
Pele-rapport van Kaypacha voor 9 juli 2019 

Hallo, Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport.  10 juli 2019.  

Ik ben hier in Roatan op het West Bay strand en er is hier een koraalrif.  

We gaan vandaag snorkelen, we hebben een korte vakantie met de familie, ik heb de kinderen bij 

me. En het is hier wat druk met toeristen dus ik wil de video af hebben voordat de boten met 

toeristen hier voorbij komen varen. En het strand ligt helemaal vol hier. 

 

De Maan staat nu in Weegschaal, die gaat naar Schorpioen, vrijdag gaat ze naar Boogschutter.  

Zondag schuift ze op naar Steenbok.  En dinsdag hebben we de grote maansverduistering. 

De maansverduistering is op 24 graden en vier minuten Steenbok. En ze zal de boel verduisteren, je 

zult niet in staat zijn Saturnus te zien of Pluto.   De Maan passeert deze en zal ze allemaal uit het zicht 

halen.  

 

Even een kort beeld van het strand daar verderop.  Ja, er gebeurt veel. Kun je de vissen zien?  De 

Vissen zwemmen gewoon wat rond in het water.  

De Zon staat driehoek met Neptunus.   Is dit de Zon driehoek met Neptunus, of niet dan? 

Donderdag komt Mars in een exact vierkant met Uranus.  Vanzelfsprekend gaat Mars langzaam 

genoeg om dit de hele week te laten duren, dus we kunnen van alles verwachten. 

 

En wat belangrijk is dat staat te gebeuren, dat is vrijdag, dan hebben we Saturnus op de zuidelijke 

maansknoop in oppositie met de Zon op de noordelijke maansknoop. 

En dan zondag, komt de Zon in oppositie te staan met Pluto. Dus we hebben te maken met de Zon in 

oppositie met Pluto.  En dan hebben we nog Venus en de Zon die samenkomen op de noordknoop, 

Mercurius komt er dan voor de grote finale terug in Kreeft.  En de Maan daar bovenin met Pluto en 

Saturnus en de zuidelijke maansknoop, dat zorgt voor een grote oppositie.  Dat is in feite waar ik het 

vandaag over wil hebben.  

 

Venus komt de komende week aanzetten en zal exact conjunct komen te staan met de noordelijke 

maansknoop. Dinsdag en dan komt ze in oppositie met Saturnus.   Dus we hebben de Zon in 

oppositie met Saturnus, Pluto, Venus komt eraan om tegenover Saturnus en Pluto te staan, allemaal 

bovenop de knopen met de maansverduistering.  Ik bedoel maar, whoow!  Dat is er allemaal aan de 

hand. 

 

Ik weet niet waar ik een plekje moet vinden om te gaan zitten, maar ik ga het proberen. 

 

Oke, ik ga een poging wagen. De wind waait nogal.  Ik heb iedereen van de boot afgeschopt, ze zijn 

allemaal aan het snorkelen, zodat ik het Pele-rapport kan doen. 

Tjonge jonge.  Oke, ik zou eigenlijk liever op een plek willen zijn waar ik stil kan zitten en me kan 

concentreren, zodat ik er dieper op in kan gaan, want dit is een zeer krachtige tijd. 

En deze maansverduistering, zoals ik al eerder zei, het is de polariteit. 

Deze polariteit trekt ons uit elkaar. 

 

En Saturnus op de zuidelijke maansknoop in oppositie met de Zon, en Venus op de noordknoop is 

extreem sterk als het gaat om de taak die echt moeilijk is, maar de beloning kan geweldig zijn. 

De beloning kan geweldig zijn.   

Waar we mee te maken hebben in de evolutionaire astrologie, we hebben altijd over het feit dat 

wanneer planeten conjunct staan met de zuidelijke maansknoop, dan is dat een karmische tijd. 



Het zijn dingen die opduiken vanuit het verleden in een staat van drie verschillende condities. De ene 

is een staat van vruchtbaarheid, of een staat van onvolledigheid, of een combinatie van beide. 

