
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 30 oktober 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 30 oktober 2019. De dag voor 
Halloween. 
Het vieren van de dag van de doden en de geesten en de gobelins.  
Schorpioen, loslaten.  
Zon in Schorpioen, Mercurius in Schorpioen, Venus in Schorpioen. Er is precies vandaag 
een Mercurius conjunct Venus vandaag. De Maan staat daar in Boogschutter, en ze gaat 
donderdag naar Steenbok. Morgen.  En ze blijft daar een tijdje.  
Zaterdag komt ze conjunct, in feite occult, wat afdekken betekent, van Saturnus. En dan 
Pluto vierkant Mars. 
 
Over Mars en Pluto gesproken, Mars bouwt zich op naar een vierkant met Pluto en dat is 
aanstaande dinsdag exact.  
Maar we gaan de spanning daarvan wel voelen. En ik meen dat dat nu al begint. Ik weet niet 
of je de druk voelt, maar het is echt wel zo. 
 
En dat is niet het enige, want nadat Mercurius samen gaat met Venus vandaag, zegt 
Mercurius morgen tot ziens tegen Venus, keert dan om en zegt ‘ik heb nog niet genoeg 
Schorpioen gehad.’  En die gaat drie weken lang retrograde, hij gaat terug naar 12 graden en 
Venus gaat in die tussentijd gewoon door. 
 
En ze gaat naar Boogschutter, vrijdag. Dus er is een beetje verlichting daar als Venus 
Boogschutter binnengaat vrijdag.  En dan zondag wordt het nog weer iets lichter omdat de 
Maan dan weg gaat uit Steenbok-aarde.  
En die conjuctie met Saturnus en Pluto houdt dan op en die gaat dan door naar Waterman. 
En maandag hebben we de Maan die afloopt op het eerste kwart vierkant naar de Zon. 
Waterman naar Schorpioen, je kunt op de horoscoop kijken aan het begin. En ik denk dat dit 
de meeste aspecten zijn waar ik het vandaag over wil hebben.  Dit is een tijd van het jaar, 
een zeer bijzondere wisseling van de seizoenen waar we naar kijken. 
 
En ik wist dat er een meer hier in de buurt was. Absoluut. Laten we naar het water lopen.  Ik 
moet even een plek zoeken om voor de camera te gaan staan, voor dit mooie, prachtige…   
dit is het Natoma-meer, als iemand van jullie weet waar dat is.  Dan weet je waar ik me 
bevind. 
Oh jee, hier hebben we een kajak.  Ah, mooi, mooi… oké. 
Een kleine plek op te zitten.  
 
Oké, nog een hint voor waar ik momenteel ben, ik ben mijn zonnebril kwijt, dus ik leende 
deze zonnebril van mijn schoonzoon. Weet je wat ik bedoel? 
Ik ben in feite weggegaan uit dit land omdat het niet past bij mijn trilling, maar ik breng hier 
tijdelijk een bezoekje. En dat is uiteraard wel enigszins een cultuurschok, ik heb een jetlag, ik 
was een paar dagen geleden op Bali. Dus aaah…  Pele-rapport, zo’n beetje half erin en half 
eruit…  Zoals we wellicht allemaal wel een beetje voelen.  
 
Het eerste waar ik het vandaag over wil hebben, is dat een paar mensen hebben gezegd dat 
ik in vorige Pele-rapporten gezegd zou hebben dat de dingen wat lichter zouden gaan 
worden. En dat het er niet naar uitziet dat de dingen wat lichter worden, toch? 
Nee, dat doet het ook niet met de Zon in oppositie met Uranus en Mars vierkant Pluto. En 
het ene na het andere, maar het probleem is dat de dingen vooruit gegaan zijn. Dus ik denk 
dat ik eerder heb bedoeld dat Jupiter retrograde liep en Saturnus retrograde liep, en 



helemaal door mei, juni, juli, augustus, september heen. En die retrograde was als het ware 
het voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. Maar als ze dan direct gaan lopen zoals nu, 
dan gaan de afzettingsprocedures weer voort, en veel van onze zaken en business en onze 
levens en relaties, die gaan dan voort en vooruit, en ten goede of ten kwade. Ik bedoel maar, 
als je een slecht fundament hebt gelegd, dan kan je huis wel een beetje staan schudden op 
dit moment, maar als je een goed fundament hebt gebouwd, dan is dit een tijd waarin de 
dingen meer en meer solide kunnen worden. 
 
