
 Pele-rapport van Kaypacha van 12 juni 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport.  En ik ben zojuist uit Helsinki 
vertrokken.  
Dat is waar ik was, ik weet dat sommigen van jullie daarom vroegen. En wat ik vanaf nu zal 
doen, is dat ik altijd de locatie zal vermelden in de horoscoop, zodat je altijd in de horoscoop 
kunt zien waar ik ben.  Op dit moment ben ik in Artalya, Turkije. Ik ga een workshop doen dit 
weekend.  En dit is een schitterende, prachtige Mediterrane zee. Dat zal ik je zeggen, het is 
absoluut verbluffend. 
Dus laat ik hier even langs wandelen en kijken of ik kan wandelen en vertellen tegelijk. 
 
De Maan staat nu vierkant in de laatste graden van Weegschaal, terwijl ik dit rapport 
opneem. En vandaag gaat ze naar Schorpioen.   En dan…  ik moet de horoscoop even 
opnieuw neerzetten hierna, zodat je die prachtige grote driehoek kunt zien, die gemaakt 
wordt als de Maan door Schorpioen gaat. Ze maakt een prachtige driehoek naar Neptunus in 
Vissen en naar Mercurius en Mars.   
Mercurius en Mars reizen samen op, daar beneden door Kreeft en ze gaan de noordelijke 
maansknoop tegenkomen. 
 
Mars staat op dit moment conjunct met de noordelijke maansknoop, op dit moment tijdens dit 
rapport. En Mercurius komt eraan om zich erbij aan te sluiten.  En zaterdag zal Mercurius 
exact conjunct staan met de noordelijke maansknoop. 
 
Tegelijkertijd, gaat de Maan door Schorpioen en ze gaat dan naar Boogschutter. En dan 
hebben we onze volle Maan. De volle Maan is op 25 graden en 53 minuten Boogschutter en 
de Zon staat op 25 graden en 53 minuten Tweelingen.  De tweeling.  Ik ga het vandaag over 
deze tweeling hebben.  
 
Maar ik zal je eerst even een beeld geven van deze boom.   In de rotsachtige, rotsachtige 
bergen. 
Ik kan nog even een beeld geven van die grote berg op de achtergrond.  Die staat in de 
wolken op dit moment.  
Wat ik op dit moment doe is dat ik een oeroude, zeer oude ruīne probeer te bereiken.  Die 
staat daar verderop op dat schiereiland.   Ik heb deze nog niet gezien, maar dat is waarom ik 
probeer hier te gaan zitten en voor de camera te gaan staan.  Maar ik wil je nog even een 
paar andere dingen doorgeven. 
 
Dus Mercurius staat dinsdag exact conjunct Mars. Maandag een volle Maan.  En Mercurius 
en Mars staan ook in oppositie met Pluto.  Dat zit eraan te komen. 
Maar eerst zullen ze in oppositie komen met Saturnus.  Mars staat vrijdag in oppositie met 
Saturnus. 
Mercurius komt zondag in oppositie met Saturnus. En na die oppositie met Saturnus komen 
ze in oppositie met Pluto, dus we hebben deze…   dat is echt wel iets, hoor.   De maan komt 
eraan en die gaat samen op met Jupiter, terwijl deze dingen allemaal spelen.   
Drie grote driehoek is maar voor even, maar dan zal het steeds meer gaan leiden tot…  
er is nog steeds een T-vierkant tussen de Zon in oppositie met Jupiter. 
 
Zie je die driemaster (zeilschip)  daar? Kijk eens naar die pracht. Ik zal eens kijken of ik erop 
kan inzoomen. Waar gaat hij heen?  Daar!   Misschien is het een beetje wazig.   



Maar goed, ik moet eigenlijk dit Pele-rapport een beetje kort houden, want het internet is hier 
niet zo goed dus het uploaden van dit rapport zou weleens lang kunnen gaan duren.  Dus 
laat ik het kort houden.  En… ik spreek jullie snel. 
 
Daar is de grote driehoek met de Maan, Neptunus, Mars, en dan Saturnus en boem! We zijn 
aangekomen bij de volle Maan.    
De Maan conjunct met Jupiter, hoe vind je dat? 
 
Goed, het is wel een beetje een toeristische plek hier. Ik hoop dat er niemand hier naar 
boven komt wandelen.  Er is zoveel te vertellen met al die aspecten.  We noemen dat een 
vlieger. 
Je kunt het zien. Je ziet de Maan in Schorpioen, driehoek Neptunus. En beide staan ze 
driehoek met Mercurius, Mars en de noordknoop.  En in oppositie hiermee staan Saturnus 
en de zuidknoop en dat maakt het tot twee sextielen, drie driehoeken en een oppositie.   
En dat ziet eruit als een vlieger, dat is waarom ze het een vlieger noemen.  Het is een zeer 
sterke uitwisseling van energie.  En dan de grote driehoek in de watertekens.  
 
