
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 20 maart 2019 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport, voor 20 maart 2019. Kort voor de 
zonnewende. Ik ben hier bij de tempel van Atlantis. Zie je al die schildpadden? De Maya’s, de 
schildpadden, die Atlantis voorstellen.  Dit is de tempel van Atlantis, een deel van het gebouw. Aan 
het einde zal ik je wat meer laten zien, maar dit is een heel….  Ik ben hier bij wat ze noemen Uxmal. 
Uxmal. Dit is de tempel van de jaguar, ik zal je een beeld laten zien van de jaguar. Dat is ons 
mannelijke deel.  
Dit is hier in de bovenwereld nu, en als ik rond ga, zal ik je de lagere wereld laten zien. In de lagere 
wereld moet je ascenderen, die treden die naar de bovenwereld leiden.  
 
In de lagere wereld ligt het kaatsveld.  Zie je daar links die ronde hoek in steen uitgehouwen, ik 
probeer het beeld stil te houden. Dat is waar ze heen gingen en er is er ook nog een aan de andere 
kant, maar die is er afgevallen.  En daarboven is een enorme binnenplaats, waar hun initiaties 
plaatsvonden.  
En dit is de tempel van de vrouw. Dus we zien de prominente, krachtige piramide als je het complex 
binnentreedt. Het is de grote tempel van Uxmal.  Het is echt een schitterende, prachtige plek. 
En hier te zijn, je ziet, er zijn veel mensen, het is een hele populaire plek tijdens de zonnewende. Dus 
een plek zien te vinden waar niet veel mensen zijn is wat lastig. 
 
De de Zon gaat naar Ram, dat is wat de equinox inhoudt. Vandaag, en Mars staat driehoek Pluto, dat 
is exact vandaag. Mars in Stier, driehoek Pluto, reist samen in een groot vierkant met Venus en dat 
duurt feitelijk de hele week. Maar Venus staat morgen exact vierkant Mars, donderdag. En het is 
mooi dat ze sextiel staat met Jupiter. Dat is heel mooi. 
 
En dan de Maan, uiteraard hebben we een volle Maan, precies gelijk hier met de zonnewende. 0 
graden en 9 minuten Weegschaal, in oppositie met de Zon op 0 graden en 9 minuten Ram en die 
komt conjunct te staan met Cheiron. Ik ga het daar ook even over hebben. De Zon staat vrijdag exact 
conjunct met Cheiron. 
 
---------------------------- 
 
En het andere waar ik het vandaag over wil hebben, is die bijzondere Mercurius conjunct Neptunus. 
Mercurius conjunct met Neptunus; Mercurius is naar Vissen gegaan. Op 10 februari. Kwam toen op 
18 februari langs Neptunus, ging helemaal naar 29 graden Vissen en zei ‘oh, ik ben vergeten 
Neptunus iets te vertellen.’   Hij ging retrograde, is nu retrograde en staat stil op exact dezelfde 
graad, op 16 graden Vissen. Mercurius gaat stil staan en direct lopen op 28 maart. 
Dus vanaf nu, de 20e tot het einde van de maand staat Mercurius in de orb van een exacte conjunctie 
met Neptunus. Heel, heel krachtig, zeker omdat het tegelijkertijd is met Venus die vierkant staat met 
Mars.   De Zon die conjunct staat met Cheiron.  
Dus dit is waar de mantra vandaag over gaat, we voegen al deze dingen samen. En laat ik eens even 
een goede plek gaan zoeken om op de camera te praten. 
 
Oké, ik kan dit beter even snel afmaken voordat er meer mensen voorbijkomen. Mensen, mensen, 
mensen, je kunt niet met ze leven maar ook niet zonder ze.   
Dat is de polariteit van de volle Maan. Ze staat nu in Maagd, en ze wordt steeds sterker en sterker 
totdat ze overstapt naar Weegschaal. De Zon duikt in Ram en… 
Daarmee komt er een nieuwe cyclus. Een nieuw verlangen, een nieuwe impuls vanuit dat oneindige 
reservoir van potentieel en Vissen. Die Zon ontstaat daaruit, en wat doet ie?  Hij raakt Cheiron. 
 
