
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 7 augustus 2019 

Hallo, goedemorgen, hoe is het?  Dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 7 augustus 

2019. Ik ben terug bij de rivier. Bij de rivier. 

De rivier spoelt alle gepieker en zorgen weg.  Echt heel mooi. 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier was.  Het is het regenseizoen en daarom is de rivier weer 

anders ieder regenseizoen.  

Alles ziet er echt geweldig uit en je ziet dat al deze grote rotsblokken wat zijn verschoven. 

Transformatie dus, zo heet dit spel met de Maan in Schorpioen vandaag. 

Eerste kwartier. We hadden de nieuwe Maan afgelopen week en nu hebben we het eerste kwartier.  

Op 14 graden en 56 minuten van Schorpioen. 

Ja en met de Zon die daar aan de overkant heel duidelijk op 14 graden en 56 minuten Leeuw staat.  

De leeuw! 

 

En die Zon loopt daar samen op met Venus en dat voor langere tijd.   Ze is in de onderwereld, zoals ik 

vorige week al zei, ze blijft daar ook een flinke tijd en ze reizen samen.  En dan komen ze Mars tegen. 

In hemelsnaam.   De Zon staat aanstaande dinsdag exact conjunct Venus. 

En ze reizen samen op, ze gaan samen door Leeuw, en dan komen ze Mars tegen, ze lopen op Mars 

af, ze lopen op Mars af. 

Venus conjunct Mars is op de 24e. Zon conjunct Mars op 1 september, we hebben het dan over een 

Zon/Venus/Mars-conjunctie.  Ze reizen samen voor de hele maand augustus.  Jazeker! 

Dat is het mannelijke en het vrouwelijke die samenkomen.  Met de Zon die helder schijnt.  Ik zal daar 

meer over vertellen, maar laten we even naar de overige aspecten kijken. 

 

Venus staat driehoek met Jupiter. De Zon staat vandaag driehoek met Jupiter en Venus staat morgen 

driehoek met Jupiter.  En die driehoeken naar Jupiter, daar zal ik het ook verder over hebben, maar 

het is heel mooi.  Ik had het afgelopen week over Jupiter, dat hij stationair staat.  Stil staat, op 

diezelfde graad in Boogschutter.  En dit is in feite aan het omdraaien.   Dit is een grootste tijd, Jupiter 

gaat direct lopen.  Dat is zondag. 

En dat is dezelfde dag waarop Uranus retrograde gaat.  En alsof dat nog niet genoeg is, Mercurius 

gaat naar Leeuw.  Dus we hebben een flinke verschuiving daar zondag.  De dingen gaan zich 

omdraaien, ondersteboven.  Nogal onvoorspelbaar, maar we zullen zien. 

 

En wat nog meer. De Maan gaat door Boogschutter, donderdag.  Die gaat daar naar toe en zaterdag 

gaat ze naar Steenbok.  Ze staat in Steenbok en dekt Saturnus af die ze daarmee verstopt en 

onzichtbaar maakt, en Pluto, aanstaande maandag.  

Dus ja, dat zijn zo’n beetje alle aspecten.  Kijk eens naar die klif, er is een heerlijke poel daar, kijken of 

ik tijd heb om nog wat te gaan zwemmen vandaag, maar ik kan beter…  ik houd van de regen in de 

middag, het is nu nog ochtend hier. We hebben nog steeds een beetje zon en open luchten, maar 

tegen de middag wordt het donker en dan regent het pijpensteen.  Ik zal zo verder met je praten. 

 

Oke, wat speelt er?  Herinner je je de klif nog? Dat is de klif, hierachter. 

Soms hebben we het gevoel dat we van die klif af moeten springen.  Weet je, klif-springen, van de klif 

af duiken, dat is een vrije val, mijn hemel! 

Ik herinner met South Pointe, op het grote eiland; dat was een sprong!  Dat is een goeie waarbij je 

echt alles loslaat. 



Vallen, en je laat je gewoon vallen.  En er is dan een tijd in de ruimte waarbij je zweeft, je bent 

gewoon kwetsbaar, je gaat bij de gratie en sommige mensen gaan trappelen en schreeuwen en zo, 

en andere mensen gaan gewoon…  heel interessant.  Hoe laten we los: Maan in Schorpioen. 

 

En de mantra van vandaag, ik bedoel te zeggen, er is zoveel om over te praten, oh help! 

Het belangrijkste is, wat ik voel, we hebben in… denk maar aan de Indy 500 gezeten, een autorace en 

dat gaat maar rond en rond en dan moet je een pitstop maken.  

We zijn in de pitstop geweest.  Juli, Mercurius retrograde, Jupiter retrograde, Saturnus retrograde, 

Cheiron retrograde, Saturnus retrograde, Pluto retrograde, aaah! 

