
Pele-rapport van Kaypacha van 10 april 2019 

Hallo, goedemorgen, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. 10 april 2019. En ik reed door 

naar het einde van de weg en ik liep door tot het einde van de rotzooi en nu zit ik op dit pad. Ik liep 

minstens 2,5 kilometer, misschien wel 3 kilometer, maar ik heb ik geen idee waar ik heen ga. 

Sommigen van jullie weten wellicht hoe dat voelt in deze tijd, met al die Vissen energie die er is. Dus 

ik bedacht me dat ik jullie maar de aspecten ga geven terwijl ik langs die pad wandel en ga kijken 

waar dit toe leidt en misschien ontdekken we dan samen wel iets. 

 

De Maan staat vandaag tien uur lang ‘void of course’ (afhoudende Maan) en dat betekent dat ze 

geen enkel aspect meer maakt, zolang ze in Tweelingen staat. Oh jee, kijk hier eens, dat is nog weer 

een pad. Wow, ik vraag me af waar dat heen leidt. Dus er is geen verbinding, met de Maan die 

‘afhoudend’ is als de Maan geen enkel aspect maakt. Dat is alsof ons emotionele lichaam niet zo in 

verbinding staat met alles wat er om je heen gebeurt. Je zou jezelf vandaag wat afhoudend kunnen 

voelen. Maar dan, later op de avond, tenminste in deze tijdzone, dat is 6 uur ten westen van 

Greenwich, gaat ze naar Kreeft. En dan maakt ze een hele serie aspecten. Zo ook op vrijdag want dan 

staat ze vierkant met de Zon. En niet alleen vierkant met de Zon, maar conjunct met de noordelijke 

maansknoop. Kijk maar eens naar de horoscoop. De Maan komt in oppositie te staan met Saturnus, 

de zuidelijke maansknoop en Pluto, conjunct met de noordelijke maansknoop vierkant met de Zon. 

Dus dat betekent dat de Zon vierkant staat met de maansknopen.  

 

En niet alleen dat, maar de Zon staat ook conjunct Eris. Je kunt Eris zien daar, op 23 graden Ram, 

vierkant met de maansknopen, dus we hebben een Zon/Eris-conjunctie en dat is zo’n beetje de hele 

week aan de gang, zaterdag is dit exact. Zaterdag schuift de Maan op naar Leeuw, maar laten we 

daarnaast nog eens naar andere aspecten kijken, want er zijn zoveel aspecten tegelijk. 

Kijk hier eens jongens, ik had er geen idee van dat ik zou moeten bukken en kruipen onder bomen 

door om het Pele rapport voor elkaar te krijgen. Mijn hemel! 

 

Dus, zoals je kunt zien staat de Zon vierkant met Saturnus. En dat exacte vierkant is vandaag. En 

vandaag woensdag, gaat Jupiter stil staan om retrograde te gaan. En Jupiter gaat retrograde lopen 

tot 11 augustus en gaat helemaal terug naar 14 graden, dus dat stilstaan, Jupiter die echt stil gaat 

zitten, echt heel vastberaden. Ik meen dat dat op 24 graden is. 

 

En morgen komt Mercurius in een exact vierkant te staan met Jupiter. Dus we hebben deze kleine 

familie die daar bezig is, dat kun je in de horoscoop zien. Mercurius, Lillith, Venus, Neptunus die daar 

allemaal een tijdje samen blijven rondhangen en dan vierkant met Jupiter die daar bovenin in 

Boogschutter staat. Dus we zullen het daarover moeten hebben, nietwaar?  

 

De Zon komt vierkant Saturnus te staan en komt daarna vierkant met Pluto, dat is zaterdag en tja, 

dat is nogal… er is veel om over te praten, er is veel aan de hand, zoals je kunt zien aan de mantra 

voor deze week.  

 

En dan Venus die maandag vierkant komt te staan met Jupiter. En dan uiteindelijk, loopt Mercurius 

dinsdag door en zal naar Ram gaan. Dus Mercurius gaat weg uit Vissen na die drie weken-durende 

retrograde periode, dus Mercurius is nogal een lange tijd in Vissen geweest, dus de mist van 

verwarring zal waarschijnlijk de komende week wel optrekken als Mercurius naar Ram gaat. 

