
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 20 november 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport, voor (13 ?) 20 november 2019. Ik ben 
weer thuis in Costa Rica. Ik ga op zoek naar de bananen hier, maar ik doe het bananen-
rapport een andere keer, maar goed; de Maan staat in Maagd, en morgen gaat ze naar 
Weegschaal. Halleluja, ik ben er klaar voor. En dan gaat ze door Weegschaal, en dan komt 
ze morgen uiteraard in een vierkant met Venus en Jupiter en driehoek Pluto. En tegen de tijd 
dat ze naar Weegschaal gaat, en Weegschaal staat vierkant met Steenbok, dus zaterdag 
komt ze vierkant te staan met Saturnus en Pluto.  
En dan gaat ze naar Schorpioen. En ze blijft in Schorpioen voor de rest van het weekend, 
zondag en maandag. En dan op dinsdag middernacht, maandagnacht en dinsdagmorgen, 
tenminste in Costa Rica, gaat ze naar Boogschutter.    
Precies op tijd voor een nieuwe Maan. Een nieuwe Maan in het vuurteken Boogschutter op 4 
graden en 3 minuten. En die nieuwe Maan hebben we dinsdag, dus daar kunnen we naar 
uitkijken. 
 
Waar ik het vandaag in de video echt over wil hebben, is waar elke andere astroloog het 
over zal moeten hebben, Venus conjunct Jupiter. Dat is het grote halleluja-aspect. Dus 
iedereen wil het daar wel over hebben. Het enige is ‘wat?’ In een paar minuten. Kijk maar 
naar de horoscoop aan het begin, in een paar minuten; Mars staat in oppositie met Uranus.   
Dus Mars gaat door Schorpioen, in oppositie met Uranus, en bijna op exact dezelfde tijd als 
wanneer Venus conjunct staat met Jupiter. Dus voor mij betekent dit dat ze een belangrijke 
boodschap afgeven. 
 
En direct na die conjunctie, maandag dus, gaat Venus naar Steenbok. En als laatste maar 
niet onbelangrijk, dat is zeker, is dat vrijdag de Zon naar Boogschutter gaat. Dus vandaag 
hebben we Mercurius die direct gaat lopen, vrijdag de Zon naar Boogschutter, zondag Venus 
conjunct Jupiter, Mars in oppositie met Uranus, maandag; Venus gaat naar Steenbok, 
dinsdag nieuwe Maan; wow! 
 
Oké, ik ga dit eindelijk doen nu; Mercurius staat stil, hij stopt over 35 minuten en voor de hele 
woensdag. Als je in Costa Rica bent of in de VS, is er woensdag de hele dag een situatie 
waarin voor alle intensieve doelstellingen Mercurius is gaan afremmen en is gestopt. Het 
internet ligt eruit, of er is geen gesprek, het gesprek loopt dood, niets gaat er meer vooruit, 
niets loopt meer terug; het is de dag dat de aarde stil stond. Dit is een soort energie die bezig 
is met Mercurius die stil staat en vooruit gaat lopen. Dus voor mij, om nu een Pele-rapport te 
doen op dit moment… niet echt de beste tijd, maar ik ga het toch proberen. Dat is dat oude 
een-tweetje, dat is die optimistische Venus/Jupiter in Boogschutter, die zegt ‘positief denken’.    
De kracht van het positief denken trekt ons er doorheen, zorgt dat we doorgaan, krijgt ons 
weer op het spoor. 
Breidt onze gedachten uit, ons bewustzijn, ons hart, ons potentiële toekomst. Het gaat 
allemaal om uitbreiding, openen, openen, openen. Absoluut prachtig: Venus conjunct Jupiter 
in Boogschutter, zo wat deze hele week. 
 
En nu, daarnaast, staat het in een vuurteken. Het is geen waterteken, niet zo emotioneel, 
maar het staat in Boogschutter, wat Jupiter is: intuïtie, uitbreiding van mijn bewustzijn, en 
uitbreiding van mijn overtuigingen, waar ik in geloof. 
Wat is het punt in mijn leven, waarom ben ik hier, waar gaat dit allemaal over? 
Boogschutter probeert antwoorden te krijgen op deze vragen, die heel krachtig verbonden 
zijn met ons doel in het leven.  
 



Dus Venus komt voorbij en komt samen met Boogschutter. Ze geeft er juist een vrouwelijk 
perspectief aan. Dit is waarom je hier bent. 
 
