
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 9 januari 2019 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse bananen-rapport. Ik ben thuisgekomen, vanuit de 
sneeuw en het ijs en uit de enorme vrieskou. Het is 9 januari 2019; astrologie voor de ziel. 
Laten we eens kijken wat er allemaal aan de hand is. We hebben de Maan in Waterman 
vandaag. Ze gaat naar Vissen. Zie je, er is nog een, zojuist aan het opkomen daar.  
Ze staat vierkant met Venus, morgen, donderdag. Ze loopt op een vierkant af met Jupiter en 
komt samen met Neptunus als ze Vissen binnen gaat. 
En zaterdag gaat ze naar Ram. En kijk eens hier, een enorme tros, we noemen het een tros 
bananen, drie grote trossen bananen. Dat is het geluksgetal. En daar heb je de dongel, de 
bananen dongel. Vrijdag, Zon conjunct Pluto. Oh, in Godsnaam, pas op!  Dat is belangrijk, 
en dan zondag, wat? 
Mercurius komt in een exacte conjunctie met Saturnus. Dezelfde dag, ongelooflijk; Jupiter 
komt exact vierkant met Neptunus. We weten dat Jupiter bijna het hele jaar lang vierkant 
staat met Neptunus.  
Kijk eens even naar deze prachtige bloemen, ik zal wat achteruit gaan, dan kun je ze 
allemaal zien. 
Maar goed, wat nog meer? Dus het eerste is dat Jupiter direct gaat lopen, hij gaat achteruit 
en komt terug en raakt Neptunus dan opnieuw, maar hij loopt nu direct, dat is de eerste 
passage. Dus we kunnen weten dat de Zon de hele week conjunct staat met Pluto, en 
Mercurius staat de hele week conjunct met Saturnus. Dat soort dingen zijn niet zomaar een 
glimp op het radarscherm. We zijn over het vierkant Mercurius met Mars heen, dat is wel 
enigszins intens, dat is een goede tijd voor diepgaande gesprekken deze week. Maar laat ik 
naar de camera gaan en er wat over vertellen. 
 
Oké allemaal. Ik heb hier even wat ruimte gecreëerd en denk na over wat ik vandaag zal 
gaan zeggen. Pluto. De God van de onderwereld. Dood en wederopstanding. De slang die 
zijn huid afschudt. Afdalen, Inanna, afdalen in de onderwereld door de zeven poorten. Wordt 
laag na laag afgepeld, elke chakra, elk masker, elke persona, volledig uitgekleed, naakt, 
hangend aan een vleeshaak, door haar zuster Ereshkigal. Afdalend in het niets. De leegte. 
Extreem kwetsbaar, vaak geassocieerd met nederigheid. Dus de Zon, de Zon, de Zon, mijn 
identiteit, mijn zonnedoel, mijn grootsheid loopt op Pluto af voor hernieuwing. Vernieuwing, 
Laten we af zien te komen van…, laten we ons oude zelf laten sterven, dat is waar de 
mantra vandaag over gaat. Dood aan het oude zelf voor een nieuw, en in Steenbok een 
volwassen, ouder, wijs geworden, geduldig, objectief, sociaal betrokken zelf kan ontstaan. 
Dus ja, de Zon komt voorbij Pluto, een keer per jaar, iets minder vaak, want Pluto gaat niet 
zo snel, maar goed.  
En dan heb je Mercurius en Saturnus die conjunct staan.  
Mercurius, de vlinder, de boodschapper van de goden, die van vorm verandert, een beetje 
van dit en een beetje van dat, en dan boem! 
Dat doet me denken aan de Men in Black. Als je die film hebt gezien, die begint met de 
libelle. Ik meen dat het de libelle is die rondvliegt, rondvliegt en dan plotseling op het 
windscherm klapt. Trouwens, tijdens de zonsverduistering vloog ik terug naar Costa Rica en 
het vliegtuig raakte twee ganzen, en ze spatten uit elkaar op het windscherm en de vlucht 
werd geannuleerd. Ik moest een nacht overblijven in Sacramento.  
 
