
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 25 december 2019 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport en deze is voor de kerst. 25 december 
2019.   
Dit zou weleens een lang rapport kunnen worden omdat er zoveel te vertellen is. 
En het eerste is mijn kerstcadeaus. Miranda, mijn dochter, gaf me dit schitterende boek: de 
sterren, de definitieve visuele gids naar de kosmos. Wow!  
Ik zal je even meenemen, ik zal je iets van mijn kerstcadeau laten zien, en uiteraard begint 
het met wat er nog meer aan de hand is; wat er nog meer plaatsvindt is een eclips. Vandaag 
is de zonnewende.  
 
De Maan staat nog steeds in het teken Boogschutter voor ongeveer vier uur nog, en gaat 
dan naar Steenbok. En daarna gaat ze gaat ze daar overheen, na ongeveer zes uur. Ze gaat 
ongeveer een graad verder in twee uur. En de Zon staat op drie graden en gaat naar vier 
graden en zoals je kunt zien in de horoscoop aan het begin van dit rapport gebeurt dat voor 
de eclips, waar hij op vier graden en zes minuten staat. Dus dat is feitelijk zo’n acht uur, voor 
ongeveer 12 uur vanaf nu dat we een solar eclips hebben. En dat is waar de Maan tussen de 
aarde en de zon komt te staan, zodat we de Zon niet kunnen zien. Het blokkeert het zonlicht. 
Het breekt het auraveld van aarde. En sommigen zeggen dat het dan mogelijk wordt voor 
energieën vanuit de ruimte die dan kunnen binnenkomen. 
 
Dus eclipsen worden altijd op een bepaalde manier geassocieerd met een bizar, vreemd, 
ongewoon, onvoorspelbaar, plotseling komen en gaan en ins en outs. En een astroloog, een 
goede vriend van me, zegt dat eclipsen zoiets zijn als een astroloog die op bezoek komt en 
een paar dagen lang in je woonkamer verblijft.    
 
Maar goed, we beginnen met de Maan en dan komen we bij de buitenplaneten, en we weten 
dat die buitenplaneten…  nou ja, op dit moment hebben we Saturnus in conjunctie met Pluto, 
die ze overigens geen planeet noemen, maar dit is het laatste en het belangrijkste wat er 
momenteel aan de gang is. En we weten dat de astronomen officieel beweren een 
dwergplaneet is, zodat er geen tien planeten zijn, maar negen.  
Maar wat ik echt mooi vindt aan dit boek in het bijzonder, zijn de foto’s. Maar wat je ook kunt 
zien in…  moet je onze Zon zien, in de horoscoop aan het begin, is dat ik daar ook de 
Godinnen in heb geplaatst; de vier asteroīde Godinnen, het is tijd om de vrouw wat meer in 
beeld te brengen; Ceres, een asteroīde Godin, die ongeveer dezelfde afmeting heeft als 
Pluto en ongeveer dezelfde afmeting als Eris. Het was toen ze Eris ontdekten, in 2005, toen 
ze dat onthulden.   
 
Hier is Pluto, ze zeggen dat het een dwergplaneet is, daar is een foto van Pluto. Ze hebben 
hem uiteindelijk daar geplaatst. Maar hier is die riem van asteroīden, waarbij je duizenden 
asteroīden ziet. En sommige daarvan zijn groot genoeg, zoals Ceres, dat is een asteroīde 
die groot genoeg is om dezelfde afmeting te hebben als Pluto. En het is ook zo, dat ook zij in 
Steenbok staat. En Pallas Athene gaat naar Steenbok.  
En zaterdag gaat Mercurius naar Steenbok, en ik bedoel maar, we hebben hier te maken 
met het Hooggerechtshof. Iedereen verzamelt zich in de rechtbank van Steenbok. We lopen 
af op januari en dat is een zeer, zeer krachtige, machtige maand.  
 
