
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 20 februari 2019 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Dit is de kosmische, astrologische weerman. 
En laten we eens kijken wat er hier allemaal gebeurt. Het ziet er een beetje bewolkt uit met een kans 
op koude sneeuwbuien.  Maar vanuit de ruimte ziet het er nogal zonnig uit. 
Ben ben even een tijdje van de planeet af hier en ik weet dat het een wekelijkse rapportage is, maar 
er zijn dingen gaande waar ik het vandaag over wil hebben. Ze zijn meer dan gewoon lokaal. 
 
Zoals je hier kunt zien, gaat de Maan rond in deze richting, en we hebben zojuist een volle Maan 
gehad. Omdat de aarde precies ertussen in dit centrum stond en je kunt zien dat de Maan heel dicht 
bij de aarde staat op dit moment. En dichterbij dan ze ooit kan komen, dus dat is heel gaaf. Dit 
nieuwe programma maakt me helemaal gek, maar we gaan er toch maar voor. 
 
Sommige aspecten waar ik het over wil hebben met jullie vandaag, is ten eerste ‘Venus’, ze stond 
conjunct Saturnus afgelopen week en ze komt vrijdag conjunct te staan met Pluto. Laten we daar 
eens naar kijken. Hier gaan we. Dit is wat niet zo goed is aan dit programma, dat is de schaal. Ik doe 
het enigszins zo. Dus je kunt dit vanaf de aarde zien; als je een rechte lijn trekt door Venus heen, 
rechtdoor, dan kom je uit bij Saturnus, dus…  en als je dat doorzet, dan zie je, en dat moet je in 
gedachten houden, dat deze conjunctie met Pluto eraan zit te komen, en dan zoomen we nog iets 
verder uit; daar is Neptunus en kijk, daar is Pluto. Je kunt de aarde niet meer zien, maar je kunt wel 
zien dat we een Saturnus/Pluto-conjunctie hebben. 
En Saturnus blijft vooruit gaan, en dan hebben we deze Saturnus/Pluto conjunct dit jaar, maar zelfs 
nog meer exact in het volgende jaar, in 2020. 
 
En in 2020 is ook Jupiter door gelopen en dan hebben we, waar iedereen het over heeft, de 
Jupiter/Saturnus/Pluto-conjunctie en daarom is 2020 nogal belangrijk. 
Het andere wat ik je wil laten zien, en waar ik het afgelopen week over heb gehad, is het idee dat ik 
je wil meegeven, dat deze dingen ja, die staan vrijdag conjunct, maar zoals je hier kunt zien…  Deze 
planeten lopen langzaam, en deze conjuncties duren een week. En je  kunt ook zien, laat ik iets meer 
inzoomen, Mercurius die vierkant Jupiter staat. Als je ernaar kijkt, stop daar maar, dan zie je de aarde 
ten opzichte van Mercurius en je maakt een ommekeer van 90 graden, dan kom je uit bij Jupiter.  
Dus dat Mercurius/Jupiter-vierkant is vrijdag. 
Het is vrijdag exact, maar je kunt als het ware zien dat het nu al enigszins effectief is.  
 
Waar had ik het nog meer over?  Mercurius conjunct Neptunus. Als je een lijn rechtstreeks vanaf de 
aarde tekent door Mercurius heen, het gaat deze kant op, komen we hier Neptunus tegen. Laten we 
daar eens naar kijken. Klaar? Daar gaan we. Aha, daar is ie, Neptunus. Precies daar. 
Dus je tekent een lijn vanaf Neptunus, dat is wat ik zeg, het zijn die posities in één lijn met die 
innerlijke, persoonlijke planeten met die langzaam bewegende buitenplaneten. 
 
