
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 14 november 2019 

Hallo allemaal, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport, voor 14 november 2019. 
Laten we naar de astrologie kijken in deze tijd. En de Zon gaat nu nog steeds door 
Schorpioen en staat in een groot prachtig sextiel naar Pluto daar in Steenbok.  En dat is 
vandaag exact.  
 
De Maan is zojuist naar Tweelingen gegaan en ze blijft daar een paar dagen. En terwijl ze 
daar is, komt ze in oppositie met Venus, vierkant Neptunus, want we hebben te maken met 
een Venus vierkant Neptunus die is volop bezig en is morgen exact. Donderdag.    
Venus in Boogschutter vierkant Neptunus in Vissen, ik ga het daarover hebben. En die komt 
zaterdag ook aanzetten, ze is op weg naar een vierkant met Mars, en daarna Uranus. 
 
Het fijne is dat er een mooie driehoek naar de Zon staat daar, ik zal zo uitleggen wat dit 
allemaal betekent. Maar ze maakt dat laatste vierkant naar Mars, voor maandag, voordat 
Mars volledig in Schorpioen staat. Mars is de mede-heerser van Schorpioen. Hij komt thuis 
in zijn eigen teken Schorpioen, daar zal ik veel over vertellen.   
Want je zou nu al veel kunnen voelen van Mars in oppositie met Uranus. En zodra hij 
Schorpioen binnengaat, zullen we Mars in oppositie met Uranus ervaren als supersterk. En 
dan blijft hij in Schorpioen tot 3 januari. Dus we hebben zo’n flinke zes weken hier van een 
soort opruiming, zo zal ik het maar noemen. Oh help. 
 
En ja, uiteindelijk na zo’n twee weken nu, hebben we nog een week te gaan van Mercurius 
retrograde. Dus volgende week woensdag, over een week, gaat Mercurius vooruit lopen. En 
tot die tijd is hij nog steeds retrograde en precies in het midden van Schorpioen. Het mooie is 
dat hij in een mooie driehoek staat naar Neptunus en in een mooi sextiel naar Saturnus en 
Pluto, daarboven in Steenbok. Dus wat kan ik zeggen, niet alle Mercurius retrograde standen 
zijn verkeerd. 
Dus wat ik ga doen, is een goede plek zoeken hier en met jullie gaan praten.  
 
Oké allemaal. Over het algemeen denk ik dat dit rapport gaat over het ‘nog even volhouden 
voor een week’. Er is nog een week van Mercurius retrograde. Nog één week van de Zon in 
Schorpioen. Er zijn nog een paar weken voordat Saturnus feitelijk Pluto raakt. Maar dit is de 
tijd van afronding. En dat kan echt heel erg mooi zijn. Het is als het twaalfde huis-fase. Het is 
balsemend. Dit is een prachtige tijd om dingen opnieuw te overzien. Retrograde Mercurius 
betekent reflecteren, herzien, hervorming, her-overdenken, opnieuw onderhandelen, maar 
het is in feite…  Mercurius staat voor zaken, spreken, alles naar buiten brengen, en als hij 
retrograde loopt is het meer ‘even stilzitten in jezelf’. En diep bij jezelf naar binnen gaan, en 
wat minder babbelen en praten, en naar binnen gaan. 
 
En als dat in Schorpioen is al helemaal. Schorpioen gaat over de diepte en het mysterie, en 
de intensiteit van het leven, die ons tot op de rand van de dood brengt, hij brengt ons echt 
naar het randje van het loslaten van oude zaken. Oude emotionele patronen vanuit de jeugd 
of van vorige levens, afhankelijk van waar je vandaan komt. Dit is echt een prachtige tijd om 
te reflecteren op waar je bent geweest, maar ook op een bepaalde manier ter voorbereiding;  
we hebben Venus die door Boogschutter gaat, Jupiter conjunct het galactische centrum. 
Heel krachtig en sterk in Boogschutter, vooruit kijkend. Vooruitkijken. 
 
En hoe zit het met die volle Maan in Stier? Die was supersterk, en dat… ze sprak tegen mij 
en ik hoop dat ze ook naar jou sprak, maar het was echt heel mooi, dat sextiel naar 
Neptunus. De driehoeken, Saturnus en Pluto. In deze afgelopen dagen stond de Maan in 



verhoging in Stier. En die bracht ons echt in contact met onze eigen persoonlijke waarden.  
En hopelijk hielp dat ons om ons beter te voelen over onszelf en over onze wereld. En ons 
ook heeft geholpen om wat meer helderheid te krijgen over wie en wat we willen in onze 
wereld.  En wie en wat we niet langer willen, of dat ze ons niet helpen in onze eigen wereld.  
Ze helpen ons niet om te groeien, iets te bereiken of vooruit te komen naar die volgende 
nieuwe fase. 
 