Saturnus zal feitelijk samenkomen met  Pluto gedurende die maand. Dit gaat helemaal door 
de hele dierenriem heen, ik zal je een stukje van dit boek laten zien. Er staan hele mooi 
foto’s in van de Orion nevel die naar Stier (de stier) gaat, of deze andere prachtige mooie 
beelden van de melkweg. 



Een van de dingen die ik echt met jullie wil delen en vandaag in het bijzonder, is in het geval 
dat je denkt dat je problemen hebt, en je denkt dat het grote problemen zijn, dan willen we…  
Als er een ding is wat de astronomie doet, is dat het ons een nieuw perspectief geeft in 
bepaalde gevallen, niet dan? Astrologie en astronomie. En hier zijn we dan, dit is het 
melkwegstelsel. Whow!! 
 
En hier is ie, het is in feite meer een soort golf daar, maar we gaan rond en rond en rond, en 
hier is ons zonnestelsel. Jazeker. En binnen dat zonnestelsel ligt onze kleine, piepkleine 
planeetje Aarde. Tjonge jonge!   
Maar om even verder te gaan met een paar andere dingen, voordat ik helemaal verdwaal in 
mijn boek hier, is dat de Zon conjunct Jupiter komt te staan, vrijdag, maar dat duurt eigenlijk 
de hele week. En zelfs vrijwel een aantal weken lang, als je het een flinke orb meegeeft. En 
werkelijk, als de Zon, zodra de Zon Steenbok binnengaat tijdens de zonnewende, dat was 
behoorlijk conjunct en nu gaat ie verder en verder en verder tot vrijdag, en dan is er een 
directe lijn van de Zon conjunct Jupiter. Ja. 
 
En dan gaat de Zon verder en komt conjunct te staan met de zuidelijke maansknoop, dat is 
maandag. Dus dan hebben we de Zon en de zuidelijke maansknoop, ik ga daar wat over 
vertellen. 
En Mercurius, zoals ik al zei, gaat zaterdag naar Steenbok. En daarna blijft hij doorgaan en 
wat doet hij dan aanstaande maandag? Dan staat hij in een exact vierkant met Cheiron in 
Ram en in een exacte driehoek met Uranus in Stier. Dus ik wil even iets vertellen over 
Mercurius, ik wil iets zeggen over deze eclips, ik wil het even hebben over al die dingen die 
gebeuren in Steenbok.  
 
Maar laten we het eerst hebben over de oerknal. 
Hoe vind je dit? Ze zeggen dat het 13,8 miljard jaren geleden was. En het is bijzonder hoe 
wetenschappers, die dit soort boeken schrijven dat ze dingen als dit… alsof ze alles weten. 
Dat vind ik feitelijk nogal arrogant. Want ze komen dan met een nieuw boek, een aantal jaren 
later en dan zeggen ze weer iets anders. 
 
Maar nu, in 2019, is het 13,8 miljard jaar geleden en dat is alles wat er op dit moment over te 
zeggen is, maar dit is waar het zo’n beetje is begonnen. Dit is de oerknal, en daaruit kwam 
het universum voort. Ja? 
Oké, laat ik naar de camera gaan, en het iets meer gaan uitleggen. 
 
Hallo allemaal. Ik wilde voor de kerstboom gaan zitten, maar je kunt die kerstboom 
nauwelijks zien. Oh jongens, gelukkig kerstfeest voor jullie allemaal. En we hebben hier eerst 
wat tijd gemaakt en we openden onze geschenken en zo. En het andere wat ik heb 
gekregen is een microfoon. Van die grote moderne microfoons voor webinars en podcasts 
en dat soort dingen. Jaaa! 
Opstaan, en meedoen aan het spel, jazeker. 
 
Ik wil proberen positief te zijn omdat het kerstmis is, en het is uiteraard fijn om een positieve 
en warme boodschap af te geven aan mijn medebroeders en zusters met de kerst. Ook al 
spelen er een aantal lastige dingen. En zoals we kunnen stellen is een zonnewende ook een 
lastig iets, waarbij je voor verrassingen kunt komen te staan, schokken, dingen die zomaar 
plotseling gebeuren, zoals dat, hoe noemen ze dat, ongenuanceerde; je gaat die kant op en 
ineens ‘oh, eh… wacht eens even, ik wil wel een plotseling geschenk van Noord Korea 
hebben’, of zoiets. 



