
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 2 januari 2019 
 
Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Voor 2 januari 2019. 
Dit is mijn eerste rapport voor het nieuwe jaar. Ik loop hier nu rond en sommigen van jullie 
zijn misschien in staat om uit te vinden waar ik ben. Maar ik houd het een beetje geheim, 
want de Maan staat nu in Boogschutter; het buitenland, buitenlandse reizen, natuur, de 
wonderen der natuur en natuurwetten. Fantastisch. En vrijdag gaat ze naar Steenbok, oh 
help. En dat geldt ook voor Mercurius. Dus vrijdag hebben we de Maan, de Zon, Mercurius, 
Saturnus, Pluto, de zuidelijke maansknoop allemaal in Steenbok. Whooh! 
 
Zwarte maan Lillith gaat naar Waterman vandaag, woensdag. Anders zou ze ook in 
Steenbok staan, dus we hebben een Steenbok-feestje. Oh lieve help. 
Dus Mercurius staat nu driehoek Uranus, in de laatste graden van Boogschutter naar de 
laatste graden Ram, maar dan gaat Mercurius naar Steenbok. 
 
Het grote nieuws waar ik het uiteraard ook over wil hebben, is de eclips. Want de Maan komt 
zaterdag richting de Zon, en op `15 graden en 25 minuten van Steenbok, hebben we een 
nieuwe Maan op de zuidelijke maansknoop, en dat staat gelijk aan, je raadt het al, een 
zonsverduistering. Heel, heel krachtig, deze solar-eclips waarbij Pluto en Saturnus ook 
betrokken zijn, dus ik ga het ook daarover hebben. En dan, zondag, gaat Uranus direct 
lopen. Stationair direct.  Wat betekent dat?  
Dat betekent dat elke planeet vooruit loopt. Geen retrograde planeten. Cheiron was de 
laatste, die ging vooruit lopen in december, afgelopen maand, nog niet zo lang geleden. Dus 
we hebben steeds iets retrograde gehad, was het niet Venus dan was het wel Mercurius. En 
was het niet Mercurius, dan was het wel Uranus. We hadden steeds te maken met een 
retrograde, die lange tijd duurde. Het is zelfs eigenlijk wel een beetje ongewoon om alles 
vooruit te hebben lopen. Behalve uiteraard de maansknopen.  
 
En dan eindelijk, maandag, gaat Venus naar Boogschutter. Dus Mars ging naar Ram, kwam 
vanuit Vissen-water in het Ram-vuur. En nu gaat Venus het water van Schorpioen verlaten, 
om het vuur in te gaan van Boogschutter. We hebben een hoop vuur dan, en we hebben een 
hoop aarde. En vuur vraagt om lucht en lucht roept het vuur op. Sommigen van jullie kunnen 
misschien die berg herkennen. Het is een van mijn favoriete bergen. Ik houd van die berg. 
 
Het laatste aspect voordat ik voor de camera ga staan, is dat Mars vierkant komt te staan 
met Mercurius. Mercurius staat daar boven en raast door Steenbok en komt vierkant met 
Mars. Ram.  
Dus, laat ik even kijken of ik kan inzoomen op die berg, daar gaat ie.  Kijk, dat had ik al veel 
eerder kunnen doen. Kijk daar eens naar, ik heb twee keer de top beklommen van die berg, 
dat zijn avalanche geiten, die worden daar zo genoemd. Maar dat is het, ik vertel verder 
niets. Ik ga voor de camera staan en wat over astrologie vertellen. 
 
Oké, dit kan kort en goed zijn. Ik ben op weg naar de warmtebronnen hier, ik ben er bijna. Ik 
weet niet wanneer ik dit kan uploaden, want er is geen wifi bij de Hot Springs. Ik weet niet 
wat ik ga doen, ik weet niet wanneer je dit gaat zien. Obstakels, blokkades en beperkingen, 
misschien voel je het. Die Zon conjunct Saturnus is zoiets als bam, bam bam, bam! Jeminee! 
Maar ik wil toch wat vertellen, deze eclips is duidelijk zo enorm sterk. En het is een 
zuidknoop-eclips. De Zon en de Maan staan allebei conjunct de zuidknoop. En we weten dat 
de planeten veel krachtiger zijn in de buurt van de noordknoop. Dus het zal de volle Maan 
zijn, die voorbij komt voor de maansverduistering en dat is waar de Maan supersterk is. En 
als zij op haar zuidknoop staat, is de Zon supersterk. De Zon is de solar-bestemming. Onze 
solar-bestemming, waarom we hier zijn. Verbinding. Dus de Maan is als het ware… ze leunt 
als het ware achteruit naar deze zonsverduistering en samen met Saturnus en Pluto 
ontvangen we begeleiding, dit is een tijd voor downloads. Dit is een tijd voor ‘luisteren’. Dit is 
waar de mantra over gaat. Dus het is echt zo dat we ons wellicht geblokkeerd voelen en 



