
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 28 augustus 2019 

Dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 28 augustus 2019. Het is woensdag. 
De Maan staat nog steeds in Leeuw en morgen gaat ze naar Maagd. Samen met Mercurius. 
Dus dan hebben we de Maan, Mercurius, de Zon, Venus en Mars allemaal in Maagd.  
Ze reizen samen op, driehoek naar Uranus, driehoek naar Saturnus.  Kijk maar eens naar 
die grote driehoek die daar staat in de horoscoop in het begin.    
Dat is echt heel mooi, we hebben een nieuwe Maan op 6 graden en 46 minuten Maagd, 
vrijdag. 
En dan gaat ze vanzelfsprekend zaterdag naar Weegschaal, maar dan krijgen we de Zon 
conjunct Mars op maandag. Mercurius komt erbij, dus dan komt de Zon conjunct Mercurius, 
dat is dinsdag. 
 
En Venus neemt een beetje afstand, ze is de Zon en Mars gepasseerd, en ze gaat er 
vandoor.  
Ze staat zondag feitelijk driehoek met Saturnus en dan komt ze maandag vierkant te staan 
met Jupiter, en dat is allemaal aan de gang.  Het is absoluut een hele mooie samenkomst.  
Maar zoals we zullen zien, als ik voor de camera sta, dat er daaronder nog veel meer aan de 
hand is.  
Oké, laat ik voor de camera gaan staan. 
 
Oké allemaal.   Welkom bij de nieuwe Maan in Maagd. 
De start van wat nogal een maand zal zijn.  
De nieuwe Maan is een zaadje, dus we zaaien de zaadjes voor de komende dertig dagen. 
En dat zaadje is onderdeel van die grote driehoek die er wordt gemaakt in de aardetekens. 
Saturnus en de zuidknoop daarboven in Steenbok.  Uranus staat daar in Stier.  
En Mercurius, Zon, Mars allemaal samen daar in Maagd en zoals ik al zei is Venus afstand 
aan het nemen.  
Maar wellicht staat ze daar de nieuwe Maan gade te slaan, en de Maan zal uiteraard kort 
daarna over Venus heen gaan, die nieuwe Maan.  
 
Dus dit heeft veel met aarde te maken. En ook veel met Maagd.   En ik zie Maagd, zoals ik al 
eerder heb gezegd, als het teken van de initiatie.   De as van Maagd en Vissen. 
Maagd is de initiatie van het zelf, Leeuw, naar de transpersoonlijke relatie in Weegschaal.  
En Vissen is de initiatie van ons collectief onbewuste in Waterman, naar kosmisch 
bewustzijn. 
Spiritueel, eenheid, multidimensionaal.   Dus deze initiatie is niet altijd gemakkelijk. 
 
Er zijn tests, en uitdagingen, en er zijn problemen en dingen die voor ons aan de oppervlakte 
komen.  
Maagd wordt geassocieerd met crisis. En nederigheid.  
Weet je, Leeuw: zelf, vol zijn van jezelf, dat dan zichzelf nederig moet maken. Iedereen zal 
iemand moeten dienen. En we zullen echt moeten kijken hoe we daar het beste inpassen.  
Hoe we het beste ergens bij kunnen horen, en hoe het beste kunnen verbinden. 
Dus Maagd is die integratie, en dit is een krachtige tijd voor integratie.  En dat is niet altijd 
een gemakkelijke tijd. 
 
Wat Maagd doet, Maagd is die ingenieur die wil oplossen.  Onszelf wil helpen, en onze 
gezondheid goed wil krijgen, en onze relaties redden.  En andere mensen wil helpen en de 
wereld. 



En dan, als dat niet altijd zal lukken, rennen we af op de krachten die we niet onder controle 
hebben. En dat zijn er nogal wat. 
Want hoe meer we in het Watermantijdperk terechtkomen, hoe meer we in het collectieve 
bewustzijn komen.  En beginnen het wereldwijde web te zien, 5G en hoeveel zuurstof is er 
bij die Amazone-branden, en al dat soort problemen;  klimaatverandering. Er zijn allerlei 
collectieve problemen die invloed hebben op.. en ieder van ons eraan herinnert dat we niet 
alleen zijn. 
 
En daarom is dit… werk!  Het is werk.  En misschien hebben we ook wel een 
gezondheidscrisis, een werkgerelateerde crisis, relatiecrisis, de noodzaak om daarin te 
passen, de noodzaak om bij iemand te horen, de noodzaak om onszelf opnieuw te verfijnen 
en meer van onszelf te geven in elke soort relatie, elke baan, aan iedereen en alles. 
Dus Maagd kan nogal veeleisend zijn. En we kunnen nogal zelfbeschouwend zijn.  En we 
kunnen nogal analystisch zijn als het gaat om oordelen, over wat er om ons heen gebeurt. 
 
