
Astrologie voor de ziel, 24 juni 2020 

Het tuinrapport door Kaypacha. 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport. Dit is een astrologisch rapport  voor 
woensdag 24 juni 2020. We zijn nog steeds in het verduisteringsseizoen. Er was een 
maansverduistering op 5 juni. We hadden net een hele krachtige zonsverduistering. Oké, 
een paar dagen geleden. En nu gaan we ook naar een volgende maansverduistering. Op 5 
juli. Dus dat noemen ze een verduisteringsseizoen. Het is een tijd van extreem krachtige  
verandering en transformatie. Dus ik hoop dat je volhoudt daar en dat dit allemaal goed is 
voor jou.  

We hebben een paar dingen die bezig zijn nu. De Maan is in Leeuw, vierkant Uranus deze 
ochtend. Misschien had je een kleine verrassing. En morgen donderdag, gaat ze Maagd 
binnen voor een paar dagen. Terwijl ze in Maagd is zal ze duidelijk in oppositie zijn met 
Neptunus. En dan maakt ze een mooi driehoek daarboven met Jupiter-Pluto. Conjunctie in 
Steenbok. Aarde, aarde, aarde, aarde, aarde. En dan gaat ze in Weegschaal en vierkant met 
de Zon. Doet een kleine oppositie naar Mars. En gaat dan in vierkant met Jupiter-Pluto-
Saturnus. Dat is al een tijdje bezig. Daarnaast is Venus daar in Tweelingen. Staat stil op 5 
graden 20 minuten van Tweelingen, precies nu. En ze blijft daar, blijft daar, blijft daar 
gedurende de hele dag. En dan gaat ze eindelijk vooruit! Whoo! Het is lang geleden dat we 
een Venus hebben gehad die vooruit ging. Wauw! Dus daar gaan we over praten. Ze staat 
gewoon stil. Staat stil, ja. En wat gebeurt er nog meer? De grote verandering waar ik het 
vandaag nog wil over hebben is dat Mars in het teken van Ram gaat. Hij komt thuis. Maar 
voordat hij dat doet, gaat hij vierkant met de Maansknopen. En beweegt redelijk traag. Dat 
gaat minstens een paar dagen duren. Je voelt het misschien nu. Vurige emoties. En dat gaat 
zo door, donderdag, vrijdag. En dan op zaterdag gaat hij Ram binnen. Dus dat gaat een 
grote verschuiving geven. Hij blijft daar tot januari. Dus het zal een heel erg intense 
tijdsperiode worden.  

En ik heb het gehaald tot hier aan het yogaplatvorm. Dit heeft een heel mooi uitzicht. Het 
was een beetje lawaaierig bij de rivier vorige week. Dus, ik dacht van: ik kom naar hier, naar 
het Alegriavillage.com. Mijn vriend Steven Brooke ontwikkelt dit onroerend goed. Ik zou daar 
in de tuin beginnen. De tuin, ja zeker! Ik ga dit het tuinrapport noemen. De Maan in Kr…ik 
bedoel de Zon in Kreeft. Het kweken van die groenten. Samen komen met wat familie. 
Mercurius retrograde in Kreeft. We kunnen het daar een beetje over hebben, toch? En het 
laatste maar niet het minste. Laten we praten over wat? Jupiter conjunct Pluto! Voor de 
tweede keer. Jupiter… ze gaan allebei retrograde. Jupiter beweegt een beetje sneller. We 
hebben Jupiter-Pluto conjunctie. Pluto is transformatie. Jupiter is geweldig. Een tijd van 
geweldige transformatie. Laat me naar de camera kijken en erover praten. 

