
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 4 december 2019 

Breng me naar de rivier. Oh jaaa. 
Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport, ik ben weer terug bij de rivier. Het regenseizoen 
is zo goed als voorbij. Het is gestopt met regenen, maar het duurt even voordat dit land is 
opgedroogd.  
Het is vandaag 4 december 2019.  
 
De Maan staat in Vissen en is daar samen met Neptunus. De God van de oceanen, jazeker. 
En morgen gaat ze door naar Ram, blijft daar een paar dagen. Komt driehoek met Mercurius, 
vierkant Jupiter, dat gaat nog verder; vierkant Venus, driehoek met de Zon op vrijdag.  
 Maar dan gaat ze zaterdag naar Stier.  
En kort voordat ze naar Stier gaat komt ze vierkant te staan met Saturnus en Pluto. Maar 
dan beginnen de dingen wat te versnellen; we hebben niet echt te maken met hele 
belangrijke grote aspecten op dit moment, maar ik wil wel uitgebreid vertellen over Jupiter 
driehoek Uranus. 
 
Jupiter driehoek Uranus; het zijn beide heel langzaam bewegende planeten, dus dat gaat 
echt een flinke periode zo blijven. En op 15 december is het exact. Maar we kunnen echt 
deze Jupiter-Uranus driehoek op dit moment al wel voelen. En daar wil ik het over hebben; 
we kunnen dit door de hele kerst ervaren, het zal geweldig zijn. 
 
Maar dan zondag komt de Maan conjunct te staan met Uranus, en dan vanzelfsprekend 
driehoek met Jupiter. En de Zon die door Boogschutter gaat zal vierkant komen te staan met 
Neptunus. We kunnen ook dat nu al voelen, maar we zullen het nog veel sterker gaan 
voelen. 
 
Venus komt sextiel te staan met Neptunus, en Jupiter is zojuist naar Steenbok gegaan, en 
komt dan uiteraard vierkant te staan met Cheiron. Cheiron staat in de eerste graden, zoiets 
als op de eerste graad van Ram. Dus we hebben te maken met een Jupiter/Cheiron-vierkant 
en Jupiter driehoek Uranus. Jupiter is onze…  hij is de man die hier een tijdje blijft staan.  
 
En maandag gaat Mercurius naar Boogschutter. Ik probeer achteruit te lopen, terwijl ik de 
camera vasthoud.  Weet je nog toen ik eens zei, zonder over deze keien te vallen, dit is echt 
niet normaal, jongen. Maar ik probeer aan die andere… wat is het? Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 
watervallen.  
 
Maar goed, Mercurius gaat dus naar Boogschutter, en uiteraard als hij dan Boogschutter 
binnengaat komt hij driehoek te staan met Cheiron. Dus we kunnen het even over Cheiron 
hebben. 
En dan tenslotte: Venus is doorgegaan, en is door Steenbok gegaan, en aanstaande 
maandag voor het nieuwe Pele-rapport, ik bedoel aanstaande woensdag, precies op tijd voor 
het volgende Pele-rapport, zal Venus conjunct Saturnus komen te staan. Dus oké, ik ga 
proberen een plek te vinden waar ik hoop dat je me kunt horen met al dit… het 
omgevingsgeluid is nogal hard. Laat ik eens gaan kijken waar ik kan gaan zitten. 
 
Oké. Dit is Kaypacha. Ik noem dit mijn Steven Seagal look. En weet je, het is omdat ik een 
nieuwe identiteit heb. Ik heb niet langer een Leeuw-ascendant. Vergeet al die ringen en 
kettingen en die juwelen en armbanden en al die zooi. Ik heb een Maagd-ascendant. 
Schoon, opgeruimd, perfect. Niets meer van al die pracht en praal-dingen. Dat is zo bizar. Ik 
zal wat persoonlijks gaan delen. Wat maakt het uit, ik doe dat niet zo vaak, maar ik heb me 



