
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 18 december 2019 

Hallo, goededag, Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 18 december 2019. Ik 
dacht erover om dit de wekelijkse tirade te noemen, of het wekelijkse ratelen. Ik voel het 
meer als razen vandaag.  
Maar ik ben hier beneden nu, de Zon staat vierkant met de Maan. De Maan staat daar op 26 
graden Maagd en staat vierkant met de Zon conjunct met het Galactische centrum op 26 
graden Boogschutter. Die Zon gaat door en door en door en zaterdag gaat hij naar 
Steenbok. Voor de winter-zonnewende. De langste nacht van het jaar op het noordelijk 
halfrond, de kortste nacht op het zuidelijk halfrond.  
 
Kijk daar eens, ik bevind me op een heilige plek, de inheemse bevolking zegt ‘een 
samenvloeiing waar twee rivierstromen bij elkaar komen. Dat is een zeer sacrale vereniging.  
Hebben we zoiets, je kunt het daar zien. Ik houd echt van deze plek, sla het in je op. Ik zal 
wat omhoog gaan en je die bomen even laten zien, we hebben hier in deze tijd met brulapen 
te maken. Misschien kan ik er een in het beeld vangen voor deze rapportage.  
 
Waar was ik gebleven. Oh ja, de Zon en de Maan. Morgen is een belangrijke dag, dan staat 
Mercurius exact vierkant met Neptunus in een driekwart vierkant. En Venus gaat weg uit de 
aardse Steenbok en breekt vrij. Ze bevrijdt zichzelf. Ze rijst op uit de onderwereld-conjunctie 
met Pluto. We zijn als het ware allemaal ondergedoken geweest, en we komen weer aan de 
oppervlakte. Venus gaat naar Waterman. Absoluut geweldig en mooi. Dat is donderdag, dus 
morgen. 
En zaterdag gaat de Zon Steenbok binnen.    
 
De Maan komt er tegen die tijd ook aan, donderdag gaat ze door Weegschaal. En tegen 
zaterdag gaat ze door en komt ze in Schorpioen. Halleluja.  
Ze komt eerst vierkant met Venus, dan in oppositie met Uranus en dan is het zaterdag. Het 
is vaak zo, en ik heb het daar vaker over, astrologen maken een horoscoop voor de 
zonnewende. En die horoscoop zet als het ware de toon voor de komende drie maanden, tot 
aan de equinox (zonnewende). En echt, als we naar deze kijken dan zien we de Maan in 
Schorpioen, in oppositie met Uranus in Stier, vierkant Venus in Waterman, en dat heet een 
T-vierkant. Dus dat zet de toon en daar zal ik wat meer over vertellen, zodra ik klaar ben met 
al die aspecten. 
 
Venus staat zondag exact vierkant met Uranus. Dus we hebben te maken met die 
Uranische, Waterman-revolutie en opstand die bezig is. En dinsdag komt de Zon driehoek te 
staan met Uranus. Dus Uranus is de gift die maar blijft geven, ik zou zeggen voor deze week 
en dan uiteindelijk, op 1e kerstdag hebben we de zoneclips. Oh jazeker! Op vier graden 
Steenbok, zeven minuten, conjunct Jupiter. Die is slechts een paar graden verwijderd.  
Conjunct de zuidelijke maansknoop, dat is wat een eclips veroorzaakt. Dus dit is een 
zuidknoop-eclips. En ik zal naar de camera gaan en je er wat meer over vertellen, oké? Nou 
ja, nadat ik deze waterval heb gefilmd. Ja ja. 
 
Oké. Hallo! Waar heb ik het over hier, ik zal je wat zeggen. Ik zit hier op een aantal 
boomwortels, die zijn allemaal heel knoestig en ruw, en die wortels zitten helemaal om die 
rotsblokken en stenen heen gedraaid. En ik ga erop zitten en wat vind ik daar? Ik bedoel…  
het is waarschijnlijk een koe. Maar dat is echt zo toepasselijk. Ik zal het even laten zien, het 
is een wervel. Daar is de ruggenwervelkanaal. Waar de kundalini van de koe doorheen gaat.  
Nogal bijzonder, hè? Dat is nogal iets. 
 