Dus we hebben allemaal wel zo’n beetje het gevoel dat we op eieren lopen, terwijl we ons 
afvragen of er iets gaat breken, of er misschien iets niet helemaal stabiel of solide is, en 
veilig. Dit is waar Steenbok over gaat. 
En die hele verzameling daar in heel 2020, gaat over de herstructurering. Herstructureren. 
En dat is waar de mantra voor vandaag over gaat.  
Dus laten we eens kijken, en ik wil daar graag naar kijken, en dat is naar de positieve 
aspecten van Steenbok. En Jupiter, Pluto, Saturnus, die samenkomen, en de Maan is daar 
ook nu, en morgen, vandaag en morgen, en in de komende dagen gaat de Maan over al die 
dingen heen. 
 
Mercurius komt er ook bij om dat feest mee te vieren, en Ceres is daar, Pallas Athene is op 
weg er naar toe, dus er is een enorme bijeenkomst in Steenbok en dat heeft te maken met 
autoriteit. Maar het heeft ook alles te maken met de wet. En dat heeft te maken met..  het 
staat in een aarde-teken. Praktisch, tastbaar, realistisch. Als er echt iets is wat ik zou willen 
zeggen is het dit; we gaan echt door 2020 heen en op dit moment hebben we een kleine 
voorschouw van wat eraan komt, en dat is ‘realiteit’.  
 
Saturnus zal feitelijk samenkomen met  Pluto gedurende die maand. Dit gaat helemaal door 
de hele dierenriem heen, ik zal je een stukje van dit boek laten zien. Er staan hele mooi 
foto’s in van de Orion nevel die naar Stier (de stier) gaat, of deze andere prachtige mooie 
beelden van de melkweg. 
Een van de dingen die ik echt met jullie wil delen en vandaag in het bijzonder, is in het geval 
dat je denkt dat je problemen hebt, en je denkt dat het grote problemen zijn, dan willen we…  
Als er een ding is wat de astronomie doet, is dat het ons een nieuw perspectief geeft in 
bepaalde gevallen, niet dan? Astrologie en astronomie. En hier zijn we dan, dit is het 
melkwegstelsel. Whow!! 
 
En hier is ie, het is in feite meer een soort golf daar, maar we gaan rond en rond en rond, en 
hier is ons zonnestelsel.  Jazeker. En binnen dat zonnestelsel ligt onze kleine, piepkleine 
planeetje Aarde. Tjonge jonge!   
Maar om even verder te gaan met een paar andere dingen, voordat ik helemaal verdwaal in 
mijn boek hier, is dat de Zon conjunct Jupiter komt te staan, vrijdag, maar dat duurt eigenlijk 
de hele week. En zelfs vrijwel een aantal weken lang, als je het een flinke orb meegeeft.  En 
werkelijk, als de Zon, zodra de Zon Steenbok binnengaat tijdens de zonnewende, dat was 
behoorlijk conjunct en nu gaat ie verder en verder en verder tot vrijdag, en dan is er een 
directe lijn van de Zon conjunct Jupiter.  Ja. 
 
En dan gaat de Zon verder en komt conjunct te staan met de zuidelijke maansknoop, dat is 
maandag. Dus dan hebben we de Zon en de zuidelijke maansknoop, ik ga daar wat over 
vertellen. 
En Mercurius, zoals ik al zei, gaat zaterdag naar Steenbok.  En daarna blijft hij doorgaan en 
wat doet hij dan aanstaande maandag?  Dan staat hij in een exact vierkant met Cheiron in 
Ram en in een exacte driehoek met Uranus in Stier.  Dus ik wil even iets vertellen over 
Mercurius, ik wil iets zeggen over deze eclips, ik wil het even hebben over al die dingen die 
gebeuren in Steenbok.  
 
