
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 30 januari 2019 
 
Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Voor 30 januari 2019.  
En elke boom zit vol met krekels dus ik probeer bij de bomen uit de buurt te blijven. Geen rivier, noch 
waterval in deze aflevering. Oh help.  
De Maan staat in Boogschutter, schuift op naar Steenbok en laten we naar de uitgestrekte ruimte 
gaan, dit ligt achter de deur van mijn huis. Ik vind hier wel iets,  het probleem is dat de bomen ook de 
schaduw maken en het is wel erg heet in de zon, dus het leven is één reeks van afwegingen, 
nietwaar?  Maar goed, laten we overgaan tot de astrologie. 
 
De Zon staat conjunct met Mercurius, precies op dit moment. Oh jee, dit is waar ik heen wil gaan, 
maar dan moet ik dat hek zien te openen en ik weet niet of dat gaat lukken. Ik moet dat ding zien te 
passeren om aan de andere kant ervan te komen. Eerst eens kijken of er stieren staan daar, want ik 
ben weleens eerder achterna gezeten door een paar stieren en dat is niet leuk! Goed.  
 
Oké, laat ik eens kijken wat er speelt nu, de Maan gaat naar Steenbok. En zondag gaat ze naar 
Waterman, en dan hebben we een nieuwe Maan. Die nieuwe Maan is maandag, op 15 graden en 45 
minuten Waterman. En dat is een hele sterke positie,  een hele krachtige, mooie nieuwe Maan. Ik ga 
het daarover hebben. Maar vooral, en waar de mantra van vandaag over gaat, gaat het om Mars 
vierkant Pluto, en ik ben er zeker van dat ieder van ons het kan voelen op een hele diepgaande 
manier. En het bouwt zich op en op, tot vrijdag.  Vrijdag is het exact, maar dan gaat het nog wat 
langer door.   Oh, kijk daar eens, dat is een mooi uitzicht. Ik hoop dat de wind niet te hard waait. 
 
En dan, zaterdag, om een beetje bij te komen van die Mars/Pluto energie, komt Venus in een 
prachtige driehoek met Uranus in de vuurtekens. Dus Mars gaat door Ram, we hebben te maken met 
wat vuur dat vierkant staat met Pluto daarboven in aarde, Steenbok. Maar we hebben dan een 
mooie Venus driehoek Uranus, van Boogschutter naar de laatste graden van Ram en dat brengt ons 
nog wat extra vuur. Totdat ze uiteindelijk, kort na die mooie driehoek, doorgaat naar Steenbok.  
En op dat moment, waar ik het ook vandaag over wil hebben, kort voordat ze naar Steenbok gaat in 
die laatste graden van Boogschutter, komt ze vierkant te staan met Cheiron.  Cheiron op de 29e graad 
van Vissen. Cheiron staat dan op de 29e graad van Vissen, de allerlaatste graad van de hele 
dierenriem en dat duurt drie weken. Dus ik wil het daarover gaan hebben. Ik zal dat een beetje linken 
aan die nieuwe Maan en die Waterman-energie.   
Ik ben hier nog niet eerder geweest, dus laat ik eens kijken hoe dit eruit ziet. Er is daar een prachtige 
vallei, en ik wilde dat ik wat schaduw kon vinden hier. Oh jee, oh jee. 
 
En dan zaterdag, gaat Lillith… en daar maak ik een aantal afwegingen voor, ik ga uit van de ware 
zwarte maan Lillith, ik weet dat er een ‘wrede’ zwarte maan Lillith is, en ik ga uit van de ware. Dus die 
staat zaterdag conjunct de Zon. En wat kan ik nog meer vertellen. Ach, ik ga naar de camera en er iets 
over zeggen. De Maan maakt een aantal aspecten, in feite staat ze occult -ze verduistert Venus 
zaterdag.  En dan verduistert ze Pluto. Nee, ze verduistert Venus donderdag, en zaterdag verduistert 
ze Pluto en dan blokkeert ze maandag Mercurius. Dat noemt men occult. De Maan verduistert drie 
planeten dit weekend. Dus laten we eens gaan kijken wat dat allemaal betekent. 
 
