
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 11 september 2019 

Goedemorgen, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport en deze is voor 11 
september 2019.  
Godzijdank is het 2019 en niet 2001.  We willen dat niet overdoen, maar ik zal daar 
misschien nog enigszins op ingaan.  Met al die energie die op dit moment rondgaat, het is  
super intens, super krachtig; dit stellium in Maagd gaat nog steeds voort, duurt nog steeds 
voort.   
Venus conjunct Mercurius is morgen exact, eigenlijk vrijdag. 
En dan gaat hij naar Weegschaal, ze gaan allebei zaterdag naar Weegschaal, dus ze staan 
op die kritische graad. 29 graden Maagd.    
 
En tegelijkertijd hebben we een volle Maan. En de Zon gaat daar ook vooruit. De Zon staat 
nog steeds conjunct Mars, en vormt als het ware een brug tussen Mars, Venus en Mercurius.   
En we hebben die volle Maan als de Zon, ik meen, op 21 graden en vijf minuten Maagd staat 
in oppositie met de Maan op 21 graden en vijf minuten Vissen, conjunct Neptunus en 
conjunct zwarte maan Lillith. 
En vierkant met Jupiter. In de astrologie noemen we dit een T-vierkant.  De Zon, Mars, 
Mercurius, Venus in oppositie met de Maan, Neptunus, Lillith vierkant naar Jupiter. Oh 
woow, getver! 
Mars staat morgen exact vierkant Jupiter, donderdag. 
Dus dat komt allemaal echt tot een hoogtepunt. Het zijn zeer sterke energieën in deze 
dagen. 
 
In het bijzonder vanwege het feit, en ik zal er waarschijnlijk volgende week meer over 
vertellen, dat Saturnus stationair gaat, tot stilstand komt, om direct te gaan lopen. 
Eindelijk!  Hij is achteruit gaan lopen en ik heb het hierover gehad sinds afgelopen mei, en hij 
ging retrograde, conjunct de zuidelijke maansknoop. Ze zijn samen opgetrokken; Ketu, de 
drakenstaart ging samen op met Saturnus, graad na graad, na graad. 
En ze zijn nog steeds.. Saturnus staat op dezelfde graad, virtueel zo’n veertien graden en 
dat twee maanden lang. Dan blijft die daar zitten. 
En dan komt hij langzaam tot stilstand en uiteindelijk, aanstaande woensdag begint hij direct 
te lopen, maar hij hangt daar nog steeds rond op die veertiende graad, voor een lange 
periode. Dus twee manden op dezelfde graad. Dus het is alsof de dingen allemaal tot 
stilstand zijn gekomen.  Het is alsof de film stopt en je gaat echt de diepte in, echt diep. 
Het is een tijd om echt de diepte in te gaan. 
 
Het laatste aspect voordat ik naar de camera ga, is dat we uiteraard Mars hebben die ook in 
een directe oppositie gaat komen met Neptunus en de Maan.  Morgen, nee vrijdag.  Dus 
vrijdag is echt heftig. De Zon driehoek Pluto, Mars, oppositie Neptunus en de Maan.   En dan 
komt de Zon voorbij en die zorgt voor die volle Maan. Mercurius conjunct Venus. 
Wat wil je in vredesnaam dat er nog meer gebeurt? 
 
Het is het regenseizoen hier, en het is nogal lawaaierig bij die waterval, maar die is echt 
prachtig.  Ik ga proberen een plek te vinden waar je een goed beeld kunt krijgen van de 
waterval, zonder al dat lawaai, en dan zal ik met jullie praten.  Jazeker! 
 
Oké, nou ik hoop dat dit werkt en dat je me kunt horen. Ik heb geen zin om tegen de camera 
te gaan schreeuwen deze ochtend.  Dus als dit Pele-rapport moeilijk te verstaan is, dan spijt 
me dat, maar dat is het leven.  Dat is het leven.  Soms verstommen de stemmen door 
krachten die buiten onze controle liggen.  En de rivier ligt buiten mijn controle.   



Ja, ik heb controle over waar ik de camera neerzet, maar als je het mij vraagt is de omgeving 
net zo belangrijk als hetgeen ik te vertellen heb.  
Je kunt hier gewoon gaan zitten en naar de rivier gaan kijken terwijl je naar het geluid van de 
golven luistert. 
 