Dit is de vrouwelijke kijk op de dingen, en wat het punt is. Ik zal je zeggen wat het punt is. 
Het punt is liefde! Venus gaat over liefde. 
En het andere wat mij deze morgen overkwam, en misschien is dat iets om over na te 
denken, dat het leven liefde is.  
 
Dat het leven kracht is, kundalini-kracht, chia energie, de rode energie, of hoe je het ook 
maar wilt noemen, wat als dat liefde is? Dus als er geen liefde meer is, is er geen leven. 
Zelfmoord, oorlogen, strijd, weet je wel, de plant. En de kracht van liefde is de kracht van het 
leven die ons helpt te groeien. En die wil dat we groeien. Dat is de reden dat we groeien en 
zelfs de reden dat we bestaan.  
Denk aan liefde als het vruchtwater, als het sap in de boom, de pollen in de bloemen. Deze 
liefde… en de liefde wil van ons… en als je verliefd wordt, of liefde vindt, wat doe je dan?  Je 
vindt een mooiere manier om jezelf uit te drukken. 
Zoals een bloem die zich opent, opent het leven ons, de bloem opent zich. En liefde opent 
ons ook.  
Relaties, acceptatie, applaus, adoratie, toewijding; die dingen helpen ons om meer tot 
uitdrukking van onze talenten te komen. Onze creativiteit. Onze schoonheid. Ze brengen 
harmonie. 
 
Dus dat is echt iets om over na te denken. Want de andere kant van het leven is de dood, 
vrienden. En Mars is in Schorpioen, het teken van de dood. Het achtste teken van de dood 
en transformatie. En vanzelfsprekend in de astrologie, wat te maken heeft met de cycli, is er 
geen einde aan deze cycli. 
De zon komt op en gaat onder, maar hij komt altijd opnieuw op. Je zou kunnen zeggen dat 
hij aan het einde van de dag sterft, maar hij wordt de volgende morgen geboren. Dus er is 
geen sprake van een echte dood, maar er is wel sprake van transformatie en metamorfose. 
 
Mars is verlangen, en de ‘wil’. Ik wil metamorfose, ik wil verandering, ik wil transformatie. 
Door de verbinding, door de relatie, door liefde, door vereniging met iemand anders, en met 
iets anders. En deze liefde brengt ons bij elkaar, en we zullen beiden niet langer meer 
dezelfde zijn. Alchemistische transformatie door osmose, het gevolg van de vereniging. We 
absorberen in osmose waar we aan gerelateerd zijn. Dus dit is Mars, die vooruit wil komen, 
dieper Schorpioen in, die daar zoals ik afgelopen week al zei, zal zijn tot 3 januari of zoiets. 
 
Maar we hebben tegelijkertijd Uranus in Stier. En Uranus in Stier staat voor radicale, 
revolutionaire vrijheid. En het is interessant; Uranus en Boogschutter gaan erg goed samen.  
Jupiter en Uranus zijn allebei…  Boogschutter wil ruimte, vrijheid, natuur, avontuur om zich 
uit te breiden in onbekende gebieden, de queeste naar de heilige graal. En Uranus wil buiten 
het conventionele. Buiten de situatie, buiten de relatie, buiten het normale om dingen te zien 
vanuit een ander observerende getuige-perspectief, die ook zal leiden tot groei, uitbreiding 
en bewustzijn. 
 
Dus waar we mee te maken hebben is die spanning tussen Mars in Schorpioen, die wil… en 
het is een waterteken, dus ik wil emotionele zielsvereniging en verbinding, of trouwen, een 
diepe verbintenis, vast, laten we diep in de zee gaan duiken in elkaars psyche. 
En Uranus in Stier, samen met Venus in Boogschutter en Jupiter in Boogschutter zegt:  
whow! Ik wil wat ruimte, ik wil vrijheid, ik wil groeien, ik wil verandering. Ik wil eigenlijk alleen 
maar mijn bewustzijn uitbreiden. Dus dit is wel een interessante dynamiek. 



En dat is waarom de mantra van vandaag direct deze situatie aanspreekt, van hoe relaties, 
hoe liefde een voertuig kan zijn van transformatie, bevrijding en vrijheid. 
 
Maar het zou misschien niet zo lijken; vrijheid wordt neergezet in onze films, in onze 
literatuur of samenleving. Er is zoveel te doen over vrijheid, er is bijna een vergunning voor 
nodig. Vrijheid is juist gewoon in staat zijn te doen wat ik ook maar wil doen, waar ik het wil 
doen, hoe ik het wil doen, met wie ik het wil doen, wanneer ik het wil doen, dit is echt… 
Dit is, naar ik meen, een verwarrend begrip over vrijheid, dat het betekent; geen wetten, 
geen regels, geen grenzen, of voor andere mensen. En de gevoelens van anderen. En de 
behoeften van anderen. En de angsten van anderen. 
Vrijheid betekent gewoon dat ik in een soort vacuüm zit, helemaal alleen, op mezelf. Nou, 
niet noodzakelijk.  
 
