
Pele-rapport van Kaypacha voor 3 juli 2019 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport.  3 juli 2019. 

Ik vaar hier, als bij de rivier de Styx, in Griekenland; de poort naar Hades. De poort naar Hades was 

een boot die door deze ondergrondse rivier voer.  Super geweldig, terwijl we ons in de wateren van 

Kreeft begeven, met die totale zonsverduistering.  

En vandaag gaat Venus naar Kreeft, en de Maan staat in oppositie met Pluto. Ze staat nu nog in 

Kreeft, maar ze gaat later vandaag naar Leeuw. 

En de vuren zullen oplaaien en naar buiten komen, want ze komt in aanraking met Mercurius en 

Mars.  Zoals ik eerder zei, Mercurius en Mars reizen samen op voor zo’n zes weken. 

Ze komen uiteindelijk conjunct te staan, boven op elkaar, en dat is maandag in de eerste graden van 

Leeuw. 

En dan, en dat is precies als Mercurius retrograde gaat lopen. 

Tromgeroffel alsjeblieft. 

Mercurius gaat drie keer per jaar achteruit lopen voor ongeveer drie weken. En hier gaan we dan 

weer, met een Mercurius retrograde, direct na de eclips, ik zal daar wat over vertellen. 

En dat is in driehoek met Cheiron, Mars staat driehoek naar Cheiron,  

Mars komt steeds dichterbij, dat is pas volgende week exact, Mercurius draait zich om kort voordat 

het zover komt tot een echte driehoek met Cheiron. 

En dan… uiteraard zou het rapport niet compleet zijn, niet alleen de Zon gaat rond en we hebben de 

zonsverduistering in Kreeft, maar de Zon gaat op weg naar een oppositie met Saturnus.  Die exacte 

oppositie is dinsdag. 

 

En dan… laten we de grot uitgaan. Dit is mijn oude vriend, Mr. Sloth.  

Toen ik voor het eerst naar Costa Rica kwam en ik op mijn fiets reed, sommigen zullen zich nog wel 

mijn eerste rapport herinneren met Mr. Sloth.   

Ik heb mijn dierennaam veranderd naar… wat was het ook alweer, de slumbering sloth of zoiets voor 

een tijdje.  Ik begon zoveel van hem te houden.   Maar goed, ik wil je dit even laten zien, want het 

regent buiten en ik ga niet naar buiten in de regen lopen, dus ik probeer creatieve manieren te 

vinden om je de aspecten door te geven. 

 

De Maan vierkant de Zon en vrijdag gaat de Maan naar Maagd. Ze staat een tijdje in Leeuw. Dan gaat 

ze naar Maagd, zondag gaat ze naar Weegschaal. 

En dan hebben we het eerste kwartier op 16 graden en 58 minuten Weegschaal.  

En op dezelfde dag, dinsdag, staat de Zon conjunct met de noordelijke maansknoop. De Zon staat 

vierkant met de Maan, de Maan staat vierkant met de knopen, gadver! 

 

Oh mijn God. 

Je kunt van die dagen hebben waarop je het gevoel hebt dat je helemaal niets wilt doen. 

Mijn lief voelt zich niet goed, het regent en het miezert, de kat is ziek geworden. 

Ik heb het gevoel dat ik dit rapport helemaal niet wil doen.  Ik wil helemaal mijn bed niet uit, ik wil 

nergens heen.  Ik geef je vandaag maar gewoon even een stukje avontuur. 

Het is gewoon een nieuw bananen-rapport. 

Oh mijn God. 

 

De Maan in Kreeft, deze eclips brengt een hele emotionele tijd. 

Er zijn verschillende soorten van opstand; er is uranium: Uranus, Waterman, de toekomst, revolutie, 

rebellie…   En dan is daar het innerlijke kind. 



Het innerlijke kind van emoties en gevoelens, dat helemaal niets geeft om die buitenwereld, buiten 

zichzelf, of iets veranderen, of de toekomst.  Het komt in opstand tegen alles wat afleidt van het 

voelen van zijn/haar eigen gevoelens. 

