
Pele-rapport van Kaypacha van 8 mei 2019 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport, voor 8 mei 2019.  Tjonge, wat 

gaat dit jaar snel voorbij. Is dat niet bijzonder?  

Ik weet niet eens waar ik moet beginnen met al die dingen.  Ik denk dat ik moet beginnen met het 

feit dat ik het heb afgerond in Engeland, van de eilanden af en dat ik nu ben aangeland bij het House 

of Light, de locatie voor mijn volgende workshop, hier aan de rand van Granada in Spanje.  

Zoek het maar op, je zult het mooi vinden. Het is wat droger hier.  

 

Maar ik begin met Venus, want gisteren -en je zult het vandaag ook nog wel kunnen voelen- stond 

Venus vierkant met Saturnus en morgen komt ze vierkant te staan met Pluto. De vurige Venus in 

Ram, klaar om van start te gaan. Een soort krampachtig gevoel misschien met dat vierkant van 

Steenbok, Saturnus en Pluto, dus we zullen het daar ook even over hebben. 

En daarnaast ook nog, zou Venus een uitdaging kunnen zijn met dat vierkant, maar de Zon staat in 

een prachtige driehoek. De Zon staat zaterdag driehoek met Saturnus en dan komt hij driehoek te 

staan met Pluto dus we kunnen wel stellen dat dat zo’n beetje de hele week aan de gang is.  Van 

Stier naar Steenbok… we zijn aan het aarden, zoals de mantra aangeeft; we bevinden ons in de 

aarde-fase. 

 

Laat ik eens kijken of ik van deze rotsen af kan komen en naar deze inham kan gaan. Moet je 

sommige cactussen hier zien, hoe vind je die.  

Maar waarschijnlijk het belangrijkste voor dit moment en misschien gaat dat wel in mijn voordeel 

werken, Mercurius conjunct Uranus. Je weet nooit wat er zal gaan gebeuren. Ik zal het daar even 

over gaan hebben. En vandaag, de Zon in sextiel met Neptunus; dat prachtige aspect is vandaag, en 

de Maan bevindt zich nu in de ‘waterige’ Kreeft.  En morgen komt ze eraan en komt ze vierkant met 

Venus te staan en in oppositie met Pluto en Saturnus, dus morgen zal flink intens zijn. Ja! Oh help!  

En dan gaat ze vanzelfsprekend naar Leeuw. En we hebben de Zon vierkant met de Maan voor dat 

eerste kwartier, dat kun je zien in de horoscoop aan het begin. En dan van Leeuw naar Stier.  Dus ik 

denk dat ik maar even een plek ga zoeken om te zitten hier, bij dit kleine wonderlijke meertje, om 

het een en ander met jullie te bespreken.  Ik kan wel doorgaan hiermee, je kunt in de horoscoop zien 

dat vrijdag Venus conjunct staat met Eris, en ik weet niet of ik daar nog even op in kan gaan, we zien 

wel wat er aan de orde komt.  Maar dat zijn ongeveer alle aspecten, behalve dat Venus driehoek 

staat met Jupiter.  

Venus staat tegelijkertijd driehoek Jupiter en vierkant Pluto, want ze staan op dit moment allebei op 

23 graden dus er is sprake van een semi-sextiel. 

 

Je ziet dat er een soort vorksplitsing in deze beek is waar ik heen ga, er is een kleine dam daar. Ik heb 

de voorkeur voor natuurbeelden bij het Pele-rapport. Maar goed, stoppen nu! 

 

Oké allemaal. Ik hoop dat het geluid goed is, er staat een wat wind die over het ravijn waait. Ik heb 

een rivier achter me, en ik er is hier ook nog een riviertje, dus ik hoop dat jullie me kunnen horen. De 

belichting is niet echt perfect, de Zon staat niet op mijn gezicht, ik hoop dat je me goed genoeg kunt 

zien.  Want Mercurius/Uranus:  we willen dat alles er goed uitziet, nauwkeurig, helder, schoon, exact. 

Mercurius is de linker hersenhelft, Uranus is voor mij het derde oog, dus dat is ‘verlichte 

intelligentie’.  Het is de behoefte om uitdrukking te geven aan ons unieke individuele genie. 

Misschien wat grillig, eigenzinnig of wat raar, misschien dat we anderen daarmee wat overvallen. Je 

zou gesprekken kunnen hebben met anderen, sommige dingen kunnen via jou doorkomen voor 

anderen, zo van ‘wakker worden, aha haha.’  Je kunt de alarmbel zijn, OF… 



Het tegenovergestelde. Verrassing!  Je zou wat verrassende emails kunnen krijgen. Zoals Facebook- 

‘vind ik niet leuks’.  Ik krijg een aantal negatieve commentaren op het Pele-rapport. Oh help! 