Het is bijna zoiets als het aanspannen van een pijl in een boog, die Saturnus/Pluto-
conjunctie in Steenbok is als een elastiek en het schiet dwars door Mercurius, Mars en de 
noordknoop helemaal tot onderaan door Kreeft heen.  
En dan gaat de Maan weg uit Schorpioen en dan hebben we een volle Maan als ze 
daarboven conjunct Jupiter staat, in oppositie met de Zon.  
En dus is dit een zeer krachtig weekend. 
En je zou het van binnen kunnen voelen en in de buitenwereld kunnen waarnemen.  Het is 
een extreme hoeveelheid spanning met Mercurius, Mars in oppositie met Saturnus en Pluto 
en de zuidelijke maansknoop.  Die krachten worden uit elkaar getrokken. 
 
Maar laten we het hebben over… ik heb zoveel te zeggen over Tweelingen. Castor en 
Pollux, de tweeling. 
En dan Mercurius, Mercurius is de heerser van Tweelingen.  Het is ook de heerser van 
Maagd. Maar ik was hier gisteren iets over aan het lezen en ik hoop dat ik alle verhalen bij 
elkaar krijg.    
Ik zal het boek dat ik las even noemen in de aantekeningen voor als je er meer over wilt 
weten. Dan kun je dat boek opzoeken.   Ik meen dat de titel is ‘Zodiac soul’.   Ik kreeg het 
van een astroloog in Glastonbury.  Dus kijk maar even naar de aantekeningen. 
 
Maar hij zei, en dat is interessant, dat we in Ram, Stier en Tweelingen -we hebben de start in 
Ram en dan krijgen we Stier- het begin van de polariteit hebben met Castor en Pollux.  En ik 
meen dat het Castor was die onsterfelijk is.  Het is een tweeling, maar ze zijn geboren uit 
verschillende vaders. De ene is onsterfelijk en de andere is sterfelijk. 
En die twee broers zijn fantastische ruiters. Dus ze rijden altijd paard, maar dan komen ze 
ook in de problemen. Ze gaan vee stelen.   En Apollo heeft al dat vee. En dan…   Maar 
goed.  
Pollux wordt vermoord, hij wordt gepakt bij de diefstal en dan wordt hij vermoord. 
En zijn broer smeekt Zeus om bij zijn broer te mogen blijven.   Hij houdt van zijn broer en wil 
zijn onsterfelijkheid opgeven.  En daarvoor sterven, zodat Castor en Pollux samen kunnen 
blijven. 
En Zeus laat hem niet doodgaan, maar hij laat hem wel naar de onderwereld gaan om zijn 
broer te bezoeken.  Dus hier hebben we een idee van de tweeling; de dualiteit en de 
scheiding. 



Ram is het ene pad, Stier is een ander pad, maar we komen nu terecht in boven en 
beneden, onsterfelijkheid en sterfelijkheid.  Eeuwig en tijdelijk. 
 
We zijn multidimensionaal en we scheiden ons af in de derde dimensie van sterfelijkheid, 
dood, eindes.  En… Mercurius, Castor en Pollux en Mercurius…   Oh, we krijgen gezelschap.   
Dat is toepasselijk, Tweelingen heeft alles te maken met vrienden en andere mensen.  
 
Maar hier hebben we de afdaling naar de onderwereld of de afdaling naar de duisternis voor 
de eerste keer. En dan hebben we ook nog de dieven. 
En Mercurius… Mercurius was ook een dief.  Hij stal, Mercurius stal het vee van zijn broer 
Apollo.  
Dus we hebben, als we de onderwereld betreden, de ene in de hemel en de andere in de 
hel. Een voet in de hemel en een voet in de hel.   Dat is de uitdaging van deze Tweelingen-
energie.  
Van het licht en het duister.  
Want dan hebben we ook nog de leugens.  Hij nam niet alleen het vee weg, maar in de 
mythologie wordt gezegd ‘hij vertelde de eerste leugen’.  
En het is bijzonder dat deze leugen ook nog..?  Hij verzon een verhaal, een leugen is het 
verzinnen van een verhaal over iets wat niet is gebeurd. 
Of wat er nooit is geweest of nooit zal zijn.  Het is een leugen. 
Maar de leugen wordt ook geassocieerd met creatie.   
Dat werkt zo, mijn gedachten, mijn Mercurius, mijn mentale energie is in staat om iets te 
zeggen wat niet waar is, en is in staat om een zelfbedacht verhaal te verzinnen. 
Ik had het al eerder over die verhalen in de mantra, zo’n drie weken geleden.  Dus die 
verhalen houden verband met onze mogelijkheid om nieuwe ideeën te creëren.  
Nieuwe verhalen. Een nieuw verhaal te schrijven.   En te spelen met de toekomst. 
Modificeren en veranderen. 
Het is bijna zo dat Ram en Stier allebei verbonden zijn met een lot.  Maar dan komt het hoofd 
en Mercurius erbij, en die past de toekomst aan met die ideeën en andere verhalen, andere 
manieren om naar dingen te kijken en die stapt buiten zichzelf.  De eerste objectiviteit komt 
met deze luchttekens.  
 