En dat kan dan uitmonden in… nou ja, er zijn ook gezondheidsproblemen. Er zijn 
slaapproblemen. 
Dat het onmogelijk is om te relaxen. Er kunnen maagproblemen zijn, problemen met 
verteren. Dit komt allemaal op een bepaalde manier naar boven.  Het is een lastige tijd om 
onze realiteit te verteren. 
Het is een lastige tijd om te accepteren en los te laten wat ons niet dient.  Het loslaten. 
 
Dus dit is een periode… ja, er komt veel aan de oppervlakte.  En ik weet dat dit een wekelijks 
rapport is, maar als we naar de komende maand kijken die in aantocht is, dan hebben we te 
maken met dat eerste kwartier, de Maan komt conjunct Jupiter te staan. En vierkant 
Neptunus. 
En dan die volle Maan komt voorbij en zal conjunct Neptunus staan.  En dat hele gebeuren is 
op dit moment aan de gang en ik zei het al, voor dit hele jaar. Het gaat echt allemaal om 
naar binnen kijken en uitzoeken wat waar is, en dat van jezelf maken. 
 
Het van mezelf maken. En ik moet denken aan dit hele gebeuren, het herinnert me altijd aan 
de boeddhist die kanker kreeg.  En de Rinpoche zei tegen hem ‘nu heb je een kans om je 
werk te doen op een dieper niveau. Nu kun je hiermee omgaan, je kunt daarmee omgaan, je 
zult in staat zijn om een poging te doen en in je kern te blijven en in je centrum te blijven. En 
niet te worden afgeleid, door ziekte of afgeleid te worden door je werk of door het 
wereldnieuws.  
En dit is onderdeel van onze uitdaging. Het in evenwicht brengen van dat Maagd-verlangen 
om het in orde te maken, te healen en het goed te doen en het krachtig de wereld in brengen 
etc etc. 
 
En dat in balans brengen met Vissen. Neptunus daar boven in Vissen.  
Alles is één en één is alles. En het is allemaal doelmatig en er zit een Goddelijke intelligentie 
achter. Alles wat er gebeurt. En er zijn geen toevalligheden.  En we bevinden ons in een 
leerproces.  
En ik moet zeggen, de ziel en dat is ook als het leven en dat kan heel hard zijn. Dat kan een 
grote uitdaging zijn. Het kan heel moeilijk zijn.   De ziel wil groeien en die geeft niet zoveel 
om onze ego-verlangens en onze ego-behoeften en ego-angsten. 
Het duwt ons steeds verder in de richting van die noordknoop. Naar dat Pluto-polariteitspunt, 
om te groeien, om te evolueren, om naar bevrijding te gaan. 



En, laten we reïncarnatie niet vergeten.  De ziel kan ook meedogenloos zijn als het aankomt 
op leven en dood.  ‘oh, je hebt nog een leven te gaan, dit is slechts één van de duizenden 
levens’. 
En dan jij: ‘wacht eens even, wacht even, dit is mijn leven!’.   En je ziel zegt dan ‘oh ja? Nou, 
maak het dan voor elkaar!’    Oh man! 
 
Dus ja, hoe ik het hier zie, we hebben Pluto. En ik ben me nu aan het voorbereiden voor de 
vierde module  waarin we het gaan hebben over horoscoop analyses. En Pluto is waar we 
mee gaan beginnen. En Pluto is heel krachtig. We doen een hele nieuwe video over Pluto. 
Pluto in Steenbok. 
Pluto komt voorbij in de Verenigde Staten. Pluto, voor zijn eerste Pluto-terugkeer.  
Deze Pluto in Steenbok is gewoon…  daarover gesproken:  Pluto gaat over krachten die 
buiten onze controle liggen, zoals dood, belastingen, erfenissen, verzekeringen, andere 
mensen, macht, het geld van anderen, dat is waarom het voor ‘banken’ staat en dat soort 
dingen. 
En hij gaat door Steenbok, wat voor regeringen staat, en grote instellingen en bedrijven.  En 
we kunnen ons echt machteloos voelen in het licht van alles wat er gaande is.  In het grote 
plaatje. 
Zoals in Wallstreet, handelsonflicten met China, Amazonewouden,  al die dingen die naar 
boven komen drijven. En die kunnen maken dat we ons steeds machtelozer gaan voelen.  
En we kunnen ons werkelijk buiten spel gezet voelen en ons grote zorgen maken. We 
kunnen echt bezorgd zijn.    
 
