
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 27 november 2019 

Oh help, het is tijd voor een nieuw Pele-rapport. Wow, de tijd vliegt voorbij!  
27 november 2019.  Het is december voor we het weten, in hemelsnaam.   
Maar goed, vandaag gaat Neptunus stil staan en gaat dan direct. En ik kan het daar 
uitgebreid over hebben, misschien kom ik daaraan toe, maar hij kwam op 22 juni tot 18 
graden en 44 minuten van Vissen en toen ging hij retrograde lopen. En terug tot aan zijn 
stilstand op 15 graden en 55 minuten en gaat nu retrograde voor bijna een half jaar.  
En dan gaat hij vooruit en dan gaat hij helemaal naar 20 graden en 57 minuten, bijna tot 21 
graden Vissen. En tegen de zomerzonnewende, op 22 juni 2020 gaat hij opnieuw retrograde.  
Dus ja, daar kunnen we naar kijken. Misschien vertel ik daar nog wel wat over, want er zijn 
zoveel aspecten momenteel.    
 
Naast het feit van dat direct gaan, staat vandaag Venus vierkant met Cheiron. Ze ging naar 
Steenbok, vierkant Cheiron, ze gaat naar boven en maandag komt ze conjunct te staan met 
de zuidelijke maansknoop, daarboven in Steenbok. 
En tevens op maandag zal Jupiter, Venus, Pluto, zuidelijke maansknoop en Saturnus in 
Steenbok gezelschap gaan houden. Dat heeft wel zo’n beetje te maken met de mantra die 
eruit kwam voor vandaag; dat is Jupiter die Steenbok binnengaat. Hij zal daar een jaar 
blijven, hij stond een jaar lang in Boogschutter. Dat is een grote verschuiving die we allemaal 
op dit moment zullen voelen. 
 
Een ander aspect waar ik het vandaag echt over wil hebben, is dat Mercurius door 
Schorpioen gaat, samen met Mars. Maar Mercurius staat daar wat verder in en hij komt in 
een mooi sextiel met Saturnus en Pluto. Dus met Saturnus zal vrijdag zijn, met Pluto 
maandag, staat dan driehoek met Neptunus, dus we hebben te maken met prachtig 
Mercurius-aspecten, gedurende de hele week. 
 
En niet alleen staat Venus op die zuidelijke maansknoop, maar ze staat ook driehoek met 
Uranus die in Stier staat. Dus dat is nog een prachtige situatie. Dus we hebben een paar 
hele mooie aspecten; sextielen en driehoeken. Jupiter die doorschuift naar Steenbok. En dan 
aanstaande dinsdag, komt Venus sextiel met Mars. Dus… woop-tie-doo. 
 
Ondertussen gaat de Maan morgen in Steenbok, dus de Maan zal Jupiter tegenkomen, en 
daarna Venus. En dan vrijdag zal ze Saturnus verduisteren en daarna Pluto. Dus dat zou 
weleens even anders kunnen aanvoelen, morgen en dan dus op vrijdag. 
En zaterdag gaat ze naar Waterman en dan schuift ze door tot maandag, dan staat ze in 
Vissen. Dus laat ik naar de camera gaan en daarover gaan vertellen. 
 
Oké allemaal. Maar laat ik eerst maar eens wat vertellen over deze retrograde Neptunus en 
een directe Neptunus; waar hebben we het dan over.  
En feitelijk lopen Cheiron, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto de helft van de tijd 
retrograde. En dat is de reden waarom ze zeer weinig vooruitgang maken naar nieuwe 
graden. Je zou kunnen denken aan de astrologische mandala’s, de ‘Sabian symbols’. Op 
elke graad bewegen ze over een vaste ster. Ze kunnen een jaar lang spenderen aan het 
vooruit en achteruit gaan.    
 
De Neptunus-transit doet er drie jaar over. Als je iets in het midden van Vissen hebt staan, 
Maagd, Tweelingen of Booschutter, zul je Neptunus wel ervaren; verwarring, opening, chaos, 
wat is er aan de hand. Ik wil naar de wolken vliegen, maar ik heb nog steeds een aards 
lichaam, oh lieve help.  