Maar laten we het eerst hebben over de oerknal. 
Hoe vind je dit? Ze zeggen dat het 13,8 miljard jaren geleden was.  En het is bijzonder hoe 
wetenschappers, die dit soort boeken schrijven dat ze dingen als dit… alsof ze alles weten. 
Dat vind ik feitelijk nogal arrogant. Want ze komen dan met een nieuw boek, een aantal jaren 
later en dan zeggen ze weer iets anders. 



 
Maar nu, in 2019, is het 13,8 miljard jaar geleden en dat is alles wat er op dit moment over te 
zeggen is, maar dit is waar het zo’n beetje is begonnen. Dit is de oerknal, en daaruit kwam 
het universum voort. Ja? 
Oke, laat ik naar de camera gaan, en het iets meer gaan uitleggen. 
 
Hallo allemaal. Ik wilde voor de kerstboom gaan zitten, maar je kunt die kerstboom 
nauwelijks zien. Oh jongens, gelukkig kerstfeest voor jullie allemaal. En we hebben hier eerst 
wat tijd gemaakt en we openden onze geschenken en zo. En het andere wat ik heb 
gekregen is een microfoon. Van die grote moderne microfoons voor webinars en podcasts 
en dat soort dingen. Jaaa! 
Opstaan, en meedoen aan het spel, jazeker. 
 
Ik wil proberen positief te zijn omdat het kerstmis is, en het is uiteraard fijn om een positieve 
en warme boodschap af te geven aan mijn medebroeders en zusters met de kerst. Ook al 
spelen er een aantal lastige dingen. En zoals we kunnen stellen is een zonnewende ook een 
lastig iets, waarbij je voor verrassingen kunt komen te staan, schokken, dingen die zomaar 
plotseling gebeuren, zoals dat, hoe noemen ze dat, ongenuanceerde;  je gaat die kant op en 
ineens ‘oh, eh… wacht eens even, ik wil wel een plotseling geschenk van Noord Korea 
hebben’, of zoiets. 
Dus we hebben allemaal wel zo’n beetje het gevoel dat we op eieren lopen, terwijl we ons 
afvragen of er iets gaat breken, of er misschien iets niet helemaal stabiel of solide is, en 
veilig.  Dit is waar Steenbok over gaat. 
En die hele verzameling daar in heel 2020, gaat over de herstructurering. Herstructureren. 
En dat is waar de mantra voor vandaag over gaat.  
Dus laten we eens kijken, en ik wil daar graag naar kijken, en dat is naar de positieve 
aspecten van Steenbok. En Jupiter, Pluto, Saturnus, die samenkomen, en de Maan is daar 
ook nu, en morgen, vandaag en morgen, en in de komende dagen gaat de Maan over al die 
dingen heen. 
 
Mercurius komt er ook bij om dat feest mee te vieren, en Ceres is daar, Pallas Athene is op 
weg er naar toe, dus er is een enorme bijeenkomst in Steenbok en dat heeft te maken met 
autoriteit. Maar het heeft ook alles te maken met de wet.  En dat heeft te maken met..  het 
staat in een aarde-teken. Praktisch, tastbaar, realistisch.  Als er echt iets is wat ik zou willen 
zeggen is het dit; we gaan echt door 2020 heen en op dit moment hebben we een kleine 
voorschouw van wat eraan komt, en dat is  ‘realiteit’.  
 
Objectieve realiteit. Het einde aan de illusie, geen roze brillen meer, waar we worden geraakt 
met wat reëel en echt is. Dit is wat er gebeurt, dit is leven en dood op de aarde. Dit is 
overleving, dit is geld, dit is economie. Dit is hoe de dingen gaan met je fysieke lichaam. Met 
de klimaatverandering, met de planten, met de stormen, etcetera. Dit is echt, reëel, realiteit.  
Het is zo verdomde reëel, dat je naar Netflix wilt gaan kijken.  
Dit is een beetje tè reëel. Het is tè reëel voor mij. 
 
