
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 11 december 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 11 december 2019. 
Het is volle Maan in Tweelingen, op 19 graden en 52 minuten. En dat zal plaatsvinden over 
ongeveer 14 uur vanaf dit rapport. Dan is het ongeveer 9 uur CST of zoiets. Maar voor mij is 
het koffietijd. 
Kijk hier maar eens. Ik was van plan om de berg op te gaan vandaag en deze rapportage 
met een mooi uitzicht op de achtergrond te doen, maar er ligt teveel werk om te doen, een 
beetje teveel, dus in plaats daarvan doe ik dit koffieverslag en een bananenverslag, en praat 
ik wat over deze volle Maan. 
 
Wat is er nog meer aan de hand; Venus. We hebben Venus die zit ingeklemd tussen Pluto 
en Saturnus, oh jee. Venus conjunct Saturnus, vandaag. Morgen staat ze precies tussen 
Saturnus en Pluto in, en dan staat ze vrijdag conjunct Pluto.  
De Maan gaat naar Kreeft en die komt in oppositie te staan met die kleine verzameling; 
Kreeft naar Steenbok. Ze gaat donderdag naar Kreeft, en vrijdag, het goede nieuws, is dat 
Mars driehoek Neptunus. Heel mooi. En uiteraard is dit Schorpioen, Mars staat nog altijd in 
Schorpioen, neemt alle tijd. En de Maan in Kreeft, Neptunus in Vissen dus we hebben een 
grote driehoek in water. Dat zal heel mooi zijn. Dat is vrijdag. Dus dat is mooi. 
 
En zaterdag komt de Maan in oppositie met Venus, Saturnus en Pluto. Zoals ik afgelopen 
week al zei, we hebben Jupiter driehoek Uranus, dat was de hele afgelopen week en gaat 
ook deze hele week nog door. Het is zondag exact en daarna gaat het door tot in de 
volgende week. 
 
Dit is één koffieplant. Dat is heel veel koffie, ik wil meer van dit soort planten neerzetten. Dat 
is geweldig. Onze eigen koffie branden. 
Maar goed, dat is waar ik het vandaag over wil hebben. En dat is genoeg, dus ik ga naar de 
camera toe. 
 
Fijne feestdagen! Tjonge jonge, die verdraaide feestdagen.  
Waar ga ik het vandaag over hebben? Nou, een ding wat ik wil benoemen dus ik zal maar 
verder gaan, want ik wil het echt hebben over Venus, Saturnus en Pluto. En ik zei dit al 
eerder; als Mars naar Schorpioen gaat, en hij staat tot 3 januari in Schorpioen, kan het me 
niet veel schelen of hij driehoek staat met Neptunus of sextiel, of het maakt me niet uit welke 
aspecten het zijn. Mars in Schorpioen is Mars in Schorpioen, en dat wil de drek naar boven 
trekken. Het is intens.   
 
En we hebben Saturnus naar Pluto, de heerser van Schorpioen en nu Venus die op Pluto 
afloopt, dan hebben we het over intens, intens, intens. En dan komt daar nog eens de volle 
Maan bovenop, en dan is het aaaah! Geen wonder dat we de mantra voor vandaag zo zien, 
het is intens.   
En je zou kunnen zeggen, ‘oh, het is Black Friday, en de kerst komt eraan en dit en dat en 
familie en zo’. Het maakt niet uit hoe je het noemt, Steenbok op zichzelf, Jupiter die door 
Steenbok gaat, Jupiter conjunct de zuidelijke maansknoop, dit gaat over intensiteit.  
Intensiteit. 
 
En laten we eens kijken waar dit over gaat en wat dat betekent binnen het evolutionaire 
schema, in ons evolutionaire pad. In elke cyclus komt deze Schorpioen-energie voor, Mars in 
Schorpioen en dan komt deze Steenbok-energie en die intensiteit is reëel, het is bijna zoiets 
als externe krachten. Noem het zielekrachten buiten het gebied van egobewustzijn, dus we 



kunnen het projecteren op onze meest intieme partners, op de politiemensen, op het weer, 
maar het zijn externe krachten. Het voelt ook als krachten van buiten. 
Maar onze onbewuste ziel die in verbinding staat met het collectieve onbewuste zet als het 
ware een val op. Nee… het is geen valstrik. Het is een test. Het is wasdom, het is 
evoluerend, het is groeien en uitbreiding van ons bewustzijn naar nieuwe gebieden. 
 
