
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 16 oktober 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 16 oktober 2019.   
En ik ben hier op het eiland Koh Phangan. En ik dacht, ik ben er niet helemaal zeker van wat 
hier verderop ligt, maar ik dacht het maar eens te proberen.    
Ik hoop dat de wind niet te sterk is hier en dat je me kunt horen. 
 
De Zon, de Maan staat in Stier, en vandaag gaat ze door naar Tweelingen. En ze gaat door 
Tweelingen, waar ze driehoek komt te staan met Mars. En dan komt ze vrijdag driehoek te 
staan met de Zon.  
Daarna maakt ze een vierkant met Neptunus en in oppositie met Jupiter. De Maan gaat maar 
verder en verder, en dan naar Kreeft, dat is zaterdag. En als ze in Kreeft staat weet je wat er 
aan zit te komen, niet dan? Ze komt vierkant te staan met Mars.  En in oppositie met 
Saturnus en Pluto. Dat gebeurt zondag. 
De Maan conjunct de noordelijke maansknoop, in oppositie met Saturnus, in oppositie met 
Pluto; dit is waar ik het over ga hebben.  En vierkant Mars, want dat is waarschijnlijk het 
belangrijkste in het rapport waar ik het over wil gaan hebben. 
 
Deze hele week gaat het zich zo’n beetje opbouwen naar aanstaande maandag, en dat is 
Mars die langzaam naar Weegschaal toe beweegt. En komt dan vierkant te staan met de 
maansknopen.  
Denk daar maar even over na, want dat is nogal een belangrijk, groot aspect dat plaatsvindt.  
 
Ondertussen hebben we wel te maken met een aantal prachtige sextielen, laten we dat niet 
vergeten. Mercurius en Venus gaan beide door Schorpioen. En we weten dat Schorpioen 
sextiel staat naar Steenbok. Dus vanzelfsprekend hebben we dan ook te maken met 
Mercurius die in sextiel staat met Pluto.   
Zaterdag en zondag staat Venus sextiel met Pluto, want Mercurius en Venus reizen nog 
steeds samen op. 
 
En maandag… kijk eens naar dit prachtige strand hier, ik ga een plek zoeken om daar het 
rapport verder te doen.  Ik denk dat dat daar een klein restaurant is.    
Ik was hier een paar jaar geleden en ik denk dat er… er daar verderop iets is. Ik weet niet of 
ik tegen die rotsen ga klimmen, of dat ik die rotsen op de achtergrond houd. Maar ik vind wel 
een plek. 
 
Heb ik het al gehad over… dus Venus driehoek Neptunus. Dat is ook aanstaande maandag.  
En we bevinden ons in de laatste fase van de Maan, ik bedoel van de Zon in Weegschaal.   
En tegen het volgende Pele-rapport, aanstaande woensdag zal de Zon naar Schorpioen 
gaan. Jazeker. Om zich aan te sluiten bij Mercurius en Venus. Laten we het daarover 
hebben. 
 
Oké hallo! Ik hoop dat je me kunt zien, ik hoop dat je me kunt horen. Ik heb geprobeerd een 
plek te vinden die uit de wind ligt. Je zult wel zien dat er een boot aan komt. Ik weet niet of…  
oh ja.  Die  jongens hebben de Mad Max motoren achterop hangen. Van die enorme 
motoren. Met zo’n propeller die een heel eind uitsteekt. Ze zijn vrij uniek.  
 
Maar goed. Wat speelt er?  Wat speelt er niet?  Dit zijn intense dagen, die zijn krachtige 
dagen, dit is de opbouw van  – waar ik het al over heb gehad – het hele jaar.  De dingen die 
in januari en februari zijn begonnen, aangepast, veranderd, vervangen. Sommige dingen zijn 



weggevallen, sommige dingen hervormd;  plannen, relaties,  ideeën, banen, afgesproken 
overeenkomsten, en nu gaat alles weer vooruit.  
Jupiter gaat weer vooruit, Saturnus en Pluto gaan weer vooruit. Dus dit is het resultaat, niet 
zozeer het resultaat, zoals de oogst, maar van de ommekeer van projecten, en waar je je tijd 
in hebt geïnvesteerd, je energie en aandacht in hebt gestopt negen maanden lang. 
En dit gaat weer opnieuw voortgang krijgen, en het is alsof we een nieuw terrein betreden op 
dit moment.  
Jupiter gaat nu verder dan het punt waar hij stil stond om achteruit te gaan lopen. 
Die planeten, zoals Saturnus komen op nieuw, fris terrein. 
En die komen daar vooral volgende maand, in november, maar we gaan echt vooruit. 
Klaar of niet, we gaan voorwaarts. 
 