Steenbok, Saturnus.  Saturnus heerst over botten. Het skelet. Vaste dingen. Aarde. Hoofd-
Aarde. 
Ik bedoel maar, dit is gewoon… het is regeringen, instellingen, corporaties. Big Brother, 
Uncle Sam, de opdrachtgever, de baas, het leger. 
Whow! En we hebben te maken met een grote bijeenkomst. 
 
Op dit moment is Jupiter daar. Venus gaat door maar Pallas Athene, Timothy Halloran, een 
lid van het droomteam maakte onlangs een prachtige video voor de New Paradigm Astrology 
community. Als je daar geen lid van bent, je zou dat kunnen zijn. Maar goed, hij maakte een 
hele video over Pallas Athene, zij doet mee aan de dans, de Godin van de Wijsheid, die 
samenkomt met Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok. Door heel 2020 heen. Vierkant met 
Eris, ik zal meer vertellen over Eris in de komende dagen. En deze Pallas Athene heeft te 
maken met Gerechtigheid en ik heb ook het gevoel dat Jupiter te maken heeft met 
Gerechtigheid.  
En nu de Zon uit Boogschutter gaat in het Galactische centrum is het Galactische 
Gerechtigheid. En die gaat naar Steenbok.  
 
En ik heb het gevoel dat het om het Hooggerechtshof gaat. Maar dan het echte 
Hooggerechtshof. 
Steenbok heeft te maken met wetten, het zijn meestal door mensen ingestelde wetten, maar 
idealiter zijn ze gebaseerd op de natuurwetten. Ontdekt, gezien en gerealiseerd vanuit een 
uitgebreid bewustzijn in Boogschutter en dan worden ze geïmplementeerd. Maar het zijn niet 
zomaar door mensen bedachte wetten. Ik bedoel te zeggen dat Steenbok heeft te maken 
met ‘de wet’. Goed, slecht, goed, fout, leven, dood. Ja, we zijn oneindig multidimensionaal, 
vijf-dimensionaal. Veel lichtwerkers willen denken dat ze fysiek al in de vijfde dimensie zijn, 
maar dat is niet het geval. We kunnen spiritueel bewust, en zelfs emotioneel volgens mij, 
onze energie oprekken tot de vijfde en misschien zelfs de zesde en verdere dimensies, maar 
ons fysieke lichaam bevindt zich hier in de derde.  
 
En de derde dimensie is gepolariseerd. Er is leven en er is dood. Sprinkhaan! En er is een 
oordeel. Oordeel. Je kunt niets van het menu bestellen in een restaurant zonder een te 
beoordelen. Als je denkt dat je je leven kunt leven zonder oordeel, misleid je jezelf. Dan leef 
je in een enorme illusie. Dit is een tijd waarin we meer en meer gepolariseerd worden. 
 
Ik las onlangs een artikel over de lage-frequentie wifi. Zoals toen het internet kwam in de 
jaren negentig. Dat was zo’n lage frequentie. Het is interessant om te zien hoe de 
samenleving meer en meer gepolariseerd is, en steeds meer is gepolariseerd. 
En we gaan steeds meer naar die polarisatie toe. En we kunnen zeggen aaaah!! Maar dat is 
niet bepaald lichtwerken en een evolutionair nieuw tijdperk. 
 
Ik zal je zeggen dat het niet lijkt op wat ik dacht hoe het eruit zou zien, toen ik begon met 
New Paradigm Astrology. Dit nieuwe tijdperk ziet er erg knoestig uit, op zijn minst. Maar 
geboorte geven is nogal rommelig, dus we geven het geboorte en het is een rommelige tijd, 
maar dat betekent niet noodzakelijk dat het zo zal blijven. Maar we gaan die chaotische tijd 
in. 
 