 



Maar goed, ik zal.. ik hoop dat dit pad ergens naar toe gaat, en dan zal ik voor de camera gaan staan 

en het gaan hebben over hetgeen dit alles betekent. 

 

Oké, nou ja, wat kan ik zeggen. Ik denk dat ik me vergist heb. Ik wandelde langs dit pad gedurende 

zo’n 45 minuten en het was gewoon regelrecht een oerwoud, maar ik wilde gewoon een mooi beeld 

-met een mooi uitzicht- en ik dacht echt dat er ergens een open stuk zou zijn, maar het is gewoon 

overal zoals dit. Je weet wel, net als met die opening, gewoon stevig groen en bomen, en je kunt 

gewoon helemaal niets zien.  Ook al gaat de berg ergens naar beneden, dan blijf je maar denken en 

denken ‘het is achter de volgende afbuiging, het ligt daar verderop om de hoek en bla bla bla. Maar 

ik dacht ‘ik ga terug’, ik ben er eventjes uit vanmorgen, ik heb vanmiddag nog readings te doen, ik 

moet aan het werk, ik heb hier niet de hele dag de tijd voor. 

Dus… daar is je uitzicht. Weer zo’n verdomd pad, met een hoop muggen. Het is beter als je in 

beweging blijft. Maar goed, laten we dit snel gaan doen. Wat zijn we aan het doen? 

 

Dit is een tijd waarin we als het ware in een afronding zitten, aan een einde zitten. Vissen is het 

laatste teken. En we hebben te maken gehad met Mercurius conjunct Neptunus en Venus die op 

Neptunus afloopt en Lillith die naar Neptunus gaat: einde, afronding, afsluiting van hun hele cyclus, 

van hun hele beeld, na een jaar rondgelopen te hebben. En Vissen en Neptunus staan voor de 

droom. En het heeft te maken met mystiek. Het heeft te maken met eenheid en vereniging en 

goddelijke leiding en het openen van het kruinchakra en liefde en het is gewoon… en Neptunus is een 

lastige planeet want dit heeft veel te maken met het feit dat hij ons onze illusies leert kennen. 

 

Mijn vriend Maurice, die in het droomteam zit, schreef een boek over Neptunus. Het is het einde 

van… wat was het ook alweer, het einde aan de hoop die het begin van de waarheid is of het einde 

aan het vertrouwen en het einde aan de onschuld, wat het begin is van kennis, waarheid en ‘weten’.  

Dus Vissen en Neptunus kunnen dit onschuldige, dromerige zijn, geen grenzen, regels en wetten. Ik 

ben één met het geheel, maar Neptunus komt voorbij. En wanneer die planeten voorbij komen 

worden we geconfronteerd met desillusie.  Dat is het hoofdthema van Neptunus en Neptunus 

transits. Wat ik dacht dat echt was, blijkt niet zo te zijn.  

Dus het is het einde aan illusies en dat kan zijn rond Venus, dus het kan over geld gaan, over 

waarden, over relaties, over liefde, over het doorprikken van illusies, zoals in onze partnerschappen, 

‘je bent niet die ik dacht dat je was’, of ‘deze relatie is niet wat ik hoopte, of dacht dat het zou zijn’. 

Het is meer van oh fijn… je zou zelfs te maken kunnen krijgen met leugens, verraad, geheimen of 

bedrog. En vooral met Mercurius die langs Neptunus komt.  Wazige vage communicatie, ik ben meer 

aan het hopen en wensen dat ik mijn dromen deel, dat ik mijn fantasieën deel, ik deel sommige van 

mijn waanideeën, dus het is niet bepaald heldere communicatie. 

