
Pele-rapport van Kaypacha van 17 april 2019 

 Goedemiddag, dit is Kaypacha, hier beneden bij de rivier.  Het is 17 april 2019. En het is het droge, 

droge seizoen in Costa Rica. Het is verdomd heet.  Het staat hier normaal vol met water, en ik zou nu 

in het water moeten staan, maar de rivier is gezakt tot dit niveau. Het is een kleine beek, ai ai ai!  

Machuca Rio.   Oké, maar goed. 

Voor wat betreft de astrologie: de Maan is vandaag naar Weegschaal gegaan.  

Ze blijft daar een paar dagen tot we de volle Maan hebben op 29 graden Weegschaal in oppositie 

met de Zon op 29 graden Ram. En we weten wat er na 29 komt in de dierenriem: nul. 

Dus de Zon gaat door naar Stier, hij is er klaar mee, met die verdraaide Ram-actie. Dat zal op zaterdag 

gebeuren. En het komt toevallig ook zo uit dat diezelfde dag Venus uit Vissen komt en naar Ram gaat. 

En kort daarvoor, afgelopen week, ging Mercurius naar Ram. Dus het Vissen-feestje is voorbij, 

jongens! Dat is waar de mantra over gaat. Het is zoiets als ‘oké, voorwaarts en omhoog, we gaan 

weer vooruit. Ik zal vertellen wat dat allemaal betekent. 

 

Mercurius en Venus die naar Ram gaan. De Zon gaat naar Stier, Mars is daaronder nu in Tweelingen, 

en wat gebeurt er als ze in Ram komen. Nou, we weten dat de langzaam bewegende gewonde heler 

op 3 graden Ram staat, dus zaterdag gaat Mercurius Cheiron tegenkomen. En dinsdag gaat Venus 

Cheiron tegenkomen. En dat is niet eenmalig. Feitelijk zal dat de hele week gaan duren, we zullen het 

gaan voelen; Mercurius, Venus en Cheiron-energie. En samen met die Mercurius/Venus/Cheiron-

energie gaan we ook de Zon/Uranus voelen. 

En we weten dat Uranus onlangs naar Stier is gegaan, een tijdje geleden, dus de Zon die naar Stier 

gaat zal Uranus tegenkomen. Dat is wat er allemaal speelt. De grote rebel, en dat is in feite maandag 

exact, maar zoals ik al zei, we gaan het de hele week voelen. 

Dat zijn in waarschijnlijk de belangrijkste dingen waar ik het vandaag over zal gaan hebben. Die volle 

Maan op de laatste graden van Ram/Weegschaal, dat zul je vrijdag voelen, maar je kunt zien in de 

horoscoop dat Lillith conjunct Neptunus staat. Dit is ongeveer het diepste stuk waar het water kan 

komen hier,  dus ik denk dat ik even ga zwemmen. Zie je die vissen? Er zijn allemaal kleine visjes in de 

beek, ik zal wat dichterbij gaan staan. Ze knabbelen aan je benen en je tenen en zo als je erin gaat.  

Maar goed, de maan staat vrijdag en zaterdag in Schorpioen en gaat zondag naar Boogschutter. Dus 

we hebben te maken met de gewonde healer-energie, de Zon en Uranus; rebellen-energie, de Maan 

in Schorpioen; intense energie. Dat is allemaal aan de gang. Oké, ik geef je graag even dit beeld van 

het water, is dat niet prachtig?  Kijk eens naar die kleuren, ik hoop dat je dat op de video kunt zien. 

 

Oké, ik zit vrij ver van de camera af. Ik hoop dat je me daar kunt horen. Weer een Pele-rapport met 

Kaypacha die naar de camera zit te schreeuwen. Want ik weet dat er onder jullie nogal een aantal is 

dat zeer gevoelig is voor het geluid van het water op de achtergrond en dat maakt het moeilijk om 

het te kunnen volgen. Dus ik hoop dat het allemaal goed is voor jullie. 

 

In termen van astrologie is dit een interessante periode. Laten we eens eventjes kijken naar Uranus. 

in Stier, want de Zon komt naar Uranus, de hele week hebben we te maken met de energie van 

Uranus. Uranus is de heerser van Waterman, wat 90 graden ofwel vierkant is ten opzichte van Stier. 

Dus het is niet bepaald zo dat ze de beste vrienden zijn, Stier en Waterman, Uranus en Stier. En 

waarom niet? Stier is aarde, geaard, vast, praktisch, zo ook geld, bronnen, laat me het geld zien. 