opgegeven voor die Kundalini-leraren training, level 2. En ik zocht naar mijn level 1-
certificaat van tien jaar geleden, dus dan kan ik het formulier invullen, en ik ging door allerlei 
oude papieren heen. Waarom kom ik dan mijn originele geboorte-certificaat tegen. Ik heb 
zo’n kopie van de gemeente al langer in huis, maar dit is de eerste keer dat ik het origineel 
zag. Het handschrift van mijn vader staat erop, en hij schreef daarop CST. Dat is zoals hij 
was. Central Standard Time. Ik heb altijd gedacht dat ik in juli was geboren, het was Central 
Daylight Time, dus nu heb ik een nieuwe horoscoop. Ik heb een nieuwe identiteit. Dat is 
wonderlijk. Wonderlijk. Mijn maansknopen zijn nu verschoven van het tiende en vierde huis 
naar het negende en derde huis. Dat valt op zijn plek. 
Mijn Venus en Pluto zijn verschoven van het eerste huis naar het twaalfde huis. Dat is ook 
wel enigszins te plaatsen. 
Mijn Zon is verplaatst van mijn twaalfde huis naar het elfde huis. Ook dat is wel te plaatsen.  
Dat is echt wel wow! Mijn progressieve Uranus staat vierkant met mijn Zon en Uranus 
conjunctie nu, dit jaar en ik krijg een nieuwe identiteit. Oh man! 
Dus nu gaat het om werk. Ik dacht eerst Pluto in het eerste huis in Leeuw, dus dat ik hier 
was om wat rond te dollen, maar ik heb een Maagd-ascendant. Het Pluto-polariteitspunt in 
het zesde huis van ‘werk’. Ik weet het niet, hoor. De Zon komt nu uit het twaalfde huis van 
meditatie en staat nu in het 11e huis van groepen en organisaties. Maar goed, genoeg over 
mijzelf. 
Laten we het over jou hebben, het leven, en de sterren voor een moment. 
 
Er is zoveel om het over te hebben. Ik nam even een duik in de watervallen daar verderop. 
En ik viel in slaap op een rots. En…  ja, weet je,  Pluto in het twaalfde huis gaat over 
terugkeer naar de bron en de vele levens waarin ik terug wilde keren naar de bron. En ik kijk 
echt naar hoe zoiets er uitziet, wat dat betekent. Wat dat is. Terugkeer naar de bron. 
We hebben twee fundamentele verlangens; het verlangen om ons af te scheiden van de 
bron en te individualiseren, en daarnaast het verlangen om terug te keren. Dus al onze 
verlangens zijn ofwel afscheiding, of terugkeren. 
 
Dus waar ik tegenop liep was, als je wilt terugkeren naar de bron, kom je al je verlangens tot 
afscheiding tegen. Dus nu kijk ik naar wat een verlangen tot afscheiding is, versus een 
verlangen om terug te keren. 
 
Jupiter is naar Steenbok gegaan, die gaat nog steeds samen op met Venus. Ze gaat wel 
meer afstand nemen, ze gaat wat sneller vooruit, maar die hele Steenbok-energie die bezig 
is, door heel 2020 heen, dat is wel een echte, belangrijke tijd voor doorbraken. 
 
Het is een grootse tijd voor… als ik naar Steenbok kijk, dan is dat doen, doen! Controle. 
Domineren. Het is de belastinginspecteur en de overheid en de corporaties en de 
autoriteiten. De Steenbok in de tarot is de duivel-kaart. Het is materialisme. En ik zie die 
record-uitgaven op Black Friday en al die feestdagen die eraan komen. Het zijn ook meer de 
rentetarieven en de handelsoorlogen en het is meer zo dat de mensheid aan het zinken is.  
Afscheiden van de bron. Van de eenheid, het eenzijn, naar materialisme toe. Alles valt om, 
naar beneden, naar beneden. Ik wil niet lastig zijn, ik wil niet pessimistisch zijn.   
 
Maar ik heb eens naar Eris gekeken. Eris, de grote Godin van de onenigheid. Een bijzondere 
planeet, ontdekt in 2005, en die zelfs onenigheid heeft gebracht in de astronomische wereld.  
Ik wil het uitgebreid hebben over Eris in onze webinar, aanstaande zaterdag. Dan komen we 
samen met het hele droomteam en we hebben het over 2020. Dat wil je misschien 
meemaken, ik zal een link onder de video zetten. 



