
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 25 september 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport en deze is voor 25 september 2019.   
Ik ben zojuist hier geland in Paro Bhutan, en mijn lijf vertelt mij dat het 4 uur in de ochtend is, 
maar het is in werkelijkheid 5 uur in de middag.  Dus dit kan een beetje een ruimtelijk Pele-
rapport worden. 
Maar goed, de Maan is in Leeuw en die gaat door mijn twaalfde huis. Daar rondt ze van alles 
af, sluit alles af. Venus staat vierkant met Saturnus vandaag. 
De Zon staat in oppositie met Zwarte Maan Lilith.  
 
Niet alleen Venus staat in vierkant met Saturnus, maar we weten dat Saturnus conjunct de 
zuidelijke maansknoop staat.  En dat maakt dat Venus vierkant staat met de maansknopen. 
Dat maakt het belangrijk, van levensbelang dat we het vandaag over Venus hebben.  
Dat we Venus ‘leven’: liefde. Ik ga het over de liefde hebben. Dat zit eigenlijk ook in de 
mantra van vandaag. En Venus vierkant de knopen is daar een onderdeel van. 
 
Daarnaast staat Mercurius vierkant met Pluto. Dus we hebben Venus en Mercurius die 
samen op zijn gegaan, en ze hebben vierkant gestaan met Saturnus en nu staan ze vierkant 
met Pluto.   
Venus staat aanstaande maandag vierkant met Pluto, dus het is… 
Dus dit zou als een uitdagende tijd gezien kunnen worden. Ik denk dat sommigen van jullie 
misschien met een paar uitdagingen te maken zullen hebben.  
Niet alleen met al dit soort aspecten, maar daarnaast staat ook Zwarte Maan Lilith conjunct 
Cheiron.  
Dus als de Zon in oppositie staat met Cheiron, staat de Zon dus ook in oppositie met Zwarte 
Maan Lilith. Ik zal wat vertellen over die kleine conferentie die ze hebben gehad in de 
afgelopen week. 
Maar waarschijnlijk het belangrijkste hier is dat Saturnus exact conjunct de zuidelijke 
maansknoop staat. Voor de laatste keer in zo’n 28 jaar, dat is zaterdag. 
Maar Saturnus schuift feitelijk 1 minuut per dag op.  
En de maansknoop schuift ongeveer 1 graad per week op, dus de knoop gaat retrograde 
lopen. 
Saturnus loopt nu direct, maar zeer, zeer langzaam. 
 
Dus dit gaat de hele week zo door, en als we het nog wat meer tijd geven misschien… deze 
draken, jongens… het is hier gewoon de ene grote prachtige, mooie ervaring na de andere.  
En nu kom ik hier terecht, ik zal het even laten zien. 
 
Dus morgen gaat de Maan naar Maagd. En zaterdag gaat ze naar Weegschaal, voor de 
nieuwe Maan in Weegschaal. Die staat op vijf graden en twintig minuten Weegschaal. En 
dan gaat ze verder en dan komt ze maandag in Schorpioen, dus… dit is het zo’n beetje wat 
de aspecten betreft.  
Maar wat ik je vandaag wil laten zien, is de rest van deze muurschildering. 
Ik ben hier in het hotel, ik kan niet echt weg omdat ik veertig mensen ga ontmoeten, waar ik 
mee in de bus stap. Het is wel een tijd, zeg. 
 
Hallo, hoe zit het met die kleine Pluto, dit zijn de vier dignities hier, ik zal het je laten zien.  
Het begin is de introductie; dit is een Garuda.  Een Garuda hier en het sneeuwluipaard.  De 
andere kant van Garuda is de draak en de andere kant is de tijger. 
Dit zijn de vier belangrijkste ‘deities’, dus ik bedacht me dat dit een zeer toepasselijke plek is, 
met de hulp van de Goden om door dit rapport heen te komen. 



 
Oké ja, ik heb een zere keel. Ik begin maar meteen de mantra vandaag, want deze is heel 
sterk. 
Alles heeft een begin, maar 
het einde wordt bepaald door 
hoeveel liefde ik geef en neem 
met wie, waarvoor en waarom 
 
Ik moet hiermee beginnen omdat, zoals ik al zei, Venus vierkant staat met de maansknopen. 
Dit gaat over de liefde, maar wat is liefde? 
Liefde is energie. En er zijn ook nog andere vormen van energie.  
Geld is energie. Onze fysieke dienstbaarheid is liefde, dus dit geven en nemen is werkelijk 
wat we ervaren. En dit is Venus vierkant met de knopen, Venus vierkant Saturnus. Dit hele 
energetische is de tijd nu, Saturnus staat voor karma.  De heerser van karma. 
En rond de zuidelijke maansknoop is dit als het ware het afronden. En de oogst binnenhalen. 
Het resultaat van hoeveel liefde we hebben gegeven en hoeveel liefde we hebben 
ontvangen. 
 