Maar goed, wat wil ik vertellen; dit is een grote tijd, dit is een zware tijd.  En ik zei het in mei 
al toen ik er meer op in ging. Ik zei toen ‘voor de komende zes maanden, Saturnus die 
samen op reist met de zuidelijke maansknoop, dat het zeer zeldzaam is, dat zijn retrograde-
gang precies overeenstemt met de retrograde beweging van de maansknopen.  Dat komt 
niet zo vaak voor. 
En ook dat het om de zuidelijke maansknoop gaat. 
De zuidelijke maansknoop is Ketu, de drakenstaart.  Ik vertelde dat verhaal aan de NPA-
community, over hoe het vroegere Hindu-verhaal van de Mahabharata ging, over Rahu en 
Ketu.  
 
Deze drakenstaart heeft te maken met ons karmische verleden. We hebben het over 
reïncarnatie, we hebben het over vorige levens, we hebben het over de geschiedenis van de 
ziel.  En Saturnus staat voor karma zelf. De heer van het karma.  Tijd.  Tijd! 
Oh help.  Dus als je deze twee samenvoegt, en dus laten we daar eens naar kijken.  De 
drakenstaart is niet zoiets als het hoofd. Als je de draak in tweeën snijdt en het hoofd is de 
noordknoop, die gaat over de toekomst en hoe je die ervaart.   En dan gaat het weer naar 
buiten want hij is in tweeën gesneden.  Dat is de staart; de staart bevat het einde van de 
darmen.  De staart bevat de restproducten. De staart staat voor alles wat weggegooid moet 
worden, wat eruit getrokken moet worden.  
 
En dit is de schat van onze vorige levens, alles wat we geleerd hebben, maar ook alle fouten 
die we hebben gemaakt, en de dingen die we niet hebben gedaan. 
 
Dus het is een mengeling van dingen, en we kunnen sommige mensen zien die aan het 
oogsten zijn, dit is de oogstmaan. Maagd is de oogsttijd en het is zo, er zijn sommige 
mensen, dus het is mogelijk. Ik voel me geweldig. Ik ervaar het leven als prachtig.  
Maar ik ging er doorheen, ik ging door dingen heen als gezondheidsproblemen en 
problemen met de auto, en zakelijke beslommeringen en… 
 
Maar Saturnus op die zuidknoop en nu in het bijzonder nu hij stilstaat om direct te gaan 
lopen, voelt het voor mij alsof we in de stoel van de tandarts zitten. Het gaatje wordt 
verwijderd. Het is als het uitgraven, het uitboren van die oude zooi uit het verleden. En zorg 
voor je zaken. Het is het nemen van verantwoordelijkheid voor het leven en de realiteit die 
we hebben gecreëerd.  Klaar of niet. Leuk of niet, het is tijd om volwassen te worden.  
 
Saturnus is volwassenheid. En als hij op de zuidelijke maansknoop staat zoals nu, dan wil ik 
echt zeggen dat dat zoveel te maken heeft met…  ik dacht daar vandaag over na toen ik mijn 
kop koffie maakte. En daar is dat kleine lichtje met die piepjes, als het apparaat 
schoongemaakt moet worden. 
Nou, hij heeft drie weken staan piepen en ik bleef maar zeggen ‘ik zal daar later even naar 
kijken.  Op dit moment moet ik aan het werk, ik moet dit doen of dat doen, ik zal dat later 
gaan doen’. 
Later.  Later.  Misschien zeg ik tegen mijn vrouw dat ik van haar houd, later.  Misschien ga ik 
later zorgen voor mijn persoonlijke realiteit.  Later. 
Raad eens wat, nu is later. 



Je weet wel wat ik bedoel, dat is wat karma is.  Alles wat we voor ons uitschuiven, alles wat 
we nog niet hebben gedaan, bouwt zich op en bouwt zich op.  En onze bordjes worden 
steeds voller en voller. 
Dit is een tijd van ‘veeg het bord schoon’. Maak het bord schoon. 
En het ruimt het spel op, daar houd ik van.  
En waar heeft het mee te maken;  met persoonlijke zaken. Mijn persoonlijke leven. Dit is de 
noordknoop in Kreeft. Dit is het Pluto-polariteitspunt in Kreeft. 
Dit is Maagd, het opruimen van de rommel, we ruimen de rommel op. 
En die rommel gaat over het thuiskomen, binnenkomen. Binnenkomen. 
 
En het heeft te maken met, en ik denk dat ik vrijdag een YouTube video live ga doen of 
zoiets. En dan doe ik wellicht wat pranayama, of een meditatie met iedereen, of voor wie er 
ook maar mee wil doen. Precies op tijd voor de volle Maan. Ik denk dat dat helemaal 
geweldig is.   Dat is in Vissen en Vissen heeft te maken met meditatie. Met opliften, met 
bevrijding en het openen.  Openen.  En dat is waar de mantra van deze week over gaat.  De 
mantra van deze week gaat erover, dat Neptunus door het teken Vissen gaat, van 2010 tot 
2024.   
 
