
Pele-rapport van Kaypacha van 29 mei 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 29 mei 2019.  Ik vaar door de grachten 

van Amsterdam. Ik wil jullie even laten zien hoe mooi deze stad is.   En ik zal jullie wat vooruitzichten 

geven voor de deze week. 

 

Een aantal verschillende dingen. Zoals vandaag, woensdag, staat Mercurius vierkant met Neptunus. 

De god van het water. De God van de zee, Poseidon.  Neptunus. 

Mercurius vierkant met Neptunus en morgen komt hij in oppositie met Jupiter, dus er is een sprake 

van een T-vierkant met Neptunus in Vissen, Jupiter in Boogschutter en Mercurius die in Tweelingen 

staat.  We gaan het daar even over hebben.  

 

De Maan gaat door Ram en staat conjunct Cheiron vandaag, maar dan schuift ze door en gaat 

donderdag naar Stier, komt Uranus tegen vanzelfsprekend en daarvoor komt ze vierkant met 

Saturnus en Pluto.   En driehoek met Jupiter. 

 

En voor deze hele week zouden we kunnen zeggen dat Venus doorreist en driehoek komt te staan 

met Saturnus. Dat is vrijdag exact en zaterdag en dan komt ze in een prachtige driehoek met Pluto. 

Dus er is sprake van een aarde-driehoek met Venus in Stier -ze is de heerser van Stier, Venus; 

Aphrodite- in driehoek met Saturnus, de heerser van Steenbok, dus dit is een prachtige driehoek in 

de aardetekens. 

 

En uiteindelijk gaan we het hebben over… oeps, we gaan onder een brug door, ik ga een beetje uit de 

wind staan,  maandag, dan hebben we nieuwe Maan.  Die nieuwe Maan… je weet dat de Zon door 

Tweelingen gaat, dus de nieuwe Maan staat op 12 graden en 44 minuten Tweelingen.  

En daarna stevent de Maan af op een vierkant met Neptunus en in oppositie met Jupiter en dan gaat 

ze verder.  

En op zondag hebben we de Maan in Tweelingen, samen met de Zon en Mercurius, maar dan 

uiteindelijk gaat Mercurius naar Kreeft. Dat is dinsdag.  

Dus, laat ik… ik weet het niet, ik wil je eigenlijk echt even die grachten laten zien, kijk eens naar die 

woonboten, ik wil die grachten in beeld brengen deze week. Maar ik sta eigenlijk op het punt om 

naar Kopenhagen te vertrekken.  Het is nu maandag, ik doe waarschijnlijk de rest van dit rapport op 

woensdag, in Kopenhagen. Maar ik wil jullie even een beetje van Amsterdam laten proeven. Ik 

spreek jullie later. 

 

Dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Ik ben hier bij, ik denk een meer, dit is een meer. 

Het ligt midden op een eiland, Christiania is de naam van het eiland. Enigszins beroemd en historisch, 

het maakt deel uit van Kopenhagen.  Maar het is een community, ik meen van 900 mensen die zich 

hebben afgescheiden en hier hun eigen ding doen. Dus het is een zeer interessante plek.  

Ik praat een beetje zachtjes want er loopt daar een spoor en ik wil niet ontdekt worden hier door 

iemand die het Pele-rapport komt verstoren.  

 

Het leven brengt je op zoveel unieke en verschillende plaatsen. En in het bijzonder vandaag voel ik 

me wat oncomfortabel. De Maan gaat door Ram op dit moment en staat vierkant Mars. De Maan in 

Ram, vierkant Mars in Kreeft. De Maan heerst over Kreeft en Mars heerst over Ram. Dat noemen we 

een wederzijde receptie en dat maakt de dingen enigszins emotioneel oncomfortabel. Er is iets 

vreemds aan.  Er klopt iets niet, misschien voel je het. 

 



De Maan, zoals ik al zei, gaat door naar Stier en komt conjunct met Uranus.  

Maar goed, ik gaf de aspecten al een paar dagen geleden door toen ik door de grachten van 

Amsterdam aan het varen was. Er zijn ook flink wat grachten in Kopenhagen hier.  Maar laat ik me 

beperken tot datgene wat ik vandaag wil bespreken.  Maar het is wel interessant, die twee aspecten 

die tegelijkertijd plaatsvinden.  Tegelijkertijd. 

En dat is waarom het voor mij wel een uitdaging was om met deze bepaalde mantra te komen. En ik 

vind het vooral mooi voor ‘de vertegenwoordiger van de mens’. Dat is een beeld van Rudolf Steiner. 

Ik denk dat ik dat aan het begin van het rapport heb getoond. En ook aan het einde. 

Het is een beeld dat hij heeft gemaakt, het is vrij bekend en het staat in de Goetheanum, het 

antroposofische hoofdkantoor in Dornach, Zwitserland.  En aan de ene kant toont het Lucifer en de 

Luciferaanse krachten.  Daarboven, daarbuiten, daarachter.  En daaronder, aan de linkerkant, 

alhoewel het precies andersom is, Ahriman.  

Dus dat is die polariteit en het staat vertegenwoordigt nogal sterk wat er vandaag de dag aan de 

hand is.  En nu, op dit moment. 

 

Want we hebben Venus driehoek Saturnus en Pluto in de aardetekens. En dit is zeer positief, en heel 

mooi, zeer aardend, zeer artistiek, zeer creatief. 