En dat doet me denken aan de Beatles. Want zij zeggen dat uiteindelijk de liefde die je hebt 
ontvangen gelijk is aan de liefde die je ’maakt’ (bedrijft). 
En dit is een punt waar, hoeveel ik ook van John Lennon en Paul McCartney houd, ik het 
echt mee oneens zal zijn. Het einde is echt wel heel ver weg. Als we denken over 
reïncarnatie en heel veel levens, dan zal het misschien aan het einde gelijkwaardig zijn 
geworden, maar in een bepaald leven, in een bepaald jaar, in een bepaalde week, is dat niet 
zo. Dat is het niet. 
En we kunnen meer liefde geven of nemen. En dit zal ons einde bepalen. Als je op je 
sterfbed ligt, zeg ik, dat de hoeveelheid liefde die je hebt gegeven of alleen maar hebt 
genomen, of zelfs helemaal geen liefde hebt ervaren, met een geheel gesloten hart, dat 
einde zal… Het einde wordt bepaald door de hoeveelheid liefde. En zoals Saturnus zegt: 
Saturnus is de grote leraar. Wat je uitzendt, keert weer terug. En als we onszelf naar buiten 
uiten, komt het terug. Als we onze liefde geven, zal onze liefdesenergie terugkeren. 
En als we onze liefde achterhouden, en onze diensbaarheid achterhouden, en we houden 
onze energie achter, zullen we geen compensatie krijgen. 
Als je geen werk doet, als je je niet dienstbaar opstelt, breng je ook geen salaris mee naar 
huis. Dit is dat hele geven en nemen-principe. 
 
En nu, midden in de nacht, vannacht. Ik weet niet of het dag of nacht was, wanneer het was, 
of waar ik was, maar het werd me allemaal ineens heel duidelijk. 
En ik kwam ineens tot deze nieuwe onhulling: en die nieuwe onthulling is, dat aan het begin 
van al het leven, denk daar maar eens over na. Denk maar eens aan een zaadje. Een zaadje 
heeft alles al in zich. En het absorbeert het water en absorbeert de mineralen, en het 
absorbeert alles.  
 
En het is dus zo dat we ons leven beginnen met nemen en verzamelen. En dan gaan we 
naar school en dan beginnen we met leren, en dit is dus het begin. En als we opgroeien, 
Saturnus staat voor tijd en volwassenheid, en als we volwassen worden beginnen we te 
groeien. En het zaadje rijst op in de bloem, of in de fruitboom. En als die boom ouder wordt, 
zoals dat…  laten we zeggen dat ie dat in één jaar doet of zoiets. Zoals met aardbeien 
bijvoorbeeld, die komen op en dan geven ze hun vruchten af. En dan plukken de mensen die 
vruchten, of die vruchten vallen eraf en dan gaan ze terug in de aarde.  En dan worden het 
opnieuw zaadjes voor de toekomst. 



 
Dus dit zijn de seizoenen van lente, zomer, herfst en winter. Dit is als het Indiaans-
Amerikaanse medicijnwiel. Dat we in de jeugd beginnen en dat is allemaal van binnen. En 
we kunnen hierbij denken, waar ik aan dacht is dat dit in het bijzonder gerelateerd is aan 
Uranus en Saturnus. 
 