En dit is gezond, want dit is hoe we de planeet kunnen helen. Dit is hoe we toegroeien naar 
het Watermantijdperk, maar er is een grens.  Er is een lijn getrokken waar het obsessief 
compulsief kan worden. Waar we onze gedachten niet meer onder controle hebben.   En we 
kunnen niet meer stoppen met denken aan iets of aan iemand. Of een bepaalde ziekte.  En 
we beginnen daaraan vast te houden en we maken het groter. 
Het is zo dat energie onze aandachtspunten volgt. En we hebben echt discipline nodig. 
 
En dit is zo mooi aan die grote driehoek. Die nieuwe Maan die driehoek staat met Saturnus 
in Steenbok.  Dat is om echt in die objectieve ‘ouder’ te komen, als wanneer we kinderen 
hebben en een model moeten zijn, als voorbeeld voor onze kinderen.     
Of we bevinden ons in een positie van autoriteit, waarbij anderen tegen ons opkijken en naar 
ons luisteren.   Het is echt tijd om niet verstrikt te raken in onze persoonlijke drama’s.  Maar 
echt in het dienstbare terecht te komen.  En die dienstbaarheid vraagt om zelfbeheersing.  
Bepaalde zelfdiscipline. Een bepaald uithoudingsvermogen in de situatie.  
 
We zullen moeten inzien dat we geboorte geven aan een nieuwe eeuw.  Een nieuw 
paradigma.  We betreden het geboortekanaal. En het is donker en eng, en we voelen ons 
wellicht gedwongen. Collectief gezien denk ik dat we gedwongen worden.  Het is zoiets als 
‘wakker worden en kijk wat je aan het doen bent naar elkaar en naar de planeet’.   We 
worden voortgeduwd en we worden naar het punt van chaos gedwongen.  Waarin het oude 
niet meer werkt en het nieuwe er nog niet is.  En we bevinden ons in die grote verandering.  
En dat kan een uitdaging zijn en dit is waar we echt in onze kern zullen willen blijven. Ons 
centrum.  En we moeten die twee uitersten in balans brengen, waarin we moeten werken, 
werken, werken. 
En we analyseren, en we stemmen af en we herstellen, we doen onze yoga-oefeningen etc. 
etc.  en we zijn helemaal… 
 



En dan… Boing!    Ik moet iets drinken, ik neem een teug, ik heb vakantie nodig.  Ik heb wat 
ayahuasca nodig, ik moet er even uit, ik heb wat opiaten nodig, ik heb pijnstillers nodig.  
Ik moet alles loslaten en gewoon absoluut excarneren.  Ik wil het loslaten en wegwezen hier, 
het is teveel, het is tè intens.  En zo raken we onszelf kwijt. 
En we geven ons over aan de totale controle, aan al onze verantwoordelijkheden en alle 
plichten.  En misschien maken we al het werk dat we hebben verricht om iets te bereiken 
weer ongedaan, of om ergens te komen. 
 
Dus dit kan ook een tijd van zelfsabotage zijn, waarin we teveel ‘Maagd’ doen, en dan leidt 
dat tot teveel ‘Vissen’.  En dat staat voor passief of wat dan ook.   Ik geef het op. Het is de 
witte vlag. 
En dan is het uiteraard nog een grotere rotzooi, misschien gaat onze gezondheid nog meer 
naar beneden.  Of we raken die verdomde baan kwijt omdat we niet zijn komen opdagen.  
En dan moeten we terug naar Maagd, en dan moeten we nog harder werken dan ooit, en 
dan is het aaah… 
Dus we hangen op dit wip, op die wip en we willen alleen maar hier terechtkomen. 
Van acceptatie, maar ook verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, werken.  Niet opgeven, en 
onze handen in de lucht gooien.  En dat is waar deze mantra over gaat. 
 
Ik zou me zorgen kunnen maken…. 
 
Ik zou bezorgd kunnen zijn over alles wat fout gaat.  Er kunnen oordelen zijn, wat zijn onze 
prioriteiten? Wat is waar voor ons?  Wat is betekenisvol?  Wat is belangrijk? Dit komt 
allemaal naar boven voor ieder van ons.  Dit is waar Maagd over gaat.  
Onderscheidingsvermogen.  
Dit is waar crisis over gaat. Wat is je echte prioriteit als het er echt op aankomt?  
Je zou kunnen praten, dromen, fantaseren, maar als het aankomt op het werkelijk gaan 
‘doen’, en dat is waar Maagd over gaat, nietwaar?  Je zult het waar moeten maken.  Dus... 
 