Dus dit is echt… Tweelingen is een heel diepgaand teken. Er wordt vaak op een manier naar 
gekeken, sommigen zeggen het is oppervlakkig, luchtig en veranderlijk, maar er zit een grote 
diepgang in Tweelingen. 
Het is het begin van de objectiviteit, het begin van creatie, van onze eigen creaties.  En 
dan… 
En dat is waar ik vandaag naar toe wil met die grote driehoek in de watertekens, de 
noordelijke maansknoop in Kreeft betekent ook: om Apollo te paaien, nadat hij gepakt is bij 
het stelen van zijn vee, offert hij een deel van het vlees op, als offer aan Apollo. Om zijn 
daden goed te maken, zijn misplaatste zonden zijn fout.  Zo van ‘ik heb een fout gemaakt, ik 
heb je vee gestolen, dus in plaats van het allemaal op te eten en het allemaal zelf te houden. 
Ook al wilde ik dat, ik ga iets ervan teruggeven. Ik ga een offer brengen. Dit is wat het 
verheven maakt. Verheven ten opzichte van wanneer we iets voor onszelf houden, of het nu 
gaat om geld of seks of plezier.  En we offeren dat, we geven het vrijwillig, dan draagt het de 
capaciteit en de mogelijkheid om verheven te worden. 
Door, in een bepaald licht, een offer, het afstand doen ervan.  
Of het eren van de ander, door het proces van ‘geven’.  
 



Dus waar we nu mee te maken hebben, is de Maan in Schorpioen. In die grote driehoek, in 
die watertekens.  En Neptunus in het teken Vissen heeft zo sterk te maken met het eeuwige, 
het spirituele en met het verhevene. 
 
Deze vrijdag zou je moeten markeren op je kalender, wanneer dit exact is. En de Maan 
schuift elke twee uur een graad op, dus als we het een paar graden geven is het bijna de 
hele vrijdag en zelfs zaterdag nog, dat die grote driehoek actief is.  
En dat is in verbinding gaan en voelen wat spirit doet.  Wat vraagt de spirituele wereld van 
me? Wat zou ik kunnen offeren?  Wat zou ik kunnen geven?   In plaats van alles 
verzamelen, hamsteren; iets pakken wat ik verlang en wat ik wil. En het dan offeren. 
En op die manier kun je de spirituele ziel ervaren op een nieuwe manier. 
 
En dan gaat de Maan naar Boogschutter. En we hebben die volle Maan van verlichting.  En 
die verlichting kan zijn…  hoe zeg ik dat… Het is als het leven, het is als een sinusgolf. We 
beginnen en we gaan naar beneden. De mijn in, of we duiken diep naar beneden in het 
water en wat zul je daar aantreffen?  Zeesterren, mosselen, kreeften, krabben, al die dingen 
op de bodem van de zee.  
En dan halen we ze naar boven.  Of we gaan de mijn in en we delven het goud, het koper en 
de diamanten.  En dan nemen we dat mee naar boven.  
 
En in ons leven, als menselijke wezens, duiken we als het ware recht naar beneden vanuit 
onze onsterfelijkheid naar onze sterfelijkheid. Om onze unieke gaven te ontdekken, ons 
goud, onze schat.  
En dan is de reis van de held erop gebaseerd dat we weer omhoog komen, het offeren en 
het weggeven. En dat moment is dat we de heldin zijn geworden. Dat is het moment dat we 
de held zijn geworden. Dat is het moment dat ons leven verheven is. 
Dat is niet door daar beneden in de noordknoop in Kreeft, Mars, Mercurius te blijven hangen, 
zo van ‘dit is van mij’ en de Maan in Schorpioen.  Jaloers zijn en bezitterig, en vasthouden en 
angstig zijn ‘ik moet dit beschermen, en vasthouden’.  Nee!  
Nee, het komt in Boogschutter, en in het optimisme en er is vertrouwen, er is meer. Er is 
generositeit, dat komt er opnieuw uit en komt dan in Steenbok.  
 