Venus en Jupiter in Boogschutter gaat over waarheid, het gaat over eerlijkheid, en het gaat 
over transpersoonlijke wijsheid. Niet impulsief of spontaan, of persoonlijke narcistische 
expressie. Schorpioen gaat feitelijk over het einde of de dood van mijn oude manieren van 
zijn. Mijn zelfgerichte, mijn minder bewuste, mijn oude manieren. Dat is waar de mantra van 
vandaag over gaat. 
Dat liefde en relaties ons oproepen vooruit te gaan, buiten onze eigen kleine wereldjes. Om 
getransformeerd te worden. En hier is de sleutel, het is het bevrijd zijn van ons verleden. 
Bevrijd of vrijgelaten van onze conditionering. Van onze ouders, onze sociale achtergronden, 
religieuze identiteiten. Liefde helpt ons vooruit; relatie, intimiteit brengt ons vooruit naar een 
nieuw zelf, en een nieuwe identiteit. We kunnen niet in ons oude zelf blijven. 
 
Leven en liefde, misschien wel een en dezelfde, laten ons evolueren en transformeren. Om 
meer te worden dan we waren. Dus Schorpioen, en Mars in Schorpioen gaat over kracht.  
Voor ons om krachtiger te worden. We willen ons verenigen en verbinden met andere 
mensen. En samen zijn we krachtiger, dan ieder van ons op zichzelf is. We voegen ons 
bronnen samen, ons geld, onze vloeistoffen, onze huizen, onze rekeningen. Zolang we delen 
en samengaan, worden we meer als een eenheid, dan waar we toe in staat zijn om dat 
individueel te bereiken in een leven. Dit is waar Schorpioen over gaat. 
 
Maar Schorpioen heeft ook te maken met de dood, het is ook…. Maar weet je, er is een prijs 
voor. Het kost iets. Je zult moeten veranderen, je zult je moeten overgeven aan de liefde, 
misschien moet je jezelf nederiger maken. Je zult je hart moeten openen, je armen, je 
bankrekening, of je kleding of wat dan ook. Je zult echt iets moeten verwelkomen; een zeer 
krachtig element van buitenaf, in jouw realiteit. In jouw ruimte; om tot die alchemistische 
transformatie te komen. En dat moet versterkt worden om te kunnen gebeuren. Ik hoop dat ik 
hier duidelijk over ben. Dit is nogal moeilijk uit te leggen. 
 
Laat ik wat voorbeelden geven. Voorbeelden hiervan zijn: als jij bijvoorbeeld professioneel 
voetbal wil spelen, en je hebt lange tijd aan de steroïden gezeten, of je moet stoppen met die 
steroïden om bij het team te kunnen komen. Of laten we zeggen dat je een huis aan het 
bouwen bent, en je hebt plannen, en de architect heeft je plannen in tekening gebracht, en je 
gaat je vergunning halen om dat huis te bouwen, maar de gemeenteraad zegt ‘oké, als je dit 
huis wilt bouwen in onze gemeente, zul je dit en dat en dit niet kunnen doen, en je moet 
meer sproei-installaties neerzetten of elektrische etc. dan moet je jezelf aanpassen om 
bijvoorbeeld de lening van de bank te krijgen. Misschien moet je iets veranderen of 
aanpassen aan je zakenplan, om die lening van de bank te krijgen. 
 



Misschien moet de narcist in de relatie…  laten we kijken naar degene die op zichzelf gericht 
is, op vrijheid is gericht, met die ‘ik doe wat ik wil-energie’ in een liefdesrelatie, dan moet 
misschien die narcist leren iets van zijn egocentrisme los te laten. En misschien wat 
verzachten. Aandacht schenken aan hun partner, aan de angsten en de behoeften van de 
partner. En misschien wel aan hun verdriet. En die moet dan misschien dat ik-mij-mijn wel 
loslaten. En dan moeten we veranderen. We moeten onze oude manieren loslaten, 
misschien onze oude identiteit of ons oude zelf. 
Misschien dat die narcist in relatie is met een empathisch iemand. En die empathische 
persoon heeft veel begrip en zorg en zorgen en onzekerheden, en ze willen eigenlijk wat 
meer van die kracht van die narcist, maar om die relatie te laten werken moeten ze 
misschien wel meer op gaan staan en bepaalde angsten gaan loslaten. Iets meer 
onzekerheden los gaan laten. 
Of ze proberen die anderen tot schaamte en schuld te dwingen. En wat ik wil zeggen is dat 
een relatie vraagt dat we ons overgeven aan de liefde. 
 