 

Zoals je weet is Saturnus de heer van het karma. En dat kan positief karma zijn of een karmische 

uitdaging zijn.  En dat karma heeft te maken met hoe volwassen we zijn, of in hoeverre we in staat 

zijn om objectief te zijn in de ouder-staat als dragers van wijsheid;  hoe geduldig, hoe volhardend, 

hoe we in staat zijn om vol te houden en blijven staan in onze integriteit; het stellen van doelen; en 

gemaakte afspraken, dat is een ander aspect van Saturnus en Steenbok. 

Dus onze verplichtingen worden getest.  Dus dit kan een tijd zijn waarin we echt verplichtingen 

moeten nakomen.   Dat is om echt te komen tot die Zon/Venus/noordknoop in Kreeft, daar kom ik 

nog op terug, maar om echt thuis te komen.  En ons goed te voelen over onszelf.  

En van onszelf te houden, algeheel, in volle omvang, compleet.  En onszelf echt te koesteren. 

En die emotionele verbinding te voelen en te ervaren dat we allemaal deel uitmaken van de 

menselijke familie. 

 

Dit vraagt van ons… Saturnus is als het ware de test.  De test: ben je volwassen genoeg. 

Ben je genoeg in staat om de ‘ouder’  te zijn, drager van de wijsheid te zijn. Wat is een ouder, wat is 

de drager van de wijsheid.  

Dat is iemand die in staat is om objectief de ruimte te laten. Die in staat is om geduld te hebben.  Om 

te luisteren, niet te reageren, de dingen niet te persoonlijk op te vatten.  om niet over te reageren 

vanuit een subjectief ‘ik ben gekwetst’ of ‘ik ben dit of ik voel dat of ik heb dat nodig’.  We moeten 

het positieve van het bedrijf in evenwicht, het positieve van het werk…   We hebben een paar golven 

hier, ze varen gewoon hier rond.  We zijn niet de enigen die willen scuba-duiken op dit rif. 

En we zijn niet de enigen op deze aarde. 

 

En dit is waar het samenkomt met ‘je bent niet alleen’. Steenbok, Saturnus, het tiende huis, en heeft 

te maken met…   ‘ja ja, video. Video. Dank je wel!     

We moeten de ruimte delen hier op deze rif met deze mannen.  Dus dit is precies waar ik het over 

heb.  We moeten de ruimte delen.  

Deze Kreeft/Steenbok-as is de plaats waar we allemaal tot de menselijke familie horen.  En we 

moeten allemaal manieren zien te vinden om te communiceren, om samen te werken, om de ruimte 

te delen. Niet alleen om deze planeet tot een betere plek te maken, maar het heeft ook te maken 

met de werkruimte. 

 

De werkruimte. En ja, we hebben allemaal ons huis en onze gezinnen, en we kunnen in onze eigen 

kleine huiskamers zitten en alles is goed en we houden onze eigen ruimte vast, maar het probleem is 

dat de meesten van ons ook een baan hebben. 

En de meesten van ons werken met collega’s en medewerkers.  En als je een publieke positie of 

publieke rol vervult of in een management-functie zit, dan moet je werken met anderen. Dus er is 

werk te doen, de wereld duwt ons karmisch gezien naar andere mensen die ons zullen gaan testen. 

Die een uitdaging worden voor ons.  

Die als spiegels fungeren voor onze eigen onbewuste ‘schaduwdingen’.  

 

Dus als je je in een situatie bevindt waarbij er bepaalde dingen omhoog komen, of waar mensen zich 

tegen je keren, of deze situatie komen uitdagen, dan is dat slechts een kans, een mogelijkheid… dit is 

een reflectie, dit is een spiegel. Dit is een kans. 

