Pele-rapport. Ik moet 
thuis beginnen, want ik heb geen tijd om naar de rivier te gaan. Dus dit rapport zal niet zo romantisch 
zijn.  
 
Kijk eens naar mijn boeddha, vanwege de noordknoop in Kreeft heb ik voor mezelf een boeddha-
fontein aangeschaft. Ik moet wat water in dat beeld gieten, en dat laten stromen. Dus ja, ik zal je wat 
aspecten geven als ik de straat op loop of zoiets. Ik kan mijn buren tegenkomen, maar goed. Vandaag 
is het woensdag, de Maan staat in Stier en schuift op naar Tweelingen aan het einde van de dag.  
Vrijdag gaat ze naar Kreeft, zondag naar Leeuw. En we hebben dan vanzelfsprekend de super maan-
totale verduistering op 0 graden en 52 minuten van Leeuw. Zondag. Zondag. Zondag.  
Er zijn zoveel aspecten bezig dat het wow, werkelijk helemaal geweldig is. Ik weet niet of ik dat er 
allemaal in kan persen, ik zal heel snel moeten praten.  
 
Vandaag staat de Zon conjunct met de zuidelijke maansknoop. En morgen, niet zo heel veel, terwijl 
de Maan voortgaat, ze komt in oppositie met Jupiter en vierkant met Neptunus. En we weten dat dat 
Jupiter/Neptunus vierkant vrijwel het hele jaar plaatsvindt, dus als er één een aspect maakt, is dat 
met allebei het geval. Vrijdag is een belangrijke dag; Venus komt in een exact driehoek met Mars, 
waar ik het al over had. Mercurius komt in een exacte conjunctie met pluto. Ik ga het ook daar even 
over hebben. En de Zon komt in een exact vierkant met Uranus. En dat zal ook wel een tijdje duren.  
Dan hebben we ook nog zaterdag, de Maan die vierkant komt te staan met Mars en in oppositie met 
Saturnus. Want, je raadde het al, Mars staat al de hele week vierkant met Saturnus en dat vierkant is 
maandag exact.  Dus Mars vierkant Saturnus, het is wel het een na het ander. Zaterdag maakt de 
Maan die aspecten en zondag hebben we dan de grote dag.  
 
Dan hebben we te maken met de grote eclips. En die eclips is uiteraard -de eclipsen zijn altijd dichtbij 
de maansknopen- dus dat is waar we echt mee te maken krijgen. De de maansknopen staan waar? In 
Steenbok. Dus de Maan is niet alleen vol, dichterbij de aarde dan ooit, dat is waarom het een 
supermaan is, maar ze komt ook in oppositie met Pluto en Mercurius, en de Zon.  
 
Jemig! En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we ook nog te maken met Venus die ook in een exact 
vierkant komt met Neptunus. Want zij reist door en maakt niet alleen een driehoek met Mars, maar 
ze komt ook in conjunctie met Jupiter. Die conjunctie is dinsdag exact. 
Dus Jupiter staat vierkant Neptunus en Venus loopt op Jupiter af, dus die komt ook vierkant met 
Neptunus te staan. Je kunt naar de horoscoop kijken aan het begin van het rapport, want dat laat dit 
allemaal zien en heel wat duidelijker, dus..  oh man, en dan maandag gaat Mercurius weg van Pluto 
en loopt tegen de zuidelijke maansknoop zelf op, en… ik bedoel maar, jemig! Dat zijn zo’n beetje alle 
aspecten.  Ik heb eventjes nodig om dit allemaal door te laten dringen. 
 
Ik loop hier in de richting van de beek, als ik een pad kan vinden. Ben ik er al voorbij, die kortere 
afslag naar de beek?  Met al die aspecten is er heel veel aan de hand en is het heel gemakkelijk om 
de weg kwijt te raken. En de droogte maakt dat de beek wat opdroogt, ik weet niet eens of je het 
daar beneden kunt zien; dit is mijn paadje, kijk maar naar het riviertje en ik zie je zo. 
 
Oké, ik ga dit maar even snel doen, anders eten de muggen me levend op. Au!  Ik heb een klein 
watertje daar achter me.  
Oké, ik kan maar door blijven gaan over al die astrologische aspecten, maar ik weet dat sommigen 
van jullie daar niet zo mee bezig zijn, dus kijk maar naar de horoscoop, het maakt niet uit. En het 
belangrijkste waar ik het over wil hebben is de  Zon vierkant Uranus. En Uranus, ik zei het al, vierkant 



met de maansknopen,  het is aan het uitlopen, maar het heeft nog steeds effect. Het reflecteert nog 
steeds de evolutionaire noodzaak van deze tijd.  
 