We hebben die hele nieuwe fase die begint in 2021, maar dat begint al in 2020, zelfs al in 
januari. Dan komt Saturnus op Pluto aflopen en daarna passeren. Daarmee begint een 
nieuwe Saturnus/Pluto-cyclus. Saturnus staat voor doelen, ambities, wat ik hier in de wereld 
wil gaan doen om de verandering te maken. Om bepaalde omstandigheden te verbeteren 
voor de toekomstige generaties. Dit zijn baan- of roepinggerelateerde zaken, zeer sterk, zeer 
zwaar. Wat willen we doen, waar willen we naar toe in de komende 28 jaar. 
 
Dus we sluiten deze 30 of 35 jaar af van deze Saturnus/Pluto-cyclus en we reflecteren 
daarop met Mars, maar dan hebben we ook nog iets anders. We hebben Mars, de vrijkaart in 
dit hele gebeuren. 
Want Mars staat aan het einde van Weegschaal, en als hij Schorpioen binnengaat -en zoals 
ik al zei, hij komt in oppositie met Uranus – en je zou nu terug kunnen kijken naar het 
moment dat Mars conjunct Uranus stond, dat was afgelopen februari, half februari. 
 
En Mars/Uranus is revolutie, rebellie, transformatie van datgene wat ik doe voor mijn brood, 
mijn financiële situatie. En nu, negen of tien maanden later, komt hij in oppositie. En dat is 
zoiets als een volle Maan, en in Schorpioen. Dus dit kan een situatie zijn waarin ik wil vrij wil 
worden, waarin ik wil uitbreken, ik wil eruit springen. Ik wil aan deze nieuwe cyclus beginnen 
voordat ik de oude cyclus heb beëindigd. En dat is zo goed als onmogelijk. 
 
Het is alsof je je voet wil verzetten om vooruit te gaan om een stap te zetten, dan zul je eerst 
moeten loslaten wat je afremt. Van datgene wat ‘was’. Wat op enig moment heel sterk was, 
maar nu niet meer zo sterk is.  
 
Dus volgende week, als Mercurius vooruit gaat lopen, zal Mars dat afronden. Nou, hij zal 
volledig in oppositie komen met Uranus. En voor mij betekent die Mars in oppositie Uranus 
het doorsnijden van de koorden. Koorden doorsnijden, bevrijden, nieuwe wegen openen.  
Het openen van dat derde oog. En Mars, zoals ik al zei, staat in Schorpioen tot 3 januari.  En 
wat gaat Mars in Schorpioen doen? Hij wil onderzoeken. Hij wil het uitzoeken tot de bodem.  
Het tapijt optillen, de lijken uit de kast halen. Geheimen, mysteriën, alles wat echt onthuld zal 
moeten worden, om mijn eigen weg te bekrachtigen. Om mijn toekomst te bekrachtigen. 
 
Dus Schorpioen is echt heel intens. Mars in Schorpioen wil echt diepere verbinding initiëren. 
Seksueel, emotioneel, financieel, intellectueel, invloedrijk. Meer zo van ‘ik wil méér’. En jij 
hebt meer, dus  laten we samenwerken, dus er is echt een drijfveer tot samenwerking.   
Maar Uranus hier in Stier zegt ‘tegelijkertijd wil ik mijn vrijheid, ik wil mijn eigen ruimte, ik wil 
onafhankelijk zijn.’ Dus deze oppositie zal iets omhoog halen in onze relaties en 
partnerschappen, ‘hoeveel vrijheid hebben we allebei, hoe autonoom zijn we, hoe mede-
afhankelijk zijn we?’ En er zouden zich situaties kunnen voordoen met je intieme partners, 
waarin zij meer willen van jou, of jij wilt meer van hen. En waarschijnlijk is het slechtste 
scenario beide: Ik verlang meer van jou en ik verlang meer voor mezelf.  
 



En dat werkt niet altijd zo. Dus dat leidt tot beslissingen. Dat leidt tot compromissen, dat leidt 
tot nieuwe wegen van het structureren van onze relaties, onze intimiteit, onze contacten, en 
ook, zoals ik al zei, onze financiën.   
 
En dit kan op verschillende manieren voorkomen. Ik bespreek deze Mars die naar 
Schorpioen gaat al wat vroeg, misschien voel je het nu al, maar het zal in ieder geval voor 
het volgende Pele-rapport zijn. Dit kunnen economische verrassingen zijn. Het kan dus de 
bank zijn die je opbelt om te zeggen dat je hen vergeten bent te betalen, of natuurlijke 
oorzaken. Natuurrampen. We zullen het echt voelen en dat zal doorgaan, dat we in de 
komende jaren zullen voelen dat moeder natuur, klimaatverandering, aardse veranderingen 
echt ons zullen gaan toespreken. 
 
