
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 4 september 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 4 september 2019.  
En ik dacht, ik ga deze software eens uitproberen, en je te laten zien wat er allemaal aan de 
hand is.  
Je kunt deze lijn volgen, je ziet de Aarde, Zon, Mercurius, Venus, Mars.   En Venus gaat 
sneller dan Mars.  Dus we hadden – en daar had ik het al eerder over- een Venus/Mars-
conjunctie.  Dat is nogal krachtig.  
En de Zon, de Zon en Mercurius zijn conjunct, dus wat we doen, we gebruiken de tropical 
dierenriem,  dat noemen we geocentrisch, omdat de aarde in het centrum staat. 
Dus het lijkt alsof al deze gasten in dezelfde ruimte staan vanaf de aarde gezien.  En 
vanzelfsprekend staat daarachter het teken Maagd.   Oh ja! 
 
Wat speelt er nog meer? En ik weet niet of dit programma me echt laat zien zoals ik dat zou 
willen… 
Het is… hoe moeten we dit gaan zien?   Je ziet dat er een Saturnus/Pluto-conjunctie is en 
die staat vierkant.   Ik weet niet of je dit echt…   nee, het is een driehoek.  Het is een soort 
triangel.  Het is 120 graden hoek.  Als je deze hoek neemt die van de aarde door Zon, 
Venus, Mars gaat, en dan trek je nog een hoek vanaf Pluto, door deze jongens heen, dan is 
dat die hoek… die gaat van daar naar daar en dat is dan 120 graden.   
En dat staat vierkant naar Jupiter.  Zie je Jupiter.  Dat zou niet mogelijk moeten zijn om het 
aan te passen.   De software is echt heel sterk veranderd. 
Ik houd er niet zo van zoals dit nu gaat, ze proberen het zo realistisch te maken dat je het 
niet echt zo krijgt zoals je dat zou willen. 
Ik geef je nogal een show, toch?    
 
Kijk maar eens.  Oké hier dan.  Ze staan allemaal op een rij. 
Eens zien of ik alleen Jupiter even naar voren kan halen, zoals ik dat graag wil, daar is ie.  
Daar kun je het zien, 90 graden.   Zie je dat het een vierkant is, die recht van de aarde naar 
Jupiter loopt?   Recht op Mercurius, Venus en Mars af, dus dat is wel zeker.  We hebben de 
Zon vierkant Jupiter, zondag. 
Mars vierkant Jupiter, donderdag. Mercurius vierkant Jupiter, vrijdag. 
Het is vierkant, vierkant Jupiter.  En niet alleen vierkant, vierkant naar Jupiter, maar oh 
help…  Ik zal kijken of ik Neptunus hier in beeld kan krijgen, want Neptunus staat eigenlijk in 
oppositie.    
Kijk maar eens naar deze opstelling hier, en Jupiter staat hier bij Ceres, dat is net buiten het 
scherm, zoals met die andere jongens hier. 
 
Dus we hebben -nogmaals – Mercurius in oppositie met Neptunus, dat is zaterdag.   Ik zal 
proberen het iets meer in lijn te krijgen, maar dat lukt niet, dus het is zo wel goed. 
En de Zon in oppositie met Neptunus. Dat is aanstaande dinsdag. Dus je ziet dat deze… dat 
dit allemaal gaande is, dus tjee… het is wat we noemen een T-vierkant, je kunt een lijn 
trekken ongeveer vanaf Mars, dwars door al deze jongens heen, recht naar Neptunus toe en 
dan maakt het een rechte hoek naar Jupiter, en van Jupiter terug naar deze jongens.   Ik 
hoop dat ik duidelijk genoeg ben, en uiteraard liet ik jullie al eerder zien de driehoek die er is.    
Mars staat zondag driehoek met Saturnus, en middenin dit hele gebeuren… nogmaals, dit 
programma… dat is de Maan, zie je die kleine Maan daar?  
Ik kan het wel iets groter maken…  daar is de…. Daar staat die verdraaide Maan!  Het is 
genoeg! 
Wat betekent dit allemaal? 
 