Maar goed, Mercurius. Dat is het lichte, het communicatieve, linker hersenhelft, in het heden, 
leest dit, kijkt naar de film en dit en dat… en Saturnus zegt: wacht eens even! Het kan je 
baas zijn, of je vader, of je innerlijke criticus, die zegt ‘ga even zitten, ga studeren, wees 
volwassen, je wordt getest, grammatica, ga aan het werk. Ga geld verdienen, wat denk je dat 
dit is, de vakantie is voorbij, je hebt al je geld uitgegeven, je gaat beter maar weer aan het 
werk. Je hebt plichten en verantwoordelijkheden. Dat is wel heftig. Het is een beetje een 
heftige week. 
God zij dank staat Venus driehoek naar Mars, daar heb ik het niet over gehad. Het is niet 
exact, tot volgende week. Maar Venus ging naar Boogschutter, Ram is in… Mars staat in de 



eerste graden van Ram, vuur, vuur.  Vuur-Venus, vuur Mars, dus gelukkig hebben die mooie 
driehoek met het mannelijke en vrouwelijke, Venus en Mars om ons een beetje adempauze 
te geven. 
Zoals het einde aan de discussie en intiem te worden of zoiets. Slechts voor een minuut, 
Mars in Ram. 
En Venus komt voorbij, steeds dichter bij Jupiter. En komt dan in dat vierkant en dan hebben 
we dat Jupiter/Neptunus vierkant. En Jupiter-Neptunus, zoals ik al eerder heb verteld, wil 
eigenlijk alleen maar…   laten we gaan zeilen. Laten we de geschriften lezen.  Ik niet, maar 
goed…  Laten we zeggen hogere, verheven gedachten. Of filosofisch, of religieus. Of natuur 
en natuurwetten. En onze yoga-oefeningen doen, of gaan reizen. 
En het is interessant, want dit is allemaal onderdeel van dezelfde puzzel. 
En dit kan ook een tijd zijn, met Pluto in Steenbok, en Mercurius en Saturnus in Steenbok, 
waarin we slecht nieuws krijgen, op het politieke front. Slecht nieuws in de kranten. Hoe deze 
autoriteit, of die onderneming of die regering of die autoriteit, of religieuze figuur of wat dan 
ook, dit of dat heeft gedaan. En dit heeft allemaal te maken met de consensus waar ik het de 
laatste keer over had, wat de media gebruikt als reflectie. Dus je kunt gesprekken beginnen. 
Deze politieke figuur heeft andere waarden, andere overtuigingen dan ik. En het brengt de 
verschillen aan de oppervlakte die we in onszelf hebben, of in ons huwelijk, of in onze 
intieme vereniging, of in onze familie; vader, moeder, dochter, zoon, dat brengt het omhoog. 
Dus het is voor al dit soort dingen nu tijd. Het is tijd om dingen naar de oppervlakte te 
brengen, Pluto is als een vulkaan. De Zon komt voorbij en wil zijn licht schijnen op de 
afvoerpijp en dat brengt de modder, slib en smurrie naar boven, om het schoon te spoelen 
en het af te voeren. Dat is waar de mantra over gaat.  
Dat is waar deze tijd over gaat met de maansknopen. De zuidelijke maansknoop  komt 
dichterbij en komende week zal de Zon -na Pluto- de zuidelijke maansknoop gaan raken. 
Vorige levens. 
Verleden, verleden, verleden. Saturnus heeft te maken met het verleden. Pluto heeft te 
maken met het verleden, Steenbok heeft te maken met het verleden. Het heeft ook allemaal 
te maken met onderdrukking. Wat me alvast enigszins bij de mantra brengt van vandaag. 
Laten we daar eens naar kijken, en ik zal het komende jaar daarover blijven praten, met die 
maansknopen in Kreeft/Steenbok. Dit is de tijd daarvoor. Ja, het zijn vorige levens en onze 
vorige levens helpen ook onze kindertijd te creëren.  
En onze kindertijd helpt ons om patronen te creëren, condities, onzekerheden, angsten die 
een uitdaging betekenen. Blokkades.  Het is niet toevallig dat slechts een enkeling zich een 
vorig leven herinnert, maar ook slechts een enkeling herinnert zich onze eerste vier of vijf 
jaren. Of in het bijzonder de eerste drie jaar. Dit is een automatisch psycho-spiritueel 
overlevingsmechanisme. We zijn zo gevoelig als we uit die baarmoeder komen. Deze 
kwetsbare, open, op een bepaalde manier nog niet gevormde baby die daar net uit vandaan 
komt. En je hebt broers of zussen, ouders, en al die energie om  je heen. Dat is als…  ik 
moet… er gebeuren heel veel dingen en dit is ook de negen maanden in de baarmoeder. Er 
gebeuren veel dingen die we onderdrukken en Saturnus en Steenbok hebben te maken met 
onderdrukking. We onderdrukken de pijn, de wonden, het verdriet, de rouw, de verliezen, de 
angst, die we voelen in die eerste kinderjaren als we geslagen worden, of er wordt op ons 
gestaan, of we worden genegeerd, verwaarloosd… allemaal dit soort dingen. Niemand van 
ons is geboren in de perfecte realiteit. 
 
