
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 6 maart 2019 
 
Oké, dit is zo ‘Vissen’…  verder onverstaanbaar…    en ik probeer dit kunstzinnige Vissen-ding te doen.  
….onverstaanbaar…. 
En, er is geen geluid. Ik weet het niet, maar ik kan de microfoon niet vinden op dit ding. 
En alles wat je kunt horen is de wind en het water.                  
………? 
Ik wil het niet nog eens voor de derde keer over doen.  Oh help. Dit is het Pele-rapport voor 6 maart 
2019 met de nieuwe Maan in Vissen, conjunct met Neptunus, op 15 graden en 47 minuten, oh jee! 
 
En tegelijkertijd, op dezelfde dag is Uranus naar Stier gegaan. En Uranus ging eerder naar Stier in mei 
2015 en veranderde van gedachten en zei; ‘oh nee, het is hier te heftig en ik ga retrograde’ en hij 
ging terug. En terug naar Ram op 6 november 2018. Dus hij stond in Ram sinds november en nu gaat 
hij naar Stier, klaar of niet, nu gaat Uranus naar Stier voor de komende zeven jaar. Oh ja, grote 
veranderingen. Dit is de planeet van de onvoorspelbare veranderingen die naar de vaste, aarde, 
financiële Stier gaat.  Moeder aarde, Gaia.    ….. daar gebeuren de veranderingen.  
…onverstaanbaar…   
 
En daarnaast uiteraard gaat de Maan nog steeds door Vissen, komt langs Neptunus en de Zon.  
En morgen, rond 2 uur in de middag in Costa Rica staat de Maan precies tussen de grootse Mercurius 
….?  en Cheiron in. Mercurius staat op 29 graden en de Maan op 0 graden Ram en Cheiron staat op 0 
graden Ram, en ….onverstaanbaar….  en dan gaat ze een paar dagen naar Ram, gaat dan naar Stier 
zaterdag en komt Uranus daar tegen.    
…onverstaanbaar…. 
 
Dus deze retrograde Mercurius loopt terug en blijft negen weken in Vissen. Negen weken in Vissen. 
Hij kwam voor het eerst in Vissen op 10 februari, hij raakte Neptunus, op 18 februari; staat nu stil, 
gaat terug naar Neptunus en raakt Neptunus op 24 maart. En hij staat stil en blijft daar zitten samen 
met Neptunus, vier dagen lang. Staat stil en gaat vooruit lopen op de 28e en gaat dan terug naar Ram 
op 17 april. Dus het duurt lang dat Mercurius in Vissen blijft en dat is prachtig voor de muzikanten en 
kunstenaar en de zangers.. ja. 
Misschien niet zo gunstig voor de bankiers en de accountants en dat soort zaken, maar oh jee. 
 
Vrijdag staat de Zon sextiel met Saturnus, en zondag hebben we Mars sextiel met Neptunus. Bepaald 
een ondersteunend sextiel met de nieuwe Maan in Vissen.  Laat ik even gaan zitten voor de camera 
en er iets over vertellen. Nog één ding, je kunt in de horoscoop zien dat de Zon vierkant komt te 
staan met Jupiter. Dat zal aanstaande woensdag exact zijn. Daar heb ik het volgende week wel over, 
maar het is zich aan het opbouwen, naar een vierkant aspect met Jupiter in Boogschutter. 
Oké, zie je zo. 
 
Oké, ik denk dat ik maar ga beginnen. Het zal nooit perfect worden. Je hebt een ideaalbeeld en 
Vissen staat voor de verbeelding, de droom van perfectie, het is het idealisme. Het is de mysterie-
school van het oneindige. 
Een nieuwe Maan in Vissen, en niet alleen in Vissen, want dat gebeurt elk jaar. 
Maar om in een graad te staan van de planeet Neptunus, de heerser van Vissen, is een extreem 
bijzondere speciale tijd. 
 
Neptunus is als het ware het portaal in onze horoscoop. De poort naar ons oneindige, 
multidimensionale, spirituele zelf, voorbij het ego, de logica, de ratio. Het is, zoals ik altijd zeg, 
muziek, kunst, dans, poëzie. Alles wat erachter ligt, buiten ons begrip, ons intellect, het is een andere 
wereld.    
 