Uranus verandert elke zeven jaar van teken. Dus denk maar aan Saturnus die bijvoorbeeld 
door het eerste huis gaat. Hij begint op de ascendant, de eerste zeven jaar is het eerste huis; 
het ik-zelf. 
De tweede zeven jaar, tweede huis; ik vergaar. 
En ik begin te ontwikkelen: capaciteiten en nieuwe bronnen. 
En van 14 tot 21 ben ik op school en ik leer dingen.   
En dan Uranus, in die vierde fase, van 21 tot 28 in het vierde huis van totstandbrengen. Een 
hele fase van fundamenten.  
En dan van 28 tot 35, dan komt Uranus naar buiten in het vijfde huis van creatieve 
zelfexpressie. Of kinderen krijgen, een gezin stichten. 
En dan schuift dat door, van 35 naar 42, dan is hij in het zesde huis van werk en 
dienstbaarheid en geven en dit zijn de jaren! 
En dan kom je je midlife crisis tegen; Uranus in oppositie met Uranus, op de leeftijd van 42 
jaar. Dat is als de volle Maan.  
En dan van 42 tot 49, dan gaat hij door het zevende huis, en je verandert de aard van je 
relaties, die verandert. 
En dan gaat hij naar het achtste huis, en het negende huis. En tegen de tijd dat je 63 bent, 
dan staat ie op de midhemel. De top, de piek.  
En dan gaat ie beginnen aan de afdaling. Van 63 tot 70, het tiende huis. 
En na die 70 begin je aan je pensioen of zoiets op een bepaald punt. Het is alsof…  
en dan gaat het naar de winter toe. Dus we hebben de seizoenen van het jaar. En dit kan 
worden gezien als de seizoenen van een heel leven. 
Dit kunnen de seizoenen van een land zijn. De Verenigde Staten waren geboren en nu 
komen ze opzetten en ik denk dat ze gaan vallen. 
 
Maar met elke cyclus hebben we te maken met dat het in eerste instantie begint, waar het 
nog zelfzuchtig is.  
We zijn op natuurlijke wijze, instinctief, positief en perfect op ons zelf gericht, narcistisch; 
verzamelen, nemen, willen. Je wilt zorg krijgen en je begint met zorg en het is alleen maar 
‘geef, geef, geef, geef me’.  
En zelfs in de eerste levenshelft, als je erover nadenkt, gaat het om het opbouwen van 
onszelf. En in het bijzonder van 0 tot 21. Het opbouwen van onszelf.   
En dan, van 21 tot 42 gaan we ons vestigen en we beginnen onszelf naar buiten uit te 
drukken. 
En dan beginnen we te dienen. Na je 42e gaat het meer om geven, en het delen van ons 
hart, onze liefde, onze kennis, ons inzicht. Van alles wat we hebben verzameld geven we 
onze vruchten weg. De vruchten van het feit dat we zijn geïncarneerd om te geven.   
 
En dan bereiken we die piek, op ons 63e. En die piek is zoiets als ‘ik heb gegeven’.    
En dan begin ik als het ware, zoals ik zei ‘ga naar binnen, ga naar beneden in de winter’. En 
dit is waar die pensionering mee te maken heeft.  En ik moet hieraan denken, Bhutan is 
Tibetaanse astrologie, door de Tibetaanse monniken; we gaan hier Tibetaanse astrologie 
bestuderen.   
En hun astrologie begint met meditatie.   



Meditatie, mindfulness en het observeren van de innerlijke stroom. En dat begin leidt tot dit 
hartsbewustzijn. Dus dit komt in de ruimte van het hart.  
 
Dus het gaat er uiteindelijk om dat we dingen tot ons nemen aan het begin van ons leven, 
alleen maar om te geven.  En aan het einde van ons leven wordt de bloei echt bepaald 
door… wat was mijn laatste zin?  Het gaat er echt om met wie, waarvoor en waarom. En dit 
is waar we dan uitkomen, we kunnen geven om te ontvangen.  
Het is bijna een soort prostitutie. Ik geef jou wat geld en ik krijg een seksueel pleziertje terug.  
Of ik geef je hier geld voor deze goederen, en kopen en verkopen zijn de meest duidelijke 
vormen van ‘ik geef om te krijgen’.  
 
En dit kan maar doorgaan en zeker in een heel leven lang, maar als het aankomt op het 
zesde huis, en als het neerkomt op dienstbaarheid, dan gaat het om onbaatzuchtig geven.  
En we geven niet meer om er iets voor te krijgen. We geven om te healen, we geven om te 
dienen, we geven om het milieu op te schonen, of we maken de wereld, de planeet schoon.   
En we helpen en we dienen. En we geven. 
 
En dan gaat het erom: aan wie?  Aan wie geven we? Geven we en richten we onze energie, 
richten we ons geld, onze liefde…   Zaaien we het op passende vruchtbare plaatsen, waar 
het een maximaal effect zal hebben? We willen onze energie echt naar buiten brengen. Ik 
denk dat de bijbel daarom zei ‘zaai je zaadjes niet in stenen’, of in zand, of waar dan ook.  
Het is in vruchtbare grond waar je je zaadjes wilt planten.  
 