Neptunus is zeer sterk in zijn eigen teken Vissen. 
En voor mij is Neptunus liefde, Vissen is liefde; multidimensionaal bewustzijn; het is het 
collectief onbewuste, het is de eenheid van al het leven, van de liefde. Het verbindt alle 
leven, alles van de kosmos, de melkwegstelsels, het multiversum in de verenigde 
veldtheorie. Het heerst over het kruinchakra; het openen van onze hoogste energievelden in 
de vijfde dimensie, de zesde, de zevende, de achtste, de negende… waar we niet in 
polariteit zijn, waar het allemaal één is. Er zijn daar geen ego’s, er is geen individuele 
zelfstandigheid. 
 
Dus als Neptunus vooruit beweegt, opent het ons voor ontzag en bewondering en nieuwe 
dromen. 
En die gaat nu vooruit en dan is het alsof we in een paar nieuwe downloads terechtkomen. 
Zeer, zeer krachtig. En vooral als hij teruggaat naar waar hij in het begin retrograde ging 
lopen. Hij liep door tot 18 graden. Dus we hebben nog steeds van 15 tot 16 graden naar 18 
toe. Dus hij gaat niet echt een nieuw gebied in voor maart. En dan gaat hij naar 18, 19, 20 
graden en dan is het ooh! Dit gaat geweldig worden. 
 
En dan gaat hij retrograde. Retrograde is zoiets als ‘verwerken’. Het is als het eten van 
voedsel. Je krijgt je nieuwe voeding, en dan gaat het naar beneden en moet je het 
verwerken. Je zult moeten gaan zien wat echt is, wat niet echt is, wat werkt voor jou, wat 
werkt er niet voor jou, wat is voedend, wat is vergif. Je gaat door… ja, ik dacht daarover na, 
maar dat is een grote analogie. Retrograde is als verwerking. Verwerken. Noem het opnieuw 
verwerken of zoiets. 
 
Maar goed, je gaat naar binnen en we hebben in zo’n periode gezeten vanaf afgelopen juni, 
van verwerking. Van reflecteren op onze verbindingen, onze meditaties, onze visie en onze 
dromen en op wat is mogelijk, wat is echt en wat is nonsens. Wat is fantasie, wat zal er nooit 
gaan gebeuren hier, in de derde dimensie. Dus ja, we zijn allemaal als het ware in het proces 
van integreren van ons spirituele lichaam met ons dierlijke lichaam. Met ons hogere en ons 
lagere zelf. Ons goddelijke zelf en ons aardse zelf. 
Neptunus en Venus, dat zijn de octaven, dus dat is wat er gebeurt. Dus wanneer hij stilstaat 
om vooruit te gaan lopen, dan weet je dat het weer voorwaarts zal gaan. 
 
En wat is er nog meer aan de hand? Mercurius staat driehoek met deze Neptunus. Venus 
komt sextiel te staan met Saturnus en Pluto, in een driehoek. Dat is heel… dat is heel… het 
biedt een kansrijke tijd in feite, om echt liefde aan te wenden en eenheidsbewustzijn. En wat 
is goed voor het hele collectieve universum. En dat brengt ons bij de mantra voor vandaag. 
Het brengt ons bij Jupiter. Jupiter heerste over Vissen voordat ze Neptunus ontdekten. Dus 
er ligt zelfs een connectie tussen Jupiter en Neptunus. 
 
En nu staat Jupiter in zijn eigen teken voor een jaar lang. Boogschutter; het uitbreiden van 
ons bewustzijn. Om grotere en diepere waarheden te kunnen omarmen. Grotere 
natuurwetten. Het begrijpen van de aard van ons bestaan. Door filosofie, religie, meditatie, 
intuïtie. 
Dus dit is wat ik echt voel waar onze mantra van vandaag ook over gaat; dat we intuïtief 
weten wat goed is en wat verkeerd is.  
 