 

Neptunus en Mercurius zijn gunstig voor muziek, kunst en dans en poëzie, maar voor helderheid: wie 

ben je, waar ga je heen, wat wil je graag, wat zei je nou drie dagen geleden?  Het is echt… Neptunus 

is mist, wolken, gas, water. Dus we kunnen het allemaal gevoeld hebben. Ik had dat ook, dat kun je 

zien met de laatste paar mantra’s van de afgelopen weken. En zeker toen Mercurius retrograde ging, 

terugliep naar Neptunus om deze voor de derde keer te bezoeken, en die loopt nu weer door. Dus 

we komen uit die mistbank, we komen uit die desillusie.  

 

En dan Lillith, Lillith is onze seksuele krachtige energie, onze passie.  En dan raakt ze Neptunus en dat 

is zoiets als ‘whêêh!’  Dat is een soort seks van leegheid  Zo van ‘ik keek er echt naar uit om de 

verbinding met je aan te gaan en toen kregen we die verbinding, maar het was min of meer 

middelmatig. En Lillith houdt helemaal niet van ‘middelmatig’.  



Dus je kunt hebben dat…  waar is de intensiteit, waar is de diepte. Het is als een soort gevecht om uit 

een papieren zak te komen, of het doorkruisen van…      Dus deze desillusie kan depressie 

veroorzaken, isolatie, afscheiding, zelfmoordgedachten; ik wil eruit, ik wil vluchten, en bla bla bla. 

Gewoon maar Netflix kijken of iets roken, iets drinken, iets nemen of wat dan ook. Het is aaah en 

ooh…  de saaiheid. Het leven is…  en dan dit vierkant naar Jupiter en het mooie is dat we de Zon 

driehoek hebben met Jupiter, Ram oké.   

 

Maar goed, dat was dus een soort einde, en dat is waar de mantra over gaat, de balsalmische 

conjuncties en dan, een nieuwe fase. Venus laat Neptunus achter, Mercurius laat Neptunus achter. 

De Maan loopt weg bij de Zon, dus dat was de mantra van afgelopen week, daar ging het om: de 

nieuwe Maan, opnieuw starten, opnieuw beginnen. En droom opnieuw, en ga door met doorgaan. 

En wat ik vanmorgen met dat pad deed, ook al leidt het nergens toe, wat is immers succes, wat is 

immers mislukking. 

Het is allemaal een proces. En ik had meer tijd om na te denken en te dromen, en ik was in stilte met 

slechts het gezang van de vogels, anderhalf uur lang. Ik bedoel maar, wat is daar verkeerd aan?  

Al dat soort dingen die aan de hand zijn in deze tijd. Het is interessant. 

 

Mars gaat door Tweelingen en maakt niet echt een aspect met welke planeet dan ook voor een flinke 

tijd. Vandaag is de Maan afhoudend (void of course) en Mars staat op zo’n zes, zeven, acht, negen… 

alles zit in de 20-ers.  Jupiter, Pluto, Neptunus, alles zit in de latere graden op dit moment, dus deze 

Mars -vooruitgang-  wacht af tot het jaarfeest Beltane, rond het einde van deze maand, het begin van 

mei, dan komt Mars eraan en komt in oppositie met Jupiter vierkant Neptunus, en dan whaaa!! 

 

Dus op dit moment, de mantra gaat over het loslaten van het verleden. En dit is ook zo met de Zon 

en Eris die vierkant staan met de maansknopen; de zuidelijke knoop is het verleden, de noordelijke 

knoop is de toekomst. Als welke planeet dan ook vierkant komt met de maansknopen, is het tijd om 

los te laten, want wanneer de ene deur dicht gaat, zal een andere deur open gaan.  Als we het 

verleden loslaten, ook al doet het pijn, verdriet, desillusie, teleurstelling; het loslaten van iets en ons 

niet laten tegenhouden om vooruit te gaan; handelen, werken, het opnieuw doen. Dat is waar de 

mantra van vandaag over gaat. Ik wil werken en heb vertrouwen. Werken en vertrouwen. Het 

vertrouwen is die Jupiter daar bovenin Boogschutter. En werken is Maagd, dit is een soort T-vierkant, 

dat zijn de beweeglijke tekens. Ik zie een insect over de camera lopen.  