Goed, laten we het hebben over wat er aan de hand is. Wat is er aan de hand? Nou, zoals 
de mantra voor vandaag zegt. Er is veel aan de hand met onze gedachten. Ons denken. Ons 
onderzoek. Ons speurwerk. De Maansknopen. Heel belangrijke signalen van het lot. 
Collectief en individueel. Wanneer we horoscopen lezen kijken we naar de Noordknoop van 
de Maan als het toekomstig lot van de ziel. Wat de ziel zoekt in de toekomst. De Noordknoop 
van de Maan is in het teken van Tweelingen gedurende een anderhalf jaar. Het is een lange 
tijd. 18 Maanden. Oké het zal er een hele tijd staan. Het is er nu nog maar een maand of zo. 
En de verduisteringen gebeuren precies op de knopen. De Zuidknoop van de Maan staat 



precies in oppositie. Het staat nu op de 29e graad van Boogschutter. Ze gaan achteruit. Ja? 
De 29e graad is een kritieke graad. En natuurlijk dan, wanneer Mars binnen komt in vierkant 
met de Maansknopen, is het op wat? 29 Graden van Vissen. Vierkant Tweelingen. Vierkant 
Boogschutter. 29 Graden van Vissen is de laatste graad van de dierenriem. Het is allemaal 
voorbij. Het is gedaan. Een volledige cyclus is voltooid. Volgens de natuurlijke horoscoop is 
Vissen het 12e teken. Het heerst over het 12e Huis. Mars gaat Ram binnen, het 1e teken dat 
over het 1e Huis heerst. Dus we zitten in een groot overgangspunt. Mars; ik doe, ik handel, ik 
verlang, ik wil. Heeft rondgehangen in Vissen conjunct Neptunus. Mee zwemmen als een 
blad op de rivier. Een beetje meer want Vissen is het collectieve onbewuste. Het collectief 
onbewustzijn raakt een beetje verloren en verward. Door chaos en collectieve onbewustzijn 
door middel van externe gebeurtenissen. Maar nu niet meer. Ik wil je het Sabian-symbool 
voorlezen voor de laatste graad van de dierenriem. Heel erg krachtig. Want Vissen is ook, 
wat ik altijd zeg, de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Het is het oneindige 
potentieel. De droom. De fantasie. Het beeld. Het ideaal dat we dromen en dan komt het uit 
Vissen in Ram! En het is tijd om het waar te maken. Het is tijd om het te doen! Niet meer 
dromen. Niet meer fantaseren. Niet meer meegesleept worden, maar tijd om te beginnen. En 
het is echt iets om te beginnen met wat? Mercurius gaat retrograde. Jupiter gaat retrograde. 
Saturnus gaat retrograde. Pluto gaat retrograde. Venus gaat retrograde tot vandaag. Het is 
net als…! Het is heel interessante dynamiek. Dus veel van deze retrograde is reparatie. 
Vernieuwen. Reflecteren. Herdoen. Oké dus het is, veel van ons zouden kunnen… weet je, 
verandering begint bij mij. Het zou leuk zijn als mensen zich concentreren op het veranderen 
van zichzelf. Zich wat meer voorbereiden. Wat ik zeg is, juli, augustus, september, we 
hebben nog steeds deze retrograde stellium die bezig is. Jupiter, Saturnus en Pluto. Maar ze 
zullen direct gaan eind september. En dat is echt wanneer…! Dingen gaan echt beginnen 
met vooruit gaan. Maar voor nu?  

Laten we hierover lezen, want het is een interessante graad. En opnieuw, als je het boek nu 
nog niet kent, het is mijn favoriete boek door Dane Rudhyar. Een astrologische mandala. 
Een majestueuze rotsformatie die lijkt op een gezicht wordt geïdealiseerd door een jongen 
die het neemt als zijn ideaal van grootsheid. En als hij opgroeit begint hij erop te lijken. De 
grondtoon is de kracht van duidelijk gevisualiseerde idealen om het leven van de visualisator 
te vormen. In een biologische zin is het de kracht die latent aanwezig is in alle zaden. De 
kracht om de groei te produceren en te begeleiden van de toekomstige plant. Het meest 
geschikte symbool voor de laatste fase van het cyclische proces. Binnen het einde van de 
cyclus bestaat het zaad van een nieuw begin in potentie. Tenzij de hele cyclus een 
mislukking is gebleken. Nou, dat valt nog te bekijken. We kunnen onszelf opblazen zoals 
Atlantis. Dat zou signaleren dat het hele proces een mislukking was. Als een 10.000 jaar 
menselijke geschiedenis, soort van… weet je. Maar ik denk het niet.  

