
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 6 februari 2019 
 
Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport, voor 6 februari 2019. En 
vandaag staat de Maan in Vissen. Zacht, koel glinsterend. Ze gaat rond en komt conjunct met 
Neptunus, vierkant Jupiter en dan schuift ze door en gaat vrijdag naar Ram. Bepaald een kleine 
verandering daar. En in vurige dynamiek komt ze zondag Mars tegen en Uranus.  Mars staat dinsdag 
exact conjunct met Uranus, maar die gaat langzaam genoeg om dit de hele week te laten duren. En 
hij is niet alleen conjunct met Uranus, maar deze conjunctie van Mars en Uranus in de allerlaatste 
graad van Ram… ik had het al over de laatste graad van Vissen, Cheiron, de afgelopen week en nu 
hebben we Uranus op de laatste graad, de 29e graad van Ram, waarmee de afgelopen zeven jaar tot 
afronding komen van Uranus die door Ram gaat. En die wordt vergezeld door Mars, en dat niet 
alleen, want het staat ook vierkant met de maansknopen.  
 
Degenen onder jullie die bekend zijn met de evolutionaire astrologie weten dat, en we gaan het ook 
even hebben over Mars conjunct Uranus, vierkant met de maansknopen. En zondag komt de Maan 
voorbij om zich bij die revolutie aan te sluiten. 
Oh help. En op zondag gaat ook Mercurius van teken wisselen, die staat op 29 graden en die gaat dan 
zondag naar Vissen.  Dus dit zijn de belangrijkste dingen en daarna kan het wat rustiger worden op 
maandag. De Maan gaat naar Stier en we hebben een prachtige driehoek van de aardse Stier naar 
Venus, Saturnus, Pluto en de zuidelijke maansknoop die allemaal daar bovenin Steenbok staan. Dat 
zal heel mooi zijn, maandag. Op weg naar het vierkant Maan op 23 graden en 55 graden Stier met de 
Zon, op 23 graden en 55 minuten Waterman. En Mars conjunct Uranus op diezelfde dag.   
Dus, laat ik naar de camera gaan en er wat over vertellen.  
 
Oké, ik zal proberen dit voor elkaar te krijgen, het is een winderige dag. Het is een winderige maand. 
Januari en februari in Costa Rica houdt in dat het waait in de stad. Tjonge jonge.  
Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat je erin slaagt door deze tijd heen te komen. Laten we eens 
kijken wat er allemaal aan de hand is. Ik zou een hele workshop kunnen doen over Ram en 
Weegschaal, Mars en Uranus die samenkomen in Ram en dan komt de Maan aanzetten erbij, 
whoow! 
 
Zeven jaar lang Uranus in Ram, laten we dat eens wat gaan ontleden.  Ram, het eerste teken van de 
dierenriem. Een hoofd- en vuurteken.  Ik-mij-mijn. Ik begin, ik start, ik pionier, ik vertrek. Ik ben een 
narcist, ik ga over mezelf. Geregeerd door Mars, de lagere octaaf van Pluto. Ik heb verlangens die 
opwellen vanuit mijn ziel, nieuwe verlangens om hier of daar naar toe te gaan, dat te hebben, dit te 
pakken, dit te beheersen, dat te besturen, het is echt… de Ram!  We hebben allemaal een ‘Ram’, we 
hebben allemaal Ram, of je nu de Zon daar hebt, of de Maan of iets anders, Ram ascendant.. We 
hebben allemaal ergens Ram, we hebben allemaal Mars ergens staan. En dat is ‘ik’. Ik-mij-mijn. 
 
En Uranus is zeven jaar lang door Ram gegaan. En Uranus staat voor ‘nieuw, toekomst, bevrijding, 
ontwaking’.  Dus we zijn allemaal, met het collectieve onbewuste, door die ontwaking gegaan met 
nieuwe verlangens naar een toekomst die… Uranus is een hogere trilling. Ik verbind dit aan de 
pijnappelklier. We gaan wakker worden. We zullen ons bewust worden van nieuwe verlangens, we 
zullen onze verlangens willen uiten op een nieuwe manier, en we zullen ook bewust worden van 
onze mannelijke, sterke natuur. Of we nu man of vrouw zijn, we hebben allemaal een Mars. En we 
moeten de lat wat hoger leggen. Uranus wil de lat hoger leggen.  
 