Wat hebben we nog meer? Een Mars/Uranus-conjunctie. Trek een lijn van Uranus door Mars heen, 
en dan kom je uit bij de Aarde. Zie je wat ik bedoel?  Zie je, Aarde, Mars en als je het nog weet, 
Uranus staat hier helemaal aan de buitenkant. En je kunt zelfs nog wat verder gaan, laat ik nog wat 
verder uitzoomen, en niet zo, jongen!  Hier gaat ie, Oh, wat is dat? Eris!  Eris is helemaal daar, uit de 
buurt. Dan trek je een lijn door Eris,  en Uranus heeft zojuist een conjunctie gemaakt met Eris, maar 
dan heb je Mars/Uranus/Eris-conjunctie en dat is waarom de afgelopen weken zo enorm intens zijn 
geweest en was er zoveel verdeeldheid. Als Mars -de strijder- samen oploopt met Eris, en dan met 
Uranus, dan is dat ‘oh lieve help, spaar me’. Ik denk dat dit genoeg is. Laat ik naar de camera gaan en 
wat vertellen over de betekenis van deze dingen voor ons. 
 
Oké, ik probeer vandaag even iets anders uit, ik ga verticaal. En ik zit aan de voet van de Boeddha. Ik 
hoop dat je me verder helpt, want dit gaat waarschijnlijk een heel lang Pele-rapport worden. Ik hoop 



dat je je daar goed bij voelt, want ik ga uit het wekelijkse kader van het wekelijkse Pele-rapport, door 
te kijken naar een veel groter plaatje van wat er allemaal gebeurt. Dit wordt mij ingegeven door tja.. 
spirit.  
 
Venus komt in conjunctie met Pluto. En dit is Pluto in het teken Steenbok,  van 2008 tot 2024. 
Daarnaast kunnen we stellen dat de Verenigde Staten van Amerika geboren is met Pluto in Steenbok 
en ze zullen nu te maken krijgen met hun Pluto terugkeer. De eerste terugkeer van Pluto voor de 
USA. Je kunt voelen dat het er nu aan zit te komen, maar het is feitelijk exact in februari, juli en 
december in 2022.  Want de USA-Pluto staat op 27 graden en 32 minuten van Steenbok. Dus het is 
daar nog niet helemaal, maar ze krijgen te maken met de terugkeer van Pluto, en dan in 2024 gaat 
Pluto naar Waterman. 
 
Dus voor mij is dit de dageraad, slechts de dageraad van deze 2000 jaar van het Watermantijdperk. 
En zo reist niet alleen Pluto door Steenbok, maar we weten dat de zuidelijke maansknoop zojuist 
erbij kwam, en het is in het teken Steenbok vanaf november 2018 tot mei 2020. Dat is anderhalf jaar 
vooe de maansknopen die door Kreeft en Steenbok gaan. Daarbij hebben we nog Saturnus die door 
Steenbok gaat voor twee en een half jaar. Saturnus gaat niet eerder naar Waterman dan in maart 
2020, gaat daar dan even naar binnen en gaat daarna weer terug in retrograde.  
En daarnaast ook nog; volgend jaar zal Jupiter, feitelijk in december… dan gaat Jupiter ook naar 
Steenbok, voor de grote Jupiter/Saturnus/Pluto-conjunctie van 2020. 
 
Wat ik graag vandaag voor je wil doen, is je iets voorlezen van wat mijn leraar Jeffrey Wolf Green, de 
ontdekker van de evolutionaire astrologie, jaren geleden schreef. Eens kijken, ik meen dat dat in je 
jaren tachtig was dat hij dit voor het eerste publiceerde. In 1986. 
En hij kan de dingen veel beter verwoorden dan ik, dus ik ga iets uit zijn boek voorlezen, ik zal dit 
even omhoog houden voor je; het is Pluto, de evolutionaire reis van de ziel, deel 1.  Er is ook nog een 
deel 2, dat is ook geweldig. Voor mij is dit een van de grootste, zoniet het allergrootste 
astrologieboek wat ik ooit heb gelezen. En het gaat echt heel diep in op het archetype, van Pluto in 
Steenbok, en hij deelt flink wat informatie daarover. Dus laat ik daar maar enigszins op ingaan hier. 
 
Want nogmaals, afgelopen week vertelde ik over de yoga-lessen betreffende heteroseksualiteit. Ik 
ben een verslaggever. Deze week doe ik je verslag van een ander standpunt, vanuit een ander 
perspectief, afkomstig van mijn leraar en misschien ga kom ik volgende week wel met iemand 
anders. Ik gebruik graag deze Pele-rapporten om dingen omhoog te halen en een beetje te prikkelen 
om na te denken zodat we allemaal kunnen evolueren en dit nieuwe Watermantijdperk te kunnen 
voortbrengen in zijn hoogste en allermooiste vorm.  
 