Veertien jaar lang zijn we bezig met het openen van ons hart, ons kruinchakra. Het is tijd 
voor de mensheid om te komen tot in la’kesh ala k’in.  We zullen allemaal meer empathisch 
worden. We zullen allemaal sensitiever worden voor de energieën. De subtiele energieën, 
voor onze intieme relaties, voor de gehele samenleving, voor Gaia.  
Kijk maar eens naar de reuring over de Amazone-branden. En in de bahama’s.   Het is… het 
weer.  Het weer is van ons allemaal.  
 
Dit zijn kosmische, universele, goddelijk ontwikkelde mechanismen, om ons bewustzijn bij te 
brengen van eenheidsbewustzijn.  Dat we ons in een verenigd veld bevinden.  Niemand is de 
eerste, niemand is de laatste, we gaan er allemaal tegelijk doorheen.  Je gaat zover, dan 
word je een leraar. 
Je gaat zover, je wordt een healer. 
Ik bedoel maar, niemand komt daar zonder een ander. 
 
En dit heeft te maken met service, deze healing, dit lesgeven, het delen, het geven. En dat is 
waar deze maand met Maagd mee te maken heeft, en Vissen. 
Dus we weten dat de volle Maan de uitwerking is van de zaadjes die twee weken geleden 
zijn geplant, bij de nieuwe Maan. 
En je kunt terug gaan naar vorige Pele-rapporten. Dit is een tijd geweest waarin we de 
mouwen moesten oprollen, het werk moesten doen. 
 
En ik wil even terug naar wat dat werk inhoudt, want ik dacht daarover na. Ik moet deze 
mantra opzeggen en dan moet ik het proberen uit te pluizen.  Om echt voor mezelf te 
zorgen.  
Wat… wat is de beste manier om voor onszelf te zorgen.  Ja, we moeten goed eten.  Ja, we 
moeten goed slapen.  Lang genoeg, diep genoeg.  
Ja we moeten onze gevoelens communiceren en onze behoeften en emoties en onze 
angsten. Om ons emotioneel verbonden te kunnen voelen met onze wereld, als mens. 
Deze noordknoop trekt ons voort, het vraagt van ieder van ons om bij onszelf te komen. 
 
En deze volle Maan in Vissen, ik noem het ether en niet water, maar het heeft te maken met 
de vissen, en het heeft te maken met – hoe zal ik dat zeggen – loslaten.  Overgave.   Ik zou 
willen zeggen, overgave aan de liefde.  Het heeft te maken met ‘om los te laten moeten we 



vertrouwen hebben.  Om los te kunnen laten moeten we geloven en zelfs nog beter dan 
geloven is ‘weten’ en voelen.  Van die diepe connectie met het universele bewustzijn.  
Onderdeel zijn van het tapijt van het leven. Dat we niet zijn afgescheiden.   En we kunnen dit 
voelen, dat is wat ik probeer te zeggen, in het bijzonder met deze volle Maan. 
 
Dit is een supertijd, zoals de mantra zegt, om niet alleen de pijn te voelen, maar ook de 
gelukzaligheid.   
Ik geloof dat ik gezelschap heb daar achter me. Ik kan het niet echt goed zien, maar… dat 
zijn mijn buren, ik leef in een kleine gemeenschap hier aan de rivier.  Wat was ik aan het 
vertellen, jôh. 
Oh help, al die dingen, het wordt zo serieus allemaal, niet dan?  Oh man! 
Een deel daarvan is wat lichter aan het worden. En dit is wat ik probeer te zeggen. Om 
onszelf te helen, om voor onszelf te kunnen zorgen, moeten we loslaten. 
 
Als gevoelsmensen worden we meer empathisch, we absorberen als heldervoelende 
zeesponsen, het nieuws en in de samenleving, in partnerschap, en onze kinderen. En al die 
dingen die gebeuren en die absorberen we. We moeten in staat zijn om dat te laten gaan. 
We moeten in staat zijn om te relaxen. We moeten in staat zijn om de tijd te nemen om die 
dingen te doen in  plaats van ze vooruit te schuiven omdat we te druk zijn.  We moeten deze 
dagen tijd maken en niet zo druk zijn.  Dit heeft te maken met plannen, aansturen, prioriteiten 
stellen.  En hopelijk heeft die prioriteit te maken met de capaciteit.  Het ontwikkelen van de 
mogelijkheid om empathisch te zijn, is het ontwikkelen van de capaciteit om net zoveel los te 
laten als ik binnenkrijg, zodat ik niet overweldigd wordt.  En ik niet gewoon maar van de kook 
raak, oververhit raak, overlopen word.  Zodat je het gevoel hebt dat je gek wordt. 
 
