
Pele-rapport van Kaypacha van 3 april 2019 

Wat is er aan de hand, aardlingen?  Auwww!!! 

Kaypacha hier met het wekelijkse Pele-rapport. 3 april 2019. We hebben het gered tot 1 april 2019. 

Kun je geloven dat je dat hebt gehaald.  

Ik moest naar de rivier toe, ik moest blijkbaar dingen loslaten, ken je dat gevoel, wat er allemaal aan 

de hand is? En de Maan staat nog steeds in Vissen, loslaten, loslaten. Venus in Vissen, Mercurius 

conjunct Neptunus in Vissen; water, water, water.  Ether, magie, de mystieke Vissen. Zolang je maar 

niets voor elkaar hoeft te krijgen is het allemaal leuk.  

Ze gaat vandaag naar Ram, later op de dag, dus dat zal niet lang meer duren, jongens en meisjes, 

moeders en vaders en iedereen daar tussenin. Ze gaat naar Ram vanavond en dan hebben we een 

nieuwe Maan. Ik zal de Sabian Symbol lezen voor de nieuwe Maan op 15 graden en 17 minuten Ram.  

Gosh, kijk eens naar die rotsformatie!  Dit is een goede camera, kijk maar eens. 

 

Kijk hier eens naar, ik sta er precies tegenover. Ik denk niet dat ik de hele steen kan vangen in één 

beeld. Dit is echt een enorme steen, zeg.  Maar goed, terug naar de sterren. 

Woensdag, de Maan staat vierkant Jupiter en dan morgen hebben we de zuidelijke maansknoop 

exact conjunct Pluto. Zoals ik al zei, dit gaat een paar maanden duren. Dat zijn de belangrijkste 

dingen, het zijn de poorten van de hel die open gaan, zoals in de mantra van afgelopen week. En het 

is nog niet voorbij. Maar het is morgen exact en het zal wat gaan afnemen en dat is vierkant Eris. 

Laten we de nieuw ontdekte planeet niet vergeten daar, die vierkant staat met de maansknopen. Ik 

kan het vandaag even over Eris hebben, de grote Godin van de verdeeldheid. Je zou enigszins wat 

verdeeldheid in je leven kunnen ervaren. En zaterdag gaat de Maan naar Stier na die nieuwe Maan, 

vrijdag, en die raakt uiteraard Uranus; zaterdag, zondag.  

 

Zondag is vrij aangenaam; Mercurius komt in een mooi sextiel met Saturnus, en de Maan komt 

maandag in een mooie driehoek met Saturnus. Maandag gaat ze Pluto gezelschap houden. En in al 

deze tijd hebben we Venus conjunct met Neptunus, komt dichter en dichterbij door de week heen en 

staat exact aanstaande dinsdag conjunct Neptunus. Tegelijkertijd hebben we de Maan die conjunct 

staat met Mars iets later op de dag.  En dan, aanstaande woensdag, en dat bouwt zich ook een hele 

tijd op, komt de Zon conjunct met, ik bedoel vierkant met Saturnus. We hebben een nieuwe Maan in 

Ram, in het midden van Ram, en die staat zo’n beetje vierkant met Saturnus, het is een grote orb, 

maar ja, het gaat dus om de Zon vierkant Saturnus, en Jupiter staat stil en misschien heb ik het nog 

over Jupiter die stil staat om retrograde te gaan, de volgende week.  Nu zal ik even een plek gaan 

zoeken om hier iets over te vertellen en te kijken wat er aan de hand is. 