Dus dit is een tijd waarin we super druk zijn. Al die energie in Steenbok gaat over plicht. Het gaat 
over verantwoordelijkheid. Het gaat over business, het heeft te maken met het aan afspraken 
houden. En Jupiter vierkant Neptunus is te veel! Teveel afspraken. Oh mijn God, ik zei ja, en ja, en ja 
en nu komt het erop aan, dat ik dat waar moet maken, waar moet maken, waar moet maken… 
Aaah…! 
 
Mijn eigen voorbeeld is dat ik samen bezig ben met het droomteam en we stellen een heel werkboek 
samen voor de tweede module van de complete cursus horoscoopduiding. Dat begint op 2 februari. 
Kom erbij, we gaan helemaal in op de planeten en de tekens. Dus als je astrologie wilt bestuderen, 
dan is dit een goede kans, ik zal de link in de aantekeningen zetten onder de video. Er staan altijd 
links in de aantekeningen van de dingen waar ik het over heb. Ik krijg veel emails en reacties van ‘hoe 
vind ik dit en waar vind ik dat’ en er staan altijd links in de aantekeningen. Boem! 
 
Dus om verder te gaan met de astrologie, het is dus dat en ook veel andere dingen. Er is gewoon veel 
te doen. Business, business, business. En Mars vierkant Saturnus staat daar absoluut bekend om, om 
te zeggen: ‘ga aan het werk. Verzet veel werk. Maak je werk af, Mars/Saturnus is ambitie en drijfveer. 
Dus er is nog al wat aan de hand. 
 
En laten we kijken naar de maansknopen. Die staan in Kreeft en Steenbok. Dat is de zekerheids-as. 
Dit is een tijd waarin we ons financieel onzeker kunnen voelen. Emotioneel onzeker. Er kunnen veel 
angsten naar boven komen. Het is alsof de dingen zo snel veranderen, zoals dit werk, of die 
aandelenbeurs, of dit of dat waar ik in geïnvesteerd heb, en dat verandert allemaal. De dingen die 
voorheen solide waren, vallen ineens uit elkaar, en de dingen die wat onbetrouwbaar waren worden 
ineens solide en het is een hele uitdaging om te beslissen op welke boot je springt of van welke boot 
je afspringt. Welke relatie zal ik aangaan, welke relatie zal ik uitstappen?  Het is echt… wow! Het 
triggert nogal.  
 
En ik zal het telkens weer herhalen, dat we deze tijden van verandering op een angstige manier 
kunnen bekijken, zoals ‘ik ben onzeker, en ik weet niet wat er gaat gebeuren, OF… we kunnen ernaar 
kijken als ‘kansen.’  Want dit is een heel krachtig jaar, een hele sterke tijd voor mogelijkheden en 
kansen. En waarom zeg ik dat. Omdat we de kans hebben om keuzes te maken en besluiten te 
nemen. En nieuwe doelen te stellen, en ons opnieuw te verbinden aan iets of te besluiten tot nieuwe 
doelen. Zowel zakelijk als persoonlijk, wat dan ook. Thuis, familie, of zo, maar wel veel bewuster. 
 
Dit is waar al deze ‘druk’ mee te maken heeft. Pluto is intensiteit. Pluto is pressie, Saturnus loopt op 
Pluto af en dat duurt het hele jaar, laten we dat inzien, en ook nog in het volgende jaar. Dit is een… 
Dit is een passerende wolk. Je zult eraan moeten wennen dat je in de hogedrukpan zit! Want we 
komen daar voorlopig even niet uit. En als je denkt dat dit allemaal vanzelf weggaat, beduvel je 
jezelf. 
 