Dus, wat Jeffrey zegt over deze Pluto in Steenbok, en dat is in het bijzonder zo, zoals hij zegt,  het is 
hetzelfde met individuen die geboren zijn met Pluto in Steenbok, dus er is een hele zielengroep 
geïncarneerd op dit moment, va 2008 tot 2024. En dat is deze hele energie, dit energetische en dat 
gebeurt op de planeet als deze zielen incarneren, of dat in feite de zielen helpen om dit te laten 
gebeuren, of het gebeurt al en ze komen daaraan meedoen. Wat maakt het uit? 
Het feit ligt er, dat dit de situatie waar we ons in bevinden, we werken met dit archetype van Pluto in 
Steenbok en dat wordt versterkt door de maansknopen.  Dus dit is bijzonder kader van zo’n 
anderhalf jaar met nog meer intensiteit.  Het leren omgaan met dit speciale archetype, en het karma 
en de lessen die geassocieerd worden met dit archetype. 
 
En dus een van de eerste primaire principes, is dat als Pluto in een hoekhuis of een (hoofd-)teken 
staat, dan wijst dat op een recent einde van een oude cyclus van evolutie, en het begin of de 
geboorte van een nieuwe cyclus. Dus ik sprak al over de wisseling van de wacht, we zitten nu in de 
wisseling van de wacht. Het is een tijd van de val van de macht van degenen die de macht hadden 
gedurende diverse levens. 



 Misschien.. Ik zie Amerika, de Verenigde Staten als een reïncarnatie van Atlantis en veel van 
waarschijnlijk dezelfde zielen die Atlantis hebben opgeblazen, klaar staan om alles opnieuw op te 
blazen.   
 
We moeten echt gaan inzien, en dat is waarom ik er vandaag op in wil gaan, en in het bijzonder met 
de mantra van vandaag, en dat is dat we reïncarneren. En we hebben zielslessen te leren en we 
hebben karmische lessen die vanuit vorige levens komen.  
En net als een land of een natie, heeft dit een identiteit bij de geboorte van dit nieuwe, of deze 
verandering in een nieuwe cyclus. Er is een onzekerheid, er is instabiliteit. We bevinden ons tussen 
de cycli. En deze onzekerheid wil creëren en of het nu een individu is of een natie. Het creëren van 
wetten, regelgeving, regels, gewoonten, taboes, om zichzelf te kunnen definiëren uit de 
overtuigingen en de filosofieën van Boogschutter.  
 
14’17”  Dus het is nu interessant om Jupiter in Boogschutter te hebben, wat ons inzicht uitbreidt van 
wat waar is en betekenisvol is. En met al die energie die bezig is in Steenbok, waar het tijd is om het 
oude los te laten en het nieuwe binnen te halen. We kunnen ook zien wat er met de Rooms 
Katholieke kerk gebeurt, ik heb het daar al eerder over gehad; Jupiter vierkant Neptunus. Dit is het 
jaar van ontcijferen wat waar is, met deze Boogschutter, en het tot jouw waarheid maken. Dat is de 
Steenbok/Kreeft as.  
 
Dus zoals een bepaald land een muur wil bouwen, of grenzen of beperkingen wil creëren, zullen we 
ook individueel ons geloofssysteem hebben, onze eigen evolutionaire zielsnoden en de behoefte om 
een plek te vinden; een functie, een sociale rol.  
 
En dit is ook wat een evolutionaire verandering ondergaat op dit moment. Net zoals we zouden 
kunnen stellen dat de Verenigde Staten opgericht zijn uit de filosofie van democratie en persoonlijke 
vrijheid, en religieuze vrijheid. Dat is Boogschutter, het wordt actief en het creëert kapitalisme. Het 
brengt dit voort.  
Jeffrey legt uit dat Marxisme een communistische samenleving heeft gecreëerd, en atheïsme heeft 
doen ontstaan.  Dus we hebben overtuigingen, waarden, filosofieën en de waarheden van een groep 
van sociale mensen die samenkomen om samenlevingen te creëren, culturen, overheden en religies, 
die wetten, regels en structuren hebben, ook al zijn ze patriarchaal; we moeten begrijpen dat dit 
allemaal heeft kunnen gebeuren in het patriarchaat. Dat duurt al duizenden jaren. 
 
