
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 13 februari 2019 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Het is 13 februari 2019. En de Maan is zojuist 
naar Tweelingen gegaan, ongeveer op 2 graden nu.  Ik ben hierheen gegaan, ik denk dat ik de krekels 
voor ben geweest, ze beginnen meestal rond acht uur, als de zon warm genoeg is, dus ik ga proberen 
dit voor elkaar te krijgen.  
Vandaag, op dit moment, staat Mars conjunct Uranus. Dit is eigenlijk morgen exact, maar het is er en 
misschien voel je het, ik zal het erover hebben.  
De Maan staat vierkant Neptunus en in oppositie met Jupiter en driehoek met de Zon, vandaag en 
die staat daarboven in de laatste graden van Waterman, oh dat is morgen, sorry. 
Maar belangrijk is, dat de Zon naar Vissen gaat, jazeker! En dat is maandag. Maandag is een grote 
dag, en dit is feitelijk een heel krachtig weekend ,want ook al staat Venus daar nu al, ze staat exact 
conjunct Saturnus maandag. En tegelijkertijd loopt Mercurius op Neptunus af. Dus we krijgen te 
maken met Mercurius conjunct Neptunus. En wanneer?  Maandag. 
En, Cheiron -ik had het al over Cheiron op de laatste graad van Vissen- gaat maandag naar Ram. Dus 
dit vindt allemaal plaats kort voor de volle Maan. Zie je die rivier daar beneden?  
Het gebeurt allemaal kort voor de volle Maan. Die volle Maan is op nul graden en 42 minuten van 
Maagd. Net nadat de Zon naar Vissen is gegaan, dus we hebben een volle Maan op de Vissen/Maagd-
as.  
En tenslotte, maar ook niet onbelangrijk, waar ik het vandaag over wil hebben, is dat zwarte maan 
Lillith ook conjunct staat met de Zon, zondag.  Ik ga uit van de echte zwarte maan Lillith, dus voor het 
geval dat sommigen daarover willen twisten… Dus dit is het. 
 
Vandaag staat de Maan in Tweelingen. Vrijdag gaat ze naar Kreeft. Zondag gaat ze naar Leeuw en dan 
krijgt ze te maken met al die aspecten. Het belangrijkste voor wat betreft de Maan is feitelijk 
zaterdag, want de Maan komt dan in oppositie met Venus, Saturnus en Pluto, die daar allemaal 
samenkomen.  Na de Venus conjunctie met Saturnus, gaat ze door en raakt Pluto, volgende week 
zaterdag, zaterdag over een week. 
Dus dit is een behoorlijk krachtige periode en… ik weet het niet, ik ga een plek zoeken bij de rivier en 
er iets over vertellen.  
 
Oké, ik ga dit zo proberen. Het is een belangrijke week met drie conjuncties. Venus/Saturnus,  
Mars/Uranus, Mercurius/Neptunus, wow! 
Conjuncties zijn een ‘samenkomen’ en Venus die Saturnus nadert, betekent loslaten van het 
afgelopen jaar.  Mercurius die Neptunus nadert is het loslaten en Mars die Uranus tegenkomt, dat is 
als een einde en een begin, einde en begin. Het einde aan oude manieren of oude gewoonten, oude 
relaties, aan oude ideeën, oude overtuigingen en het nieuwe binnengaan.  En in het nieuwe op het 
conjunctie-punt, aan het begin, is er een soort gevoel van ‘wat gebeurt er?’  Het is allemaal nieuw. 
Dat kan een aantal onzekerheden triggeren, Oh, ik laat het oude los (trapeze), maar ik heb de nieuwe 
trapeze nog niet gepakt. Ik laat de oude baan los, maar ik heb nog geen nieuwe baan, ik laat de oude 
relatie los, maar ik heb nog geen nieuwe relatie. Dit is een soort tussenfase.  
 
Ik weet niet of ik dit de vorige keer heb benoemd, die ruimte tussen de impuls en de actie. Dus het is 
echt een bevrijding en vrijkomen op een bepaalde manier, maar het kan heel eng en angstig zijn en 
veel aan de oppervlakte brengen op een andere manier. Dus wat brengt het aan de oppervlakte? 
 