En waar heeft dat voorwaarts gaan mee te maken? Je weet dat ik met evolutionaire 
astrologie werk; New Paradigm astrologie gaat over de evolutie van de ziel. Astrologie voor 
de ziel, de titel van dit rapport. 
En wat is dat? Pluto is de ziel, het Pluto polariteitspunt is de evolutionaire reis en het pad van 
de ziel. En dat staat in Kreeft, samen met de noordelijke maansknoop in Kreeft.  De 
noordknoop van Pluto; in Kreeft. De noordknoop van Saturnus; in Kreeft. De noordknoop van 
Jupiter; in Kreeft. 
Het is dus Kreeft, Kreeft, Kreeft, Kreeft. 
En het verleden, wat we zullen moeten loslaten. Ketu, de zuidelijke maansknoop, de 
drakenstaart, devolutie. 
Dat is al die Steenbok energie.  
Deze Steenbok-energie betekent het vasthouden van de controle. Het vasthouden aan de 
reputatie, het masker dragen. De persona (het ego); ik ben een autoriteit en ik ben 
verantwoordelijk. Ik ben de ‘ouder’ en ik ben de wijsheidsdrager. En ik ben de leider en ik 
ben de CEO van de onderneming en je zou naar mij op moeten kijken. En mij met respect en 
waardigheid moeten behandelen. 
Het is tijd; tijd om je daarvan te ontdoen. 
 
Mercurius en Venus in Schorpioen beginnen dat weg te halen. Ik zal je zeggen, als de Zon 
en Mars naar Schorpioen gaan, komt er een groot strip-feest. Zo van: doe je masker af!  Doe 
je ego af, weg met die onzin. Wees reëel. Laat de schaduw tevoorschijn komen. Het 
schaduw-element. 
Kijk naar het schaduw-element. Dat is Pluto, Schorpioen en het achtste huis wat te maken 
heeft met de schaduw. 
Dat heeft te maken met die Zwarte Maan Lilith-energie. Heeft te maken met de seksuele 
energie. Heeft te maken met het onderbewuste of onbewuste energie, waar we allemaal mee 
te maken hebben. We doen hier allemaal aan mee, we zijn allemaal bezig met die race, we 
zijn allemaal hier. 
We zijn allemaal onderdeel van het menselijke ras.  
 
Dus dit is echt een tijd van… en dit is waar de mantra over gaat, weg gaan uit Steenbok. Het 
masker afzetten, weg uit de persona, niet langer meer een rol spelen. Of deze, die of die 
ander zijn om aan geld te komen, of roem, fortuin, respect, of wat dan ook. 
Waar we naar zoeken is die noordknoop, al die toekomst energie komt thuis in Kreeft. Mijn 
emotionele relatie met mezelf.   
Ik wil thuiskomen. Het evolutionaire pad komt in deze tijd thuis. En ik wil me thuisvoelen. Ik 
wil mezelf koesteren, ik wil me echt emotioneel verbonden voelen met mezelf.  
Ik wil innerlijke vrede. Ik wil innerlijke sereniteit. Innerlijke harmonie. 



Denk daar maar eens aan, ik denk er vaak aan, hoe ouder ik word. Hoe zou het zijn op mijn 
stervensbed. Ga ik dan ergens spijt over hebben? 
 
We gaan door die levens heen. Dit is er een van, maar het is er een van vele. En we maken 
keuzes, we nemen besluiten. We oordelen, we ondernemen actie. En hoe bewuster we zijn, 
hoe minder spijt we zullen hebben. 
Hoe minder bewust we zijn, hoe meer de schaduw ons zal aansturen. Hoe meer het 
onbewuste, gedragingen, patronen, het collectieve onbewuste, Neptunus, kindertijd, moeder, 
vader, alles wat niet is uitgesproken, alle spoken in de kamer waar niemand het over wil 
hebben, want ze zijn enorm groot; het taboe, dit is allemaal Schorpioen energie. 
En dit is waar we terecht kunnen komen in de ontkenning. “Oh nee, dat doe ik niet. Oh nee, 
ik probeer niet om dat te doen, ik ben dat niet aan het najagen. Zo ben ik niet, ik ben niet 
zo’n type als dit, dat of dit. 
 
We hebben allemaal een beetje wat van dat onschuldige, maar of het onschuld is of niet, het 
is toch het onbewust zijn, en het leven betekent ‘bewust worden van wat onbewust is.’ 
En het is nu een prachtige tijd. Dit is in feite een hele goede week met die sextielen. 
Mercurius en Venus driehoek met Pluto. Kansen en mogelijkheden om bewust te worden 
van de schaduw. Wat ze noemen de secundaire ‘attentie’. We hebben onze eerste attentie. 
Dat is meer waar we eerst aan denken, of wat we denken dat we aan het doen zijn. Of wat 
we onszelf vertellen dat we aan het doen zijn, wat we anderen vertellen dat we doen. 
 
