
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 27 maart 2019 
 
Goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 27 maart 2019. Wat is 
er aan de hand daar? Ik ben zojuist thuis gekomen en ik ben een beetje aan het uitrusten. 
Maar veel werk te doen vandaag, geen tijd voor de rivier. Ik moet dit rapport eruit zien te 
krijgen. 
Misschien kun je je vereenzelvigen met de Maan in Steenbok en ze reist door om vierkant te 
komen met de Zon vandaag. Goddank voor het Venus sextiel met Uranus om daar een 
beetje tot rust te komen.  
 
En wat er dan aan zit te komen hier, is dat morgen, donderdag, Mercurius tot stilstand komt 
en vooruit gaat lopen. Hallelujah. Hij is negen weken in Vissen geweest en toen conjunct, 
zoals ik in het laatste Pele-rapport vertelde, conjunct met Neptunus, de hele week. En komt 
nog steeds terug voor een conjunctie met Neptunus en met de Maan, aanstaande dinsdag. 
Dus dat is nog steeds gaande, ik zal daar ook iets over vertellen.  
En dan, vrijdag, gaat de Maan naar Waterman. En nadat, uiteraard, zoals je kunt zien, is dat 
ik een iets andere horoscoop heb gebruikt die ik heb neergezet. Misschien wil je dit even op 
pauze zetten en naar die horoscoop kijken, want er staan ook noord- en zuidknopen in van 
de planeten. 
En je kunt zien, ik ga het vandaag bespreken in het rapport, dat dit allemaal aan de gang is; 
de Maan conjunct de zuidknoop van de Maan, conjunct Pluto, en die zuidelijke maansknoop 
conjunct Pluto is vanaf 24 maart tot 19 april. Dat vindt plaats op exact dezelfde graad. 
 
Nu zullen veel astrologen dit meer dan één graad geven voor een conjunctie, dus je zou 
kunnen zeggen dat dit feitelijk een flink aantal maanden gaat duren. En zelfs nog langer dan 
dat, waar ik het over zal hebben, en dat is dat je kunt zien dat Pluto conjunct staat met zijn 
eigen zuidknoop. De laatste keer dat Pluto conjunct zijn eigen zuidknoop stond, was in het 
jaar 1770. 
Het jaar van de Boston-slachting. Ik ga het daar ook wat uitgebreider over hebben. 
 
En wat is er nog meer? Over slachtingen gesproken; Mars staat op de laatste graad van 
Stier, en zaterdag gaat Mars naar Tweelingen.   
En dat tegelijkertijd met Mercurius die tot stilstand komt en Venus zal ook vooruit gaan naar 
Vissen, we hebben hier te maken met een paar veranderingen van teken.  Maar kijk eens 
naar deze bloemen.  
Maar… laat ik een prettige plek gaan zoeken om in de camera te praten en het over al deze 
aspecten te gaan hebben. 
 
Oké, laten we van start gaan. Oei oei, ik ga dit snel doen voordat het te heet wordt om nog 
adem te kunnen halen. Tjonge jonge! 
Dus, wat ik maar wil zeggen, is dat ik het fijn vindt om positief te blijven en licht en gelukkig 
en dat soort dingen, maar tegelijkertijd staat astrologie voor observatie en verbindingen 
leggen. Het is een kunstzinnige wetenschap. En we moeten heel objectief naar de dingen 
kijken. Daar zijn Uranus en Waterman de heersers van, een soort van buitenaf. Van buitenaf. 
Buiten het goede en het kwade, boven en onder, terug en voorwaarts. En het heeft te maken 
met bewustzijn. Waterman heeft te maken met bewustzijn.  
 
Dus we hebben zwarte maan Lillith, je kunt haar zien. Ze staat momenteel in Waterman en 
staat in het midden, exact in het middenpunt, ze staat stil op 22 graden Waterman in het 
midden tussen Jupiter en Eris. Jupiter in Boogschutter, Eris in Ram met het middelste punt. 
Ik wil niet te diep ingaan op het middelpunt. Vandaag ga ik het hebben over planetaire 
knopen.  
Nogmaals, ik heb een community, een online community waarin ik veel dieper in ga op al dit 
soort dingen; ik ben eigenlijk net begonnen met wat ik noem ‘discussies met betrekking tot 
het nieuwe paradigma’.  



