
Pele-rapport van Kaypacha van 22 mei 2019 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport en dat komt naar je toe vanuit 

de cactus-tuin, als je dat al niet kunt zien.   Het is 22 mei 2019 en als je al eens in Barcelona bent 

geweest, was je hier misschien ook al eens.  

Dit is geweldig.  Kijk eens naar diegene daar. Dit is echt heel bijzonder, nietwaar?   

 

Enfin, voor wat betreft de astrologie vandaag ben ik in de stad. Tweelingen gaat over de stad.  De Zon 

staat conjunct Mercurius in de stad, in Tweelingen.  

En de Maan schuift op naar Steenbok, wat veel te maken heeft met zakendoen, en we doen zaken in 

de stad.   De Zon conjunct Mercurius, Tweelingen. De Maan gaat door Steenbok en donderdag, 

morgen dus, gaat ze naar Waterman. 

En na Waterman, dat is zaterdag, dan gaat ze naar Vissen en komt vierkant met de Zon, dat is 

zondag.  De Zon vierkant met de Maan op 5 graden en 9 minuten.  Je kunt het zien in de horoscoop 

aan het begin van dit rapport. 

En je kunt ook zwarte Maan Lillith conjunct zien staan met de Maan vierkant Zon.  Ze gaat retrograde 

door Vissen. 

 

En wat er nog meer aan de hand is, als je goed naar de horoscoop kijkt, dat is zeer interessant als je 

je met astrologie bezighoudt en je kent je eigen horoscoop goed, dan kun je zien dat we dit weekend 

de Zon, Mercurius, Cheiron, Uranus, Lillith en Mars allemaal tussen de 3 en 7 graden staan van de 

respectievelijke tekens waar ze in staan.    

 

Dus als je welke planeet dan ook tussen de 3 en de 7 graden hebt staan in ongeacht welk teken, dan 

zul je de aspecten ervaren.  De dingen zullen zich openen, dingen zullen getriggerd worden op een 

zeer sterke manier en ik zal daar nog wat meer over vertellen.  Dat de Zon en Mercurius samen door 

Tweelingen gaan. Mars staat sextiel Uranus.  En vandaag, terwijl ik deze rapportage opneem en ik 

kan voelen dat dat eraan zit te komen; de Maan verduistert Saturnus en Pluto. Dat betekent dat ze ze 

volledig blokkeert. Ze zijn volledig afgeschermd. Dat is behoorlijk heftig. 

 

En dan, vandaag wil ik het voornamelijk hebben over al de energieën die veroorzaakt worden door 

Jupiter vierkant Neptunus, dat nog het grootste gedeelte van dit jaar zal duren. Maar wat eraan zit te 

komen, is dat de Zon en Mercurius steeds meer aflopen op een inconjunct. Tweelingen is… nou ja, 

die zal een T-vierkant gaan vormen. Laat ik maar even voor de camera gaan staan.  En vertellen wat 

dit allemaal betekent. Ik wil je nog even een beeld geven van de prachtige natuur hier. Het is nogal 

bijzonder dat het zo dicht bij de stad is. 

 

Oké allemaal.  

Ik word zo afgeleid met al die cactussen aan het begin, dat ik niet echt heb verteld hoe het zit. Ik wil 

je daar wat meer over vertellen vandaag en waar de mantra op gebaseerd is.  Heel sterk is Mars in de 

eerste graden van Kreeft, waar Mars zal blijven tot 1 juli. Mars reist door Kreeft. 

Dit is een vuurplaneet in een waterteken. Dat zal veel dingen uit het verleden triggeren, onze 

kindertijd, problemen met onze moeders, onze behoeften aan emotionele verbinding, onze 

emotionele onzekerheden en angsten.  En morgen exact vierkant naar Cheiron, de gewonde healer in 

het teken Ram, die Mars als heerser heeft, dus we hebben hier met een verdubbeling te maken, 

waar een uitdaging in zit. 