Als we voor het eerst naar de aarde komen en we in de derde dimensie terechtkomen, en we 
bevinden ons in het consensus stadium van de realiteit, driekwart van de bevolking, is het 
goed om te leren. Kinderen leren ‘ren niet zomaar de straat op’. Dat is een automatisme als 
je jong bent, als je nieuw bent. Dus dit is waarom er modellen zijn; we hebben politieke 



leiders, we hebben religieuze leiders, we hebben zakelijke leiders. Dit zijn modellen; we 
hebben ouders. 
Onze ouders zijn ons eerste rolmodel. Steenbok heeft te maken met de autoriteitsfiguren 
waar je als eerste mee opgroeide. Dus we leren als kinderen. En ook in de eerste levens in 
een lichaam op de aarde. Wat is succes en mislukking, goed en fout en goed en slecht? En 
dit is als het ware moraal en ethiek. Dit komt naar voren, precies hier, met Boogschutter en 
Jupiter. En met Jupiter die door Steenbok gaat. Want Boogschutter staat voor de 
natuurwetten, en Steenbok is de uitvoering op het aardse vlak van de instituten en rechters 
en rechtbanken. En wetten die uitgevoerd worden en om die natuurwetten om te zetten in 
aardse wetten. 
 
En met Jupiter die precies op dit moment op die cusp staat is dat zeer sterk en krachtig. En 
dat kunnen we zien. Dit is wat we gaan zien door heel 2020 heen, als Jupiter door Steenbok 
gaat. Hij gaat door totdat hij Saturnus en Pluto tegenkomt. Op dit moment hebben we Mars 
en Mercurius beide in Schorpioen; het teken van de klokkenluider. Het teken dat zegt: laten 
we naar de vuiligheid kijken, laten we naar de schaduw kijken. Laten we naar de donkere 
kant kijken. Laten we het hebben over de olifant in de kamer waar niemand het over wil 
hebben. Breng de geheimen naar de oppervlakte. 
En Venus op de zuidelijke maansknoop, en Jupiter komt ook naar de zuidelijke maansknoop 
toe, dat brengt een hoop zaken uit het verleden naar boven waar we naar zullen moeten 
kijken. Mee af moeten rekenen, mee te maken zullen hebben. En ik denk dat het ook heel 
veel te maken heeft met corruptie.  
Corruptie; de onthulling van het misbruik van macht. Van gebruik van macht, van het 
gebruiken van autoriteit, het gebruik van geld om voor zelfverrijking, in plaats van te kijken 
naar deze Neptunus; wat is goed voor het geheel? Wat is goed voor velen? Dit geldt juist 
helemaal voor het Watermantijdperk. Niemand komt daar als eerste aan; we bevinden ons 
allemaal samen op het ruimteschip, de planeet Aarde.  
En niemand kan in het paradijs leven, zolang de oceanen zijn vervuild en zolang de lucht 
vervuild is. Je bent niet in het paradijs. Je kunt je isoleren, maar het idee hier is, dat we 
allemaal samen hier bezig zijn. Samen. 
 
Dus ik denk daarover na, en in de mantra van vandaag.  
Er is goed en fout en goed en slecht,  
zo duidelijk als de neus op mijn gezicht.    
We zeggen de mantra op tegen onszelf, dus het is goed om in de spiegel te kijken en naar je 
eigen neus te kijken, zo van ‘we weten het, intuïtief.’ Als je naar dit rapport luistert, bevind je 
je niet in de consensus-staat van de evolutie. En dan breken we uit naar het geïndividueerde 
stadium en daarna het spirituele stadium. En een kwart van de bevolking breekt weg uit de 
noodzaak tot externe wetten en regels, religies en geboden en al die dingen. Omdat we 
individueren en we worden onze eigen autoriteit. We worden… we ontwikkelen die intuïtieve 
capaciteiten.  
 
En voor mij is die intuïtieve capaciteit ook zo duidelijk als de neus op je gezicht. Hoe meer je 
je echt richt op, en luistert naar, en accepteert en vertrouwt op je intuïtie, hoe helderder alles 
voor je wordt. 
Voor mij, goed en slecht, goed, ja wat klopt en wat is goed, is het heel simpel: levens-
bevestigend, levens ondersteunend. Het ondersteunen van het leven. Zoals het voor een 
auto uitrennen, weet je; de straat oprennen zal je doen sterven. Dus het is verkeerd om voor 
een auto in de straat te rennen. 
Ik bedoel te zeggen, er zijn juist hele… het gaat erom wat ertoe zal bijdragen om het 
regenwoud te doen groeien. Wat zal de vissen in de oceaan gaan helpen. Dat is niet de 



