
Het Ananas-rapport door Kaypacha. 

Astrologie voor de ziel 17 juni 2020. 

Hallo, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Oké het is woensdag 17 juni. Kom 
naar beneden naar de Machuca Rio. Het is in tijden niet zo vol geweest. Dit gaat 
verbazingwekkend zijn, maar het probleem is dat het luid kan zijn. Dus we zullen moeten 
zien hoe het gaat. Maan is in Stier. Gaat door naar Tweelingen. Maar we treffen 
voorbereidingen. We kunnen nu beginnen voor te bereiden dames en heren. Voor wat? De 
totale zonsverduistering! De Zon en de Maan gaan allebei Kreeft binnen, conjunct de 
Noordelijke Maansknoop op 29 Tweelingen. Het hangt er duidelijk van af waar je je bevindt 
op de planeet. Het gebeurt op zaterdag op sommige plaatsen. Op zondag hier in Costa Rica. 
En de verduistering is volledig want het is zo dicht bij de knoop. Het is ook inconjunct 150 
graden van Saturnus. Dus we zouden het daar een beetje over kunnen hebben.  

Bekijk dit man, oh mijn God. Ik was hier beneden een paar weken geleden. Dit was bijna 
droog. Wat is er nog aan de hand vandaag? Mercurius stationeert en gaat retrograde. Wat 
hebben we dan? Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Pluto, de Maansknopen en dan 
Neptunus. Neptunus gaat retrograde komende maandag. Ik bedoel dit is als hervormen. 
Heroverweeg. Revalideer. Opstand. Het is alsof, jazeker, al deze retrograden. Kijk hier naar! 
Dit is echt absoluut prachtig! Ja zeker! Oh mijn God. Mooi, mooi. Oké ik wil niet in de natuur 
verdwalen hier. Het is te gemakkelijk. Hoe dan ook. Wat we wel hebben is; Venus zal 
stationeren en dan direct gaan. Volgende week. En het is heel interessant, want ze 
stationeert voor 27 uur. Op 5 graden 20 minuten. Precies daar in Tweelingen. Eindelijk na 
weken van Venus in de onderwereld, draait ze om. Ze komt terug. Ze gaat terug opkomen in 
het Oosten. Kijk naar de rivier daar beneden. Je kunt een klein beetje een waas zien. Ik 
probeer om de camera stil te houden. Laat me gewoon een plaats vinden en praten over 
deze dagen. Het zijn heel krachtige dagen van transformatie. En we willen de sterren 
gebruiken om ons te leiden. Jazeker!  

Oké, het is een beetje alsof ik uit de weg wil gaan. Zodat je de watervallen kan zien. Dat is 
een mooi zwemgat als het water niet zo snel gaat. Ik hoop dat ik niet te hard zal moeten 
roepen. Dat is het probleem zoals ik zei. Dus ik ga proberen om zo dicht mogelijk tegen de 
microfoon te komen als ik kan. We willen zijn zoals die rivier. We willen zijn zoals die rivier. 
Dat is hoofdwater. Kreeft is hoofdwater. Deze verduistering is in hoofdwater. Kijk naar dat 
water. Dat water beweegt alles uit zijn weg. Het haalt alles en iedereen naar beneden. Het 
verzet enorme rotsblokken. Boem, boem, boem. We hebben het niet over vaste wateren. 
Schorpioen dat zijn grote meren. De grote meren of wat dan ook. De Zwarte Zee weet je wel. 
Dus we hebben meren en dan natuurlijk heb je Vissen. Vissen veranderlijk water. Zoals ik zei, 
ik zie Vissen meer als ether. Weet je misschien is het zoals wolken, mist, stoom. Als het al 
enige substantie heeft. Het is zo spiritueel. Multidimensioneel. Het heeft een kleine duiker 
hier in de derde dimensie van materie, ruimte en tijd. Vissen is een beetje als oh! Wat ik 
uitspreidde, want ik verloor mezelf in de natuur daar, was Mars! Mars staat vierkant met de 
Maansknopen nu! Het is op 25 graden. De knopen staan op 29. Het beweegt 26, 27, 28, 29. 
Op de 28e, over tien dagen van nu gaat hij Ram in. Ook al is het nog steeds binnen een paar 
graden, zijn het andere tekens. Het is uit de veranderlijke hoek. Dus op zijn minst tien dagen. 
Mars vierkant de Maansknopen.  