Deze Eris-energie is heel erg sterk, want Pluto in Steenbok staat vierkant met Eris. Ze kwam 
heel krachtig te staan, in maart, april, mei, op 23 graden Steenbok naar Ram, maar toen ging 
Pluto retrograde. En die komt terug in 2020. Door heel 2020 heen, en dan komt hij nog een 
keer terug in 2021. Want Eris doet er 558 jaar over om rond te gaan. Die is super langzaam.  
En dat niet alleen, ze is niet eens deel van de eclips. De eclips is waar… het is een soort 
schotel waarop alle planeten rondgaan, maar Eris staat daarboven op 44 graden. Dus ze 
komt opzetten van onder de buik op de eclips en ze komt rechtstreeks af op haar 
noordknoop. Ze gaat feitelijk kruislings door de eclips in 2075. Dat is nogal fenomenaal.  
 
Dit is, als je het voelt, dit is de duisternis. Ze is feitelijk aan het rondhangen op het slagveld. 
Nadat Ram, haar broeder en de God van de oorlog, nadat de oorlog voorbij was, en ze 
zwierf, zwierf rond. En ze gaf geboorte aan de strijd, aan pijn, aan lijden. Haar kinderen, dit is 
al die ellende die de mensheid overkomt. En ze komt eraan. Ze zit eraan te komen, ze komt 
aanzetten door de buik van de draak. Dat is fenomenaal. Fenomenale dingen. 
Dus ik ben de laatste tijd wat down geweest, over de stand van zaken en wat ik zie 
aankomen. Je weet wel, als je een aantal dingen op ons af ziet komen. Dus ik probeer wat 
positieve kwaliteit vast te houden, dus het is echt… zoals de mantra van vandaag zegt. 
 
Zelfs de mantra van vandaag gaat over: doe Steenbok, Jupiter ging naar Steenbok. Doe 
mee, kom uit je bubbel en ga door. En maak jezelf sterk en begin aan jouw ding en bla bla 
bla. 
Maar het feit dat ik in slaap viel op die rots en ik dacht na over terugkeer naar de bron, toen 
dacht ik ‘wacht eens even, willen we dit echt?’ Waar het om gaat, is de zuidelijke 
maansknoop; Ketu, de drakenstaart, het verleden. De zware heftige karma dingen. Dat staat 
in feite in Steenbok. Jupiter komt eraan naar de zuidelijke maansknoop, en die zal echt de 
nodige karma naar boven brengen. 
2020 is een belangrijk jaar voor karma. Wat je rondstuurt komt weer terug. Dat kan goed 
karma zijn, dat kan slecht karma zijn. Ik zeg niet wat voor een soort karma, ik zeg alleen 
maar karma. 
 
Al die lichtwerkers, jongen… ‘oh, het kan niet slecht zijn, het kan niet slecht zijn’. Maar goed, 
dat is zo enorm ‘Zon vierkant Neptunus’. Het maakt niet uit op welk moment van de dag, 
toen ik werd geboren stond de Zon vierkant met Neptunus. En de zon staat nu vierkant met 
Neptunus. Dat is van Boogschutter naar Vissen, en dat geeft een verlangen om terug te 
keren naar de bron. Ze noemen het een vlucht, vermijden, ga weg, verhuis naar Costa Rica.  
Val in slaap op een rots en vergeet alles rond Steenbok, de drukte, het rumoer, de plicht, het 
werk, al die bla bla bla dingen. 
 