 

Maar het is tijd om je gedachten te veranderen, de manier waarop je communiceert te veranderen, 

het integreren van nieuwe ideeën. Het is een prachtige tijd voor wetenschappelijke ontdekkingen. 

Voor het schrijven van programma’s, je kunt echt plotselinge inzichten krijgen met deze 

Mercurius/Uranus. En dat gebeurt in Stier. Stier voelt zich niet zo comfortabel met Uranus, Stier is 

vaste aarde. Laten we de dingen zo houden zoals ze zijn in deze status quo en Uranus komt 

aanzetten en verstoort dat. We hebben te maken met zeven jaren van verstoring van onze status 

quo. En dat is op financieel vlak. 

Dus je zou een bericht kunnen krijgen van de bank. Of je zou een bericht kunnen sturen aan een 

crediteur of zoiets. Dat heeft enigszins te maken met de mantra van vandaag.  

 

Maar het goede ervan is, dat de Zon in Stier staat en dat hij die mooie driehoek maakt naar Saturnus 

en Pluto. En dat zegt mij dat het meer een bewustwording is voor een nieuwe bron van inkomsten, 

voor nieuwe manieren van geld verdienen, voor nieuwe manieren van doen, voor nieuwe…  ik bedoel 

te zeggen, op zijn best kan het nieuwe waarden inhouden, zoals mijn prioriteiten die zijn veranderd. 

En misschien wil ik mijn interesse, financieel of anderszins, zelfs misschien wel seksueel of in relaties, 

misschien wil ik mijn interesse… ‘voorheen hechtte ik hier waarde aan en nu hecht ik waarde aan iets 

nieuws’. Iets anders. Dus dit is een tijd van verandering van waarden.  

 

Dus het is nu echt intensief met de Zon en Mercurius die daar allebei doorheen gaan, en Venus komt 

tegelijkertijd door Ram en die wil iets nieuws beginnen, en ‘mijn eigen weg gaan, mijn eigen ding 

doen’. En zij botst in dit vierkant frontaal op tegen het verleden.   

De knopen, Saturnus en Pluto zeggen ‘weet je, voordat je verder gaat, je vergat hier nog voor te 

betalen.   

Je hebt nog wat te doen, je draaft niet door en snel ervandoor als een hazewind, nee nee nee! 

Saturnus en Pluto roepen ons allemaal terug naar onze taken.  

 

Een waarschijnlijk het belangrijkste wat ik nu wilde zeggen, is dat je die impuls kunt hebben. Je 

herinnert je nog wel, in december en januari, je kunt terugkijken naar het Pele-rapport van toen, we 

verheugden ons een tijdje in januari, dat alle planeten direct liepen. Geen retrogrades. Gaan! 

 

Dat was zo’n tijd waar het nieuwe in aantocht was en we hadden nieuwe inspiratie, nieuwe ideeën, 

nieuwe relaties, nieuwe zakelijke plannen, er was iets nieuws aan de gang en toen…?  Retrograde, de 

een na de ander, keer om. Keer om, Jupiter keert terug, Saturnus keert terug. Pluto keert om.  

En nu zouden we kunnen zeggen, bevinden we ons in het retrograde-seizoen.  

  

En dit is een tijd, waarin je je ideeën gaat manifesteren, je hebt een contract gecreëerd of een 

overeenkomst gesloten, of je had een idee en nu moet dat je opnieuw vorm geven, opnieuw 

uitdokteren, je leven opnieuw opbouwen, je tijd, je schema. Het is een tijd van aanpassing. Het is een 

tijd van ‘ja, ik had dit nieuwe businessplan en nu moet ik het geld zien te krijgen om het te realiseren. 

Dus dat is waar de mantra van vandaag over gaat. 

Het is één ding om een plan te hebben, en een ander om het geld te hebben. Je weet waar ik het 

over heb.   Ik weet zeker dat je dat weet. 

 

We hebben allemaal plannen. Ram zegt ‘Ja, laten we dat gaan doen, daar naar toe gaan’, etc etc.   En 

dan Stier, die is als een vliegtuig of een auto die zich in de muur boort….  Boem! 



Stier zegt ‘wees reëel. Heb je de middelen? Heb je datgene wat je nodig hebt? Kun je het gaan doen? 

Zorg dat je het voor elkaar krijgt. Nu meteen.  

