
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 18 september 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 18 september 2019.   
En dit is een belangrijke week, het is een wekelijkse rapportage en deze week, feitelijk 
vandaag, is wellicht een dag waar we allemaal op hebben gewacht, al een tijdje; Saturnus is 
tot stilstand gekomen. En je zou je afgeremd kunnen voelen, ik ga het daarover hebben. 
Stilstand, maar het goed nieuws is dat hij vooruit gaat lopen. 
Halleluja!  Na zo’n zes maanden achteruit gelopen te hebben. 
De grote oude jongen gaat weer recht lopen. De dingen zullen weer vooruit gaan. 
 
En dan nog zo’n grote, zaterdag; Jupiter met zijn driekwart vierkant naar Neptunus.  Hij 
kwam de eerste keer vierkant te staan met Neptunus in januari, toen ging hij retrograde in 
maart. En nu passeert hij voor de derde keer, en hij gaat naar…   hij beweegt richting een 
bepaald goed, nieuw, Neptunusvrij territorium.  
En maandag, de Zon!  De Zon schuift op, het is de zonnewende. Dag en nacht duren even 
lang.  De Zon schuift mooi op naar Weegschaal. Weg uit de maand van Maagd. Maar goed, 
ik moet zeggen, dat de Zon Mars achter zich laat. Mars staat nog steeds in Maagd, maar we 
zullen nog steeds enigszins die Maagd-energie kunnen voelen. Zoals je dat nu waarschijnlijk 
allemaal nog wel doet. 
 
En wat speelt er nog meer? Nou ja, de Maan schuift uiteraard op, ze is in haar derde 
kwartier, dat zal in de latere graden van Tweelingen zijn, en op 28 graden en 49 minuten.  
Ik probeer hier naar boven te komen, naar die andere waterval, maar het is nogal moeilijk om 
te wandelen en te praten tegelijkertijd met die verdraaide video. Maar goed, kijk maar eens. 
Het is het regenseizoen hier, en het motregent vaak, maar we hebben zoveel regen gehad. 
Dat is wonderlijk. 
 
Maar oké, als laatste en niet het minste, is dat Mercurius en Venus beide vierkant staan met 
Saturnus, vierkant met de maansknopen. Van Weegschaal naar Saturnus in Steenbok, en ik 
ga het daarover hebben, nogal uitgebreid. 
 
Zaterdag gaat de Maan naar Kreeft, blijft daar dan doorheen reizen en raakt de noordknoop, 
maakt een soort T-vierkant naar Mercurius, Venus, Saturnus en de knopen. En ze staat 
conjunct met haar eigen noordknoop, en dan gaat ze dinsdag naar Leeuw. Oké laat ik een 
plek gaan zoeken hier en kijken of ik daar kan gaan vertellen. 
 
Oké, we gaan er maar voor, voordat ik levend word opgevreten. Het is het natte seizoen, dus 
ook het muggenseizoen. Moeder natuur! Lieve help! 
Ik zal je zeggen, we worden er echt aan herinnerd hoe belangrijk moeder natuur is.  
 
Uranus die naar Stier gaat, ik bedoel, Uranus is nu in Stier. En die gaat daar nog zeven jaar 
blijven, zes jaar of zoiets.  En we kunnen het nu al zien, het wordt allemaal wat opgedreven; 
Uranus is de grote wakker-maker.  
En hij maakt ons wakker voor het feit dat we het allemaal beter maar voor elkaar kunnen 
hebben. 
De Amazones branden; moeder natuur met de orkanen en de klimaatveranderingen.  En nu 
staat Indonesië in brand, 800.000 acres daar. 
Nogmaals, mensen stichten branden, om het land vrij te maken, ik denk voor palmolie of 
zoiets. En dit zijn bronnen. Het draait allemaal om bronnen en Stier heeft te maken met 
bronnen. 



En Steenbok en Maagd, dit zijn de aardetekens. We krijgen echt hier te maken met een 
enorme rode vlag, want een andere bron is olie.  
Zojuist is Saoedi Arabië gebombardeerd, en dit brengt veranderingen, zoals 
marktschommelingen, met plotselinge, onverwachte wendingen en kronkels, verhoogde 
prijzen, verlaagde prijzen. Er zal nog meer onstuimig gedrag zijn op het wereldtoneel. En je 
zou het ook in jezelf kunnen voelen want Stier  – we hebben allemaal ergens een Stier – de 
behoefte aan overleving, fysieke en financiële zekerheid, en zelfredzaamheid en inkomsten, 
voedsel, kleding, onderdak. 
Uranus doet ons echt ontwaken voor het feit dat we nieuwe wegen moeten gaan ontdekken, 
voor het beheren van bronnen, onze eigen inkomsten verdienen, of zelfstandigheid, of meer 
zelfredzaam worden. En echt bouwen aan onze zekerheid op een fysiek niveau. 
 