Maar wat ik wil zeggen, is dat er een manier is. Er is een manier om deze dans te doen. En 
een ervan is, de noordelijke maansknoop is in Kreeft tot mei. Dat is Rahu, dat is de 
toekomst. Dat is waar het moet gebeuren.  Dat komt in Kreeft, water, het voelen van mezelf. 
En dit is waar ik de dingen bij elkaar breng; ik was niet alleen maar aan het slapen op dit 
rots, het duurde wel even, maar je brengt het bij elkaar.   
Wat is al dit materialisme? Ik zal je zeggen wat het is; het is Cheiron in Ram. Het is het 
mannelijke wat misvormd is geraakt. Het is de patriarch die misvormd is geworden.  De 
noodzaak tot overheersen, de noodzaak tot meer macht, meer geld, meer rijkdom, meer 
bezittingen, meer seks, meer beroemdheid, meer, meer, meer, meer meer. 
 
En waarom? Ik heb een aantal van die video’s bekeken die te maken hebben met het 
mannelijke en het vrouwelijke. Ik doe dit samen met mijn vrouw, het in evenwicht brengen 
van het mannelijke en het vrouwelijke, en hier is het verhaal. Als je voelt dat je het contact 



bent kwijtgeraakt, de verbinding, geen vrouwelijkheid. Dan zijn mensen eenzaam; 
eenzaamheid, leegheid, innerlijk verlangen. Er lopen heel veel  eenzame Sergeant Peppers 
rond. 
 
 
 
Dat is wat het is. Je krijgt niet genoeg liefde. Dus dan ga je lopen winkelen. Je krijgt niet 
genoeg liefde en dan begin je te eten. Je krijgt niet genoeg liefde en dan ga je maar werken 
en je zorgt dat je tijd is ingevuld en ook jezelf, met drukte. Business; drukte! 
Er is een evenwicht. Ik wil niet zeggen dat iedereen maar wat moet rondhangen en de liefde 
moet bedrijven. Dat zou wel fijn zijn, maar er is nog een balans tussen de uiterlijke expressie 
in de wereld van het werk en zo, en Kreeft en de noordknoop; mijn innerlijke wereld. Mijn 
emotionele ‘kind’, die verzorgd en geliefd wil zijn, en beschermd. En veilig. En die emoties wil 
voelen. 
 
Dus wat ik wil zeggen, dat de dingen wat hardnekkig kunnen worden als ze door gaan 
zetten. En Eris komt aanzetten en die zal onthullend zijn over hoe ziek, hoe uit het centrum, 
hoe ver uit balans onze samenleving, onze religies, onze culturen, onze… onze zaken 
werkelijk zijn.  
En dat is waar jij iets kunt doen. Dat is waar wij iets kunnen doen. Dat is waar de Zon 
vierkant Neptunus aan komt zetten. 
En dat is waar de mantra over gaat. En ik kwam hiermee, omdat Jupiter in Steenbok – heel 
krachtig – en de Zon die door Boogschutter gaat, maar ook Mars die door Schorpioen gaat, 
dat is nog niet voorbij op dit moment, maar we moeten healen, we moeten genezen. Dus… 
die healing heeft te maken met het in balans brengen.    
 
Ik las vanmorgen de meditatie en dat ging over in je kwetsbaarheid komen. Kwetsbaarheid, 
om de mysteriën te ervaren, de oceaan van eenheid, de terugkeer naar de bron. De liefde 
vraagt om het openen, verzachten, echt kwetsbaar durven zijn. Praten over onze angsten en 
onze behoeften. Dat we mensen zijn, en  dan kunnen we ontmoeten. We kunnen elkaar 
ontmoeten in het hart. Dat we een ontmoeting hebben in onze emotionele, persoonlijke 
ruimte. En dan hoeven we het niet na te jagen. en te willen en naar buiten te We hoeven het 
niet na te jagen en nodig te hebben, te verlangen gaan met al die materialistische zaken. In 
een poging op te vullen wat niet opgevuld kan worden. 
Zelfs niet met drugs, alcohol en dat soort dingen. Alleen liefde kan je hart genezen. 
Dat is een song, een bepaalde song uit het verleden, ik weet het niet meer. 
 
Oké, dus… de mantra voor vandaag:  kom op jongen… 
 
Ik zal uit mijn bubbel komen  
om de toekomst van de mensheid te dienen 
om healing en evenwicht te brengen 
(Samen met intelligentie) 
Dat vereist dat we allemaal een hand uitreiken. 
 
