
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 23 januari 2019 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 23 januari 2019.  
En oh, hoe was die maansverduistering? Whoo! 
De Zon is in Waterman, Mercurius gaat vandaag naar Waterman, en ik wil even iets anders proberen. 
Laten we niet vergeten dat de natuur niet alleen Moeder Aarde is, maar dat de hele kosmos 
natuurlijk is. Natuur, die geregeerd wordt door natuurwetten. Dus laten we daar eens even naar 
kijken. 
 
De Maan is nu in Maagd. Morgen gaat ze naar Weegschaal, zaterdag naar Schorpioen, zondag 
hebben we te maken met het derde kwartier van de Maan op 7 graden Schorpioen en de Zon op 7 
graden Waterman en woensdag gaat ze naar Boogschutter. 
En ondertussen hebben we vrijdag te maken met een T-vierkant, als de Maan in oppositie komt te 
staan met Mars, die in Ram staat en die daar vierkant staat met Saturnus in Steenbok. Dan gaat ze 
door en zaterdag komt ze in oppositie met Uranus en maakt ze een vierkant met zwarte maan Lillith 
die conjunct staat met de zuidelijke maansknoop. Lillith springt terug naar Steenbok, slechts voor vier 
dagen, alleen voor het weekend en daar staat ze conjunct met de zuidelijke maansknoop; vrijdag, 
zaterdag, zondag, en maandag gaat ze terug naar Waterman. Maar we hebben vrijdag een mooie 
driehoek van Mars naar Jupiter en er zijn diverse… dit is nogal… ik moet de tijd in de gaten houden 
want ik heb maar zoveel beelden hier en ik zie dit hier en ik heb bijna geen tijd meer.  
 
Vandaag staat Mercurius vierkant met Uranus en dat is als ‘aaah, dat trekt de haren uit je hoofd! De 
Zon staat conjunct met zwarte maan Lillith en morgen met Mercurius. Er zijn allerlei dingen aan de 
gang, dus laat ik voor de camera gaan staan en wat meer vertellen over waar dit allemaal over gaat. 
 
Oké, laten we dit even proberen. Hallo allemaal. 
Mercurius vierkant Uranus, dit wordt een beetje een eigenaardig Pele-rapport. En niet alleen dat, het 
staat in oppositie met mijn Zon en de Zon staat in oppositie met mijn Uranus, en aaaah!! Het leven is 
nogal gestoord, en ik dank God voor de astrologie. 
En ik weet niet wat er nu aan de hand is, maar ik weet niet of je de krekels kunt horen, maar… die 
maken lawaai. Dit is het droogte-seizoen, de krekels komen naar buiten en je kunt je zelf niet meer 
horen denken, laat staan praten daar in de bossen. Wat moet ik doen met het Pele-rapport? Oh, mijn 
God. 
 
Maar goed, laten we verder gaan. Wat is er aan de hand, was dat niet een prachtig weekend? Het 
was niet alleen deze prachtige, super-bloed-maaneclips, maar het ging vergezeld van Venus conjunct 
Jupiter. Voelde je ook de Venus/Jupiter-conjunctie? Ik wed van wel. 
Hoe kun je dat niet gevoeld hebben. 
En toen? Venus gaat nu van Jupiter af, en zegt ‘bye bye’, en maandag, dinsdag en woensdag worden 
we als het ware teruggeworpen in de sleur, het is een soort grauwe tijd en ik dacht na over deze 
grauwe tijd. 2019, dat naar 2020 leidt – 2020 is het grote jaar, het grote gebeuren- maar 2019 is een 
soort scheidslijn naar wat ik zou willen noemen ‘de wisseling der eeuwen’, ik noem het ook de 
wisseling van de wacht.  
 
En dit is nogal… relevant. Voor deze week, en voor het hele jaar 2019 en zelfs nog wat in 2020. Wat 
we doen, is dat we een kleine voorschouw krijgen op wat er komt. Omdat zwarte maan Lillith terug 
gaat naar Steenbok en die zuidelijke maansknoop raakt. We hebben nog steeds Mars vierkant 
Saturnus en een week na vrijdag zal Mars doorgaan en vierkant Pluto komen en daarna vierkant met 
de knopen. We zullen wel enigszins terechtkomen in wat we noemen ‘een storm’ hier. Maar wat we 
moeten  begrijpen, is de wisseling van de wacht. 
 