Het is spirituele liefde, het is de hogere octaaf van Venus, die voor aardse liefde staat. Dus dit is het 
goddelijke, subtiele, etherische. Ik denk dat Vissen een etherisch teken is, omdat het een waterteken 
is. Je kunt het niet zien, er is geen fysieke substantie, het is de droom. 
 
En de Zon die daar is, dat is interessant, want de Zon is mijn Zon-bestemming; mijn macht, mijn 
kracht. Dus als de Zon naar Vissen gaat, mijn macht, mijn ‘zelf’, mijn kracht neemt af tot een bepaald 
niveau door de uitgestrektheid van dit prachtige, oneindige universum. De grote geest, het grote 
mysterie kan ons het gevoel geven van een kleine zandkorrel op het strand. Heel nederig, heel 
onbelangrijk. Heel… het is het laatste teken, het twaalfde huis, het twaalfde teken. Dus het heeft te 
maken met overgave, loslaten, dingen loslaten; toestaan dat alles indaalt, dat alles kan ‘zijn’.  
Zien hoe de rivier stroomt.  
 
Ook afgelopen week vertelde ik daarover, de mantra ging over de acceptatie en toelaten en 
mededogen hebben. Dat is allemaal Vissen-energie. 
Maar de andere kant van Vissen is ook dat het heel verwarrend kan zijn als we in ons ego zitten. Of 
als we proberen na te denken over een aankoop, het tekenen van een contract, in het zakendoen. 
En vooral Mercurius die achteruit loopt in Vissen, alles wat ik kan zeggen is, neem een week vrij. Doe 
even een stap achteruit.  Ga naar de ashram, ga de natuur in. Ga onder een boom zitten.  Blijf echt bij 
de stroom, blijf bij jezelf.  
 
Het is dat gebied waarbij we door de poort gaan, in onszelf, in het open van ons hart, naar ín Lak'ech 
Ala K'In: ik ben een andere jij. Dit is het grote huis van de spiegels, niets is er blijvend, er is geen 
einde en geen begin, het is de slang die zijn eigen staart eet, het gaat gewoon alsmaar door. Het is 
het doordraaien van de tijd.  
En Vissen is gewoon…… 
 
En dat andere deel in ons kan ook enigszins gelinkt worden aan depressie. Enigszins aan de overgave 
en het loslaten; en ik stel helemaal niets voor en het leven heeft helemaal geen zin. We zullen 
moeten inzien dat deze Vissen vierkant staat. Die Zon in Vissen staat vierkant met Jupiter in 
Boogschutter. De waarheid, of de religie of de goeroe heeft een bepaalde positie en filosofie en dit is 
hoe het is. En dat staat vierkant met Tweelingen. Dat staat voor ‘laten we studeren en leren en zaken 
gaan doen en connecties maken en netwerken. En naar de aandelenbeurs gaan, en al die drukke 
dringen en drukte. 
 
Vissen staat voor gewoon ‘zijn’, niets doen, gewoon ‘zijn’.  En het is ook niet zozeer, zoals ik al zei, 
een emotionele ervaring, als wel een spirituele ervaring. Dus ja, we kunnen zeggen ‘voel je 
gevoelens’, maar ik zou ook willen zeggen, ‘ervaar je oneindige zelf’. 
Voel die eenheid in de hele schepping, het mysterie, de magie, het mystieke.  
Dus het zaait de zaadjes, de nieuwe Maan, de Maan vindt het geweldig in Vissen. Het is echt 
geweldig. Dit is zo… ik wil het universum omarmen. Gewoon onder de sterren liggen en de sterren 
knuffelen. Dus de nieuwe Maan plant een zaadje voor deze maand.  
 