De astrologen kunnen een horoscoop trekken voor het moment van dat equinox-punt, als de Zon op 
0 graden, 0 minuten staat en dat gebruiken als een soort horoscoop voor het hele jaar. 



Dus dat is echt op zijn minst tot de zonnewende, maar het is als een voorbode van wat komen gaat. 
Het is de geboortehoroscoop van een nieuwe cyclus. En die geboortehoroscoop van de nieuwe cyclus 
heeft Venus vierkant Mars, en een retrograde Mercurius conjunct Neptunus en ook de Zon en een 
volle Maan-configuratie conjunct Cheiron.  En we weten dat Cheiron te maken heeft met een crisis.  
Cheiron heeft te maken met een healing-crisis. Cheiron heeft te maken met diep in ons emotionele 
lichaam duiken, in onze wonden, in ons verleden, in onze gevoelsnatuur, in ons hart.  En in dat hart 
vinden we een diepere identiteit, een dieper doel, een diepere zingeving voor ons bestaan.  
 
Maar soms vraagt dat om een crisis. Het kan een gezondheidscrisis zijn, het kan een crisis zijn die te 
maken heeft met een baan, een financiële crisis, een relatiecrisis. Maar als we ons echt afstemmen 
op die Cheiron in Ram, waar hij de komende acht jaar zal staan, heeft dit te maken met de 
mannelijke crisis. En dus zijn we hier nu en er is zoveel waar ik op in zou kunnen gaan. 
 
Ik ben hier een week lang op avontuur met Miguel en we hebben het over de weg van de oude 
beschaving van Atlantis naar de Maya’s. En wat er gebeurd is volgens andere leerscholen waar ik 
bekend mee ben, is dat Atlantis voor vele duizenden jaren heeft bestaan. Dus we kunnen Atlantis 
niet vergelijken met Rome, of een Atlantis als het oude Griekenland of een Atlantis zoals de 
Renaissance. Nee, denk maar aan wat er gebeurd is in de afgelopen 250 jaar in Noord-Amerika. We 
hadden een inheemse bevolking die in tipi’s leefden, 250 jaar geleden. En kijk eens hoe dat continent 
er nu uit ziet.  Dus denk maar aan Atlantis dat al duizenden jaren heeft bestaan, en geen 250. 
Misschien wel 250.000 jaar. Dat is enorm! 
Dus je kunt niet over Atlantis denken als ‘iets dat in Atlantis gebeurd is, omdat er veel dingen in 
Atlantis zijn gebeurd’.   
 
In de allereerste dagen van Atlantis waren onze lichamen wat doorzichtiger en vloeibaarder, ook al 
hadden we een solide structuur zoals we die nu hebben. Wat in Atlantis is gebeurd is de scheiding 
der seksen in mannelijke en vrouwelijke lichamen. 
Wat er in Atlantis is gebeurd is de geboorte van de gedachten, de geboorte van het ego in de 
allereerste dagen van Atlantis. We waren allemaal als babies, als een kudde schapen. En we volgden 
de schaapsherder, omdat er boodschappers van de Goden waren die doorgaven, die in contact 
stonden met de bron, de goddelijke intelligentie.  
En ze waren als de farao’s van Egypte of zelfs van voor de farao’s van Egypte. En die gaven door waar 
de goddelijke intelligentie voor opriep. De intelligentie wilde iets en alle mensen volgden en dienden, 
deden en waren. Ze werden de hele dag aangestuurd en ze channelden en ze vertrouwden en 
geloofden in hun boodschappers.  
    In hun leiders.  
 
En na een tijd werd het ontstaan van de gedachte, net als de introductie van het ego de introductie 
van de individualiteit. Dat is de introductie van de vrije wil, om te kunnen kiezen. En dat was waar de 
dingen echt begonnen te veranderen. Want je had een keuzemogelijkheid toen je begon na te 
denken over het volgen, dienen en aan de goddelijke wil te gehoorzamen.  Of uit zelfbewustzijn en 
zelfbehoud en het eren en werken voor jezelf. En dit is bijna zoals de geboorte van het patriarchaat. 
Dit is het uitbreken van het mannelijke naar de individualiteit, naar ik-mij-mijn.  Mijn lichaam, mijn 
kracht, mijn macht, mijn bezittingen, mijn zelf, als het afscheiden van dit dienen en healing, en het 
werken ten dienste van het geheel. Dus dit is een enorm breekpunt en over een hele lange periode. 
Dit leidt tot agressie, oorlog, geweld, dominantie, het pakken van andermans bezittingen, het 
eigendom van anderen, en het was dit omvallen van de gunsten, dit dienen van het geheel tot slechts 
voor jezelf, dat leidde tot de ontwikkeling van de moraal en immoraliteit en ethische gedragingen en 
onethisch gedrag, wat in feite moet zijn voor het goede van het geheel en ten gunste van de velen, of 
juist voor mijzelf. En dit ging maar door en door in Atlantis.  
 