Hup, naar de speeltuin, weg naar het strand, oh help. Weg met dat insect hier… maar goed. 
Dus hier gaat het om een dosis van dit, een dosis van dat, en een dosis dit, dat… en het zijn 
niet echt kleine doseringen. Dit zijn enorme doses realiteit. 
En het einde aan de illusie kan het einde aan de fantasie zijn, het einde aan het pretenderen, 
het einde aan het verstoppen,  het einde aan vermijding, het einde aan liegen, het einde aan 
geheimen;  de dingen zijn gewoon nu… naar de oppervlakte aan het bubbelen. En het zal 
doorgaan met het naar de oppervlakte komen. En als we daar heel sterk, heel helder naar 



kijken dan is deze periode, deze zoneclips een tijd van zoiets als een nieuwe Maan, het is 
een enorme nieuwe Maan. En het zit direct op de hielen van de winterzonnewende in het 
noordelijk halfrond. En dus moeten we echt kijken naar het feit dat we echt de toon kunnen 
zetten voor wat er gaande is. 
 
En als we willen kijken naar wat er bij mijzelf gebeurt, dan zou je kunnen zeggen dat we uit 
een paar schoenen zijn gegroeid. Dat is het beeld dat gisterenavond bij me binnenkwam, 
toen ik nadacht over wat ik zou gaan zeggen voor het Pele-rapport. Het is gewoon zo dat je 
het patriarchaat bent ontgroeid. Het menselijk bewustzijn en onze evolutie neemt ons mee 
naar een groter, wijder, breder stuk dan de container die ons heeft afgeremd. 
 
De manier waarop we regeren, de manier waarop we zaken doen, de manier waarop we 
relaties hebben, de manier waarop we religies beleven, het is tè krap.  
En de technologie laat ons ‘zwarte gaten’ zien, de oorsprong van het universum brengt ons 
buiten tijd en ruimte, en we zijn ons echt alsmaar aan het uitbreiden. 
Ayahuasca haalt ons weg uit ons hoofd en we zijn ons aan het openen op zoveel 
verschillende manieren, niveaus en frequenties naar veel meer dingen die aan het gebeuren 
zijn, dan wat verklaard kan worden door de kerk, of door de wetenschappers verklaard kan 
worden. Of dat verklaard kan worden door de farmaceutische bedrijven, of de regeringen, de 
wetenschap, of de technologie. 
Het is echt zo’n… de dingen zijn zich echt aan het openen. En dat creëert heel veel druk. 
Probeer maar eens te blijven lopen in een paar schoenen die veel te klein voor je zijn. Dat is 
niet echt comfortabel. Dat is nogal oncomfortabel. Het is alsof ik wordt uitgeknepen. Au!    
Dit is tè klein, te beperkt, naar het punt dat het pijn gaat doen. Ik moet een groter paar 
schoenen hebben. We moeten naar de dingen gaan kijken vanuit een groter, wijder, breder 
perspectief. 
Buiten het kader van de geschiedenis kijken, naar de ver vooruit liggende toekomstige 
generaties. We moeten boven het huidige moment uitstijgen en kijken naar wat de lange 
termijn-effecten zijn van 5G. Wat zijn de lange termijn-effecten van de handelsverdragen en 
onderhandelingen met China. Wat zijn de lange termijn-effecten van… want we als we 
sterker worden en meer weten en we hebben meer invloed op en in en rond deze fysieke 
wereld, moeten we naar de consequenties kijken. Wat zijn de gevolgen van onze acties.  
Omdat de consequenties, als we te maken hebben met machtige, krachtige energieën, een 
supersterk effect hebben. Niet alleen op het heden, niet alleen op onze psychologie, onze 
gedachten en onze hoeveelheid spermacellen, en alle andere dingen. Maar ik ben er zeker 
van dat het gaat om de toekomst van het leven op deze planeet. 
 