Dus we zitten zelfs nu in een grotere cyclus van transitie en we zouden kunnen zeggen dat dit 
onderdeel is van niet alleen het begin van het Watermantijdperk, het is ook het einde aan het 
patriarchaat. Dus we bevinden ons in die afbraak, als je het niet voelt, dan ga je het voelen, dat 
zouden we wel kunnen stellen! 
 
Laat ik een stukje voorlezen van wat Jeffrey te vertellen heeft.  
Op dezelfde manier zoals landen zichzelf oprichten, en wat goed is en niet goed is, hun moraal en 
hun ethiek gebaseerd op….  Moraal is eigenlijk ethiek, maar dan in de praktijk gebracht. Dus de 
ethiek is Boogschutter, en moreel of immoreel gedrag valt onder Steenbok. Tenminste, dat is mijn 
interpretatie. 
 
Op dezelfde manier is het bij individuen die Pluto in het tiende thuis hebben of in Steenbok zo, dat ze 
moeten leren hoe ze hun eigen filosofie en identiteit moeten integreren binnen het kader van een 
samenleving, cultuur of land. 
Dus wat we hier zien, is dat elk van ons, in deze soep, deze veranderende tijd, aan het zoeken is naar 
een sociale identiteit, een rol die we innemen in de samenleving; en is de samenleving open genoeg, 
echt vrij, helder genoeg. Reflecteert het de diepere waarden, middelen en evolutionaire verlangens 
van de bredere bevolking.  Zo niet, dan moet het veranderen, nietwaar? Het zal moeten evolueren. 



Om steeds weer uit te breiden en dat erin mee moeten nemen, wat ik het Watermantijdperk noem, 
eenheid in diversiteit.  
 
Ik wil nog even een stukje voorlezen, want hij gaat precies hierop door. En dan nog wat anders; als je 
bent geboren met Pluto in het vierde of het tiende huis, of de maansknopen in het vierde of het 
tiende huis of in het teken Steenbok of Kreeft, dan is dat echt…  dit is deel van jouw zielsverleden, 
dan kun je kijken naar jouw horoscoop en dan kun je zien of hetgeen ik je vandaag voorlees, direct op 
jou van toepassing is. Dat is zo verdomd gaaf aan de astrologie. Zo gaaf! 
 
Dus wat dit zegt is, dat deze mensen met Pluto in Steenbok, Pluto in het tiende huis, de zuidknoop in 
het tiende huis en dat soort tekeningen in de horoscoop, op zoek zijn geweest naar sociale status. Op 
zoek zijn geweest naar hun sociale posities in vorige levens. Om een sterker gevoel van veiligheid te 
verkrijgen door hun sociale positie. Dus dit is een kapstok voor sociale status en macht, om mij het 
gevoel te geven dat ik sterker en grootser ben.  
 
Een andere kanttekening die ik daarbij moet maken is, dat we nu Cheiron hebben die naar Ram 
opschuift, en Ram heeft te maken met het eerste huis-archetype en dat heeft te maken met 
identiteit. En deze identiteit staat uiteraard vierkant met de Steenbok/Kreeft-as. Dus onze sociale 
status… en we zullen zien dat dit ook allemaal betrekking heeft op familie, familiegenetica, 
familiegeschiedenis en zelfs nog meer.  Maar in het verleden hebben deze individuen, waar we ook 
streven naar sociale status en meer macht, wat een potentieel kan creëren en evolutionaire 
problemen, die kunnen leiden tot tweeledigheid in ons. 
 
Ten eerste, overmatige vereenzelviging met onze carrière, positie of status.  
Ten tweede, het manipuleren en gebruiken van anderen voor eigen succes. 
Beide kunnen leiden tot misbruik van macht, vooral als het algehele emotionele en fysieke begrip van 
veiligheid van die persoon is gekoppeld aan zijn of haar sociale macht, carrière of status.  
 