En ze gaat naar Boogschutter, vrijdag. Dus er is een beetje verlichting daar als Venus 
Boogschutter binnengaat vrijdag.  En dan zondag wordt het nog weer iets lichter omdat de 
Maan dan weg gaat uit Steenbok-aarde.  
En die conjuctie met Saturnus en Pluto houdt dan op en die gaat dan door naar Waterman. 
En maandag hebben we de Maan die afloopt op het eerste kwart vierkant naar de Zon. 
Waterman naar Schorpioen, je kunt op de horoscoop kijken aan het begin. En ik denk dat dit 
de meeste aspecten zijn waar ik het vandaag over wil hebben.  Dit is een tijd van het jaar, 
een zeer bijzondere wisseling van de seizoenen waar we naar kijken. 
 
En ik wist dat er een meer hier in de buurt was. Absoluut.  Laten we naar het water lopen.  Ik 
moet even een plek zoeken om voor de camera te gaan staan, voor dit mooie, prachtige…   
dit is het Natoma-meer, als iemand van jullie weet waar dat is.  Dan weet je waar ik me 
bevind. 
Oh jee, hier hebben we een kajak.  Ah, mooi, mooi… oké. 
Een kleine plek op te zitten.  
 
Oké, nog een hint voor waar ik momenteel ben, ik ben mijn zonnebril kwijt, dus ik leende 
deze zonnebril van mijn schoonzoon. Weet je wat ik bedoel? 
Ik ben in feite weggegaan uit dit land omdat het niet past bij mijn trilling, maar ik breng hier 
tijdelijk een bezoekje.  En dat is uiteraard wel enigszins een cultuurschok, ik heb een jetlag, 
ik was een paar dagen geleden op Bali. Dus aaah…  Pele-rapport, zo’n beetje half erin en 
half eruit…  Zoals we wellicht allemaal wel een beetje voelen.  
 
Het eerste waar ik het vandaag over wil hebben, is dat een paar mensen hebben gezegd dat 
ik in vorige Pele-rapporten gezegd zou hebben dat de dingen wat lichter zouden gaan 
worden.  En dat het er niet naar uitziet dat de dingen wat lichter worden, toch? 
Nee, dat doet het ook niet met de Zon in oppositie met Uranus en Mars vierkant Pluto. En 
het ene na het andere, maar het probleem is dat de dingen vooruit gegaan zijn. Dus ik denk 
dat ik eerder heb bedoeld dat Jupiter retrograde liep en Saturnus retrograde liep, en 
helemaal door mei, juni, juli, augustus, september heen. En die retrograde was als het ware 
het voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden.  Maar als ze dan direct gaan lopen zoals nu, 
dan gaan de afzettingsprocedures weer voort, en veel van onze zaken en business en onze 
levens en relaties, die gaan dan voort en vooruit, en ten goede of ten kwade. Ik bedoel maar, 
als je een slecht fundament hebt gelegd, dan kan je huis wel een beetje staan schudden op 
dit moment, maar als je een goed fundament hebt gebouwd, dan is dit een tijd waarin de 
dingen meer en meer solide kunnen worden. 
 
En wat bedoel ik bij meer solide? Dit is waar we bij het geheel van de mantra van vandaag 
terechtkomen. En waar Schorpioen helemaal mee te maken heeft, en laten we het daarover 
gaan hebben. 
 
De manier waarop verandering werkt, hoe cycli werken, is dat er een begin is. Er is een 
groeiperiode en denk maar aan de seizoenen. Denk maar aan de seizoenen, want de 



tropische dierenriem is gebouwd op de seizoenen. Dus we letten op de seizoenen en het zijn 
de seizoenen op het noordelijk halfrond.    
 