Dus die hele ‘me-too’-beweging kan ook te maken hebben met het feit dat we seksualiteit tot een 
hoger niveau willen brengen. Mars is seks, en Mars is actief in het jagen, verslindend, nemend. En 
Uranus liep daar doorheen en nu komt Mars langs en sluit zich daarbij aan. Die staat heel sterk in zijn 
eigen teken. Dus dit is een hele krachtige tijd voor een nieuw begin, nieuwe bewustwordingen, veel 
aha-momenten zoals oh wow!  



Maar laten we eens kijken naar hoe Ram groeit, hoe Ram evolueert. Ram evolueert door 
Weegschaal, en Weegschaal is ‘de ander’. Dus we hebben Ram (ik-mij-mijn) en Weegschaal is de 
ander. De manier waarop Ram evolueert is ‘nu handelen en later erover nadenken’. Gewoon doen, 
en zonder angst. Het is de strijder, het is de soldaat, het is ‘nu schieten en later vragen stellen’. Het is 
gewoon instinct, impuls. En Uranus is ‘heel plotseling’, dus we kunnen plotselinge impulsen hebben, 
instinctieve verlangens. Het is zeer ongeduldig, het is zeer prikkelbaar, het is heel sterk.. .zoiets als dit 
Pele-rapport.  Oh joh, ik kan dit zo goed voelen. 
 
Dus wat Ram doet, de manier waarop Ram evolueert, is dat het zichzelf in de wereld zet, zijn ding 
doet, en dan ontdekt het de reacties van anderen. ‘Oh, dat heeft je kwaad gemaakt, oh, dat heeft je 
blij gemaakt’. Oh… en bla bla bla. 
Dus dat is manier waarop Ram groeit, dat is door feedback. Dat is door Weegschaal-feedback. Die 
ander zegt, of het nu een vijand is, een zakenpartner, een geliefde, en die zegt ‘ weet je, dat was 
dom!’  Of ‘hé weet je, dat was fantastisch’.  Hé weet je… en Ram zegt ‘Oh, oh oh…  en die doet nog 
meer en zo evolueert ie.  
 
Maar waar we vandaag naar kijken en met de mantra van vandaag, is het evenwicht. Het evenwicht.  
Het evenwicht. Teveel ‘zelf’, narcisme, ik luister niet (goed)…  Venus heerst over ‘luisteren’ en Venus 
heerst over Weegschaal, dus…  Ram/Mars gooit het eruit, en met alleen maar Ram en Mars ga je…  
Je bent bezig met vertrekken, gaan, doen en wat dan ook. Nemen, stellingname, grijpen. Het gaat 
over ‘ik ben de enige die ertoe doet, ik ben de enige die bestaat,’  ‘Oh, dat kwetst je, oh, dat stoort je, 
oh ik eh… dat is een hoofdbreker!’ 
 
“Nee, ik zeg niet dat het me spijt, nee ik geef niet toe dat ik iets verkeerd heb gedaan, ik was gewoon 
mezelf. Ik weet niet, ik bedoel.. het is jouw probleem. Als het jou heeft gekwetst is dat jouw 
probleem.’  Het is gewoon…!  Dus Ram heeft Weegschaal nodig, en wat is Weegschaal: Venus. De 
invoelende. Ik verplaats mezelf in jouw schoenen en in jou. Ik zie wat je fijn vindt, wat je niet fijn 
vindt, waar je blij van wordt, waar je niet blij van wordt. En ik wil het je naar de zin maken en 
harmonie brengen en rust en evenwicht.  
Dus ik ben de mediator, ik probeer te laveren tussen beide kanten en het gaat allemaal om 
samenwerking en compromissen, communiceren. Het is een luchtteken, ‘laten we erover praten en 
erover nadenken en er op invoelen. Op onze Venus-energie’ en bla bla bla. 
 
