
Pele-rapport van Kaypacha van 19 juni 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport.  En deze is voor 19 juni 2019.  
Ik ben hier in Antalya, een prachtige bijzondere stad in het zuidelijke deel van Turkije. Dat is 
de Middellandse zee.    Absoluut schitterend. 
 
En met de mooie en bijzondere mensen hier.  We hebben een paar mensen in het Pele-
rapport. 
De mensen hier zijn onderdeel van de…   we zijn allemaal onderdeel ervan.    
De Zon staat nog steeds in Tweelingen en reist daar helemaal doorheen.  Vandaag staat 
Mercurius conjunct Mars, in oppositie met Pluto en Saturnus op de maansknopen. 
Dat is echt wel iets heel anders, we gaan het daar over hebben. 
En vanzelfsprekend schuiven ze op.  
Er spelen nog wat andere dingen hier.  Naast het feit dat de Maan in Waterman staat en dan 
door Vissen gaat, komt ze conjunct met Neptunus.  Neptunus die retrograde gaat lopen, 
staat vrijdag stil, deze week. 
 
Dus er is een flinke stilstand. Tot stilstand komen betekent stil staan; de diepte in, in de 
oceaan van gezamenlijk bewustzijn. 
Het collectief onbewuste. Neptunus houdt de deur open, en trekt de sluier terug voor 
iedereen. 
Zie daar, stel je iets voor, droom een nieuwe droom. 
En een ander deel daarbij is Venus die in een T-vierkant terechtkomt daar.  In oppositie met 
Jupiter.  Ze staat nu in Tweelingen, vierkant met Neptunus in Vissen. 
De exacte oppositie met Jupiter is zondag.   En daarna gaat ze door. 
 
Maar daarvoor nog, wat is het belangrijkste? 
De Zon gaat naar Kreeft. De Zomerzonnewende op het noordelijke halfrond. 
De winterzonnewende op het zuidelijke halfrond, en dat vindt vrijdag plaats. 
En dan schuift ze drie graden op.  Drie graden Kreeft en dan komt ie de Maan tegen in het 
derde kwartier daar.  En de Maan staat ook op drie graden. 
 
Dat zijn mijn gabbers daar, we hadden zojuist een leuk gesprek met ‘onze jongens’ die 
pretzels verkopen. 
De Turken zijn zo leuk.  
Maar het belangrijkste is dat ook Cheiron daar is.  Dus dinsdag hebben we het derde 
kwartier van de Maan en dat staat conjunct Cheiron. 
Dus het is tijd om geconfronteerd te worden met de gewonde ‘man’.  Dus we kunnen echt 
gaat zien wat dat voor ons omhoog haalt. Het is een zeer actieve week. 
 
En zoals ik zal gaan bespreken, het is een enigszins bipolaire energie.  Mars, Mercurius en 
Saturnus is één ding en dan uiteraard nog Venus, Jupiter en Neptunus, dat nog weer iets 
anders. 
 
Laat ik even een goed beeld geven van die waterval, zonder al die mensen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