Oké allemaal! Ik vond een enkele palmboom aan de rand van de berg. Met een paar stenen die er 
precies naast liggen. Dus ik wil beginnen… het is een lange tijd geleden dat ik gebruik maakte van de 
astrologische mandala van mijn vriend, Dane Rudhyar. Dat is schitterend, ik heb hem ontmoet op zijn 
85e verjaardag en we gingen één voor één naar hem toe en hij gaf ons een soort zegen, en hij 
vertelde me dat ik een ‘zaai-mens’ was, dat is nogal interessant, vanwege de mandala voor de 
nieuwe Maan. Dat is op de 16e graad van Waterman en dat is:  een grote zakenman aan zijn bureau. 
Dat is de afbeelding, die het medium ontvangt voor die graad van de dierenriem, waar onze nieuwe 



Maan plaatsvindt. De grondtoon die Dane daaraan geeft, is:  de mogelijkheid om de diverse aspecten 
te organiseren van een onderneming, waarbij een grote groep mensen betrokken is.  
Dat is heel interessant met al die Steenbok-energie en die Waterman-energie. De Zon conjunct 
Mercurius, Lillith komt eraan, Lillith- Zon- Mercurius-conjunctie in Waterman. Venus naar Steenbok, 
we kijken hier naar grote zaken, we kijken naar banen, plichten, verantwoordelijkheden.  
 
En laten we kijken naar de interpretatie en dit is wat ik leuk vind: een groot deel van wat opzichtig 
geschreven is over het Waterman-tijdperk is waarschijnlijk pure schijn. De nieuwe eeuw, zou er een 
moeten zijn waarin men leert de macht te gebruiken die gegenereerd wordt door menselijk 
samenzijn en groepssamenwerking. Dat is om het harmonisch in te zetten voor het welzijn van het 
geheel, waar de individuen deel van uitmaken; de mensheid en de aarde. Dit is nooit eerder bereikt, 
en slechts zelden geprobeerd. De mensheid vandaag de dag, moet een gedegen en onweerstaanbare 
inspanning plegen, of zal anders bijna geheel vernietigd worden op een creatief overblijfsel van zaai-
personen na, die opnieuw moeten beginnen, op nieuwe funderingen. 
  
Dat is zoiets als, de behoeften van de velen wegen zwaarder dan de behoeften van de enkelen. Ik 
denk in deze 2000 jaar Watermantijdperk, dat wij de als het ware als brengers van… te maken heeft 
met de mensheid die als het ware tot het inzicht komt dat wanneer iedereen gelukkig is, dat het 
moment is waarin het vrede is. En niet alleen maar een paar mensen gelukkig zijn die alle macht 
hebben. Maar een gelijke verdeling van macht, nietwaar?  
 
Maar goed. Ik zou waarschijnlijk een beter Pele-rapport brengen als ik achter een bureau zou zitten. 
Ik heb hier geen bureau, maar binnen zitten waar de wind niet zo waait. Ik hoor koeien loeien op de 
achtergrond en als die stieren hier naar toe komen… dan lig ik dood in het water. 
 
Cheiron zal de komende drie weken op de 29e graad Vissen staan, op de laatste graad van de 
dierenriem. Afrondend, het afronden van een 51 jarige cyclus. Wow!  Ga maar terug naar 1967, er 
waren rassenrellen, er was die hele Birmingham, Alabama, Martin Luther King, de rellen vonden in de 
hele VS plaats; de zesdaagse oorlog in Israël, Israël en dat eindigde, en nam het land over daar. De VS 
en Rusland zaten bij elkaar om een verdrag voor elkaar te krijgen betreffende nucleaire wapens, 
zodat die niet meer uitgebreid zouden worden. Dus er gebeurde veel toen in 1967.  
De zestiger jaren gaven geboorte aan zoveel verschillende bewegingen, onder andere Yoga en 
organisch voedsel, en recycling en vrije liefde en LSD. Een hele toevloed aan energie in die tijd. 
Ik was dit duidelijk aan het oplezen.  En ook Sergeant Pepper’s lonely heartclub band, dat album 
werd geproduceerd. Sergeant Pepper’s kwam uit in 1967. 
Ze ontdekten ook quarks. Ze kwamen erachter dat protonen en neutronen waren opgebouwd uit iets 
veel kleiners; quarks.  
 
Dus dit is Waterman. Het is revolutie, opstand, wetenschappelijke ontdekkingen, nieuwe dingen die 
gebeuren, de nieuwe eeuw van de Waterman.  En… nu sluit Cheiron het af, rondt het af, laten we 
eens kijken wat het Sabian symbool erover zegt:  Een majestueuze rotsformatie die lijkt op een 
gezicht, wordt geïdealiseerd door een jongen, die het ziet als het ideaal van grootsheid. En als hij 
volwassen wordt, begint hij erop te lijken. Het hoofdthema is de kracht van gevisualiseerde idealen, 
die het leven van degene die het visualiseert vormgeeft.  Dat is dat jij wordt…  dat jij wordt, wat je 
visualiseert. 
Nathaniël Hawthornes’ verhaal ‘The Great Stone Face’ is hier gebruikt in allegorische zin om de 
capaciteit voor zelftransformatie aan te tonen, die latent in de mens aanwezig is. Deze kracht tot 
visualisatie kan ontwikkeld worden, als de emoties en de wil zijn ingegoten in het gevisualiseerde 
mentale beeld. Op het hoogste spirituele, kosmische niveau is dit de kracht die gebruikt wordt door 
de goddelijke wezens bij de afsluiting van een kosmische cyclus. Door het projecteren van de basale 
formule: het woord, dat een nieuw universum zal doen aanvangen. 
 



