
Pele-rapport van Kaypacha van 24 april 2019 

Hallo, goedemorgen, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 24 april 2019.  Ik voel dat 

ik geen zin heb om rond te rijden of te lopen vandaag. Dus ik ga iets doen met de computersimulatie. 

Dit is mooi, grappig en weer een beetje anders. Zoals je hier kunt zien, we gaan even kijken naar de 

nachtelijke hemel, of overdag, wat ook zo kan zijn, maar zoals je hier kunt zien is het 7.57 uur in de 

ochtend hier in Costa Rica. En we kijken naar het westen dus we gaan alle planeetstanden zien. Dit is 

Ceres en Ceres is een asteroide, maar het is een zeer sterke asteroide, ik heb het niet zo vaak over 

haar. En Jupiter en de Maan en je kunt de constellaties zien. Dit nu hier is Boogschutter, de 

constellatie van Boogschutter, het is niet het teken Boogschutter. Er is een verschil van 24 graden. 

Dus wat je dan moet doen is dat je de Maan en alle planeten 24 graden opschuift naar boven en dan 

zie je het teken. En dat heeft te maken met de precessie van de exuinoxen (de zonnewendes). Dat is 

de wisseling van de seizoenen. Dit is tropische astrologie. Er is ook zoiets als constellatie-astrologie, 

de siderische astrologie, de vedische astrologie, die feitelijk te maken heeft met waar al deze dingen 

staan in relatie tot de actuele constellaties. Ik zou een hele video kunnen doen over de verschillen, 

maar dat doe ik niet, want dit is slechts de introductie van het Pele-rapport. 

 

Op dit moment staat de Maan in de constellatie van Boogschutter, in het teken Steenbok. Saturnus 

en Pluto, je weet dat ik het over ze heb gehad, staan in het teken Steenbok voor lange tijd. Jupiter 

staat hier in Boogschutter maar het is in feite de constellatie, praktisch gezien, die je voorbij ziet 

komen. Hier is het serpent, ophiuchus die staat wat dichter bij…  nou, het is precies om de hoek, 

want het is op 23 graden Boogschutter, wat in feite 29 graden van de constellatie van Schorpioen is. 

Maar ik wil niet te technische worden, want ik weet niet hoe technisch je bent.  

 

Wat ik wil gaan doen, is kijken of je dit kunt zien, oké? Hier is de Saturnus/Pluto conjunctie. De Maan 

schuift vrij snel door, elke paar uur een graad, dus die gaat naar Waterman toe op vrijdag. Zondag 

naar Vissen, je kunt hier het vierkant zien van de Maan naar de Zon, dat kun je zien in de horoscoop. 

Het derde kwartier van de Maan, dat staat in de horoscoop die ik aan het begin van het Pele-rapport 

laat zien. Daar kun je even naar kijken. Hier zie je het nu, laat ik dit ding even vooruit schuiven, dat 

vind ik zelf zo gaaf. Ben je er klaar voor?  Laat ik 10 minuten opschuiven, nou ja, 13, wat maakt het 

uit? Dus nu staat het er zo: hier is Pluto met Saturnus bij elkaar, en hier hebben we dan de 

constellatie van Steenbok, en je kunt zien hoe klein die is. Dan Waterman en je kunt zien dat 

Neptunus precies op het hoekje van Waterman staat, ondanks dat hij in het teken Vissen staat.  

 

En Venus en Mercurius zijn zojuist weg gegaan uit Vissen naar Ram toe, we hebben het daarover 

gehad. Cheiron, we zijn zojuist Cheiron gepasseerd, want ze nemen afstand van Cheiron en hier 

uiteraard de Zon. Nu komt de Zon opzetten. En hier hebben we de constellatie van Stier, we weten 

dat Mars daar in het teken Tweelingen staat, in de constellatie van Stier. En we gaan even dwars 

door deze verschillende constellaties heen, terwijl ik wat aspecten doorgeef waar ik het vandaag 

over ga hebben.  Ik ga het hebben over Mars in wat we noemen, een T-vierkant. Je kunt dat T-

vierkant zien met Jupiter. En het staat in oppositie met Jupiter en vierkant met Neptunus. Dus dat 

noemen ze een T-vierkant (T-splitsing).  Zaterdag staat het exact vierkant. 

