
Pele-rapport van Kaypacha van 15 mei 2019 

Hallo, goedemiddag vanuit Granada in Spanje. Dit is Kaypacha met het wekelijke Pele-rapport voor 

15 mei 2019. Ik geef de astrologie door voor deze week. Ik weet dat zowel de Zon als Mercurius 

beide naar Tweelingen gaan. Tweelingen gaat over ‘de stad’. Ik maak een beetje een snelle start, ik 

ben hier maar kort in deze prachtige stad Granada en vandaag is de eerste dag. Ik heb een workshop 

gegeven en ik ben nu even op onderzoek uit.  Laat ik eens kijken, als ik hier naar boven wandel, ben 

ik misschien in staat om even een beeld te tonen van Alondra.  

Maar ik probeer wat water te vinden voor in het Pele-rapport. Vandaag is echt mooi, want Venus 

komt binnen in Stier. Er kan niets op tegen het heerlijke voedsel van Spanje. We gaan even naar de 

hammam, we krijgen daar een massage, en een stoombad en een heerlijk, prachtig Turks bad, met 

die Arabische moskeeën en met de prachtige, zinnenprikkelende, heerlijke, mooie Stier-energie. 

We hebben vier planeten na elkaar, dus Venus gaat naar Stier en dan hebben we voor de rest van dit 

weekend vier planeten; de Zon, Mercurius, Venus en Uranus allemaal in het teken Stier. Mercurius 

staat helemaal aan het einde, driehoek met Saturnus, morgen en driehoek met Pluto op vrijdag. Het 

gaat maar door met die prachtige aardse driehoeken, met vier planeten in Stier en dan Saturnus en 

Pluto daarboven in Steenbok. We hebben alsmaar met de ‘aarde’ te maken.  Klaar ervoor of niet, of 

je het leuk vindt of niet.  

En dan staat de Maan in Weegschaal in oppositie, terwijl het volle Maan is, die staat op 27 graden en 

39 minuten in Schorpioen. Jazeker!  En dus die Stier/Schorpioen-as is helemaal actief, ik ga het daar 

vandaag over hebben. 

En daarnaast hebben we nog Mars, Mars gaat vandaag naar Kreeft. Weg uit het luchtteken, in een 

waterteken; bepaald wat stomende en vurige emoties, die misschien aan de oppervlakte komen met 

die volle Maan in Schorpioen, water.  

Ze zal uiteindelijk driehoek komen met Mars. Dit zijn de meeste aspecten die er momenteel worden 

gemaakt. De Maan gaat donderdag naar Schorpioen, zaterdag is het volle Maan en dan gaat ze 

zondag naar Boogschutter. 

Wat belangrijk is en waar ik het ook over wil hebben.. oh ja, dit is Alhambra. Alhambra is gebouwd 

door de Arabieren, ze kwamen van Marokko.  En het is een zeer machtig, mooi, geweldig fort 

daarboven, met die paleizen en zo. Het is nogal fenomenaal als je nog niet in Granada bent geweest, 

dit kan iets zijn dat je echt wilt zien.  

Maar goed, Venus staat conjunct Uranus, dat is zaterdag exact. Maar zoals ik zei reizen de Zon en 

Mercurius de hele week samen op. Venus wordt vergezeld door Uranus feitelijk de hele week. En dit 

is waar ik me een beetje op wil focussen, ik denk dat ik even naar beneden ga, naar die kleine beek 

hier en een plekje ga zoeken, voor de camera ga staan en jullie er van alles over ga vertellen. Ja ja! 

 

Oké, Oké, Oké.  

Ik kan wel eeuwig blijven knoeien met de camera en de achtergrond. Tjonge jonge, ik moest over 

deze muur klimmen en ik weet niet of… er is hieronder niemand. Het is rustig en stil.   Maar goed, ja 

dit is de tijd, dit is de mantra, ik wil dieper ingaan op… Stier!  