tegengehouden, maar waarom kunnen we ons geblokkeerd en tegengehouden voelen, duh, 
duh, duh. Zodat we stil zitten en gaan luisteren naar de stilte in onszelf, naar de spirit van 
binnen. Naar de begeleiding van binnen. Er is een goddelijk doel dat uitstroomt en werkzaam 
is in ons en door ons. En als we een rood licht krijgen, krijgen we een rood licht en als we 
groen licht hebben, hebben we groen licht. Dus we zijn een beetje in het rode licht geweest, 
denk ik. De Zon conjunct Saturnus en dat verdraaide kerstfeest, en al dat soort aspecten die 
er gemaakt zijn, oh help.  Zoals Cheiron naar Mars.   En jemig, maar ik moet even zeggen, 
dat ik deze zonsverduistering echt als een keerpunt zie.  
Alle planeten die vooruit gaat, nieuwe Maan, en dan een nieuw jaar, een nieuwe Maan… Ze 
gaat naar Waterman na deze eclips. En zowel beneden als boven, het zal…   dus dit is een 
tijd om voorbereid te zijn; zoals het luisteren naar je innerlijk om die begeleiding te vinden en 
te voelen. Hopelijk heb je wat tijd besteed aan reflectie in de afgelopen weken en dat er veel 
dingen naar boven zijn gekomen.  
 
En dan wil ik nog zeggen dat er drie evolutionaire stadia zijn. De consensus, de 
geindividueerde en de spirituele. En we hebben allemaal te maken met Steenbok, Saturnus 
en deze zonsverduistering energie op een verschillende manier. Afhankelijk van waar we 
ons bevinden in deze evolutionaire stadia. Dus een grote groep mensen die autoriteit buiten 
zich plaatst, Saturnus buiten zichzelf plaatst als zijnde overheidsfiguren, familiefiguren; 
moeders, vaders, grootmoeders, grootvaders, goeroe’s, priesters, rabbi’s of wie dan ook. Als 
we die autoriteiten buiten ons plaatsen, dan kunnen we ons veroordeeld voelen, 
gecontroleerd, waardeloos, bla bla bla. En het gevoel hebben dat we moeten volgen en 
anders moeten zijn. Dus Steenbok heeft te maken met het dragen van een masker. En die 
persona (masker) dat we dragen zodat we verantwoordelijk lijken en respectabel. En dit kan 
het stadium zijn waar veel mensen zich in bevinden.  
 
Maar dan zijn er ook een aantal anderen, die zich in het geïndividueerde stadium bevinden 
van opstandig zijn daartegen. En ze uit hun burelen schoppen, of hun ouders de rug 
toekeren, of je hebt problemen met autoriteiten. En die zeggen, nee! Hij gaat mij vertellen 
wat ik moet doen, of wie ik ben of wat dan ook. Dus er kan sprake zijn van polarisatie met 
deze rebellie, of een strijd of verwoesting. Ik moet van die duisternis af en ik stap in mijn licht 
en mijn liefde, en om mijn hart te kunnen openen, heb ik de juiste, perfecte omstandigheden 
en voorwaarden nodig en omgeving en bla bla bla.  Dat is het opstandige intellectuele hoofd.  
 
Maar dan is er nog het spirituele stadium. En dat is ook die beweging naar het hart, naar het 
gebied van liefde. Naar het gebied van openheid. En gewoon liefde zijn.  Dus je luistert van 
binnen naar die stilte, dan houd je het hart open. En je wordt niet meegesleurd in de 
maalstroom van consensus (gemeenschappelijkheid) die volledig in chaos is over deze 
leider of dat nieuws of die krantenkop, of Google, YouTube of Facebook. Je wordt niet 
meegesleurd in die maalstroom, maar je hoeft het ook niet te bestrijden, of ertegen in 
opstand te komen, of het te veranderen.  
Nee, nee, nee, ik wil gewoon een vuurtoren zijn. Ik wil een baken van liefde zijn. Dus ja, ik 
ben voorbereid en ik neem de controle over, maar het gaat niet zozeer om mij, het is niet 
mijn ego, het is niet mijn hoofd. Het is niet wat ik wil, ik ben slechts een instrument van 
Goddelijke liefde. Ik ben een kanaal. Van openheid, goedheid, schoonheid, verwondering, 
verbazing…   En ik bevind me in het gebied van onvoorwaardelijke zelfliefde en ik spiegel die 
liefde de wereld in, en iedereen zal zo enthousiast zijn als ik in de buurt ben. Want ik ben dit 
licht, deze baken, deze liefde… dit wezen, dat als een poort is.   
 