En het is voor mij heel interessant om nu te zien dat jaren geleden… hallo, ik was toen timmerman, 
onderwijzer, elektrotechnicus, maar weet je? Ik had geen sociale status en nu heeft iedereen dat! 
Met Facebook, met YouTube, met Instagram, we zijn allemaal sociaal. We creëren allemaal, volgers 
en likes, en dit en dat… het is zo dat iedereen dit nu kan hebben en dingen kan doen en zeggen. En 
zich kan kleden op een bepaalde manier en naar bepaalde plaatsen kan gaan. En ik bedoel daarmee 
dat we onze sociale rol kunnen hebben, onze sociale positie en onze sociale status en dat schrijft ons 
voor wie we zijn. Of we creëren een identiteit, dat noemt men de ‘persona’ (het masker).  Ik heb het 
eerder over het masker gehad. We creëren deze maskers. Dat heeft allemaal te maken met 
Steenbok. 
 
En het andere wat ik naar voren wil brengen in het bijzonder in deze situatie, is dat het ook te maken 
heeft met een nieuw begin, en dat kan ook een geslachtsverandering inhouden. We incarneren 
telkens weer opnieuw en opnieuw. En we veranderen van geslacht vanwege evolutionaire groei van 
de ziel. En ik wil even voorlezen wat Jeffrey hierover zegt en ik ben slechts de boodschapper; 
 
Alle vierde en tiende huis-individuen zijn in bijna alle gevallen van geslacht veranderd in hun meest 
recente levens. Soms is het huidige leven de eerste ervaring in het andere geslacht over vele levens. 
Dit laat meestal zien dat de staat van onbalans is bereikt en dat verdere evolutionaire groei niet kan 
plaatsvinden door de geslachtsbepaling die hiervóór bestond.  Dus vanwege evolutionair perspectief 
hebben ze van geslacht moeten wisselen om evenwicht uit te dragen en verdere groei. De daaruit 
voortvloeiende hormonale verschuiving door deze geslachtsverandering kan een diversiteit 
veroorzaken in emotionele gemoedstoestanden en gevoelens, wat ingewikkeld kan zijn voor het 
individu om daar verbinding mee te krijgen, laat staan om dit onder controle te krijgen. 



Deze emoties lijken een eigen leven te leiden. De evolutionaire noodzaak is om je bewust te worden 
van de bron of de trigger die de emoties en gemoedstoestanden veroorzaken, in plaats van een 
slachtoffer ervan te zijn. Op deze manier zal zelfkennis groeien. 
 
Wat zeggen deze gevoelens mij over mezelf.  Een voorbeeld van een individu die weigerde om deze 
geslachtsverandering te accepteren, is Christine Jorgensen.  
Jorgensen is geboren als een man, kreeg een genderveranderende operatie en werd een vrouw die 
ze ooit was. Ze had Pluto in Steenbok, nee, Pluto in Kreeft in het tiende huis conjunct de noordelijke 
maansknoop in Kreeft. Dus hij/zij had een dubbel gevoel van zijn, niet alleen door het teken, maar 
ook door het huis. En dit gaat uiteraard door haar hele horoscoop heen. 
 
Maar we willen ook nog wat verder gaan kijken, dus we hebben nu een sociale status, onze sociale 
rol. Dan hebben we de gender-rol, onze gender-identiteit, en wat ligt daarachter. Daarnaast leren ze 
een emotionele les. Eén route waardoor deze emotionele lessen zich aandienen, is de familiesituatie. 
Dit kan één of beide ouders betreffen, de huwelijkspartner, of de kinderen of beide. De 
tienduizenden Pluto-individuen ervaren in het algemeen emotionele schokken die door een of beide 
ouders worden veroorzaakt, hun kinderen of een partner. Die schokken dwingen tot diep 
zelfonderzoek. Het verlies van een ouder kan bijvoorbeeld ook zo’n zelfde soort effect teweeg 
brengen. Dat gaat steeds maar weer door. 
 
Dus we hebben hier ook zo’n situatie, dat is de familie-as; Kreeft/Steenbok. Dus we kunnen gaan zien 
dat de zielen die te maken hebben met dit soort specifieke lessen, zullen incarneren in een gezin dat 
bewust zal leiden tot sommige van deze lessen. Wat vaak niet alleen de dood van een ouder met zich 
meebrengt, maar ook zeer sterk oordelende ouders. 
Of zeer religieuze ouders, of ouders die strenge grenzen, regels en wetten hebben, zodat dit individu 
direct op het strijdtoneel begint, en moet omgaan met sterke, diepe emoties. Die te maken hebben 
met ‘ik pas hier niet, of ik hoor hier niet, of mijn behoeften worden niet vervuld; mijn individualiteit 
wordt niet erkend, ik ben anders’. 
Dus we zouden weleens niet helemaal in het gezin kunnen passen, of we passen niet in een 
samenleving met beperkingen. 
 