Ik vind het ook goed, ik dacht eraan bij de mantra van vandaag, ik voel me als een noot in 
een notenkraker. Je weet wel, de notenkraker, snap je ‘m? Ik voel me als een noot in een 
notenkraker, die echt helemaal wordt samengeperst. Maar toen bedacht ik me ook, het zou 
ook een sinaasappel kunnen zijn in de pers. Die echt helemaal wordt uitgeperst. 
Het zou een baby kunnen zijn die echt helemaal wordt samengeperst, het heeft te maken 
met dat samenpersen. En hoe loopt dat af, waar gaat het om? 
 
Je kraakt de noot om echt dat goede heerlijke ‘vlees’ van binnen te krijgen. En je perst het 
sap en je gooit de oranje schil weg, bij de noot gooi je de schelp weg. Alleen het is niet zo 
dat de baby de moeder weg gooit. Maar je kunt alleen de analogie tot zover begrijpen. Maar 
je krijgt het wel helder hier, het is een proces van afpellen. Er is sprake van een loslaat-
proces.  En dit proces van de dood, we zitten in dat proces. Het is een tweeledige fase van 
Saturnus die Pluto benadert (overlapping) of Jupiter die Pluto nadert, Mars die op Pluto 
afloopt, en met Venus bijna bovenop Pluto. Dus het is zo dat iedereen… we voelen echt 
allemaal dat gevoel van uitgeperst worden. 
 
En het is bijna zo alsof ik het gevoel heb… deze samenpersing kan ook zijn, waar we ons als 
lichtwerkers op willen focussen, of hoe je jezelf ook wilt noemen; een evoluerende lichtstraal. 
We willen groeien door wat er na die samenpersing komt. Het sinaasappelsap is geweldig, 
de walnoot smaakt heerlijk, of wat dan ook. De baby is schattig. We geven geboorte aan een 
nieuw tijdperk. We komen terecht in het Watermantijdperk. We verlaten een oud paradigma, 
een oud patriarchaal tijdperk. 
 
Maar ik heb zo sterk het gevoel dat het meer zoiets is als ‘stel je een kip voor die uit een ei 
komt kruipen’. Denk maar aan een kuikentje dat geboren wordt, dat heeft gewoon het instinct 
om te beginnen met ‘pikken’. Ik ga mijn ei openbreken.  Dus er is aan de ene kant dat 
anticiperen, het is spannend, er komt iets nieuws, en ik breek dat ei open en dat is Wow!!! 
 
Het gebeurt plotseling en het kan overweldigend zijn, het is teveel, als het onbekende. Zo 
van: ik zie het niet, ik heb geen plan, ik heb geen omgangsmechanisme om om te kunnen 
gaan met iets waar ik nog nooit mee te maken heb gehad. En ik wil terug in dat ei. Ik wil 
terug naar de bekende en vertrouwde gewoontes, emoties, herinneringen, reacties uit mijn 
kindertijd, kinderlijke reacties. Ik wil met mijn relaties omgaan zoals ik altijd met relaties ben 
omgegaan. Ik wil geld maken op de manier zoals ik altijd geld wist te verdienen. Ik wil blijven 
wonen waar ik altijd woonde omdat, wanneer ik wordt van de rand wordt geduwd, of uit mijn 
ei wordt geduwd, of mijn notendop wordt opengebroken, dat oncomfortabel is, het is eng, ik 
voel me onzeker, ik voel me tekortschieten als ik de confrontatie met het onbekende aan ga.  
En het oncontroleerbare. 
 
Dus we kunnen allemaal het gevoel hebben dat we als in een spiraal uit onze persoonlijke 
controle worden gezogen. En dat gebeurt ook. Nee hoor. Het vraagt alleen wel wat tijd. Dus 
we bevinden ons in dat gebied, noem het een test, ja dat kuikentje komt eruit, dus oké, ga je 
het leven aan of ga je dood, zul je het overleven. Sommige dingen van die Schorpioen-Stier 
as hebben veel te maken met overleven. Gaan we dit overleven? 
 