Dus we kijken daarnaar in termen van lente, en dat is Ram, en dan ga je door de zomer. En 
dat is een tijd; lente en zomer, het vocht komt op en de knoppen bloeien. En de vruchten 
beginnen te groeien, terwijl de hele natuur zich uitbreidt. Zelfexpressie, al die individuele 
appels en peren en perziken, en aardbeien en wortelen, en van alles en nog wat. En dat is 
allemaal aan het groeien. En het breidt zich allemaal uit. Dat gebeurt allemaal door Stier, 
Tweelingen, Kreeft, Leeuw. En Leeuw is dat hoogtepunt van die expressie, van binnen naar 
buiten. Ik druk me van binnen naar buiten uit. Dus Leeuw is als het begin van zelfexpressie. 
En dan gaat ie door Maagd en Weegschaal, en dat is meer de oogst, waarbij je de appelen 
gaat plukken. Of je trekt de wortelen uit de grond, en dan begin je als het ware…  en tegen 
de tijd dat je bij Schorpioen aankomt, Schorpioen heeft te maken met loslaten. Schorpioen is 
het seizoen waarbij de bladeren van de bomen vallen. Het vruchtwater rijst niet langer meer, 
het daalt naar de grond. De natuur herleeft als het ware in zichzelf en bereidt zich voor op de 
winter. En de zaadjes die worden losgelaten vallen in de grond waar ze even een tijdje gaan 
overwinteren. Tot de volgende lente. Dus deze Schorpioen is het seizoen van loslaten.   
Van mij, mijn zelfexpressie, mijn individualiteit, wat ik wil, wie ik ben. Ik, ik, ik, mij, mij, mij, 
mij. 
Een soort geboorte in Leeuw. In voorbereiding op Boogschutter. 
Boogschutter door Vissen is transpersoonlijk en kosmisch. En collectieve expressie.  
 
Dus deze Schorpioen is die plek waar een soort conflict plaatsvindt. Er is een conflict tussen 
wat ik wil en wat de relatie vraagt. Wat de zaak wil, wat de belastinginspecteur wil. Wat de 
overheid, of de kerk of de gemeenschap wil, of waar we ook toe behoren. Dat legt als het 
ware een druk op ons. En dat is wat echt een druk op ons legt op dit moment. Mars in 
Schorpioen vierkant Pluto. En heeft zojuist vierkant gestaan met Saturnus.  
En deze Pluto en Saturnus in Steenbok is de externe wereld die veel van ons eist. Want het 
patriarchaat gaat omvallen. We kunnen de protesten overal ter wereld zien tegen alle 
patriarchen. 
Dus er is veel spanning op dit moment. We staan met veel mensen onder druk en het is niet 
de regering, het is moeder natuur. Ik ben hier in Noord-Californië en ze hebben 
stroomstoringen, en er is overal chaos en de diepvriezers gaat ontdooien en de stoplichten 
werken niet. Het is gewoon waanzinnig hier. Dus ja, als het niet moeder natuur is, is het het 
gas- en lichtbedrijf PG&E. Dat staat voor Pacific Gas and Electric die de elektriciteit afsluiten, 
zodat ze niet worden aangeklaagd voor hun belabberde onderhoud en al hun zooi, maar ik 
zal daar niet verder op ingaan, omdat er velen van jullie niet hier zijn. 
 
Waar we wel naar willen kijken, is deze situatie…  oh, ik krijg gezelschap. Oh wow, over 
afleiding gesproken. Dat is precies waar ik het over heb, we worden ermee geconfronteerd. 
Dat wil zeggen in onze relaties, in zaken, in romantiek en met geliefden, en alles heeft 
invloed op ons. Moeder natuur heeft invloed op ons. Het is alsof de buitenwereld pressie 
uitoefent op de binnenwereld.  
Dus dit is een tijd – zoals ik al zei  – waarin het voelt alsof de lente en de zomer een soort 
grote inademing is, en het is.. nee, nee het is precies andersom; de lente en de zomer is als 
uitademen. Ik ga erop uit; ik ga mezelf naar buiten brengen. En nu is het tijd waarin die 
uitademing naar binnen gaat en verandert in een inademing. 
 
