
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 13 maart 2019 
 
Goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport, ik hang hier rond in de stad 
en ik vond daar dit park.  
13 maart 2019. De Maan staat in Tweelingen, en zoals je weet stond de nieuwe Maan in 
Vissen. Nu is ze doorgegaan, ze staat nu in Tweelingen en morgen hebben we het eerste 
kwartier, 90 graden. Ik zal even wat vertellen over het 90 graden aspect vandaag, Ze staat 
op 23 graden en 33 minuten Tweelingen, vierkant met de Zon in Vissen.  En die nog steeds 
samen op met Mercurius, die staat morgen conjunct Mercurius.  
Maar dat duurt nog de hele week, want Mercurius loopt retrograde en passeert de Zon. En 
ze staan beiden vierkant met Jupiter, de Zon staat vandaag exact vierkant met Jupiter die 
daar bovenin Boogschutter staat.  
 
Dus we hebben een prachtige Zon en Mercurius, vierkant Jupiter die zojuist uit een vierkant 
met Neptunus kwam.  
Wat is er nog meer aan de hand; Mars. Mars reist door Stier en staat morgen in een mooie 
driehoek met Saturnus. En die schuift langzaam maar gestaag door Stier heen, zoals ik nu 
aan het wandelen ben, en die komt driehoek te staan met Pluto in de komende week. Dus 
we hebben een mooie driehoek Mars, Saturnus en Pluto de hele week. 
En als de Maan donderdag doorschuift naar Kreeft en Kreeft staat vanzelfsprekend 
tegenover Saturnus, Pluto en de zuidknoop, komt de Maan in conjunctie met haar 
noordknoop. En dat zal zaterdag zijn en zondag gaat ze door naar Leeuw.  In oppositie 
met..?  Ze komt in oppositie met Venus. Want Venus heeft zichzelf bevrijd in het bevrijdende 
teken Waterman en ze reist daar doorheen, ze zal iets sneller gaan dan Mars, nietwaar?  
Dus we hebben een prachtig Venus/Mars-vierkant die deze week wordt opgebouwd, maar 
dat zal de komende week exact zijn, dan zal ik daar meer over vertellen. 
 
Er gaat de komende week veel gebeuren. De komende week is er niet alleen een volle Maan 
op 0 graden Ram- Weegschaal, de Maan in Weegschaal en de Zon gaat naar Ram. De 
lente-zonnewende in het noordelijke halfrond, en dat is de komende week met de volle 
Maan.  Ik zal het daar volgende week uitgebreider over hebben, maar dat bouwt zich deze 
week op, dus ik zal het daar vandaag ook even over hebben. En laat ik naar de camera 
gaan. 
 
Oké, die Maan in Tweelingen; Tweelingen is de stad, dat is waar ik nu ben, het is actie, 
commercie, zakendoen, Mercurius. Wat gebeurt er om mij heen? Er gebeuren veel dingen, 
veranderingen, jongleren, auto’s, bladblazers, dat is whooooo…  Ik denk dat ik op de juiste 
plaats ben op de juiste tijd voor dit Pele-rapport. 
 
Waar wil ik het over hebben, over de fasen. De fasen; we hadden een nieuwe Maan in 
Vissen, conjunct met Neptunus afgelopen week. Dat was zo mooi en geweldig. En ik had het 
over het bevrijden en loslaten en geïnspireerd worden door spirit en op het gebied van 
meditatie. En de dingen blijven veranderen, alles blijft doorgaan. De Maan gaat door, ze ging 
naar Ram, en naar Stier en we willen even kijken naar de fasen. De fasen. Want we lopen op 
de afsluiting, het einde, de finish af van een jaarlijkse cyclus. De Zon die door Vissen gaat, 
die eindigt, afsluit, voleindiging, de dingen afrondt voor het hele jaar ter voorbereiding op de 
zonnewende. De Zon die naar Ram gaat. De start van een nieuwe zonnecyclus, een nieuw 
jaar begint in astrologische zin.  Het is een heel krachtig moment.  En als er dan tegelijkertijd 
een volle Maan is, is dat heel uniek en inspirerend. En uniek, anders. 
 