Dus bij Weegschaal kan het helemaal over de ander gaan, en zonder Ram is er geen ‘zelf’. Er is geen 
kern, er is geen centrum. Dus Weegschaal kan erover na gaan denken, Weegschaal kan denken ‘ik wil 
jou blij maken, en jou blij maken en jou blij maken. Maar ik kan niet jullie allemaal blij maken, wat 
moet ik doen? En wat wil ik doen, als niemand me vertelt wat ik moet doen en als niemand me 
vertelt wat ze willen. Oh God, wie ben ik, zonder jou?’ Dus je kunt de weg kwijt raken in Weegschaal, 
weet je. Zoals  ‘wie ben ik?’  
En je kunt de weg kwijt raken in Ram, ‘er bestaat geen ‘jij’.  Zie je wat ik bedoel? Dit is het evenwicht. 
En die staan nu dus vierkant met de maansknopen in Kreeft/Steenbok, en dat maakt wat ze noemen 
‘het hoofdkruis’. De vier hoofdtekens.   
 
Dus je hebt die noordelijke maansknoop in Kreeft; het innerlijke kind. Mijn gevoelens.  
En als de planeten vierkant staan met de maansknopen, dan moet dat zo gebeuren, het is belangrijk. 
Als ik dit bij Mars zie, Mars is het zwaard, en die snijdt koorden door. En hij snijdt de koorden door 
van het verleden om ons te bevrijden, om een nieuwe toekomst te creëren. En dit is de 
Steenbok/zuidknoop/Saturnus/Pluto-conjunctie die dit hele jaar duurt. Het is het einde aan dat 
verdomde patriarchaat. Het is het einde aan de vergiftigde mannelijkheid en dominantie, het is… 
Ik wil niet ingaan op de politiek, maar sommige van die leiders zijn… en die hele ‘me too’-beweging 
komt opzetten en roept de patriarchen op die gedomineerd hebben en in controle zijn, en hebben 



onderdrukt, het sluiten van grenzen en het bouwen van muren, en geen immigratie en homofobie, 
en allerlei dingen van… 
En Mars/Waterman wil bevrijding.    
 
Dat wil in opstand komen, een revolutie teweeg brengen. En de Zon is daarboven in Waterman, en 
schijnt zijn heldere licht op het Watermantijdperk, eenheid in verscheidenheid. Laten we ons 
bewustzijn uitbreiden, zodat we ermee kunnen leven, tolereren, compromissen sluiten, 
samenwerken met mensen die anders zijn dan wij. Laten we niet proberen om iedereen gelijk te 
laten zijn waar iedereen het met elkaar eens is en waar iedereen op dezelfde lijn zit, met dezelfde 
overtuigingen en dezelfde bla bla bla. Nee, Waterman zegt ‘hé, we zijn allemaal verschillend.’  
Dus het goede nieuws is dat dit een zeer bevrijdende tijd kan zijn. De negatieve kant ervan is als het 
onbewust is, ik ben vergeten wie het zei, dat vrijheid ligt tussen de impuls en de actie. Mars/Uranus 
geeft weinig ruimte, je kunt geïrriteerd zijn, je kan gewoon tot actie over willen gaan, en Uranus zegt:  
 ‘hup ga, doe het, nu!’ Uranus is het zenuwstelsel, dus dit kan een tijd zijn waarin je geïrriteerd bent, 
irrationeel, je bent impulsief… Shit, ik vergat mijn telefoon in de vliegtuig-modus te zetten: whatsapp 
boodschappen die het Pele-rapport verpesten. Zie je, dit zijn de dingen die kunnen irriteren.  
Uranus is onvoorspelbare gebeurtenissen die ons nogal eens overkomen, want Uranus gaat over het 
persoonlijk onbewuste. Dus dat is het andere aspect. 
 