Waarin we allemaal zullen moeten samenkomen, om gemeenschappelijke oplossing te 
vinden. Die de weg zullen vrijmaken voor een gezonde planeet in het nieuwe tijdperk. Dus 
deze Mars/Uranus, we hebben allemaal al plotselinge kou factoren gezien in de VS en 
branden in Australië, er zijn heel veel verschillende dingen al aan het gebeuren. Dat gaat niet 
ophouden, in feite zal het zelfs toenemen. Waardoor we te maken kunnen krijgen met zeer 
dure verrassingen. 
En we zouden echt kunnen moeten vragen om hulp. Benader je partners: ik heb niet genoeg 
geld, ik heb niet genoeg van dit, ik heb niet genoeg cliënten, ik doe te weinig zaken, ik heb 
niet genoeg bla bla bla. 
 
En dit kan echt een stimulans zijn voor nieuwe verbindingen. Nieuwe relaties, en dat zou 
echt fantastisch zijn. Ik wil niet teveel op de zaken vooruitlopen, maar die Zon die naar 
Boogschutter gaat en dan Jupiter die naar Steenbok gaat; we zullen een enorme 
verschuiving in energie gaan zien, volgende week. Dus deze week zou ik willen zeggen; koel 
een beetje af. Reflecteer. Wees niet te haastig, spring niet te snel. Sluit geen contracten of 
maak geen afspraken, of zeg dat je dit of dat gaat doen, want dit is echt een goede tijd om te 
onderhandelen, en om te reflecteren op waar de dingen naar toe gaan in de zeer verre, verre 
toekomst. Uranus is de toekomst. Dat is echt heel positief.  
 
En als laatste, maar niet de minste: Venus vierkant Neptunus. Komt morgen werkelijk 
volledig daarin, en dat was – nogmaals – negen maanden geleden, rond februari dat Venus 
conjunct stond met Neptunus.  En dat is zo’n prachtig, liefdevol, zacht, rustig, hartsaspect.  
Dit is echt een mooie tijd, zo voel ik, waarin spirituele entiteiten, opgestegen meesters, 
ongeacht welke religieuze of spirituele realiteit jij ook in gelooft, dit is echt een mooie tijd om 
downloads te krijgen.   
 
Dit is een prachtige tijd om te mediteren of te bidden of hoe je het ook wilt doen. Om je hart 
te openen, je kruinchakra te openen en begeleid te worden naar de hoogste relatievorm, de 
hoogste vormen van dienstverbanden, de allerbeste manier om je tijd te besteden en van je 
energie en je bronnen; dit is echt een mooie tijd voor inspiratie.  
 
En dan, in de komende weken en maanden die voor ons liggen, kunnen we die inspiratie 
aanwenden en naar manifestatie gaan. Dus houd vol en veeg je bordje schoon. Maak je bord 
schoon en maak je op voor een nieuwe gang. Maak je klaar voor een nieuwe maaltijd. Als 
die spaghetti teveel ruimte vraagt op je bord, gooi het dan weg. Bereid je maar voor op 
spinazie of zoiets.  
 
De mantra van vandaag, de mantra voor deze week. Laat het maar tot je doordringen:  
 



Als ik mijn leven overzie, 
waar ik heen ga en waar ik vandaan kom, 
zullen sommige dingen beginnen 
en andere zullen moeten eindigen.  
 
Dus het is zo’n beetje tijd voor besluitvorming. Dit is een tijd om echt over onze waarden na 
te denken, onze doelen en al onze relaties; voedend, zorgend, ondersteunend. Of 
vasthoudend, vastzittend, gebonden, zodat het ons afremt. 
En het gaat er nu echt om, om naar buiten te stappen, ga erboven staan. Ga naar je hogere 
zelf, ga naar je innerlijke waarnemer, en neem mooie en liefdevolle beslissingen die het 
beste zijn voor alle betrokkenen. En probeer niet een ander te shockeren, of iets tè plotseling 
te doen, of te dramatisch of… wat zal ik zeggen, shockerend of dramatisch, dûh! 
 
En als je nadenkt over de toekomst, dan zou je erover kunnen denken om naar Costa Rica 
te komen. Volgend jaar, Astrology Rising 2020. Ik zal daar een enorm groot evenement 
organiseren. En ik zal er alvast iets over vertellen hier, aan het einde van het Pele-rapport  
en er staat een link onder de video die naar de website gaat. Kijk er maar eens naar.  
Jazeker! 
 
Maar met dit alles, nog één keer: 
 
Als ik mijn leven overzie, 
waar ik heen ga en waar ik vandaan kom, 
zullen sommige dingen beginnen 
en andere zullen moeten eindigen.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