Maar goed, ik word afgeleid door al die Neptunus-energie.  Dus: werken en vertrouwen. 

 

Zelfs met het nieuws dat de dingen uiteenvallen, en je zou je kunnen afvragen of het nu Brexit is of 

de Verenigde Staten of waar het dan ook is op de aarde op dit moment, de dingen vallen uit elkaar. 

Instituten en de leiders en de hele sociale structuur, met deze Saturnus, zuidknoop, Pluto in 

Steenbok en die zal doorgaan en ook voorlopig zo blijven. Dit is wat ik echt wil benadrukken. Uranus 

die door Stier gaat zorgt er echt voor dat de boel wordt opgeschud en de val van het patriarchaat; dit 

zijn de laatste strohalmen voor sommigen om vast te grijpen en aan vast te houden. En te beperken, 

vast te houden en te definiëren. En dit heeft te maken met de migratie van mensen, de migratie van 

geld, het hele geldsysteem dat bezig is, en de brexit en de euro en de financiën, en de muur en zo. 

Dit heeft allemaal te maken met Jupiter in Boogschutter. Deze jupiter in Boogschutter vierkant 

Neptunus heeft te maken met allerlei soorten thema’s rond vluchtelingen, rond grenzen, rond 

migratie van mensen en dit is waar we onze uitdagingen tegenkomen. En ze helpen ons. Ze helpen 

ons te definiëren wat positief is aan desillusie en zelfs wanneer iemand tegen ons liegt of zo; jij bent 

wijzer, wij zijn wijzer dan dat, wij zijn slimmer dan dat als gevolg daarvan. En dus zijn onze 

toekomstige beslissingen en toekomstige relaties en onze afspraken voor de toekomst en dat soort 



dingen, meer onderlegd. We zijn niet langer onschuldig. We zijn meer in contact met onze 

persoonlijke waarheid. Dus we willen ons niet terugtrekken in een soort staat van futloosheid, ik wil 

nooit meer gekwetst worden, maar we willen ervoor vechten dat de angst niet doorzet, wetend dat 

we niet dezelfde fouten willen maken, of keuzes of beslissingen of dat we opnieuw in de maling 

worden genomen. We willen niet opnieuw belazerd worden. Dat is een nummer dat ik goed vind. 

Dus laat los wat niet werkt, en ga door met je vooruitgang zodat het volgende wel goed uitpakt. Dat 

is de Zon vierkant de Maan. De Maan komt eraan, dat is het eerste kwartier en het gaat de strijd aan 

met de weerstand uit het verleden. Om het verleden over te doen, of terug te gaan, kan een echte 

crisis opleveren, zodat we moeten zeggen ‘Nee, ik ga niet terugvallen, ik ga niet op herhaling, ik ga… 

ik moet dit nieuwe stuk waarmaken.   Jazeker! 

 

Dus…  

 

Het einde van de onschuldige illusie,  

maakt het moeilijk om opnieuw erin te geloven 

Maar dromen zal ik en met inspanning en vertrouwen 

zal ik uiteindelijk zegevieren. 

 

Zie dat eerste kwartier, laat die Maan door Kreeft gaan, en naar Leeuw gaan, de dingen blijven 

doorgaan. Het pad blijft doorlopen. Het proces blijft veranderen. Dus we willen het gewoon niet 

opgeven, dit is niet de tijd om losgelaten te worden, in overgave te gaan, de witte vlag te zwaaien en 

het gewoon op te geven. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik moet het nog volhouden. Die Zon is nog 

steeds door Ram aan het gaan. Dus succes is gegarandeerd met de Zon driehoek Jupiter en dat is zich 

aan het uitbreiden naar een nieuw vooruitzicht. 

 

Nog één keer: 

Het einde van de onschuldige illusie,  

maakt het moeilijk om opnieuw erin te geloven 

Maar dromen zal ik en met inspanning en vertrouwen 

zal ik uiteindelijk zegevieren. 

 

Houd vol, blijf op je pad, ga ervoor, en… Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