verontreiniging, het is niet de vervuiling, het is… en laten we eens kijken naar onze relaties 
en naar liefde. 
Wat is ondersteunend, wat is liefde. Als het uit liefde gebeurt, zelfs het verlaten van iemand 
anders, kan met liefde gebeuren, kan uit liefde gebeuren. Zo van ‘deze relatie remt jou af’.   
Het houdt ons af van onze groei. Dus het leven is altijd, is als een bloem die groeit vanuit de 
knop en gaat bloeien. En deze evolutie leidt tot persoonlijke zelfexpressie. We komen in 
onze volle, creatieve, wonderlijke vorm van zijn. En dan geven we daar uitdrukking aan, we 
delen het, we creëren dingen. Schilderen, schrijven, spreken, acteren, dansen, wat dan ook. 
We creëren nieuwe dingen. Dit is het leven. 
Het leven creëert altijd nieuwe dingen. 
 
En als iets je blokkeert, remt, je verstikt, knelt, ontkent; deze expressie en deze uitbreiding, 
deze groei, nou dan weten dat het verkeerd is. Dat is slecht. Dat is zoiets als ‘hallo!’ 
Hiermee bedoel ik niet te zeggen, dit komt nu gewoon in me op, de zon komt op, en dan gaat 
hij onder, dus we komen terecht in die volle expressie. En, ik denk dat de andere kant ervan 
is, dat we onze volste, meest hele en meest complete zelfexpressie wijden aan het collectie. 
Aan ‘In Lak'ech Ala K'in: ‘ik ben een andere jij voor anderen’. En dan komt het aan op 
dienstbaarheid, geven, helen, lesgeven, optillen, inspireren, al die goede ‘wijntje-trijntje’ 
dingen.  
 
Dat is als de bloem die opkomt en dan moet iedereen naar die bloem kijken. Die bloem is 
dan als ‘hé, hier ben ik, ik maak je blij, kom aan me ruiken, want mijn bestaan en mijn 
levensdoel is om deze planeet wat mooier te maken. En jou wat blijer te maken en het leven 
te ondersteunen en zo’. De bloem geeft zichzelf weg. 
 
En dit is dus die verandering tussen – ik had het er al over – Schorpioen en Boogschutter, 
van zelfbewustzijn naar transpersoonlijk bewustzijn. En nu gaat Jupiter daar verder voorbij.  
En dan kijken we naar het tegenovergestelde. We zien corruptie, we kijken naar de misbruik 
van macht, we kijken naar mensen die vasthoudend zijn en teveel controle willen en willen 
domineren. En niet gewoon naar hun top klimmen en het dan weggeven. Nee, ze klimmen 
naar hun top en klampen zich eraan vast.    
Zo van ‘geen sprake van, dit is mijn geld, dit is mijn tijd, dit is mijn leven, mijn kracht’.  Het is 
allemaal ik, ik, ik. Eraan vastklampen, dit is allemaal heel patriarchaal. En dit is waarom we 
al die corrupte politieke figuren naar voren zien komen. En de corruptie duikt op in de 
zakenwereld en de politiek, of het nu Facebook of Google is, de overheid, de VS of Israël, of 
Zuid-Amerika. 
De corruptie in Hong Kong, alles is… De mensen gaan twijfelen en vragen stellen en Mars 
en Mercurius in Schorpioen is echt vooruitgang zien in de ‘Me Too’-beweging, het gaat 
allemaal over ‘zijn we op een bepaalde manier pro-leven. Zijn we productief, ondersteunen 
we de opbouw…? 
En ik denk dat we dan… zolang ik je aandacht nog heb…  
Nogmaals, het moet ook een soort intuïtief iets zijn, waarbij we ook ‘zien’: oké deze persoon 
heeft zijn maximale creatieve potentieel bereikt, en het is tijd voor hen om net als de appel 
van de boom te vallen, en gegeten te worden. 
 
Of als de bloem die wordt geplukt en in een boeket wordt gestopt. Het is dat punt. En ik denk 
dat het tussen het geïndividueerde stadium en het spirituele stadium van evolutie in zit, waar 
je die top bereikt van: ik heb het maximum bereikt. En nu heeft mijn volgende ‘maximum’ 
feitelijk te maken met ‘overgave’, toestaan, accepteren, healing, delen, geven, dienen, 
offeren, of hoe je het ook wilt noemen; het geven van jezelf aan het geheel, terug aan het 
geheel. 