 



En het vierkant is Mars die zich verwijdert van Cheiron, van het 90 graden vierkant. En als ik dat soort 

situaties zie, betekent dat voor mij het diepere, het openen van diepe wonden van het mannelijke.  

En Cheiron in Ram, de wond van het mannelijke, is mijn angst om impotent te zijn, of niet sterk, hard 

of in staat te zijn om te overleven, of te krijgen wat ik zou willen. 

Dus het belemmert de natuurlijke, vloeiende, spontane ‘ik kan het wel’ houding.  

 

Dus dit is een transit die acht jaar duurt van Cheiron door Ram. En die transit duurt 8 jaar en werkt 

met healing, de gewone ‘man’ in ieder van ons. We zijn allemaal zowel Yin als Yang. Naar buiten 

gericht, naar binnen gericht. Uitademen, inademen.  Creëren, ontvangen. 

 

Dus deze Ram-energie staat voor creëren, adem uit, ga ervoor; doe het. 

Wat blokkeert dit? Dat kan schaamte zijn, het kan schuldgevoel zijn. Het kan de angst zijn om niet 

bekwaam genoeg te zijn. Dat ik niet genoeg in huis heb. Dat ik overschaduwd zal worden, dat het 

niemand iets kan schelen dat ik gewoon een soort slappe noedel-sliert ben. 

 

En Mars die door Kreeft gaat brengt dus die emotionele behoeften naar boven, oude thema’s, 

angsten, herinneringen uit het verleden. En als we baby’s zijn hebben we uiteraard nog niet veel 

kracht.  We zijn overgeleverd aan mama en papa en broers en zussen en leraren en wie dan ook.  Ik 

bedoel te zeggen dat we als kind nu eenmaal machteloos zijn. 

Dan ben je bezig met ‘voed mij, kleed mij, zorg alsjeblieft voor een dak boven mijn hoofd’.  

Dus dit kan echt onze thema’s rond verlatenheid triggeren, onze thema’s rond veronachtzaming, 

onze thema’s over dit en dat en bla bla bla.  Niet gekoesterd of verzorgd worden. 

Dat kan op komen zetten tussen nu en juli, als Mars door Kreeft gaat.   Maar in het bijzonder als hij 

vierkant staat met Cheiron. Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we ons niet kunnen uitdrukken, 

kunnen reageren, communiceren en het delen van onze behoeften op een directe manier. 

 

En wat speelt er nog meer? En dat is waarom ik het had over de Zon en Mercurius die door 

Tweelingen gaan; de bedriegster, de joker, soms degene die bullshit/onzin verkoopt. De 

autoverkoper, alles wat er in het moment, dus nu, gebeurt.   Oh, dat doet me denken aan deze 

jongen, die ik gisteren kreeg. Olifanten zijn mijn favoriete dieren, ik denk dat dit de oermoeders van 

de planeet zijn.  

 

Ik zit hier naast het terras van het café hier met Laura en die jongen komt aanlopen en zegt ‘je hebt 

de allermooiste vrouw. Ik kom uit Afrika’ en hij gooide twee van die armbanden op tafel. ‘Ik geef je 

deze gratis. Jullie zijn geweldig mooi en prachtig. En ik krijg een baby, mijn vrouw krijgt een kind. Heb 

je misschien wat geld voor die armbanden, voor de baby. Voor de baby, voor de baby.’  

En ik zei ‘nou ja’,  en ik greep in mijn broekzak en pakte er een paar euro’s uit en ik gaf hem een paar 

euro’s en hij had zoiets van ‘heb je niet meer? Meer voor de baby? Meer voor de baby!’  En ik ‘dit is 

al het kleingeld wat ik heb’.   Dus hij pakt één van de armbanden terug en loopt weg. 

Want… de ober kwam ondertussen aanlopen en die stond daar zo hoofdschuddend bij de hoek van 

de tafel.  En toen die gozer was vertrokken zei de ober ‘die jongen heeft die baby al twee jaar.’ 

