
Pele-rapport van Kaypacha van 1 mei 2019 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha in Beltane op 1 mei 2019.  En ik ben hier buiten in Glastonbury.  

Ik heb de Tor achter me bij deze rapportage. Ik weet niet of je de Tor kent, maar je zult het wel zien. 

Een historisch monument. En dit is een bijzondere Beltane-viering. In feite is Beltane het kruispunt 

als de Zon in het midden is van de equinox in de zomerzonnewende, 15 graden Stier.  En dat is 

precies waar we een nieuwe Maan hebben, op 14 graden en 11 minuten van Stier. Dat is vrijdag, dus 

je bent op tijd voor dat moment. Dit is de oorspronkelijke Beltane, maar we vieren het op 1 mei en 

we hebben de Maypole opgezet, met de Maypole dans. 

En wat is er nog meer aan de hand, naast die nieuwe Maan? 

 

Op dit moment is de Maan in Ram en die gaat naar Stier. En dan hebben we vrijdag een nieuwe 

Maan, maar ondertussen -vandaag- staat Mercurius vierkant met Saturnus. Mercurius loopt zo snel, 

soms zelfs twee graden per dag. Die raast en raast gewoon maar door. Dus die staat morgen vierkant 

met Pluto en dan driehoek Jupiter en dan gaat hij door tot maandag en dan schiet hij naar Stier. En 

dat is… ja, hij loopt tegen Uranus op en dan komt hij langs verschillende dingen.   

 

Kijk eens naar deze jongens, ik vind ze geweldig. Ik vraag me af of ik kan inzoomen op ze, laat ik het 

eens proberen. Ja, ik kan inzoomen op mijn kleine oude vriendjes. Kijk eens naar deze, ze zijn mij aan 

het onderzoeken. Afgelopen week was het de mama-vogel en nu maak ik de schapen bang. Ik weet 

dat dit gevoelig ligt voor sommigen van jullie, al denk ik dat ze het wel goed vinden.  

 

En wat is er naast Mercurius nog meer aan de hand? Venus. Venus reist door en volgende week komt 

ze vierkant te staan met Saturnus. Maar het allerbelangrijkste waar ik het over wil hebben, is Mars in 

oppositie met Jupiter. Dat is zondag exact. Hij stond afgelopen week vierkant met Neptunus, dus we 

hebben een grote Mars/Jupiter/Neptunus T-vierkant in de beweeglijke tekens Tweelingen, 

Boogschutter en Vissen. Dus ik zal naar de camera gaan en jullie daar iets over vertellen voordat het 

begint te hozen. Met onze schapen… er staan daar verderop ook een paarkoeien. 

 

Ha ha ha!  Happy Beltane. 

Jazeker, het vieren van de vruchtbaarheid. De Stier. Dit is de tijd van het jaar. De wilde, de vrije, niet 

bepaald zoals Mars in oppositie met Jupiter en vierkant Neptunus. Ongebonden, ja de ongebonden 

Mars is deze krachtige, machtige mannelijke fallische energie.  In oppositie met Jupiter. Jupiter in 

Boogschutter, dat is zijn huis.  Van de natuur, de wilde natuurwet, vrijheid, en uitbreiding. 

Dus dit is echt een prachtige mooie schitterende tijd om zoiets te vieren. 

De vruchten komen opzetten, de bloemen. Ik wil een paar beelden schieten van deze bloemen hier. 

Alles staat in bloei en aan het bloesemen.  

 

Kun je de Tor achter me zien? Het begint een beetje te miezeren boven mijn hoofd, er is een klein 

buitje, maar dat daar is de Tor, op de top van de berg. Hij staat fier rechtop, al heel veel jaren. En 

waar gaat dit over; Stier, vaste aarde. 

Vaste aarde, dat sterke, met Aphrodite als heerser. Venus, de vrouw. Dus we hebben een prachtige 

tijd.   

 

En vanzelfsprekend Mercurius die binnenkort naar Stier gaat.  Venus op dit moment vierkant met 

Saturnus en Pluto. Verdieping, verdiepen, verdiepen. En uiteraard ook met de maansknopen, want 

Saturnus staat conjunct met de zuidelijke maansknoop vandaag. Ik heb het er al vaker over gehad, 

het is een verdieping en ook de mantra van vandaag gaat over die verdieping, verdiepen, verdiepen. 



Het vrouwelijke is aarde en water in de astrologie. Dat gaat er diep in naar beneden, het is de kracht 

en vermogen van moeder natuur en moeder aarde. En de vrouw zelf en dat is oeroude, oude, oude 

wijsheid.  En wat doet die oeroude, wijze moederenergie? Ze houdt ons vast, ze ondersteunt ons. Ze 

voedt ons, uit haar zijn we geboren en we zullen als as terugkeren. We komen en gaan, deze fysieke 

lichamen zullen ontbinden. Het is zo’n zeer krachtige vrouwelijke goddelijke energie. 

 

En we weten dat ze door duizenden jaren van patriarchaat heen is onderdrukt, er is geprobeerd om 

haar te overmeesteren, getracht haar te overheersen, gepoogd haar te onderdrukken. Gebruikt, 

uitgebuit vanwege al haar bronnen. Haar water vervuilen en al haar bomen omgehakt. Het is heel erg 

zwaar geweest. 