 

En het komt in een exacte oppositie met Mars, zondag 5 mei. Dus dat moet nog wel even wat 

afleggen, maar dit T-vierkant is effectief, Mars/Jupiter/Neptunus is wel een paar weken lang 

effectief. Dus nu kun je hier Jupiter zien, nogal superduper, toch? 

Je kunt niet echt de hoek zien, de verschuivingen, met dit programma.  

 



En ik wil het ook gaan hebben over zowel Pluto als Saturnus die retrograde gaan, ze staan stil en gaan 

retrograde lopen. Voor de eerste keer, ze doen dit elk jaar, ze gaan ongeveer zes maanden direct, en 

als de aarde rond hen heen draait, en ze inhaalt, dan lijkt het alsof ze achteruit lopen tegen de 

nachtelijke hemel, dat noemen ze retrograde, het is een optische illusie, maar dat doen ze ongeveer 

zes maanden lang. En als de Maan… en als de Zon.. pfff…. Als de aarde naar de andere kant gaat, dan 

lijkt het alsof ze vooruit lopen. Ze gaan dus altijd vooruit.  

 

Dus woensdag, vandaag, zit Pluto doodstil. Absoluut. Het is op 23 graden Steenbok. En hij gaat terug 

vanaf 21 graden, op 3 oktober en dan gaat hij vooruit lopen tot aan 25 graden, dat is op 25 april in 

2020. En dan draait hij zich weer om en gaat weer teruglopen. Dus hij gaat steeds vooruit en 

achteruit. Saturnus staat stil en gaat maandag retrograde lopen aankomende week. 20 graden en 31 

minuten. En dan loopt hij terug tot 13 graden en 54 minuten, op 16 september. Dus we hebben dat 

in mei, juni, juli, augustus, bijna vijf maanden lang dat Saturnus retrograde loopt en evenzo zes 

maanden Pluto die achteruit loopt. Dus we willen het daarover gaan hebben. En dat is waarschijnlijk 

genoeg voor ons om het over te hebben voor dit moment. Dus ik ga naar de camera en zal je iets 

bijzonders laten zien, en je uitleggen wat dat allemaal voor mij betekent.  

 

Oké. Hallo allemaal. Ik wil jullie iets bijzonders laten zien. Ik sta hier bovenaan op een ladder, ik heb 

de camera op een andere ladder gezet in de achtertuin. Want precies hierboven achter me zit een 

vogelnestje, met twee kleine eitjes erin. En de moeder zat op de eieren en ik kwam naar buiten en 

wilde wat yoga-oefeningen doen in de ochtend, en ik bouwde een soort relatie op met mama, op zijn 

minst in mijn gedachten, maar toen ik de ladder beklom vloog ze weg. Misschien als ik stil genoeg zit 

en hier lang genoeg zit, komt ze terug, want ze zit op die eieren elke dag. Misschien gaan we een 

paar nieuwe baby-vogeltjes zien. Ik weet niet precies welke soort het is. 

Ik had gedacht dat het wat spectaculairder zou zijn dan het is, maar ik dacht dat ze daar zou zitten en 

haar kopje zou omdraaien en naar ons zou kijken tijdens het Pele-rapport. 

Maar goed, misschien komt ze terug. 

 

Laten we ter zake komen, want er is nogal wat aan de hand. Wat ik nog niet heb benoemd in de 

introductie, is de zuidelijke maansknoop conjunct Saturnus. Boem!  Saturnus loopt vooruit en de 

knoop gaat retrograde en deze week, dinsdag, staan ze op exact dezelfde graad, 20 graden en zo’n 23 

minuten of zoiets, en dan gaat Saturnus retrograde, precies gelijk op met de maansknopen. Oh wow! 

De zuidelijke maansknoop en Saturnus, die samen op gaan helemaal tot aan 5 oktober. Ze staan 

slechts twee graden van elkaar af, meestal maar 1 graad. Het zijn maatjes voor zo’n 6 maanden. Dus 

hier zien we Saturnus en Pluto die stil gaan staan. En daarna gaan ze retrograde lopen. 