En onderdeel van die chaotische tijd is, is dat we met die polarisatie in staat zijn om onszelf 
opnieuw te definiëren; mijn kern, mijn waarden, waar ik individueel en uniek voor sta, wat ik 
geloof, wat ik achter me wil laten als erfenis als ik dood ga. Voor de achterblijvers op de 
planeet en de toekomstige generaties. Dus deze tegenstellingen, ja het is zwart en wit, maar 



hoe meer het gepolariseerd wordt, hoe meer we helder kunnen zien waar we voor staan en 
wie we zijn. 
Wie we zijn, ik bedoel we zijn oneindige spirituele wezens, maar we hebben een ziel die vele 
vorige levens hebben gehad, en we komen hier naar toe met een intentie voor dit leven. 
En in dat opzicht zijn we uniek. En dit is waar Waterman en Uranus over gaan.  
 
Saturnus is de bekende grenzen, het skelet. De derde dimensie. En de afgesproken realiteit 
van de externe autoriteiten. En dit is waar ik het vandaag over wil hebben, het is niet slechts 
het Hooggerechtshof. Het is niet alleen maar Trump, het zijn niet alleen de Chinezen en 
Huawei en Hong Kong etcetera. 
 
Nu komen we op een gebied dat we ons eigen moeten maken, we moeten onze eigen 
autoriteit terugnemen. Dit is het einde van het tijdperk. Het is het einde aan het patriarchaat.  
En ik moet zeggen dat het enigszins is wat ik al had verwacht op een bepaalde manier, dat 
het patriarchaat niet zomaar zijn macht gemakkelijke weggeeft. Nou, echt niet! 
Ze gaan erop uit om te strijden met geladen geweer. Met 5G microgolven, daarmee 
beschieten ze ons. Nee, absoluut niet. 
 
Nee dit is… helaas. Het hoefde niet op deze manier te gaan, maar als er weerstand is tegen 
evolutie, is er sprake van lijden en pijn. 
En de weerstand tegen de evolutie is hebberig, wellustig en hangt vast aan macht, geld, 
invloed, roem en fortuin, of hoe je het ook wilt noemen. 
En boem! We zitten er nu in vast, waar het zakenleven en regeringen zich hebben verenigd 
en zich hebben afgesloten en de handen in elkaar hebben geslagen. Het hele patriarchaat, 
in feite al die verdomde triljonairs en miljardairs, en die rollen 5G uit, ondanks het feit dat het 
alles en iedereen zal doden. Dit is echt… En de klimaatverandering, het is grappig, ik las 
vanmorgen een artikel: 400 wetenschappers zijn bij elkaar gekomen om burgerlijke 
ongehoorzaamheid te ondersteunen, inzake klimaatverandering. 
 
Er worden een aantal mensen wereldwijd gearresteerd voor het feit dat ze protesteren tegen 
de overheid dat ze niets tegen klimaatverandering doen. En dus zeggen de wetenschappers 
‘we kunnen niet langer alleen maar documenten schrijven en ons erachter verstoppen en 
hopen dat mensen ze lezen’. Het is niet langer wetenschap zoals we gewend zijn. En het is 
niet langer zoals we het gewend waren. Het is niet langer wetenschap zoals we die kennen.  
Het is niet langer religie zoals we… of wat dan ook. Dit zijn geen gewone tijden. 
 
Dus wat we moeten begrijpen, is dat we onze eigen autoriteit moeten worden. Ik wil even 
een sprong maken naar een andere ‘meta-fase’. Metafysische realiteit, van het hologram. 
Het hologram, waarin alle delen van een hologram de andere delen spiegelen. Zoals we 
allemaal onderdeel zijn van het geheel. 
En dat is waarom, als één van ons aan onze eigen schaduw werkt, we aan de collectieve 
schaduw werken. We dragen bij aan de evolutie van onze soort, door ons eigen persoonlijke 
innerlijke werk te doen. 
 
