
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 3 oktober 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport en deze is voor 3 oktober 2019.  En ik 
sta hier bovenaan bij het Tijgersnest in Bhutan. Een heilig klooster met heilig water.  Pluto 
staat stationair direct sinds gisteren.  
Op dit moment gaat Mercurius naar Schorpioen. Mars gaat naar Weegschaal. Die prachtige 
Maan staat in Boogschutter. 
Een mooie plek voor een natuurwandeling.  En vrijdag, morgen gaat ze naar Steenbok. 
En dat is waar wellicht een aantal uitdagingen voor de deur staan. 
Want dat staat niet alleen vierkant met de Zon, maar conjunct Saturnus. Saturnus wordt 
afgedekt, Pluto wordt afgedekt, op de zuidelijke maansknoop. 
De Zon staat exact vierkant met de maansknopen, dat is zondag. En dat is echt wel ‘oh 
help!’ 
Dat is allemaal op dit moment aan de hand.  
En dan uiteraard de Zon vierkant met Saturnus, maandag.  En dinsdag gaat Venus naar 
Schorpioen. 
Gaat Mercurius enigszins gezelschap houden. 
 
Het is een tikje lastig om deze treden af te lopen, die onder water staan. Ik ben niet alleen, er 
zijn nogal veel andere mensen,  maar ik wil naar beneden zien te komen, bij de waterval.  En 
natuurlijk voordat ik geen tijd meer heb en zonder aspecten zit. 
 
Wat is er nog meer aan de hand? En uiteraard gaat een deel van de mantra van vandaag 
over Mercurius die in oppositie met Uranus staat. 
Mercurius in oppositie met Uranus is zondag exact. Uranus staat in Stier.   
En wat er nog meer aan de hand is, als Mars naar Weegschaal gaat, maakt hij een oppositie 
met Cheiron, en dat gaat echt wel een tijdje duren. 
 
Cheiron staat daar in de eerste graden van Ram; je zult het een paar graden moeten geven. 
Kijk eens naar deze schoonheid.  De camera is nu wel nat geworden.  Oh mijn God.  Kijk 
hier eens naar.  
Moet je eens kijken hoe het er aan de andere kant uit ziet.  Een doorbraak naar de andere 
kant.  Oh ja, daar gaat ie. 
Dat is nogal een eind hier vandaan, we bevinden ons op zo’n 10.000 voet.  We hebben 
geklommen, het is een zeer steile klimtocht, echt geweldig. 
Later meer… 
 
 
Oké, kijk maar eens.  Dat is het Tijgersnest. Een boeddhistisch klooster, gebouwd op 3200 
meter hoogte. En daarbinnen zijn er van die enorme klebeelden van Boeddha. In zijn 
verscheidene incarnaties, van de monniken die daar leven. En degenen die daar naar toe 
kwamen en die mediteerden in een grot, vier maanden lang. En ze doodden de tijger. De 
Tijgervrouw, de tijgerlady. En ze bouwden daar het klooster. 
En ze dansten daar en ze speelden op die grote lange hoorn en de drums, met gezang. 
 
De klimtocht hier naar boven is honderden meters en is erg steil. Ik hoop dat ik nog naar 
beneden kan komen. Maar die hielp mij echt om de mantra van vandaag te bedenken.  
Want, ik moet dat zeggen en ik wil niet de boodschapper van het slechte nieuws zijn, maar… 
Deze aspecten zijn nogal een uitdaging, ze zijn moeilijk. We zouden weleens slecht nieuws 
kunnen horen met betrekking tot de situatie in de wereld. Of betreffende de politiek en het 
geld en de banken, of het weer. 



Het is echt Mercurius in oppositie met Uranus, dat is zeer onverwacht nieuws en als 
Mercurius in Schorpioen is kan het nogal een uitdaging zijn, zeer confronterend. 
En er zouden mensen nogal extreem kunnen reageren, en jij kunt in het extreme gaan, ik 
kan naar het uiterste gaan. Echt een sprong oké, helemaal, plotseling. 
 
En op een bepaalde manier is het mentale (=Mercurius) instabiliteit (=Uranus). Dus het is 
een zeer mentale instabiele tijd. 
En in instabiele mentale perioden zeggen mensen dingen die ze echt… 
Dus ik zou je willen adviseren: doe het rustig aan. 
Mercurius Uranus heeft te maken met het zenuwstelsel. En als ze dan in oppositie staan, zijn 
we aangesloten. 
 
En daar bovenop nog eens Mars in oppositie met Cheiron. Au! 
Dit is nog eentje, weet je, de wond van Cheiron in Ram betekent dat ik machteloos ben en 
dat ik niet zal krijgen wat ik wil. En een middel om met die wond om te gaan, in plaats van je 
erbij neer te leggen, is te kijken naar het ontstaan ervan, mediteren, erover na te denken, 
over de valse overtuigingen of de onechte religies of doctrines die mij zijn geleerd. Dat ik het 
niet verdien, of ik ben zondig of niet bij machte.  Ik moet onderdaniger zijn of mezelf 
aanpassen. Of mezelf steeds kleiner en kleiner en kleiner maken. En ik heb massa’s slecht 
karma. 
Of ik ben alleen maar hier om te proberen een eigen bestaan te leiden. 
 
Dit is Cheiron. Dit is de wond van Cheiron in Ram, want Ram is alleen maar zo van: ja, ik 
ben sterk, ik besta, en wat ik wil zal ik krijgen. Ik ben een strijder en ik verdien dat, en ik ben 
wie ik ben, wie ik ben dat ik ben. En dat is alles! Ik maak geen excuses, ik hoef niet te 
buigen, ik ben gewoon een pionierende leider.’  
 