Venus is de heerser van Stier. Laten we naar Venus kijken. Venus staat conjunct Saturnus, 
dat is zojuist gebeurd, hij staat op 19 graden. Op dit moment staan ze beide op dezelfde 
graad. En dit is in de afgelopen dagen dat Venus Saturnus aan het naderen is. En het is echt 
tijd om te gaan kijken naar… dat gebeurt één keer per jaar, dat gaat dan helemaal rond in 
het afgelopen jaar, en Venus heeft te maken met liefde en geld. Liefde en geld, en Saturnus 
gaat over vorm en structuur.  Hoe geef ik vorm en structuur aan mijn relatie, hoe geef ik vorm 
en structuur aan mijn financiën, hoe doe ik dit en dat?  
En Venus loopt op Pluto af dus dan kunnen we ook allemaal het gevoel hebben dat Venus 
(ons geld) wordt weggenomen door Pluto (de dood). De dood van onze financiën. De dood 
van onze relaties. 
 
Wat we moeten begrijpen is dat er geen dood bestaat in de astrologie. Er is alleen maar 
transformatie. We kunnen de dingen niet meer doen op dezelfde manier als we ze altijd 
hebben gedaan. Dus er zit altijd een gapend gat tussen het loslaten van het bekende, het 
vertrouwde, het verleden, ten opzichte van het hebben van een plan of een structuur of een 
vorm of een nieuwe manier om het te doen. 
Ik zal die nieuwe manier van ‘zijn’ moeten creëren. We zullen een nieuwe samenleving 
moeten creëren, we zullen nieuwe manieren van regeren moeten creëren. We zullen nieuwe 
manieren moeten creëren om zaken te doen. Er zijn heel veel nieuwe dingen die we zullen 
moeten creëren. Die zijn op dit moment nog niet gecreëerd.   
 
We stappen niet van de een op de andere boot. Het Watermantijdperk is er niet. We stappen 
van de boot af, we lopen over de plank. En we springen, vallen of worden geduwd in dat 
verdomde water. Je kunt beter gaan leren zwemmen. Ja ja, creëren is een rommelig proces. 
Dus we gaan knoeien met het project van de mensheid, dat is wat ze zeggen. Ga erin, en 
weet dat je het dan gaat op-... piep! Je gaat het omspitten. Stel je dat voor. 
 
En weet je dat fouten zult gaan maken, weet dat je het gaat verknallen, weet dat je er een 
zooitje van gaat maken, maar je doet je best. En het gaat meer om een oordeel te vellen 
over de intentie, dan de feitelijke uitkomst of om de fenomenen, maar kijk naar de intentie.  
En dit is waar de integriteit om de hoek komt kijken, en dit waar Steenbok actief wordt. En dit 
zijn de waarden van Venus, en mijn waarden. Dit is echt een tijd van hervormen en 
herstructureren van onze relaties, vanuit een meer volwassen, objectief standpunt. We 
groeien allemaal samen, met elkaar op. En dat betekent meer verantwoordelijkheid nemen 
voor alles wat we verknald hebben. Van alles uit het verleden, fouten die allemaal 
terugkeren, ons en onze partners achtervolgen. En dat herinnert ons eraan hoe we een beter 
mens kunnen worden. Een beter mens zijn? Een verbeterde versie worden van onszelf.  
 
Dus Venus Pluto gaat over de vlinder, die uit de cocon kruipt. En wat we moeten onthouden 
is net als het kuiken dat uit het ei komt kruipen, en de baby die uit de baarmoeder komt, dat 
we heel gevoelig zijn, heel kwetsbaar, we worden heel gemakkelijk stuk gemaakt. Die vlinder 
breekt uit die cocon en zou een vleugel kunnen breken. En is dan dus niet in staat om te 
vliegen. Het geboorteproces is heel erg delicaat, het is een zeer delicaat proces. We zullen 
heel delicaat om moeten gaan met onszelf. We zullen echt – dit is de noordknoop in Kreeft, 
dit is Mars driehoek Neptunus –  ja, dit is een zeer ingewikkeld proces. 
 
Er zal altijd verdriet zijn en rouw, waar verlies is, en als we ons verleden kwijtraken. Als we 
het bekende en vertrouwde loslaten, kinderlijke patronen, en we groeien op om meer 
verantwoordelijkheid te nemen, en wat betekent dat? In onze relaties betekent dat ‘er zijn 
voor 



onze partner’. In onze families betekent dat er zijn voor onze familie. In de wereld betekent 
dat, dat je er bent voor de wereld. We moeten opstaan. Steenbok gaat over opstaan om 
onze plicht te vervullen. Dat is dus dat we… we zijn zelf de autoriteit of we zijn belangrijk, of 
we moeten ons tonen aan andere mensen. We moeten weg uit onze op onszelf gerichte, 
plezier-zoekende veiligheid of wat dan ook, onze eigen bekommernis. En echt anderen gaan 
dienen. Geven aan de wereld. Het gaat niet alleen maar om zelfvoldoening. 
 
