
Pele-rapport van Kaypacha van 26 juni 2019 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport.  En het is 26 juni 2019. 

En ik denk dat we officieel wat we noemen, het ‘eclips’ seizoen in de astrologie, ingaan. En we 

hebben een aantal krachtige eclipsen die voorbij komen.   

We hebben een totale maansverduistering (hij bedoelt zonsverduistering) op 10 graden en 37 

minuten Kreeft, aanstaande dinsdag.  En dan hebben we een maansverduistering twee weken later 

en die vinden uiteraard plaats op de maansknopen. Dat is waar alle eclipsen plaatsvinden.  En ze 

staan in oppositie met Saturnus, omdat Saturnus rondgaat, op zo’n 17 graden Steenbok, conjunct 

met de zuidelijke maansknoop.   

Dus we gaan door een periode waarin de Zon in oppositie staat met Saturnus, als hij afstevent op de 

noordelijke maansknoop.   

En, feitelijk op dit moment, staat de Zon vierkant met Cheiron.  Want Cheiron staat in de eerste 

graden van Ram.  Dus we hebben hier te maken met een soort T-vierkant. 

 

Laten we eens zien wat er nog meer speelt naast deze eclipsen, want er is veel aan de hand.  

Mercurius gaat vandaag naar Leeuw.  En ik wil nog even melden dat Mercurius en Mars samen reizen 

sinds waarschijnlijk, als ik het een zes graden orb geef, vanaf 10 juni.   En ze blijven in die zes graden 

orb tot 15 juli.   Ik wil daar iets over vertellen; Mercurius conjunct Mars.  En in het bijzonder omdat ze 

door het waterteken Kreeft gaan.  Maar nu gaat Mercurius naar een vuurteken, Leeuw.  En Mars zal 

zich daar maandag bij aansluiten.  Die gaat naar Leeuw, volgt Mercurius op de voet.  

Mercurius komt tot stilstand op 4 graden Leeuw op 7 juli en gaat dan terug en raakt Mars opnieuw, 

dus ik bedoel maar, het wordt vurige communicatie.  Dat is heetgebakerd, het is het snelle denken, 

het zijn impulsieve ideeën. Dat is aaah!!! 

Ik zal daar wat meer over vertellen, eens zien wat er gaat gebeuren.  Woorden van strijd.  Mars =  

strijd en Mercurius = woorden.  Dat soort dingen komt er in me op. 

Maar we zullen er wat dieper op ingaan wat dit betekent.   Het voegt wat extra intensiteit toe aan de 

dagelijkse gang van zaken. 

 

En de Maan is op dit moment in Ram en morgen gaat ze naar Stier. En dan komt ze samen met 

Uranus. Het fijne is dat de Zon morgen sextiel staat met Uranus, donderdag. 

En dan legt ze verder de hele weg af door Stier, driehoek met Saturnus en Pluto, dat is heel mooi.   

Dat blijft zo op vrijdag en zaterdag.  En zondag is de Maan opgeschoven naar Tweelingen, in 

oppositie met Jupiter en dan komt ze vierkant te staan met Neptunus. 

 

Ik denk dat dit genoeg aspecten zijn voor ons om het even over te gaan hebben.  Je kunt in 

overweging nemen dat dit eclips-seizoen een weerspiegeling is van wat er 18 jaar en zes maanden 

geleden gebeurde.  We hebben een paar eclipsen op dezelfde plek.  En je zou misschien willen kijken 

waar 10 graden Kreeft in jouw horoscoop valt.   En de volgende maansverduistering zal uitkomen op 

rond de 24 graden Kreeft.  Dan wil je wellicht zien in welk huis, welke aspecten, want deze eclipsen 

zijn veel actiever in jouw persoonlijke leven, als ze bepaalde punten in je geboortehoroscoop raken. 

Als ze niet echt aspecten maken in je geboorteposities hebben ze niet zoveel impact.  

Maar linksom of rechtsom, het is alsof er een super nieuwe Maan is.  En dat is waar de mantra van 

vandaag over gaat, en waar ik het vandaag over wil hebben.   

Dit staat voor geboorte, Kreeft, nieuw, nieuw, nieuw.   Tijd voor nieuwe intenties, nieuwe realiteiten, 

nieuw potentieel. 

Dus laat ik een plek gaan zoeken om in de camera te kijken en er iets over te vertellen. 

 



Hallo allemaal.  

Zijn dit de dagen of zijn dit de dagen?  Tjeminee! 

Heb ik je gefopt, in het intro aan het begin?  