 

Oké, dat is het. Ik nam een dag vrij, ik was eigenlijk ziek; Mercurius is het hoofd, Neptunus is water of 

slijm. Ik zat vol met slijm. Mercurius/Neptunus, wow, wat was dat voor een conjunctie, hè? Ik bedoel, 

het was bijna twee weken een soort time out. Ik ben blij dat Mercurius weg gaat bij Neptunus. Ik wil 

maar zeggen, het kan goed zijn voor slapen en dromen, maar het is niet goed om iets voor elkaar te 

krijgen. Er is niets mooiers dan Venus die naar Neptunus loopt. Dat is echt prachtig. Venus is de 

lagere octaaf van Neptunus. Neptunus, spiritueel, goddelijke liefde, Venus de aardse liefde. We 

hebben hier liefde en liefde, die samenkomen op dit moment. Dit zou een hele mooie week kunnen 

zijn, als er niet ook andere dingen zouden spelen. Oh help! 

 

Maar laten we er eens naar kijken, we hebben de nieuwe Maan in Ram die zegt, net zoals de mantra 

zegt, Ram is instinct. We moeten ons instinct vertrouwen. Het is ons ‘zelf’, de zonnevlecht.  Boem! Ik-

mij-mijn. Ik vertrouw erop dat ik ‘weet’ en zal doen. 



Wat goed is en goed voor mij is. Dit is Ram, dat is geweldig, we hebben dat nodig. Voor de afgelopen 

week, toen de Zon naar Ram ging, stond hij conjunct Cheiron. De gewonde Ram. Dus je kunt  

misschien last hebben van ‘ik weet het niet helemaal’ of twijfelen aan jezelf. Of een zwakker worden 

van mijn fysieke lichaam, zo van ‘Bam! Wacht eens even, laat ik daar eens even naar kijken’. 

Onderzoeken via spirit, contact maken met het Goddelijke, misschien weet je het niet. Het kan wat 

beangstigend zijn, onzekerheid. De Zon en Cheiron, precies op de cusp van Ram, met Mercurius en 

Neptunus. Mercurius en Neptunus in Vissen kunnen tot neurosen en psychosen leiden, tot aan het 

gevoel van in paranoïa-land te zijn.  

 

Dus het is van, whooo, het zou mooi zijn als de Moon uit Vissen komt, de Maan gaat over een paar 

uur naar Ram. 

En morgen staat ze er volledig in en vrijdag komt ze de Zon tegen en ik wil maar zeggen dat dit 

weekend ‘in beweging komen’ betekent. Ga erop uit, maak het waar, maar het in orde, het gaat een 

nieuw begin geven, een nieuwe maancyclus, nieuwe dingen die gaan gebeuren, nieuwe dingen die 

gaan komen.  

Het gaat prachtig worden met Mars in Tweelingen: praten, netwerken, foto’s maken en video’s en 

uitreiken en dingen doen, kunst creëren en dat soort dingen, met andere mensen. 

 

Venus en Neptunus; kunst. Mars en Tweelingen; andere mensen.  Er is één ding dat zal gaan 

gebeuren.  Die verdraaide Saturnus, Pluto en de zuidknoop in Steenbok. Er kan wellicht een 

autoriteitsfiguur komen, het kan een overheersende partner zijn, het kan je baas zijn, het kunnen je 

kinderen zijn, het kunnen je ouders zijn. Het kan de politieagent zijn, die roet in het eten wil gooien. 

Er kan iemand zijn die zegt ‘jij hebt een baan, je mag geen dag vrij nemen, je kunt niet gaan liggen 

slapen, je kunt niet thuisblijven en gaan zitten tekenen. Er is nu een soort strijd gaande die echt tot 

de ‘oude school’ behoort, patriarchaal; je moet dit doen, je moet hier verschijnen, je moet zus en zo 

zijn. En niet op jouw manier’.   