Dus Saturnus conjunct Pluto eist, is super eisend, en nu met Venus, vereist iets van onze 
relaties, vereist iets van ons geld, onze baan. Er is heel veel wat we allemaal ervaren. Dat er 
iets van ons wordt vereist, of verwacht wordt, dat is een ander goed woord ervoor. En wij 
kunnen meer van onszelf verwachten. En dit is waar ‘schuldgevoel’ ook wordt geassocieerd 
met Saturnus en Steenbok. We kunnen ons schuldig voelen als we ons niet gaan tonen, of 
het gewenste doel bereiken. En niet aan de eisen en verwachtingen van anderen voldoen.    
 
Dus dat is maar een dun lijntje. De vlinder wil niet uit die cocon schieten, hij wil niet vast 
komen te zitten, op opgeslokt worden of sterven of verteerd worden in die cocon. Het gaat 
om dat geboorteproces, niet te snel en niet te langzaam, helemaal niet. Dus we willen het 
rustig aan doen, dit is de ademhaling, het relaxen. Ik schreef gisteren een quote op, de 
spiegel van de intimiteit, de ochtendmeditatie, die we altijd krijgen vanuit het ‘Center for 
healthy sex in Los Angeles’. Ik kan dit even snel bij je promoten. 
Maar de quote die ze gisteren hadden, was ‘als je stress wilt reduceren, doe het dan kalmer 
aan’.  
 
Ik vind dat geweldig, ik vind dat geweldig. En dat is niet altijd gemakkelijk om te doen. Het 
kalmer aan doen vereist soms het loslaten van wat ik had willen bereiken of mijn doel of mijn 
wat dan ook. Maar het is het ademhalen, kalm aan doen, laat je niet opjagen door externe 
eisen en verwachtingen van anderen. Maar ontmoet echt die ander en ga echt delen. En dit 
is waar Tweelingen/Boogschutter en de volle Maan actief zijn. Dit is een fantastische tijd voor 
echte bewuste dialogen, voor vreedzame communicatie, voor het delen van wat ik geloof, 
wat ik waardeer, waar ik naar toe wil. Een tijd voor het stellen van nieuwe doelen in onze 
relaties, nieuwe doelen in onze carrières, nieuwe doelen in ons leven. Dit is Saturnus met 
zijn doelen, Venus de liefde, relaties en geld en financiën. En met Pluto is het het 
evolutionaire, de kracht van de evolutie. Dus het is een zware tijd, maar een goede tijd.    
Dus:  
 
Ik voel me als een noot in een notenkraker,  
die echt wordt gekraakt.  
Wetend dat het een test is, zal ik mijn best doen, 
en niet vergeten adem te halen. 
 
Adem in, adem uit, laat het los. 
Dus dat is de boodschap van de sterren voor vandaag. 
Wat zal ik zeggen, wat doe ik vandaag. Vandaag heb ik mijn… kun je het zien?   
 
Oh help, ik vergeet twee dingen. Whoow!  Het eerste is dat er een superloterij plaatsvindt. 
Zo’n beetje de grootste astrologische loterij aller tijden. Met 33 winnaars, tienduizenden 
dollars aan prijzen, vrijkaart voor ‘Astrology rising’. Ik geef readings weg, we hebben een 
cursus Astrologie voor de ziel, mega veel prijzen, dat is prachtig. 
 
En zaterdag krijg ik de kans om Amanda Poole Walsh te interviewen. De oprichter van 
Astrology Hub, dat is een webinar. We gaan het hebben over 2020, over de astrologie die we 



kunnen verwachten en haar hele verhaal over Astrology Hub en hoe astrologie ons 
behulpzaam kan zijn. Ik ben daar heel enthousiast over. Dus er staan links hieronder in de 
aantekeningen. Links naar de loterij, links om je op te geven voor die webinar. En ja, dit is de 
tijd als het jaar ten einde loopt, waar veel dingen aan de oppervlakte komen. Het is goed om 
een idee te krijgen, zoals voor het kuiken dat uit het ei komt kruipen, hoe het nieuwe terrein 
van 2020 eruit ziet. 
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