Ik heb zojuist een artikel gelezen en dit is wat ik wil doen, ik heb een tabblad op mijn website 
en dat heet ‘free’. En ik heb daar heel veel bronnen geplaatst, en ik zal daar waarschijnlijk 
ook neer gaan zetten wat er in de toekomst te verwachten valt; de robots, de vermenging 
van kunstmatige intelligentie met de mensheid. Ik heb daar een video over gemaakt. Ik heb 
zojuist een artikel gelezen, dankzij Sandra, ‘dank je wel, Sandra!’ over hoe ze op dit moment 
de bodem van de oceaan aan het opdelen zijn. Er zijn enorm veel miljarden dollars 
geïnvesteerd in bedrijven die de bodem van de oceaan gaan opzuigen naar hun schepen, ze 
halen alle mineralen eruit en dan spugen ze ze weer uit. En dat gaat over de hele bodem van 
de oceaan. Kun je je gevolgen voorstellen? Het zal in feite alle onderwaterleven doden. Het 
slib, het gaat een complete ommekeer brengen voor onze oceanen, naar een turbulente, 
massieve… het gaat een enorme rotzooi worden. Dus het zal zo zijn dat de oceanen volledig 
worden weggevaagd, en denk dan maar eens aan alle andere gevolgen die daarmee 
gepaard gaan, en dan overal. 
 



Uranus gaat door Stier, en nog zes jaar lang; plotselinge, onverwachtse, schokkende, 
verrassende condities en situaties, die te maken hebben met fysieke (Stier is een 
aardeteken) overleving. En onze fysieke bronnen. Dus dit heeft alles te maken met geld, als 
je dat nog niet wist. De miljardairs die allemaal runnen voor president, en al die andere 
miljardairs die de corporaties runnen en die de hele technologie beheersen en al die andere 
dingen. Het is een groot spel om het geld. Dit materialistische materialisme, waar we 
voldoening in hebben, succes, vreugde en tevredenheid, door geld. En wie heeft het geld, 
wie maakt het geld, hoe eraan te komen en… 
Ja, we kijken naar de scheiding, we kunnen kijken naar het mannelijke en het vrouwelijke; 
we kunnen kijken naar het patriarchaat en het matriarchaat, we kunnen naar het uiterlijke en 
het innerlijke kijken, we kunnen naar zwart en wit kijken, maar wat er echt gebeurt is een 
polarisatie, zodat we het kunnen zien. 
 
En ik ben een optimist, en ik voel duidelijk dat we door het oog van de naald gaan, we gaan 
door het geboortekanaal, we gaan er doorheen. De schoen is te klein, onze oude 
overtuigingen, onze oude benaderingen, en dat leidt tot die kleingeestigheid, die smalle, 
kleingeestige oplossingen, die erg korte termijn-denken zijn; wat kan ons zo snel mogelijk 
aan het eerste miljard helpen? Laten we dat dan maar doen. Wat er ook naar ons toekomt, 
het is zoiets als… door geld gedreven. Het is in feite bevredigend moment, zonder een enkel 
gevoel van wat er speelt door de tijd heen. 
Dit is Saturnus, Saturnus is Chronos, tijd. In zijn eigen teken Steenbok. Dus mijn gevoel is 
dat dit de grote afrekening is. En dit jaar, het jaar 2020, en dat zal van start gaan met het feit 
dat we gaan zien dat de mensen, individuen, onze regeringen, corporaties bepaalde 
consequenties gaan zien van hun keuzes uit het verleden en waar ze toe hebben geleid.  
Wereldwijde klimaatveranderingen, die ze genegeerd en ontkend hebben. Ik bedoel te 
zeggen dat we niet alleen maar tot zover kunnen gaan. Wat ik je zou willen voorlezen… oh 
gosh, het staat helemaal daar verderop. Ik wilde je wat voorlezen… ik ga dit doen, het is het 
Sabian symbool voor de eclips. Het is nogal heftig en ik zou dit niet moeten doen op 1e 
kerstdag, maar misschien zijn er heel veel mensen die niet naar het Pele-rapport kijken met 
de kerst. Je zult cadeautjes moeten uitpakken en je doet andere dingen, en misschien kijk je 
dit later. Dus één momentje… 
 
