
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 22 januari 2020 

Goedemdag, hoe is het ermee? Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 22 januari in 
het jaar 2020. Ik realiseer me zojuist dat ik hier al jaren woon en ik ga altijd stroomopwaarts.  
Dus vandaag anticipeer ik op de nieuwe Maan in Waterman, dat is iets heel anders, besloot 
ik eens stroomafwaarts te gaan.   
Ik ben hier nog nooit geweest en het ziet er eigenlijk heel, heel mooi uit. Ik denk dat ik erin 
slaag om een hele fijne plek te vinden hier. 
 
Voor wat betreft de astrologie, de Maan staat in Steenbok. En gaandeweg uiteraard, komt ze 
vandaag conjunct Jupiter te staan. Gaat dan door en komt Saturnus tegen, morgen Pluto, en 
vrijdag gaat ze naar Waterman. Jazeker! 
Het gaat een beetje oplichten van de aarde naar de ruimte. Ze gaat voor een nieuwe Maan 
in Waterman op 4 graden en 22 minuten Waterman. Ik zal het Sabian symbool voorlezen 
voor de vijfde graad Waterman. 
Laat ik eens even wat gaan wandelen hier in plaats van hier stil staan en niets doen, behalve 
praten. 
 
Maar goed, waar was ik. Dus dat is de Maan, ja nieuwe Maan in Waterman. Au! 
En dan gaat ze door en zondag komt ze in Vissen. En dan komt ze samen met Venus. En 
Venus komt samen met Neptunus. Gatsie! 
En niet alleen dat, maar ze komt ook vierkant met Mars. En ik had het daar afgelopen week 
even over, Venus vierkant Mars; Venus conjunct Neptunus in Vissen, vierkant Mars in 
Boogschutter. 
Dat zijn de archetypen waar ik het vandaag over wil hebben; Mars in Boogschutter, Venus in 
Vissen, nieuwe Maan in Waterman. Dat zijn degene waar we allemaal mee te maken hebben 
in deze dagen. 
 
Als je naar de horoscoop kijkt aan het begin van het rapport, dan zul je zien dat alle planeten 
boven de horizon staan. 
De meeste staan bij elkaar in de laatste drie tekens van Steenbok tot Vissen. Dat zijn de 
universele tekens, en minder persoonlijk. Uranus is in feite echt de enige planeet daar 
beneden in Stier.  
 
Oh, dat brengt me bij het andere waar ik het over wil hebben. Eris. Over planeten gesproken, 
Eris staat daar in Ram, pas ontdekt in 2005. En de planeet van de twist en tweedracht staat 
exact vierkant met Pluto, zondag. En dat is op de minuut precies. Beide jongens bewegen zo 
langzaam, ze staan op 23 graden Steenbok naar Ram, en binnen een paar graden – zoals ik 
al zei – kwamen ze al vierkant te staan in 2019. En ze blijven vierkant staan in heel 2020, en 
heel 2021 naar 2022 toe, en ik kan daar misschien iets over vertellen. Ik weet het nog niet, er 
is teveel om over te praten. 
 
Oké allemaal. Vaak wil ik eigenlijk alleen maar uit het beeld gaan, zodat je die prachtige 
rivier kunt zien. Een chat aan de rand van de rivier met Kaypacha vandaag. Ik wil jullie een 
verhaal vertellen. Dit is een mooi verhaal en ik denk dat het een aantal dingen zo mooi in 
elkaar weeft; dit archetype van Boogschutter, beweeglijk vuur, de schutter, de filosoof, de 
leraar, de goeroe, de wijze.  
Wordt beheerst door Jupiter. Boem! De Koning van de berg Olympus.  
Welvaart, overvloed, uitbreiding, Jupiter. En Jupiter, voordat ze Neptunus ontdekten, was 
ook de heerser van Vissen.  



Dat zijn allebei beweeglijke tekens, Vissen is beweeglijk water. Ik noem het ether, ik denk 
niet dat het water is, maar de heerser nu is Neptunus. Neptunus staat daar en is thuis. De 
vissen die zwemmen in de oceaan van Neptunus. Zeer toepasselijk. 
 
