
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 6 november 2019 

Hallo, goedemiddag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport voor 6 november 2019.  
Ik ben hier in Sierra hot Springs. Ze laten me niet toe met een camera bij de Hot Springs, 
dus ik zal het deze keer vanuit het bos moeten doen en dat is hier zo mooi. 
Dit is de derde opname, want ik ben zo ontspannen hier, dat ik de eerste twee video’s heb 
verknald, want Vissen, Maan in Vissen conjunct Neptunus een beetje luchtig is.  
 
Maar vrijdag gaat de Maan naar Ram. En blijft in Ram, komt Cheiron tegen, komt vierkant 
met Saturnus en Pluto in het weekend en ze gaat dan zondag naar Stier en komt dan samen 
met Uranus.  Boem! Maar komt daarvoor tot een volle Maan.  Volle Maan op 19 graden en 
52 minuten Stier in oppostie met de Zon en Mercurius. Die staan de hele week conjunct als 
retrograde Mercurius voorbij komt en voor de Zon langs passeert.  En die komt in feite 
tussen ons en de Zon in te staan.   
Ik zal iets vertellen over wat dat inhoudt. 
 
Maar na die volle Maan is het heel duidelijk dat dat dan plaatsvindt, dat is dinsdag.  En 
daarnaast staat Mars sextiel met Jupiter, Mercurius en de Zon staan sextiel met Pluto en 
Saturnus. 
We hebben met die sextielen te maken. Saturnus is sextiel Neptunus, dus de Zon en 
Mercurius staan driehoek met Neptunus. Dus we hebben een aantal driehoeken en 
sextielen. 
Kijk hier staat een klein altaartje met wat kristallen erop hier in het bos. Ik vraag me af wie 
hier geweest is, iemand doet een bepaalde ceremonie of zoiets. Laat ik dat eens uitzoeken. 
 
Maar goed, Venus is ook op weg naar Boogschutter. En zij komt vierkant te staan met 
Neptunus, maar dat is niet eerder dan aanstaande donderdag. Ik zal daar waarschijnlijk in 
het rapport van volgende week iets over vertellen. 
 
En dit is een prachtig beeld. Dit zijn een paar hele mooie kristallen, ik weet niet of je dat op 
de camera kunt zien. Maar goed, laat ik er maar even naar kijken en dan met jullie gaan 
praten. 
 
Oké allemaal.  
Nou, zoals ik al zei, met de Maan in Vissen vierkant Venus daar bovenin in Boogschutter 
conjunct Neptunus, dat is wel een beetje aan de kalme rustige kant vandaag. Dan kun je een 
beetje zelfingenomen zijn en wat teveel chocolade eten, of cake of zoetigheid of zoiets met 
de Maan vierkant Venus. Maar we zullen allemaal gewoon doorleven. 
Maar er zijn van die grote, intense, zware en moeilijke aspecten bezig deze week.  Het is 
een beetje van ‘time-out, time-out’.   Pauze, tijd voor pauze; dat is wel fijn. 
 
Mars die door Weegschaal gaat, Mars is niet zo confronterend, maar meer van ‘laten we wat 
rustig aan doen en niet strijden over van alles en nog wat.’ We hebben het vierkant Saturnus 
en Pluto gehad afgelopen week, en ik heb het daarover gehad.  
Maar nu hebben we een aantal weken voordat Mars naar Schorpioen gaat. En in die paar 
weken hebben we die sextielen en driehoeken. Tegen de 21e gaat de Zon weg uit 
Schorpioen en dan naar Boogschutter; Venus en Jupiter in Boogschutter. 2 of 3 december 
gaat Jupiter naar Steenbok, dus ik zie echt wat mooie aspecten, een aantal mooie dingen die 
gebeuren, waarin waarheden worden onthuld, de schaduw wordt onthuld, dat komt aan de 
oppervlakte. Maar ik denk dat veel dingen die we ‘fouten’ noemen worden rechtgetrokken. 
 



Dit is de tijd waarin we terug kunnen keren naar integriteit. We kunnen een beetje tot rust 
komen, dingen heroverwegen met deze retrograde Mercurius. Onze afspraken, onze 
doelstellingen, onze relaties; en duidelijk onze overtuigingen en ideeën en doelstellingen die 
onze relaties vormen. 
En als we onze doelstellingen veranderen en onze doelen en waarden, veranderen we ook 
onze relaties.  
En dit is wat Schorpioen en Stier, deze as van de volle Maan, en wat we moeten begrijpen… 
we hadden een nieuwe Maan in Schorpioen, ongeveer een week geleden, en nu – twee 
weken later, volgende week dinsdag – hebben we deze volle Maan in Stier en Schorpioen. 
 
Stier en Schorpioen is de overlevings-as. En het is een vaste as. Het wil volhouden, 
onderhouden, consolideren, als het verstevigen van een sneeuwbal. Laten we het steviger 
maken. Laten we onze relatie steviger maken, laten we onze bankrekening verstevigen, 
laten we het verzekeren. Laten we de touwen strak trekken, de zeilen hijsen, laten we ons 
ervan verzekeren dat die knopen goed en strak zijn. Maak het in orde, maak het solide.  
Deze Maan in Stier is echt een hele goede energie, maar zoals ik al zei: Uranus is daar. 
 