 

Dit soort dingen leiden tot leugens. Leugens.   Dat heeft te maken met de mantra voor deze week. De 

verhalen die we onszelf vertellen en de verhalen die we anderen vertellen. We kunnen tegen onszelf 

liegen. En er is één ding waarover we echt diep moeten nadenken, en dat is als er tegen ons gelogen 

wordt, en de wereld is een spiegel, dan betekent dat dat we op de een of andere manier tegen 

onszelf liegen.  Er wordt tegen ons gelogen, dan liegen we tegen onszelf.  We doen alsof, we 

vermijden, we ontkennen onze diepste innerlijke gevoelens en we verzinnen verhalen. 



Dat deze relatie in orde is, dat deze baan oké is, dat dit leven wat ik leid goed is. 

Want als ik mezelf zou toegeven, of mijn partner, of mijn baas, dat het niet oké is, dan krijg ik te 

maken met heel veel diepe gevoelens, angsten, onzekerheden, problemen, die pijnlijk zijn. 

Triest, verdriet. Dat ik niet gelukkig ben.   Dus laten we het negeren. 

 

Tweelingen is zoals al die luchttekens, en Saturnus en Pluto brengen diepe onzekerheden naar 

boven. En Mars door Kreeft komt in oppositie, je moet het nog een paar weken afwachten, Mars 

komt in oppositie met de zuidelijke maansknoop, Saturnus en Pluto en dat zal echt naar boven 

komen. 

 

Maar op dit moment met de Zon en Mercurius die door Tweelingen gaan zal, zoals ik al zei, dit naar 

boven komen en vierkant met Neptunus, in oppositie met Jupiter en dit brengt me bij deze hele 

situatie in 2019, van het kritisch onderscheiden wat ‘wáár’ is en wat maakt dat jij ‘jij’ bent. 

We hebben met allerlei soorten leugens te maken, valse voorlichting, valse goeroes. Politieke leiders 

die liegen, zich verstoppen, stiekem zijn, ontkennen.  

Er is een heel arsenaal aan schaduw van onze collectieve manier van dingen verbergen. Voor onszelf, 

voor onze partners, voor onze familie, voor…   

 

Dit is waar dat Jupiter vierkant Neptunus in het hele jaar 2019 over gaat; het einde aan de illusie. 

Stop met de leugens.   Stop ermee! 

 

Dus dat is waarom we daar als het ware mee te maken krijgen en we kunnen niet alleen liegen, maar 

we kunnen ook… hoe zal ik dat zeggen, door andere mensen worden voorgelogen.  Onze partners, 

die doen alsof. En ze zeggen het één maar doen stiekem iets anders ondertussen.  

Als ik onzeker ben of ik heb het gevoel dat jij me niet genoeg ziet, me niet vaak genoeg aanraakt, niet 

genoeg koestert, emotioneel, of je bemoedert me niet of zorgt niet genoeg voor me, dan kan ik wat 

gaan doen?  Als ik bang ben om dat ter sprake te brengen en gewoon te vragen ‘zou je me misschien 

wat meer willen aanhalen? Kun je me gewoon even vasthouden?  Ik wil gewoon…  ‘ 

Als ik dat niet doe, misschien dat je dat dan gewoon tussendoor kunt laten vallen ‘ik sprak die en die 

op facebook en ik was aan het chatten met die en die op Instagram, met mijn vorige partners of zo, 

of die nieuwe vrienden op hier of daar of waar dan ook, en ‘zogenaamd onbedoeld’ probeer ik mijn 

partner jaloers te maken.  

En dan ‘aha, als mijn partner jaloers is, dan triggeren ze…   we kunnen andermans  onzekerheden 

triggeren.  Vanuit onze eigen onzekerheden, zodat ze dichterbij komen en aan onze behoeften gaan 

voldoen.  Dit is indirecte communicatie. 

 

Tweelingen kan dit soort dingen doen, hoor.  