Ik zou bezorgd kunnen zijn over alles wat fout gaat 
Dus ik moet onthouden dat dat erbij hoort 
En meer tijd doorbrengen 
met de zee, de sterren en de Zon 
 
Als je jezelf vast zet, misschien een burnout krijgt, uitgeput bent, ‘Epstein/Barr’ of wat dan 
ook, dan is het wellicht tijd om je terug te trekken.  Het is tijd om te gaan mediteren. Het is tijd 
om je in de astrologie te verdiepen, in de sterren en de Zon.  Dat herinnert ons, astrologie 
herinnert ons aan het feit dat ook dit weer voorbij gaat.  Dit zijn allemaal cycli.  En we zijn 
allemaal deel van dit grote collectieve bewustzijn.    
Dus het is behulpzaam als je spirituele oefeningen doet, om al dit werk in evenwicht te 
brengen. In de dagelijkse routine en de dagelijkse sleur.  
 
Dus ja…  
Ik zou bezorgd kunnen zijn over alles wat fout gaat 
Dus ik moet onthouden dat dat erbij hoort 
Al die mensen, al die uitdagingen, al die problemen die we onder ogen krijgen, collectief en 
individueel.  Het hoort allemaal bij ons karma. Het hoort allemaal bij ons evolutionaire 
proces.  Er is een machtige goddelijke intelligentie die het hele universum voortstuwt. 
En wij zijn slechts een heel klein planeetje. 
 
Dus ik moet meer tijd doorbrengen 



met de zee, de sterren en de Zon. 
 
Ik zei bijna de Maan, de sterren en de Zon omdat ik moest denken aan dat nummer van de 
Beatles. Dat we allemaal moeten blijven schijnen, zoals de Maan en de sterren en de Zon. 
Dat we allemaal moeten blijven schijnen.   
Het was mooi want ik veranderde het in de zee, omdat ik aan het kijken was naar de 
walvissen, en ik maakte een video van een moeder met haar baby, en die staat aan het 
einde van deze video. 
En de moeder steeg op uit de zee en…    en de baby kwam naar boven. Zo mooi! 
De oceaan en de zee, en waar die oceaan de horizon ontmoet, die blauwe oceaan met die 
blauwe lucht. Dat is de oneindigheid.   
We moeten wat tijd gaan doorbrengen op het strand, kijken naar waar de zee ophoudt en de 
lucht begint. 
En wat ons herinnert aan de oneindige natuur van creatie van onze ziel en onze geest. En 
naar die zonsondergang kijken.  En weten dat er na die zonsondergang weer een 
zonsopgang komt. 
 
En er komt allerlei chaos opzetten op deze planeet, maar net als bij dat mooie akkoord of die 
symfonie of die dominant septiem, die zich als het ware oplost in het majeur akkoord. 
Dus laten we een grote transitie maken, die begint bij jezelf. 
Die begint bij dat punt waar mijn intentie ligt, waar mijn focus ligt, waar mijn gezondheid ligt, 
hoe open mijn hart is, hoe ik in staat bent tot liefde.  En ik accepteer dat al die idioterie op 
een bepaalde manier of in een bepaalde vorm bestaat; er zijn andere zielen die dit moeten 
horen of dit of dat moeten ervaren, of leren beheersen. 
 
Dus dit is als een enorme kans.  Dit is de Uranus driehoek die van Stier komt.  Uranus staat 
voor nieuwe manieren van dingen doen.  Zoals de hele wereld geld doneert voor de 
Amazone branden.  
Dus er is deze…  hoe groter het probleem, hoe meer sterke hulpmiddelen voor bewustzijn er 
worden ontwikkeld om dat probleem op te lossen. 
Dus weet, dat wanneer de problemen overweldigend lijken, dat het het universum of de bron 
is, die ons oproept om ons bewustzijn te ontwikkelen dat deze problemen zal gaan oplossen. 
En dat gaat lukken!  Het gaat lukken, het is misschien niet in dit leven, het is misschien niet 
eens op deze planeet, maar het gaat allemaal goed komen. 
Jazeker.  Nog één keer: 
 
Ik zou bezorgd kunnen zijn over alles wat fout gaat 
ik moet onthouden dat dat erbij hoort 
En meer tijd doorbrengen 
met de zee, de sterren en de Zon 
 
Ja!  Dat je tijd mag doorbrengen met de zee en de sterren en de Zon.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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