En dan, als ik te ver doorschiet naar gelukzaligheid of teveel richting de pijn, en je ervaart die 
tegenstrijdige energie, waarbij het te pijnlijk is zodat ik wil vluchten, me uit wil leven, eruit ga, 
zoals het gebruiken van bepaalde middelen of zoiets omdat ik het niet meer aan kan, al dat 
karma of al die intensiteit. Dus wat we moeten doen, we moeten proberen in dat centrum te 
blijven. 
En in dat centrum is het zoals ik al eerder zei, daar gaat het meer om weten dan geloven.  
En dit is waarom mensen bepaalde middelen gebruiken, ze nemen de plantmedicatie, ze 
nemen dit of dat. Zelfs spiritualiën, alcohol of zo.   Dat brengt ons naar een…  de camera 
glijdt van de steen af. 
 
Hier sta ik dan, ik probeer alleen maar mijn werk te doen: het Pele-rapport. Zelfs die 
verdomde camera werkt niet mee. Oké, dus… 
Er zijn staten van bewustzijn die de pijnappelklier openen, die het derde oog openen.  Dit 
hoeft niet een religieuze kwestie te zijn, van geloof.   Jupiter gaat door Boogschutter en die 
wil ons bewustzijn uitbreiden.  God en Godin zijn niet daarbuiten; religie plaatst God buiten 
ons. 
 
Kundalini yoga, ik begin iedere ochtend met ‘ong namo guru dev namo’.  “Ik buig voor de 
oneindige wijsheid in mijzelf.”  Dit is Kreeft. Dit is thuisbrengen. Dit is naar binnen brengen 
dat ik verbonden ben met de bron. We kunnen het kwijtraken; het ego is niet verbonden met 
de bron.  Dus als je gevangen zit in je ego, in je gedachten, in je denken, in je zaken en in al 
die andere externe dingen, dan verlies je contact met je ziel, wat je diepste identiteit is. 
Dus dit is waar de ademhaling werkt, dit is waar de yoga is. Dit is waar het ritme werkt of hoe 
je dan ook verkiest om naar binnen te gaan en die oneindige gelukzaligheid te ervaren in 
jezelf. Van het geopende derde oog en het geopende hart. Waar je al die grootsheid voelt 
die zichzelf creëert. 



Creatie zal niet kunnen stoppen.  En het is bekrachtiging en het is vitaliserend.  En je voelt je 
niet zo overweldigd. Het is meer ‘ja, ook dit zal voorbijgaan’.  
 
En wat is het andere?  Natuur. Natuur.   Kijk gewoon maar eens hoe langzaam een boom 
groeit.  Het is een mentale constructie met al die computers en alle technologie, dat alles 
steeds sneller gaat. En we moeten ons haasten en er is zoveel te doen. En heel veel 
daarvan is bullshit. 
 
Sommige dingen veranderen, het bewustzijn verandert, en dat kan ons uit elkaar trekken.   
Omdat onze fysieke wereld en ons fysieke lichaam aan het groeien zijn en er zijn zoals ze al 
duizenden jaren bestaan. En als ons bewustzijn zich versneld gaat verhogen, dan kan er een 
afscheiding ontstaan tussen het hoofd, het hart en het lichaam.   En we moeten dat hoofd 
kalmeren, het hoofd koel houden, het hoofd stiller maken, afremmen, naar je onderbuik 
gaan. Ademhalen door het hart, ademen door de onderste chakra, die energie naar beneden 
brengen. De Ida en de Pingala. De slangenenergie gaat omhoog en dan komt ie naar 
beneden.  Naar beneden. 
Dus dat is hoe we voor onszelf kunnen zorgen.  
 
Het is een realisatie, dus wat ik probeer te vertellen, is dat je dat innerlijke gevoel van 
voldoening kunt hebben, van gelukzaligheid, dat allemaal precies datgene is zoals het moet 
zijn.  Met deze volle Maan conjunct Neptunus in Vissen.  En ja, Brahma, Vishnu, Shiva, de 
drie aspecten van alle creatie. 
Shiva, eenderde, eenderde, een van de drie Goden is een vernietiger. 33,3333 % van onze 
menselijke ervaring is verwoesting, dood, sterven, vrijgeven, loslaten.  En als wij daar niet 
aan kunnen wennen, leer dan hoe je dat moeten voelen.  Beweeg je door de stadia van 
verdriet, de vijf stadia van verdriet. 
 