Venus, Aphrodite, de Godin van de schoonheid, in haar eigen teken Stier.  

Dus dit is als het vormen, kleien, ontwerpen van iets heel moois en bijzonders.  Dit is een artistieke 

gemeenschap waar ik vandaag een rondleiding krijg. 

 

En dan, aan de andere kant, hebben we dit T-vierkant met Mercurius in oppositie met Jupiter en 

vierkant met Neptunus. En dit is vuur, lucht en Vissen is ether.  Dus dat zie ik als zeer luciferiaans, en 

luciferiaanse krachten zijn… hij was de lichtdrager, maar hij was ook.. en Steiner ging daar heel diep 

op in.  Maar als je ernaar kijkt, Lucifer wil ons oppakken en wegvoeren. Het is de kracht van de 

expansie, de uitbreiding. Zeer Jupiteriaans, gemengd met Neptunus, wat zeer wevend is en zonder 

grenzen en chaotisch en gewoon whooo, super verbeeldend. En dat heeft ook zijn eigen artistieke 

aard.  Maar het kan je ook gewoon ervan beroven, je wegnemen als een heteluchtballon of als een 

raket in de ruimte. 

 

En dan heb je de andere Ahrimaanse kracht, die geconcentreerd en solide is. Dus dat is bijna zoals 

Jupiter en Saturnus, Lucifer en Ahriman, alleen in zeer extreme vorm. 

Dus die Saturnuskracht, Ahrimaans, is technologie en wetenschap en concreet, en denken en 

analyseren en zwaar en dicht en donker, en wil samenpersen, samendrukken, je helemaal uitdrogen 

en onvruchtbaar maken.  Gewoon…. 

 

En hier is de mens. En die houdt die dingen op afstand op een bepaalde manier. Niet teveel Lucifer, 

niet teveel Ahriman, niet teveel uitbreiding, niet teveel beperking.  

Ik sta in het midden van al die tegenpolen. Het is het verhaal van het leven. Dat is het mooie aan dat 

beeld.  En wat er nu speelt; Venus, Saturnus, Pluto in aarde, dat betekent dat er zware, heftige 

dingen aan de gang zijn.  

En we kunnen te serieus zijn. We kunnen te geaard zijn. We kunnen het te zwaar nemen. We kunnen 

teveel samengeperst worden door al die dingen die gaande zijn buiten ons op dit moment.  En we 

kunnen uitdrogen als een dood zaadje, dat nooit zal ontkiemen.   Geen water. 

 

Of, de Mercurius/Jupiter/Neptunus kunnen ons meenemen op de vlucht en in de ontkenning en 

ervan weggaan, ver daar vandaan. 



Maar… en de manier waarop ik met deze mantra kwam voor vandaag, gaat niet over het op afstand 

houden van hen. Ze van ons weghouden of daar beneden achterlaten. En val me niet lastig, stoor me 

niet, niet dit en niet dat. 

 

Het is meer ‘laten we iets van boven halen en iets van beneden halen en laten we ze vermengen. Dat 

zijn de creatieve krachten.  Vanuit de verbeelding, dat komt van Jupiter, Neptunus, Luciferiaanse 

verbeelding.  

Gemengd met de zware, dikke, zompige emotie, de duisternis. Het ene is het licht en het andere is de 

duisternis.  Dus dit is waar we kunnen zitten in deze dagen. 

Er is zoveel in de buitenwereld dat heen en weer en in en uit gaat en op en neer. Het is absoluut 

noodzakelijk voor ons, en ik geef daar vanmiddag een lezing over, om onszelf te centreren in de 

natuur van onze ziel die leven na leven voortleeft. Laten we niet vergeten dat we zielen zijn die 

gereincarneerd zijn. En dit is een ander leven tussen vele andere levens.  

En hoe meer je je daarmee identificeert en jezelf ontwikkelt en meer in je oneindige zelf terecht 

komt, voel je je minder uit elkaar getrokken en heen en weer geschud, en gehecht en bevreesd, door 

alle tijdelijke ups en downs waar we mee te maken hebben in de samenleving en de religie en de 

economie en de hele…  sociale media. Buitensporigheden. 

 

En zelfs binnen onze relatie. Dit is een tijd van enorme, persoonlijke groei. Saturnus en Pluto roepen 

ons echt op tot onze hoogste, meest gedisciplineerde, volwassen, artistieke zelf, dat dit meesterstuk 

kan creëren.  

Er komen mensen aan met baby’s, oh help!   Ik moet hier weg. 

 

Ik ben hier om de kleuren van licht met elkaar te verbinden 

met de duisternis die uit de diepte komt 

Ik creëer het meesterstuk van mijn leven 

Terwijl ik voortga en verander en groei 

 

Het is nu moeilijk om me te concentreren met mensen die hier naar me staan te staren.  Dus ik wil je 

laten gaan met deze woorden. Ik ga er nog een keertje voor: 

 

Ik ben hier om de kleuren van licht met elkaar te verbinden 

met de duisternis die uit de diepte komt 

Ik creëer het meesterstuk van mijn leven 

Terwijl ik voortga en verander en groei 

 

Dus vanuit het midden, pak je stukjes van boven en vanuit de bronnen in jezelf, en maak een 

meesterstuk van je leven. Iets nieuws, iets speciaals, iets unieks, dat nooit eerder is gezien, gedaan, 

gehoord, of aan is gedacht.  En dat jij het uitbreidende universum bent.  

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 
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