Dus hoe dan ook, en het is mogelijk, zoals ik in dit Pele-rapport wil bespreken, dat er wat verwarring 

opspeelt: het verleden! 

Het verleden. Aaaah! 

Astrologie en ik: ik wil graag in de toekomst leven.  De toekomst.  De toekomst. 

Maar de Maan en Kreeft hebben te maken met het verleden.  

En nu hebben we de noordelijke maansknoop, die te maken heeft met de toekomst en die duikt het 

verleden in.  Daar gaat het over, nietwaar? 

 

We hebben Saturnus en die heeft ook te maken met het verleden.  Conjunct de zuidelijke 

maansknoop, in het verleden. 

Dat is echt…      En Saturnus staat voor reflectie.  

Reflecteren op het verleden. 

En de Maan en de totale zonsverduistering in Kreeft betekent ‘het doorvoelen van onze gevoelens’.  

En die gevoelens komen vanuit het verleden. 

 

Dus ik bedoel maar.    

Ik las het boek van Ram Dass, ‘ Be here now’.  Dat las ik in de jaren zeventig. 

Dat was mijn boek voor lange tijd.  Be here now!  Ja! 

Later kwam Eckhart Tolle met een vervolg daarop.  ‘The Power of the now’.  

En er is een ‘nu, nu, nu, nu’.  Maar…   er is een bepaalde spanning tussen de toekomst en het 

verleden. 

Het nu is een moment waar altijd aan getrokken wordt.  Dat is best wel een bizar spectrum dat altijd 

maar doorgaat. 

 

En ik zal je zeggen dat, wanneer je in een andere staat van bewustzijn gaat, of tijdens je dromen, dat 

daar geen tijd bestaat. Het is allemaal ‘nu’.  En de vijfde dimensie, en de zesde dimensie enzovoorts.   

Maar we hebben nu eenmaal die verdraaide fysieke lichamen. 

En we kwamen binnen in de derde dimensie.   Voor een driedimensionale aardse tijd-ruimte 

ervaring.  En dat begon al direct in de baarmoeder. En dan trekt het zich terug in de eerste jaren van 

de jeugd.  

 

Karl Koenig schreef echt een goed boek ‘The first three years’. 

‘De eerste drie jaren’  en met dat boek… aan het einde van ‘ The first three years’  is het allemaal 

uitgelegd.  Het leven is uitgelegd.   Wat er gaat gebeuren, de groei, hoe de beperkingen, de grenzen, 

de condities, de gedragingen, de angsten; we zijn gewoon een soort kant en klaar pakketje in de 

eerste drie jaren. 

 

En nu begint het te regenen op die verdomde computer, kijk eens. 

Ben ik verbaasd?   Nee. 

Nee.  

Nu moet ik die verdomde computer oppakken.  Mijn stoel verschuiven.  Het rapport veranderen, 

mijn focus kwijtraken, mijn concentratie verliezen.   

Ik begin wat emotioneel te worden hier.  Ik ga nu het donker in, je bent misschien niet eens in staat 

om me nog te zien.  

Oke. 



Nou ja.  Ik dacht na over dit rapport en…  ik weet niet of ik meer licht kan laten schijnen op mijn 

gezicht als ik hier naar toe ga of zoiets? 

 Aaah! 

 

Okee, nou ja.  

De eerste drie jaren en dat gaat terug, en vooral… vooral als ik ga wandelen in de bergen. Ik houd 

vooral van de desolate wildernis.   Zoals buiten bij het meer Tahoe in Californie.  

En je kunt daar wandelen onder extreme weersomstandigheden, zoals wanneer er veel sneeuw ligt, 

en er staat veel wind, of het regent heel hard. 

En dan zie je al die bomen en die planeten en alle struiken en die zijn verdraaid en knoestig. En ze 

kunnen je de vroegere jaren tonen aan de ringen van de boom, en ze vertellen je over die vrij 

complexe geschiedenis. 