‘Hoe heb ik dit gecreëerd, wat leer ik hiervan?  Ik leer om volwassener te worden, ik leer om niet 

langer een baby te zijn.  Ik leer om niet gewoon maar uit mijn dak te gaan.  Ik ben aan het leren om 



om de tafel te gaan zitten en zonder aanvallende communicatie in te zetten.  Of te gaan zitten en 

zeer bewuste gesprekken te houden met mijn partner als het 1 op 1 is.  

Je gaat zitten en je gaat delen. En niet zozeer…  en dit is het verschil tussen Steenbok en Kreeft, het 

ene is oordelen en het andere is gevoel.   

Oordelen is met vingers wijzen, anderen de schuld geven.  Maar het volledig oppakken van mijn rol in 

het creëren van een leerzame ervaring.  

 

Wij maken dat een ander de schuld krijgt, en dan moet je in de verdediging en dan komen we in een 

enorme situatie terecht.  En het is zowel een win- of verliessituatie.  Ik zit goed of jij zit goed en als jij 

goed zit, zit ik fout en als ik goed zit, zit jij fout. En dan kom je terecht in dat gedoe van goed en fout 

met al die oordelen. 

 

Maar als je dan naar Kreeft gaat, ga je in het gevoel zitten. En die gevoelens zijn om je heen. Je weet 

dan dat we allemaal maar mens zijn, we doen allemaal ons uiterste best. We groeien allemaal, en 

niemand is perfect, er zijn geen verkeerde gevoelens.   

Als ik bedroefd ben, boos of blij, is dat niet fout.   Ik voel me gewoon verdrietig, boos of blij. 

Onze gevoelens komen opzetten en laten ons onszelf zien.  Ze laten ons zien wat we nodig hebben. 

Ze laten ons zien waar we naar verlangen, waar we bang voor zijn, en hoe we het beste zorg kunnen 

geven, niet alleen aan onszelf, maar ook aan ons nageslacht, onze kinderen, onze projecten, onze 

toekomst, onze planeet, onze planten, onze tuinen. 

Het gaat echt om het beschermen van onze onschuld, het beschermen van onze kwetsbaarheid en 

we hebben allemaal die kwetsbare, gevoelige kant in ons.  

En we zijn allemaal wel gekwetst geweest en we komen allemaal vanuit verwonding.  En dus 

reageren we vanuit dat gewond zijn. 

 

Maar als we samenkomen en we luisteren naar elkaar en we eren en respecteren dat we gewond 

zijn.. jij bent gewond, jij ben gewond, ik ben gewond, iedereen is gewond.  En we doen allemaal ons 

best…  dan brengt ons dit bij elkaar. 

 

En dit is wat ieder van ons nog sterker maakt, meer in staat tot het hebben van invloed, of het 

verschil maken in de wereld. Waarin we nog iets meer kunnen doen dan we ooit zouden kunnen 

doen op onszelf. 

Dus het is noodzakelijk om samen te werken, en het is ook een uitdaging om samen te werken.  En 

we moeten ons bewustzijn ontwikkelen en objectiviteit.  En wat nog meer? Onthechting. 

Als we teveel gehecht zijn aan een positie, aan een gevoel, of om gelijk te hebben of onze eigen gang 

te gaan…  als we allemaal gebonden en gehecht zijn aan een bepaald standpunt, veroorzaakt dit een 

dynamiek waarin we op een natuurlijke manier geconfronteerd zullen worden. We zullen op 

natuurlijke wijze worden uitgedaagd.  Om onze zienswijze te kunnen verbreden met een grotere 

realiteit.  

In dit geval de realiteit van andere mensen.  In ons zakenleven, in ons gezin, in ons land, op onze 

planeet.  Dus dit is de taak die nu van ons gevraagd wordt in deze tijd.  En de uitdaging en dat is 

duidelijk de andere kant ervan, de fout, is ‘als ik dit niet kan, ben ik niet objectief.  Ik raak van streek, 

en ik haal uit. En ik houd die ander niet in ere, terwijl ze verwond zijn. En ik realiseer me niet dat ik 

gewond ben en vanuit mijn verwonding reageer. Dus ik kijk niet naar mezelf en ik geef de ander de 

schuld.  En ik blijf in een rigide, gehecht perspectief staan; in een zeer beperkte zienswijze, in 

kleingeestigheid.’ 



