
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 27 februari 2019 
 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Het is 27 februari 2019. We hebben de Maan 
in Boogschutter; de natuur, buitenshuis, de wilde. Ze gaat naar Steenbok later op de dag, tenminste 
waar ik ben, in Costa Rica. En ze blijft in Steenbok, de hele woensdag, komt driehoek met Mars daar 
onderin, in de eerste graden van Stier. En dan gaat ze door en blokkeert Saturnus, ze dekt deze totaal 
af. En daarna dekt ze geheel Pluto af. En dan kruist ze de zuidelijke maansknoop. Zaterdag gaat ze 
naar Waterman, waar ze Venus tegenkomt. Vierkant Uranus. Zondag schuift ze op en komt vierkant 
met Mars, en maandag maakt ze een sextiel naar Jupiter die daarboven in Boogschutter staat. En 
dan, dinsdag gaat ze naar Vissen. En Vissen is dan aan de beurt en volgende week woensdag hebben 
we een prachtige Zon/Neptunus/Maan-conjunctie. Absoluut schitterend. 
 
En wat hebben we nog meer; het belangrijkste nu is Uranus. Uranus staat in de allerlaatste graden 
van Steenbok. En vrijdag komt ze vierkant met Uranus, kort voordat ze naar Waterman gaat. Dus we 
hebben feitelijk de hele week een vierkant van Venus naar Uranus. Ik ga het hebben over Venus 
vierkant Uranus, en die opschuift naar Waterman, Uranus is de heerser van Waterman, dus we zullen 
het daar ook even over hebben. En uiteraard, zoals ik al zei, de Zon staat conjunct Neptunus binnen 
de vijf graden, en dat duurt vrijwel de hele week.  
Ik zal eens even gaan kijken wat er om de hoek gebeurt, kijken of ik dat ga halen zonder te struikelen. 
 
En dan ook nog iets anders; daar gaan we weer dames en heren, wat is het?  Het is Mercurius 
retrograde. Mercurius is aan het afremmen, afremmen, in de allerlaatste graden van Vissen en loopt 
af op een conjunctie met Cheiron. Cheiron staat op 0 graden Ram, Mercurius in de laatste graden van 
Vissen en hij besluit dan om stil te gaan staan. Mercurius zegt ‘ik ben op dit moment nog niet klaar 
voor Ram, ik denk dat ik maar terug ga, ik wil retrograde gaan voor een week of drie. Terug naar 
Vissen, ik vind het hier fijn.  --------------- 
 
Dus Mercurius gaat rond, oh kijk hier eens jongens, het ziet eruit alsof de natuur hier rotzooi 
veroorzaakt. Kijk eens hier. Het laatste wat bezig is, is Uranus die naar Stier gaat. Daar zal ik het 
waarschijnlijk volgende week meer over gaan hebben, want dat is woensdag. En dan is het tijd voor 
een nieuw Pele-rapport. Maar ik wil toch even zeggen dat die op de cusp staat, op de laatste graad. 
Een opstapeling van zeven jaar Ram en Uranus die samen hun magie doen.  En dat komt tot een 
afronding als Uranus naar Stier gaat. En we hebben Mars en Uranus samen in Stier.  
Laat ik hier naar boven lopen en eens zien wat er aan de andere kant is.  
 
Oké allemaal. Een korte chat met Kaypacha aan de oever van de rivier. Oh, het is hier zo mooi. Het is 
hier fijn en ik zou hier de hele dag wel willen blijven. 
Dit is een andere rivier, dit is de eerste keer dat ik hier ben, dit is niet de Machuka rivier waar ik 
dichtbij woon. Dit is eigenlijk bovenin de bergen en dat is nogal een verschil. Het is een ander klimaat 
hierboven, ik ben hier ten oosten van San Jose. En ja, echt heerlijk. 
 