Dus waar gaat dit allemaal over, zou je jezelf kunnen afvragen. Nadat je naar die astronomie 
hebt zitten kijken.  Astrologie is zo mooi, jôh. 
Het geeft interpretaties en betekenissen aan dit soort dingen en, een deel van de betekenis 
van de astrologie is dat de planeten in een baan rond de Zon draaien in dezelfde gang, 
dezelfde banen, dezelfde routes voor al zo’n lange tijd.  
Tijd, tijd tijd.  En hoe langer je iets doet, hoe langer je vasthoudt aan iets, hoe meer het als 
het ware wordt ingesleten in de tijd in de Akasha kronieken. 
En daaromkomt het grootste gedeelte van de astrologie neer op observatie en correlatie over 
duizenden jaren.  
Waar de planeten staan in dit deel van de hemel; de koning doet dit of de koningin gaat 
trouwen of iemand krijgt een baby. En dan zeggen ze schrijf dit op, schrijf dit op, schrijf dit 
op…   Dat is bepaald Maagd-energie. 
 
En nu hebben we dus de Zon, Mercurius, Venus, Mars die door Maagd gaan. En wat is 
Maagd.   
Dat is beweeglijke aarde in de astrologie. 
 
Maar ik associeer het ook met Rudolf Steiner, hij had het over de vier temperamenten 
(persoonlijkheidstypen). En die temperamenten zijn vanzelfsprekend, de cholerische en die 
heeft te maken met vuur. De sanguinicus  heeft te maken met lucht.  De flegmatische heeft 
te maken met water, en de melancholische heeft te maken met aarde.  
En we kunnen dus zien dat Maagd dat melancholische temperament heeft. Die betrokken, 
bezorgd is.  
 
Er zitten fysieke aspecten aan deze vier temperamenten. En het melancholische wordt 
gezien als lang, eerder slank, en gewoon in een soort melancholie. 
Ze zijn melancholisch omdat ze aan de kleine dingen denken en alle kleine details en alles 
wat er ontbreekt.  En als je kijkt naar de vier wiskundig berekende handelingen, dan is 
cholerisch de verdeeldheid, sanguinisch is verveelvoudiging, flegmatisch is reductie…  nou 
ja, ik ga van Maagd uit als zijnde ‘reductie’.   Het is als de beeldhouwer.  De beeldhouwer 
haalt iets weg.  
Dat is waar de mantra van vandaag over gaat, er is zoveel meer dat ik weg moet laten. Dat 
wat niet echt de waarheid is.   Dat wat er geen deel meer van uitmaakt. 
Als je een video monteert, of je redigeert een boek, dan zul je uiteindelijk veel weglaten. Alle 
overschotten, alle ballast, al die dingen die alleen maar tot verwarring leiden.  Of de dingen 
niet duidelijker maken. Niet exact.   
Dus als je je waarheid naar buiten wilt brengen, wil je helder, duidelijk en precies zijn. 
 
Dus Maagd is dat proces. Het scheidt het kaf van het koren. Maagd wordt altijd geassocieerd 
met de oogsttijd.  In het noordelijk halfrond is het tijd om voor de boeren om naar buiten te 
gaan en maïs en de sojabonen binnen te halen. Ze gaan oogsten wat ze hebben gezaaid. 
Dus dit gaat over het kaf van het koren scheiden.  En wat kunnen we wel stellen? Er is nogal 
wat kaf en maar een heel klein beetje koren. 
 
En daarom hebben we Jupiter vierkant Neptunus. En die maken dat grote T-vierkant, zoals ik 
je al liet zien bij de astronomie. Die hele verzameling in Maagd staat in oppositie met 
Neptunus daar in Vissen. En dat is alles bij elkaar.  De uniforme veldtheorie, het tapijt van 
het leven; sluit niets buiten. 
We zijn allemaal één, en alles hoort daarbij, zoals ik laatst al zei in de mantra van vorige 
week. 