Totdat het zich ontwikkelde tot chaotische situaties, oorlog en vernietiging. En ze zeggen dat het niet 
zozeer het fysieke was, want het fysieke volgt het astrale en het spirituele. Dus de ondergang van 
Atlantis, de vernietiging, de poolverschuiving,  die hele vorm van verwoesting en de val van Atlantis 
volgde op de zondeval, volgde op de val van… de afgescheidenheid naar de individuatie. En waarom 
ga ik hier zo op in? Omdat Atlantis geassocieerd wordt met technologie. Ze hadden een super 
technologie aan het einde van het Atlantis tijdperk. 
Het was de grote ‘Firestone’ en ze hadden energiebronnen en ze misbruikten hun vuursteen en hun 
energiebronnen voor strijd en gevechten en dat is wat uiteindelijk Atlantis heeft verwoest. 
 
En wij waren daar allemaal bij. Vooral degenen die geboren zijn in de USA. Want er is een connectie 
tussen Atlantis, het Watermantijdperk en ook de Verenigde Staten van Amerika en we kunnen 
dezelfde soort energieën zien; hetzelfde potentieel en mogelijkheden. Er is prachtige technologie, er 
is grote vooruitgang. En er is enorme individualiteit en de mogelijkheid om ofwel de wereld te helen, 
of de wereld te vernietigen, of de wereld te beheersen of alle bronnen van de wereld naar je toe te 
trekken. Het is dezelfde situatie die zichzelf opnieuw uitrolt. 
De laatste keer begrepen we dat niet, dus we kwamen allemaal terug en we gaan het opnieuw doen, 
in het Watermantijdperk. Dit is onze kans. 
 
En wat was er nog meer aan de hand, daar gaat het nu om. Dus in die Atlantische tijd toen de massa 
bedachtzamer werd en intelligenter en egoïstscher en steeds minder mensen… het is zoiets als de 
verdichting van de psychische krachten, de rechter hersenhelft begon te slinken terwijl de linker 
hersenhelft groeide, de pijnappelklier werd kleiner toen de hersencortex het over begon te nemen. 
Dus we werden van die ‘vloeibare psychische wezens’ tot meer aura, meer solide wezens, kouder, 
dichter, meer aanwezig in de fysieke wereld. 
Boem, we kregen botten.   Niet langer die Lemuriaanse  ‘mer-mensen’. Dus we gingen door Lemurië 
en Atlantis en nu dit.  
 
Dus wat er toen gebeurde, er was een selecte groep mensen, dat ze ondanks hun denken,  ervoor 
kozen om te dienen en ze hadden niet dezelfde capaciteiten als in vroeger tijden, zoals in algehele en 
totale toewijding. Dus zij moesten geïnitieerd worden en dat is waar deze tempels mee te maken 
hebben. Dat is waar de Atlantische tempels mee te maken hebben, de Egyptische tempels en alle 
tempels in de hele wereld. Die werden allemaal gebruikt voor initiatie in de mysterieën. En er waren 
zekere stappen die genomen moesten worden om de dienaar voor te bereiden op het ontvangen van 
de directe transmissies van die hogere spirituele wezens. Dus het potentieel bestaat door alle tijden 
heen. 
 