Nadat ik wat feedback kreeg over het Pele-rapport heb ik besloten een soort privé video’s te 
doen betreffende de verschillende aspecten en elementen van onze sociaal-culturele 
religieuze conditionering in deze tijd, als we een oud paradigma afsluiten. 
Als Jupiter en Saturnus op Pluto aflopen in een balsalmische fase, terwijl zoals nu, de 
zuidelijke maansknoop conjunct Pluto komt te staan in de komende maanden; en dan 
Saturnus, Saturnus is Pluto aan het naderen en gaat stilstaan, kort voordat ze elkaar raken…  
Dit is het jaar 2019 en dat is intens. En we zullen moeten dealen met intensiteit.   
Ik moet daarbij denken aan de kaart van de Dwaas. De Dwaas is de nul, het is de eerste 
kaart van de Tarot, het is het absolute begin. En in het Rider-Waite deck wandelt De Dwaas 
rustig door op de afgrond af. 
 
Het symboliseert wel enigszins de overgang van Vissen naar Ram. Daar waar Cheiron staat. 
Daar waar de Zon zojuist vandaan kwam, maar op dit moment staat de Zon volledig in Ram. 
Laten we een paar oorlogen beginnen.   Je kunt dat zien gebeuren. 
Dit is een zeer sterke tijd voor de strijder. En als we de strijder hebben onderdrukt, leidt dit tot 
boosheid en woede. De verstoorde mannelijke energie.  En dat is wat Cheiron zal gaan 
healen in de komende acht jaar. 
 
En we zullen duidelijk die gewonde mannelijkheid gaat zien, die zich op buitensporige en 
idiote manieren zal laten zien. Op pijnlijke, kwetsende, gewelddadige manieren. Zodat we 
gaan zien wat er geheeld moet worden. 
De chirurg moet naar binnen gaan om kanker te vinden; te bestrijden. Je moet de wond 
openmaken om deze te reinigen, te zuiveren en het eruit te trekken. We zullen de duisternis 
onder ogen moeten zien en deze niet vermijden.  
 
Dus het wordt als het ware een einde aan de onschuld. En deze Mercurius conjunct 
Neptunus in Vissen, kan goed omgaan met onschuld. Vlucht, ontkenning, vermijding. Ik 
moest hieraan denken; je scheurt voorbij het slachthuis als je tenminste weet waar het 
slachthuis is. Je draait het volume van de muziek wat harder als je een ambulance aan hoort 
komen of zoiets. Je probeert in stilte een wind te laten of zo.  Je kijkt naar de dood.  Ik was 
onlangs aan het sterfbed van mijn moeder en haar laatste moment en haar laatste adem was 
zeer heftig.  
De dood, eindes, ontbinding. Maden. Wormen. Al die dingen die daarmee te maken hebben. 
Vliegen, vieze geuren en schimmels. En dit wordt ook geregeerd door Vissen.  De riolen: het 
is het collectief onbewuste, waar dingen worden weggegooid, verstopt en worden 
opgeborgen voor duizenden jaren lang. 
 
Zoals ik al zei, dit is de zuidknoop van Pluto die Steenbok binnengaat rond het jaar 500 en 
die blijft daar tot het jaar 2760. Hij staat meer dan 2000 jaar in een teken. Dat is bijna in lijn 
met de 26000 jarige cyclus van de draaicirkel van de equinoxen. We hebben te maken met 
hele oude… gewelddadigheden die op kwamen met het patriarchaat, zo niet al langer 
daarvoor.  De dood kwam blijkbaar al daarvoor, de dood kwam tegelijk met het leven. Dit is 
de Yin en de Yang, het licht en de duisternis. We bevinden ons in een tweeledige 
driedimensionale realiteit.  Klaar of niet, of je het leuk vindt of niet; en dit is als het ware het 
einde aan de onschuld, zo van ‘ja hoor, ik kan dit zijn, ik kan dat worden, waar het kind 
droomt en fantaseert. En hoop en verlangens, en bla bla. En in die staat van onschuld. En 
dus kunnen we teruggaan naar die onschuld en wat zijn we nu aan het doen? Wat zeggen 
de statistieken? Er is een opioïde-epidemie gaande in de Verenigde Staten. Het laatste 
onderzoek waar ik over las, was dat zelfmoord met dertig procent was gestegen. 30% in de 
afgelopen jaren. Dit is een vlucht, dit is AU! Dit is ‘ik wil die pijn niet voelen, ik wil niet kijken 
naar die ellende, de afzichtelijke dingen van de duisternis, de dood. Ik wil niet, ik wil het 
gewoon buitensluiten. Dit kun je doen met cannabis, dit kun je met alles doen. Seks, drugs 
en Rock ’n Roll. 
 