En hier is waar Schorpioen te maken heeft met ‘vertrouwen’. Het heeft ook te maken met 
nederigheid. Het is deemoedig. Die krachten die buiten onze controle liggen, of het nu 
anderen zijn, of banken of overheden of wat dan ook, kunnen we niet controleren. We zullen 



het moeten integreren op de een of andere manier, we moeten het integreren. En dit 
veroorzaakt een innerlijke transformatie.  
 
Dit is osmose. Ik word waar ik toe behoor, ik geef me over op een bepaalde manier, aan 
deze externe macht. En het maakt me nog krachtiger. Hoe meer ik… twee kunnen meer als 
één. Duizend mensen kunnen meer dan één. Hoe meer ik samenwerk, hoe meer ik me 
verbind, hoe meer ik kan vertrouwen. En hoe meer ik mezelf echt kan openen en hoe meer 
ik kan toelaten als het gaat om de mening van mijn partner, behoeften, angsten, gevoelens, 
om echt mezelf te veranderen en wie ik ben. En ik ben ertoe bereid, maar bij deze bereidheid 
ben ik eigenlijk meesterschap aan het verkrijgen. Ik zie mezelf, ik zie mijn weerstand tegen 
het loslaten van mijn oude ‘zelf’. Van mijn kleine zelf. We worden afgepeld, we worden 
gereduceerd tot het essentiële. 
 
Dat is waar Saturnus en Pluto mee te maken hebben. Dit is waar 2020 over gaat. We 
worden gereduceerd en teruggebracht naar onze essentie. Wat is essentieel voor jou? Is het 
liefde, relatie, macht, geld, seks, roem, fortuin? Dit is echt… en wie deelt jouw gezamenlijke 
waarden? Wie wil dezelfde dingen die ik wil?  
 
Ik wil die mensen vertrouwen. Weet je, dit is een tijd van keuzes; met wie verbinden we ons. 
Wie vertrouwen we? Welke relaties gaan we echt verdiepen? En cultiveren we? En overgave 
en waar wijden we ons aan? En welke relaties remmen ons af?  
Welke relaties, welke waarden, welke prioriteiten, welke acties, welke activiteiten? Welke 
baan? Wat vraagt onze tijd wat niet langer deel is van ons? Maakt niet langer deel uit van de 
toekomst. Niet langer deel van waar we naar toe gaan? Dit is waar de Maan die naar 
Waterman, de toekomst over gaat. En de toekomst roept ons op om het verleden los te 
laten. 
Dus dat is bepalend, het is beslissend. Wat is nu precies mijn verleden? Wie was ik in het 
verleden? 
En wie wil ik zijn in de toekomst? 
 
Dus we vormen onszelf, op dit moment, met die beslissingen.   
En die dragen weer vruchten in het volgende seizoen, of als we het verpesten of zoiets… 
dan zouden we naar beneden kunnen donderen. Dan gaan we naar beneden. 
Maar ik zou willen zeggen dat als het gaat om de directe toekomst, en wat hier gebeurt, dat 
ik denk dat met die Mars vierkant Pluto aanstaande dinsdag, we opnieuw tegen elkaar 
oplopen, revolutie, verzet, de dingen zullen echt… het zijn niet alleen maar branden die 
dingen wegvagen. Er zijn vele factoren die het verleden wegvagen.  
Dat vind ik gaaf, het verleden wegvagen. 
 
En dan, zodra… Mars gaat dan weg uit Weegschaal, en gaat Schorpioen binnen, en wat 
gaat hij dan doen? Mars is een herrieschopper. Mars zegt ‘kom op, laten we… laten we 
ervoor gaan, laten we het voortouw nemen; laten we de dingen oprakelen, laten we de boel 
omroeren. 
Hij gaat naar Schorpioen en komt in oppositie met Uranus over een paar weken. 
 