Venus komt langs, en we weten dat Venus de lagere octaaf is van Neptunus. Neptunus is 
goddelijke liefde en die vermengt zich nu met Venus, aardse liefde. De goddelijke en aardse 
liefde die samenkomen, maar… vierkant Mars. Dat is zoiets als… je moet je contributie 
betalen als je de blues wilt zingen. Het komt niet zomaar aanwaaien. 
 
Waar was ik gebleven? Waterman! Vast, lucht. Ik denk niet dat het lucht is, ik denk dat het 
de ruimte is. Ver weg, buitenaardse intelligentie. Computers, technologie, kunstmatige 
intelligentie, wat dan ook. 
Nieuwe Maan, het is groepen en organisaties, het is politiek, Davos, het is de elite. De 
miljardairs, de rijke mensen komen bij elkaar in Davos om over de toekomst van de 
economie op de aarde te beslissen. Hoe perfect is dat voor de nieuwe Maan in Waterman. 
Mijn God. 
 
En wat dan nog meer? Oh ja, het verhaal. Ik denk dat ik dit voor het eerst hoorde van mijn 
vriend Steven Forrest. Als je Steven Forrest niet kent, hij is een van de beste astrologen ooit. 
Je zou een paar van zijn boeken moeten lezen. Of naar zijn workshops moeten gaan, of naar 
zijn lezingen moeten luisteren. Hij is een van mijn leraren. Hij is geweldig. En hij vertelde dit 
verhaal. 
Ik weet niet of ik in staat ben om het zo goed te vertellen als hij, maar het is het waard om 
het vandaag te vertellen. 
 
Er was eens een monnik. En die leefde en ging door verschillende niveaus van het 
boeddhisme heen. Hij was een boeddhistische monnik. En hij hield zich aan het dieet als 
vegetariēr, hij leefde het simpele leven van de toegewijde. Zeer toegewijd, en hij deed zijn 
meditaties elke dag; hij zat aan de voeten van de Rinpoche, en hij was gewoon bijzonder, 
prachtig, mooi.  
En op een dag zei de Rinpoche: het is tijd, het is jouw tijd. Ik wil dat je vertrekt en bij de 
koning blijft. En dat je leert, en brengt wat we hebben, naar de koning en dat je luistert. De 
koning is een hele wijze man.  
En dus ging de monnik, die nog nooit het klooster had verlaten vanaf dat hij een kleine 
jongen was, op reis. Over de bergen, over dalen. Je kunt hem zien gaan over de Himalaya, 
naar het prachtige kasteel van de koning. Met die mooie enorme deuren, met die bewakers 
met hun formele ceremonieel. Ze openen de deuren en hij wordt begroet en hij wordt over de 
rode loper geleid. En hij wordt binnengebracht in de kamers van de koning.  
Het zijn echter niet alleen de kamers van koning, hij wordt direct naar een grote hal gebracht, 
waar een feest wordt gehouden. 
En iedereen is aan het eten en drinken en aan het dansen, en de muziek speelt. En de 
monnik komt daar binnen en het was iets wat hij nog nooit eerder had gezien. 
En de koning zit aan het hoofd van de tafel, en de feestelijkheden en het voedsel, de 
vruchten, de taarten en het vlees, alles wat je je maar kunt voorstellen. 
En de koning wenkt om de monnik naar hem toe te brengen en er is een plaats vrij, direct 
naast de koning. Hij heeft die plek voor de monnik gereserveerd.  
Dus de monnik buigt deemoedig zijn hoofd, hij loopt er naar toe en vanzelfsprekend is hij 
zeer deemoedig voor de koning, en de koning zegt ‘neem plaats! Ga zitten’, Jupiter. Boem! 
‘Breng hem wat te eten, geef hem te drinken’. En de monnik had nog nooit dit soort voedsel 
gezien of zo’n feest. Hij is waarschijnlijk vegetarisch of zoiets. Dus hij denkt ‘huh?’  
En ze werpen hem een dij toe van een lama of zo, en je zegt geen nee tegen de koning.  