Het is de vijfde graad van Steenbok, omdat het plaatsvindt op 4 graden en zes minuten, en 
dan ga je altijd naar de volgende graad. Ik heb een tijdje niet uit dit boek gelezen, ik heb 
wellicht wat nieuwe luisteraars, dit is één van mijn favoriete boeken van Dane Rudhyar, een 
astrologische mandala. En dat is een helderziende die een beeld beschreef voor elke graad 
van de dierenriem. En het beeld dat hij gaf voor de 5e graad Steenbok, is Indianen op 
oorlogspad. 
Terwijl sommige mannen roeiden in een goedevulde kano, voerden daarin een oorlogsdans 
op. De grondtoon voor deze graad is de mobilisatie van fysieke en emotionele energieën in 
de geest van een verovering.  
 
En als we denken aan de Verenigde Staten en niet alleen aan de VS, maar we denken ook 
aan Iran en we denken aan Noord Korea… er zijn veel landen die op hun trommels slaan.  
Oorlog wordt vaak gevoerd, hoofdzakelijk om de gemeenschappelijke wil te mobiliseren en 
indivualistische disintegratie te vermijden. Het opperhoofd van de indianen, tussen 
aanhalingstekens: ‘in het symbool voor Steenbok op deze ene graad, kan het handig vinden 
of noodzakelijk om de oorlogsgeest op te wekken. Wellicht onder een zeer lichte provocatie, 
om zijn autoriteit wat sterker te bevestigen. Dit toneel presenteert een extreem dynamische 
situatie. De groep of het land bevestigt zijn doelgerichte solidariteit en eenheid om de aanval 



aan te gaan. Het groepsgevoel vraagt constante activiteit en uitdagingen, om gezond te 
kunnen blijven. 
Dit symbool suggereert dat agressiviteit een noodzakelijk ingrediënt kan zijn in de activatie 
van de potentiële groei die inherent is aan elke sociale groep. 
 
Ik denk dat het een andere astroloog was, of misschien iemand in mijn dromen of zo, die zei 
‘weet je, wat zou kunnen gebeuren is dat Trump de verkiezingen gaat verliezen, maar hij 
begint een oorlog vlak voor de verkiezingen om iedereen schrik aan te jagen, zodat ze voor 
hem kiezen, en hij ons door die oorlog loodst. Of hij verliest de herverkiezing en besluit niet 
weg te gaan uit het witte huis. Ik denk het niet, ik ben het niet eens met die verkiezingen, die 
resultaten zijn vals. Dat heb ik besloten. 
 
Dit is een tijd van Mars retrograde in Ram, en Jupiter, Pluto en Saturnus die samenkomen in 
een vierkant met Eris, de Godin van de tweedracht. Ik zal nog veel meer gaan doen met Eris, 
en wat veel meer nog te maken heeft met Cheiron, die door Ram gaan, de gewonde man. 
En hoe de gewonde man te helen, maar als dat niet wordt geheeld, waar is dan de gewonde 
man toe in staat? En dan komt Mars eraan en die triggert al deze dingen en in het bijzonder 
tegen het einde van 2020. Maar we zullen te maken krijgen met dat totale gevoel van wat we 
niet kunnen toestaan en die situaties laten gebeuren, en de toekomst uit onze handen laten 
glippen. In feite gaat Steenbok over het initiëren, oordeel, en gebruikmaken van 
onderscheidingsvermogen en discriminatie. Het maken van wetten, het maken van regels; 
het is als het hooggerechtshof. 
Zoals ik al zei, gaan we de grondwet volgen, breken we de grondwet, gaan we toestaan dat 
dit gebeurt, of gaan we dat niet toestaan? Dit is een enorm groots jaar van beslissingen. 
En de besluiten die ieder van ons maakt voor onszelf, laten we dan in overweging nemen dat 
de buitenwereld onze binnenwereld weerspiegelt. En dat gaat niet alleen om politiek, nieuwe 
en technologie en Amazon en Facebook. Laten we naar binnen kijken. 
 