De perfecte familie. En dan ook nog, er is een groot taboe; ‘u zult uw vader en uw moeder 
eren’. Dat is niet goed, het is niet oké voor het kind om hun ouders de schuld te geven, te 
haten of te analyseren. Dus we kunnen door een aantal jaren gaan waarin we onze ouders 
loslaten en over andere mensen, tantes, ooms, broers, zussen zeggen ‘oh, het was oké, het 
was goed.’ We kunnen in de ontkenning gaan. Jupiter/Neptunus, het was allemaal fijn, het 
was allemaal goed, allemaal leuk. En onszelf verhalen vertellen en de realiteit van de 
gevoelens negeren, die we hebben gevoeld. Terwijl we gekwetst werden, verwaarloosd, 
misbruikt, enzovoort. We willen niet toegeven hoe hard het leven is geweest, of hoe 
uitdagend. 



We willen niet in het slachtofferschap gaan, of de loser zijn, en bla bla bla. 
Maar we hebben allemaal momenten gekend in het leven waarin we vernederd werden, 
waarin we voor dom gehouden werden, waarin ze ons uitlachten op school. Ik bedoel maar, 
het is een wrede planeet. En kinderen, als je kinderen hebt, of naar kinderen kijkt, kinderen 
zijn wreed, kinderen kunnen wreed zijn.  
 
Je hebt niet echt broers of zussen, tantes of ooms nodig, het enige wat je moet doen is naar 
school gaan. De peuterschool is als….  
Dus dit is een tijd, zoals ik al zei en het kan te maken hebben met verdriet. Verdriet heeft te 
maken met de longen, en heeft te maken met die energie zoals Kreeft; Steenbok, Maan, 
Saturnus-energie en dat heeft te maken met de longen, met verdriet, en het heeft te maken 
met het zorgen voor mijzelf. Deze noordknoop in Kreeft heeft te maken met ‘ik moet mijn 
gevoelens eren, ik moet mijn innerlijke kind eren.’ En ja, ik ben gekwetst, ik ben 
verwaarloosd, ik ben misbruikt, en… 
 
En dit haalt situaties naar boven in onze huidige relaties. En hoe intiemer de relatie, hoe 
meer er naar boven komt tussen jou en je geliefde. Omdat het blokkeert, het stopt, het remt 
intimiteit. Dus we verlangen allemaal naar deze intimiteit in dit moment, maar als het erop 
aan komt, moeten we naakt en kwetsbaar zijn en onszelf laten zien. En hier is ons verdriet 
en onze spijt en onze zwakke kant en onze… oh mijn God! Dus dat is de manta voor 
vandaag:  
 
Ik zal loslaten en achterlaten 
Mijn oude identiteit 
Ik pak die kans en laat het nieuwe zien 
De toekomstige versie van mij. 
 
En zoals mijn vrouw zegt, dit gebeurt niet in een nacht. Dit gaat even duren. We zijn continu 
aan het vervellen. Zoals de vogels beginnen hun veren te verliezen, dan krijgen ze nieuwe 
veren. Dat is een beetje een lelijke manier, het ziet er niet zo mooi uit als ze ruien. Wat een 
mooi woord, hè? Ruien. We zijn in de rui, de Zon conjunct Pluto, Mercurius en Saturnus, 
allemaal daarboven in Steenbok, we zijn allemaal aan het ruien. En dat is niet altijd een mooi 
gezicht, en het is niet zo dat we allemaal tot een nieuw model van een… BMW of Mercedes-
Benz laten zien en een afgewerkt compleet product worden.  Of ons schilderij laten zien, dat 
is geweest. We zijn in proces. In proces, transmutaties, Zon-Pluto. Pluto is transmutatie.  
Dus we moeten onszelf toestaan om te transmuteren. We moeten die oude identiteit loslaten 
en daar zijn we dan: naakt en kwetsbaar, geen afweergeschut, geen bescherming voor een 
poosje. Deze nieuwe toekomstige versie van onszelf is nog steeds een soort klein baby-
kuikentje dat net uit het ei kruipt. Je kunt echt…  je kunt echt op mij gaan staan. De adelaar 
kan eraan komen en hupla, de snavel sleept je mee, dit is echt als…  Dus het is gewoon 
moeilijk om te zeggen ‘ik ga me vernieuwen, of ik ga huilen of ik herinner me deze nare 
ervaringen maar het is zo…  
 