Saturnus en Steenbok hebben te maken met karma. Karma. Wat er gebeurt, zal wederkeren. Wat je 
uitzendt, zal bij ons terugkeren. Wat we oogsten, zaaien we. Dat is heel natuurlijk. 
Ik weet het, in de vijfde dimensie is geen karma, en daar zijn we allemaal één en de lichtwerkers 
kunnen daar over doorgaan, maar we zijn ook in de derde dimensie waar wel karma is. 
Wat is dat ook alweer wat die man deed, die zat te eten bij McDonalds en zoiets als ‘Opgeblazen ik’, 
eet 20 jaar junkfood en je gaat dood. 
Dus het is niet zo dat je het karma hoeft te noemen, je kunt het ook gewoon ‘gevolgen’ noemen. Er 
zijn gevolgen, of consequenties. Dat is ook nog wel passend; er zijn consequenties. 
 
Dus Steenbok, Saturnus en nu ook Lillith komt erbij en de zuidknoop en Pluto. En al die dingen… het 
is tijd voor consequenties. Er was een ‘soul’-TV-show,  ik wil mezelf niet aanbieden… ‘Waarheid of 
consequenties’. Dat is een goeie, man! 
Maar wat ik wil zeggen, met de wisseling van de wacht, denk eraan, het patriarchaat is al duizenden 
jaren zonder een ‘wacht’ in stand gebleven en nu is er een wisseling van de wacht.  
Dus het is nu tijd voor het patriarchaat om met pensioen te gaan, hun geweren te laten zakken en 
hun uniformen uit te doen en naar huis te gaan.  En tegelijkertijd staat er een nieuwe wacht op, om 
de plek van de oude wacht in te nemen. Jongen, weet je waar ik het over heb? Dit is fantastisch. 
 
Dus wat je zult ontdekken, als je de kranten leest of dit of dat, dan zul je ontdekken dat men, en 
vooral met zwarte maan Lillith die met een vinger naar je wijst… Lillith is zo ongeveer Karma. Ze is 
Kali. Ben jij integer? Zit jij op je spoor? Voeg jij de daad bij het woord? En zo niet, dan sla ik je in 
stukjes en ik serveer je als diner.   
En ze komt voorbij die zuidelijke maansknoop weet je, en Pluto. We hebben het hele jaar te maken 
met de Pluto, Saturnus en de zuidelijke maansknoop-conjunctie. En dat is een zeer krachtige tijd voor 
de onthulling van dingen die gaande zijn, dingen die immoreel of niet ethisch zijn, niet oké. Niet goed 
voor de volgende zeven generaties en de toekomst van de mensheid. 
 
Het is interessant dat we nu de wereldtop hebben met alle rijksten der aarde, die samenkomen om 
de problemen in de wereld te helpen oplossen, eh!  Ik heb er iets van gezien en het intro is heel 
mooi, en het klinkt allemaal heel aardig en verheven, maar ik weet het niet. Ik las onlangs nog dat er 
26 miljardairs zijn die evenveel bezitten als 3,8 miljard mensen. Dit is Waterman! 
Waterman is de elite. Waterman kan de jetset zijn, de elite die boven anderen staat en het allemaal 
bezit, en het allemaal vasthoudt en het allemaal weet en bla bla bla. Maar dat is dan wellicht de oude 
Saturnus-heerschappij. Voordat ze Uranus ontdekten was Saturnus de heerser van Waterman, dus 
Saturnus is de medeheerser van Waterman. Dus je zou kunnen zeggen dat dat de oude Saturnus is. 
 
Uranus is ontdekt in de jaren 1800 en die zegt ‘er is een nieuwe revolutie’. Het speelveld, de 
toekomst, groepen, organisaties, nieuwe hoop.  
En nieuwe dromen. En dan komt Uranus erbij en dan kan het twee kanten op. Het kan echt elke kant 
op, het is echt aan ons, als mens, als individu. Maar ik wil er op wijzen dat dit allemaal, Waterman, 
Mercurius/Uranus, de technologie is en de wetenschap en de toekomst en bla bla bla. Maar…. 
Maar… de noordknoop gaat nog steeds door Kreeft. En de truc hier is voor sommigen van ons die op 
een spirituele evolutie-reis zijn, is dat we niet de weg kwijt raken of overmatig verstrikt raken in de 
mentale prikkels van de schermpjes, van het nieuws, of de samenleving etcetera etcetera. En de 
uitdaging is om het hart open te houden. 
 
Houd het hart open. Onthoud die eclips, het was niet alleen maar Venus/Jupiter, het was een 
opening van het portaal. En een impuls, een instroom van nieuwe licht- en liefdesenergie. En dat is 
waar de mantra voor deze week over gaat. Terwijl al die raadsels en chaos en karma bezig is om ons 
heen… dit is geweldig jongen, maar goed. De dans van Shiva.  
Het gaat om de wandeling door het leven, wandelen door de wereld en dit licht voortbrengen.   