Dus dit is waar je aan objectiviteit aan het winnen bent en dat is ook zo met het ouder 
worden. We komen als kinderen en we zijn licht en we spelen. En misschien verzinnen we 
een paar leugentjes en vertellen we verhalen. En we stelen iets, misschien een chocolade 
reep of zo. Het kan nog veel erger. 
Ik ga niet zeggen wat ik heb gedaan. 
Maar we gaan naar beneden. We gaan naar beneden en we gaan helemaal in de mix als we 
kinderen hebben en een gezin. En een baan als we in de dertig zijn en in de veertig zijn.  En 
zelfs als we in de vijftig zijn. Dan is het ‘oh help, ik zit er volledig in.  We zijn vergankelijk. Oh 
Jezus’.  
Maar dan kom je in je latere jaren, na de tweede terugkeer van Saturnus. En in je zestiger en 
je zeventiger jaren, waar je uitkomt en nog objectiever bent.  
 
En het is meer dan offeren en geven. Van je ervaring en je wijsheid en al dat soort dingen. 
En dat is hoe je je leven verheven maakt.  Ja ja, oh mijn God! 
Dus de mantra. De mantra is: 
 
Er zijn wetten die het leven regelen, 
Buiten de wil om van de mens 
En hoe dichter ik bij de bron kom 



Hoe meer ik begin te begrijpen 
 
Het begrijpen van die wetten. Begrijpen hoe we een spirituele ervaring kunnen maken van 
ons leven.  En Saturnus, Pluto en de zuidknoop is als het aanroepen van die hogere wetten, 
met een grotere integriteit. Ten gunste van het geheel, de toekomstige generaties.    
Dus we moeten afdalen en daarin terechtkomen met deze Kreeft, Mars, Mercurius, 
noordknoop. In onszelf terechtkomen en die schat vinden, dat goud, die zeesterren. En 
daarna oprijzen. 
En niet vast komen te zitten. Je wilt niet vast komen te zitten in dat kind, je wilt niet midden in 
al die dingen vast komen te zitten. Je wilt juist gewoon doorgaan. Doe die sinusgolf. Doe die 
sinusgolf. Naar beneden en dan komen we weer naar boven. 
 
En dit kan elke dag gebeuren. Je ontwaakt en dan ga je er helemaal in en ’s avonds 
reflecteer je daarop en je laat het allemaal los. 
En het is die hele beweging, we gaan voort. We gaan voort en laten los, we openen ons 
ervoor en laten het gaan, en dat is de volle Maan. 
We zullen die verlichting krijgen; ‘oké, de spirituele wetten’.  
Het goddelijke vraagt dit van mij.  
En ik laat het gaan: Neptunus in Vissen. 
Het is allemaal goed.  En zo niet, er is weerstand, vasthoudend, vast houden en dat leidt 
tot…  En we kunnen zien dat zien op het wereldtoneel of waar dan ook, dat mensen meer op 
zichzelf willen zijn.  Zelfs hier in Turkije.  Er is een soort stopzetting en in de Verenigde 
Staten worden muren gebouwd en afscheiding. Geen handel meer en geen vluchtelingen 
meer.  
Het is net alsof iedereen zich terugtrekt. Na deze inkrimping komt de uitbreiding. 
Dus laten we gewoon maar vooruitkijken. Ik zie uit naar de goede dingen die komen. 
 
Nog een keer: 
Er zijn wetten die het leven regelen, 
Buiten de wil om van de mens 
En hoe dichter ik bij de bron kom 
Hoe meer ik begin te begrijpen 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
Oh ja, ik wilde nog even zeggen, die muren hier achter me. Zeven voor Christus. Die zijn 
2700 jaar geleden gebouwd. En deze stad was de stad van Athena, de Godin van de oorlog 
en de wijsheid. Zij is volgens mij de heerser van Weegschaal.  Pallas Athene.  
Alexander de Grote kwam hier naar toe in het jaar 333 voor Christus.  
En in plaats van de strijd aangaan toen hij de stad naderde, kwamen de mensen uitlopen en 
gaven hem een gouden kroon. En ze gaven hem hun stad. 
Ze wilden geen strijd voeren.   Dit is geven, over het ultieme offer gesproken.  
Wat een heilig moment, niet?  
Gewone overgave.  Dat is veel groter. 
Er is iets groters om ons heen en ik ga dat niet bestrijden.   Ik geef me eraan over. 
 
Het andere wat ik heb gevonden is Rumi. Die grote dichter leefde hier in de omgeving. 
Minder dan vijf uur rijden hiervandaan. 
Een heel bijzondere plek. Ik houd van Turkije.  Ik ga hier nog wat meer tijd doorbrengen. 
 
En voor nu, Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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