En dat is ook meteen de paradox. Vissen en Neptunus hebben te maken met de paradox, 
dat opposities samen bestaan. 
En dat is genoeg om een Maagd te doen steigeren. En Tweelingen en Boogschutter worden 
gek. 
Het is een prachtig kruis, en dat heeft te maken met de gedachte en de initiatie, en de 
verschillende assen die ik gebruik bij het interpreteren van de horoscoop. 
 
En dan zie je Neptunus vierkant naar Jupiter. Jupiter in Boogschutter. 
Boogschutter staat bekend om zijn overdrijving.  “Ik heb een vis gevangen die zo groot… eh.. 
ja ik denk dat die ongeveer zó groot was.”  
Ik zou willen zeggen tegen mijn Boogschutter-vrienden: ‘vertel de waarheid, de hele 
waarheid en niets dan de waarheid’.    
Het gaat om het ‘niets dan de waarheid’, dat is waar het om draait. 
 
De Boogschutter/Tweelingen-as is de ‘denk-as’ waar we denken over dingen, het associëren 
en communiceren, onze ideeën en overtuigingen etc.  
En dat is het hele jaar aan de gang, ik heb het al gehad over Jupiter vierkant Neptunus. 
Steeds weer opnieuw, uitpluizen wat wáár is, en dat van jezelf maken. 
Fake News en valse profeten, en onzin die naar buiten wordt gegooid.  Links en rechts 
worden er iedere dag aan blootgesteld, tot een punt waar niemand meer weet wat er aan de 
hand is.  Of wie we moeten geloven. Of wat wáár is. Of wie…. 
Dit is echt….  En ik moet zeggen dat het goed is. Het is goed, want ieder van ons zal dit 
moeten uitzoeken en moet door dit portaal heen van wat ‘mijn waarheid’ is. 
Wat is van betekenis voor mij en voor mijn leven.  
Het is zoiets als de val van het keizerrijk, dat maakt het mogelijk dat ieder individu meer 
macht krijgt dan ooit tevoren. 
Dus we kunnen zien dat ‘de keizer’ probeert om zich vast te klampen, door te zetten met 
propaganda, fake news en al dat soort dingen.  Die probeert nog steeds de massa te 
programmeren. En velen die nog in het stadium van ‘overeenstemming’ (volgen) zitten, 
vallen ten prooi en ze volgen als schapen de hardst roepende en de rijkste ‘stem’ die telkens 
hetzelfde herhaalt. Steeds weer opnieuw, net zo lang tot ze denken dat het waar is. 
 
Maar 25% van de Amerikaanse bevolking bevindt zich in het geïndividueerde en spirituele 
stadium.  
Ze breken uit, ze bevrijden zich, openen dat derde oog, en komen echt in het nieuwe tijdperk 
terecht. Een nieuwe manier van zijn en daarom zijn we nu aangekomen bij de noodzaak om 
dingen weg te laten. Om het weg te hakken, om van al die onzin af te komen. En er is nogal 
wat bullshit om ons heen, terwijl ik dat op dit moment uitspreek. 
 
En het is een proces. Het is een proces dat nogal wat geduld vraagt en veel tijd. Dat is wat 
deze prachtige driehoek naar Saturnus inhoudt.  En als dat nog wat opschuift komen ze 
driehoek te staan met Pluto. Driehoek met die zuidknoop. 
Dus dit is een proces van volwassen worden dat ieder van ons meer helderheid zal 
verschaffen. En we zullen oprijzen uit dit jaar, uit deze tijd, met een enorme hoeveelheid van 
meer helderheid. 
 
Wat ik nog niet heb laten zien aan jullie in dat programma, was dat de Maan zo klein was, 
dat je niet echt goed kon zien dat de Maan op dit moment in Boogschutter staat. 
En morgen, donderdag, hebben we het eerste kwartier van de Maan.  En zoals ik vorige 
week al zei, dit is een hele krachtige tijd met die nieuwe Maan in Maagd.  Het vierkant naar 
de Maan is als het ware conjunct met Jupiter en de volle Maan staat conjunct Neptunus. 