Je zegt geen nee tegen Jupiter. Het is meer zo van ‘als je in Rome bent, gedraag je je als de 
Romeinen, die monnik is niet dom. Dus hij gaat zitten en neemt deel aan het feest, met de 
koning. 
En de koning haalt de dansende dames naar voren en de prachtige vrouwen dansen voor de 
monnik, en de ogen van de monnik puilen zowat uit zijn hoofd. En hij kan dit alles niet 
geloven. 
Of waarom dit is. De Rinpoche wilde vooralsnog dat hij hier naar toe ging en de koning een 
bezoek bracht. Dus dat kostte hem nogal wat hoofdbrekens. 
Dus hij hield het vol tot de nacht, hij beleefde het feest, hij had zoiets van ‘oh man!’ En 
uiteindelijk zeiden ze ‘goed, het is nu tijd, breng hem naar zijn kamer’. En ze begeleidden de 
monnik met zijn kleine tas met zijn bezittingen. Ze brachten hem naar die enorme salon, die 
enorme kamer met banken en stoelen en met een open haard en het grootste bed dat hij ooit 
had gezien, met een grote canapé er overheen gedrapeerd. 
En ze zeiden ‘dit zijn je vertrekken’. Dus hij ging daar naar binnen en hij probeerde in slaap 
te komen, maar toen hij op het bed ging liggen keek hij omhoog. En wat zag hij? 
Hangend aan een hele dunne smalle draad hing het scherpste zwaard dat hij ooit had 
gezien. Dat hing daar, recht uit het plafond, precies boven het bed. Precies waar hij moest 
gaan slapen. Hij sliep niet erg goed die nacht. Met het scherpste zwaard dat hij ooit had 
gezien, dat hing precies boven zijn hoofd. 
Een klein breukje in die draad en hij was dood. Dus hij probeerde te slapen, maar het vroeg 
uiterste meditatie, alle verstilling, alle kalmering en ademwerk; de gehele kundalini die hij kon 
doen, maar het was nog steeds niet zo goed. 
In de ochtend werd hij naar buiten geleid voor het ontbijt, en hij ging naast de koning zitten.  
‘En hoe heb je geslapen, mijn gast?’ vroeg de koning. 
En de monnik zei ‘nou, ik kon nauwelijks slapen. Er was een zwaard dat boven mijn bed 
hing’. 
En de koning… de koning leidde de monnik naar zijn vertrekken. Naar zijn kamer. 
En ze openden de deur naar de kamers van de koning, die waren nog groter dan die van de 
monnik, en het bed was zelfs nog groter. En, zie daar, wat zagen ze daar? 
Honderd zwaarden die voor je gezicht hangen. Elk aan een eigen dunne draad. Elke 
centimeter van het bed van de koning was bedekt met een zwaard, dat aan een dunne draad 
hing uit het plafond. 
En dit is waar de koning sliep. Elke nacht. 
 
Er was een grote les te leren hier voor de monnik. 
Het was duidelijk dat de Rinpoche dat met hem wilde delen. En dat is dat je alles kunt 
hebben. De koning had alles, en hij genoot van de lichtzinnigheid, Venus, Aphrodite, suiker, 
zoetheid, geld, seks, aardse liefde. Het is zoiets als ‘ja, we kunnen het allemaal hebben’  
Dit is een super krachtige boodschap. Wetend dat we zullen sterven. Wetend dat dit allemaal 
kan verdwijnen met het vallen van het zwaard.  
Wetend dat we kunnen sterven in het volgende moment. Ik zou kunnen sterven voordat de 
video af is, nietwaar? 
 
Dit is Waterman, niet gehecht zijn. De weg van de boeddhisten. De wetenschappers, die 
experimenteren met het leven. Het onbekende ingaan. Heeft geen angst om erin te duiken. 
Met het totale hart, het hele lichaam, de hele geest, en gewoon… weten dat het een 
experiment is. 
Wetend dat het Maya is. Wetend dat er iets geleerd kan worden, dat er iets gewonnen kan 
worden. Iets, zoals waarheid die onthuld zal worden door dit alles. En niet gehecht te raken; 
emotioneel, fysiek, mentaal geobsedeerd door een bepaalde persoon, plaats, ding, routine, 
positie, of wat dan ook. Aardse goederen liggen voor ons uitgestrekt. 