 

En we moeten begrijpen dat wanneer we geboren zijn en geincarneerd zijn, erin stappen en we 

komen uit die baarmoeder, dat we zo kwetsbaar zijn. 

We zijn dan zo hulpeloos.  We zijn zo afhankelijk van onze verzorgers, van onze omgeving. 

En tegelijkertijd zijn we psychisch zo enorm wakker en bewust, dat we geen grenzen hebben. 

Psychische grenzen, emotionele grenzen, fysieke grenzen. 

En we zijn als grote sponzen, die alle energie absorberen van de tijd, ruimte en de mensen waar we 

door worden omgeven. 

En dat hoeft niet per se 5G te zijn. En electromagnetische velden om een negatief effect te hebben. 

En negatieve impact. 

We zijn zo supergevoelig, dat wanneer mama en papa een discussie hebben in de keuken, dan pikken 

we die energie gewoon op. 

We pikken de vibratie op en die kunnen we absorberen. 

En we kunnen ons er ook verantwoordelijk voor voelen. 

We weten dat heel veel kinderen zich verantwoordelijk voelen als hun ouders gaan scheiden of uit 

elkaar gaan. 

Ze weten niet beter en het is dan heel gemakkelijk om te zeggen ‘oh God, het zal wel komen omdat 

ik teveel ben’.  Het kan een heel sterke impact hebben op onszelf. 

 

Als er een vorm van seksueel misbruik is, dan zijn er ook gemengde gevoelens. 

En dat kan gaan om ongepaste aanraking, het kan gaan om de dingen die gebeuren, terwijl het 

lichaam zo gevoelig is. 

En het probleem met zoveel misbruikzaken is, is dat het goed voelt. Dus we hebben positieve fysieke 

sensaties die voortkomt uit verkeerde of immorele of ongepaste condities of situaties. 

Dus we kunnen door het leven gaan en opgewonden raken op een verkeerde manier, of door de 

verkeerde dingen, of door een taboe. 

We vinden dit taboe opwindend en stimulerend, want het was onze eerste uiting daarvan. En dan 

kunnen we ons schuldig gaan voelen omdat we iets fijn vonden wat verkeerd was. 

 

Dus waar ik naar toe wil hiermee, is dat er zoveel dieperliggende redenen zijn, waarom we niet van 

onszelf zouden houden. Geheel, volledig en compleet. 

Omdat er zoveel dingen zijn gebeurd en wij kunnen de verantwoordelijkheid op ons nemen voor 

onze omgeving.    

We kunnen de schuld of de schaamte op ons nemen omdat er iets verkeerd is gegaan en we staan zo 

open in die eerste beginjaren, dat het dit soort indrukken kan achterlaten, als bij een snij apparaat 

voor koekjes.  



En we vormen dan dit zelfbeeld.  We vormen onze identiteit.  

We vormen onze grenzen, of juist een gebrek aan grenzen.  

 

Maar vooral creëren we een soort schild en we verharden. En we creëren een zelfbeeld. 

En dat zelfbeeld is een noodzakelijk overlevingsmechanisme.  

Dus we trekken ons terug en we sluiten ons af om onszelf te beschermen. 

Om dan werkelijk in een ruimte terecht te komen waarin we ons veilig voelen. 

En het andere aspect wat we willen, is dat we ons krachtig en sterk voelen.  En ons capabel voelen. 

En zoals je weet is de wereld constant dingen aan het eisen en ze hebben ons nodig en ze willen 

meer en verwachten ook meer van ons. 

En dat is om ons vast te houden, als we ouder en ouder worden en dan moeten we een baan hebben 

en voedsel kunnen kopen en onze huur te kunnen betalen. Er zijn nogal wat eisen die constant maar 

doorgaan. 

Het leven in een fysiek lichaam op een fysieke planeet, vereist nogal wat. 

 

Tjonge jonge. En dus wat er dan kan gebeuren, is…  

zelfs als de hond blaft, probeer ik me hier te concentreren. Wat een miserabele dag. 