Dit is Mercurius retrograde, Mercurius die terugloopt. Hij komt terug in Leeuw, gaat terug naar 

Kreeft. En dat helpt ons te reflecteren, terug te kijken naar onze persoonlijke, subjectieve behoeften, 

gevoelens en angsten.  En dat brengt me bij de mantra: 

 

Ik zal voor mezelf gaan zorgen en mezelf eren 

Mijn behoeften, angsten en verlangens 

Terwijl ik ook geduldig zal luisteren naar 

-en zal samenwerken met- anderen 

 

Het Watermantijdperk roept ons allemaal op om uit onze Kreeft-schelp te komen. 

Uit onze kleine persoonlijke huizen en persoonlijke ruimte.  En Saturnus vereist dat we naar buiten 

komen en deelnemen aan een grotere beweging om de planeet op te schonen en de politiek op te 

schonen. En onze omgeving. 

Dus er wordt van ons allen verwacht of geëist, of gewoon opgeroepen tot, om meer te doen dan 

alleen maar voor onszelf te zorgen. 

En als we meer doen dan alleen maar voor onszelf te zorgen, werken we met anderen. We zien onze 

schaduw, en we ontwikkelen ons. 

 

Dus het gaat allemaal over de school van Gaia, de school van moeder aarde. De school van de 

evolutie betekent dat we groter worden dan we op dit moment zijn.  Absoluut. 

 

Dus… die gasten achter me zijn…   

Ik ga het afsluiten.  Ik hoop dat je begrepen hebt waar deze maansverduistering over gaat.  Het gaat 

om evenwicht en… oh ja, de prana en de apana.  

De prana is het binnenste en het opwaartse, de apana is het naar beneden stromend en het 

buitenwaartse. 

Ademhalen; niet teveel inademen, niet inhouden, niet helemaal onderuit gaan;  dat is wat astma is.  

Astma is angst. Dat is als… ik houd het in, ik houd het binnen, ik zit in angst. 

Dat is teveel prana.  Dat is teveel inademen en hoog ademhalen, en dat moet in balans zijn met 

loslaten.  Het proces van elimineren, de onderste chakra’s.   Kreeft, het doorlaten van het water, 

urineren, het weg laten stromen. Vrijlaten. 

En dan prana, het naar binnen zuigen. Versterken van het hogere. Het opnemen en naar boven laten 

gaan. 

 

Ik maakte een video over dit in balans brengen van de prana en de apana met de kundalini yoga 

Kriya, en het is gratis, als onderdeel van deze eclips-cursus die we doen voor New Paradigm 

Astrology. En het is een supportgroep voor dit eclips-seizoen, vier weken lang.  

We doen meditaties online, en we komen samen. Er zijn zo’n honderd mensen. 

Je wilt dit misschien even bekijken, of meedoen met deze Kriya en dan voor dertig dagen lang.  En 

het in balans brengen van de in- en bovenwaartse ademhaling, en de benedenwaartse en 

buitenwaartse. 

Niet teveel naar beneden en naar buiten, niet teveel naar binnen en naar boven. 

Geen obstipatie veroorzaken en geen diarree. 

Je zult in het centrum moeten blijven. 

 

Oké, ik zal het even afronden voordat ik gekke dingen ga zeggen.  

Nog één keer. Nog één keertje: 

 



Ik zal voor mezelf gaan zorgen en mezelf eren 

Mijn behoeften, angsten en verlangens 

Terwijl ik ook geduldig zal luisteren naar 

-en zal samenwerken met- anderen 

 

Dat je maar voor jezelf mag zorgen en met anderen mag gaan samenwerken.  

 

 Namasté, aloha, heel veel plezier! 
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