We hebben echt… moeten remmen, flink gas terug moeten nemen.   En dat is een onderdeel van de 

mantra van vandaag.  Dat gaat over het naar binnen gaan, zelf-onderzoek.   De noodzaak om terug te 

gaan, naar binnen te gaan, te reflecteren, om je echt volledig te kunnen uitdrukken en naar buiten te 

komen.   En al wat ik kan zeggen is, de verfijning, de afwerking van de race-auto op dit moment.  We 

zijn bijna klaar met dit pitstop.  Het betekent nogal wat dat Jupiter vooruit gaat lopen zondag. 

 

Het begon in maart, en als hij terug komt, komt hij in een exact vierkant met Neptunus. En dat was al 

gaande sinds januari, zelfs al in december meen ik. 

En… wat dat betekent;  we hebben de Zon/Venus driehoek met Jupiter. En Jupiter staat vierkant met 

Neptunus.  Zon en Venus staan in quincunx, een 150 graden aspect.  Een uitbraak-aspect.  Tijd om uit 

te breken uit de illusies.   Illusies, valse overtuigingen, fake news, leugens, zelfbedrog, en misleiding 

door anderen.   

Laten we niet vergeten dat de wereld een spiegel is, en als we onszelf beduvelen, worden we ook 

beduveld.   Dus je moet naar binnen, je zult echt wakker moeten worden.  En dit is daar een 

prachtige tijd voor vanwege Uranus. Uranus is de planeet van de bevrijding.  Van ontwaken, van 

verlichting, en die staat stil om achteruit te gaan lopen. Voor de komende zes maanden. Uranus gaat 

retrograde.  Reflecteren.  In opstand komen tegen mijzelf. Opstand tegen mijn verleden. In opstand 

komen tegen mijn oude overtuigingen en waarden. En prioriteiten. En wat belangrijk is wat niet 

belangrijk is.  

 

Uranus is een planeet die ons helpt voort te gaan, naar het ‘getuige zijn’, naar de observator toe. 

Buiten onszelf. We kijken naar beneden en je ziet ‘oh, je hebt dat gedaan en dat gezegd en je wilde 

dat’, nou..!   Is dat echt in lijn met je ontwaken?  Dus het is heel erg mooi. 

Ik denk dat Uranus te maken heeft met rebellie en revolutie.  En ja, hij gaat door Stier, we hadden 

hier gisteren een aardbeving. 

Stier; vast aarde. Geld, bronnen. We kunnen naar de VS-China situatie kijken.  China is de baas als het 

om alle zware metalen gaat en dat soort dingen gaat, en de VS gaat daar achteraan.   

 

We kunnen naar de situatie in de wereld kijken en naar de financiële markten en zo.  Uranus gaat 

naar Stier, daar heb ik het al eerder over gehad, instabiele markten.  Instabiel, omdat we in een 

transitie-stadium zitten waarin we het nieuwe tijdperk moeten neerzetten.  En dat vraagt vele jaren, 

zoals ik al zei, meerdere generaties.  We zijn onze prioriteiten aan het veranderen.  Wat we van 

waarde vinden is aan het veranderen.  Of je het leuk vindt of niet, of je er klaar voor bent of niet. 

Want het kan ook neerkomen op overleven of niet. 

Opwarming van de aarde, olie en nucleaire bommen, er zijn zoveel dingen die bedreigend zijn. 

 

Ik had het over de bedreiging van de technologie, 5G, er zijn zoveel verschillende bedreigingen alleen 

al omdat we op deze planeet leven.  Onthutsend, dat het zover gekomen is en zo buiten zinnen. 

En Uranus is de planeet van de extremiteiten en wellicht vraagt het dus ook om extreme situaties. 



En heel vaak veroorzaakt dat pijn. Uranus is ook de heerser over trauma.  Plotseling schokkende 

gebeurtenissen die je wakker schudden.  Die ons doen ontwaken. 

 

Laten we die ‘trein’ voor zijn. Laten we uit onszelf wakker worden, voor de catastrofe. Laten we 

onszelf wakker maken voorafgaand aan de ramp.  Laten we wakker worden voordat de beurs gaat 

crashen of wat dan ook. 

Dit is ‘naar binnen gaan’, erin gaan.  En wat betekent ‘erin gaan’?  Ontdekken. Omarmen.  En 

werkelijk onszelf tot leven brengen met creatieve acties, waar ik het vorige week over heb gehad. 

En wat we ontdekken als we naar binnen gaan, is waar we bang voor zijn. Dat is wat we waarschijnlijk 

niet waarderen.  