Maar goed, wat is er aan de hand. Ik zal je zeggen wat er zo interessant is. Dit is zo’n tijd, in deze paar 
maanden waarin de Zon door Boogschutter gaat, Steenbok, Waterman, Vissen; dat is negen, tien, elf 
en twaalf, dat is het einde van de dierenriem. Het einde van de evolutionaire cyclus waar ik het zo 
vaak over heb gehad. En het leidt tot meer objectiviteit, het leidt tot meer een stap achteruit doen. 
Bevrijding, een stap naar buiten doen. In het bijzonder met Venus die nu naar Waterman gaat. 
Waterman is het grotere, bredere plaatje van het collectief onbewuste, inclusief Galactisch 
bewustzijn. En we staan op en stappen eruit en nadat we in het collectief onbewuste 
terechtgekomen zijn, gaat de Zon naar Vissen; het collectief onbewuste.  
En die komt voorbij en raakt Neptunus, die het portaal is naar oneindig bewustzijn.  
 



Dus we hebben Mercurius in het allerlaatste staartje van Vissen, en Venus daar bovenin. En nu de 
Maan die door Boogschutter gaat, Steenbok.  Als je naar de horoscoop kijkt, is eigenlijk alles, behalve 
Uranus en Mars beneden, onder de horizon in de natuurlijke horoscoop. Dus dit is een tijd, waar we 
doorheen gegaan zijn, waarin het tijd is om echt te kijken naar het verleden, de toekomst, het grote 
plaatje van waar we zijn, of waar we naar toe willen, van wat we gedaan hebben, wat we willen 
doen, en het brengt ons veel meer bewustzijn.  
Ik associeer Uranus en Waterman altijd met het derde oog, het aha-moment. Aha! 
En dit komt aan het licht en dat komt aan het licht, en hoe verder ik terugtreed, Waterman heeft te 
maken met onthechting, en Vissen is super onthecht. Vissen is het einde; de Zon en Neptunus in 
Vissen is tot ziens! Overgave. Acceptatie, het is wat het is. 
Je geeft je eigen wil op voor de wil van de ander, je zult eerder een medium zijn of een ‘channel’, de 
hand van de spirit wordt sterk geactiveerd in deze periode en in deze tijd. 
 
Dit is een hele mooie week met de nieuwe Maan in aantocht. Dat zal in Vissen zijn volgende week. 
Nogmaals, de Maan, we bevinden ons in die derde (kwart) fase die over gaat in de balsemende fase. 
Het is tijd om los te laten. En dat is waar de mantra van vandaag mee te maken heeft. Het accepteren 
van ‘ik deed wat ik kon en misschien deed ik bepaalde dingen niet’, maar het is tijd om je daarvan te 
bevrijden en toe te staan dat de rivier blijft stromen. En alle blaadjes in de rivier stromen daarin mee. 
 
En tegelijkertijd hebben we Mars in Stier. Vaste aarde, dus Mars beweegt langzaam voort. Terwijl die 
in Stier is wil deze bouwen, langzaam, solide, gestaag. De eekhoorn die zijn nootjes verzamelt, de 
timmerman die op de spijkers slaat en het huis bouwt. Dit is ook een tijd om onze bronnen op te 
bouwen. Om meer en dieper in contact te komen met onze fysieke, gevoelige, seksuele, financiële 
realiteit. En vooruit te komen voor méér, dieper te graven. Zoals Mars, die is als een schop, die diep 
in de aarde graaft en het omhoog werkt en omwoelt. En het eruit schept, om dat fundament te 
bouwen. Dus dat is echt prachtig, want met al dat bewustzijn, het uitgebreide bewustzijn, Jupiter in 
Boogschutter, dit hele jaar… het is een tijd om in contact te komen met een hoger doel. Met een 
uitgebreide realiteit. Boogschutter is religie, de zin van het leven, de heilige graal. En Boogschutter is 
daarin thuis, op zoek naar meer natuurwetten, natuur. Luisterend naar en invoelend in de natuur.  
 
En we weten dat dit het hele jaar vierkant staat met Neptunus, ik zou een hele video kunnen vullen 
over Jupiter vierkant Neptunus. Die willen ons echt naar buiten halen, niet alleen vanwege de natuur 
die moeder natuur is, maar ook in termen van het hele grote, bredere plaatje. En dit is waar ik een 
beetje meer op in wil gaan vandaag. Ik wil er wat meer op ingaan, het is meer een soort thema wat 
hier aan het ontstaan is, met die hele gender-selectie waar ik het afgelopen week over had en dat 
begon de week daarvoor. Ik heb veel reacties terug gekregen van mensen met verschillende 
perspectieven, verschillende gezichtspunten. Sommigen blij, sommigen verdrietig, sommigen boos, 
sommigen blij en zo.  
 