 

Saturnus komt niet terug op de plaats waar hij nu is gedurende negen maanden. Pluto komt niet 

terug naar de plaats waar hij nu staat voor bijna een jaar. Het zal volgend jaar maart zijn voordat 

Pluto daar weer terug komt.  Dus dit is de retrograde en dat staat voor reflectie. Opnieuw doen, 

overdenken, opnieuw evalueren, her-inneren. Her-, her-, her.   Dus dat is oké wow! En dat betekent 

dat je even pauzeert, stel dat je een wedstrijd aan het lopen bent, en je energie raakt op en je stopt 

om even op adem te komen… dan komt alles naar boven drijven. Alles komt opzetten. Zoals ik al zei 

in de laatste Pele-rapporten toen die zuidknoop bovenop Pluto stond, de poorten van de hel gaan 

open, toch?  Het is alsof de onderwereld zich opent.  De Kundalini rijst omhoog, maar het niet alleen 

de kundalini. Het zijn herinneringen, de kindertijd, vorige levens, karma uit het verleden. Tijd voor de 

gevolgen, oh help!  We hebben allemaal te maken met een aantal grote, diepe karmische, zware 

oude zaken. Oude gewoonten, oude patronen, oude angsten, oude verlangens naar zekerheid, 



financieel, emotioneel, familie… het zijn allemaal van die dingen die vastzitten. Alles wat vast zit 

komt naar boven.  

 

En wat is Saturnus?  Saturnus heeft te maken met verantwoordelijkheid. Het heeft te maken met 

zakendoen, het heeft te maken met geaard zijn, het heeft te maken met volwassenheid.  Tijd. 

Kronos. Objectiever worden, meer volwassen. Zou jij volwassen worden, heb je dat ooit gehoord? 

Saturnus verwacht als het ware van ons dat we opgroeien en volwassen worden. Objectiever zijn. De 

dingen niet zo persoonlijk opvatten en zo subjectief zijn en zo emotioneel, het is een beetje kil. Het is 

koud buiten. 

 

Saturnus is serieus; het is de oude noordenwind die op ons neerkijkt en oordeelt, beslissingen, 

contracten. En dat is ook het verbreken van oude contracten. Oude opvattingen van zekerheid 

verbreken. Financiële zekerheid. Dus we zullen de komende zes maanden economie zien, banken, 

beurzen, dingen zullen gaan omdraaien om iedereen een kans te geven. 

Zoals de mantra zegt: ‘dit is een test’.  Saturnus heeft te maken met begrenzingen, blokkades. 

Problemen, vertragingen. Het draait allemaal om de grote test van tijd. De test van de tijd is de test 

van de wil, van doorzettingsvermogen, van hoe diep je verlangen is, hoe je op je spoor zit, het is de 

grote test. 

 

Ben je echt je hoogste rol aan het vervullen in de samenleving en in de wereld. Dus dit is een tijd 

waarin veel onzekerheden omhoog kunnen komen, recht voor onze neus. En we kunnen… het kan 

angst veroorzaken. Dat is waar de mantra over gaat. Dit is een tijd waarin dat weleens terecht zou 

kunnen zijn.  Ik raakte mijn baan kwijt, ik raakte mijn huis kwijt, of ik ben zojuist gepromoveerd en ze 

willen dat ik miljoenen dingen tegelijk doe. Of ik heb een nieuwe website met nieuwe cursussen en ik 

leer ze dit en ik ben aan het reizen en ik heb teveel verantwoordelijkheden en ik ben bang, want 

misschien ben ik niet goed genoeg. Of ben ik niet volwassen genoeg, of niet oud genoeg. 

 

Misschien heb ik niet het gevoel dat ik een autoriteit ben, dus Saturnus kan twijfel brengen. Twijfel, 

maar ook schuldgevoel. Brengt het het verleden omhoog, zo van ‘voorheen heb ik het verpest, want 

de laatste keer wilden ze dat ik dit ging doen, en toen liet ik de bal uit mijn handen glippen’. De 

laatste wedstrijd, probeerde ik te scoren, maar ik werd getackeld.   Dus dit is… we gaan oplopen 

tegen onze eigen beperkingen. En de beperkingen die ons worden opgelegd door externe 

autoriteiten, bazen, overheden, de belastinginspecteur, banken, etc.  Dus we botsen er tegenop en 

we zullen echt ontdekken dat dit een test is. Uit welk hout ben je gesneden, kleine jongen? Kleine 

meid?  Kleine..wat dan ook.  Dus dit is whoooow! 