 

Dus de vrouw is diepgaand verwond. Deze vrouwelijke goddelijke energie, onze eigen moederenergie 

is gebruikt en misbruikt. En daar is sprake van veel pijn; in ‘zijn verhaal’  zit veel van ‘haar verhaal’, en 

dat is een verhaal van misbruik. Het is een verhaal met allerlei gebruik en misbruik erin. Ze is nog 

altijd hier. Nog steeds gevend, nog steeds bloeiend, de bloemen. Ze geeft nog steeds haar mineralen 

af aan de bomen en het water.  Dit is een beeld van onze eigen evolutionaire ontwikkeling, onze 

eigen, nu opkomende energie van de vrouw, en dat komt opzetten in ieder van ons. 

 

En deze Beltane periode, deze nieuwe Maan in Stier is een tijd om deze prachtige vrouwelijke 

energie te vieren. En die mooie vrouwelijke energie is geduldig en is medelevend en het is bestand 

tegen al dat trage mannelijke leren en ontdekken. En tegen het saaie, de club, de barbaren, de ruwe, 

de onwetende. Er zit zoveel tolerantie in de vrouw. 

 

Dus Venus is zacht, en de noordelijke maansknoop in Kreeft, het waterteken van voeden en 

liefhebben en vasthouden. Dus dit is een tijd van verdieping. En de mantra van vandaag gaat over het 

naar binnen gaan; Stier. Deze aarde geeft ons onze bronnen en niet alleen fysieke bronnen, maar al 

onze bronnen. Onze talenten, capaciteiten, bezittingen, het brengt iets binnen. Het is het 

ontvankelijke element van dat vrouwelijke. En die stabiele, vaste aarde, die stevig vasthoudt, 

volhardt en geeft en ontvangt.  En ontvangt en geeft terug.  

Dat is die prachtige manier van ademhalen, in en uit. En het is een prachtige dans. Dat is waar de 

Maypole dans over gaat, waarin ze samen de linten weven.   En het weeft de mannelijke en de 

vrouwelijke energie door elkaar. 

 

Dus dit is en tijd zou ik zeggen, waarin het tijd in om heel diep naar binnen te gaan. Ik kreeg deze 

mantra midden in de nacht gisterenavond en ik ben er niet helemaal zeker van wat het betekent, 

dus… 

Maar ik voel er diep op in en ik voel in deze tijd met al die Steenbok, Saturnus, zuidknoop-energie al 

die spanning. Het is tijd voor ieder van ons om diep van binnen te graven en die ‘ouder’  te vinden, 

die hoeder van wijsheid. Die Grote Moeder, Vader-energie.   Moeder Aarde en vadertje Lucht. Dat is 

werkelijk de Steenbok/Kreeft-as waar die maansknopen nu doorheen gaan. 

 

Dus het is ook een tijd zou ik zeggen, waarin we, als we niet afdalen en we gaan niet op zoek naar 

een grotere macht en kracht, en we blijven aan de oppervlakte, dan kunnen we weggeveegd worden, 

we kunnen gepakt worden door de wervelstorm en door wat er allemaal gebeurt. We kunnen echt 

kwaad worden en wraakzuchtig. En dat kan leiden tot de vrouw die de man aanvalt, of afbreekt. En 

dat is jezelf terugtrekken en niet geven en ondersteunen. Niet voeden, maar eerder je in woede 

terugtrekken. En afschermen en je afsluiten. Dus de uitdaging in deze tijd is je hart open te houden. 

En in een kwetsbare, liefdevolle staat te blijven. En toe te laten, wat de grote moeder aarde al die 



duizenden jaren doet. Je zou het idioten kunnen noemen, je kunt het dwazen noemen, maar wat 

doet ze? Ze geeft liefde en zorg aan ieder van ons, zonder uitzondering. 

 

Ja, tolerantie. Tolerantie, geduld en compassie. De Grote Moeder.  Dus de mantra: 

 

Ik word langs de lat gelegd 

Ik weet niet precies waarom 

Maar ik weet dat er diep van binnen 

echt nog veel meer is 

 

Ik ben zoveel meer. Het 45-graden aspect van 0 graden Ram tot 15 graden Stier, dat is een semi-

vierkant en dat is een flink Yin-aspect van diep in onszelf graven en nieuwe bronnen vinden, nieuwe 

manieren om geld te verdienen, nieuwe inkomstenbronnen. Nieuwe capaciteiten, nieuwe talenten. 

Ik wil je aanmoedigen voor de komende maand want deze nieuwe Maan zet de toon voor de 

komende maand. Pak een nieuw instrument, begin aan een schilderij. Doe iets moois. Maak van de 

wereld een mooiere plek, als gevolg van iets dat je in jezelf hebt ontdekt. En misschien ontdek je wel 

een nieuwe passie. Een nieuw verlangen. Een nieuwe intentie. Zingeving, een doel in je leven met dit 

prachtige T-vierkant van Mars in oppositie met Jupiter. 

 

Dus ik wil je aanmoedigen om zowel diep naar binnen te gaan, als naar boven, hogerop en verder, 

naar Neptunus vierkant Jupiter. Jupiter in oppositie met Mars en Mars vierkant Neptunus.  De 

planeten dansen altijd de dans.  Dat je je ook maar bij ze mag aansluiten. 

 

Nogmaals: 

Ik word langs de lat gelegd 

Ik weet niet precies waarom 

Maar ik weet dat er diep van binnen 

echt nog veel meer is 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