Maar dit is allemaal onderdeel van het proces, dit is zoals ik ernaar kijk. Astrologie is voor mij als 
wiskunde. Het wordt aangestuurd door Uranus en Waterman, wat te maken heeft met de 
onthechting, het is een niet-gehecht perspectief. 
Er komen niet veel emoties bij kijken in Waterman, en Uranus en als we opschuiven naar de 
buitenaardse gebieden, is het meer het water en het in de aardetekens komen, waarin we te maken 
hebben met deze emotionele fysieke lichamen.  
 
Dus ik wil eens even kijken naar die gender-selectie waar ik het over had. En ik kwam diverse mensen 
tegen die verschillende dingen zeiden, die om te beginnen zeiden dat ik niet weet waar ik het over 
heb. Omdat ik niet dit ben of niet dat ben. Om de een of andere reden word ik nu binair genoemd, 
omdat ik getrouwd ben en sinds ik getrouwd ben, ben ik tweeledig, dus ik wil het daar even over 
hebben. En om enigszins aan je mee te geven, en dit is niet de perfecte analogie, maar laten we 
ernaar kijken als bij een postkantoor.  We zijn zielen en willen incarneren in de derde dimensie vanuit 



ons multidimensionale universum en we krijgen hulp van ‘overzielen’.  Noem ze pleiadiërs, noem ze 
cherubim, noem het engelen, noem het opgestegen meesters, maar we zijn niet alleen. 
En we bevinden ons niet op de top van de piramide qua bewustzijn in dit universum, dus we hebben 
helpers. We zouden kunnen zeggen dat er een postbode is,. Maar wat we doen, we hebben een 
bijzonder geschenk, een pakje dat we willen bezorgen naar een andere plaats. Dus de postbeamte, 
zoals FedEx of zoiets, zegt ‘we hebben schepen en we hebben vliegtuigen’.  Laten we stellen dat de 
schepen een vrouwelijk lichaam hebben en de vliegtuigen een mannelijk lichaam.  Dus, ‘oké ik heb 
een pakket van 8000 kilo, dat zonder spoed de oceaan over moet, dus dan neem ik een schip dit 
keer. Ik ben geïncarneerd in een vrouwelijk lichaam. En de postbeamte zegt ‘weet je, ik wil dat je de 
kapitein van dat schip verslaat, dus het ego kan de kapitein van het schip zijn.     
Of: ik heb deze ring of zoiets en die wil ik vannacht aan de andere kant van de planeet hebben. Oké, 
dan heb je een vliegtuig nodig. Ik wil dat je de piloot wordt van dat vliegtuig, en dat je in een 
mannelijk lichaam komt en je geschenk gaat afleveren. Breng je bestemming in vervulling. 
 
En wat ik wil zeggen is dat er net zoveel bestemmingen zijn om op deze planeet te incarneren als er 
mensen zijn op deze planeet. We willen niet alleen naar onze bestemming kijken als geheel 
gebonden zijn aan ons geslacht, onze sekse. De sekse is daar een onderdeel van, maar het pakket wat 
we afleveren, of onze bestemming kan één van de 7 miljard pakketten zijn. Dus laten we niet… ik wil 
niet overmatig benadrukken dat dit zoveel te doen heeft met onze bestemming. We kunnen onszelf 
overmatig identificeren met onze sekse, met ons geslacht. Ik ben extreem gehecht aan ‘ik moet een 
man zijn’.  ‘Ik moet een vrouw zijn’.  Ik ben androgyn, we kunnen er echt in doorslaan. ‘Ik ben een 
scheepskapitein, nee, ik ben een piloot’.   
 