Laten we zeggen dat je de nieuwe Maan in Waterman hebt gehad. En Waterman heeft te maken met 
het uit de conventionele norm van het gewoontepatroon te stappen, de lat hoger te leggen, het hele 
plaatje te zien. Het overzicht, het beeld te hebben. En nu gaat de Zon naar Vissen, en dat heeft te 
maken met, als ik kijk naar Uranus en Waterman als de zesde chakra, Vissen die dat overneemt en 
dan zie ik het. Ik weet het, ik heb het hele plaatje, en mijn derde oog is geopend en wat nu?  
Vissen staat voor mij voor liefde, het hart, vereniging, spirit, eenheid.  



 
 
Dus we maken een switch, kan ik mijn kennis, mijn weten, verschuiven naar liefde, naar vereniging. 
Of gaat het mij dienen om mij af te scheiden en me nog meer te isoleren. Dus Vissen heeft op een 
bepaalde manier te maken met het opofferen van het ego, of het zelf. En meer een medium te zijn of 
een kanaal voor spirit, voor het Goddelijke. 
 
Dus wat hebben we daar? Mercurius die op Neptunus afloopt, oh help. Mercurius, linker hersenhelft, 
denken. Als het ego, als neurotische gedachten en die loopt af en komt aan bij Neptunus.  
Neptunus in Vissen, al wat is, geen grenzen, geen wetten, geen regels, het is prachtig! Het is eenheid 
en spiritueel bewustzijn, het is mystiek en één zijn. 
 
Dus dit is een tijd van dromen, maar het kan ook een tijd zijn van depressie, want deze aardse fysieke 
wereld is zo beperkend en begrensd, ik wil eruit, ik wil vluchten, ik wil me dingen verbeelden. Weet 
je, John Lennon had een Mercurius/Neptunus  conjunctie. En hij schreef ‘Imagine’ (verbeelding). 
Imagine. En als je de nieuwskoppen leest, moet je je wel dingen verbeelden, want boem! Karma is op 
z’n hoogtepunt.  Zuidelijke maansknoop, Saturnus, Pluto in heel 2019 staat voor karmische 
opschoning.  Karma-opschoning, karma-opschoning.  
 
Het oude patriarchaat, de oude hiërarchie, de oude definities van mannelijk en vrouwelijk en moraal 
en ethiek, waar ik het enigszins over heb in de mantra van vandaag. Dit is allemaal… we zijn allemaal 
aan het evolueren, nietwaar?  Nieuwe definities terwijl het bewustzijn zich uitbreidt. 
 
Dus Mercurius en Neptunus kunnen ons eruit slingeren, of we kunnen het juist naar binnen brengen. 
Het is alsof de poorten open gaan. Het is alsof de deur open is. Welke kant wil je opgaan? Ik bedoel 
maar, we zitten nog steeds hier in ons lichaam, dus ik denk dat het beter is om het naar binnen te 
brengen dan eruit te stappen. 
 
Mars conjunct Uranus, dat is vandaag, ik bedoel nu: Mars, yang, mannelijk, penetreren, handelen, ik 
ga het doen. Uranus, het derde oog openen, bevrijden, verlicht worden, actief zoeken, willen, 
verlangen; verlichting.  Dat zijn nogal flinke opdrachten. Ik bedoel maar, de lat ligt verdomd hoog in 
deze dagen.  De Zon gaat naar Vissen, Mercurius/Neptunus, Mars/Uranus, we hebben alle 
persoonlijke planeten (Mercurius/Venus/Mars) die de transpersoonlijke planeten of de trans-
neptuniaanse planeten raken; Uranus, Neptunus en Pluto. 
Nadat Venus klaar is met Saturnus, loopt ze tegen Pluto op. Dat is ‘oeps, houdt deze gein nou nooit 
op?’ 
 
Ik weet het niet, het is niet zo leuk voor mij, want dit is de uitdaging. Dit is de uitdaging. Deze volle 
Maan/Maagd/Vissen zou je de perfectie-as kunnen noemen. 
Vissen is het ideaal, het spirituele, de… 
Openhartig, één met al dat is, In Lak'ech Ala K'In, ik ben een andere jij.  En Maagd is geaard, maak het 
waar, maak het voor elkaar, leef het en voeg de daad bij het woord, of je krijgt te maken met 
zelfkritiek, schaamte of schuld of wat dan ook, want je bent niet perfect.  Ik voel me nogal imperfect 
in deze tijd. 
 
Vergeet niet dat dit een Pele-verslag is, en ik ben slechts de verslaggever. En astrologie geeft ons dit 
beeld. Dus ik gooi alleen maar wat ideeën op om over na te denken en kijk of het bij je resoneert of 
niet. Ik heb het gevoel dat dit een van de zwaarste mantra’s is die ik ooit heb geschreven. Het is oei.. 
het heeft alle gewichtige woorden in zich en dit is waar we mee te maken hebben. 
De grote mantra voor dit jaar is;  ontcijferen wat wáár is, en je dat eigen maken.  Dus er zijn veel 
valse profeten, veel valse leerstellingen, er is veel onzin overal.   