We hebben dus die fasen, en het interessant dat er een nieuwe Maan is in Vissen. Een 
nieuwe Maan is een nieuw begin zoals ik al zei, voor de nieuwe maandelijkse cyclus, de 
Maan cyclus. En dan komt ze voorbij en wat wij doen, we gaan handelen, we gaan naar 
buiten, er ontstaat iets nieuws, een nieuw verlangen, dit is het nieuwe begin van een nieuwe 



maancyclus, een nieuwe emotie, een nieuwe openbaring. En we willen vooruit, en dat is 
instinctief, het is zoiets als ‘nu doen, nu handelen, later nadenken.’ 
 
Gewoon ervoor gaan en dan schuift de Maan op naar de 45e graad, naar de wassende fase 
in de Zon-Maan-cyclus. We hebben zojuist die wassende fase gehad, als je haar in de nacht 
hebt gezien zag je die prachtige toenemende Maan. Het is het licht dat ontstaat, het is 
wassend, de Maan wordt groter en groter en nadert dat vierkant en dat zal morgen 
gebeuren.  
 
En het punt is dat het 45 graden-aspect en dat doorschuiven in die fase van de Zon/Maan-
cyclus, dat is zoiets als reflectie. Als Yang op de nieuwe Maan, en Yin op de wassende 
Maan, en dan Yang op het eerste kwartier, en dan Yin op het laatste kwartier (driekwart). Dat 
is als ademhalen, dus we handelen naar buiten toe, we komen met een nieuw verlangen, 
nieuwe inspiratie voor een nieuw schilderij, of een nieuwe song, een nieuwe dans. De manier 
waarop ik door het leven wil gaan, met die nieuwe Maan. En we handelen daarnaar. En dan 
hebben we te maken met ‘oh oh, wat heb ik gedaan’.  ‘Wat heb ik zojuist gedaan’.  
Ik stort mezelf ergens in zonder na te denken en je begint dan te reflecteren, en daar is die 
stroperigheid, die krachten uit het verleden. Daar zijn die gewoonten. De manier waarop we 
altijd dingen deden, de vrienden die we altijd hadden, en de baan waarin we niet meer 
gelukkig zijn, maar we doen het nu eenmaal en het brengt zekerheid met zich mee en er is 
nu veel meer innerlijke reflectie. En die angst kan dan opzetten, van het loslaten van het 
verleden. Zoals de mantra van vandaag zegt; de slang schudt zijn huid af, je laat een oude 
identiteit los, een oude relatie, een oude baan, een oude situatie en we gaan het nieuwe 
onbekende in.  
 
We zijn kwetsbaar, onschuldig en naïef, we weten niet wat er gaat gebeuren. En dat kan 
heel verwarrend zijn. En dan, morgen, komt dat eerste kwartier. Waar het echt tijd wordt voor 
meer bewuste, complete, volle sturing. Ga tot actie over!  Het heet, volgens Dane Rudhyar, 
een crisis in actie. Dus het zaadje moet openbreken, doorbreken, dit is het eerste kwartier 
waar we nu in zitten.   
 
En het betekent dus echt wel iets dat we die drang hebben, deze noodzaak in deze tijd dat 
we het verleden moeten loslaten, het bekende, het vertrouwde. En dat heeft ook in het 
bijzonder te maken met de Zon en retrograde Mercurius vierkant Jupiter, conjunct Neptunus; 
dat hele proces van desillusies. Waardoor gaan we verder, wat laten we los uit het verleden? 
Het is vanwege het feit dat er iets niet werkte. Onze levens waren geen juiste reflectie van 
ons toekomstige zelf. Dus er kan ook sprake zijn van spijt en verdriet tijdens deze 
maancyclus. En dit innerlijke gevoel van ‘ja, er kunnen gevoelens van spijt zijn, maar ik moet 
door. Dat doet me denken aan die song van Led Zeppelin ‘moving on’ of zoiets. Ik moet 
doorlopen, ik moet doorgaan. 
 