 
Dus we kunnen die feesten houden. Spring erin, ga ervoor, maar verlies jezelf er niet in. Laat 
je niet meesleuren door de rivier. Maar blijf bewust. Blijf wakker, blijf je gewaar. En daarom 
wilde ik je dit verhaal vertellen. 
Want dit is de nieuwe Maan in Waterman. Die heeft te maken met uit de norm stappen, 
buiten de conventies, weg van het verleden. Niet gehecht zijn. En met dat niet gehecht zijn, 
komt helderheid. 
Het is niet dat ik die zie vanuit mijn subjectieve gezichtspunt. Ik neem de dingen niet 
persoonlijk, ik ben in mijn ‘getuige’, ik bevind me in mijn observator. Ik zit in mijn ‘derde oog’. 
En niet alleen in mijn derde oog, maar ik ben verbonden met iets hogers. Met iets ‘meer’.  
En wat hebben we dan als Sabian symbool voor de vijfde graad van Boogschutter? 
The Sabian Symbol, als je nieuw bent, dit is een van mijn favorieten, Elsey Wheeler, de 
meest geweldige helderziende in 1925 en zij was samen met Mark Edmund Jones, die 360 
kaarten had bij elke graad van de dierenriem, uitgeschreven op elke kaart. En binnen acht 
uur, zittend in een park in San Diego, hield ze een kaart voor haar voorhoofd en ze zag een 
symbool. En hij schreef het op. Ze hield een andere kaart voor haar hoofd en hij beschreef 
dat. En ze hield een andere kaart op, 360 kaarten in acht uur; boem boem boem boem! 
Ze was fenomenaal; en ze lagen allemaal door elkaar. Dus het fenomenale is, dat er een 
groter bewustzijn aan het werk was met Elsey die dag, samen met Mark Edmund Jones. En 
ze brachten de Sabian Symbols bij elkaar. 
 
En er zit een bepaalde volgorde in die symbolen, er zijn fasen en een cyclische onthulling, en 
het laat zoveel zien. Dat is de schoonheid van iedere cyclus. 
Dus er is een symbool voor elke graad en het symbool voor de graad van onze nieuwe 
Maan, die de toon zet voor de hele maand, hallo!  
 
Men zag een raad van voorouders de inspanningen implementeren van een jonge leider. Ik 
moet denken aan de 16 jarige die de mensen in Davos toesprak, over de 
klimaatverandering. Zij is een jonge leider!  
De grondtoon is de basis voor eerdere verrichtingen in het verleden, en waarvan de macht 
en de ondersteuning van elke beslissing tijdens een crisis door een individu werd genomen. 
Het hele verleden van de mensheid staat achter elke individuele inspanning. En zeker in 
tijden van kritieke beslissingen.  
Elk individu is veel afhankelijker van de kracht van hetgeen de voorouders hebben bereikt, of 
wordt onderdrukt door hun fouten en gebrek aan visie, dan hij gewoonlijk gelooft. 
Dit kan een verborgen basis van individuele kracht zijn, of de passiviteit van een traditie, en 
niet in staat om die beperkte oorsprong te overstijgen.    
 
We bevinden ons in een tijd, dames en heren, en jullie allemaal, van kritieke beslissingen; 
het jaar 2020 en iedereen heeft het erover, de Jupiter/Saturnus en Pluto-conjunctie, vierkant 
naar Eris, de grote Godin van de tweedracht. Dit zijn tijden waarin de toekomst van de 
planeet op het spel staat. 
 
En zoals we kunnen zien, en waar de mantra van vandaag over gaat, dit tijdperk van de 
Waterman, dit archetype van Waterman, dit Watermantijdperk gaat over de groep, de 
gemeenschap.  
Ik organiseer een heel evenement ‘Astrology Rising 2020’, hier in Costa Rica. Ons thema is 
eenheid in diversiteit. En zoals we kunnen zien, wetenschap en technologie brengt ons bij 
elkaar, als een wereldwijd bewustzijn, meer en meer, of je dit fijn vindt of niet, we hebben te 
maken met wereldwijde problemen, en dat is niet iets waar je je aan kunt onttrekken. 