Ik heb dat opgenomen in het Tabacon resort, zo’n twee jaar geleden.   En als je toen het Pele-rapport 

hebt bekeken, heb je het wellicht herkend. 

Ik was daar nu niet, ik ben thuis, maar ik heb het te druk. 

 

Mercurius conjunct Mars in oppositie met Saturnus en Pluto.  Zorg dat je alles gedaan krijgt:  zaken, 

werk, zaken.  Aaaah! 

Het is idioot. 

Maar goed, dat gaat niet stoppen, het houdt niet op, het wordt nog veel gekker. 

De eclipsen staan bekend al in de hele geschiedenis, als onverwachte gebeurtenissen. 

Het is alsof er een bliksemschicht naar beneden schiet.  Het is als een onverwachte uranium 

ontploffing.   

Een vriend uit de astrologie zei, het is alsof er een astroloog in je woonkamer komt liggen slapen voor 

een week of een maand. 

 

Ja ja… want in de esoterische astrologie wordt er gesteld, als de Maan tussen de aarde en de Zon 

komt te staan, dan blokkeert deze de zonnestralen voor de aarde en dat breekt het auraveld van de 

aarde.  En die laat allerlei entiteiten en energieën door vanuit de verre ruimte, laat ze binnenkomen. 

Sommigen zeggen dat alle zielen die gaan incarneren in de komende zes maanden, binnenkomen 

tijdens de verduistering. 

Dus de zonsverduistering is de grootste.  Er is een maansverduistering, één of twee verduisteringen, 

aan elke andere kant van de zonsverduistering. Dat is afhankelijk. 

Maar dit jaar beginnen we met een zonsverduistering op de noordknoop en dan maken we het af, we 

ronden het af met een maansverduistering met de Maan op haar zuidknoop. 

 

Dus dit heeft een aantal verschillende factoren, een aantal verschillende dingen die we naar voren 

willen brengen.  

Ten eerste, een noordknoop-eclips, een Maan-noordknoop eclips en vooral als deze in het teken 

Kreeft plaatsvindt, betekent dat dat het nogal emotioneel is. De Maan staat in haar eigen teken, ze 

staat op haar eigen noordknoop, dus ze brengt een zeer sterke, emotionele energie met zich mee.  

Een emotionele spirituele energie.   Dus het is een zeer vruchtbare tijd. 

Dat is waarom ik het heb over ‘geboorte’.   En het is een nieuwe Maan. 

En de noordknoop gaat over toekomstige voornemens, toekomstige doelen, toekomstige 

mogelijkheden, geboorte geven aan een nieuw tijdperk. Geboorte geven aan een nieuwe realiteit.  

Misschien geboorte geven aan een nieuw gezin.  Nieuwe emotionele verbindingen aangaan.  

 

Dus het kan een hele mooie tijd zijn. En de uitdaging is, ten eerste, dat er een paar uitdagingen zijn.  

En ik moet mezelf dwingen iets rustiger te praten, want ik wordt zo… emotioneel door dit, toch? 

Mercurius en Mars, die samen door Kreeft gaan.  En nu ook Venus in Kreeft, al dat emotionele. 

Kreeft is een hoofd- en waterteken.  Dat is bewegend water, dat is als stroomversnellingen zoals 

watervalletjes, als de branding op het strand.  

Schorpioen is vast water, als een diep meer.  Dat staat stil.  

Vissen is beweeglijk water, meer zoals wolken, mist, damp en regen, zoals een beetje motregen. 

Kreeft is meer ‘dik water’. En hoofd is initiëren, Brahma, creëren.  Yang-energie. 

 



Dus dit is nogal… Yang en Yin. De krachtige vrouwelijke energie die wil…    En het…  Kreeft heeft twee 

kanten. Zelfs die gelijkvormige welving heeft die twee plooiende energieën.  En de ene is als een kind 

in een kribje dat wordt gewiegd, en de ander is als de madonna, of moeder Maria, die erover heen 

hangt. 

En er is sprake van, zoals we zouden kunnen zeggen, onvolwassenheid en volwassenheid.   We 

kunnen ook zeggen ‘niet geëvolueerd en geëvolueerd.’ 

Of we zouden ook kunnen zeggen dat er een hele serie aan uitdrukkingsmogelijkheden is voor al die 

archetypen. 

Dus we kunnen te maken hebben met onvolwassenheid.  Mars, Mercurius, Venus, Zon Maan… 

We hebben te maken met deze taken en uitdagingen. 