Misschien wilde mijn moeder altijd dat ik priester zou worden, mijn vader wilde altijd dat ik arts zou 

worden, bla bla bla bla… En die of die wilde ik dat ik een rebel zou zijn.  We hebben allemaal dat 

soort verschillende verhalen. 

 

En dit is waar we echt mee in contact gaan komen door dit eclips-seizoen.  Door de noordelijke 

maansknoop in Kreeft, en dat is hoe onze kindertijd ons echt heeft beïnvloed.  En, stel je gewoon 

maar eens voor…  ik wil het me niet eens voorstellen, want het is eng om je voor te stellen hoe 

kwetsbaar baby’s zijn.   Je hebt geen macht. 

Je bent geheel overgeleverd aan iedereen en alles in je omgeving.  Je kunt niet lopen, je kunt niet 

praten, je kunt niet zelf eten, je kunt helemaal geen moer. 

Het maakt me al angstig als ik er alleen maar aan denk. 

 

Dus wat doe je uiteraard, je probeert…  je probeert te ‘lezen’.  Wat is de eenvoudigste manier om 

eten te krijgen, om vastgepakt te worden, om verzorgd te worden. Wat wil mama dat ik doe.  Wat wil 

papa, wat willen mijn broers, mijn zusjes. Hoe zit het met deze omgeving. Hoe krijg ik op de beste 

manier mijn behoeften vervuld.  En wat ga je dan doen?  Je zult je uiteindelijk gaan aanpassen.  Je 

zult uiteindelijk hun spel gaan meespelen.  Doen wat zij willen, om hen te plezieren.  Zodat ze voor je 

zullen zorgen.  Het is gewoon een groot ‘kosten-baten’ verhaal.  En de kosten zijn echt hoog.  En de 

beloning is ‘overleven’. 

 

Dus wij zijn een soort verzameling aan compromissen.  En als je naar binnen gaat en je gaat echt de 

verbinding aan met wie je bent, wat je echt wilt, wat je echt graag had willen zeggen in dat gesprek 

of tegen die persoon, of tegen die geliefde.  Wat je werkelijk voelt kan heel anders zijn dan wat er uit 

je mond komt.  Dat kan heel anders zijn dan wat je uiteindelijk doet. En zelfs waar je toe besluit. En 

we hebben het over grote beslissingen. Niet alleen maar over conversaties. 

 

Dus dit is Leeuw.  Leeuw, kijk eens naar die leeuw die ik in het begin heb geplaatst, en aan het einde.  

De Leeuw doet geen concessies.  De leeuw is vorstelijk, koninklijk, machtig. En die macht zit van 

binnen.   Leeuw gaat over origineel zijn, authentiek zijn, loyaal zijn naar je innerlijke roep, zodat je 

dat naar buiten kunt uitstralen en iets nieuws, iets anders kunt creëren.  Iets origineels.  En we doen 

dat door ons conditionering van ons af te werpen, de programmering los te laten, de eisen en 

verwachtingen van anderen van ons af te gooien.  En in onze eigen waarheid te komen. 

Opwindend, dat is spannend!  En wat is het nog meer: eng, het is een risico. 

 

Leeuw, het vijfde huis en de Zon hebben te maken met gokken. Risico’s nemen. Vertrouwen op 

mezelf. Vertrouwen in het leven hebben. Vertrouwen dat ik op mijn voeten terecht kom als ik van die 

klif af spring. 



Je zult dan een kat zijn, die op zijn pootjes terecht komt. Het zal goed komen, ik zal oké zijn, want ik 

ben de Zon. En de Zon is met mij en de Zon werkt door mij heen. Ik ben een vertegenwoordiger van 

het leven, ik ben een agent van de Zon, ik ben een medeschepper. 

Er is geen scheiding, van wij en zij, zo van ‘ik ben de expressie van het leven’.    

 

Het leven stroomt door deze aderen die de derde dimensie wil betreden. We zijn spirituele wezens 

die de multidimensionale verbeeldingen en inspiratie en realiteiten naar beneden halen.   Dit 

vanwege het feit dat Leeuw tegenover Waterman staat.  En wat je zult ontdekken is dat je in feite…  

als je in je kern zit en in de waarheid leeft en je daar comfortabel bij voelt, dan zul je op natuurlijke 

wijze het geheel dienen.  Je zult de relatie tot het geheel inzien.  En je licht zal schijnen in de 

duisternis en het geheel verlichten. 

Dit gaat niet over zelfzucht, het egocentrische zelf. Dat is een zwakte.  Dat is als je niet… als je van je 

eigen waarheid verstoken bent, en nog steeds probeert de winnaar van het spel te zijn, door het spel 

van anderen te spelen. 