En ik wil jullie allemaal aanmoedigen voor deze hele maand en dit hele zaaigoed, om echt het 
kruinchakra te gaan openen en vanuit een transcendente meditatieve staat van zijn met een open 
hart invoelen in een dieper aspect, van wat ons maakt wie we zijn, wat mij vormt, en mijn identiteit. 
Ik ben niet alleen maar mijn lichaam, ik ben niet alleen maar mijn gevoelens, ik ben niet slechts mijn 
gedachten. Ik ben ook mijn spirituele zelf, atman, de boeddha. Het boeddhistische zelf, de atman, dit 
is… het multidimensionale spirituele wezen.  
 
En dan heb je Uranus die naar Stier gaat, Uranus heeft 85 jaar nodig om rond de dierenriem te gaan, 
ongeveer 84 jaar tot 85 jaar, hij blijft zeven jaar in Stier. Het is de Prometheus lichtdrager, zie jezelf in 
een ruimteschip naar de ruimte, Uranus beweegt zo langzaam voort, hij heeft in feite een gekantelde 



positie in zijn baan, hij is de enige planeet die op zijn kant staat. En hij wil net zoals Prometheus, de 
lichtdrager de revolutie brengen en vernieuwing. En uitvinden en heruitvinden, en innoveren en 
ontdekken. En niet alleen wetenschappelijk en technologisch, maar het openen van het derde oog, 
het is het ontwaken, het is de bevrijding. Dus als hij in Stier komt, wil hij bevrijden. Wat is Stier, onze 
bronnen, nieuwe verlichte manieren van werken met de bronnen. Nieuwe verlichte manieren om 
met moeder aarde te werken. Beschermen en het helen en integreren van onszelf met moeder 
aarde. En Uranus komt daar binnen en Uranus is een van de generatieplaneten, hij staat buiten de 
tijd en ruimte van Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto, dat is een van de redenen waarom ik de 
voorkeur geef aan tropische boven vedische astrologie, omdat we Uranus, Pluto en Neptunus wel 
gebruiken. Dat zijn de onbewuste krachten. 
 
Die onbewuste krachten neigen naar onderbreking en ze verstoren onze beste uitgestippelde 
plannen van man en muis. We maken onze plannen, het ego maakt plannen, het ego legt bepaalde 
dingen op bepaalde manieren uit en bla bla bla. 
En dit is mijn taak, en dit is hoe ik overleef. 
 
Stier heeft te maken met overleving in een fysiek lichaam op een fysieke planeet. En Uranus komt 
eraan en schudt ons door elkaar. Maakt ons wakker voor nieuwe andere manieren van zijn, maar het 
gooit de gevestigde banksystemen overhoop, onze vaste banen, onze vaste inkomstenbronnen, en 
wat we altijd hebben gedaan om de huur te kunnen betalen of om te kunnen overleven. Uranus 
komt zich er nu mee bemoeien en de komende zeven jaar gaat hij dit overhoop gooien. Hij gooit het 
overhoop, hij gaat dit van ons eisen, hij roept ons op. Het is ons eigen onderbewuste dat ons oproept 
tot ontdekking, roept ons op tot nieuwe uitvindingen, roept ons op om daarop in te gaan en dat zo 
mooi samen met Vissen.  
 
Het is als met het injecteren van het magische mysterie in het overlevingsmechanisme of ons recept 
voor overleving. Dat we niet slechts fysieke wezens zijn, er is magie, elegantie, er is redding en 
verlossing en allerlei dingen en al die dingen werken uit op een manier zoals in de materiële wereld 
op een misleidende manier. Het is Maya en er is zoveel meer aan de hand dan zichtbaar is. 
 
We gaan naar het nucleaire niveau, we gaan naar het atomische niveau en daar is 99% ruimte, zelfs 
in de meest vaste steen. Het is een illusie. En Uranus laat ons die illusies zien in de komende jaren; 
hoe wij denken dat de wereld draait, waarvan we denken dat het ons overvloed brengt, wat we 
denken dat financiële of fysieke zekerheid is, en misschien dachten we dat dat solide, veilig en zeker 
was en we bouwden onze kerk op die rots of zo.  
Nou, het is.. raad maar eens… de rots staat te schudden. Het is tijd om die visie uit te breiden. 
 