En er kunnen gemengde gevoelens zijn rond al die dingen. Dat loslaten is, zoals ik al zei, 
een beetje beangstigend. Het is als in de winter, dan heb je die jassen aan, heerlijk warm en 
dan komt de lente en dan doe je die jas uit en dan is daar dat moment dat je je blootgeeft, je 
laat als het ware een nieuw blad zien, als een nieuwe knop.  
 
En dan gaat die Maan door en gaat door Kreeft en komt in driehoek met dat eerste 120 
graden aspect en dan loopt ze door en wordt vol volgende week. En dat is een hoogtepunt. 
Het is als het ware al dat innerlijke werk dat zich dan opnieuw sociaal manifesteert in onze 
relaties en in de buitenwereld. De wereld in.  
 
Het is mooi, ik ga naar Chichen Itza, kijken naar de slang Kukulkan, exact tijdens de 
zonnewende. De Zon komt op, op een bepaalde plaats, waar je de slang naar beneden kunt 
zien gaan door de piramide heen naar de aarde. Dit is een soort incarnatie van Vissen naar 
Ram en de volle Maan, nogmaals, dat neemt die innerlijke wereld mee en het is nu tijd om 



naar buiten te komen. Het is tijd om ons nieuwe zelf te tonen. Het is tijd om onze nieuwe 
overtuigingen te laten zien, onze nieuwe realiteiten, ons nieuwe bewustzijn. Hoe was het ook 
alweer, het gaat erom zover vooruit te gaan, wat ik heb gelezen, het was alsof mensen 
vandaag de dag… wat doen ze? Plezier zonder geluk, geluk zonder kennis, kennis zonder 
wijsheid. En iets anders wat ik heb gelezen was van Toni Morrison die zoiets schreef in het 
boek Beyond, dat er data is, en die data verandert in informatie en die informatie wordt 
kennis en de kennis wordt wijsheid. Maar die dingen zijn verschillend. Data is geen wijsheid.  
Informatie is geen kennis en weet je, met Google en die toevloed van films, video’s, sociale 
media, artikelen, Wikipedia; je krijgt al die informatie. 
Tweelingen, moet meer naar kennis toe en wijsheid; Boogschutter.  
 
En dat is waar Jupiter nu staat. Dat is waarom ik zeg dat dit jaar gaat over het uitzoeken van 
wat wáár is. Er is zoveel bullshit overal. Ik denk vaak terug aan het nieuwe paradigma, ik 
begon de New Paradigm Astrology zo’n 15 jaar geleden, mijn website en zo, en ik had een 
idee over wat het nieuwe paradigma inhield, en toen bedacht ik wat het nieuwe tijdperk 
vijftien jaar geleden was en dat is niet wat ik vandaag de dag denk dat het nieuwe tijdperk is. 
De dingen zijn veranderd in de afgelopen vijftien jaar.  We zijn een nieuwe website aan het 
bouwen en ik moet een nieuwe taakomschrijving schrijven. Ik ben ermee aan het worstelen 
wat het new paradigm astrology samenwerkingsverband is en wat het nieuwe paradigma is. 
En het is een fascinerend proces. En wat ik daaraan wil toevoegen; het gaat niet alleen over 
data en informatie, kennis, wijsheid, maar hoe gaat het van wijsheid naar liefde.  
 
Ja, dat is die beweging  die zelfs van het hoofd naar het hart gaat, en ik vind het fijn om me 
voor te stellen dat het nieuwe paradigma feitelijk verschuift naar al die Waterman-
wetenschap en technologie, informatie en al die manieren waarop we met de natuur kunnen 
knoeien, naar deze nieuwe Maan in Vissen, dat staat voor luisteren.  
En in/bij de natuur zijn. 
 
En kunnen ontvangen vanuit de subtiele energetische gebieden, de etherische rijken en de 
astrale rijken, die andere spirituele werelden en niet alleen maar overweldigd te zijn, in het 
materialisme zakken. De materialistische wetenschappelijke methode die ons leidt en geleid 
heeft naar meer en meer in de rijken van Ariman, en in het rijk van de godslastering. We 
kunnen het heilige stuk niet vergeten, we kunnen het heilige niet wegvagen.  
 