Dus je kunt zien dat in Thailand, via YouTube dat er 18 transgenders in Thailand zijn. Ik ben naar 
Thailand geweest en daar zijn de ‘zij-jongens’, en het is echt een hele prachtige andere cultuur daar, 
waar geen stigma heerst, er is geen vooroordeel. Er zijn banen, er is acceptatie van degenen die in 
een veranderend stadium zitten. Het kan twee of drie levens duren om die volledige 
geslachtsverandering te vervolmaken. Je bent helemaal opgegaan in één bepaald geslacht en dat 
komt terug en het is een lang proces.  
 
Dus we hebben ook in Afrika, andere landen, andere culturen, die de twee spirits eren. De dubbele-
geest-mensen noemen ze ze. En ze nemen zelfs een religieuze rol aan. En dan hebben we uiteraard 
nog dat we in een mannenlichaam zitten, maar we voelen ons heel vrouwelijk. Of we bevinden ons in 
een vrouwelijk lichaam en we voelen ons heel mannelijk. Dus we hebben een verschil tussen sekse 
en gender.  
 
In het patriarchaat en in het verleden hebben veel van onze religies sekse en gender. Hallo, dat zijn 
twee dingen. En je fysieke lichaam bepaalt het en beperkt de expressie van je identiteit door een 
sekse-verandering of een gender-verschuiving.  En als we daar echt eens naar kijken; 
Kreeft/Steenbok en de maansknopen die door Steenbok gaan, beslaan 1/6 van de tijd. Dat is twee 
tekens van de twaalf, hallo! 
En dan gaan ze elke dag door het vierde en het tiende huis, twee keer. Dus dat betekent dat op zijn 
minst 10% van elke bevolkingsgroep in een geslachtsverandering zit.  
 



En wij hebben te maken met diepe emotionele dynamieken, die invloed hebben op onze identiteit, e 
we proberen een identiteit te verkrijgen door de samenleving of het land of de cultuur waar we in 
geboren worden. En dat wordt steeds frustrerender, want er is sprake van onverdraagzaamheid en 
vooroordelen, en al die andere energieën die rondgaan. En dat dwingt ons terug naar binnen te gaan 
en dat is de sleutel. 
 
En dat is waar de mantra van vandaag over gaat en dat is waar ik dit mee wil afronden, de 
noordelijke maansknoop staat in Kreeft. Het Pluto-polariteitspunt staat in Kreeft. Dit is een Steenbok-
thema, een tiende huis-thema, een Saturnus-thema, die in evenwicht gebracht wordt en vervuld 
wordt en ontwikkeld wordt door een diepere reflectie van mezelf, voorbij gebeurtenissen buiten mij, 
buiten mijn fysieke lichaam, gender of sekse. Buiten de baan die ik heb, voorbij wat men over me 
zegt op Facebook, Instagram of YouTube. Voorbij datgene wat mijn ouders hebben te zeggen… het is 
thuiskomen, thuiskomen, thuiskomen.  Thuis is waar het hart is. 
Het is in mijn emotionele lichaam komen. We evolueren door onze emoties. En we moeten -dat is 
het hele proces in Kreeft- emotionele onafhankelijkheid, zelfverzekerdheid verkrijgen. Ik krijg mijn 
zekerheid niet door mijn baan, niet in mijn gezin, niet hier, niet daar… ik krijg emotionele zekerheid 
door mezelf te kennen. Door in contact te komen met mijn diepste ziel. 
 