En dan is er dat tweede aandachtspunt. Het tweede aandachtspunt gaat voor dit en voor dat, 
en voor alles en nog wat. En dan wordt die eerste attentie zich bewust van die tweede 
attentie. En dat heeft niet de kwaliteiten van de schaduw, de negatieve kwaliteiten. 
We projecteren het niet op anderen, en zeggen: oh, dat zijn de slechteriken, zij misleiden en 
verleiden mij, of ze belemmeren mijn vooruitgang, dus al dat ‘zij, zij, zij, zij, zij’.  
 
Dit is een hele goede tijd om te praten vanuit het ik, niet ‘wij’, niet ‘zij’, niet ‘jij’, maar ‘ik voel’ 
en ‘ik heb behoefte aan’ en ‘ik wil’, dit is Mars. En Mars staat vierkant met de maansknopen.  
In de evolutionaire astrologie zeggen ze: planeten vierkant met de knopen slaan stappen 
over. De noodzakelijke stappen die overgeslagen zijn, moeten worden overgedaan, voordat 
we naar de toekomst kunnen. Dus dit is zo mooi, Mars is actief in het verdedigen van mijn 
behoeften, mijn wil in Weegschaal. 
Weegschaal is een luchtteken, het is bewust, en het gaat over partnerschap en relaties, en 
de ander. 
Het brengt vrede, harmonie, bemiddeling; we kunnen hieruit komen, we kunnen dit uitpraten, 
we kunnen echt gaan ontdekken. Dit is wat ik zeg, de aarde is een hele spirituele opzet, 
zodat wij kunnen evolueren en groeien. 
 
Waar staat die ‘opzet’ voor? Dat we ons niet kunnen voortplanten zonder een man en een 
vrouw. We zijn gesplitst in mannen en vrouwen. We zijn opgesplitst.   
Misschien zouden we geen relaties hebben als het niet was voor de voortplanting en de 
seksualiteit. Dan zouden we waarschijnlijk zeggen ‘whoa, ik heb daar geen behoefte aan’.  
Maar we helpen elkaar.  Kijk naar je eigen schaduw. 
We zijn spiegels voor elkaar. We ondersteunen elkaar om te gaan zien wat onbewust is in 
onszelf. En dit is oncomfortabel. Het is niet comfortabel als je wordt verteld dat je iets doet 
waar je je niet van bewust bent, of je doet het zonder een bedoeling, of je wilt het ontkennen, 
of je wilt geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen, of of of of of… er zijn allerlei 
soorten of, of, of, offen. 
Je denkt nu dat we een groep zeehonden zijn (met deze geluidjes). 



 
En dus hebben we daarom onze partners. Hoe dichterbij ze staan, hoe intiemer ze zijn, hoe 
meer seksueel en emotioneel we verbonden zijn, hoe meer ze ons zien. En hoe meer ze ons 
wijzen op onze dingetjes, en hoe meer ze ons onze schaduw tonen. 
Geen wonder dat er angst is voor intimiteit. Sommige angsten voor intimiteit kan uit angst 
zijn om naar onszelf te kijken.  
 
Want als we naar onszelf hebben gekeken en verantwoordelijkheid hebben genomen voor 
wat we doen, en ons realiseren dat het niet het beoogde effect heeft gehad, of het werkte 
niet uit zoals we dat hadden bedacht, dan zouden we moeten veranderen. 
 
Dat is waar we Schorpioen, Stier, Leeuw en Waterman tegenkomen. Het vaste kruis. We 
hoeven daar niet noodzakelijk naar toe te gaan. Als ik me daar bewust van ben geworden en 
ik heb de verantwoordelijkheid genomen, dat zou ik wel veranderd zijn. Mijn houding, wat ik 
geloof, wat ik waardeer, wat ik doe. Dat is: oh nee, ik wil vasthouden, ik wil dezelfde blijven; 
onschuldig, vrij, naïef, onwetend. Hoe zeggen ze dat? Onwetendheid is een zegen.  
‘Ik wil blijven doen wat ik al die tijd heb gedaan, en dat is het. Dat is wie ik ben en dit ben ik 
en bla bla bla. Ik wil dat helemaal niet veranderen, en wat? Wil je dat ik ga veranderen? En 
stop met doen…  stop met onbewuste, automatische, gewoontegetrouwe antwoorden en 
reacties? En maniertjes, en lichaamstaal, en bla bla bla.  Wil je dat ik dat ga veranderen?’ 
 