En dit is waar het andere deel van de mantra mee te maken heeft, om mezelf voor te breiden 
om te stralen. Het is een vrij eenvoudige mantra vandaag, maar als je achter de woorden 
kijkt en je gaat in het gevoel daarvan zitten, en dat er een loslaten is, maar dat het loslaten 
slechts een deel van het proces is, onderdeel van een evolutionair proces om tot 
manifestatie te komen van ons volledige potentieel als een spiritueel menselijk wezen.  Die 
het goddelijke met het tijdelijke verbindt, het verbinden van het oneindige met het heden. 
 
Dus het betekent echt iets. Het is een hele goede tijd om je zeer bewust te zijn van waar je 
bent, en met wie je bent en hoe je jezelf naar buiten laat zien, gedurende die psychisch 
gevoelige tijden. Dit is een tijd waarin de Zon door Vissen gaat waar onze grenzen 
wegvallen, onze muren zijn naar beneden, onze immuunsystemen zijn weg, en we staan 
psychisch open in het hart, boem! 
Ze rijden hier door de straten om eieren te verkopen, jongens. 
Ze verkopen allerlei dingen. 
Dat zijn gewoon luidsprekers. Het is niet zozeer geluidsoverlast hier in  Costa Rica. Zover is 
het nu nog niet. 
Dus ja, let op waar je bent en wat je oren ingaat, of je het nu begrijpt, of je het nu hoort, en of 
je nu luistert of niet.  Of je nu luistert of niet, wat denk je wat, je absorbeert je omgeving. 
Onderbewust en onbewust. Dus wat je wilt doen is het bewust opbouwen van een prachtige 
kunstzinnige ruimte en je wilt jezelf omgeven met zoveel mogelijk bloemen en bomen en 
vogels, en alles wat maar mogelijk is. 



Het is een soort zachtheid. Het is een beetje een tijd van zachtheid, geborgenheid, ik bedoel, 
ze maken… we hebben onze kinderen thuis, maar nu zijn ze zelfs de kamers in de 
ziekenhuizen van kussens aan het voorzien. Mijn dochter kreeg haar baby in het ziekenhuis 
en ze was omgeven door deze machine en die machine en draden hier en slangen daar, en 
zo’n electronisch bed en dat is ‘oh man’!  We komen verder en verder te staan van de 
natuurlijke gang der dingen. 
En we moeten meer zorg besteden aan bewustzijn en behoedzaamheid in deze tijd om echt 
ons licht in de duisternis te laten schijnen, ons licht te schijnen en dit nieuwe tijdperk te 
creëren en als we dit nieuwe tijdperk niet creëren dan gaat een heel vreemd tijdperk ons 
creëren. 
Dat is waar ik het over heb. 
 
Ik bedoel niet te zeggen dat het ‘doen of doodgaan’ is, maar er zijn machtige krachten aan 
het werk op deze planeet. En die zijn niet allemaal even licht. Er is een totale waanzin aan 
de gang hier. 
Dus: 
 
Zoals de slang zijn huid afschudt,  
Laat ik dat nu achter me. 
die oude persoonlijkheid die ik altijd was, 
en ik bereid mezelf voor op ‘het stralen’.  
 
Het is goed om aan innerlijke reflectie te doen. Mercurius retrograde. En in te voelen op die 
oude persoonlijkheid en op een liefdevolle manier die oude, angstige, beperkte, onderdrukte 
persoonlijkheid gedag te zeggen. 
Want de lente komt eraan, de zonnewende komt eraan. Ram komt eraan en het is tijd om 
het oude los te laten en onszelf voor te bereiden op vooruitgang in het nieuwe. 
 
Zoals de slang zijn huid afschudt,  
Laat ik dat nu achter me. 
die oude persoonlijkheid die ik altijd was, 
en ik bereid mezelf voor op ‘het stralen’. 
 
Dat je maar mag stralen, (shine on you crazy diamond) 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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