Kreeft en de Maan hebben te maken met het verleden, dit kan te maken hebben met vorige levens. 
Doe een rebirth, of een regressie naar een vorig leven, doe iets met hypnotherapie, ga emotioneel 
verwerken, probeer diep in je eigen identiteit te komen. Nog één citaat hier. Ik vind het niet leuk om 
dit soort dingen voor te lezen, maar Jeffrey is zo geweldig.  
Het polariteitspunt ligt in het vierde huis van Kreeft. Het evolutionaire doel is dat het individu leert 
om innerlijke zekerheid te ontwikkelen; het vervolmaken van de identiteit en de persoonlijke 
vervulling is niet gebonden aan, of verbonden met de noodzaak tot succes of maatschappelijke 
positie. 
Deze individuen leren zichzelf te zien zonder de kenmerken en zekerheden die hun maatschappelijke 
functie of carrière hen verschaft.  
 
Dus dit kan een tijd zijn -en hij stelt ook dat een manier waarop dit kan gebeuren uiteraard is, door 
emotionele schokken zoals ontslagen worden, of President Trump wordt afgezet, of de kardinaal die 
uit de kerk wordt gezet. We hebben allerlei voorbeelden hiervan op diverse en bredere gebieden.  
 
Maar elk van ons kan dit ook meemaken in ons persoonlijke leven, afgewezen worden door onze 
familie, afgewezen worden door de samenleving, afgewezen worden door de gemeenschap, waarvan 
we dachten dat we een nieuw tijdscommunity aan het creëren waren. En plotseling blijkt dat niet zo 
te zijn, of zoiets. 
 
Dus er zijn diverse manieren waarop dit voorbij komt, en de intentie van de ziel is voor elk van ons 
om diep te graven van binnen en daaruit geboren te worden. Dit is een fase die voorbij gaat, zoals we 
al zeiden, dit is het begin. En in het bijzonder in de komende jaren. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. En 
dan in 2024 gaat Pluto naar Waterman en dan denk ik dat we echt beginnen, maar er moeten nog 
aardig wat lijken uit de kast komen. We hebben te maken met veel karma voor degenen die zich 
bezig hebben gehouden met misbruik van hun maatschappelijke positie of hun status in vorige 
levens. Er zal een afbraak plaatsvinden van de oude wacht, zoals ik al zei. En wat we willen doen 
binnen al deze chaos, met al deze veranderingen; onze zekerheid ligt in onszelf. 
 
Dus de mantra voor vandaag is:  
Wat is mijn identiteit 
naast mijn maatschappelijke rol 
Dat is niet wat mensen denken of zeggen 
Maar de verbinding met mijn ziel 



Dat je je op diep niveau mag verbinden met je oneindige ziel, die gereïncarneerd is, die vanuit diverse 
multi-dimensionale  spirituele gebieden van liefde en eenheid afkomstig is, in deze wereld van 
tegenstellingen. De derde dimensie is gepolariseerd bewustzijn; we groeien door gepolariseerd 
bewustzijn.  
 
Klaar of niet, vind het leuk of niet, de andere kant van Steenbok is, word volwassen! Volwassenheid. 
We zijn sterfelijk, onze lichamen zullen sterven. Onze geest zal leven. Maar we moeten daarmee 
door.   En het positieve ervan is, dat ik kan zien dat het niet alleen de oude garde is en allerlei dingen 
en instellingen die uit elkaar vallen, waar we niet echt op kunnen terugvallen, als het gaat om onze 
maatschappelijke rol om ons in groepen te delen.  
 
Maar er is ook een nieuwe garde, er zijn er ook die dat willen en roepen; laten we dat verrotte 
system overboord gooien. Ik kan niet wachten tot de maatschappij verandert. We zijn nu 
geïncarneerd om deze verandering te brengen. 
 
Als je op een dieper niveau niet de zekerheid van het systeem, je positie of je sociale status nodig 
hebt, dan ben jij waarschijnlijk degene die de revolutie in gang zet. Dat helpt de beperkende 
overtuigingen omver te werpen, de beperkende structuren en de beperkende instellingen, zodat er 
een vrijere open expressie kan zijn van de diversiteit van de bezielde wezens die nu willen incarneren 
op onze planeet. 
Laten we de rode loper uitleggen voor jou. Voor de persoonlijkheden die hier naar toe willen komen.  
Nog één keer, als ik ‘m me kan herinneren: 
 
Wat is mijn identiteit 
naast mijn maatschappelijke rol 
Dat is niet wat mensen denken of zeggen 
Maar de verbinding met mijn ziel 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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