 

En, wat nog meer? Mars/Jupiter/Neptunus vierkant. Dus we komen in het serieuze, het sobere. Het 

is alsof we de bestuurskamer binnenlopen voor zes maanden. Iedereen is serieus, dit doet er echt 

toen, dit is echt van belang. We rekenen echt op jou, we verwachten dit van je. Je kunt het jezelf 

opleggen. Ik verwacht van mezelf dat ik perfect zal zijn en het ultieme en etc.  Dus dat is nogal een 

druk. Saturnus en Pluto!    Pluto maakt diamanten in de onderwereld. Diamanten worden gecreëerd 

onder enorme hoge druk. Snap je?  Ben ik dramatisch genoeg? Oh help! 

 

En wat gebeurt er dan? Denk maar eens na, je stopt Mars, Jupiter en Neptunus bij elkaar. Mars is 

actie. Ga ervoor. Jupiter staat voor het over alle grenzen gaan en breid je weg uit op weg naar 

vrijheid, en Neptunus staat voor ‘ vrij van wetten, regels en grenzen en multidimensionale realiteit op 

elke mogelijke manier.’ Dus zet Mars, Jupiter en Neptunus in een vierkant en dat is een aspect dat 

spanning produceert en weet je wat er dan gebeurt? Ik wil het allemaal uit mijn handen laten vallen 



en wegwezen hier! Geef me een vliegticket, zet me op een boot, zet me op een surfplank, stuur me 

naar bed, ik wil high worden, of geef me dit. Nogmaals, ik heb er genoeg van; van de druk, van de 

verantwoordelijkheid, van de verwachtingen, van de schuldgevoelens. Ik wil er vandoor. 

Dat gaat twee weken duren. Mars in Tweelingen, Mars in Tweelingen? En Jupiter in Boogschutter en 

Neptunus in Vissen, die beweeglijke tekens zijn hoe dan ook toch al wild en gestoord. Ik doe een hele 

workshop over het integreren van het wilde. Dat zit er aan te komen, ik ben het momenteel aan het 

opnemen, en ik probeer het toegankelijk te maken voor je.  Dus dit is heel interessant. Dit kan 

tegenstrijdig zijn. Oh jee, ik zit er middenin, oh man, ik moet eruit zien te komen, weg, weg weg! Oh 

help, ik word er opnieuw ingesleurd.  

 

Oh help!  Het is een soort pendule die heen en weer gaat van links naar rechts. Van ‘laat ik naar de 

kroeg gaan, het is vijf uur, de bel is zojuist gegaan, ik ga van mijn werk en rechtstreeks door  naar… 

naar het strand.’  Of zoiets, het is gewoon…  

 

En er kan ook teveel van zijn, en dat is escapisme. En het willen vermijden of ontkennen. Je hebt een 

kater en je verschijnt niet op je werk de volgende dag. Dus je vluchtgedrag of je verslavingen krijgen 

de overhand en dus dit is een tijd waarin je moet begrijpen dat je het jezelf niet zo moeilijk moet 

maken. Weet dat je heel gevoelig bent. Neptunus is momenteel heel erg gevoelig. 

 

En, zoals ik zeg in de mantra, de mantra van deze week gaat over vertrouwen in jezelf. Dat ik ben, dat 

ik hiertoe in staat ben. Ik kan het! En het zijn mijn gedachten of het is mijn ego die met al die angsten 

aan komen zetten, en met al die gehechtheden.  Het is dit driedimensionale beperkte perspectief dat 

maakt dat ik alleen maar kan zien wat er voor me is, ofwel wat ik kan aanraken, proeven, waarnemen 

en voel. Zoiets. 

 

Er is veel meer. Mars, en hier gaan we, we doen een hele module over aspecten, planetaire relaties. 

Als je er nog niet van hebt gehoord, of je er niet voor hebt ingeschreven, wil je wellicht de nieuwe 

website bekijken, en je inschrijven voor deze zeven, acht weken durende cursus over aspecten. Heel 

krachtig. Laten we naar de aspecten kijken.  

 

Mars staat in een 90 graden vierkant. Hij gaat samen op met Neptunus op 7 december. En die 

conjunctie zaait een zaadje; Mars/Neptunus staat voor ‘ik wil een spirituele strijder zijn’. Of ‘ik wil de 

hemelpoorten bestormen’. Mars en Neptunus in Vissen is dat ik mezelf wil verenigen met Neptunus. 