En als het dan tot een vierkant komt tussen de Maan en Lillith, de Maan conjunct Lillith in Vissen, 

vierkant met de Zon en Mercurius, het verkeerd gebruiken van verleiding betekenen, het verkeerd 

gebruikmaken van onze seksualiteit, om te proberen de ander manipuleren. Het manipuleren van de 

emoties van de ander, om aan onze behoeften te voldoen. 

 

Dus wat we kunnen doen is als we dit soort dynamieken zien gebeuren in onze relatie, dan kunnen 

we daar gebruik van maken door ernaar te kijken. ‘Oh, wat zit daarachter?’ Als dat het ‘verhaal’ is, 

dan is er misschien een gevoel wat ik probeer te verbergen, te negeren, te ontkennen of te 

vermijden’. 

 



De evolutionaire astrologie, de New Paradigm Astrology, vertelt ons dat we ons ontwikkelen door 

onze emoties. Door het doorvoelen van onze gevoelens, beginnen we ons ware zelf te kennen. Dus 

laat de verhalen verdwijnen en ga in je gevoelens en dat is het startpunt van je groei.  

Au!  Ja, je weet waar ik het over heb.  Kom op, jongens! 

Ik denk, ja ik meen het, als je het niet begrijpt met deze voorbeelden en de verhalen zoals van die 

jongen en al dat soort dingen dan… tja, wat kan ik zeggen. 

 

Ja, de mantra. Al die mantra’s zijn er juist om verteld te worden. Ik herhaal die mantra’s telkens weer 

opnieuw, soms honderd keer per week.  En die energie komt tevoorschijn. De mantra is een mantra 

en dat haalt het bewustzijn naar boven. Het brengt gewaarwording.  Dat is echt goed. 

Dus ik hoop dat je optimaal gebruik maakt van het potentieel van deze mantra’s.   Ja?  Dus… 

 

Ik moet goed letten op de verhalen 

die ik creëer door mijn doen en laten 

Omdat de behoeften en angsten die eronder liggen 

jou en mij kunnen maken en breken.  

 

We doen allemaal aan rechtvaardiging. Als ik iets doe, ik pleeg dat telefoontje of ik smijt met dat 

bord, of ik verhef mijn stem, dan rechtvaardigen we dat.   We moeten wel. 

Zo van ‘tja, ik werd razend, want bla bla bla bla.   Bla bla bla bla bla. 

Echt waar? 

Misschien dat je helemaal uit je dak ging om iets anders, en jouw Zon, Mercurius, Tweelingen-ding 

maakt misschien wel dit verhaal betreffende…  ‘oh, ik verliet die partner vanwege het feit dat… ‘   

Of ’Ik ben niet gelukkig omdat… ‘    Ja, we creëren!  We creëren, lalalalala.    

We creëren, dit is hoe we onze realiteit creëren. We creëren onze realiteit door onszelf allerlei 

verhalen te vertellen.   En soms zijn die verhalen ook waar.  En ze zijn accuraat.  

En er is een trilling, die iedereen kan voelen,  zo van ‘ja, ik kan het voelen, dat is de waarheid’.  

Ja, dat is waar, dat verhaal vindt weerklank bij mij.  Dus dat is niet zozeer ‘een verhaal’, dat is 

wanneer ons verhaal tot realiteit wordt.  En onze verhalen weerspiegelen de realiteit. 

 

En dat brengt het bewustzijn naar een hoger niveau, de trilling hoger, dat is de bevrijding en de 

verlichting en dat is als er geen verhalen meer zijn. We zijn transparant en er zijn geen verhalen 

meer.  Dit is zoals ik het voel, dit is mijn realiteit. 

Ik probeer niet mijn gelijk te krijgen of superieur te zijn of om geliefd te zijn en dan bevinden we ons 

in de absolute authentieke expressie. 

Ja ja, dat is waar ik het over heb. 

Nog één keer, als ik het me kan herinneren: 

 

Ik moet goed letten op de verhalen 

die ik creëer door mijn doen en laten 

Omdat de behoeften en angsten die eronder liggen 

jou en mij kunnen maken en breken. 

 

Dat je het maar mag maken! 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 



 