En ja, dat is echt een uitdaging. Mars die door Maagd gaat, is echt zoiets als kijken, kijken, 
kijken. Let op de details, kijk naar de kleine lettertjes op het contract dat je tekent, kijken naar 
al die kleine dingen. Het voedsel dat je eet, het afval dat je produceert en dit is echt een tijd 
waarin ik voel, met Saturnus die stil staat, dat Saturnus de grote leraar is. 
En die leraar zegt nu ‘ga in de hoek zitten’. En dan kunnen wij vragen ‘maar waarom? Wat 
heb ik verkeerd gedaan?’ 
‘Jij gaat in de hoek zitten en je gaat het maar uitpluizen, jong mens’. 
 
De zuidelijke maansknoop is ons onderbewuste. Het zijn onze vorige levens. Het zijn onze 
gewoonte patronen, responsen, reacties, gewoon de manier waarop we dingen doen. En 
dan komt Saturnus eraan en zegt ‘wakker worden.’ De heer van het karma zegt ‘wat je doet 
is het creëren van karma’.  
En je gaat hier gewoon zitten en het is alsof we voor een rood licht staan, dat kapot is. Je zit 
daar bij een kapot rood licht en je zit daar voor eeuwig, en voor eeuwig, en voor eeuwig.  
Zoiets als ‘gaat dit licht ooit nog eens veranderen? Zit ik hier voor eeuwig vast?  Oh, mijn 
God’. 
 
Dus dit is enigszins zoals waar de mantra van vandaag over gaat. Het is alsof we allemaal 
met onze neus in de stront worden geduwd, zo van ‘doe dat nooit meer, doe dit nooit meer, 
en je moet het maar zo doen en je kunt dat beter herstellen, en je doet dat maar beter goed, 
en ai ai ai’. 
 
En nu komen Mercurius en Venus vierkant met die knopen.  Een vierkant is een stapje terug, 
een vierkant is ‘dit zal moeten gebeuren, je zult Mercurius/Venus in Weegschaal moeten 
doen, om verder te kunnen gaan met ons leven.’  We zullen het allemaal samen moeten 
gaan uitwerken. 
 
Ik denk dat het mooi is, ik postte dat ding over…  er zijn opstanden bezig. In Hong Kong, en 
niet alleen in Hong Kong, het is nu overal, zoals klimaatverandering.  Het is zoiets als 
‘wakker worden, overheden, wakker worden!’ 
Degenen die geacht worden de boel te leiden voor sociale gerechtigheid. Sociale 
gerechtigheid. 
En dit is heel sterk nu, want ik heb dit niet gemeld bij de aspecten. Maar Zwarte Maan Lilith 
gaat vandaag naar Ram. En ze zal opschuiven naar 5 graden, zegt hallo tegen Cheiron, 
komt in oppositie met de Zon en gaat retrograde terug naar Vissen. 
Dus het is een Lilith/Cheiron-week. Lilith en Cheiron die samen komen 
 
En dit is ook onderdeel van deze mantra.  