Oneindige geest, echt prachtig. Dans, kunst, muziek. En nu, drie of vier maanden later, staat het 

vierkant. En dat is de tijd voor het zaadje om naar buiten te komen en zich te manifesteren in iets.  

 

Dus ja, je had een droom, of je had een hallucinatie of zoiets. En nu is het ‘Oké. Dans die dans, voeg 

de daad bij het woord, pak die droom op en maak er een film van of wat dan ook.  Zie je wat ik 

bedoel? Dus het is wel een uitdaging. En het verleden dat aan je trekt, zegt ‘laat het een droom 

blijven’ of ‘ik ben er niet klaar voor’.  Of ‘ik ben niet groot genoeg, niet oud genoeg, niet slim genoeg, 

niet goed genoeg’.  Dus Mars wil als het ware uitbreken uit de onschuldige kindertijd in de 

volwassenheid. Zo van ‘laten we dit nieuwe tijdperk creëren. Laten we er een nieuwe planeet van 

maken’.  

 

En laten we dan nog meer terug gaan, naar Jupiter. Mars staat 180 graden van Jupiter af. De laatste 

keer dat Mars conjunct Jupiter stond, was in januari 2018. Dat is zestien maanden geleden. Denk 

maar eens aan waar je toen was of wat er toen speelde in januari 2018 voor jou.   Dat was een 

zaadje. Dat was een zaadje Tijd om in iets nieuws te geloven. Tijd om je overtuigingen bij te stellen. 



Tijd voor vertrouwen, te geloven. Je te openen voor nieuwe natuurwetten. Een nieuw en dieper 

begrip van je levensdoel. Van de betekenis van je bestaan. Van al dat is. Laten we Jupiter gaan ‘doen’.  

 

En nu, zestien maanden later, na een hele lange retrograde periode in Waterman, weet je nog, schiet 

Mars in de rondte en hij komt in een 180 graden oppositie. En nogmaals, de oppositie heeft te maken 

met relaties, zakelijk, romantisch, andere mensen, samenleving. En daar kijk je nu naar, je 

onderzoekt, je kijkt ernaar en wat zijn je nieuwe lessen, je nieuwe filosofie over het leven. Ben je 

werkelijk klaar om dat boek te schrijven. Of die nieuwe groep les te geven of die cursus of zo. Dus dit 

is echt een grote testperiode. Dus de mantra voor deze week is:  

 

Als het allemaal echt serieus wordt en ik word bang 

Moet ik uit mijn hoofd gaan 

En me realiseren dat het een test is voor vertrouwen 

Omdat ik één ben met het goddelijke  

 

En daar gebruik van maken. Van deze Mars Neptunus en deze Mars Jupiter en ja, dit is ook het helen 

van de wond. Mercurius en Venus, dat kun je zien in de horoscoop, nemen afstand van Cheiron in 

Ram, waardoor we allemaal wel te maken hebben met het gevoel van onvermogen of ‘ik ben niet 

goed genoeg’, voor de komende acht jaar, maar we kunnen dat helen. En het is nu tijd om daarover 

heen te komen met geloof, hoop en liefde.  

Onvoorwaardelijke zelfliefde en aanvaarding, niet alleen van jezelf maar ook van je realiteit. Ook dit 

zal voorbijgaan. Het zijn allemaal cycli, het gebeurt allemaal gewoon en het zal allemaal goed komen. 

 

Jij bent oké, ik ben oké, dit is oké. Haal adem, Mars in Tweelingen, een luchtteken. Relax. Dit is… 

De Zon in Stier. Dat is gewoon dat we er klaar mee zijn, met die Zon/Uranus. De Zon neemt afstand 

van Uranus. Ons zenuwstelsel krijgt als het ware een opdonder, een schok.  Dat was afgelopen week, 

maar het is nu tijd voor de rimpelingen die langzaam afnemen. Dus, 

 

Als het allemaal serieus wordt en ik word bang 

Moet ik uit mijn hoofd gaan 

En me realiseren dat het een test is voor vertrouwen 

En dat ik één ben met het goddelijke 

 

Dat je je éénheid met het goddelijke mag realiseren. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