Het komt samen; we staan onder druk, en waarvoor? Het brengt alle diepere thema’s aan de 
oppervlakte.  Allerlei familiaire dingen, allerlei genetische zaken, ons hele emotionele verleden en 
problemen. Waarom?  Omdat we evolueren door onze emoties.  
Deze maansverduistering, de Maan staat op haar eigen noordknoop. Weet je het nog? Twee weken 
geleden had ik het nog over de zonsverduistering; de Maan stond op haar zuidknoop. Dus twee 
weken geleden, dat was meer zo dat de Zon sterk stond en de Maan was wat zwakker, en het 
zonnedoel was meer zo van ‘boem, gaan!’  En nu, is Maan op haar noordknoop en ze zegt: ‘raad eens 
wat, ach dat zonnedoel, en de dingen die je twee weken geleden zag, het is nu tijd om de schaduwen 
van het verleden op te ruimen. Je zult moeten kijken wat werkelijk reëel is voor jou, je zult in je 



innerlijke kind moeten gaan, je behoeften; je innerlijke wereld. Dat is waar de mantra van vandaag 
over gaat. Gebruik maken van onze gevoelens, als onze gids. Onze gevoelens, onze intuïtieve 
verbinding. Het is je onderbuik-gevoel. 
 
------------------------------- 
 
Ik zit hier op een tak en als dat ding afbreekt, lig ik in het water. Over water gesproken… Wat je 
allemaal over hebt voor zo’n verdomd Pele-rapport. Maar goed, waar was ik gebleven? 
 
Dus ja, laten we niet vergeten, de Maan benadrukt echt waar de noordknoop zich bevindt voor 
minstens nog een jaar, En dat is dat het pad van evolutie thuiskomt bij onszelf. En daar zal zeker… 
geloof me,  astrologie is zo enorm gaaf, en het is nog niet eens zondag, maar als astrologen weten we 
waar deze verduistering over gaat en de golf die eraan komt. Dat is wat zo gaaf is aan astrologie. En 
niet alleen dat, maar je kunt in heel 2019 vooruit kijken. En ook in 2020. 
 
En dit is een tijd van grote veranderingen. En ik zal je zeggen dat deze grote veranderingen te maken 
hebben met de financiële markten, niet alleen Brexit, maar ook de economieën, die zullen echt door 
grote veranderingen heengaan.  
En een van de dingen die daar echt effect op hebben, is dat de centrale banken met hun triljoenen 
dollars zich nu aan het inkopen zijn op de aandelenmarkten. Dit zal het hele landschap radicaal 
veranderen als Uranus naar Stier gaat. Dit is een enorme verschuiving en een grote verandering. En 
wij, als astrologen, kunnen dit zo’n beetje aan zien komen. Grote instabiliteit in de financiële markten 
en de economieën. 
 
De pers, de pers maakt meer geld door advertenties, ze zijn gekocht als propaganda-machine, meer 
nog dan dat ze verslag doen van wat er feitelijk gebeurt. Dus de pers wordt gebruikt door die enorme 
financiële invloeden, de banken voorop, en die brengen angst onder het publiek…  
Die verdomde tak brak af, jongen. Dat is waarom ik er niet van houd om te vloeken, want sommigen 
zeggen dat hun kinderen naar het Pele-rapport luisteren, dus ik probeer het netjes te houden. 
Maar… ik vloog een beetje uit de bocht hier.  Oke, laten we dit even proberen.  Ik probeer me niet te 
haasten, maar ik moet ‘m even wat lager zetten..  Dus waar was ik gebleven… 
 
Plotselinge, onvoorspelbare gebeurtenissen, die hebben te maken met de stabiliteit, Uranus in Stier, 
boem… De berg gaat schuiven, de aarde begint onder ons te schudden. Het is onze overleving. Stier 
heeft te maken met overleven. En Uranus zegt, weet je, probeer maar beter nieuwe geniale 
manieren te vinden om jezelf te bedruipen en het spel te spelen, en dit is wat ik altijd zeg: ‘verruil je 
angst voor kansen’.  Omarm de verandering, ren niet weg voor verandering, probeer er niet aan te 
ontsnappen. Jupiter zegt: ‘aaah, maak dat je wegkomt, maak dat je wegkomt!’  En dat absoluut niet 
waar!  
 