Venus conjunct Uranus, Zon conjunct Mercurius die een driehoek maken naar boven, naar Steenbok 

en deze aardetekens; het is tijd om fysiek bezig te zijn, zoals ook afgelopen week. Ik meen dat ik het 

over geld heb gehad, het is waarschijnlijk mijn eerste mantra waarin het over geld ging. 

 



Dus wat is Stier, tweede huis, met Venus als heerser; Aphrodite, de Godin van de liefde en 

schoonheid. Schoonheid.  En niet alleen schoonheid, maar de vrouwelijke eigenschap om te 

ontvangen. Dus ze heeft te maken met overvloed. Ze heeft te maken ons vermogen tot liefhebben 

van onszelf, wat ons een nog groter vermogen tot ontvangen geeft. En dat brengt nog meer 

overvloed; bezittingen, mensen, liefde, energie in ons leven. In onze ervaring. En ze is ook een soort 

schatkist van deze weelderigheid die schoonheid brengt en schoonheid is.   

Aphrodite deed niets om mooi te zijn, ze zei ‘dit is schoonheid.  Wil je weten wat schoonheid is? Kijk 

dan naar mij. Ik buig niet, ik vorm niet, laat niets vermaken, schilderen, lift niets,  ik doe helemaal 

niets, dit ben ik. ‘ 

Dit ben ik. Dat is onvoorwaardelijke zelfliefde. Onvoorwaardelijke zelfaanvaarding. Van onszelf, van 

ons lichaam.  

 

En de andere kant hiervan is, is dat Stier, Venus een vrij gecompliceerd archetype is, wat we hebben.  

Venus heerst over Stier en over Weegschaal.  

Weegschaal staat voor de visuele kunst en ontwerpen, en landschappen en architectuur. Mentaal en 

visueel, terwijl Stier meer de seksuele en sensuele kant vertegenwoordigt. De zinnelijke kant van 

deze Venus-kwaliteit.  

Maar de meer basale kant van Stier, het tweede teken naar Ram, gaat over fysieke, aardse 

overleving.  Gewoon overleven in deze fysieke wereld, in deze driedimensionale realiteit. En dat leidt 

naar mijn lichaam, mijn lichaam moet overleven. Mijn talenten en capaciteiten, wat ik kan doen met 

mijn lichaam helpt mij te overleven.  En deze overleving leidt dus ook naar datgene wat ik doe met 

mijn energie. Geld is energie, tijd is energie toch? Gewoon energie. Zoals, wat wil ik bouwen. 

Ondersteunen, onderhouden;  echt creeren met mijn leven, met mijn tijd, met mijn energie, met 

mijn geld. 

 

 Dus dit gaat zeker over prioriteiten en waarden. 

Waarden. Waar hecht ik waarde aan? En deze Venus/Uranus en Zon/Mercurius… dit is waar de 

mantra over gaat; we kunnen… Uranus is nummer 1, dat is tijd, voor revolutionaire, nieuwe inzichten 

in ons onderbewuste. Uranus staat symbool voor het persoonlijk onbewuste. 

Dus we zouden kunnen zeggen: ‘ik hecht waarde aan de liefde en relaties boven al het andere’.  En 

dan geven we ons geld uit aan alleen op reis gaan.   

 

Of we hebben ruimte en tijd nodig voor onszelf en we nemen…  Stier is ‘ laat me het geld zien’,  laat 

me het tastbare zien, laat me de realiteit zien. Toon me de actie, wees duidelijker dan alleen met 

woorden. Het ligt eraan waar onze prioriteiten liggen. Waar we waarde aan hechten wordt echt 

gespiegeld in onze bezittingen.  Nogmaals, Stier is wat we bezitten. 

Ik ga mijn geld besteden aan kwasten en verf en canvasdoeken, of ik spendeer mijn geld aan 

danslessen, ik geef mijn geld uit aan reizen.   Waar we ons geld aan besteden, zegt heel erg veel over 

wie we zijn of waar onze prioriteiten liggen. Waar we naar toe gaan met dit alles. 