Ik wil niet zeggen dat je niet zou moeten protesteren, ik ben juist helemaal voor het naar 
buiten gaan en met spandoeken zwaaien en protesteren, maar ik zeg alleen maar dat dit niet 
alleen gezond is, maar het gaat er ook om, en dit wat de mantra voor vandaag zegt, is dat je 
echt in je eigen autoriteit moet komen. Mijn eigen waarheid, mijn eigen integriteit, en we 
kunnen alleen maar één voor één doen. We veranderen de wereld één voor één. 
Door modellen te zijn, door voorbeelden te zijn, door de daad bij het woord te voegen. 
 



En dit leidt mij dus naar bepaalde meditaties, sommige overdenkingen, die mij naar mijn 
innerlijke zelf doen kijken. Ik kom naar het Pele-rapport met een vraag. ‘Wat is het, in ons, 
dat is…   
We krijgen te maken met dat misbruik van macht, dat hebzuchtige, egoïstische, psychotische 
gedrag: 
ik wil meer, meer, meer, meer…  Dat is een soort lelijk beest. 
Wat is dat lelijke beest in mij? Dat gewoon niet tevreden te stellen is, dat nooit genoeg heeft.  
Dat altijd weer meer wil. Dat is een onderdeel van ons. Het is de draak. 
 
Ik denk echt dat de ultieme evolutie… Ik bedoel te zeggen, dit is wat Boeddha was; het is het 
einde aan het verlangen en dat is bevrijding. Het is de bevrijding van onze eigen verlangens.  
En dit is wat we kunnen bereiken met deze energie in Steenbok. En als de Zon naar 
Steenbok gaat. Het is echt heel interessant. Je hebt de kerstman die een lijst opstelt, die 
twee keer naloopt, om te kijken wie er ondeugend en wie aardig is. Je hebt te maken met die 
oude rechter, of vanuit de religies, of je hebt de kerstman; dat zijn allemaal vormen van 
Steenbok; de kerk heeft feitelijk de zonnewenden en de equinoxen gestolen. Met kerstmis, 
pasen en St. John’s day en Mikkelmesse. Ze hebben gewoon alle natuurlijke paganistische 
vormen en feestdagen gepakt, ter viering van moeder natuur. En ze hebben het gewoon van 
ons afgepakt, gestolen. 
 
Dat is Mark. Mark heb ik zojuist ontmoet. Mark kwam vanuit Alabama om een cursus over 
paddestoelen te geven, verderop in Punta Moana. Aardige vent. Maar goed… Ik zei toch al 
dat ik aan het razen was. 
 
Maar hier is het belangrijkste: Steenbok en Saturnus, dit gaat over volwassenheid. 
Volwassenheid. 
Tot ouder worden, opgroeien. Het heeft iets gemeen met Schorpioen, dat staat voor 
meesterschap. Nu hebben we Mars in Schorpioen. Mars staat sextiel Saturnus, op dit 
huidige moment. En dat is donderdag exact. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar Mars 
in Schorpioen kan op een paar verschillende manieren gaan; ik wil meer macht, en meer 
geld en meer seks, en meer mij, mij, mij, ik, ik, ik. Je kunt in machtsstrijd terechtkomen en je 
slaapt jezelf een weg naar de top, of wat dan ook. 
Of, het is tot wasdom gekomen; het is geëvolueerd. Weg uit het ‘zelfzuchtige’, mijzelf, mijn 
behoeften, mijn lichaam, mijn verlangens. En het is opgeschoven naar – en dit is           
Waterman – Venus die naar Waterman gaat, de samenleving, groepen, wereldwijd 
bewustzijn, allemaal samen zorgen voor de planeet, niemand als eerste, niemand als laatste.  
We bevinden ons allemaal samen in één web, een holotropische wereldbol. Die evolueert als 
één; In Lak’ech Ala K’in: Ik ben een andere jij.  
 