 

Dus we hebben allemaal te maken met de muziek en de dans; met het duwen en trekken tussen de 

noordknoop in Kreeft. Ik moet echt mijn eigen regels maken, grenzen, ruimte en tijd. En Steenbok, 

waarbij ik moet doen wat een ander wil, wat een ander zegt, wat ik eerder heb afgesproken. Dus 

Ram is vierkant, op een natuurlijke manier. De zelfbevestiging staat vierkant tussen de familie-Kreeft 

en de baas-professional Steenbok. Dat is onderdeel van het hoofdkruis en staat in oppositie met 

partnerschap. Dus een nieuwe Maan in Ram daagt onze familierelaties, partnerschappen en ons 

werk uit. Dus dit is een maand van ‘Weet je wat?’  Ik moest denken aan die song, maar ik wil mezelf 

niet te gedateerd uitlaten want het is een oude song, het is ‘Hé hé, ga jij van mijn wolk af’. Ik meen 

dat het van de Rolling Stones is, maar het is zo lang geleden.  

Misschien heb je dit weekend of deze week nodig om wat grenzen te stellen. En maak er gezonde 

grenzen van en zeg: ‘ik wil gewoon niet… ik heb echt wat tijd nodig. Ik heb echt wat ruimte nodig. En 

het kan moeilijk zijn voor mij om mezelf uit te spreken, maar dit is een goede tijd; Mars in 

Tweelingen om dat soort gesprekken te hebben. En echt duidelijk te zijn dat je zegt ‘ik weet het, ik 

ken mezelf, en ik ken en vertrouw mijn lijf, mijn instinct en mezelf. En ik moet deze weg vervolgen.  

 

Dus dit kan een tijd zijn van het breken met oude voorwaarden, afspraken, contracten, banen, 

wetten en regels, om nieuwe afspraken te maken, banen, wetten, regels die meer ruimte laten voor 

jouw creatieve zelfexpressie. Jazeker! 

 

En je doet dat, en dat is waar de mantra over gaat; in feite geven we en nemen, vormen we en 

kneden we een nieuwe realiteit. Dat valt niet gewoon zomaar uit de lucht zoals we weten sinds 21 



december 2012, toen we dachten dat het gewoon uit de lucht zou vallen. Dat de aliens naar beneden 

zouden komen en dat het allemaal gewoon zou gebeuren. Niet dus! 

Nee, het is aan ons om dat te verdedigen en onze waarheid te geven, onze waarheid te spreken en 

daarna te luisteren en medewerking te verlenen en te geven en te nemen; en te kneden en te 

vormen. En dan te zeggen ‘oké, ik kan dit wel doen’. Nee, nee, nee, ik wil dat niet doen, maar oké, ik 

zal het doen. Ik houd van je, dus goed. Maar ik ga dat niet doen’. Dit is dat hele… dit is Mars in 

Tweelingen en dat is goed. Dat zijn goede dingen. Het zijn goede dingen. Gedaan vanuit echte liefde, 

maar het andere aspect dat ik naar voren wil brengen, is de nieuwe realiteit. Wat is de nieuwe 

realiteit? Ik zal het Sabian symbool voorlezen voor de nieuwe Maan: het is té mooi! Dat is waarom ik 

eerst moest gaan zwemmen.  

 

Normaal doe ik het Pele-rapport en maak het in orde voordat ik ga relaxen, maar vandaag had ik het 

gevoel ‘ik duik er vandaag eerst even in, het was bijzonder heet en ik had dit Sabian symbool gelezen 

voor de zestiende graad Ram.  

De nieuwe Maan die de toon zet voor de komende maand, ben je er klaar voor? 

 

Natuurgeesten worden aan het werk gezien in het licht van de zonsondergang. Het kernbegrip is 

afgestemd op het potentieel van onzichtbare krachten van de natuur.  De watergeesten, de gnomen 

en de feeën. Ja, de magische, magische wereld van de kinderen. Oh ja. Zoals in de afgelopen weken. 

We moeten de kinderen beschermen, we moeten het innerlijke kind beschermen, zodat het 

innerlijke kind open blijft staan voor de magische mysterie tour. 

Ik ga het niet helemaal lezen. Hij heeft het over het feit dat de zonsondergang een bijzonder moment 

van de dag is, waarbij die zonne-adelaarskracht druk bezig is en de kleuren zichtbaar maakt en het 

licht verandert. En de natuurgeesten verschijnen.  