Dus we hebben dit jaar te maken met het ontvouwen ervan en deze maand zal zeer 
interessant worden. Ik zou zeggen dat we in het nieuws en de media de openbaarmaking 
zullen zien van deze leugenachtige bullshit en het ontstaan van meer waarheid voor wat er 
aan de gang is, omdat Maagd de onderzoeksjournalist is.  En wat er in werkelijkheid gebeurt, 
alleen de feiten.  Alleen de feiten. 
Maagd wil alleen de feiten.  
 
En het is echt heel mooi dat deze Maan, dit eerste kwartier bij Jupiter is.  Jupiter in 
Boogschutter is ook de waarheidszoeker op missie is, en die wil het inzicht in de waarheid 
uitbreiden.  Dus begrijp me niet verkeerd, het is niet zo dat Boogschutter niet voor de 
waarheid gaat, maar die wil een groter begrip, een allesomvattende waarheid van alle 
natuurwetten, niet slechts één of twee. 
En nu komt de Maan er dus aan en wat betekent dat?  Ik vind het geweldig, ik houd van het 
Sabian symbool.  Ik laat deze nog maar eens een keertje zien, ik denk dat iedereen het wel 
zou willen hebben. Probeer het te krijgen. Het is het beste boek ooit.  Je kunt even 
terugspoelen en op pauze zetten als je het nog niet hebt meegekregen. 
 
De veertiende graad van Boogschutter is de grote piramide en de sfinx. Jazeker. 
De eeuwige kracht van occulte kennis en van zijn welhaast goddelijke bewakers.  
Zaadbrengende mannen en vrouwen uit een vorige cyclus van bestaan.  En hier is de 
prachtige… ik houd van deze regel die Dane beschrijft: het geloof in een originele traditie, 
gebaseerd op de perfecte kennis van archetypische principes. Astrologische archetypen en 
vormen die achter alle manifestaties liggen van leven op deze aarde. 
En door uitbreiding van de kosmos dat diep geworteld ligt in ons bewustzijn.  Er is een 
traditie, er is een occult broederschap, de witte loge. Of ik bedoel te zeggen… de sfinx en de 
piramides symboliseren dit, in het bijzonder voor de westerse mens. 
En we gaan naar die heilige plaatsen toe, want we weten dat deze inheemse bevolking deze 
oude civilisatie vormen;  de Amazone regenwoud stammen bezitten bepaalde geheime, 
verborgen wijsheid.  Misschien is dat met betrekking tot de geneeskracht afkomstig van 
planten of zoiets.  Het zit in de piramides, het zit in hun kunst, zelfs in de grotschilderingen 
en zo.  Het is geweldig hoe dat soort dingen zijn gedaan. 
 
Zelfs hoe de piramide van Gizeh de riem van Orion reflecteert. Dus het is niet alleen aards 
bewustzijn, er is een transcendent bewustzijn. Mensen als Gregg Braden praten daarover, 
het ligt voorbij de toevalsfactor dat deze vroege beschavingen zoveel wisten. 
 