2019 betekent boem, boem, boem, boem! Dat gaat zo… 
En dan in 2020, het is tijd om van het schip af te springen. 
Dus spring niet te vroeg van het schip af, het is nu tijd om een flinke voorsprong te nemen op de 
kansen die je worden aangereikt. Doe je werk; deze Mars vierkant Saturnus. En tegelijkertijd, vergeet 
jezelf niet.  
Dit is zo’n tijd waarin de bel rinkelt, en aan het einde van de dag, als je klaar bent met je werk en je 
denkt ‘ik wil naar huis en een bad nemen.  Ik wil naar huis en neem een whiskey’.  Of wat dan ook, 
een glas wijn, gewoon je benen op tafel. Waarom? Ik heb mijn best gedaan, ik geef om mijzelf, ik 
waardeer mezelf en ik heb van mezelf iets gegeven en nu wil ik dan in evenwicht brengen door iets te 
nemen. Dit is een prachtige tijd, Cheiron reist door…  oh, er bijt een vis in mijn teen. Ik zal je vertellen 
dat het leven gevaarlijk is, jôh.   Dit is een heel raar Pele-rapport. 
 



Maar goed, ik raak telkens de draad kwijt, maar… Cheiron gaat naar Ram. Het zal de wonden helen 
betreffende ‘ik verdien, en ik ben, en ik wil’, en het is prima om iets te willen, en het is oké om iets te 
verlangen, en onze gevoelens brengen ons in contact met onze verlangens. En onze verlangens 
komen vanuit onze ziel, zodat wij kunnen evolueren. Dus luister van binnen. Luister naar die 
verlangens. Het zijn juwelen, het is goud. Ze willen geïntegreerd en onderkend worden, Het begint te 
kriebelen, hij knabbelt nu mijn voet eraf, oh gosh.  Ik dacht dat ie enorm groot was, maar het is een 
mini-dingetje. Hij is maar zo groot.  Oh, ze zijn met z’n tweeën. 
Ik wil dit gaan afronden, waar was ik? 
 
De verlangens komen vanuit de ziel, ze worden gevoeld door onze gevoelens, zoals de evolutionaire 
astrologie zegt: we evolueren door onze emoties. Dus al die Steenbok-zaken brengen ons naar ons 
hoofd, en we moeten dat in balans brengen door het naar beneden te halen naar onze buik. En naar 
ons onderbuikgevoel. Dus dit is een prachtige kans om balans in je leven te brengen tussen jouw 
behoeften en de behoeften van anderen. En gewoon te beseffen, dat als jij gelukkig bent, de wereld 
gelukkig is. En als jij vervuld bent, vervul je de wereld en de wereld vervult jou. Hoe was het ook 
alweer, als jij lacht, lacht de wereld met je mee. Dus het is echt het gebied van ‘verwaarloos jezelf 
niet, door de lasten van anderen op je te nemen’. Of te volgzaam te zijn, of te luisteren; je zult 
natuurlijk ook moeten luisteren, maar ik zou zeggen: luister van binnen, zowel als buiten je, en volg 
niet blind een baas, een superieur, autoriteitsfiguur, je gezin, of deze of die…  Ik kan wel eeuwig 
blijven doorgaan. 
 
Ik deed een onderdeel van het werkboek over de Zon. De Zon.  De Zon is onze individuele kracht en 
de expressie van onze individualiteit. En dat is vaak bedreigend voor het gezin, de partner en de 
samenleving. Dus denk maar niet dat jij volledig je creatieve individualiteit mag uiten, zonder dat je 
opschudding veroorzaakt.  En als je iets onderdrukt, Steenbok Saturnus, al die energie kan 
onderdrukkend zijn, voor die behoeften en verlangens en emoties, dan verpruts je het. 
Dus dit is een tijd, 2019 is een tijd om te kijken, te voelen en dan de daad bij het woord te voegen. 
Die gevoelens te uiten, nieuwe grenzen te trekken, oude contracten te verbreken, nieuwe contracten 
te sluiten die jouw vreugde in zich dragen.  Hoe gaat de mantra ook alweer.  
 
Mijn gevoelens helpen mij om in contact te blijven  
met mijn diepste innerlijke waarheid 
Als een stoombadsauna of een weldadig bad 
dat opschoont, ontspannend en hernieuwend is.  
 
Is dat geen mooie mantra? Ik denk dat het goed is… ik ga die mantra misschien wel 50 keer per dag 
herhalen. Terwijl ik door die supermaan-totale maansverduistering ga.  
Nog een keer dan:  
 
Mijn gevoelens helpen mij om in contact te blijven  
met mijn diepste innerlijke waarheid 
Als een stoombadsauna of een weldadig bad 
dat opschoont, ontspannend en hernieuwend is. 
 
Als je té gestrest bent, en teveel spanning hebt, ga dan naar het water. Ga naar het water, Van 
binnen en naar buiten. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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