 

Als je actief aan het creëren bent, ben je te druk bezig om in dit of dat drama gezogen te worden.  Ik 

moet zeggen dat ik zelf in een paar drama’s terecht gekomen ben.  Ik kijk wel naar die Netflix-series 

en zo.  En ik herinner me dat het me drie dagen heeft gekost, drie dagen om een film uit mijn 

systeem te krijgen. Dat je verbeeldingskracht, je gedachten, je ideeën, je gedragingen, zelfs je 

gesprekken en zo echt kunnen…    we zijn echt hele gevoelige wezens.  En dit soort media maakt 

inbreuk op onze autonomie. En ons vermogen om soeverein te zijn naar en met onszelf. Dus dat is 

wow! Wow! 

 

Dus ik sprak met mijn vriendin Lauren.  Lauren Swift, zij schreef een boek dat uitkomt in oktober. Ik 

zal een link plaatsen waarin ze heel veel over het ego uitlegt, en ook veel over de noodzaak naar 

zelfonderzoek, om dat uit te dragen om de dragers op de voorgrond te zijn, de leraren en geboorte te 

geven aan dit nieuwe tijdperk.  En ze inspireerde me voor de mantra van vandaag.  Ze gaf me haar 

samenvatting van hoofdstuk 1, zodat ik iets over het boek kon schrijven voor de achterflap van het 

boek.   En het was echt perfect voor de Maan in Schorpioen, door diep in mijzelf te gaan, mijn 

waarheid, mijn schaduw met behulp van een therapeut of een partner, of een zeer sterke reflectieve 

kracht.  En die ontdekking.  Dit is waar het eerste kwartier van de Maan over gaat. 

 

Soms leren we door confrontatie. We willen onszelf uitdrukken en iemand wil ervoor gaan liggen of 

het tegenhouden, of is het er niet mee eens, en die probeert je weer op je plek te zetten. Die zegt dat 

je wat mag ‘inkrimpen’.  Dus we moeten wel, Schorpioen is het teken van de confrontatie. 

En dan gaat de Maan door Boogschutter, dat is mooi. Vrijdag, zaterdag en dan gaat ze, zoals ik al zei,  

naar Steenbok. En dan begint het weer opnieuw.  Het is echt tijd om meer en meer de schrijver van 

ons eigen leven te worden. 

En als dat betekent dat we ons moeten afkeren van de gebeurtenissen in de wereld, de media en al 

dat soort dingen, voor een tijdje…  Zorgen voor jezelf.  Zorgen voor jezelf is super belangrijk in deze 

tijd. 

 

Dus, zoals ik zei, Jupiter gaat vooruit lopen, 16 september gaat Saturnus vooruit. En we komen uit die 

pitstop. De dingen gaan in de versnelling, de dingen gaan weer vooruit. Je zult de resultaten gaan 

zien van al het werk dat je hebt gedaan in de afgelopen zes maanden.  Wacht maar af tot oktober en 

november als de beloningen komen, de antwoorden.  Dat gaat echt heel erg mooi worden.  Jazeker 

jongens, oh mijn God. 

  



Het leven is een constant geheugensteuntje 

Waarvoor ik naar binnen moet om naar buiten te gaan 

Omdat ik, hoe meer ik ontdek, kan accepteren en omarmen, 

hoe minder kwetsbaar ik zal zijn bij twijfels. 

 

Ik weet dat jij weet waar ik het over heb. Als je jezelf niet kent, heb je twijfels over jezelf.  En je 

twijfels over je motieven en je twijfelt over de uitkomst. En je twijfelt over je dit of dat gaat doen en 

die ander kwetst en et cetera etc.  en je kwetst jezelf en raakt er helemaal bij betrokken in die drukke 

gedachten, die proberen de uitkomst van de dingen te achterhalen. 

 

En als je het voelt, zoals die sporter die de basket wil raken, dat doel wil bereiken, op die golf wil 

surfen…  dan ben je gecentreerd in je kern. Je twijfelt niet. Je bent wakker, je bent bedachtzaam. Je 

bent als die leeuw, die poema, je bent als die panter.  Klaar om in een luttele seconde te beseffen dat 

je moet volgen, moet springen naar waar je instinct je naar toe leidt.   Want je vertrouwt dat instinct 

dat het je op de juiste manier zal leiden. 

 

Nog één keer: 

 

Het leven is een constant geheugensteuntje 

Waarvoor ik naar binnen moet om naar buiten te gaan 

Omdat ik, hoe meer ik ontdek, kan accepteren en omarmen, 

hoe minder kwetsbaar ik zal zijn bij twijfels. 

 

Dat je naar binnen mag gaan en dan weer naar buiten mag komen. 

 

Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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