5G, weet je. SpaceX schiet 20.000 satellieten de ruimte in. Vanaf het begin zijn er 1728 
satellieten dus dat moeten we meer dan tien keer vermenigvuldigen, vergeleken met wat er 
nu is, tegen het einde van dit jaar.  
 
Ik kan je nog een verhaal vertellen, ik weet niet hoe lang dit gaat duren maar…  dat doe ik 
nooit. Ik heb die petitie getekend, dat is een petitie van astronomen. Er zijn 230 astronomen 
die deze petitie hebben ondertekend tegen het lanceren van 20.000 satellieten, want het zal 
de astronomie volledig verstoren en ons zicht op de nachtelijke hemel; onze mogelijkheid om 
buiten onze eigen sfeer te kunnen kijken, plus nog eens alle EMF’s (straling) waarmee deze 
satellieten ons bombarderen met 5G radiofrequenties. Dus dat zal alles absoluut verstoren. 
Dus de astronomen tekenen deze petitie en ze nodigen andere astronomen uit, andere 
ingenieurs en andere wetenschappers, en zo, bla bla bla. 
En daarom heb ik die petitie ondertekend, dus ik ging naar die website en er stond ‘laat uw 
reactie achter’, en ik zei: als een sjamanistische astroloog zit ik onder de planeten en ik 
ontvang helderziende boodschappen van die planeten. En dit is de begeleiding voor mijzelf, 
mijn leven en mijn lessen. Het is voor uitbreiding van het bewustzijn. 
 
Deze satellieten zullen het helemaal verstoren, het ontvangen van mijn boodschappen, mijn 
meditaties, alsmede de zichtbare, concrete, fysieke invloed die het zal hebben op de 
astronomie. En ik liet nog een kort berichtje achter voor de astronomen waarin ik stelde dat 
eindelijk de astrologen en de astronomen het samen ergens over eens kunnen zijn. 
En ik ondertekende dit uiteindelijk, ik ben natuurlijk een elektrotechnicus, dus ik ben 
gekwalificeerd als technicus, maar ik weet niet of ze echt mijn bericht daar gaan plaatsen, 
richting Trump of naar wie het ook toe gaat. Misschien schoppen ze me eruit.  
 
Maar waar was ik gebleven? Ik was daar gebleven, met de massa engelen achter ons. Wat 
je ook doet of voortbrengt, er is een spirituele overbrenging; Kundalini yoga, de gouden 
draad, de gouden ketting die helemaal terug voert naar guru Ramdas, naar yogi Bhajan, ik 
maak verbinding met de gouden band. Deze Waterman.. het is het tegenovergestelde van 
Leeuw.  
Trump heeft een Leeuw-ascendant; Ik, mij, mijn, ik ben de koning. Waterman is voor het 
welzijn van de planeet, het welzijn van de gemeenschap, het welzijn van de toekomst. Dus 
het is zeer onpersoonlijk. De computers, de wetenschap en de technologie, dat is zeer 
onpersoonlijk. 
 
Dus dit betekent contact maken met het derde oog. Ik associeer Waterman met het zesde 
chakra, Prometheus, ontwaken, verlichting. Dit is een hele krachtige tijd. En ik zou jullie 
allemaal willen adviseren, dat in deze tijd van kritieke beslissingen, zowel in ons persoonlijke 
leven als in ons sociale leven, dat we niet alleen zijn. Er zijn spirituele wezens, praat maar 
eens naar Rudolf Steiner, er zijn cherubim, seraphim, de geest van de tijd, de geest van de 
vorm, de geest van de ruimte, de dynamis, ik bedoel de merkwaardigheden, er zijn er 
miljoenen. En dat zijn niet alleen buitenaardsen. 
Het zijn wel buitenaardsen, maar…  ze hebben niet eens een eigen planeet. 
 
Dus wij zijn… maar vandaag gaat mijn mantra over familie. Dat we een menselijke familie 
zijn. En denk maar gewoon aan deze aardse planeet als de school van de aarde. En laten 
we zeggen dat het 12 graden heeft. En sommige mensen, sommige zielen zijn teruggekeerd, 
duizenden keren gereïncarneerd. Die bevinden zich in die geavanceerde evolutionaire stadia 
van de 12 graden. Die zijn klaar om af te studeren aan deze driedimensionale school.  
En wat heb je dan nog meer?  Degenen uit de achtste klas, de vijfde klassers, de eerste 
klassers. Er is een hele… er is een hele reis aan de gang hier. 