En Venus/Saturnus/Pluto brengt het omhoog, brengt het naar buiten; die hele #MeToo beweging. Ik 
ben hier in Costa Rica, de ex-nobelprijswinnaar, de president is nu aan de beurt bij de MeToo-
vrouwen die hij heeft misbruikt. En dat brengt een interessant punt naar boven waar ik het over wil 
hebben, en dat is mannen en vrouwen, het mannelijke en vrouwelijke wat gaande is met al dit soort 
dingen.  Want in het artikel in de krant zei die vrouw dat hij in die tijd president was en zei wilde zijn 
handtekening hebben voor iets wat zij aan het doen was. En ze zei, ja ik ging erin mee bij hem, ik was 
bang dat hij niet zou ondertekenen voor datgene waar ik mee bezig was.  
 
Dat is een interessante dynamiek. We hebben de zwarte maan Lillith conjunct met de Zon op dit 
moment en ze gaat heen en weer tussen Waterman en Vissen dit jaar. En ze raakt de Zon nu een 
beetje en ze roept ons echt op. Ze roept ons echt naar voren, dit is de Kali-energie. Maar ze staat ook 
voor de kundalini-kracht, die seksuele kracht die misbruikt kan worden door mannen en/of vrouwen.  
Het is niet zo dat een bepaalde sekse die in een bepaalde hoek zit betreffende moraal. 
 
Zo las ik ook dit artikel en ik kon het op facebook zetten; de nieuwe misleiding; de spirit, de sexy, 
spirituele, succesvolle Godin. En waar we ook mee te maken hebben, Lillith kan ook binnen komen 
kruipen als een verleidingskracht. En Lillith is voor mij ook de medeheerser van Schorpioen, samen 
met Pluto en Mars en dat gaat over macht en de macht die wij willen krijgen met Pluto, Saturnus, 
Venus.  Venus is ook geld en in Steenbok is het autoriteit en macht en invloed.  
 
Dus er is nu zo’n drijfkracht, en uiteraard is Kundalini een zeer sterke kracht, en die komt omhoog in 
elk van ons. Het is tijd voor iets meer macht en wat meer controle over mijn toekomstbestemming, 
over mijn relaties, over mijn financiën en dat soort dingen. Dus er is een soort hang naar macht aan 
de gang. En het reiken naar meer en meer macht brengt zaken uit de schaduw naar boven. Dus we 
moeten allemaal naar onze schaduw kijken en alles wat ik daarover kan zeggen, is ‘het ego werkt op 
mysterieuze manieren’.  
 
En dat is waar ik terugkom op het ontcijferen van de waarheid en we kunnen onszelf rechtvaardigen 
en verhaaltjes vertellen, als het ego steeds meer macht probeert te krijgen. En we kunnen dingen uit 
de grond trekken, of zaken door elkaar gaan halen, en verschuiven en veranderen in al die verhalen 
om onze acties en ons gedrag te rechtvaardigen. Alleen nu zullen Saturnus, de zuidknoop en Pluto 
ons wijzen op onze nonsens. En dat is waar de mantra van vandaag over gaat. Ik kan maar doorgaan 
over deze dingen. Het is… wow! 
 
Deze reflectie brengt ons, zoals ik al zei ‘volwassenheid’, het is de oudere, en het gaat echt om een 
objectieve kijk op waar ik ben gekomen en het stellen van nieuwe doelen, zoals waar ik  naar toe wil, 
of hoe mijn persoonlijkheid is. Dit is echt wie ik wil zijn in de wereld. En daar ga ik voor staan, of er 
kritiek komt, of succes, een goede reputatie of niet. De noordelijke maansknoop staat daar onderin 
in Kreeft en die roept ons naar huis. Die roept ons terug naar het gevoel, de wateren. 
 