Wat echt… dit gaat echt om…   Wat ga je doen, wat gaan we doen? Ik wil een beweging 
beginnen met wat er aan zit te komen in 2020, Ik wil een beweging beginnen met wat er aan 
zit te komen in 2020Alles alternatief. We willen alternatief onderwijs, we willen alternatieve 
therapieën, alternatieve genezing, alternatieve overtuigingen, alternatieve leefstijlen, 
alternatieve voeding, alternatieve… het is zo dat de manier waarop de dingen gaan, en dit is 
wat zo gaaf is aan Jupiter driehoek Uranus, want dit is een tijd, dit is een tijd waarin wij een 



alternatieve benadering kunnen uitvinden en innoveren. Alternatieve ideeën. Het is aan ons 
om er niet ingezogen te worden, maar weet je, de I Tjing zegt ‘de beste manier om kwaad te 
bestrijden is door vooruitgang in het goede te maken’.  
 
Het gaat er niet om dat je je zorgen maakt over de politiek, over de rampen en 
massamoorden en al die bullshit die in de buitenwereld plaatsvinden. En je zorgen maken in 
je hoofd en dat begint te etteren, Dat is een mooi woord, nietwaar? Etteren. Dat doet me 
denken aan oom Fester in die verdomde Addams Family. Of was hij het monster in de 
Addams Family? Nou ja, het ettert daarbinnen. En het vreet je op en het vreet aan je,  je kunt 
een maagprobleem krijgen. 
Of slapeloosheid, je kunt niet slapen. En je begint je zorgen te maken, je wordt angstig en 
dan is het ho, ho, ho ho!  Ga weg! Doe het rustig aan, jongens. In plaats van je tijd en 
energie te geven en je tijd en energie te verspillen aan dingen waar je niets aan kunt doen.  
 
Laten we de handen in elkaar slaan. Laten we echt een alternatief creëren. Alles alternatief. 
Ik vind dat geweldig. Dat is geweldig. Dat kwam vanmorgen bij me binnen. Dat is goed en 
dat zal gaan gebeuren. Dus dit is Jupiter driehoek Uranus, dat blijft nog wel zo tot het einde 
van het jaar. Het is echt een goede tijd ervoor, denk aan nieuwe ideeën, nieuwe 
benaderingen, nieuwe relaties, nieuwe communities, alternatieve leefstijlen, alternatieve 
energie, alternatief, alternatief, alternatief. 
Dat is die intelligentie. 
 
Uranus in Stier doet dit. Je kunt niet alleen maar healing doen en in evenwicht komen. We 
zullen met intelligentie moeten komen, met een aantal nieuwe ideeën en nieuwe manieren. 
Het kan niet alleen maar Elon Musk zijn die de enige is met nieuwe ideeën. Het gaat erom 
‘laten we aanhaken’, aan het collectieve superbewustzijn. Waar we allemaal deel van zijn of 
een mee zijn. Ik begin wat dramatisch te worden. Je dacht dat ik een Leeuw-ascendant had. 
 
Ik zal uit mijn bubbel komen  
om de toekomst van de mensheid te dienen 
om healing en evenwicht te brengen 
(Samen met intelligentie) 
Dat vereist dat we allemaal een hand uitreiken. 
 
Dus ik hoop dat je dat kunt. En ik weet dat ik zei ‘de toekomst van de man’, maar ik wilde 
zeggen ‘de mensheid’, of de menselijke soort, ik wilde vrouwen includeren en zo, maar ik 
moest het laten rijmen, dus dat spijt me. 
Ik wil niet graag de hele vrouwelijke energie uitsluiten, want dat is juist wat zo stimulerend 
moet zijn, dat is wat aandacht nodig heeft, dat is wat ons zo moet optillen, dus… sorry voor 
dat deel van de mantra. Maar dan krijg je een idee van wat ik probeerde te zeggen. Weet je 
wat ik bedoel? 
Ik kan maar beter afsluiten nu. 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
 
 