Maar ik zeg het je, 2019 en 2020 zullen we het zien, we zullen het horen. En is het niet van 
onszelf persoonlijk, dan is het via onze vrienden, onze familieleden, ons land, ons volk, zodat 
we weten, en bla bla bla. We zullen moeten kijken naar.. wat?   En ik vindt deze mantra niet 
fijn. Ik weet dat je het me moeilijk gaat maken voor deze mantra, want ik houd normaal 
gesproken van het positieve en het plezier, maar ik moet het doorslikken.  Ik kreeg deze 
mantra, ik werd vanmorgen wakker met deze mantra en ik dacht óh nee! Oh nee!  Dit is niet 
waar ik heen wil. 
 
En toch, laten we er eens wat dieper naar kijken. Gal. Gal is ten eerste exc… exc… wat is 
het eigenlijk? 
Het wordt aangemaakt in de lever. Nu is de lever altijd al de zetel van de ziel geweest. Heel 
interessant, dat spirit gekozen heeft voor gal.  En wat doet gal?  Gal helpt in feite bij de 
verwerking van vetten. Heel interessant.   Ja, het ruikt, het stinkt, het is scherp. Als je het op 
je huid voelt doet dat pijn, zo van ‘aaah, het brandt’.  
Maar het komt van de ziel en het verwerkt de vetten.  
 
We zullen er eens goed naar kijken, als die zuidknoop over Pluto heengaat, de zuidelijke 
maansknoop. Wij komen, zielen komen binnen op de eclipsen. En die eclipsen staan in 
verbinding met de maansknopen. Elke zes maanden als er een groep zielen binnenkomt, 
komen ze met de eclips als het portaal open is. De poort is open. En dat is waarom eclipsen 
worden geassocieerd met deze chaos. In het bijzonder de poort naar de zuidknoop waar we 
binnenkomen, het is een portaal, het is een poort en nu, in de komende paar maanden, staat 
dit conjunct Pluto; de hel, de onderwereld, de God van de duisternis.  
 
Dus dit is een periode en ik ken er maar 1 graad aan toe, zoals ik al zei en dat is zeker van 
januari tot september dat de zuidknoop voortgaat en Pluto loopt af op zijn eigen zuidknoop. 
Hij staat conjunct met zijn eigen zuidknoop, en dan hebben we daar ook nog de zuidknoop 
van Saturnus, die retrograde gaat. En conjunct staat met de zuidknoop van Pluto. Ik meen 
dat het 5 september is. 
Dus we hebben niet alleen de planeet Saturnus die conjunct staat met Pluto, we hebben ook 
de zuidknoop van Saturnus conjunct staan met de zuidknoop van Pluto.  Wow, dit is niet 
zomaar een 30-40, 50 of 80 jarige cyclus, nee nee nee nee. 
Dit zijn de geesten van het verleden, die oprijzen uit de hel. Vanuit de onderwereld. Vanuit 
onderdrukking. En die zichzelf laten zien. Pandora’s box opent zich. En we kunnen rennen, 
ons verstoppen, we kunnen schreeuwen, we kunnen vechten, we kunnen op oorlogspad 
gaan of wat dan ook…   
Maar ik wil de song van de verlossing inbrengen. (Redemption song). Van Bob Marley. Ik 
heb de definitie van verlossing hier voor me: vrijlating vanuit gevangenschap, door betaling 
van losgeld, om te bevrijden van, of hulp bij overwinning van iets negatiefs,  om vrij te 
worden van blaam of schuld. Verschoond worden van de gevolgen van zonde. Bedenk dat 
‘zonde’ komt van het woord ‘fout’. Om te veranderen ten goede, zichzelf te beteren, 
repareren, herstellen, inruilen. Retrograde Mercurius. En ja, Pluto en Saturnus uiteraard, de 
knopen… maar goed.  Ik ga niet verder in op retrogrades, er zijn genoeg retrogrades aan de 
gang.  
 