En dat ziet er anders uit, op verschillende manieren. Het zal anders uitwerken in de levens 
van de diverse mensen. Zoals ik al zei, afhankelijk van of je een narcist bent, misschien ben 
je empathisch. Misschien ben je twintig jaar en je bent net als Venus/Jupiter en je wordt 
verliefd. En je geeft je wellicht over aan het gaan van je eigen weg, en misschien maak je 
wel dat afspraakje. En misschien ben je zestig jaar en je hebt drie huwelijken gehad, en moet 
je je nu gaan overgeven. Oude patronen die wellicht zestig jaar lang hebben gespeeld, om 
nu een relatie te laten slagen. En misschien ben je…     
Je zult moeten kijken waar Venus en Jupiter staan, waar is die 28 graden Boogschutter, het 
Galactische centrum, in jouw eigen horoscoop? Welk huis, welke aspecten naar andere 
planeten? 
Waar valt die Mars in oppositie met Uranus in jouw persoonlijke geboortehoroscoop? 
 
Dus de astrologie vertelt ons dat dit een tijd is van uitbreken uit oude identiteiten, van oude 
manieren van ‘zijn’, en dat de liefde de wortelstok kan zijn. Liefde kan ons vooruit helpen, 
ons helpen door te gaan. Het geeft ons geen garantie. Het zou verkeerd zijn om iets te 
voorspellen, zo van ‘Venus conjunct Jupiter, iedereen gaat verliefd worden’. Of Mars in 
oppositie met Uranus, iedereen gaat uit elkaar. 
 
Er is die mengeling, we zijn allemaal in de keuken aan het koken, onze toekomst aan het 
koken. En sommige ingrediënten…  één van die ingrediënten is een enorme grote kans om 
onze realiteiten uit te breiden door relaties. Venus en Jupiter. 
En de noodzaak om te ontwaken, uit de schaduw, uit oude patronen, van onbewuste 
gewoonten en manieren van zijn, en deze loslaten. 
 
Dus deze twee ingrediënten vinden op precies hetzelfde moment plaats, op dezelfde dag. 
Binnen enkele uren van elkaar, dat is echt vrij bijzonder. 
En dan ook nog, we hebben ook de Zon die weg gaat uit Schorpioen en naar Boogschutter 
gaat. Dus het is echt tijd om nieuwe manieren van zijn te ontdekken, nieuwe manieren van 
communiceren. Eerlijke communicatie die leidt tot een nieuw begrip. Nieuwe manieren van 
kijken naar onszelf, naar de wereld, naar liefde en relaties, naar alles. Het is echt prachtig. 
 
Mercurius gaat direct. Echt het wegvagen van wat er in de afgelopen zes weken echt is 
gebeurd. Dat gaat nu allemaal weer vooruit. We gaan allemaal weer vooruit naar nieuwe 
gebieden en een nieuwe vorm van begrip, met deze onthullingen. 
En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, Venus gaat naar Steenbok. En dat wordt 
gevolgd door Jupiter die naar Steenbok gaat, dat duurt niet lang. De Zon die naar Steenbok 



gaat, ook vrij snel. We lopen op een Steenbok-feestje af. En al die vormen van uitbreiding, 
visualisatie; een groter, wijder, dieper begrip, zal gaan leiden tot zichtbare manifestaties. 
Door het aarde-teken Steenbok. 
 
Ik zal het daar later nog meer over hebben, want ik ben al een lange tijd aan het woord. Dus 
de mantra van vandaag is: 
 
Ik wil een kaartje voor de liefdesboot 
maar ik vind de prijs aan de hoge kant 
Ik moet nederig zijn, vol overgave en open 
en mijn oude zelf laten sterven 
 
Laura en ik doen een aantal verschillende workshops en we luisteren naar een aantal 
verschillende mensen met betrekking tot liefde, partnerschap en relaties. We gaan misschien 
een paar workshops doen rondom dit thema, maar het is echt zo, dat wanneer je relatie geen 
uitdaging voor je is, dan doet het niet echt waar het in een relatie over gaat. Het is niet 
levendig, het leeft niet echt, het helpt je niet om te groeien. Het duwt je niet naar je grenzen, 
zodat je groeit. 
Dus het is super 100% natuurlijk voor koppels om uitdagingen tegen te komen. En weet je, 
ruwe wateren, Mars in oppositie met Uranus, verschillende opvattingen, verscheidene 
waarden, verschillende angsten, en dat is onderdeel van de liefde.  
 