In biologische zin is dit de kracht die latent aanwezig is in alle zaden. De kracht om toekomstige 
planten te produceren en de groei te begeleiding. Het best passende symbool voor de laatste fase 
van een cyclisch proces. Binnen het einde van een cyclus bestaat potentieel al het zaadje van een 
nieuw begin, tenzij de hele cyclus bewezen heeft een mislukking te zijn. 
 
Tja, het is… de wind komt opzetten uit het niets en verdwijnt dan weer. Ik hoop dat je het kunt 
horen, ik denk de wind precies in de microfoon blaast. 
Maar goed, dit is waar ik het vandaag over wilde hebben. Deze tijd, en ik zei het al duizenden keren, 
en dat zal niet ophouden, maar die is intens. Mars vierkant Pluto, ik zat eraan te denken, ik kwam 
met een plaatje, of een beeld voor elk aspect afzonderlijk, en als ik met een plaatje of beeld zou 
komen van Mars vierkant Pluto, dan denk ik dat het een bulldog zou zijn. Een bulldog trekt zijn 
eigenaar over de straat met zijn riem. Dit is zo’n tijd. Pluto is de Kundalini en Mars is de lagere octaaf 
van Pluto. We weten dat we een ziel hebben, Pluto, want we weten dat we verlangens hebben.  
Mars is de heerser van Ram. Dus Mars in Ram, in vuur, is daar in zijn eigen huis. En is impulsief, en 
instinctief en spontaan en zelfgericht. Het is het Id. Ik wil dit, ik wil dat en ik zal het krijgen en…boem! 
Hij gaat van start. 
 
De zaadjes hiervan zijn feitelijk Mars conjunct Pluto, dat was op 26 april vorig jaar. Dus nu hebben we 
het eerste kwart vierkant, waarbij de zaadjes die vorig jaar april zijn gezaaid nu willen uitbreken, 
vooruit willen.  Je zou een idee gehad kunnen hebben. Het droomteam en ik hadden een idee 
bedacht om een volledige astrologiecursus te gaan geven. En dat was vorig jaar april. En we zeiden, 
oké laten we een hele cursus samenstellen voor de mensen om astrologie te gaan leren. En nu is 
het… we proberen het helemaal bij elkaar te krijgen. 
 
Dus dit is een tijd van enorme druk en veel daarvan kan te maken hebben met business, het is een 
geweldige tijd om dingen te bereiken, te doen, te gaan, het te laten slagen. En echt vooruit te duwen. 
En, alle planeten lopen direct, zoals ik vorige week al zei, alle planeten lopen vooruit dus het heeft 
allemaal te maken met vooruit gaan. En doen, en bereiken en het waarmaken. Dus het is op een 
bepaalde manier heel mooi, ik kan het ook hebben over de andere kant ervan, maar laten we eens 
kijken naar de driehoek Venus-Uranus.  God zij dank hebben we ook wat plezierige aspecten, nadat 
de Maan naar Steenbok is gegaan en Pluto tegenkomt en de knopen en Saturnus, en dan gaat ze naar 
Waterman. Weet je, dat is wel… 
En uiteraard is het een tijd van publieke figuren, het nieuws en grootschalige organisaties, de VN en 
regeringen, en banken en dat soort dingen, dit is allemaal Steenbok en Waterman. Dat zijn allemaal 
enorme grote ondernemingen en dingen, het zijn groepen mensen. Groepen mensen. En ze hebben 
invloed op beslissingen en keuzes en de mensen die nog steeds in een hiërarchisch patriarchaat 
zitten. Dus de besluiten van de enkelingen hebben invloed op de velen, zoals de 800.000 arbeiders 
die stilgelegd zijn door de shutdown, omdat één persoon… maar goed.  Ik wil niet te politiek worden 
in de Pele-rapporten. Men maakt het me lastig. 
 
Dus wat ik echt wil benadrukken in dit alles: bereiken, actie, vooruitgang; het is heel erg yang, yang, 
yang, yang. En vuur kan ook branden. En dit is ook een tijd waarin je klaar bent om te branden, en je 
kunt flink rood van woede zijn en doordraaien, omdat het vierkant te maken heeft met blokkades, als 
een doos. Je zit in een vierkante doos en je moet uit die doos zien te komen en er doorheen gaan, als 
iemand je in de weg zit.  En iemand heeft mij razend gemaakt. En iemand zal het bezuren, en ja, dit 
kan echt een tijd zijn van wraak! 
 