Deze Cheiron is de gewonde man. En we hebben allemaal die gewonde man in onszelf en 
de man wil gewoon zijn eigen weg gaan, hij wil initiëren, beginnen, leiden, zijn macht 
uitbreiden, onderwerpen, controleren, competitie voeren, naar voren komen, en op een 
positieve manier beschermen, sterk zijn. En Cheiron komt hier gewoon binnen en dan 
ervaren we de wond van het niet onder controle hebben… van wat dan ook, Google, de 
overheid, of familie, of belastingfiguren, bankiers, of wat dan ook. Netflix of eigenlijk alles. 
De bedrijven; dit kan een tijd zijn waarin zovelen van ons zich machteloos voelen.  En dat 
gevoel van machteloosheid is ‘wat ik wil doet er niet toe, wat ik zeg doet er niet toe, alles 
glijdt naar beneden en is uit de hand gelopen. De omgeving, de 5G en de technologie, en het 
geld gaat naar de rijken en de armen.  We kunnen echt in een staat zijn, met deze Pluto, 
Steenbok en Saturnus. En Saturnus komt terug om Pluto opnieuw te raken. Maar we zullen 
de crisis voelen.  We zullen de crisis van de externe autoriteit gaan voelen, die proberen te 
sturen, te domineren en te manipuleren en controleren.  En dit is voor mij, de Zon die naar 
Weegschaal gaat, Mercurius en Venus die vierkant staan met de knopen, en Saturnus in 
Weegschaal zegt ‘wij moeten opstaan’. Voor gerechtigheid, eerlijkheid, gelijkheid.  We 
moeten echt gehoord worden.   
Dit is Mercurius en het is prachtig dat het op een vredige Venus-diplomatieke manier gedaan 
kan worden. Het hoeft niet noodzakelijk te leiden tot geweld. 
In feite kunnen we gewoon opstaan en verwachten of eisen, toch?  De sociale gerechtigheid. 
Breng de schalen in evenwicht, tussen de rijken en de armen; degenen die alles hebben en 
die niets hebben. 
De sterken en de zwakken en de man en de vrouw.    
 
En zelfs in onze eigen relaties.  Laat ik wat persoonlijker worden nu. Dit is ook een tijd waarin 
we… de Zon gaat naar Weegschaal, dus de focus ligt in de komende maanden op relaties.  
Of het nu persoonlijk of zakelijk is, dit is een tijd waarin we moeten communiceren. 
We moeten samen verbinden, onze kracht, ons licht, onze zonnewijzer, nu gaat het om 
verbinden. Verbinding. En de zon gaat daar naar toe. 
Ik heb hier zo’n insect die heen en weer vliegt, zag je ‘m? Daar gaat ie.   
Ik maak een verbinding met het insect. Ja, we moeten ons samen verbinden. We moeten bij 
elkaar komen.  En het kan een beetje aan de… hoe kan ik dat zeggen, aan de lastige kant 
zijn; bewuste dialoog.  Zoals praten over wat er echt toe doet, wat echt is waar ik me zorgen 
over maak.  
Wie is er in controle, wie neemt de beslissingen, wie leidt deze relatie, is het gelijkwaardig?  
En doen we Ram/Weegschaal? Brengen we onze behoefte aan vrijheid en zelfexpressie in 
balans? En onafhankelijkheid? En hebben we ons eigen leven terwijl we ook een relatie of 
partnerschap hebben? 
Of zitten we allebei opgesloten in ons eigen persoonlijke behoeften en problemen? Of zijn 
we overmatig mede-afhankelijk, zoiets als ‘we kunnen helemaal niets eraan doen, we 
kunnen niets zeggen, we kunnen nergens heen, zonder bevestiging of zonder de relatie? Zo 
van ‘oh mijn God wat zal er gaan gebeuren met de relatie,’ enzovoort. 
Dus dit zijn de conversaties die echt moeten plaatsvinden, want Saturnus gaat over de 
controle. 
Steenbok, Saturnus, controle. En ook integriteit. In de integriteit komen. 
 
En deze Jupiter maakt het vierkant af naar Neptunus. Je herinnert je nog wel wat ik zei, dat 
Jupiter Neptunus vierkant voor dit jaar, 2019, ging om het uitpluizen van wat wáár is. En dat 
van jezelf maken. 
Er is enorm veel bedrog. Enorme illusies. Veel valse werkelijkheden die in elkaar zakken. En 
Saturnus die eraan komt, zal zich ervan verzekeren dat alle illusies afsterven. 
En soms kan dat voelen alsof al onze dromen sterven. 



Neptunus staat voor dromen en illusies, en het lastige stuk is dat je moet uitzoeken wat wat 
is. 
Was dat een droom, of was dat een illusie? 
Is dat waar ik op afloop? Is dat een mogelijkheid? Is dat waar we naar toe gaan? Ja? Of is 
dat gewoon positief denken en een hoopvolle wens. En onschuldig fantaseren… 
Dus Jupiter keert zich nu af van dat derde vierkant.  Het is negen jaar zo geweest, sinds 
2010 dat Jupiter Neptunus raakte, en die is helemaal rond gegaan. 
En het brengt echt, voor de derde keer vierkant, het bewustzijn naar voren. En het is slechts 
een kwestie van hoeveel bewustzijn je aan kunt. 
Soms is het wel fijn om onbewust te zijn, zo af en toe. 
Een grap maken, een feestje vieren. Relax, laat los. En dit is wat er is geweest: 
Maagd/Saturnus/Steenbok weet je? Gewoon er bovenop, er bovenop, er bovenop. 
Het is genoeg om te maken dat je gaan springen en schreeuwen. 
En ik denk dat dit een goede manier is om daarmee geconfronteerd te worden en mee om te 
kunnen gaan. 
 