En dus is de overgave aan de relatie, overgave aan de liefde is als het in het water blijven. 
En gebruik te maken van de feedback, en gebruikmaken van het doorvoelen van al je 
emoties die omhoog komen en alle angsten, je zult echt groeien om te kijken naar je 
verleden. Hoe zou ik een jaar geleden hierop hebben gereageerd, en hoe wil ik er nu op 
reageren? Dit is hoe we groeien en veranderen. 
 
En Venus komt eraan en komt Jupiter tegen, nog een jaar verder. Dus we zien deze Venus 
en Jupiter in deze periode als het planten van een nieuw zaadje. Venus komt aanzetten en 
gaat samen met Jupiter en dat is het begin van een nieuwe Venus-Jupiter cyclus. Deze vindt 
plaats in Boogschutter. 
Waarheid. De waarheid zal je bevrijden. 
Dus je zult jouw waarheid moeten spreken, je zult je waarheid moeten delen. En dat zou de 
wateren van je relaties weleens kunnen verstoren. 
Maar die verstoorde wateren of die onenigheid, kunnen leiden tot een diepere of hogere 
intimiteit. 
Als je elk ontdekt, of je pelt een andere laag van jezelf af, wordt je alleen maar intiemer en 
intiemer en intiemer. En dat is wat Mars in Schorpioen wil. 
 
Dus, nog een keertje: 
 
Ik wil een kaartje voor de liefdesboot 
maar ik vind de prijs aan de hoge kant 
Ik moet nederig zijn, vol overgave en open 
en mijn oude zelf laten sterven 
 
Dat je de moed mag hebben om verliefd te worden, of verliefd te blijven of je liefde te 
verdiepen, door je koppigheid los te laten, of je angsten of je onzekerheden, of de noodzaak 
tot controle, of wat dan ook wat je blokkeert om meer open te zijn. Nederig en vol overgave 
naar je partner toe. 



 
Dus, wat nog meer? Voordat ik afsluit wilde ik het nog even hebben over Venus conjunct 
Jupiter, is ook een tijd van geluk. En daarom lanceren we bij new paradigm astrology een 
prachtige eindejaarsloterij. We houden een webinar waarbij Rick Levine en ik en het gehele 
droomteam, je een kijkje geven in het hele jaar 2020. Astrologisch gezien is het een groots 
jaar. Elk van deze acht zal gaan kijken naar een verschillend aspect dat in 2020 plaatsvindt.  
En deze webinar is ook gelijk het begin van een eindejaarsloterij.  
We geven een gratis kaart weg voor ‘Astrology Rising’. Meer dan 2000 dollar waard. We 
hebben prijzen met een waarde van 10.000 dollar. 
Readings, ik geef een gratis reading weg. We hebben boeken, we hebben astrologie-
cursussen,  
Het droomteam geeft readings weg. We hebben allerlei dingen. Duizenden dollars waarde, 
het is allemaal de grote finale van 2019, met een Venus-Jupiter begin. 
Het is gewoon perfect; Mercurius gaat vooruit, Venus loopt op Jupiter af, en wij lanceren 
deze webinar, de loterij, deze grote weggeef-actie. Het is een genereuze weggeef-actie. 
Dit is een tijd voor generositeit en dus willen we dit echt allemaal gratis weggeven. 
De kaartjes voor de loterij kosten 10 dollar, maar de webinar is gratis. De informatie is gratis 
en uiteraard, voor die 10 dollar kun je allerlei dingen winnen. 
Honderden, duizenden dollars waarde aan goederen. 
 
Dus als je wilt intekenen voor deze webinar, dan is dat op 7 december, zaterdag over een 
week of zoiets, en kijk maar naar de agenda, kijk naar de agenda wat er aankomt in 2020 
met deze Jupiter/Saturnus en Pluto-conjunctie. Ik zal het gaan hebben over hoe dit vierkant 
staat met Eris, de Godin van de onenigheid op 23 graden Ram. Dat zal mijn onderwerp van 
gesprek zijn. 
Maar er zijn ook veel anderen. Dus ja, ik zal een link in de beschrijving onder de video 
zetten, je kunt het daar zelf bekijken, de prijzen zien, kijken naar alle onderwerpen, je kunt je 
daar opgeven voor de webinar.  
 
En… Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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