 

En nu hebben we de Maan die door Weegschaal gaat, en Schorpioen. Volle Maan in Schorpioen en 

de Maan nu in Weegschaal. Schorpioen staat in oppositie met Stier en dat zijn dus de waarden van 

andere mensen. Het geld van anderen. De overleving van andere mensen en in het bijzonder onze 

meest intieme connecties.  Dat zijn onze zakenpartners, dit zijn onze seksuele partners. Dat is waar 

we bijeen zijn, bij elkaar komen of verbinden met elkaar.  

Dat kan ook de bank zijn, een erfenis, iemand sterft en jij ontvangt hun bezit.   

 



Dus er kan een oppositie zijn, waar we ons bewust van worden; Uranus, de planeet van bewustzijn; 

Venus conjunct Uranus. Ieder van ons wordt meer bewust, niet alleen van datgene waar wij van 

houden en wat wij waarderen en wat wij belangrijk vinden, of wat ik belangrijk vind. 

Ik vind Astrologie belangrijk, ik vind de toekomst belangrijk, dus wil ik de astrologie overal brengen 

voor de toekomst, dus ik besteed mijn geld aan dit soort dingen. 

Maar het is niet alleen dat, dus wat is het dan?  Waar anderen waarde aan toekennen. 

 

Dus ik maak gebruik van de locaties van anderen, als er iets te doen is, als ik workshops wil geven. Ik 

heb vertrouwen in organisatoren en dan komen de mensen opdagen en betalen geld voor het 

deelnemen aan de workshop. En dan komt er een bepaalde druk op te staan, ik moet het gaan 

leveren.  Ik bedoel maar, al die soorten uitwisseling, en zelfs deze Mars in Tweelingen heeft te maken 

met commercie en zakendoen. 

De Zon en Mercurius hebben te maken met zaken en commercie. 

 

Waar we ons nu bewust van kunnen worden, is ‘ oh, ik hecht hier waarde aan, ik denk dat dit 

belangrijk is, maar raad eens wat? Die en die denkt dat er iets anders belangrijk is. En we zijn 

zakenpartner, of we zijn geliefden, of we wonen samen en het is zo dat ik mijn geld hieraan wil 

besteden en jij daaraan, of jij wilt het geld houden en ik wil het geld delen. En ik wil… ik wil… 

Deze volle Maan, deze tijd, dit weekend, is zoals ik al zei…  

Het leven, Uranus is het persoonlijk onbewuste.  En heel vaak werkt het onderbewuste door externe 

situaties heen. 

 

En met Uranus is dat plotseling, schokkend, onverwachts, aha-momenten zoals ‘wow, jij bent een 

hebberig monster’. Of ‘Wow, jij bent materialistisch en ik probeer het spiritueel te besteden en jij 

bent alleen maar bezig met geld’.  

Of, je hebt helemaal geen geld en je vraagt mij of ze daagt mij uit, hoe genereus ben ik? Hoeveel kan 

ik geven? En het gaat niet alleen maar om geld. Zoals ik eerder zei, geld is energie.  Jij wilt dat ik 

hiervoor zorg, je wilt dat ik daarvoor zorg, je wilt dat ik hier of daarheen ga voor jou. Het is energie, 

tijd.   Ik probeer een boek te schrijven. Ik probeer mijn tijd te besteden aan dit of dat.  

En jij wilt praten, praten. Je wilt een gesprek, dus tijd. Tijd.    We nemen altijd beslissingen, gebaseerd 

op onze waarden, die fundamenteel zijn voor onze evolutionaire intenties.  

 

En onze evolutionaire intenties kunnen afgestemd zijn op de verlangens van onze ziel, of ze kunnen 

geconditioneerd zijn door onze moeder of vader, door de cultuur, door de samenleving.  

Ik zie er goed uit en dat kan me die baan bezorgen of die partner, of geld of de likes op Facebook, of 

wat dan ook.  

We kunnen onszelf uitdossen, we kunnen leven naar wat anderen waarderen, Weegschaal-

Schorpioen OF we kunnen echt thuiskomen bij onszelf.  