En wat doen diegenen in de achtste klas, die zijn niet meer zo bezorgd over school, want ze 
zien een veel grotere toekomst voor zich. 
  
Andere dimensionale gebieden, andere plekken waar ze klaar zijn, ‘ja, ik ben klaar, mijn 
plaats is meer hier’. Dus het is belangrijk dat die twaalfde klassers zich omdraaien en 
vasthouden en onderwijzen en zorgen voor de jongere zielen op deze planeet. Voor de 
jongeren die brutaal en ongepolijst zijn, die kortzichtig zijn. Die op zichzelf gericht zijn en 
gewoon onwetend zijn. En het niet zien. 
 
Dus dit is hoe je moet omgaan met deze tweedracht. Pluto vierkant Eris. En hoe je om moet 
gaan met sommige zogeheten psychotische, neurotische, sociopathische leiders en keuzes 
en zaken die maar doorgaan. 
We zouden heel kwaad kunnen worden, zeer vervreemd kunnen raken, zeer oordelend, 
zeer…   
Dit is de andere kant van Waterman, dat is afstandelijkheid, in plaats van niet-gehecht zijn.  
Ik wil helemaal niets met hen te maken hebben. En ik ben niet dit en dat. 
Je kunt de tweedracht zien, de kloof tussen – of het nu politieke partijen zijn of religies of 
economieën –  er is zoveel afscheiding overal. Dus dat is waar wij moeten participeren. En 
het gaat alleen maar om eenheid in diversiteit. 
Dat we ons realiseren dat we familie zijn. Een menselijke familie. 
 
En ik weet het niet, maar ik heb vijf broers en zussen, er waren zes kinderen in ons gezin. En 
we konden niet allemaal met elkaar overweg, hoor. Nog steeds niet. 
Gezinnen, daar is karma. Daar is zeker… we schudden elkaar wakker en we botsen tegen 
elkaar op. We slaan elkaar op het hoofd, en we schelden elkaar uit, boem boem boem boem. 
Het is niet gezegd dat er, omdat we familie van elkaar zijn, altijd ‘pais en vree’ is. We kunnen 
het oneens zijn, maar er is iets gemeenschappelijk. We bevinden ons op dezelfde planeet.  
We stammen van dezelfde DNA-structuur af, totdat de mens ermee ging knoeien.  
 
Dus dit is waar de mantra van vandaag over gaat. En dat is: 
 
Nu zie ik in dat mijn bestemming 
veel en veel groter is dan ik 
Nu is de tijd gekomen voor ons om één te zijn 
een grote menselijke familie. 
 
Dit is de noordelijke maansknoop in Kreeft.  
Kreeft is familie. Emotionele verbinding. Koesteren, verzorgen, vasthouden, ondersteunen. 
De noordknoop is ons toekomstige evolutionaire pad voor dit moment, en die staat daar tot 
mei, dus dit is een tijd om ons te focussen op dit soort energie. 
 
Nu zie ik in dat mijn bestemming 
veel en veel groter is dan ik 
Nu is de tijd gekomen voor ons om één te zijn 
een grote menselijke familie. 
 
Dat je iedereen maar mag behandelen als je broers en zussen, ongeacht in welke klas of 
graad ze zich bevinden. En hopelijk zullen we op een dag allemaal tegelijk afstuderen. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde. 
 



Oh, ik wil je even iets laten zien, ik kreeg mijn Shungite. Ik wil Mike RedHawk bedanken, hij 
maakte dit voor mij. Het bevat moldaviet, maar de grootste steen hier is shungite. Shungite 
geeft bescherming tegen EMF straling, in 5G en 4G en draadloos en al dat soort dingen.  
Probeer zelf aan shungite te komen, broer, zus. Iedereen. 
 
Namasté.  
 
©Kaypacha 
Vertaling: Irma Schiffers 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