En dus hebben we te maken met die kuilen in de weg. En zoals Mars, in de komende weken, 
Mars in Weegschaal, zal vriendelijk zijn en zeggen ‘oké’. Maar zodra hij Schorpioen 
binnengaat, gaat die in oppositie staan met Uranus. En dan ‘Boem’ dat zal echt onverwachte 
en plotselinge schokken gaan brengen. Verrassingen, situaties, condities, financieel en 
anderszins, die onze veiligheid kunnen bedreigen. 
 
En dit heeft ook veel te maken met de maansknopen, die staan in de veiligheids-as van 
Kreeft en Steenbok. Dus er is veel aarde/water, aarde/water aan de gang hier. En de aarde 
en water is de innerlijke vrouwelijke wereld die op zoek is naar iets stevigs, iets stabiels, iets 
wat zekerheid biedt, en dit is een tijd van verandering. 
 
Dus dit kan ontwrichtend zijn, het kan verstorend zijn als je je wilt hechten of je wilt je ergens 
vestigen, of je denkt dat iets stabiel is, en dan komt er plotseling een schok of een 
verrassing, een email, een rekening in de post, of wat dan ook. Een telefoontje of zoiets, en 
dan is het ‘Waaat?’   
Dus er is die heen en weer-beweging bezig deze week. En dat is wat de mantra voor deze 
week heeft doen ontstaan, want dit is niet alleen voor deze periode in november, maar gaat 
ook door in december, en ik moet zeggen, zelfs door heel 2020. 
 
In heel 2020 is er deze energie van een achtbaan. En het is geen geleidelijke, gemakkelijke 
achtbaan. Het is een zig-zag achtbaan en die slingert ons op en neer en naar overal om ons 
heen. Er zal goed nieuws zijn, er zal slecht nieuws zijn. Er zullen mensen zijn die succes 
zullen hebben, er zullen mensen zijn die falen of worden opgesloten of worden weggestopt. 
Er zullen mensen vooruitkomen en gaan groeien. Het is echt… we gaan veel tegenstellingen 
zien. De paradox zal ons om de oren slaan. En dat is ‘is dit een goede tijd of een slechte 
tijd?’ ‘Heb ik een goede tijd of een slechte tijd? Want als ik naar die kant kijk heb ik een 
goede tijd, en als ik naar die kant kijk is het een slechte tijd.’  
Het is een gemengde rugzak die eraan zit te komen met Jupiter/Saturnus. 
We zullen meer dan genoeg tijd hebben om daarover te praten in 2020.  
 
Maar, zoals ik al zei, het komt er nu aan; Jupiter bevindt zich in de laatste graden van 
Boogschutter, conjunct met het Galactische Centrum, en die brengt echt de waarheid naar 
ons toe. 



Natuurwetten; de waarheid. Over de waarheid gesproken; ik kom hier naar toe in dit rustige 
stukje bos, en wat zie ik, een tractor. Precies middenin mijn Pele-rapport. Dit is wat ik bedoel. 
Hier is het dan. Het is zo’n verdomde graafmachine. 
Zo van: alles gaat lekker, alles is mooi, en je hebt het naar je zin en dan komt er een 
graafmachine voorbij middenin je video. Kom op zeg! Jeez… Hoe groot is die kans? 
 
Ik denk tegelijkertijd dat de belangrijkste nadruk van deze volle Maan in Stier en Schorpioen, 
moet liggen op – zoals ik al eerder zei – het diep moeten gaan. En nieuwe bronnen van 
zekerheid vinden. Nieuwe inkomstenbronnen. Nieuwe manieren, nieuwe waarden. En ik heb 
echt het gevoel, waar ik het afgelopen week over had, hoe Schorpioen als het ware de dood 
is van dit individuele egoïsme, om geboorte te geven aan de transpersoonlijke, grotere, 
bredere, wijdere visie.  
 
En Stier gaat over ‘mijn overleving’, en Schorpioen gaat over ‘wij’, die onze bronnen 
samenvoegen, onze ideeën samenbrengen, onze invloed en onze macht en onze 
intelligentie die we in elkaar weven om echt ervoor te gaan en meer te kunnen doen. Dus 
wat we kunnen tegenkomen is een vorm van polarisatie in de komende week. 
Tussen ‘zal ik dit voor mezelf houden, of zal ik het delen’.  
Of: zal ik meewerken en compromissen sluiten met mijn zakenpartner of mijn geliefde, en de 
relatie gaan verdiepen, of moet ik een stap achteruit doen en me terugtrekken. En naar mijn 
eigen vermogen kijken en naar mijn lijf, en echt bezorgd zijn, voorzichtig en behoedzaam 
over mijn bezittingen, over mijn fysieke seksualiteit en mijn fysieke welbevinden en 
gewoon…     
 