Dus dit is ook een hele krachtige tijd voor onthullingen.  Onthullingen, deze Jupiter/Neptunus, 
ja het is fake nieuws en leugens enzovoort, maar op een dieper, dieper spiritueel niveau is 
het ook een kans.  Als we niet zoveel zouden luisteren naar die externe autoriteiten, maar 
naar binnen gaan en door meditatie kunnen we ons verbinden met de goddelijke autoriteit. 
Dit is hoe we in onze persoonlijke waarheid komen. Dus dat is waar deze mantra over gaat.  
En het vraagt tijd en oefening en toewijding en zelfdiscipline om ons echt open te stellen op 
een meer… hoe zal ik dat zeggen, blijvende manier.  We kunnen uiteraard middelen gaan 
gebruiken, dat zijn de korte routes. En die vergemakkelijken misschien ons pad, maar om die 
onthullingen te krijgen voorafgaand aan het vermogen om die onthullingen te integreren en 
die kunnen daarom leiden tot gekte en waanzin. 
Maar als er sprake is van een stevige spirituele oefening die de ego-container opbouwt, dan 
kunnen we onszelf echt openen voor deze grotere realiteiten en die grotere waarheden. 
En die zullen ons niet uit balans brengen, ze zullen ons niet doen verdwalen, maar ze zullen 
in feite een kalme rustplaats in onszelf hebben. 
Dus dit vraagt tijd. Dit vraagt tijd. En dat is waar de mantra voor vandaag over gaat. 



Maagd die analyseert, categoriseert, monteert, beeldhouwt, schaven, perfectioneren; dit 
alles vraagt tijd. 
Geduld, uithoudingsvermogen, inspanning en wilskracht.  Er is geen korte route naar de top 
van de berg. 
 
Ik weet nu dat dit meer tijd  
zal vragen dan ik had verwacht 
Ter voorbereiding op het delen van mijn waarheid 
zal ik nog meer weg moeten laten 
 
Hoe vind je die dan?  Ik hoop dat je ‘m oppakt. Want toen ik vanmorgen hiermee opstond, en 
hij kwam binnenvallen, dacht ik ‘dit lijkt helemaal nergens naar, ik heb het hele Pele-rapport 
nodig om deze mantra te verklaren’.  
Maar denk maar aan mooie sieraden, mooie kunst.  Zelfs het reductieproces als je aan het 
koken bent in de keuken, en je reduceert die saus en dat vraagt tijd. 
Het heeft tijd gekost om Rome te bouwen.  Het kost tijd om een instelling te creëren of iets 
wat echt invloed zal hebben op de toekomstige generaties.  
Dat komt niet in één nacht als een paddestoel uit de grond zetten. Dus die prachtige 
driehoek naar Saturnus  – de ouder – en Pluto in Steenbok; het geduld, 
doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, objectief bewustzijn, dus blijf daarbij. 
Blijf daarbij, neem geen genoegen met minder. 
 
Dit is een tijd van het jaar, zoals ik al zei, waarin we op zoveel verschillende manieren aan 
het voorbereiden zijn.  Over twee weken gaat Saturnus direct lopen. 
Waar we het hele jaar naar toe gewerkt hebben, vanaf januari, vanaf december/januari, toen 
kwamen de nieuwe oplossingen en de nieuwe impulsen, de nieuwe ideeën en de nieuwe 
visies.  En het hele jaar hebben we daaraan gewerkt, en zoals ik al zei, dit jaar zal dat gaan 
gebeuren. 
Nadat Saturnus direct gaat lopen, de tweede helft van september, naar oktober en november 
toe, als Jupiter en Saturnus weer vooruit gaan lopen.  Dan gaan we echt de manifestatie 
zien; de terugkeer, de oogst.  Van al het werk dat we hebben gedaan, niet alleen dit jaar, 
maar ook voor vele vorige jaren in ons leven. 
 
De Jupiter/Saturnus-conjunctie die in januari plaatsvindt, is een twintigjarige cyclus. Dus we 
bevinden ons in de afsluitende fase van een twintigjarige cyclus. En we gaan grote 
veranderingen zien volgend jaar, zoals je wel weet.  
En ik zal daar dieper op ingaan in een andere video.  Want dat zal teveel tijd vragen. 
De mantra nog één keer, voordat de onkruidverdelger weer begint en het komt verpesten. 
 
Ik weet nu dat dit meer tijd  
zal vragen dan ik had verwacht 
Ter voorbereiding op het delen van mijn waarheid 
zal ik nog meer weg moeten laten 
 
Laat dit maar indalen tot de essentie de kern, zodat je het kunt pakken.  
Je kunt het, maak het waar! 
 
 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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