Dus ik wil je aanmoedigen om echt te zijn, eerlijk te zijn, waarheidsgetrouw te zijn naar 
onszelf en het los te laten. Want deze oude patronen… ik weet niet of ik een voorbeeld moet 
geven, hoeveel tijd ik nog heb… nee, beter van niet, ik wil niet te persoonlijk worden. Maar 
weet je, als je ontkend of verwaarloosd wordt inzake inlevingsvermogen of zo, wil je als je 
opgroeit daarin gecompenseerd worden. En dan heb je meer aandacht nodig, meer focus. 
Dan is het meer van ‘ik ben verwaarloosd, dus hé, kijk mij eens.’  Dus we gaan 
overcompenseren voor deze wonden en al die dingen die gebeuren. En dat leidt tot het 
kwetsen van anderen. En uiteindelijk gaan we te ver of het eindigt ermee dat we er een 
rotzooi van maken.  
 
Dus dit kan ook een tijd zijn, met de Zon en Pluto, waarin iemand  – een autoriteitsfiguur in 
het bijzonder en hopelijk niet de politie – naar jou gaat wijzen, of in je nekvel gepakt wordt als 



een hond als hij in huis gepoept heeft. Zo van ‘kijk eens wat je hebt gedaan, zie wat je hebt 
gedaan. Je moet dit buiten doen!’ 
Er zou iemand in jouw leven kunnen zijn, waarschijnlijk je intieme partner of iemand van heel 
nabij, of een baas of een autoriteitsfiguur zoals ik al zei, een politieagent of zoiets, die jou bij 
je nekvel pakt en je neus in de zooi drukt en zegt ‘kijk-naar-jouw-zooi! Jij maakt er een zooi 
van!’ Dit is waar Saturnus en Steenbok te maken hebben met karma. En die 270 graden, te 
beginnen bij Ram op 0 graden, gaat dan rond tot driekwart en dat heeft te maken met het 
terugkrijgen van zaken die we daarbuiten hebben gedaan. Dus het is een karmische 
terugkeer.  
 
Dus God zij dank, ik heb niet eens benoemd dat de Zon vierkant staat met de Maan, 
nietwaar?  We bevinden ons in een eerste kwartier, dus ze komt eraan, ze komt in Ram en ik 
meen op 23 graden Ram vierkant met de Zon op 23 graden Steenbok, als ik het goed heb.  
Maar het is duidelijk, pas dit toe op je eigen geboortehoroscoop om te zien waar het jou 
persoonlijk raakt, door te kijken naar het huis, het teken en de planetaire aspecten. En je 
kunt 20 keer, 2000 keer zoveel informatie krijgen als uit dit Pele-rapport.  
 
Daarover gesproken, hallo! Als je astrologie wilt leren, we beginnen met de tweede module 
van de uit vier delen bestaande module ‘word je eigen astroloog’-cursus. Het is echt heel 
gaaf, we deden de laatste in november/december, module 1, en deze gaat over alle 
planeten. En ik ga door de huizen heen, dus de eerste gaat door de elementen en de tekens. 
Nu gaan we door de planeten en de huizen. En deze materie is zo rijk, zo volledig, zo 
diepgaand, het is zo krachtig. En ik werk met het droomteam, zes fantastische astrologen als 
mede-leraren. Ik zal een link in de aantekeningen zetten hieronder, voor als je daar meer 
over wilt weten, meer over dat soort dingen.  
En ik heb uiteraard een nieuwsbrief, daar staat alles in wat ik doe.  
Heb ik al verteld dat ik in mei en juni naar Europa ga? Ik ga workshops geven in (tot nog 
toe), Wales, in Spanje, in Denemarken, in Finland en Turkije. Ik geef een lezing in 
Amsterdam, ik hoop daar velen van jullie te ontmoeten; de details kun je ook vinden op mijn 
website, maar laten we dit gaan afronden.  
 
Ik zal loslaten en achterlaten 
Mijn oude identiteit 
Ik pak die kans en laat het nieuwe zien 
De toekomstige versie van mij. 
 
Dat je de moed mag hebben om je te openen, los te laten en jezelf te transformeren naar 
een betere versie van jezelf. Elk moment van elke dag, voor de rest van je leven.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde. 
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