Dus deze week is een periode en met deze volle Maan, die komt niet voor dinsdag, maar het is echt 
een periode van bewust worden van onze patronen, en die patronen gaan helemaal terug naar onze 
kindertijd, ze gaan helemaal terug naar vorige levens. En veel van wat we kunnen doen is het zoeken 
naar…   Mars en het mannelijke heeft te maken met vrijheid en Venus, het vrouwelijke, heeft te 
maken met verbinding. En wij kunnen onze lichamen gebruiken, ons denken gebruiken, onze invloed 
gebruiken, onze positie gebruiken om meer vrijheid te verkrijgen, een vergunning, persoonlijk voor 
onszelf. OF: met het vrouwelijke, deze verbinding die mij meer macht, prestige brengt. En ik zet alles 
in wat ik heb om me te verbinden met iets groters, iets hogers, iets breders, iets groters dan ikzelf. 
 
Dus het is een kwestie van kijken naar deze woorden, laat ik naar de mantra gaan nu, oké?  
 
Wanneer er gebrek is aan…   sorry jongens. Ik wil geen fouten maken. Het moet perfect zijn. 



 
Wanneer er gebrek is aan diepgang en intimiteit, 
ethiek, moraal of eerlijkheid, 
dan weet ik dat het bij mij begint 
om in waarheid met integriteit te staan 
 
Het is als thuiskomen in Kreeft, dus dit is een uitstekende week en een uitstekende tijd voor dingen 
overzien, overzien waar ik was. En ik wil Venus/Mars erbij benoemen in verbinding met seksualiteit, 
met losbandige seksualiteit en sacrale seksualiteit. En het was zo mooi toen ik hiernaar keek en 
googelde op sacraal en profaan en integriteit en moraal en fatsoen, en dan krijg je die definities 
ervan en die zijn zo achterhaald en zo oud. Want dat heeft zoveel te maken met… ze kwamen zelfs 
met bijbelse verwijzingen, en God en al die religieuze stromingen en mensen en het seculiere, niet-
religieuze en dit en dat. Daarbij voel ik echt dat de mensheid echt aan het worstelen is met het 
herdefiniëren van wat sacraal is.  
 
En ik kijk naar Vissen als sacraal, ik kijk naar Vissen als de spirituele vereniging en eenheid. En ik doe 
een cursus met mijn vrouw over ‘de zoete liefde’, een Kundalini benadering. Ik zal een link plaatsen 
daarvoor, met Jai Dev en Simrit. Prachtig, Kundalini yogi en yogini, die lessen geven over liefde. En 
die oude yoga wijsheidsleer heeft te maken met deze hele relaties en die hele heilige vereniging en 
seksualiteit.  En dat houdt in, dat je voor de penetratie… de man is de zaadbrenger. En het zaad heeft 
echt in eerste instantie te maken met het krijgen van een baby. En het is de meest intense, fijne 
fysieke ervaring die we kunnen hebben met ons lichaam, dus het brengt ons iets. Het is verfrissend, 
het is vervullend, het gaat om delen, het is verbinding. En er kan diepgang en intimiteit zijn in dat 
samenzijn, en het kan sacrale seksualiteit zijn. Of… het kan worden gebruikt en we kunnen ons 
lichaam gebruiken als een gereedschap, een instrument voor de bevrediging van het ego. Dat is de 
godslasterlijke, de fysieke daad, zonder diepgang, zonder de intimiteit. Stier zonder Schorpioen.  
 
Dit is de polariteit van aarde en water, en de zielsvereniging van Schorpioen en Pluto en de nederige 
alchemistische verandering door die vereniging. Of, het andere aspect is ‘nee, ik ga niet veranderen, 
ik heb het naar mijn zin zo, ik heb gewoon seks. Maar waar het om Kundalini gaat, is er niet zoiets als 
‘gewone seks’.  Want als je je geslachtsvocht samenbrengt, breng je karma samen. Dan vermeng je 
diepgaande informatie uit de ziel van diverse levens en dat is niet ‘gewoon’. 
En zeker niet als Venus conjunct staat met Saturnus en Pluto. 
 
Dus dit is een tijd waarin je echt kunt kijken naar ‘hoe bedrijven we de liefde’;  waarom bedrijven we 
de liefde, met wie bedrijven we de liefde?  Waar deze liefde en seks allemaal om gaat. Dat zijn de 
thema’s die echt aan de orde komen. En in deze cursus hebben we het over, tenminste voor mannen 
en vrouwen, want bij gelijke seksen is er nog steeds een Mars/Venus, mannelijke en vrouwelijke 
dynamiek, maar als we het over mannen en vrouwen hebben, hebben we het over penetratie. En bij 
penetratie en gemeenschap hebben we het ten eerste over het feit dat de man alleen maar bij haar 
wil binnendringen als haar aura meters groot is. Een uitbreiding van haar fysieke lichaam tot ruim 
twee en een halve meter. Drie meter, oké? 
 