Mercurius is op weg naar Leeuw, maar hij was eerder… en dat kan driftbuien oproepen.  En het kan 

ongeduld zijn. En het kunnen emotioneel geladen uitingen zijn, alsof je moet overgeven.   

Onze onderbuik gevoelens richten naar ongeacht wie er in de buurt is.   Of wie er niet is. 

Misschien doen we het wel naar de spiegel, misschien doen we het in de badkuip, maar wat dan ook, 

dit is een tijd waarin je daarmee verbonden bent, en hele diepe gevoelens doorvoelt. 

 

Een deel daarvan heeft te maken met die Pluto, Saturnus en zuidknoop in Steenbok en dat is het 

opruimen van karma. 

Die oude spinnenwebben, oude conditionering, oude patronen.  Dit is een tijd van in contact komen, 

niet alleen met onze behoeften en onze angsten, maar misschien met onze schuldgevoelens.  Of 

datgene waar we ons over schamen, of ons verdriet.  Groot verdriet.  Saturnus staat voor verdriet. 

En die staat op de zuidknoop tot oktober.  

 

Dus dit is een heftige tijd en de uitdaging is om het evenwicht te vinden zodat er geen onderdrukking 

meer is van gevoelens en het innerlijke kind, de tranen en de woede naar onze ouders en de 

samenleving. Of naar de partners of onszelf.  

En we willen het ook niet onderdrukken, maar we willen ook niet hebben dat ons innerlijke kind aan 

het roer staat.  En rebels zijn en onze woede eruit gooien. En dingen eisen. 

Dus dit is een zeer sterk aanwezige kans om volwassen te worden.  En echt in die objectieve moeder- 

vader- oma of opa-energie te gaan zitten, teneinde echt kalmte te bereiken, rust en stilte, sereniteit, 

rustig ademhalen, dingen tot bedaren brengen, en niet er bovenop te springen of haastige besluiten 

te nemen.   En daarmee het kind met het badwater weg te gooien. 

En dingen saboteren waar je al heel lang mee bezig was, door een of andere emotionele uitbarsting. 

Het zal ook een goede tijd zijn om geduld te hebben met elkaar en te gaan begrijpen dat we collectief 

en individueel allemaal door hetzelfde heen gaan. 

Ik heb geluk gehad dat ik bij vier verschillende geboortes aanwezig kon zijn.   Drie van mijn kinderen 

heb ik in feite mogen opvangen; in werkelijkheid heb ik de eerste laten vallen; ze zijn heel glibberig. 

Je hebt het over…   we hebben het over leven en dood.   De deuren van leven en dood. 

Als mensen sterven en als mensen geboren worden.   Dat is het ultieme qua intensiteit. 

Dit is Plutoniaans, Schorpioen. Het achtste huis, leven en dood.    

Dus geboorte geven is spannend;  je moet ademhalen, je moet persen, je moet bij de les blijven. 

En je zult enorme pijnscheuten moeten verduren en dat is… 

En we zijn samen geboorte aan het geven aan een nieuw tijdperk. 

Een nieuw Watermantijdperk. 

Dit is het keerpunt der eeuwen. 

En dat brengt veel angst met zich mee.   Wat er met je eerste kind gebeurt, is dat je verandert. 

Het is een hele verandering van identiteit voor wie er dan ook geboorte geeft.  Van single zijn tot in 

partnerschap zijn en tot ineens moeder zijn. 



Die identiteitsverschuiving is de grootste verandering van identiteit die je je maar kunt bedenken in 

een leven. 

 

Dus denk daarover na op een planetaire basis. We gaan door een enorme identiteitsverandering. 

En er kan dientengevolge sprake zijn van angst; een enorme weerstand voor deze verandering. 

En we kunnen oude patriarchale dingen tegenkomen; het bouwen van muren, oorlogsdreiging, 

sancties.    

 

Onze politieke leiders creëren deze enorme ramp, als het aankomt op handel en belastingheffingen, 

en al dit soort thema’s rond grenzen, wetten en regels en landsgrenzen.  En een deal van 8 miljard 

dollar of meer door verkoop van bommen en wapens.  

En het is gewoon een herhaling van dezelfde onwetendheid die bijdraagt aan het verwoesten van 

onze planeet.  Door de greep naar de macht, door hebzucht, door geld. En waar gaat het uiteraard 

om, om de bronnen. 

 

Ik had het hier al over, Uranus in Stier voor de komende zeven jaar.  De verandering van bronnen, de 

noodzaak tot uitvindingen en werken met nieuwe bronnen.  En waar hebben we dan nu mee te 

maken, met die verdomde olie. 