 



Ik sprak over Mars als zijnde de blikopener. Wel het is meer dan de blikopener. Het is ook de 
scalpel. En het is ook de krijger. En wanneer het vierkant staat met de Maansknopen wijst 
het naar een breekpunt. Koorden breken. Snijden van banden. Snijden met het verleden. 
Loslaten van de Zuidknoop. Op weg naar die Noordknoop. En dat is waar we willen over 
spreken. Wij hebben, wij hadden de maansverduistering wanneer de Maan op de Zuidknoop 
stond. Dat was op 5 juni. Nu komt ze langs. Nieuwe Maan. Ze is op haar eigen Noordknoop. 
Alle planeten zijn krachtiger op hun Noordknoop. Dus dit is een heel emotioneel… dit is 
omgaan met het verleden. Dit is losbreken. Los komen van oude, oude, oude tijden. Dat is 
waar het hele jaar over gaat. Dat is waar het hele decennium over gaat. Deze Jupiter-
Saturnus-Pluto conjunctie zet de toon. Het zal een paar jaar innemen. Zoals ik zei, eerder 6. 
De komende 6 jaar. En wat we eigenlijk echt doen is; we zijn aan het begin van de tunnel 
mensen. We zijn aan het begin van de verandering. En we willen zijn als die rivier. We willen 
blijven doorgaan. Oké, ik bedoel dit is gewoon… ik geloof niet in toeval.  

Astrologie bestudeerde het voor 40 jaar en heeft het me steeds opnieuw en opnieuw 
bewezen. Wanneer je terugkijkt, daar waren geen vergissingen. Er waren geen 
toevalligheden. Er waren geen ongevallen. Er is Dharma, Karma, synchroniciteit. Noem het 
op, maar we zijn allemaal een deel van deze geweldige kosmische Matrix. En dit hologram 
weerspiegelt al het andere. Al het andere. We zijn onafscheidelijk. Het is een vervlogen 
illusie dat we gescheiden zijn. En we krijgen, hoe meer dat we wakker worden, hoe meer we 
evolueren. Hoe meer we realiseren in voor- en tegenspoed. Met Covid of niet, wij zijn op 
dezelfde kleine planeet, schietende miljarden mijlen per uur door de ruimte. Wanneer las ik… 
ze hebben nu ‘bewezen’ dat er minstens 36 andere intelligente beschavingen zijn in onze 
heelal. Bel hem op man, we hebben hier wel wat intelligentie nodig. Dus wat ik zeg is; ja 
inderdaad, zwarte levens doen er toe. En gele levens doen er toe. En rode levens doen er 
toe. En witte levens doen er toe. En kinderen hun leven doen er toe. En kleine meisjes hun 
leven doen er toe. En dierenlevens doen er toe. En bloemen doen er toe. Wat we willen doen 
is, we willen de vaart erin houden. We willen de revolutie behouden. We willen je bedanken 
voor deze wake-up call van George. En gewoon zoals; neem het en zeg, weet je wat, we 
willen hervormen. Niet alleen de afdeling van de politie. We willen de regeringen hervormen. 
We willen het kiescollege hervormen. En we willen elke persoon een echte stem geven in de 
Verenigde Staten. We willen de gezondheidszorg hervormen. Het is walgelijk! Het is 
walgelijk. Het is zo duur. En natuurlijk daar komen we niet eens op in. We hebben Uranus in 
Stier nu. 

Kijk uit. Waar denk je dat deze triljarden dollars vandaan komen? Ijle lucht? Wat denk je dat 
de waarde van de dollar gaat zijn binnenkort? Stop ermee. Dit lijkt wel een illusie. Oh hier, 
we gooien er gewoon wat geld in. Wat een kapitalistisch, materialistisch zicht. Realiteit. 
Geboren uit een duizenden jaar bestaande patriarchaat. En laten we dit eens bekijken. En ik 
wil dat iedereen weet dat ik niet iemand ben die slecht praat over de man. We zijn allemaal 
mannelijk en vrouwelijk. Wij zijn allemaal Venus en Mars. We hebben allebei Yin en Yang. 
Echter, we zijn allemaal uit balans geweest gedurende duizenden jaren. En als je het Yin-
Yang symbool hebt, het wit is enorm geweest. En het donkere was een hele kleine golf. Het 
donker, het zwart. Het innerlijke, het vrouwelijke. Het emotionele. De mens. De medelevende. 
Dit is als echt echt… we willen echt kijken naar wat? Waar we waarschijnlijk niet zouden zijn 
waar we nu zijn als wat? Als we halverwege fatsoenlijk onderwijsinstellingen hadden gehad. 
Families zijn geweest…! Het gaat altijd over zaken. Het gaat altijd over succes! En financieel 
en bedrijven. En vergeet de families. Vergeet de kinderen. Vergeet de scholen. Betaal de 