Mijn God, je ziet me nu van mijn slechtste kant. 

Waar was ik gebleven in Godsnaam. 

 

Dat ik me liever machtig, slecht, fout of gemeen voel, dan dat ik me zwak voel, hulpeloos, kwetsbaar 

en bang. 

Als er eisen worden gesteld aan ons en we moeten op ons werk verschijnen en we moeten voor de 

kinderen zorgen, of we moeten aantreden voor onze partner in onze relaties en bla bla bla, dan 

hebben we meestal helemaal geen tijd om dieper naar onze wonden te gaan kijken, of in ons 

verleden en in onze angsten.  En we sluiten ze gewoon buiten en we zetten het weg. 

En we bouwen muren om ons heen, muren ter bescherming om ons heen. 

En dan leven we ons leven niet ten volle, toch? 

We zijn niet meer open, toch? 

Je moet je kwetsbaar opstellen om de mysteriën van het leven te ervaren. 

 

Dus onze muren, die dienen ter bescherming of voor overleving en van verloochening… het is een 

zelf-verloochenend proces; van mij, die zelf deze muren optrekt, die afscheiding creëert en 

eenzaamheid, isolatie, depressie, wanhoop.  De lijst wordt alsmaar langer en langer, als we zo’n 

schild hebben zoals een krab.  En we hebben zo’n schild ‘ik wil niet opnieuw gekwetst of misbruikt 

worden’, enzovoort. 

En achter dat schild kan ik me sterk voelen.  

 

Maar dan, waar ik het al over heb gehad, hebben we Mercurius en Mars driehoek met Cheiron.  

En Cheiron in Ram is de gewonde strijder. 

Dus ik heb het over die aspecten, mocht je het niet begrijpen, van Saturnus en dat is reflectie op de 

zuidelijke maansknoop; het verleden.   En in Steenbok heeft dat -nogmaals-  te maken met 

verantwoordelijkheden en plichten en ‘er zijn’ en afspraken en al dat soort dingen. 

En het kan erop lijken dat dit verhaal niets met astrologie te maken heeft, maar dat is wel zo. 

Man oh man! 

 

Dus dit is een tijd, dit is het eclips-seizoen.   



We lopen af op de maansverduistering, wanneer is de maansverduistering? Die is op 24 graden 

Steenbok op dinsdag de 16e. 

En je denkt dat die totale zonsverduistering iets in Kreeft was, maar waar we ook op aflopen is een 

Maan- een volle Maan conjunct Pluto en Saturnus en de zuidelijke maansknoop. 

In oppositie met de Zon en tegen die tijd komt Mercurius terug en Venus komt eraan… en dan zitten 

we in een polarisatie.  De Maan verwijdert zich nu van die zonsverduistering in Kreeft. 

 

Dus dit is een tijd waarvan ik je alleen maar kan aanmoedigen…  We moeten… het is tijd voor keuzes.   

Saturnus zegt: neem een besluit. Maak keuzes. Stel je doelen en creëer een leven dat dat pad volgt, 

en ik wil je aanmoedigen om daarbij je innerlijke kind te includeren en ook je gevoelens daarin mee 

te nemen.  En ook een time out en vrije tijd te includeren in het proces. En in je verleden te gaan en 

die wonden te helen. En die onderdrukte gevoelens te ervaren. 

En dan naar jezelf te kijken op een nieuwe manier.   En dan kan de verlichting komen. 

En die volle Maan kan dan zorgen voor een enorme hoeveelheid tijd waarin we ons kunnen openen 

en ons leven meer ten volle kunnen beleven.   Heel en compleet, omdat we niet meer 

teruggetrokken zijn in onszelf.  In angst en onszelf afschermen. 