En zo kunnen we echt overdrijven. En we kunnen enorm hangen aan de één of de ander.  En dan zegt 
de postbeamte; ‘jongen toch, je hebt lang genoeg vliegtuigen gevlogen, kom naar beneden, we 
willen dat je een schip gaat besturen’.  Kom naar beneden, naar het schip. En dan ‘ik weet niet hoe ik 
dat moet doen met die boot, ik moet leren hoe ik de kapitein moet zijn op dit schip’. Dus het kan 
twee tot drie levens duren voordat je echt goed wordt in de kapitein zijn op het schip.  En dan ben ik 
er echt goed in om de kapitein op het schip te zijn. En misschien raak ik teveel gehecht eraan, alsof er 
niets anders meer is, en bla bla bla. En dan zegt de meester, de bron, de creator, ‘we hebben de 
meester, we hebben de spirit, we hebben de ziel die in het schip of het vliegtuig komt. En dan 
hebben we het ego, dat is de kapitein van dit ding.  
 
En dan kunnen we stellen dat dit de transitie is als we van de ene naar de andere sekse gaan, dat dit 
emotioneel is, verwarrend is. Het is een proces en dat is onderdeel van ons evolutionaire plan om die 
verandering te maken, die switch te maken. En op andere niveaus, ik heb het ook al gehad over de 
overeenstemming; de geindividueerde en de spirituele, dat is 75%, 20% en 5%, het bewegen door de 
evolutionaire stadia op onze planeet en we bereiken het punt waar we zeggen:  wat? Ik ben een 
oude ziel. Ik ben een verdomd goede piloot, en ik ben een hele goede scheepskapitein en ik kan alles 
doen wat de postbeamte zegt.  Ik ben androgyn, ik ben een hermaphrodiet. 
 
Ik kom ter plaatse en ik ga van het ene geslacht in het andere over. Het is zo dat ik dit kan zijn en ik 
kan dat zijn. Alles wat ik kan zeggen, ik probeer dat hier uit te leggen, is dat er allerlei verschillende 
manieren en niveaus zijn; uitersten, evenwicht, gehechtheid, niet-gehecht zijn, overmatige 
identificatie, het onvermogen om je te identificeren, het is een enorm groot spectrum. 
 
En het is nu zo mooi, want we zitten in het patriarchaat en daar was alleen maar dit of dat, dus we 
komen uit die tweezijdigheid. En er zijn heel veel zielen, zoals de grote meerderheid van de zielen, 
die zowel scheepskapitein zijn als piloot.  Dat is nu eenmaal zo. Dat is waarom er gezinnen zijn. Dus 
dit is dat enorme brede spectrum en we bevinden ons nu in een prachtige tijd en dit is wat de mantra 
deze week zegt; 
 



Acceptatie en compassie 
We kunnen de strijd aangaan, we kunnen in de verdediging gaan. We kunnen denken dat we 
superieur zijn, dat we alles voor elkaar hebben omdat we in het midden zitten, of beide doen, of dit 
of dat. Of we kunnen ons in de steek gelaten voelen of ons onderdrukt voelen door de samenleving.  
Dus er is een enorm spectrum en we kunnen in opstand willen komen of strijden voor dit of dat, en 
we kunnen erover heen komen. En ik kan mezelf daarbij als voorbeeld nemen, ik heb namelijk de 
maansknopen in het vierde en het tiende huis, waar ik al eerder naar verwees; het vierde en het 
tiende huis… Kreeft en Steenbok,  de maansknopen, Pluto, heeft te maken met een recente gender 
switch enzovoort.   Er was iemand die zei het huwelijk is dood. Het huwelijk is uit, het huwelijk is 
vergaan. Absoluut niet!  Dat is helemaal niet zo. 
Het is niet zo dat we naar een nieuw paradigma opschuiven waarin men niet kiest om een stel te zijn, 
samenzijn op die manier. Ik ben getrouwd vanuit een zeer specifieke evolutionaire intentie. Absoluut. 
En het is de beste manier voor mij om te groeien in de specifieke zielskwaliteiten, waarvoor ik hier in 
dit lichaam, in dit leven ben om dit te ontwikkelen.  En dat betekent niet dat ik beter of slechter ben 
dan een ander. Of dat ik meer weet of minder dan een ander, dit is slechts wat deze specifieke ziel 
verlangt.  
 