Dus dit is echt een prachtige tijd, het is een prachtige dag, het is een prachtige maand, ook als de 
Maan naar Mercurius en Cheiron toe komt lopen. Nogmaals, Cheiron heeft te maken met een 
dieperliggende zielsbestemming. 
Het is zo’n schitterende tijd. En dan gaat ze door Ram, en naar Stier. En dit is vernieuwing; het is een 
tijd waarin de slang zijn oude huid afwerpt en echte vernieuwing. Het is een tijd van prachtige 
vernieuwing. En dat begint echt, zoals de mantra van vandaag zegt, met nadenken over het grote 
mysterie van de grote geest. 
Ik zal eens zien of ik ‘m me nu kan herinneren. 
 
In de stille…  oh, wat was het?  
 
In de stille rustige momenten van de diepzwarte nacht 
Of drijvend op het water met mijn ogen geheel gesloten 
vraag ik me af wat de mysterie van het leven op aarde is, verdorie… 
 



vraag ik me af vraag ik me af wat de mysterie van het leven op aarde is 
en wat het is dat mij hier bracht en tot mijn geboorte heeft geleid 
 
Het is een goed gevoel, ik probeer het gevoel ervan te pakken, omdat ik dit nogal weifelend 
uitspreek. Maar weet je, je schrijft het op en je herhaalt het enzovoort. 
Je denkt erover na, en dit kwam naar me toe toen ik in bed lag in het midden van de nacht, afgelopen 
nacht. Ik zat in de Jacuzzi gisterenavond en ik keek naar de kaarsen die op het water dreven, en ik zag 
hoe de kaarsen op het water dreven in de badkuip en het water spiegelde, de magie van het water, 
en het grote mysterie van vuur en water en het leven op aarde. 
En het was heel ontspannend, en ook dit zal voorbij gaan. Alles is zo tijdelijk. Alles gaat weer op zo’n 
manier door, je gevangen voelen of je zorgen maken, angstig zijn, overmatig nadenken, overmatig 
plannen of overmatig willen verklaren of verstrikt raken in drukke gedachten… Vergeet niet dat 
Vissen tegenover Maagd staat, geregeerd door Mercurius. Vissen staat vierkant met Tweelingen, 
geregeerd door Mercurius.  Mercurius loopt retrograde. Dat betekent: ga weg uit je hoofd-tijd. 
 
Stel je voor dat alle mensen…  
 
In de stille rustige momenten van de diepzwarte nacht 
Of drijvend op het water met mijn ogen geheel gesloten 
vraag ik me af vraag ik me af wat de mysterie van het leven op deze aarde is 
en wat het is dat mij hier bracht en tot mijn geboorte heeft geleid 
 
Ons spirituele ziele-zelf, dat is wat het is. Samen met, wat ik geloof, onze goddelijke intelligentie, 
opgestegen meesters, engelachtige wezens, buitenaardsen, die veel en veel groter zijn en veel 
ultiemer zijn dan wij. En die begeleiden ons machtige, krachtige onderbewuste spirituele zelf en die 
brengen ons door alle karma heen, door de sferen van elke planeet. En als we sterven gaan we 
daaruit weg, door de sfeer van de Maan, Mercurius, Venus.. en we gaan helemaal door tot aan Pluto 
en als we incarneren komen we terug en we pakken alle dingen op uit onze vorige incarnaties 
voordat we hier arriveren. 
 
En er zijn grote mechanismen, spirituele mechanismen die dit allemaal met ons doen, voor ons en die 
dragen ons en in feite… ik weet het niet. 
Steiner heeft het over de eeuwige spirit die een soort offer brachten, onze schepping was de geest 
van vorm en tijd; ze goten zichzelf uit. Feitelijk kwamen we naar deze planeet, we kwamen van de 
constellatie van de schorpioen. Ze kwamen voort uit Schorpioen en creëerden dit dimensionale rijk 
waar we nu op leven. 
 
Dus het is ook interessant dat Vissen ook te maken heeft met offeren. En het is een soort opoffering 
van mezelf, van mijn ego, of mijn doelen, ambitie en drijfveren om verder te healen, te dienen, te 
doen opstijgen, assisteren in/van het geheel. Vissen is het geheel. 
Dus het is tijd om enigszins dienstbaar te zijn. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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