En dit is een tijd voor ieder van ons, in ons eigen leven, om echt naar onze waarden te 
kijken, wat is integriteit, wat is moraal, wat is ethisch. En we moeten beslissen. We moeten 
besluiten nemen, we moeten onze persoonlijkheid opbouwen, en we moeten de controle 
terugnemen over onze bestemming. 
 
En we hebben een maaneclips over twee weken. Ze komt voorbij en gaat naar de volle 
Maan en dat is weer een andere eclips. Dus we bevinden ons in dit eclips-seizoen. En dat 
zet de toon voor de komende zes maanden. En dit is de tijd voor ons, en ik moedig ieder van 
jullie aan, om uit die schoen te stappen die te klein is. Stap uit jouw leven dat te klein is. Je 
bent groter dan dit. Je bent groter dan je problemen. Je bent groter dan het nieuws, je bent 
groter dan die overtuigingen. Het is tijd om ons gevoel van eigenwaarde uit te breiden, onze 
eigen autoriteit om de schrijver van ons eigen leven te worden. In je relatie, in je baan, in je 
sociale media; dit is de tijd om onszelf opnieuw te definiëren. 
En echt een standpunt in te nemen, voor wie we zijn, voor waar we voor staan, voor wat we 
willen en hoe onze toekomst eruit moet zien.  
 
Saturnus gaat elke 28 jaar rond, en ik wil jullie allemaal aanmoedigen als we in…  oh ja, het 
volgende Pele-rapport is op nieuwjaarsdag. Dus we zullen nieuwjaars-
voornemens/oplossingen moeten creëren. Laten we de komende zeven dagen pakken en 
nadenken over waar jij over 28 jaar wilt zijn. Dit is de Saturnus… Saturnus gaat elke 28 jaar 
rond, het zal nog dertig jaar zijn voordat hij weer naar Pluto toekomt. En Saturnus/Pluto is 
een veertig jarige cyclus. Waar wil je over veertig jaar zijn? Of over twintig jaar, als Saturnus 
in oppositie staat met Pluto. Begin gewoon eens met whow, whow! Met wie wil je zijn, wat wil 



je zijn, wat wil je doen. In wat voor een wereld wil je leven, wat voor een soort voedsel wil je 
eten? In wat voor een vorm of gezondheid wil je dat je lichaam is?  
 
Dit is de tijd om nieuwe contracten, om nieuwe afspraken te maken met onszelf, met onze 
partners. In zaken, in liefde, met onze gezinnen. Dit is wie ik ben, dit is wat ik wil, en dit is 
waar ik naar toe ga. En daar vandaan, vanuit deze keuzes, vanuit deze beslissingen kunnen 
we het helder krijgen, en kunnen we het duidelijk krijgen. Wat onze bestemming zal dienen, 
en wat onze toekomst niet zal dienen. Welke relatie, welke baan, welk voedsel, echt 
helemaal tot de bodem. Dit is een hele goede tijd om precies dat te doen. Het 
herstructureren van ons leven, veranderen in wie we zijn. 
 
Dus dat in overweging nemende. Ja, het is waar. 
 
Net als de planten en de dieren 
groei ik ook telkens weer 
en moet ik herstructureren, veranderen en uitbreiden 
als ik werkelijk wil stralen. 
 
Net als de planten en de dieren 
groei ik ook telkens weer 
en moet ik herstructureren, veranderen en uitbreiden 
als ik werkelijk wil stralen. 
 
Dit kan zijn, zoals waar ik het afgelopen week over had, het afpellen van de banaan. Er 
kunnen mensen zijn, situaties, banen, condities, landen, politiek, valuta, of investeringen, die 
ons tot nu toe hebben gediend, en die ons niet langer zullen dienen. En je zou datgene 
waarin je hebt geïnvesteerd, eruit willen halen, en je zou dat in iets anders willen investeren.  
 
Hint, hint…  Dus genoeg.  
Namasté, aloha, heel veel liefde.  
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
 
 