Dus ieder van ons kan een portaal zijn naar… ik heb er een hekel aan om te zeggen ‘hogere 
frequenties’, maar naar andere hogere dimensionale gebieden, of gewoon in die oneindige 
ruimte van spirituele liefde en spirituele begeleiding.  
 
Dus… weet je… het is als… en het maakt niet uit in welk evolutionair stadium je je bevindt; 
consensus, geïndividueerd of spiritueel, of de weg bewandelend, wie weet het? We dragen 



allemaal deze lichamen met ons mee, we hebben allemaal twee armen, twee benen, twee 
ogen, meestal. Ik bedoel, in het algemeen gesproken. We lijken allemaal niet zo verschillend, 
tenzij je aura’s kunt zien, dus je lijkt niet zo anders. Tenzij je op een grasspriet staat te 
kauwen… Maar goed, laten we even serieus worden. Dat is Steenbok. 
 
Wat ik eigenlijk zeg, is dat je in controle kunt zijn. Je kunt leiden, je kunt je spirituele centrum 
leiden of je massagepraktijk, iedereen moet zijn eigen leven leiden. We moeten ons eigen 
leven leven. We zijn in de derde dimensie, het gaat er niet om dat je daaruit stapt met dit 
Jupiter vierkant Neptunus via ontkenning of ontsnapping. We zijn namelijk hier, maar het 
belangrijkste is:  hoe tonen we onszelf? Voelen we ons mistroostig, voelen we ons 
overweldigd door externe zaken, zoals ‘behoefte aan dit of bang zijn voor dat’, of wat dan 
ook. Zitten we gevangen in die derde dimensie. Zijn we aan het strijden omdat er iets niet 
goed is, of dat er iets fout gaat, of zijn we de bewaarders van de vrede, of zijn we het open 
hart dat echt een voorbeeld is. Dit is Steenbok, dit is die ‘ouder’ en die ouder is zeer 
objectief, en opent het derde oog. Het de-conditioneren, opstaan en naar buiten gaan, maar 
nog steeds met onze voeten op de grond. En er zijn, de verantwoordelijkheid nemen en onze 
plicht doen. En wat is onze grootste plicht; om liefde te brengen, liefde te zijn, liefde te 
ervaren, liefde te tonen, liefde uit te dragen, liefde te ontvangen. Laten we voor het 
allerhoogste gaan! 
 
Dus, de mantra voor vandaag, als ik me deze kan herinneren. 
 
Als ik de leiding neem en in controle ben 
Denken ze dat ik dat ben, maar ze weten niet 
dat ik diep van binnen word geleid 
door spirituele begeleiding, en niet door mijn hoofd.  
 
Ik weet het niet, dit kwam vanmorgen in me op, wat vaak zo gaat. Precies tijdens de 
zonsopgang, als ik nog in bed lig. Ik slaap niet, en ik ben niet echt wakker, maar er is dan 
een mantra. 
Dus het is een goede, het is een goede. Ik denk dat dit echt een tijd is voor het nemen van 
de leiding en de controle, maar hoe doen we dat. Vanuit het ego, vanuit angst, vanuit de 
behoefte aan macht, controle, of veiligheid, of er bovenop te willen zitten. Of houden we ons 
bezig met oordelen en grenzen en wetten, en het moet zus en zo zijn, of… zijn we echt de 
allerhoogste expressie van Steenbok. Dat is feitelijk de universele wet. De wetten van karma, 
van dharma, van de Goddelijke wet. En dat zijn de wetten van de liefde. Laten we zeggen 
‘de wet van de liefde’.  
 
Maar goed, vergeet dit niet. Nieuwe Maan, zonsverduistering: je plant zaadjes. Dit is een tijd 
voor het planten van zaadjes, nieuw begin, ga erop uit, alle planeten lopen vooruit, het 
universum staat achter je, en brengt je juist de mensen die je nodig hebt, de gezondheid die 
je nodig hebt, het geld dat je nodig hebt, of wat je ook maar nodig hebt om tot het uiterste te 
evolueren. Het leven brengt het je. Het leven staat achter je. Dus dit is een prachtige tijd, 
Mars staat in Ram, we hebben te maken met al die hoofdenergieën, Brahma, het is creatief. 
Dus het is echt tijd om te creëren en die nieuwe zaak te beginnen, die nieuwe relatie te 
beginnen, of wat dan ook te beginnen. Maar neem het initiatief. Maar neem het initiatief 
vanuit de spirituele begeleiding.  
 
Nog een keer, hopelijk herhaal je deze duizend keer deze week:  
 
Als ik de leiding neem en in controle ben 
Denken ze dat ik dat ben, maar ze weten niet 
dat ik diep van binnen word geleid 
door spirituele begeleiding, en niet door mijn hoofd. 
 



Dat je maar geleid mag worden vanuit je hart.  
Namasté, aloha, heel veel liefde. 
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