Maak het waar. Het is de ongelovige Thomas, ik geloof het pas als ik het zie. Dat is Stier en hij 

beweegt maar langzaam vooruit. De stier en die is zwaar, het is de berg van Mohammed, jij gaat naar 

de berg van Mohammed. De berg van Mohammed komt niet naar jou toe. Het is vast. 

 



Dus Uranus die naar Stier gaat voor zeven jaar… Uranus is onvoorspelbaar, plotseling, schokkend, 

Bliksemschicht-situaties. Aardbevingen; veroorzaakt opschudding, orkanen, tornado’s. Uranus is zo’n 

beetje…. Jij bent solide, materieel, vast, bezittingen, en ik geef niets om je huis en je lichaam en je 

geld, ik ga over verlichting, bewustzijn, ontwaken, bevrijding. Buiten het conventionele gaan, buiten 

de norm, buiten het voorspelbare, om een uitbreidere visie te krijgen, een ‘weten’. 

Dus voor Waterman en Uranus is het leven een groot experiment.   

We proberen gewoon deze en die theorie uit, we zijn innovatief en aan het uitvinden en het 

experimenteren. En als het fout gaat, wat maakt dat uit? 

 

Stier daarentegen, zegt ‘zit niet te klooien met mijn spullen’. Dat is wel interessant. We hebben de 

situatie waarbij de laatste zes tekens, van Weegschaal naar Vissen, zijn de sociale transpersoonlijke 

tekens. En het zevende tot het twaalfde huis, dat zijn de sociale transpersoonlijke huizen. Dus nu we 

Mercurius en Venus hebben die uit Vissen komen en naar Ram gaan; deze Ram, Stier en Tweelingen 

en nu hebben we Cheiron, Mercurius, Venus en Eris is in Stier. De Zon, Uranus, Mercurius, ik bedoel 

Mars, die staat in Tweelingen… We hebben die opbouw van energie in het eerste kwadrant van Ram, 

Stier en Tweelingen. We zouden kunnen zeggen dat dat de anti-sociale tekens zijn.  

 

Ik-mij-mijn.  Ram staat voor ‘ik heb een verlangen, ik heb een instinct en ik ga ervoor’.  

Stier zegt ‘ik heb mijn eigen dingen en mijn bronnen en ik ga overleven’.   

En Tweelingen zegt ‘ik ga de zigeuner uithangen en wat rondtrekken en dit veranderen en dat 

veranderen. En vormen en aanpassen als een kameleon, aan de omgeving.’    

Maar dit zijn de drie, nogal instinctieve persoonlijke tekens.  Dus we komen als het ware uit het 

kosmische, ruimtelijke en dat is dus het andere aspect. We hebben Saturnus en Pluto en de 

zuidknoop in Steenbok en in die sociale wereld is het bepaald niet plezierig. Er zijn nare 

krantenkoppen en slecht nieuws en de instellingen en de leiders en dit en dat. Die zijn allemaal 

corrupt en die proberen klein te krijgen en van alles op te leggen en ze pakken ons van alles af. Het is 

een strijd om te overleven.  

 

Dus de Zon en Uranus in Stier staat voor ‘zet het maar in’. Het is nu tijd voor ieder van ons om 

nieuwe talenten te ontwikkelen, nieuwe capaciteiten, nieuwe bronnen van inkomsten; een andere 

baan, of twee banen of drie banen. In het weekend ga je healen en je vaste baan hier en je begint 

een nieuwe website, of een klein bedrijfje en verkoop je schilderijen via de site of zet je muziek erop. 

Ik bedoel maar te zeggen, veel van die kleine dingen, dit is Mars in Tweelingen. Veel van die dingen 

zijn nu aan de gang. Zoek dat uit, probeer dit, leer dat, bestudeer dit. 

Dit is een hele goede tijd voor het opbouwen en verzamelen, onszelf potentiëler maken, sterker.  

Dat is onderdeel van de healing die Cheiron in Ram ons zal bieden in de komende acht jaar.  

 

En alsof Uranus in Stier nog niet genoeg is, Cheiron hangt nog langer rond in Ram. En dat staat voor 

het helen van de wond van de impotente mannelijke energie in ieder van ons. We zijn allemaal Yin 

en Yang, we hebben allemaal beide nodig en we hebben allemaal enigszins behoefte aan jonge 

energie. Zo van ‘kom op, kom op!  Ik ga die kant op en het kan me niet schelen wat jij ervan denkt, ik 

moet het doen! Ik voel het instinctief, ik voel de impuls’.  Wees spontaan. 