Als we verlangens hebben onderdrukt, leiden ze tot woede. En Uranus wil ons bevrijden, om ons te 
helpen onze verlangens te zijn, en wie we werkelijk zijn. En waar onze ziel echt naar verlangt, dus dit 
kan een tijd zijn van boosheid, en vooral als je je ‘Ram’ hebt onderdrukt. En je bent teveel 
Weegschaal. Als jij het type bent dat anderen tevreden wil stellen, en gewoon aardig en lief en 
gelukkig wilt zijn, raad eens? Dan zul je ongelukken kunnen krijgen, je zult uitdagingen tegenkomen, 
er kan sprake zijn van elektrocutie; Mars/Uranus is een ‘opdonder krijgen’, de haarföhn in de 
badkuip, dit is echt een tijd waarin je zeer voorzichtig moet zijn, op moet letten. En dat je weet dat er 
dingen kunnen breken, dingen kunnen gebeuren, anderen kunnen iets naar je hoofd slingeren, je 
kunt anderen dingen gaan verwijten. Het is een tijd van opening, en reiniging en opruimen, maar dat 
is wel een beetje zenuwslopend.  
 
Wat je zou moeten gaan inzien is dat Uranus over experimenteren gaat. En we zijn aan het 
experimenteren en aan het uitproberen en we kijken ernaar en etcetera. Dit is een tijd waarin we de 
dingen niet te persoonlijk moeten opvatten, maar te doen wat de mantra zegt. Hoe gaat die ook 
alweer?   
 
Ik gebruik mijn leven om mezelf te zien 
door de luisteren naar de wereld 
Als het niet goed gaat weet ik dat het komt 
omdat de balans verstoord is  
 
Als je naar de wereld luistert, dan krijg je feedback van intieme partners, zakenpartners, mensen uit 
je naast omgeving,  je zult feedback krijgen. En deze feedback is een mooie manier om te zien waar je 
zit. Ben je in balans? Ben je overweldigend, domineer je? Kwets je andere mensen? En de feedback 
is: au, dat doet pijn.  
Of krijg je feedback: ‘heel veel dank, dat was attent, dat was heel hoffelijk, mannelijk of vrouwelijk. 
Of een heel spiritueel gebaar of wat dan ook.   
En dit is hoe we ons leven kunnen gebruiken, in de wereld, de spiegel kunnen zijn, die ons helpt onze 
schaduw te zien, die ons helpt te zien wat we zijn, wat we onbewust projecteren in en op de wereld. 
Dus dit is daar echt een goede tijd voor. En gaan inzien dat het hier allemaal over gaat. 
 
Op dit moment is de noodzaak van het bewegen naar de noordknoop toe, het achterlaten van oude 
gebruikelijke gewoonten, patronen, conditionering. Het is in feite het aangaan van fundamentele, 



diepe veranderingen. In mijn seksuele expressie, op de manier hoe ik mezelf opstel, op de manier 
waarop ik najaag wat ik wil. Dit is echt een tijd om aan een nieuwe, ontwaakte manier van voortgaan 
in de wereld te beginnen.  En dat moment te pakken tussen…  ik meen dat dat in het vorige Pele-
rapport zat, “als ik in haast ben, kan ik pauzeren en ademhalen”. Dezelfde soort Mars/Ram/Uranus, 
Ram vierkant de maansknopen; dit is gewoon… 
En het is zelfs lastiger om even stil te staan, als je emotionele maansknopen hebt die wonden en 
pijnlijkheden uit het verleden aan de oppervlakte brengen. En onthoud dit, als iemand je triggert, als 
iemand je kwaad maakt, is dat een teken dat er schaduw aanwezig is en meestal verwijst dat terug 
naar iemand in je verleden. Heel vaak mam of je vader, of in je vorige levens of zo. Er is sprake van 
een oude wond die naar de oppervlakte komt en geheeld moet worden. 
 
Dus het is een goede tijd, ik wil maar zeggen ‘wees voorzichtig, wees wakker, let goed op, rustig aan, 
haal adem, probeer kalm te blijven: kwaadheid en irritatie en je irritaties en emoties komen allemaal 
naar boven dit weekend en dat is allemaal heel sterk. En vooral…   de aankomende 
Maan/Mars/Uranus-conjunctie.  En dan, ook nog daarna, dinsdag met het eerste kwartier van de 
Maan.  Jazeker.  
Laten we de mantra nog één keer proberen: 
 
Ik gebruik mijn leven om mezelf te zien 
door de luisteren naar de wereld 
Als het niet goed gaat weet ik dat het komt 
omdat de balans verstoord is 
 
Dat je maar in balans mag blijven, laat die wip de grond niet raken. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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