Als we ons onderdrukt voelen, en we kunnen ons nu onderdrukt voelen en overweldigd, 
zoals ga daarheen, zeg dit, zeg dat en maak dat af en rond dat af. Zorg dat dit werk de deur 
uitgaat, en maak dat af… ik bedoel maar, die eisen! 
De verwachtingen. Die molensteen om onze nek, dames en heren en iedereen daar 
tussenin. 
Dat is zwaar man!   
En wij zijn allemaal, als mens gerechtvaardigd qua gevoelens zeer diep van binnen 
geïrriteerd, gefrustreerd en we wilden die molensteen pakken en deze opheffen. 
Pak die molensteen en houdt ‘m omhoog. Gooi ‘m eraf, gooi ‘m weg! 
 
De oude inheemse bevolking in Amerika, was gewend om een kuil te graven en te 
schreeuwen en hun frustratie en emotionele woede en problemen terug te geven aan de 
Grote Moeder. 
Zij kan ermee omgaan, zij kan het aan, het is allemaal goed. 
En ik moedig je aan, op dit huidige moment, we kunnen allemaal een enorme schreeuw 
geven. 
Het is gewoon, zoals ik al zei, al is het alleen maar om mezelf te horen grommen! 
Het is gewoon om te voelen, de passie te voelen. Voel die kracht. 
Zet je hart en je ziel in en zaligheid in, in je Kundalini, je chi-energie en geef een grote 
schreeuw. 
Dat is echt gezond. Dit is een goede manier om los te laten; spanning, frustratie en irritaties. 
 
En dan kun je weer aan het werk. Dat doet me denken aan een show die ik zag, iets waarbij 
ze naar de badkamer gingen…    En dan kwamen ze er weer uit en gingen weer achter hun 
computer zitten. 
Dat is gewoon ‘wow!’  Alsjeblieft, noordknoop in Kreeft. We moeten onze gevoelens voelen, 
en onze gevoelens kunnen verdomd frustrerend zijn op dit moment. 
Er kan veel verdriet zijn, er is veel wat losgelaten moet worden uit het verleden, het breken 
met oude patronen. Saturnus neemt het weg. 
Maar hij haalt dat insect niet weg. Ga weg! Ik kan woest worden op dat insect. 
Ga weg hier! 
Zoek een insect op en schreeuw daartegen! Ze hebben er waarschijnlijk helemaal geen last 
van. 
Maar deze jongen, zie je hem? Die heeft blijkbaar zijn dag vandaag. 
Maar goed, laat ik het afronden, ermee gaan stoppen, oké? 



 
Als ik me overweldigd voel 
een slachtoffer zonder controle 
zal ik moeten opstaan, erop uitgaan en schreeuwen 
al is het alleen maar om mezelf te horen grommen. 
 
Gooi het eruit. Hier, op dit moment, ga door, wie kan het wat schelen? 
Kom op, klaar? Eén, twee, drie… 
Als ik me overweldigd voel 
een slachtoffer zonder controle 
zal ik moeten opstaan, erop uitgaan en schreeuwen 
al is het alleen maar om mezelf te horen grommen. 
 
Geef een grote, vette schreeuw vandaag en een grote dikke schreeuw deze week. 
Lilith komt eraan, zij is de kundalini levenskracht en ze komt op Cheiron af, om de wond te 
helen van de machteloosheid en het gevoel impotent te zijn. En je machteloos te voelen. 
Ze geeft Cheiron een boodschap en die boodschap is, ‘we zijn niet machteloos;’we moeten 
in contact zien te komen met die kracht op een dieper niveau. En laat het verdorie grommen! 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
Ja, je zou ook iemand kunnen vertellen dat je in een meer gaat springen.  Dat zou jouw 
Venus kunnen zijn.  Dat kun je op een vriendelijke manier doen, maar het is beter om 
gewoon in dat meer te springen.  
Ik kan niet in het meer springen, maar ik zal je wat zeggen.  Ik sta absoluut voor een sprong, 
precies daar, in die verdraaide rivier. Jazeker! 
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