 

Oh babe… dus het is mooi dat Mercurius en Uranus met een paar nieuwe ideeën komen. Misschien 

alternatieve plannen, misschien heb je ideeën die iets in beweging hebben gezet in januari of zoiets, 

en nu zeggen Mercurius en Uranus: ‘weet je wat? Je moet het aanpassen, het programma 

herschrijven, de dingen zijn veranderd’. 

Dus het is tijd voor het vormen ervan. En dat is goed, Mars gaat door Tweelingen. Het punt is dat we 

als het ware naar beneden komen vanaf de hoogte, voor de afgelopen weken, want we hadden Mars 

in oppositie met Jupiter, vierkant Neptunus. Joehoe! Beltane, weet je nog van het laatste Pele-

rapport. Laten we de Maypole dans doen. 

Maar Mars is nu doorgelopen, en nu is het als het ware ‘oke, een kalme tijd, wakker worden, 

jongens! Pak de boel bij elkaar. 

 

De Maan komt uit Kreeft, en gaat naar Leeuw. Laten we ervoor gaan! Laten we het gaan doen, laten 

we het waarmaken en boem! Vierkant! Wat is dat eerste kwartier? Ik moet me bevrijden, ik moet 

uitbreken, ik moet breken met het verleden. Misschien iets van Stier, van het oude vertrouwde, het 

oude vertrouwde, dit is zoals ik het altijd heb gedaan. Het is tijd om iets nieuws te gaan doen. Dus de 

Maan in Leeuw wil iets buitengewoons, iets spectaculairs, iets anders creëren, nieuw en origineel, en 

je zou daar wat twijfel over kunnen hebben, je zou er wat angst voor kunnen hebben.  

 

Dus dat vierkant dat eraan komt deze week kan zeggen ‘oooh help’. En ik wil je aanmoedigen ‘ga 

ervoor!’.  Je bent er klaar voor. Dit is waar Leeuw mee moet leren omgaan. Leeuw komt uit Kreeft 

met een aantal onzekerheden, ‘ze gaan dit niet leuk vinden, ze gaan niet applaudisseren, ze gaan met 

tomaten gooien’ of wat dan ook. Het staat vierkant met Stier, ik wil terug kruipen naar mijn kleine 

grot en de kluizenaar uithangen’.  Maar de Maan in leeuw zegt ‘kom eruit, je kunt wat podiumvrees 

hebben, maar je bent er klaar voor’.  Doe het, maak het waar! 

 

En daarna gaat ze door, ze gaat zondag naar Maagd, en dat is fijn. We hebben dan die prachtige 

driehoek, Maan driehoek Pluto/Saturnus, driehoek met de Zon in Aarde.  Dus dit is… ik weet het niet, 

maar ik zie een aantal hele mooie aspecten hier, om werkelijk vooruitgang te maken. En misschien is 

het geen tijd voor wilde feesten en dat soort dingen, maar eerder om erin te duiken en dingen voor 

elkaar te krijgen, de omstandigheden zijn gunstig. De omstandigheden zijn gunstig om vooruitgang te 

boeken. 

 

Je zult het Engels wel geweldig vinden, ik ging naar Wales, ik weet niet of je mijn facebook pagina 

hebt gezien met de Bluebells. Oh dat was heerlijk. Dat was heerlijk.  

 

Maar goed, ik begin vanavond met een workshop hier in Spanje vanavond, dus ik moet even verder, 

maar ik spreek jullie later wel weer.  

Laten we nog een keer naar de mantra gaan. Daar is ie, hoe was het ook alweer? 

  

Het is één ding om een plan te hebben 

En een ander om het geld te hebben 

Ik moet dit bij elkaar zien te krijgen 

Voor het paradijs van overvloed. 

 



Het was zo overduidelijk. De eerste twee regels kwamen bij me binnen over geld, en het gaat over 

money, honey.  Waar is het geld, schat?  Heb je die weleens gehoord? 

Het is Stier-tijd. Geld-tijd.  Oh mijn God. 

Ik wens je het beste, ik wens je alle geluk! 

Nog één keer: 

 

Het is één ding om een plan te hebben 

En een ander om het geld te hebben 

Ik moet dit bij elkaar zien te krijgen 

Voor het paradijs van overvloed. 

 

Wat is dat ook alweer, Michael row the boat ashore, het paradijs van overvloed aan de overkant. Je 

moet de rivier oversteken, steek die Jordaanrivier over en pak die overvloed aan de andere kant.  

 

Namasté, aloha, heel veel geluk! 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