Hetzelfde waar we altijd nog afhankelijk van zijn en het grootverbruik en het creëert allerlei 

dramatische dingen. Dat was al zo in het verleden. 

Dus dit is…  het is perfect. 

Het is perfect voor ieder van ons om de patronen te zien, de motivatie erachter, het morele, de 

ethiek.    

Wat drijft de boot aan, de bus, wie doet dit en wie doet dat en zo.  We worden zo uit elkaar 

getrokken tussen de yin en de yang en het mannelijke en het vrouwelijke. 

En de prana en apana. 

 

En dat brengt me bij de eclips-cursus.  Het droomteam en ik bieden via New Paradigm Astrology ‘the 

enlightened eclips-journey’  aan. Daarin doen we live-sessies, we werken met informatieschema’s, ik 

doe een kundalini-yoga Kriya;  het in balans brengen van de prana en de apana.  

En prana is de innerlijke opwaartse beweging van energie.  En de apana is de neerwaartse en externe 

energiestroom. 

Dus de ene kan zeer sterk ‘Steenbok’ zijn, de andere kan sterk ‘Kreeft’ zijn. 

De ene kan heel erg yang zijn, de ander heel sterk yin. De ene kan heel sterk inademen zijn, de ander 

uitademen.  Deze moeten in balans zijn. 

En we kunnen heel bewust oefeningen doen. Met ademoefeningen en yoga en andere vorm van 

mindfulness, om echt die balans te creëren tussen professioneel en persoonlijk. Tussen onze 

buitenwereld en onze innerlijke familiekringen en onze innerlijke emoties.  

Tussen plicht en onze innerlijke koestering.  

Ik bedoel daarmee te zeggen, we worden op dit moment echt opgerekt. 

 

Als je meer wilt weten, ik zal een link plaatsen voor deze cursus onder de video.  Maar dit is iets waar 

we op dit moment allemaal doorheen gaan. Het is iets waar de mantra van deze week over gaat, met 

de zonsverduistering die eraan komt. 

Maar het gaat voorlopig even door. Zoals ik al zei, Mercurius staat conjunct Mars en dat duurt 

minstens tot half juli.   En dit is die strijdkreet.  En dat verschuift van water naar vuur. 

Dus het verschuift waarschijnlijk van dreigingen of woedeuitbarstingen en eisen naar meer actie.  



Dus we willen echt -en het Pele-rapport van afgelopen week ging daarover- niet opgezweept 

worden, of weggeblazen worden of meegezogen worden in die externe idioterie die gaande is. 

Eerder zullen we ons moeten aanpassen, we moeten manieren vinden in ons leven. Zoals ik al zei, 

Saturnus staat conjunct de zuidelijke maansknoop tot en met oktober. 

En dan hebben we Jupiter, Saturnus en Pluto in januari.  Januari aanstaande, dan hebben we met die 

hele grote conjunctie te maken door heel 2020.  

De komende achttien maanden zijn zeer heftige intense maanden waarin deze nieuwe wereld 

geboren wordt. Dit nieuwe tijdperk. 

 

Dus het is… we moeten vol blijven houden en we houden ons gezonde verstand erbij.  Zoals de 

bevallende vrouw tijdens de geboorte. Ze moet echt in het nu aanwezig zijn, wakker, bewust, 

uitgerust. Niet onder invloed van wat dan ook, maar echt gefocust zijn. 

Dit is zo’n tijd. En met dit alles kunnen we echt een nieuw tijdperk geboren laten worden. Een 

nieuwe realiteit. Nieuwe identiteit. 

 

Het zal zo mooi worden: 2021, 2022; Saturnus gaat naar Waterman. Jupiter gaat naar Waterman. 

De dingen zullen lichter worden. Daar is geen twijfel over mogelijk. 

Pluto, Saturnus en de zuidelijke maansknoop die door ‘aarde’ gaan. De zware, diepe, solide Steenbok 

is echt… 

We zijn als het kuiken dat uit het ei breekt.   En ik wil met je wedden dat dat kuiken echt zal gaan 

pikken, pikken, pikken. Ik weet niet of je er ooit een hebt gezien, maar het is een enorm werk om uit 

dat ei te kruipen, dat is nogal een uitdaging. En dat is eng. 