En onze aura is doorgaans, bij velen van ons, onze aura is vaak heel krap, en wat we moeten doen is 
energie eraan geven, relaxen, openen, het licht en spirit uitnodigen, en gewoon uitbreiden en 
uitbreiden en uitbreiden. 
En dan, als die vereniging plaatsvindt door die zich uitbreidende aura’s, dan is dit diepgang. Dit is 
intimiteit, dit is echt de spirituele Vissen-eenheid, en deze Mercurius en Neptunus kunnen dat 
waarmaken.  Ik kreeg een beeld van basketbal, het is als het richten van de bal naar de baskets. Seks 
kan als de basket zijn. Je kunt de mand raken, maar je kunt ook oefenen en oefenen en oefenen.  
Maar het idee erachter is dat je het in de hoepel krijgt.  Heb je die ultieme orgasme-ervaring waarbij 
je verbonden bent met je partner. 



Misschien wel een gelijktijdig orgasme en dan beleef je een spirituele vereniging met alle zeven 
chakra’s en niet alleen maar die profane fysieke vereniging van de eerste en de tweede chakra. 
Begrijp je wat ik zeg?  Het is…   dat is de basket! 
Die basket is juist de ultieme vereniging van twee bezielde, fysieke, spirituele wezens. En dat brengt 
het sacrale, dat brengt de bron, de schepper of hoe je het ook wilt noemen. Dit is waar het echt 
gebeurt. 
 
Waar het niet plaatsvindt, is als het aura van de vrouw niet uitgebreid is. En ze staat er niet open 
voor, ze is er niet helemaal bij. En het gebeurt niet met masturbatie, want er is geen eenheid. Dus 
dat is het verspillen van het zaad, zo van ‘ja, dit voelt goed’ of wat dan ook.  Voor de vrouw kan dat 
fijn zijn, maar het is anders. 
Stier heeft te maken met masturbatie en zelfbevrediging. Schorpioen… ik heb het hier over Pluto,  
Venus, Saturnus. En Mars/Uranus reiken uit naar de allerhoogste ervaring en dat is nu in Stier. Dus 
Mars gaat er echt helemaal voor. Venus gaat er echt helemaal voor. Alle planeten gaan er helemaal 
voor.  
Het zijn afspiegelingen van ons, dat is wat de astrologie inhoudt; zo boven, zo beneden. Dat is op 
zoveel niveaus en manieren, het is tijd voor ons als menselijke wezens om er echt voor te gaan. 
 
Oh jongens, genoeg gepraat voor vandaag. Het zijn slechts een paar dingen om over na te denken en 
als het resoneert is het goed, en zo niet, dan is het ook goed.  
Ik aarzel om het over dit soort dingen te hebben, want er zijn zoveel oordelen, er is zoveel valse 
bullshit overal. En wie is hij om dat te zeggen en dat soort dingen, en wie heeft de wijsheid in pacht 
en zo.  Dit heeft alles te maken met Jupiter in Boogschutter. Jupiter is in Boogschutter tot december, 
dus we zijn onze inzichten aan het uitbreiden met betrekking tot de natuurwet. Wat is eerlijk, wat is 
wáár.  En ik doe echt wat ik zeg, en we doen uiteraard allemaal ons uiterste best. En we streven 
ernaar om van onze wonden af te komen en de dingen uit onze jeugd en ons verleden. We zijn 
allemaal gewond, het is… ja, we hobbelen over het basketbalveld en we proberen die basket te 
bereiken. 
 
Dus wees niet te hard voor jezelf, je wilt dit rustig aan doen, want het kan heel gemakkelijk in deze 
tijd zijn, dat je jezelf teveel naar beneden haalt, of je partner, over je leven of over van alles en nog 
wat, omdat het niet allemaal naar wens gaat.  Dus we zitten in de blender, de verwerker. Het gaat 
allemaal om het verwerken van dat soort dingen; laten we van onszelf een goede, gezonde, groene 
smoothie maken.  Oh help! 
 
Wanneer er gebrek is aan diepgang en intimiteit, 
ethiek, moraal of eerlijkheid, 
dan weet ik dat het bij mij begint 
om in waarheid met integriteit te staan 
 
Dat je in je waarheid en integriteit kunt staan voor zover je kunt. Centimeter voor centimeter, baby-
stapjes naar de keuken. We kunnen dit allemaal. En we kunnen elkaar allemaal even rust gunnen en 
elkaar helpen. Doe dat elegant, soepel, liefdevol. 
   
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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