Omdat we onszelf schamen, schuldig of slecht voelen of fout.  We zullen die gevoelens moeten 

begraven, of ze moeten verbergen. Deze gevoelens niet voelen.  En er dan niet naar handelen of 

erom vragen en zoveel mogelijk erbij betrokken zijn, want we houden onszelf bewust een beetje 

terug uit schaamte, schuld of angst.  Ik hoop dat dit duidelijk is. En zo niet, dat is het leven jongens. 

Dat is het leven. 

 

Dus de mantra voor vandaag is:  

 

Ik moet echt van mezelf gaan houden 

om terug te kunnen gaan 

en de wonden te helen van mijn persoonlijke verleden 

om mijn leven op het juiste spoor te houden.  

 

En hier gaat het om. Als je je schuld of schaamtegevoelens hebt voor jezelf, of je houdt niet genoeg 

van jezelf, dan neem je ook niet de tijd.   Je gaat je ook niet afzonderen, je gaat niet mediteren.  Je 

neemt geen tijd voor jezelf en voor je yoga-oefeningen.   En tijd om alles te overdenken en de wereld 

gedag te zeggen. 

Je moet van jezelf houden om de tijd te nemen, vrij tijd.  En zeggen het doet er niet toe, mijn 

gevoelens doen ertoe.  Ik wil echt naar binnen om inzichten te krijgen. 

 

Nu gaat het zelfs nog harder regenen op mijn computer.  Oh help. 

Genoeg, ik ben helemaal klaar met dit rapport. 

 

Maar je kunt zien hoe het gaat in deze zich herhalende cirkel. Als je niet van jezelf houdt; je 

reflecteert niet, je heelt je wonden niet, en je gaat door met niet van jezelf te houden, dan zal je 

wereld steeds kleiner en kleiner worden, en kleiner en kleiner en kleiner. 

Terwijl, als je genoeg om jezelf geeft om terug te kunnen gaan en te gaan voelen en wellicht gaat 

erkennen dat je gekwetst bent.  En misschien ben je niet helemaal perfect en misschien is dat wel het 

gevolg van eerder misbruik of moeilijke pijnlijke dingen die je overkomen zijn.  En dat je een 

slachtoffer bent. 

 



Ik ga hier even verder op in vanwege de afgelopen dagen, want ik was altijd zo gekant tegen 

zelfmedelijden en ik moest daar deze week even goed naar kijken. 

Waarom word je zo getriggerd door zelfmedelijden, Kaypacha? 

Zo van, als iemand zichzelf zo enorm zielig vindt, dan leidt dat als het ware tot een automatische 

afkeer, omdat ik nooit zal toestaan dat ik mezelf zielig vindt.  Ik wil mezelf niet als slachtoffer zien, oh 

nee zeg! 

Maar het is zo dat we als baby slachtoffer zijn, we zijn allemaal slachtoffers.  We hebben allemaal het 

slachtoffer in ons.  Dat zijn gecreëerde dynamieken. 

En dat is niet omdat we zwak zijn of dat we niet slim zijn of dom, zwak of onwetend zijn of niet in 

staat zijn of, bla bla bla bla. 

Het hoeft daar niet toe te leiden. 

 

Maar als we ernaar gaan kijken, kunnen we ook zorgen voor healing, wat ook inhoudt:  onszelf 

vergeven en anderen vergeven, en dan kunnen we verder en onze toekomst ligt veel meer open.  

We verbinden ons emotioneel wat sterker en we leven een voller en vrijer leven. 

Het is dat we vrij zijn van het verleden, als we eenmaal het verleden hebben verwerkt. 

En als we het verleden negeren, onderdrukken of ontkennen, zijn we gevangenen van het verleden. 

Whow!  Die moet ik onthouden. 

 

Ik moet echt van mezelf gaan houden 

om terug te kunnen gaan, wat was het ook alweer? 

en de wonden te helen van mijn persoonlijke verleden 

om mijn leven op het juiste spoor te houden. 

 

Dat je de tijd mag nemen en genoeg van jezelf zult houden om te helen, te verwerken en te voelen, 

zodat jouw toekomst nog weelderiger en heerlijker is dan je heden, of je verleden. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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