Dus we absorberen, we trekken het uit en bouwen het op vanuit het geheel en dan, na vele 
levens, laten we het allemaal weer terugvloeien naar buiten.  
 
Maar goed, ik raak van het pad af door mijn eigen Mercurius-Neptunus bla bla bla bla. 
Dus, even terug naar de aarde, even terugkomend op de Maan, op vrijdag en zaterdag, dan 
staat ze in Steenbok. Dan hebben we de Maan, Venus, Jupiter zal daar zijn… de zuidelijke 
maansknoop, Saturnus en Pluto, het zal een superkrachtige kerst worden, mensen. Zeker 
als de Zon ook nog eens naar Steenbok gaat. Dit eclips-seizoen zal echt ‘oh wow!’ zijn als de 
Zon erbij komt, naar de maansknopen, en dan hebben we met onze eclips te maken … 
Veel mensen zullen zich geroepen voelen, het is tijd voor ons om onszelf op te roepen om 
onszelf te onderzoeken. En dan is het ook tijd voor degenen die we liefhebben om het te te 
gaan doen. En dat herinnert me aan de vier afspraken ‘onberispelijk met je woord’, dat is zo 
krachtig, een van de vier afspraken, onberispelijk zijn met je woord is echt…  Het gaat niet 
over roddels, het gaat niet zozeer om het verspreiden van onzin of vuilspuiterij dat anderen 
naar beneden haalt, maar meer als directe communicatie, vanuit liefde, en geweldloze 
communicatie. En echt direct spreken met degene die mij pijn doet. ‘Wat je zei doet me pijn, 
wat je deed, raakte me’.    
Ik ga het er met jou over hebben. Niet met je vrienden, je broers en je zussen, of via je 
facebook of dit of dat, maar echt door direct te zijn. Rechtstreeks zijn met je woord, zeggen 
wat je bedoelt. En de moed te hebben om alles te zeggen wat je voelt.  
Om helderheid te brengen. Eerlijkheid duurt het langst. 
 
Dat kwam bij me binnenvallen, dat is mijn moeder, ‘eerlijkheid duurt het langst’.  
Maar goed, Jupiter, Boogschutter; we hebben een jaar gehad om in de waarheid te komen, 
en in eerlijkheid. Nu moeten we op gaan staan om het uit te spreken. 
Want weet je, als we dat niet doen, wanneer we een leugen om bestwil maken, of we maken 
er een geheim van, dan zul je al heel snel een andere moeten verzinnen, om dat geheim 
geheim te houden, zal ik nog een geheim moeten bewaren. Om dat andere kleine leugentje 
om bestwil in stand te houden moet ik nog een andere leugen vertellen. En toen bleek dat 
andere leugentje toch niet zo klein te zijn. Het was een grote leugen. En zo bouwt het zich op 
en op en op. 
 
En dus deze Steenbok, volgend jaar, in 2020, gaat over het afpellen van de lagen van de 
geheimen of de halve waarheden, of de leugens of de bullshit van wat er ooit is gebeurd.   
De zuidelijke maansknoop gaat juist over het verleden. Dus veel van deze dingen kan uit het 
verleden zijn van dit leven, vorige levens, het kan het patriarchaat zijn, de laatste zesduizend 
jaar, maar er is heel veel dat is begraven, dat naar de oppervlakte wil komen om 
opgehelderd te worden, uitgefilterd, opgeschoond, om ruimte te maken voor het nieuwe 
tijdperk! 
 
Dus: 
 
Er is goed en fout en goed en slecht 
dat is zo duidelijk als de neus op mijn gezicht 
Ik moet gaan opstaan en het uit gaan spreken 
voordat het te laat is.  
 
Houd je niet in, wacht er niet mee, Jupiter staat ons bij; deze week is er een prachtige tijd 
voor. 
Praat met je geliefde, praat zelfs met je vijanden of met wie dan ook. Maar dit is de tijd om 
samen te komen, samen te werken voor het levensdoel.  



Namasté, aloha, heel veel ‘leven’! 
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