Dus als die fallische, machtige, mannelijke Ram-energie gewond is geraakt, en Mars komt 
dan voorbij in Weegschaal, dat is het teken van ‘de ander’, dan is het of ik wordt 
aangevallen. Dan is het zo dat… strijders, terwijl ik langs de horizon kijk, dus buiten mijzelf, 
dat ik onheil zie. Ik zie Mars. 
 
Dus dit is een tijd waarin het belangrijk is om niet te weinig te reageren en niet op een 
overdreven manier te reageren. Als je je bedreigd voelt, of in de kou gezet voelt, of iemand 
probeert je tegen de grond te slaan of te controleren, dan kan een reactie zijn dat je 
overmatig reageert en dat je een pistool of een mes pakt. Hier in Bhutan is het een pijl en 
een boog. Boogschieten is de sport hier in dit land. 
 
Maar goed. En te koel reageert, is dat je in de wond gaat zitten en je voelt je zwak, 
machteloos, niet in staat tot, en je reageert niet en je vermijdt het conflict. 
Dat is niet goed, nee nee nee. Je wilt het conflict niet vermijden, want je zult voor jezelf 
moeten opkomen, en assertiever moeten zijn. Maar niet op een Mercurius-Uranus manier; te 
extreem, te plotseling, te schokkend, traumatisch, zoals… 
Of, je hoeft niet te heftig te reageren en iemand zijn kop eraf te schieten of een ander schrik 
aan te jagen of zoiets. 
 
Dus de Zon die vierkant staat met Saturnus, de Zon vierkant de knopen; de Maan die komt 
aanzetten richting dat vierkant, is voor mij echt die Steenbok-ouder, de wijze, de 
wijsgewordene thuisbrengen. Die doorzettingsvermogen heeft, de I Ching zegt: zet verder 
door. 
 



Dit is een tijd voor geduld, voor reflectie en om echt de les te leren. Zon vierkant Saturnus 
staat voor: ik word geblokkeerd. Er is een belemmering. Er is een overheid, of een 
politieagent of een partner, of een zakenpartner, of een leraar, maar iemand belemmert mij 
om de doelen te halen die ik wil, of voor mezelf heb gesteld. 
En ik loop tegen die muur op. De Zon/Saturnus is als het oplopen tegen een muur. 
En de Maan/Saturnus kan eenzaam zijn. En ik ben helemaal alleen en waar is mijn partner 
en waar is… ik heb steun nodig en het is er niet. En ik heb teveel werk te doen.   
Het is een goede tijd om te werken, maar het is ook een tijd van overwerkt raken. 
 
Dus Venus in Weegschaal, op weg naar Schorpioen, de Zon in Weegschaal staat voor 
partnerschap, relaties. We bevinden ons hier samen in. Verdeel je werk her en der, wees 
niet bang om om hulp te vragen. Wees niet te trots. Hoogmoed komt voor de val. 
 
Schorpioen is nederigheid, macht van anderen, geld van anderen. En Weegschaal is 
zakenpartners, andere partnerschappen. Alle energie van dit moment, met de Zon, 
Mercurius, Venus en Mars, staan allemaal in Weegschaal en Schorpioen, die energie is, als 
een pingpong bal of een tennisbal, in hun speelhelft, zo van hij is daar, zij hebben de bal. Zij 
hebben de macht. Zij hebben de wat dan ook… 
En het is tijd voor mij om me op te maken, mijn verdediging op te bouwen, of mezelf voor te 
bereiden, want die bal wordt naar mij teruggespeeld.  
 
Maar dit is niet echt een tijd om een zet te doen, te initiëren, of dingen te beginnen. Het is 
meer een tijd voor, zoals ik al zei, datgene te doen zoals in de mantra voor vandaag: 
 
Haast is echt niet nodig 
omdat de geheimen van leven en dood 
zichzelf subtiel zullen blootgeven 
bij elke ademhaling 
 
Dit kan een tijd zijn van veel zakendoen, van veel werk, van wat we zouden kunnen noemen, 
tenminste de boeddhisten noemen het afleiding. 
Afleiding en gehechtheid. En weet je, die afleiding en gehechtheid leiden ons af van inzicht 
en voelen, horen, kennen van de diepere geheimen van het bestaan. 
 
En het zijn die diepere geheimen van het bestaan die ons echt een zinvol bestaan geven. En 
die ons inspireren om een erfenis na te laten van doorzetten, door te gaan met het 
beklimmen van die berg. 
Er zijn zeer diepe krachtige geheimen en die liggen daar beneden. 
Dit is Mercurius die naar Schorpioen gaat en Venus die naar Schorpioen gaat. En de Zon zal 
daar ook al heel snel zijn. 
Het is tijd om onder de oppervlakte te kijken, en niet verstrikt te raken in oppervlakkige 
verschijningen, activiteiten, overtuigingen of doelen. 
Het is meer: richt je op de lange termijn. Denk aan de lange termijn. Leef een lang leven. 
En neem je tijd. Brand jezelf niet op.  
Verspil niet je energie met het uitvechten van een of ander dom gevecht, zodat je de oorlog 
verliest. 
 
Het gaat er gewoon om om die berg te beklimmen, met kleine baby-stapjes de berg op.  En 
met baby-stapjes de berg af.  Stukje bij beetje, centimeter voor centimeter, beetje bij beetje. 
En dan zul je daar komen, je zult het halen. 
Dus  



 
Haast is echt niet nodig 
de geheimen van leven en dood 
zullen zichzelf subtiel blootgeven 
bij elke ademhaling 
 
Op een bepaalde manier zat Boeddha onder de Bodhi-boom, en dat is dat je nergens naar 
toe hoeft. 
Je hoeft niets te doen. De oosterse Yin-manier is om stil te zijn en in stilte te zitten. En de 
verlichting komt over je. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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