 

We hadden hier gisteren een aardbeving en er vielen nogal wat dingen van de schappen. En er zijn 

dingen gebroken en het was de grootste aardbeving die ik heb meegemaakt. En er zijn nog meer 

dingen mogelijk.  We kunnen echt wel wat opschudding mee gaan maken, niet alleen emotioneel. 

Niet alleen mentaal, niet alleen sociaal, maar dat geld voor de hele planeet.  

Dus laten we echt, en dat is waar Kreeft ook mee te maken heeft, we healen elkaar, we 

ondersteunen elkaar, we houden elkaar vast.  We creëren een container en die is vol mededogen en 

liefdevol en ondersteunend voor de eenheid en de diversiteit. 

 

En dat brengt me bij en herinnert me aan zondag. Dan hebben we een webinar, een gratis webinar 

die waarin we ‘Astrology rising’ zullen aankondigen en kortingen zullen weggeven voor tickets.  We 

hielden er ook een in 2017 en volgend jaar mei doen we dat weer, om te vieren dat Saturnus naar 

Waterman gaat. En de noordknoop gaat naar Tweelingen.    

Dansen, Yoga, op het strand van Costa Rica, dat ga je echt geweldig vinden!  

Kijk maar even naar die webinar en ik zal een link plaatsen voor die webinar, beneden in de 

aantekeningen.  (http://astrologyrisingcostarica.com/) 

 

We gaan het aanzwengelen. Dit is een tijd waarin je het moet aanzwengelen, we gaan het opstarten. 

Trap het gaspedaal in, jôh. 

Het kan verleidelijk zijn om op de rem te gaan staan, maar nee!   De coureur is er op gefocust, 

wakker, gewaar; gaspedaal, gaspedaal, remmen, gas, remmen, gas, remmen… 

 

Dus… je bent hiervoor geschapen, je bent hiervoor geboren.  Als je op dit moment leeft in een fysiek 

lichaam dan kwam je hiervoor naar de aarde. 

Dus in plaats van weg te duiken, je te verstoppen, weg te rennen, je te verbergen, je ogen uit je kop 

te janken, is het ‘nee hoor!’  Pak het maar aan, vat de koe bij de horens.  

http://astrologyrisingcostarica.com/


 

Ik ga niet uit van vanzelfsprekendheid 

als het om de geschenken van moeder aarde gaat 

Maar ik doe alles wat in mijn vermogen ligt 

Om haar te helen en te helpen bij de geboorte. 

 

Weet je wat echt kan helpen in deze tijd, is dankbaarheid en waardering, voor de simpele dingen in 

het leven.  Het gezin waarin we geboren zijn.  De liefdevolle relaties die we hebben. 

Alle voedsel en de voedingsstoffen en de vruchten en de bessen, alles wat moeder aarde ons geeft 

en ons mee bedeelt. 

We zijn nogal flink verwend op deze planeet.  En we realiseren ons wellicht niet altijd hoeveel ze ons 

onvoorwaardelijk biedt en geeft. 

Gaia is zo’n prachtig voorbeeld voor ieder van ons als het gaat om onvoorwaardelijk geven. 

Ook al verwoesten we haar bossen en verontreinigen we haar water, ze blijft altijd geven. 

 

En laten we… en ze kan ook zijn als de meiboom, of de boosdoener of de wervelstorm. Ze kan 

datgene zijn wat ons samenbrengt.  Ons gezamenlijke verlangen, onze gezamenlijke intentie.  Ze is 

degene die ons oproept.  Die de hele mensheid oproept, elk menselijk wezen leeft op deze planeet. 

Ruimtestations niet inbegrepen. 

Maar als er iets gemeenschappelijks is, of iets wat ons allemaal kan verenigen, dan is dat helpen, 

helen, zuiveren, reinigen, vruchtbaar maken, assisteren, genieten, ontwapenen… dankbaar zijn en 

eerbied geven aan deze prachtige blauwe planeet. 

Dus ja, dat kan echt een hartverwarmende meditatie zijn in deze tijden van zoveel stress of desillusie, 

of verdriet of verlies.  

Kom gewoon terug bij Gaia, kom terug naar de aarde, kom terug bij dankbaarheid en dank haar. 

 

Ik ga niet uit van vanzelfsprekendheid 

als het om de geschenken van moeder aarde gaat 

Maar ik doe alles wat in mijn vermogen ligt 

Om haar te helen en te helpen bij de geboorte. 

 

Dat je mag leven in vrede, harmonie en dankbaarheid en dat rondom je mag verspreiden. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 

 

 

©Kaypacha 

Vertaling: Irma Schiffers 

 