 

Mars komt nu in Kreeft, hij komt thuis. De noordelijke maansknoop in Kreeft. Ik heb het hier telkens 

weer over gehad, deze tijd staat voor ‘thuiskomen’ naar ‘dit is wie IK ben, wat ik voel, wat ik 

waardeer, wat ik denk dat belangrijk is, en ik moet dat echt in ere houden. Dat respecteren. Zelfs als 

het betekent dat ik alleen ben. Dat ik het alleen moet doen.   

Verwerking, groeien, het in balans brengen van mijn mannelijke en vrouwelijke, mijn Mars en Venus 

in mijzelf. In plaats van in een partnerschap of relatie te zijn.  

 

Stier is de kluizenaar. Ik ga naar binnen. Ik vind alle bronnen binnen mezelf. ‘Heel hartelijk bedankt, ik 

zie je later!’ 



Dus, of het nu bewust is of onbewust, of je het nu zelf doet of dat het je aangedaan wordt door de 

bank, door je partner, door je werk, of door de overheid of wat dan ook.   Of jij beslist zelf, linksom of 

rechtsom, het is tijd voor ‘Aha!’ 

Dat is waar is echt waarde aan hecht, of dat is wat zij waarderen, wat zij echt willen.  

‘Oh, we zijn verschillend!  Oh help, we zijn hetzelfde, laten we samen verder gaan’.  

 

Dit kan ook een tijd zijn van… ja, Maan in Schorpioen, dus laten we ons verenigen, onze krachten 

bundelen, onze energie, onze lichamen, onze bankrekeningen, dat is echt jaaa! 

Schorpioen is zo grappig, het is zowel huwelijk als echtscheiding.   

Het is ofwel, we willen samenkomen, onze krachten bundelen voor een grotere kracht. Onszelf nog 

waardevoller maken door vereniging, maar als dat niet werkt ‘wow, we moeten uit elkaar gaan,  

of verdelen wat van mij is, wat van jou is, waar heb ik voor gewerkt, waar heb jij voor gewerkt. Waar 

heb ik al mijn energie in gestoken, waar heb jij al je energie in gestoken. Maar dit is hoe we 

evolueren, groeien. 

Dit is hoe we ons meer bewust worden van wie we zijn.  Dus dit is een mooie tijd. 

Je zou versteld kunnen staan. Je zou geschokt kunnen zijn. Het kan teleurstellend zijn, het kan 

traumatisch zijn of verontrustend.  

 

Maar je zou kunnen gaan inzien ‘oh wow, ik was echt gehecht aan die saxofoon die uit mijn koffer 

gestolen is, de kofferbak van mijn auto’.  Of zoals ze in Engeland zeggen, the boot (de laars).  Maar 

wat maakt het uit.  

 

Dus ja,  

 

Het leven helpt me bewuster te zijn 

Door tijd te geven en te nemen 

geld, liefde en energie 

Om mij te laten zien waar het om draait.  

 

Ja, het belangrijkste. Laat het neerkomen op datgene waar het om draait. 

Stier, Steenbok… dit is waar het om gaat. En dat is… driedimensionaal, concreet, tastbaar… daar kun 

je op rekenen.  Of niet…! 

 

Dus, het heeft alles te maken met bewustzijn, alles te maken met evolutie, alles te maken met inzicht 

in onszelf, onze partners.  Inzien of onze relaties ondersteunend zijn, waar we waarde aan hechten, 

waar we naar op zoek zijn, wat we willen.  

Of ze zijn het niet. 

 

Ik denk dat er een bloemetje mijn mond in werd geblazen. Goed, het is tijd om mijn mond te houden. 

Je ziet dat je moet leren, het leven leert mij een lesje. Om te zwijgen, man!   Au! 

Oké, nog één keer. 

Even dat ding doorslikken.  

 

Als ik het nog weet:  

 

Het leven helpt me bewuster te zijn 

Door tijd te geven en te nemen 

geld, liefde en energie 



Om mij te laten zien waar het om draait. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde.  

  

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