 

En Cheiron die daar staat gooit als het ware een natte deken over het vuur. En vanzelfsprekend staan 

Pluto en Saturnus in Steenbok vierkant met Ram, en die zeggen ‘je gaat helemaal nergens heen 

totdat je werk af is. Je denkt toch niet dat je vrij kunt nemen als het jou uitkomt, je hebt 

verantwoordelijkheden, jonge vriend!’   

 



Dus we maken… dit is een nieuwe zoektocht en een nieuwe manier van uitdrukken en dat zal niet 

gemakkelijk zijn. Het kan wat tijd kosten, en het gaat misschien langzamer dan we zouden willen. We 

willen er bovenop zitten of afremmen, je kunt opboksen tegen externe autoriteiten om ons pad te 

kunnen vervolgen. Ik kreeg een beeld van een vrachtschip of een van die oceaan-cruisers die 

wegvaren uit de baai van San Francisco. We varen weg van de kade. Weet je hoe lang dat duurt?  Dat 

duurt uren voor die schepen om alles gereed te hebben en weg te kunnen varen op de zee. En als ze 

het ruime sop kiezen, dan gaan ze zo langzaaaam. Dat is als de aardse Stier op het water. Een van 

die… heb je die op het Panama kanaal gezien?  Die hebben van die mega Walmart-schepen; ze 

moesten het Panama-kanaal verbreden omdat er van die supertankers doorheen moeten met nog 

meer Walmart goederen. En met nog meer plastic speelgoed uit China dan ooit tevoren. En die 

dingen gaan langzaaaam. 

 

Dus het is wel interessant, want we zouden wel sneller willen gaan, Mercurius en Venus in Ram, de 

Zon en Uranus willen uitbreken en vrij zijn, maar we hebben die spanning en druk van de 

buitenwereld en de externe autoriteiten of gezinsleden of partners of wat dan ook en die zeggen 

‘wat is veilig, en denk aan mijn behoeften en angsten, dus wacht, wacht, wacht! Dat is jongleren. 

Mars in Tweelingen is jongleren. Mijn behoeften ten opzichte van de behoeften van anderen. En die 

balans vinden, dat zal ieder van ons in staat stellen om samen vooruit te gaan naar een nieuw 

tijdperk. En dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Dat zul je wel begrijpen. 

 

Maar hoe dan ook. Ik val zo in de rivier, ik wil zwemmen. Ik wil dit afronden.  

 

Ik wil klaar zijn met dromen en rond dobberen 

Ik moet aan het werk 

Want ik wil het zien, aanraken, proeven en voelen 

Een hele nieuwe aarde. 

 

Dit is de Zon die naar Stier gaat in de komende maand en die volle Maan die verlichting brengt. Dat is 

een opeenhoping van de afgelopen weken, het is nu tijd.  Tijd om vooruit te gaan. 

En doe het ook, als je het alleen moet doen, doe het dan alleen.  Als je iemand mee kunt nemen of 

een partner hebt, neem ze dan mee. Doe het samen. 

Die Maan is gelukkig, weet je. En Schorpioen wil een emotionele binding en samenkomen. Maar het 

belangrijkste is hier ‘een nieuwe aarde’.  Een nieuwe planeet; opgefrist, opgeschoond, gezuiverd, 

gereinigd. Dit is een prachtige tijd. Stier is eenvoud, schoon, elegant op een bepaalde manier. 

Onaangetast. Ga voor een zuivere planeet, met nieuwe manieren voor opruimen en helen van de 

rotzooi. Het patriarchaat is ontstaan uit onze Gaia, de moeder. 

Dus:  

 

Ik wil klaar zijn met dromen en rond dobberen 

Ik moet aan het werk 

Want ik wil het zien, aanraken, proeven en voelen 

Een hele nieuwe aarde. 

 

Dat je maar een prachtige aardse dag mag hebben. Aardse week. Aardse maand. Aards leven.  

Namasté, aloha, heel veel Aarde.  

  

Oh help, ik vergat aan te kondigen dat we alles voor de halve prijs verkopen in onze shop om onze 

nieuwe website te vieren. Het is een mega-site. We hebben een blog die je telkens kunt bekijken 



over de nieuwste dingen, geschreven artikelen van het droomteam. Zes astrologen erbij. Kijk in de 

aantekeningen hieronder en klik op die link.  

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