Dus wat ik denk, ik denk dat we een hele kleine soort pauze krijgen, zo van ‘dong’, een hele 
korte pauze begin december, als de Zon naar Boogschutter gaat en Venus naar 
Boogschutter gaat. En over drie weken als Mercurius vooruit gaat lopen, dan zal er een soort 
opschorting zijn. Als Mars naar Boogschutter gaat gaan de dingen iets beter. Maar dan, gaat 
de Zon naar Steenbok. 
 



Dus er zijn nu een aantal verschillende factoren, die echt veel stress veroorzaken en frictie 
en ik kan niet echt zien dat dat ophoudt. Dus het is echt alsof we lucht komen happen, begin 
december, en wat je dan zult willen doen is een enorme hap adem nemen, want we weten 
dat we 2020 ingaan. We weten dat we in… Jupiter zal naar Steenbok gaan begin december.  
En dan bouwen we op naar die Jupiter/Saturnus/Pluto-conjunctie. En 2020 zal de wisseling 
van de wacht gaan betekenen, het einde van het patriarchaat, en dat zal niet soepel gaan. 
 
Ik heb het gevoel dat…  alsof we een leegte, een uitholling hebben. Die leegte is het 
patriarchaat, oude mannelijke dominante hiërarchische elite machten die heersen over de 
massa, en we willen naar het Watermantijdperk toe, waarin het een gelijkwaardig speelveld 
is, en de bronnen worden gelijkwaardig verdeeld.  
En er is dus sprake van de val van die hiërarchie. Dit is niet iets dat in één nacht zal 
gebeuren.  En… het punt is dat het geweldig zou zijn als de patriarchen het los gaan laten.   
Dat is waar echt om geroepen wordt op dit moment. 
En we hebben allemaal een patriarch in ieder van ons. We hebben allemaal te maken met 
een Saturnus. We hebben allemaal te maken met een Saturnus en Pluto ergens. 
Maar het gaat dus om een loslaten van mijn eigen individuele eigenbelang, en opgaan in, 
verenigen en verbinden met ondernemingen en andere mensen, die over welvaart en zorg 
voor de massa gaan, voor de samenleving, voor anderen. 
 
Ik denk dat die man een visser is of zoiets. En hij komt hier naar beneden en hij gaat vissen. 
Oké dan maar… 
Dus dit is zo’n beetje waar dit over gaat. Laat ik naar de mantra gaan want dit is leidt alleen 
maar tot raaskallen. Ik zit er half in en ben er half uit. 
 
Als de seizoenen wisselen 
weet alles in de natuur 
er is een tijd voor zelfexpressie  
en een tijd om los te laten.  
 
Dit is een tijd, Schorpioen is een tijd van loslaten. En wat het gaat zijn met deze Mercurius 
retrograde, is diepe intieme gesprekken, met onze diepe intieme partners en geliefden.  Die 
zullen gaan onthullen dat diepe innerlijke angsten liggen om te los te laten. 
Diepe innerlijke obsessies, wat vastzittende aspecten zijn in onze identiteit, en van wie we 
werkelijk denken dat we zijn.  
Raad eens wat? Wie we werkelijk denken dat we zijn, is wie we werkelijk WAREN. 
Je zult die identiteit moeten pakken, de Zon is onze identiteit die door Schorpioen gaat, het is 
tijd om onze identiteit te transmuteren (veranderen) door relaties en partnerschappen, naar 
iets groters. 
Dit is de verandering van de slang in een adelaar. 
Schorpioen is dat dubbele teken; het is de slangen-energie, maar die verandert in een 
adelaar. 
 
Dus nog één keer: 
 
Als de seizoenen wisselen 
weet alles in de natuur 
er is een tijd voor zelfexpressie  
en een tijd om los te laten.  
 



Dat je mag loslaten in gratie, schoonheid en stijl. En door dat geboortekanaal te gaan. Door 
dat wormgat, door het oog van de naald, naar een grotere jij. Oh ja! 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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