Dus deze verlossing. Het is nodig, zoals ik al zei, om kanker te genezen, moet de dokter 
naar binnen om het op te sporen, om het te zien. Het moet aan het licht gebracht worden. En 
dan gaan we terug en we kijken wat er is gebeurd. Het Boston-bloedbad vond plaats in 1770 
de laatste keer dat Pluto conjunct stond met zijn eigen zuidknoop, en het Boston bloedbad 
leidde tot de Amerikaanse revolutie.  Kijk naar de afloop! 
 
Ik weet dat er allerlei bloedbaden plaatsvinden in sommige scholen. Die zijn begonnen en 
bouwden zich uit en er kwam een wet om de wapenwet te hervormen. De geschiedenis toont 
dat diverse keren aan. Ik moet aan Gandhi denken, ik ben nu bezig om de 
geboortehoroscoop van Gandhi te bestuderen, want ik gebruik deze in de online cursus die 



we aanbieden. En hij wordt uit de trein geduwd in Zuid Afrika. Nou ja, hij werd er niet 
uitgeduwd, maar hij werd uit de eerste klas gezet of zoiets. Hij was keurig gekleed, hij was 
altijd onberispelijk gekleed, hij was advocaat. En hij ging naar Zuid Afrika en ze duwden hem 
opzij, want hij is een Indiër, hij mocht niet in de eerste klas gaan zitten bij de blanken. En zo 
begon… dat kwam opzetten, dat was bijna het begin van zijn ‘hé, wacht eens even, we 
moeten iets aan deze situatie doen’.  Dus we kunnen daaruit stappen, we kunnen proberen 
dit te vermijden of vluchten, maar we incarneerden nu in deze tijd, om het nieuwe tijdperk te 
brengen, nu.  Om het Watermantijdperk te brengen, nu.  En dat gaat niet lukken als we ons 
onder de bank verstoppen. 
 
Ik was eigenlijk… ik was iets aan het veranderen, ik had eigenlijk de laatste regel van de 
mantra willen veranderen in ‘kijk de duivel in zijn ogen’. Maar dat rijmde niet echt met ‘bile’, 
en dat is niet echt wat er doorkwam, maar er was zo’n hele…  ik speel een beetje met de 
mantra’s, maar ja.   
Dit is een belangrijk iets: wat is de graad van de zuidelijke maansknoop conjunct met Pluto 
voor twee maanden? Maart en april, op zijn minst, laten we eens kijken naar het Sabian 
symbool voor de 24e graad van Steenbok.  
 
Vanzelfsprekend kennen jullie allemaal dit boek, Dane’s boek, waar ik altijd uit lees. 
 
Een vrouw nadert een klooster. Een klooster is een plaats die beschikbaar is gesteld door 
een leefgemeenschap die gelooft in de mogelijkheid dat je een wereldse transcendente staat 
van bewustzijn kunt bereiken. Het is beschikbaar gesteld door individuen die op 
verschillende manieren gemotiveerd zijn.  Sommigen zullen proberen te ontsnappen aan de 
ontoelaatbare onderdukking van het gezin en de gemeenschap. Voor anderen 
vertegenwoordigt het de mogelijkheid van het nastreven van vrede, een spiritueel ideaal 
waar het hele wezen naar streeft en die is geheel toegewijd. Het belangrijkste punt in deze 
fase van een cyclisch proces, is dat het bestaan van een klooster uiting geeft aan een ander 
aspect van de relatie tussen de gemeenschap en het individu. 
 