Dus waar het om gaat, en wat ik vandaag ook voel, ik bracht een banaan mee. Want dit is 
het bananen-rapport. En wat ik voel is dat we als een bananen-zaadje komen of zoiets en we 
groeien. Hoewel, bananen zijn feitelijk een grassoort, oké. Maar het groeit, en groeit, en 
groeit. En dan gaat het bloeien en we zien die prachtige bloemen. En na het bloeien komen 
de vruchten. En dan gaat dat fruit rijpen en rijpen en nog meer rijpen, en dan op een bepaald 
moment;  is het rijp genoeg.  Zo van ‘stop ermee!’ Onttrek niet nog meer mineralen, neem 
niet nog meer licht op, neem niet nog meer dit en dat…  Je bent rijp. Je bent klaar om 
afgepeld en opgegeten te worden. Om terug te geven aan het geheel. Om terug te geven 
aan de moeder. Om terug te geven aan onze broeders en zusters.  
Er komt een punt waarop we genoeg zijn geïndividueerd. Ik ben slim genoeg, rijk genoeg, ik 
heb genoeg, het is tijd voor mij om terug te geven. Mijn leven, mijzelf, mijn energie, mijn 
prana, mijn chi, mijn kundalini, het is tijd om terug te gaan. 



En dit is hoe we teruggaan naar de bron, in de spirituele stadia van de evolutie waar ik het 
over gehad heb. 
 
Maar wat kan gebeuren is dat we vast komen te zitten. En we kunnen weerstand hebben en 
we kunnen misschien niet tot volwassenheid komen. We zouden niet kunnen opgroeien. En 
blijven steken in een staat van hebzucht. In een staat van perversie of oneerlijkheid, van 
geheimen. 
We hebben nog meer nodig maar we willen niet ontdekt worden, hoe corrupt en smerig we 
eigenlijk zijn. 
 
Ik vind het interessant om te zien hoe het Hooggerechtshof ermee heeft ingestemd dat het 
wil bekijken of het legaal is om de belastingteruggaven van Donald Trump openbaar te 
maken. 
Transparantie oké, ik pel mijn banaan af. En dit is wat met ieder van ons kan gebeuren. En 
dit is op een bepaalde manier waar de mantra over gaat. We worden afgepeld. We moeten 
onze schil loslaten. Onze bescherming. Van datgene wat ons heeft gemaakt tot wie we zijn.  
En als we dat loslaten, worden we gezien. We zijn kwetsbaar. 
Het is een beetje eng, maar we zijn klaar om gegeten te worden. 
We zijn klaar om te zijn, klaar om onze vruchten af te geven, de vruchten van ons werk. 
Terug naar het geheel.  
Ik kan hier niet gewoon gaan zitten met die banaan, zeg. Ik zal de rest later opeten, maar hij 
was me iets te fallisch. Dus ik zal dat ding, hoe noem je dat, de mantra even oplezen. Ga 
weg hier, ga maar even zwemmen.  
 
Ik wil mijn persoonlijkheid opbouwen 
gebaseerd op datgene wat goed is. 
Mezelf ontdoen van wat niet langer ‘mij’ is 
ik stap volledig in het licht. 
 
Je zult de bananenschil kwijtraken. Je zult jezelf oplossen, of je nu een sinaasappel of een 
avocado bent, een limoen of een mango, je zult je schil achter moeten laten. Je zult de 
composthoop opgaan, om terug te keren naar de bron. Terug te keren naar de aarde, terug 
te keren naar eenheid. En daarbij bevrucht je, je geeft je leven, je geeft je energie aan de 
toekomst. Voor de kinderen, voor de dieren, voor de planten. 
 
Het is zo, dat hoe eerder ieder van ons tot volwassenheid kan komen, en tevredenheid, waar 
ik niet dromen ga najagen en fantasieën en nog meer van dit of dat nodig heb en bla bla bla. 
Dan is het whow! Dit is de sleutel tot innerlijke rust en tevredenheid door het jaar 2020 heen.  
En dat is echt daar terechtkomen waar het kan zijn ‘ik ben voldoende, ik heb voldoende, ik 
ben tevreden met wat ‘is’.  
Dat kan ook zo zijn in onze relaties en onze partnerschappen. Accepteren van wat er is. 
Maar goed, genoeg is genoeg. 
Ja… 
 
Ik wil mijn persoonlijkheid opbouwen. 
 