Dat is pittig, jongens. Schorpioen is pittig. Pluto is pittig. Saturnus en Pluto zijn nogal eisend. 
Ze eisen dat we volwassen worden en verantwoordelijkheid nemen. En vormen, veranderen, 
door bewustzijn. En discipline. Echt die oude dingen allemaal loslaten. 
En wat is de beloning? De beloning is innerlijk geluk, innerlijke rust; geen schuldgevoel meer, 
geen schaamte meer. Je niet meer afgewezen of veroordeeld voelen. Of buitengesloten. 
 
Het is meer: ik ben bewust, ik ben wakker, ik kan mezelf vergeven omdat ik onbewust was. 
Of jij was onbewust, of ik was blind. Of jij was blind en ik wilde doen alsof of iets negeren. Of 
jij wilde iets ontkennen of doen alsof. Dat is echt heel krachtig. Bewustzijn is heel erg sterk 
en krachtig. 
Hoe bewuster we worden, hoe sterker we worden. En op heel veel manieren worden we ook 
meer meelevend. En hoe vergevingsgezinder we worden. 
 
En we kunnen vergeven, maar niet gewoon het wegdenken. Niet gewoon de confrontatie 
vermijden, of de schaduw vermijden, of ‘ik laat dat gewoon afglijden’. Het is gewoon water 
dat wegloopt over de rug van een eend, want ik wil er niet over praten, ik wil er niet naar 
kijken. Ik wil niet dieper gaan graven in die thema’s. Of de diepere angsten, of de diepere 
programma’s die ik laat draaien. 
 
Dus ik blijf gewoon lekker licht en luchtig, onafhankelijk en vrij en al die andere energieën. 
Maar deze beweging richting Kreeft is echt de beweging naar… het is niet zozeer mijn 
reputatie.  
Het is niet om in machtsposities te blijven, en in controle en invloedrijk, en om me machtig en 
sterk te voelen, en me een echte leider te voelen. 
 
Het gaat er echt om of je ‘s nachts kunt slapen. Kan ik gewoon alleen zijn met mezelf. En 
heb ik niet de stimulans of de kracht nodig van de ander of heb je goedkeuring van anderen 
nodig, of zoiets.  
Het gaat erom dat je echt…  Kreeft heeft te maken met het meer en meer emotioneel 
zelfvoorzienend kunnen zijn. 



Het gaat er echt om dat je dermate gecentreerd wordt en sterk in jezelf, dat je niet naar 
anderen hoef te kijken. Die me support geven, vertellen dat ik goed ben, waardevol, 
belangrijk, mooi, aantrekkelijk, sterk,  bla bla bla.  
Het is meer ‘ik ben oké, ik ben… Ik ben die kleine krab die in zijn kleine holletje kruipt. 
 
Dus dit is een tijd, de overgeslagen stap, het ontbrekende stukje van de puzzel; Mars in 
Weegschaal, die langzaam en actief tot een oplossing komt voor dit soort relaties. 
Dus... 
 
De weg naar innerlijke rust 
vraagt van mij dat ik bezig ben 
karmische relaties op te lossen 
naar vredige harmonie.  
 
Het is niet ervan wegrennen, het is niet het Ram-ding; ik begin gewoon iets nieuws, een 
nieuwe start. Energie waar je vandaan wilt gaan en achter wilt laten, onafhankelijk zijn, vrij, 
mezelf zijn. Ik volg mijn instincten, ik volg mijn onderbuik. Het is Weegschaal. 
Pallas Atherna, de godin van de wijsheid; luchtkwaliteit, intelligentie; eerlijk… 
Ik wil eerlijk zijn, ik wil gerechtigheid, ik wil gelijkheid in onze relaties, ik wil bewust zijn, lucht, 
een relatie.   
Je kunt het. We kunnen het. Samen kunnen we het doen.  De planeet, de mensheid kan het. 
Het is een goede week, strijk het weg. Praat het uit, maak het glad. 
Geweldloze communicatie, bewuste dialogen. Niet wegrennen, pak het op en ga ervoor 
staan. Boem! 
 
Mars is ‘ik wil’, Weegschaal is relatie, dus laten we dat gewoon aanpakken. 
Het gaat niet om controle over de relatie, het gaat er niet om dat je als een baby bent, en dat 
je verzorgd en gekoesterd wilt worden en in het centrum van de aandacht staan en dat er 
naar je omgekeken wordt en zo.  
Het gaat erom dat je deze Mars in Weegschaal ‘doet’. En de gevolgen zullen een prachtige 
beloning zijn. Het zal een schitterende beloning zijn. 
 
Wat is de beloning: innerlijke vrede en rust; we zijn één met onszelf. En dat maakt onze 
relaties een stuk gemakkelijker. Dus:  
 
De weg naar innerlijke rust 
vraagt van mij dat ik bezig ben 
karmische relaties op te lossen 
naar vredige harmonie.  
 
Dat je je karmische relaties tot oplossing brengt in een vredige harmonie. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
©Kaypacha 
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