Nu gaat het er tegelijkertijd om dat we niet onschuldig en naïef willen zijn, baby’s die kwetsbaar zijn 
en open, en dat we een pijl in ons hart krijgen. En het is een koude, wrede wereld en we trekken ons 
terug in onze grot of de slaapkamer of in bad of wat dan ook. Want we moeten ook wijsheidsdragers 
zijn, en onderdeel van die wijsheid is weten wanneer je moet schijnen, waar je moet schijnen, de 
richting van ons licht bepalen, en echt wakker en bewust zijn van onze omgeving en niet zomaar… 
   
Dus dit kan ook een tijd zijn en dat we een periode beleven waarin we ook graag voorzichtig willen 
zijn. En bewust en wakker zijn en weten dat niet iedereen in hetzelfde stuk zit, dat niet iedereen in 
hetzelfde evolutionaire stadium zit. En niet iedereen zal ons kunnen begrijpen. 
Waterman kan leiden tot desoriëntatie, het kan leiden tot gekte, waanzin, het kan leiden naar iets 
waarbij je niet kunt voelen, begrepen wordt en je raakt vervreemd en geïsoleerd. We hoeven niet 
vervreemd en geïsoleerd te raken en onszelf te zien als ‘buitenstaanders’, of raar of vreemd. We 
moeten gewoon de timing, het ritme begrijpen en kennen. Het leven is muziek en we willen in het 
ritme zitten, we willen in de flow zitten, dat is wat dit ‘surfen’ inhoudt. Het is weten wanneer en waar 
je de drum moet slaan, waar en wanneer je het akkoord moet aanslaan, waar en wanneer… het is op 
een bepaalde manier wetenschap, het is prachtig. Het gevoel ervoor krijgen. 
 
En deze week is voor mij een gevoel van ‘neem die prachtige maansverduistering mee en neem die 
Venus/Jupiter energie mee in je hart en houd het daar. Koester het, geef het water, blijf zacht. Blijf 
kwetsbaar, blijf open.  Met jouw uitverkorenen, met jouw intieme geliefden, met je vrienden, familie, 
mensen die uit jouw ‘stam’ komen, gelijkgestemden. En weet dat, daarbuiten, in het oerwoud en het 
bos, dingen aan de gang zijn, en dat we gewoon ons vuur mogen bouwen in het centrum van ons 
dorp hier. 
 
Wetend, dat we als de nieuwe wacht, als het nieuwe paradigma, als 2021, 2022, 2023 naar buiten 
komen, maar laten we onszelf koesteren en sterk zijn. Zodat, als we naar buiten komen, we in 
eenheid en gezamenlijk naar buiten komen. We komen naar buiten in wijsheid. En waar we echt de 
wacht kunnen houden. Ze zetten geen baby’s op wacht. Dus we willen deze Steenbok/Kreeft as in 
evenwicht brengen, door zacht, warm, sensitief en zorgzaam te zijn. Maar ook objectief en duidelijk, 
en zakelijk op de rit zijn. 
 
Net zoals de zon onder gaat elke dag 
En de sterren rijzen in de nacht 
bewaar ik het licht diep in mijn ziel 
wetend dat het weer helder zal schijnen 
 
Het opzetten en omvallen van landen, van mensen, van bankrekeningen, alles komt opzetten en valt 
om. Ook dit zal voorbij gaan. Dus als we dat soort dingen tegenkomen, weet dat dan en draag het 
licht van binnen en laat het schijnen. Waar, wanneer, en hoe jij het voelt, en ervoor open staat, en 
probeer het niet weg te duwen of af te schuiven. En het te verspillen. 
 
Zelfliefde, heeft ook dit weekend te maken met onafhankelijkheid, zelfstandigheid als we dat 
tegenkomen.  We kunnen harde woorden moeten uitspreken, we kunnen harde woorden 
ontvangen. Laten we nog even naar dit laatste kijken; zwarte maan Lillith is de schaduw. Dit is een 
tijd voor de schaduw. De Schaduw is onbewust, niet verwerkte rommel die naar de oppervlakte 
komt. Om (h)erkend te worden, om mee te dealen, pijn doet, uitgesproken wordt, waar naar 
geluisterd moet worden, gecommuniceerd, dus ja, dit kan een tijd zijn waar….  
En je wilt gewoon wakker zijn en je daar bewust van zijn, je wilt niet voortgedreven worden door je 
onderbewuste, het verleden, angsten of wat dan ook. Verwaarlozing, verlies, veronachtzaming, dat 
zijn niet de dingen die je leven moeten aansturen. Ik houd dat stuur zelf in handen, en zeer bewust.  
En ik ga vrede, geduld en harmonie brengen, wat op een andere manier nogal chaotisch kan worden, 
stressvol en uitdagend: wij.   Daar!  Ik zei het. 



Net zoals de zon onder gaat aan het einde van de dag 
En de sterren rijzen in de nacht 
bewaar ik het licht diep in mijn ziel 
wetend dat het weer helder zal schijnen 
 
Namasté, aloha, heel veel licht! 
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