Het opbouwen van een persoonlijkheid. Dit is Steenbok. Dit is Jupiter in Steenbok, Zon in 
Steenbok: persoonlijkheid, karakter. Ik ben niet zo voor mijn vrouw, ik ben niet zo voor mijn 
vader of mijn moeder, ik ben niet zo voor mijn kinderen. Ik ben niet zo, zodat ik meer 
abonnees heb, of meer likes op Facebook. Of zodat ik meer geld kan verdienen met mijn 
werk. Persoonlijkheid, karakter betekent ‘ik kom in mijn eigen waarheid terecht.’ Ik bouw mijn 



eigen persoonlijkheid op omdat ik voor mezelf heb besloten dat dit is wie ik wil zijn. Boem!   
Ja toch? 
Het is niet fake, het is niet vals, het is geen pretentie, het is persoonlijkheid. 
 
Ik wil mijn persoonlijkheid opbouwen 
gebaseerd op datgene wat goed is, 
 
En ik laat je in je eigen juistheid komen. Er zijn verschillende juistheden, in verschillende 
stadia. Op verschillende leeftijden, op verschillende niveaus, in verschillende levens. We 
komen terecht in een bepaalde reeks overtuigingen omdat onze ziel wil evolueren door een 
bepaalde reeks ervaringen. Maar dat is een ander Pele-rapport. 
 
Mezelf ontdoen van wat niet langer ‘mij’ is. 
 
Deze afpelling. Waar ik mezelf van ontdoe. Ik ontdoe me van mezelf, Tot ziens!  Het is niet 
langer ‘mij’.  
 
Ik stap volledig in het licht. 
 
Namasté, aloha, heel veel bananen. 
 
Oh help, ik werd zo meegesleurd dat ik wat aankondigingen ben vergeten. De loterij-trekking. 
10.000 dollars aan geschenken. Vandaag is het woensdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag, ik 
doe de trekking als de Zon naar Steenbok gaat, ik doe dat tijdens de zonnewende, live. Met 
Laura.  
We trekken jullie namen uit de kom of de schaal. Laatste kans, grijp de tickets via de link 
onderin de aantekeningen. 
 
En wat was het andere? Oh ja, ik wil even wat steun geven aan… ik heb mijn New York shirt 
aan vandaag. Want ik las over de protesten die aan de gang zijn. Het jaar 2020 zal het jaar 
zijn van protesten zoals we die lange tijd niet hebben gezien. Als de toekomst oprijst tegen 
het verleden. 
Een gelijke verdeling van macht is het doel. Maar goed…  er was nog iets anders. 
Wat was het ook alweer. 
 
Ik denk dat ik wilde beginnen met wat 2020 zal brengen. Elk jaar kom ik met het thema van 
het jaar, en ik denk dat het jaar 2020 het jaar zal zijn van de grote transitie van dood tot aan 
de wederopstanding. We zullen niet opnieuw oprijzen in 2020.  
2020 is simpelweg de dood van het oude, en de zeer premature geboorte van het nieuwe. 
Het laatste wat ik wil zeggen, denk gewoon maar aan een baby. Je hebt een baby en je hebt 
geen idee hoe die baby over veertig jaar zal gaan worden, of over 60 jaar. We bevinden ons 
in dit geboorteproces van een nieuw tijdperk en het is echt belangrijk om ons te focussen. 
Het is echt belangrijk om aanwezig te zijn. Het is echt belangrijk om je persoonlijkheid te 
hebben, en het is echt belangrijk om jezelf te presenteren en jezelf proberen te leiden op een 
gezonde manier naar het geboorteproces van dit nieuwe tijdperk. 
 
En veel daarvan heeft te maken met het kwijtraken van het oude. Pel die banaan af, jongens. 
Ontdoe je van die oude patriarchen, de hiërarchische monarchen die de macht proberen te 
grijpen, en de controle. Het is tijd voor revolutie. Er is wel zoiets als een revolutie gaande, 
denk ik. Als de mensen, en de bevolking en de arme mensen, en de immigranten en de 
minderheden, en de hongerige mensen en daklozen, er genoeg van hebben. 
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