leraren amper iets. En wat gebeurt er dan? Al de mensen die echt hun ding kennen willen 
niet gratis werken. Dus ze gaan ergens anders heen. Leraren zouden één van de best 
betaalde mensen op de planeet moeten zijn. Zij sturen de toekomstige evolutie van onze 
toekomstige generaties. Je weet wel waar ik het over heb. Ik was een leraar weet je. Ik 
krabbelde. Ik ging in het gat. Elke jaar moest ik geld lenen. Elke keer dat ik… elk jaar dat ik 
onderwees zag ik dat ik dieper en dieper in de schulden kwam. Dit gaat niet werken. 
Misschien moet ik astrologie proberen. Wat nog? Niet gewoon en het is niet gewoon… oh 
laten we ze meer computers geven. Meer artificiële intelligentie. Begin ze elektronisch te 
schieten in de baarmoeder of wat dan ook. Stop daarmee. Ik heb het over een volledig 
afgerond mannelijk en vrouwelijk onderwijs. Ik heb het over kunstopleidingen. Ik heb het over 
muziekopleidingen. Ik heb het over houtbewerking. En gieten en tekenen. En vormgeven. En 
dingen bouwen. En koken. Het is als weet je wat? Laten we een goed afgeronde opleiding 
hebben. Waar mensen menselijk zijn. En ze zijn creatief. En ze hebben theater en dansen 
en zingen. En iedereen leert socialisatie. Geen verfilming. We zijn aan het veranderen in een 
hoop schermmensen. We hebben menselijke mensen nodig. Met emotionele lichamen en 
astrale lichamen. En etherisch gezonde sterke immuunsystemen die gemaakt zijn door 
individuatie. En geëerd worden en gerespecteerd voor je eigen unieke verschillen. Eenheid 
in verscheidenheid. Dus ik zeg dat het nog niet voorbij is. Deze verduistering gebeurt in 
conjunctie met Saturnus. Saturnus staat op 0 graden van Waterman. Op het punt om terug 
te gaan naar Steenbok. Kijk uit! Mars in Ram. Saturnus terug naar Steenbok. We gaan een 
paar stappen achteruit zetten voor we vooruit gaan. We gaan wat klemmingen of 
terughoudingen zien of… we komen hier niet gemakkelijk uit. Ongedeerd. We gaan niet 
terug naar iets normaal. We gaan vooruit in een gehele nieuwe wereld. Een hele nieuwe 
realiteit. En we moeten er druk achter zetten. Nu is het de tijd om diep in te ademen. Doe je 
Pranayama. Doe je adem van vuur. Doe je best. En we gaan dit nieuwe paradigma geboren 
laten worden. En dus wat we kunnen zien aankomen wanneer Mars in Ram gaat op het 
einde van deze maand? En iemand mailde me hier zelfs over. Waarom blijft Mars in Ram tot 
januari? Oh mijn God. Mars gaat elke 2 jaar rond. Daar zal ik het later over hebben. Maar 
wat ik wil zeggen is dat het vierkant gaat met het oude paradigma. De oude wetten. De oude 
manieren. De oude regels. De oude autoriteiten. De oude uniformen.  

Laten we het leger opnieuw doen. Laten we stoppen met zoveel bommen te maken. En 
economieën maken op basis van militaire uitgaven. Het is waanzinnig. Costa Rica, het is zo 
ongelooflijk cool hier. Weet je wat ze deden? We zijn omsingeld. Covid in Nicaragua gaat als 
gek omdat ze in ontkenning zijn en ze testen niet. En Panama daar loopt het ook gek. En 
dus Costa Rica zit daartussen ingeklemd tussen die 2 landen. En wat doen ze? Ze hebben 
vrachtwagenchauffeurs die over de grenzen komen met het virus. En dus wat doen ze? Ze 
nemen ze mee. En ze maken speciale slaapzalen. Waar ze kunnen blijven. En ze geven ze 
gratis eten en onderdak. Voor niets. En wanneer ze oké testen dan laten ze 35 van hun gaan. 
Opnieuw op hun pad. En dit is een klein relatief arm land. Maar het heeft een hart. Dit is het 
verschil tussen dit koud, hard, meedogenloos ik, mij, mijn individueel versus wij zijn één In 
Lak’ech Ala K’in 

Het vrouwelijke. Houden. Verzorgen. Beschermen. De Kreeft moeder. Dat gaat over de baby 
wiegen. De zon komt tevoorschijn! Ik was bang dat het ging regenen op mij deze namiddag. 
Het regent elke dag hier. Oh mijn God. Ik ben aan het ratelen, want is gewoon een rateldag. 
De rivier kwam in me. Maar laten we eens naar de mantra kijken.  