Als de wil en het verlangen en de intentie sterk genoeg was en lang genoeg aanwezig bleef, dan zou 
het zich manifesteren in het initiatie-proces. En we hebben het nu over al die dingen, omdat de 
zuidelijke maansknoop en Saturnus allemaal samenkomen; dit jaar 2019 is het opnieuw ontstaan van 
het verleden.  
Noem het karma, of noem het dharma, maar het is een herbeleven of een mogelijkheid tot 
reintegreren. En healing, de Zon conjunct Cheiron. Dat is het vermogen tot sturen en healing van de 
mannelijke wil om een positieve kracht te zijn voor goede energie en liefde en het hart. En het 
openen van het hart in de wereld.  Of… wat er is gebeurd is juist waarom het healing nodig heeft, 
omdat het als het ware is gaan afdwalen van het zelf, de afscheiding. 
Afscheiding is de basis van alle pijn. En het ego, de krachten die ontstaan zijn door gedachten en 
Atlantis bracht dat naar voren. 
 
Dus dit is een hele krachtige tijd en wat gebeurt er nog meer?  Mercurius conjunct Neptunus. Dat is 
het openen van de linker hersenhelft voor het goddelijke. De werking van het goddelijke. 
Het is echt een geweldige week die de toon zet voor de trilling, voor de horoscoop van het jaar 2019. 
En dat een enorm potentieel in zich draagt voor zowel het snelle openen en de uitbreiding van 



bewustzijn naar de wil van het goddelijke. Of… verder afscheiding naar wanhoop en depressie en 
gewelddadigheid, dat het gevolg is van een verstoorde emotionele afstemming. Verstoorde 
afstemming zouden we moeten zeggen. Zodat we de rest van dit jaar zullen ervaren dat er enorm 
veel dingen zullen omvallen en afbreken en gewoon… we zijn duizenden jaren aan cycli aan het 
afsluiten om geboorte te geven en dit is een tijd waarin het uit elkaar valt en van desillusies. Van 
ontbinding, uiteenvallen, vrijmaken. En we zullen zien dat veel mensen het niet meer weten, dat veel 
mensen het kwijtraken, condities, instellingen, overtuigingen, realiteiten. Die gewoon afbrokkelen 
voor onze ogen. En wat wij willen doen is  de geïnitieerden zijn, die niet noodzakelijk dat pad van 
desillusie hoeven te gaan en ‘waarom krijg ik niet wat ik wil’.  
Dat is omdat we ons hebben overgegeven aan ons leven en ons pad en ons bewustzijn in de richting 
van healing en in de richting van het goddelijke. 
 
Dus gebruik deze Mercurius en Neptunus en dat is waar de mantra van deze week helemaal over 
gaat is het aanroepen. Aanroepen. Het aanroepen van het goddelijke. Stil zitten. Tijd maken. 
Hoe ging het ook alweer.  Oh help! 
 
Ik roep Spirit aan vanuit de diepte van mijn ziel 
Ik wil je meer van je zien, voelen en horen. 
Ik zal tijd en ruimte maken, elke dag 
Om je uit te nodigen en je vragen te blijven. 
 
Voel dat maar, het is zo krachtig. We maken tijd. 
We maken tijd en we creëren ruimte. Het is tijd om echt te helen. 
Cheiron in Ram is ‘ik ga ruimte creëren, ik ga voor mezelf grenzen creëren en ik ga niet een of andere 
heldervoelende zeespons worden voor alles dat om mij heen is in deze ruimte. Maar ik zal uitreiken 
naar de vierde en vijfde dimensionale ruimtes en ik zal het naar binnen brengen en uitstralen, in 
plaats van naar binnen gaan vanuit de derde dimensie en gaan vastlopen.  Je weet wat ik bedoel. 
Dus ja, Mercurius en Neptunus kunnen je eruit halen; retrograde Mercurius: ga naar buiten. Het is 
tijd om naar buiten te gaan.  Dus laat jezelf naar buiten gaan en laat los wat uit jouw ruimte wil 
vertrekken en laat de tijd gaan.  En zuiver en reinig jezelf en kom in die prachtige ruimte van het 
geopende hart. 
 
Nog een keer: 
Ik roep Spirit aan vanuit de diepte van mijn ziel 
Ik wil je meer van je zien, voelen en horen. 
Ik zal tijd en ruimte maken, elke dag 
Om spirit uit te nodigen en je vragen te blijven. 
 
Dat je spirit maar mag uitnodigen en dat spirit bij je mag blijven door alle dagen heen. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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