Ik moet altijd denken aan ‘A fish called Wanda’, je weet wel, die kerels aan het…  nou ja. 
Dit is… gevaarlijk.  Dit kan een zeer schadelijk aspect zijn. Het kan een zeer gewelddadig aspect zijn. 
Dit kan een tijd zijn waarin,als we er niet bewust mee omgaan, die rode energie, die kundalini-
energie ons kan overvallen,  en kan zorgen voor een ravage. Dus ik zou willen zeggen, dit is een tijd 
waarin we de yin-energie moeten cultiveren.  



Dat is waarom de mantra over ‘ademhalen’ gaat. Ik ga ook een video maken voor de new paradigm-
community, over langzaam en diep ademhalen. De voordelen zijn verbazingwekkend van langzame, 
diepe ademhaling. Je moet maar eens kijken, het is een Kundalini-yoga oefening die enorm handig 
kan zijn als je het even kwijt bent. En niet alleen als je het kwijt raakt, ik bedoel, dat geldt voor altijd. 
Het is er goed voor.  Oh help, wat een gek Pele-rapport. 
 
Dus, weet je…  dit is ook een tijd, dit is de noordelijke maansknoop in Kreeft. Dat is het onbekende, 
het niet vertrouwde, de toekomstige evolutie op dit moment is voor iedereen het in contact komen 
met het vrouwelijke. Om in contact te komen met onze maanenergie en onze lunar-energie. 
En er is niets gevoeligs, emotioneels aan Waterman. Waterman is de wetenschapper en die aan 
stamcel-onderzoek begint en foetussen en dat soort dingen. Dat gaat over wetenschap en 
technologie en buitenaards en whoooh! 
 
Dus we willen duidelijk de tegenstellingen in evenwicht brengen, teveel Waterman, teveel Leeuw, die 
tegenstellingen.  Leeuw heerst over de hartsenergie, dus we hebben die polariteiten die in balans 
gebracht moeten worden. 
 
En als Waterman probeert in balans te komen met Leeuw, zal ik het Waterman niet te moeilijk 
maken. Dat zijn verschillende tekens en die hebben hun kracht en hun capaciteiten, hun bijdrage aan 
het hele wiel, en Waterman draagt bij door onthechting (afstand), observatie, en die het hele grote 
plaatje ziet, en daardoor vooruitgang kan boeken. En inzichten kan tonen. 
Dus de Maan in Waterman kan een emotioneel genie zijn. Ik observeer mijn emoties van buiten mijn 
emoties, dat is de hoogste uitingsvorm van de Maan in Waterman.   Dat is zoiets als ‘ja, ik zie die 
emoties daar en daar en ik heb ze. En ik… maar ik kan ook de observator, de beschouwer zijn en dit is 
onderdeel van het meester zijn over deze emoties.  
En uiteraard is Waterman een luchtteken, over langzame en diepe ademhaling gesproken.  Dus, ik 
graag mezelf daar uit het hol. Oh gosh… 
 
Dus laten we naar de mantra gaan, genoeg gekletst voor vandaag: 
 
Ik voel en zie de kleur rood 
die oprijst en mij aanspoort 
als ik in de haast kan stoppen en adem kan halen 
en samen krijgen we dat voor elkaar 
 
Dat was het laatste punt wat ik wilde aanhalen. Deze eeuw van de Waterman, deze nieuwe Maan in 
Waterman, die afsluiting van die 51 jarige cyclus van Cheiron; deze hele periode, al die dingen in 
Steenbok en Pluto in Boogschutter, die zijn eigen zuidknoop raakt, we sluiten een enorme cyclus van 
duizenden jaren af, niet slechts die 51 jaar. En we geven geboorte aan dit Watermantijdperk, en het 
gaat om gezamenlijkheid, groepen, organisaties, communities. En dat houdt in dat we over onze 
Leeuw heen komen;  het individuele uniek zijn, en dat we dit in balans brengen met die Waterman, 
die voor het goede van het geheel gaat, het welzijn van de groep, het welzijn van de planeet.  
 
Dus dit is een geweldige kans, als we in ons hart kunnen blijven, en de Yang energie in evenwicht 
kunnen brengen die er heerst, met de prachtige Yin: koesterende, verzorgende liefdevolle energie.  
En dan… 
In plaats van zelf te proberen de wereld te veranderen, zullen we allemaal de wereld veranderen met 
elkaar. 
 
Nog één keer: 
Ik voel en zie de kleur rood 
die oprijst en mij aanspoort 



als ik in de haast kan stoppen en adem kan halen  
en samen krijgen we dat voor elkaar 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
 