En hij gaat nog even door. ‘in de oude Hindoe-gemeenschap dat gedomineerd werd door 
een rigide kaste-systeem, de ideale verpersoonlijking in de sannyasi; is de zwervende heilige 
man of yogi, die mediteert in een bos of een grot, die alles heeft opgegeven wat de kaste 
impliceert, dat werd gezien als het hoogtepunt van het sociale proces. Dus in dit vierde 
stadium-symbool zien we de paradoxale natuur van het sociale proces dat sterker dan ooit 
opereert. Dit vloeit voort uit het feit dat de menselijke natuur het zaad in zich draagt en de 
mogelijkheid om zichzelf te overwinnen en te overstijgen. In daden van totale ontkenning en 
van overgave aan een hogere wet of kwaliteit van zijn. Alle spirituele technieken zijn 
inderdaad paradoxaal. Rigide, discipline, voorwaarden, pure innerlijke vrijheid. Het 
uiteindelijke doel is de verwezenlijking van transcendente zekerheid.’ 
 
Dane zit er iedere keer bovenop. Steenbok, Saturnus, discipline, sterk, rigide. Afgelopen 
week had ik het over dagelijkse oefeningen, nietwaar? Dit is de tijd die we in moeten gaan en 
gewoon een soort klooster creëren in jezelf. Creëer een plek in jezelf, creëer ruimte in tijd in 
je leven om transcendente staten van bewustzijn te bereiken en ga weg van al deze chaos. 
Zodat we dat vervangen vanuit die plaats van inzicht, van weten. We openen het hart in een 
medelevend begrip en we geven terug, en we duiken erin. We beschermen niet alleen dat 
innerlijke kind, we beschermen ook de volgende zeven generaties. We vestigen een sociale 
culturele realiteit; een nieuw tijdperk, dat veilig is voor vrouwen en kinderen. Een bloedbad is 
niet alleen maar een gevecht of een oorlog, het is ook iets waar vrouwen en kinderen ook 
niet…  niet alleen vrouwen en kinderen, ik wil eigenlijk zeggen ‘de onschuldigen’, de 
omstanders, degenen die het meest kwetsbaar zijn, het meest gevoelig. Dat zijn de 
watertekens Vissen, Kreeft, Schorpioen; dat zijn de gevoelige, emotionele lichamen en zielen 
hier.  
 



En de noordelijke maansknoop in Kreeft betekent ‘ja, we moeten ons bewust zijn van, en 
alert zijn op ons eigen innerlijke kind, en de kinderen die gaan komen; de toekomst eigenlijk.  
Dus de mantra voor deze week is 
 
Als de poorten van de hel worden geopend 
die zijn gal spuwt 
roep ik het licht van binnen aan 
om het innerlijk kind te beschermen 
 
Dus, zoals ik al zei, deze periode… ik zoek naar het goede nieuws, maar… eigenlijk kwam ik 
erachter dat het gelukkigste land Finland is, en ik ga naar Finland. Ik ga naar het gelukkigste 
land in 2019. Ik doe een hele noord Europese tour. Ik zal Denemarken bezoeken, het is heel 
interessant, die noordelijke Europese landen die allemaal gegroepeerd zijn rond de 
gelukkigste landen. Ook al begrijp ik wel dat er ook een hoog zelfmoord percentage is in 
sommige van die landen. 
Maar hoe meet je geluk? 
Ze hebben hun eigen normen. Er is sprake van een paradox, het leven is een paradox, de 
aarde is een paradox, een paradox begeeft zich buiten de derde dimensie. En ik dacht er 
ook aan, sinds ik nogal langdradig ben vandaag; we hebben het altijd over de vierde 
dimensie, de vijfde dimensie, de zesde dimensie, ja… Hoe zit het dan met de tweede 
dimensie, en de eerste dimensie.  Die verdwijnen niet, hoor! 
 
We bestaan allemaal naast elkaar, in een rechte lijn. En de punt, de eerste dimensie is de 
punt, de tweede dimensie is de rechte lijn. Bij de derde krijg je diepte. De vierde is tijd, de 
vijfde is… nou ja… 
Wat ik wil zeggen is, je kunt kijken naar die kleine groep kwaadaardige krachten van de 
duivel of de duisternis, of de hel die komen opzetten, maar wij zijn hier om op te stijgen, lieve 
familie.  
 
Nog een keer, ik kan beter stoppen nu. Song of freedom is alles wat ik ooit zal vragen.  
Dus: 
 
Als de poorten van de hel worden geopend 
die zijn gal spuwt 
roep ik het licht van binnen aan 
om het innerlijk kind te beschermen 
 
Dat je het maar mag aanroepen.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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