Dus Stier gaat over zelfbehoud dus je kunt een beetje dat getouwtrek voelen.  
Vanzelfsprekend is de Maan in oppositie met Mercurius ook altijd een indicatie voor mijn 
‘hoofd’ (Mercurius) en de Maan staat voor ‘mijn gevoelens’. En als die tegenover elkaar 
liggen kan het ingewikkeld zijn; mijn gevoelens zeggen me dat ik dit moet doen, en mijn 
hoofd zegt met logica dat ik dat zou moeten doen.  En uiteraard ga ik voor de Maan, ik ga 
voor het intuïtieve, mijn onderbuikgevoel, het gevoel, de emotie. Dit is wat echt wat de volle 
verlichting gaat brengen in de situatie. 
 
Dus met die hobbelige wegen die er in de rest van deze maand aan zitten te komen, en in 
heel 2020, als we tot het einde komen van duizenden jaren patriarchaat, zullen we moeten 
onthouden dat sommige dingen beter zullen worden. En sommige dingen zullen erger 
worden. 
Het handhaven van gelijkmoedigheid is nu mijn belangrijkste taak. 
 
Dus we zullen instituten en instellingen tegenkomen, of het nu educatief, overheid- of 
financieel of familie-gerelateerd is, of wat dan ook. Dat zal afbrokkelen en opnieuw wortel 
willen schieten en oprijzen. En de rebellen willen het van de dictators overnemen en zo. En 
er is binnen al dit winnen en verliezen en wie wint er en wie verliest er, wie krijgt al het geld 
en wie verliest zijn leven voor zijn geld of zoiets.. met al die tegengestelde krachten en men 
wil dat je je achter hun team schaart, of aan hun kant staat, of dat je je aansluit bij hun 
religie, of hun politieke partij, of dat je de dingen vanuit hun standpunt bekijkt, en het is als 
die grote ‘grijper’ die bezig is met ‘hoe meer mensen op dezelfde manier denken als ik, hoe 
meer ik gelijk heb,’ dus ik wil een beïnvloeder worden, met allerlei volgers, en dat maakt dat 
ik meer gelijk heb. En dan kan ik emotioneel zekerder en stabieler worden, wetend dat ik 
gelijk heb.  
Maar, misschien heb je dat niet… 
 



Dus we zullen voorzichtig moeten zijn met die beïnvloeders, we zullen voorzichtig moeten 
zijn met de leraren en de goeroes, en de politici en de religieuze figuren die allemaal 
proberen om onze aandacht te krijgen en ons geld en onze tijd, en dat we ze gaan volgen 
zodat ze groter en beter zijn of zoiets.  
 
De noordknoop staat in Kreeft, en daar is ie zeker nog tot mei volgend jaar. Het evolutionaire 
pad is onszelf binnen in onszelf te centreren en gelijkmoedigheid te handhaven.  
Gelijkmoedigheid is evenwicht, rust, vrede, geluk, vreugde, ongeacht de schommeling en de 
ruwe weg, of de hobbels of de bliksem etcetera. 
Het is beter om te zeggen ‘ik blijf bij mijzelf, ik zit in mijn centrum, ik ben zelfvoorzienend, of 
het nu gaat om de gas en electra-bedrijven, moeder natuur, de bank of de belastingen… het 
gaat erom dat je daar terechtkomt, en dat kan om vereenvoudiging vragen, of dat je het 
kleiner maakt, of dat je sommige verplichtingen en lasten moet weghalen, want Stier wil dat 
je die sneeuwbal steviger en compacter maakt. 
Die wil echt dat het rechtuit, simpel, helder, solide is.  Boem, geen zorgen meer, geen 
ongerustheid meer. 
 
Dus het gaat erom dat we naar binnen gaan en die gelijkmoedigheid vinden in onszelf. En 
dat we niet een heleboel likes en abonnees willen hebben, of vrienden of geld, of 
complimenten of noem het ‘leuk gevonden worden’, of wat dan ook. Maar gewoon echt die 
fontein van jeugdigheid worden, of die bron van vreugde en licht in de wereld. Een baken. 
Dus dit is de transformatie die kan plaatsvinden in deze tijd als we er echt in gaan zitten en 
gaan verstevigen wie we zijn, waar we voor willen gaan, de gelijkgestemde zielen en wezens 
waar we ons mee willen verbinden, in combinatie met vreugde. Zodat we werkelijk het 
nieuwe tijdperk kunnen verspreiden. 
Dus:  
 
Sommige dingen zullen beter worden 
sommige dingen zullen erger worden 
Het handhaven van gelijkmoedigheid 
is nu mijn belangrijkste taak 
 
Dat je diep naar beneden in jezelf kunt afdalen. Verlaag je zwaartepunt, adem helemaal naar 
beneden naar je buik.  
Net als met de motor en dat soort dingen, hoe meer je je zwaartepunt kunt verlagen (in de 
bocht) hoe meer je kunt leunen in die bochten. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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