 



Als we een lange trieste geschiedenis afsluiten van het leven op de planeet Aarde.               
Ik beloof mijn open hart naar de toekomst te brengen dat nu geboren wordt.   

Wat dit wil zeggen is echt en sommige mensen zullen het oneens zijn.  

Wat bedoel je; lange trieste geschiedenis? Als je kijkt naar de hoeveelheid geweld, naar het 
aantal oorlogen, bij de hongersnood. En de mensen die verhongeren en sterven. En er wordt 
niet voor ze gezorgd. En de manier waarop we de wateren vervuild hebben. En de Amazone. 
En de branden en de lucht. Het is afschuwelijk wat we gedaan hebben met deze planeet! En 
dit is net zoals ik zei; dit is onze tijd. We hebben het moment. Mensen komen op straat. En 
spreken hun waarheid. Schrijven. Praten. Nieuwe websites. Nieuwe bewegingen. En alle 
versplinterde bewegingen. Het tijdperk van Waterman waar we over spreken zijn al deze 
verschillende groepen. Ik sprak op 3 verschillende festivals. Zonnewende festivals. En ze 
speelden door 6 verschillende groepen die samenkwamen om dit ene festival te maken. Dit 
zijn mensen die samenwerken. Dit zijn mensen die erom geven. Dit zijn mensen die hun 
eigenbelang opzij zetten. Voor het welzijn van het geheel. Voor het welzijn van de velen. Dus 
dit is alsof we haar verhaal willen beginnen. Ga uit de geschiedenis en ga in haar verhaal. En 
net als…! En dit gaat zal heel mooi bereikt worden. Heel soepel indien mogelijk maar met 
veel kracht. Je kan het zien op de kaart, Zwarte Maan Lilith staat conjunct Cheiron. En 
vergeet niet over deze Cheiron, de gewonde genezer in Ram. Mars gaat Cheiron raken. 
Mars gaat Eris raken meerdere keren in de komende maanden. De dingen zullen nog steeds 
hervormen. Bezuinigen. Opstand. Tot Jupiter, Saturnus en Pluto direct gaan in september. 
Dus kijk gewoon naar juni, juli, augustus. Het meeste van september. Deze 4 maanden. Dit 
is echt waar we zijn, bij het zaad. Wij zijn de zaadmensen. En dit is de zaadtijd. En deze 
zonsverduistering is zoals een krachtige spirituele energie van de diepe ruimte. Ons inenten 
als individuele en planeet Aarde. De Ouderen waren bang voor deze verduisteringen.  

Omdat ze bang waren voor het onbekende. Ze waren bang voor het radicale. Ze waren bang 
voor het extreme. Ze waren bang voor het plotselinge. Hele eenvoudige mensen door de 
Oudheid heen. Waarom? Omdat de draak het licht van de Zon opslok. En er was een 
tijdsperiode waar de stralen van de Zon niet langer planeet Aarde bereikte. Bijzonder voor 
deze zonsverduistering. Heel precies. En dat is wanneer het aurisch veld van de Aarde wordt 
verbroken. En de energie van het galactisch centrum, van het zwarte gat, van de diepe 
ruimte, van Andromeda en andere melkwegstelsels komt gewoon binnen. Gekke tijd man! 
Dit kan een gek weekend worden! Gekke tijd! Waanzin. Oh mijn God. Maar het zal ook wat 
zijn? Het begin van de 30 dagen cyclus. We beginnen een nieuwe Maancyclus. Dus het is 
heel krachtig. Vierkant Mars op de knopen. Dit zal heel… het is tijd om te rocken en te rollen. 
Dus als we een lange trieste geschiedenis afsluiten van het leven op de planeet Aarde. Ik 
beloof mijn open hart naar de toekomst te brengen dat nu geboren wordt. Ik weet dat het 
uitdagend kan zijn om een krijger te zijn met een open hart. Dit is Mars en Venus. Ram en 
Weegschaal. Zelf en anderen. En we kunnen het. Dit is de tijd dat we kunnen bewijzen aan 
onszelf dat we hard kunnen zijn. En dat we kwetsbaar kunnen zijn. En we kunnen sterk zijn. 
En we intiem en gevoelig kunnen zijn. We hoeven niet of de één of de ander te zijn. We 
kunnen ons open hart dragen vlak achter dat sterk schild en het nieuwe paradigma 
inbrengen. Ja zeker! Veel succes! Hou vol! Namasté. Aloha. Zoveel liefde!  

 

 