Dus het gaat erom, met wie breng je je tijd door? Je energie, je aandacht, je liefde, je hart, je 
lichaam, je bezit, met wie? Het is heel goed om je daarvan bewust te zijn. En bewust met 
onderscheidingsvermogen en inzicht. Gooi niet je paar’len voor de zwijnen. 
 
Dus het is met wie, waarvoor en waarom. Dit is duidelijk de grote hamvraag. Waarom heb ik 
lief, waarom geef ik. En vanzelfsprekend zijn er heel veel verschillende antwoorden, denk ik, 
op die vraag. Zoveel als er mensen zijn op deze aarde, zowel als zielintenties, en onze 
evolutionaire intenties om hier te zijn. En dit is dus wat ik echt voel waar het in deze tijd 
allemaal om te doen is. 
 
Hier is Saturnus, hier is de maansknoop die retrograde loopt. Een graad, hij schuift 1 graad 
op deze week, en Saturnus schuift 1 minuut per dag op. Hij gaat recht, en passeert. Boing, 
Saturnus. En dan beginnen ze uit elkaar te gaan. En dan kunnen we allemaal een grote 
zucht van verlichting slaan. 
 
En als laatste, maar niet in het minst, voordat ik je vandaag loslaat, wil ik nog één ding 
zeggen. Ik zal er waarschijnlijk volgende week meer over vertellen, maar afgelopen week 
vertelde ik hoe Saturnus stil stond om vooruit te gaan lopen en hij blijft staan op dezelfde 
graad voor twee maanden. 
Nu hebben we Pluto. Pluto heeft retrograde gelopen voor zes maanden en hij zit stil op 14 
graden Steenbok. Vier maanden lang! 
Een stilzittende Pluto, Shiva, de God van dood en destructie en eindes om nieuwe geboorte 
te geven. 
Dat is als.. ik moet denken aan die oude film die uitkwam toen ik een kind was. De dag dat 
de aarde stil stond. 
 
Dus Saturnus, stilstaand en schuift 1 minuut per dag op. En nu komt Pluto voorbij en gaat stil 
zitten op 1 graad voor vier maanden. 



Dit voelt als dat we allemaal in de stoofpot zitten en het is alsof we allemaal gekookt worden 
in onze eigen vloeistoffen. En dat terwijl de wereld reflecteert en alles naar ons terugbrengt 
wat we hebben gemaakt of niet hebben gemaakt. 
 
Alles wat we hebben gegeven, komt terug. Dus dit is als die enorme karmische tijd en we 
ervaren allerlei vormen van gebrek, problemen, situaties. Dit is een tijd om echt heel diep te 
kijken in de oorzaken. Je wilt begrijpen dat het in de basis gaat, zoals met astrologie: er zijn 
geen toevalligheden. 
Saturnus geeft ons een boodschap met elke gebeurtenis, met elk op zichzelf staand thema, 
elk probleem, elk gevolg, elke harmonieuze conclusie.   
Maar dit is echt de tijd om dingen te beëindigen. Af te sluiten. 
 
De zuidelijke maansknoop is het verleden en Saturnus is afscheiding. We nemen afscheid 
van het verleden.  Dit is de tijd om oude psychologische patronen los te laten. Oude 
conditionering. Oude beperkte overtuigingen, oude angsten die ons hart gesloten houden, 
want we weten nu dat als we meer geven, dat we meer zullen ontvangen. 
 
Dus dit is gewoon een mooie tijd van loslaten, van het wegnemen van die angsten, die 
molenstenen en van alles wat ons afremt en ons afsluit en ons opsluit. En dan gewoon, laat 
het vrij. Zeg ‘tot ziens!’ 
Dus ik wil je de mantra nog één keer geven: 
 
Alles heeft een begin, maar 
het einde wordt bepaald door 
de hoeveelheid liefde ik geef en neem 
met wie, waarvoor en waarom 
 
Er is een klein…  ‘hoeveel liefde’ het is niet ‘de hoeveelheid’, dat zei ik verkeerd. 
Uitwissen! Retrograde, even de tape terugspoelen, ja klaar? 
 
Nog één keer: 
 
Alles heeft een begin, maar 
het einde wordt bepaald door 
hoeveel liefde ik geef en neem 
met wie, waarvoor en waarom 
 
Dat je maar mag geven en nemen, en adem haalt en uitwisselt, de maximum hoeveelheid 
liefde in dit leven. En dat bepaalt je einde als zijnde een schitterende, vredige, prachtige 
finale.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde.  
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