Oh ja, ik zal op mijn website iets plaatsen, er is een tabblad met ‘gratis’ daar, en daar staat 
een hele lijst van bronnen. Van website en mensen die ik gebruik en die echt te maken 
hebben met de gekte van deze tijd op een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel level. 
Een hoeveelheid links en dingen van degenen die ik respecteer, en de dingen die je echt 
kunt doen om voor jezelf te kunnen zorgen. Dat herinnert mij eraan dat ik dat ding deze week 
daar moet plaatsen. Ik had het sneller willen doen. Later! 
Maar goed, ik klets de oren van je hoofd. 
 
Ik zal echt voor mezelf moeten zorgen 
Opdat mijn hart zich wijd zal openen 
voor de gelukzaligheid en de pijn, zowel van binnen als van buiten 
omdat het ernaar uitziet dat ik me nergens kan verstoppen. 
 
Je weet dat het zo is, als we ons verbinden met het gezamenlijke veld van bewustzijn. En 
dan wordt het steeds kwetsbaarder, meer open.  We zijn allemaal overgeleverd aan de 
genade van de krachten die buiten onze controle liggen.  Spirit, de schepper, de bron.  Onze 
eigen onbewuste evolutionaire ziel-intentie.  Het ego bestaat bij de gratie van de ziel.  En de 
ziel kan wreed zijn.  De ziel heeft vele levens. Alle tijd in het universum, de ziel geeft daar 
niet zoveel om.  Om dit ego of dit lichaam of dit specifieke leven.  Het is meer zo van ‘word 
wakker en pak je lessen’.  Dat is wat de ziel zegt. Die kan een strenge opdrachtgever zijn. En 
brengt een hoop uitdagingen voor het ego.  
 
Ja, dus dit is…  
er is geen schuilplaats meer.  Het is allemaal aan het inlopen en dat is allemaal goed. 



Het is allemaal goed, omdat het allemaal uitgezuiverd moet worden.  Het moet allemaal 
worden uitgewist. We vegen het schoolbord schoon van het oude tijdperk ter voorbereiding 
op een nieuw bewustzijn. Een nieuwe planetaire openbaring. Deze volle Maan kan die 
openbaring zijn voor jou. 
Wij kunnen allemaal een kanaal zijn en een medium voor deze goddelijke healing van onze 
planeet, voor de mensheid en voor onszelf.  Je zult het ego uit de weg moeten ruimen. 
Dat kan lukken. Neem de tijd ervoor. 
 
En het andere wat ik kan zeggen over het zorgen voor jezelf, iets dat nog komt voordat ik ga, 
is stilte. 
Stilte. Breng wat tijd door in stilte. Geen geluid, misschien het geluid van de rivier, misschien 
de vogels, maar echt… het is geen toeval dat schermen en TV’s overal in restaurants en op 
luchthavens verschijnen. En er is overal geluid en muziek enzovoort.  En het is alsof de 
mensen niet meer met zichzelf kunnen zijn, in onszelf.  Er zijn zoveel stimulansen, maak dat 
je er vandaan blijft. We zijn overprikkeld geraakt, man. 
Ik hoop dat je een goed half uur of een uur doorbrengt in stilte elke dag. En dat is waar de 
gevoelens naar boven komen; inspiratie komt naar boven;  inzicht komt op. Liefde komt op. 
 
En het laatste is dat, deze week, vandaag, elke dag; zeg tegen iemand dat je van hen houdt. 
Zeg gewoon tegen iemand dat je van ze houdt. Misschien niet dezelfde persoon, maar 
verspreid die liefde en verspreid die energie. En voel wat je in je lichaam voelt, als je dat 
zegt, als je dat deelt. 
Dat is dat helende gevoel.  De helende kracht van de liefde. 
 
Nog één keer: 
 
Ik zal echt voor mezelf moeten zorgen 
Opdat mijn hart zich wijd zal openen 
voor de gelukzaligheid en de pijn, zowel van binnen als van buiten 
omdat het ernaar uitziet dat ik me nergens kan verstoppen. 
 
Wees kwetsbaar, kom uit die schuilplaats en dat is echt als het verspreiden van de liefde. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