Wat ik wil zeggen, is dat iemand zei ‘je weet niet waar je het over hebt, want je bent binair. Ik spreek 
vanuit een astrologisch perspectief, ik heb het over het feit dat het niet nodig is… het is als wiskunde 
onderwijzen. Wiskunde is wiskunde; twee plus twee is vier. En ik hoef geen twee te zijn om te 
kunnen begrijpen dat twee plus twee vier is. Ik kan een wiskundige zijn, zie je wat ik bedoel? En ik 
kan wiskunde onderwijzen zonder dat het nodig is om persoonlijk van binnen elk cijfer te ervaren 
voor het verminderen, toevoegen of vermenigvuldigen of deling. Zie je wat ik bedoel? Astrologie 
brengt ons, en wat ik probeer aan te bieden in de astrologie, is het inzicht in hoe reincarnatie werkt 
door de genderselectie. En dat is helemaal Waterman. Het is geheel onpersoonlijk. Het ligt geheel 
buiten mijn controle, of mijn verlangen of mijn ego, of wat dan ook.  Het is er gewoon, zoals een 
boom een boom is. Ik probeer alleen maar uit te leggen dat we van de een naar de andere sekse 
gaan, of van vliegtuigen naar schepen of zo en er is verwarring en evolutie door dat hele proces 
heen. Dus wat ik zou willen zeggen, is dat ik het niet fijn vind om beoordeeld te worden en dat ik 
probeer dit gebied op te helderen, deze materie, dit onderwerp. En ik wil niet… ik hoop dat ik niet te 
kwetsend ben of bewust probeer om… het anderen moeilijk te maken. Ik ben gewoon… het is zo 
bizar, want dit Pele-rapport begon zo’n negen of tien jaar geleden, het was gewoon een grappig iets 
wat ik deed in mijn achtertuin. Het feit dat dit is uitgegroeid tot wat het nu is geworden voor zoveel 
mensen, is buiten mijn bevattingsvermogen soms.  
 
Maar als we daarin terechtkomen, als de Maan op de Zon afloopt, kunnen we misschien allerlei 
zaken loslaten en anderen gewoon laten zijn in wie en wat we zijn. En de LGBTQ mensen, laat de 
binaire mensen zijn en de LGBTQ mensen zijn, en iedereen kan iedereen gewoon laten ‘zijn’. Dat is 
waar Vissen over gaat, laat het ‘zijn’.   
 
Acceptatie en compassie. 
Van en voor mezelf en voor ieder ander 
zal de aanval stoppen en de verdediging kalmeren 
zodat we samen kunnen komen.  
 
Hopelijk zal dit nieuwe paradigma niet gaan over rebelleren, strijden, de ene hiërarchie door de 
andere vervangen, zo van ‘oké, ik ben androgyn dus ik sta nu boven jullie en ben verder dan de rest 
van jullie stervelingen die binair zijn. Of dat we in een soort primaire polyarmorie terechtkomen. En 
ik houd van iedereen en van alles en als je zo niet bent, ben je minderwaardig, of zoiets. Kom op, 
whow! 
En uiteraard het tegenovergestelde daarvan is al duizenden jaren gaande, zoals ‘ik ben een man en jij 
bent raar’ of ‘ik ben een vrouw en jij bent vreemd’.  Er is heel veel onderdrukking gaande en als 



dingen worden onderdrukt, kunnen ze exploderen in het tegenovergestelde extreme.  De pendule 
kan van de ene kant naar de andere doorzwaaien, ik heb al zo lang aan de andere kant gestaan en nu 
kom ik terug en ik ga daar staan. De dader en het slachtoffer. Het slachtoffer wordt de dader en de 
dader wordt het slachtoffer. Of we kunnen even afkoelen en kalmeren. We kunnen naar Waterman 
gaan, en Vissen en gewoon ‘zijn’ en accepteren en toelaten… mensen, het leven. Om eenheid in 
diversiteit te verkrijgen.  En hoe verschillender, hoe beter. 
 
Acceptatie en compassie 
Van en voor mezelf en voor ieder ander 
zal de aanval stoppen en de verdediging kalmeren 
zodat we samen kunnen komen. 
 
“Come together,  right now”  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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