 

Maar het mooiste dat ik wel wil voorlezen, en dit is heel belangrijk.  Als dit… hij zegt dat niet vaak, als 

dit Sabian symbool het bewustzijn bereikt van iemand die op zoek is naar betekenis, zou het gezien 

kunnen worden als een uitnodiging om open te staan voor de mogelijkheid om het leven te 

benaderen op een holistische en niet rationele intuïtieve manier.  

En dat is Ram, dat is niet rationeel en intuïtief, het is instinct. Het is ‘ik weet’, het is heel gaaf. 

Het impliceert een oproep tot re-potentialisering, en wat dit ook betekent, is het proces van “het 

worden als een klein kind”.  Ik vind het echt geweldig!  Oh help, als een klein kind worden, dat was de 

mantra van afgelopen week, en nu is het deze week een nieuwe Maan en die heeft te maken met 

Vissen en Ram. Het oppakken van die magische, intuïtieve onschuld en dat gaan leven en erop 

vertrouwen.  Het vertrouwen en het dan de wereld insturen.  

 

We komen uit Steenbok, Waterman en Vissen en we beginnen aan een nieuwe cyclus, boem!  

Mercurius gaat naar Ram en dan Venus. En Mars komt eruit. En aaauw! Jazeker! 

 

Ik vertrouw mezelf in het weten en doen 

Wat voor mij goed en het beste is, 

Om te geven en te nemen, te kneden en te vormen 

Een nieuwe realiteit. 

 

Ik heb het er al eerder over gehad, dus ik hoef het daar niet meer over te hebben. Genoeg gepraat.  

We willen weg uit Mercurius en naar Venus gaan. Mercurius zegt: ‘Dag Neptunus’ en Venus zegt:  

hallo Neptunus’. Tijd om de prachtige liefde te bedrijven in de zonsondergang en in dat prachtige 

kind te komen, het intuïtieve onschuldige zelf en omdat dat te kunnen doen, moeten we loslaten. 



En totdat je dat hebt gedaan, weet je echt niet hoe stevig je je hebt vastgehouden, totdat je loslaat. 

En dan kijk je terug en denk je ‘wow!  Ik zat daar echt in gevangen, ik dacht echt dat dit het was. Ik 

hield echt daaraan vast.’ Het is echt verwondering. En dan, als je echt loslaat en je geeft je over en je 

valt in het water, dan draagt het water je.  Spirit ondersteunt ons en je krijgt een nieuw fundament. 

En dat is opnieuw…. Wat is het?  Opnieuw potentialiseren; Ram is potentieel en de nieuwe Maan is 

re-potent. Re-potentialiseren. Wat een verdomd mooi woord voor deze week. 

Je zou de mantra kunnen terugbrengen tot één woord, re-potentialiseren. Tjonge jonge, wat nog 

meer?  

 

Een paar aankondigingen; als je mijn facebookpagina volgt en zo, dan zag je dat ik in Glastonbury 

voor Beltane, in minder dan een maand, jazeker!  En ik doe een webinar. Ik wil nog wat meer 

vertellen over deze Pluto-zuidknoop, Saturnus want dat gaat een paar maanden duren. Oké jongens, 

het is vrij zwaar en het gaat diep. En ik ga dat doen met het hele droomteam, zet het in je kalender, 

14 april, ik meen dat het op een zondag is. 

Ik ga dat samen doen met het droomteam en we gaan het hebben over wat er aan de hand is in een 

astro-update. En we zullen je alles vertellen over de complete cursus die we doen, zodat je je eigen 

astroloog wordt. Dat gaat geweldig worden. 

Dus ik hoop je daar te zien, of ergens anders en tot dan… doe mee, stap er even uit en doe mee.  

 

Namasté, aloha, heel veel liefde.  

  

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 