Maar het is een tijd van grootse transformatie. Jupiter conjunct Pluto. De laatste keer dat 
Jupiter kwam… dus Jupiter komt langs. Hij raakt Pluto. 4 April oké. Dit is als, wanneer de 
pandemie opstijgt. April, boem. Groot, Jupiter. Dood, Pluto. Er waren veel doden. Grote 
transformatie. En dan…nu gaat hij retrograde en hij komt terug over Pluto. Hij gaat direct 
zoals ik zei in september. En dan komt hij terug en gaat hij Pluto opnieuw raken. Eerder 
tegen oktober, november zoiets. Dus die drievoudige stap hebben het al eerder over deze 
hele retrograde gehad. Het is hetzelfde met deze Mercurius retrograde. Het gaat een beetje 
omhoog. Het komt op een punt dat we iets nieuw leren. We ervaren iets nieuws. We hebben 
een nieuwe droom. We willen een nieuw bedrijf beginnen. We krijgen een nieuw impuls. En 



dan moeten we aanpassen. We moeten corrigeren. We moeten ons leven vernieuwen en 
hervormen. Om aan te passen. Passend bij het nieuwe ideaal. Het nieuwe beeld. De nieuwe 
auto. De nieuwe zetel. De nieuwe relatie. Het nieuwe iets in ons bestaande leven. Dus we 
zijn in dit proces van april tot september van, oké ik moet een manier vinden om nog steeds 
de kost te verdienen met dit virus. En in het midden van de lockdown. Ik moet nog een 
manier vinden om toch nog plezier te hebben als ik een masker moet dragen en thuis moet 
blijven. Ik moet mijn leven veranderen. Ik bedoel dit is levensveranderend. Nu zijn de Zon en 
Mercurius in Kreeft. Thuis. Wortels. Familie. Het verleden. Voelen. Koken. Verandering. 
Weet je koken is alchemie. Dit is innerlijke alchemie die plaatsvindt. Dus dit is echt een tijd 
van diepe reflectie op, wat zijn mijn idealen? Wat idealiseer ik? Naar wie kijk ik op? Of wie ik 
idealiter wil zijn? En hier is de grote vangst. Mars vierkant de Maansknopen. In de 
evolutionaire astrologie zegt Jeffrey Wolfe Green dat planeten die vierkant staan met de 
Maansknopen overgeslagen stappen zijn. Dat is in de geboortehoroscoop, maar in de transit 
denk ik dat dit hetzelfde omvat. Mars maakt een 90° vierkant van het Zuidknoop, het 
verleden. Bewegend naar de Noordknoop toekomst. En dit is een kritiek keerpunt dat zegt 
dat we moeten opletten. We moeten Mars in Vissen doen. We moeten de banden 
doorsnijden. We moeten wat van het verleden loslaten. Om vooruit te kunnen gaan. Het is 
alsof je niet alles kan hebben. Alle dingen die je tot nu zover hebben gebracht, zijn misschien 
niet bedoeld om je verder te brengen. En je kan niet de toekomst infuseren en dan het 
verleden dragen. Het is teveel. Dus op sommige manieren kunnen we teveel hebben. Dit kan 
een tijd zijn waar we overweldigd worden. Met opofferingen. Met verantwoordelijkheden. Met 
mensen die ziek worden. Met het verzorgen van familieleden. Of moeder en vader trokken in. 
Of de kinderen werden ziek. Of dit en dat of familie. Er is veel druk aan de hand. Je weet 
Ram, Mars gaat Ram in. En het zal nog steeds vierkant met de Zon staan voor de rest van 
dit weekend. Ik zou zeggen dat we het gaan voelen. En we gaan het voelen in termen van 
bezorgdheid. Misschien een beetje woede. En wat frustratie. Omdat we niet vrij zijn om te 
doen wat we willen. Te zeggen wat we willen. Te gaan waar we willen. Te zijn waar we willen. 
Het is als…! Dus Mars in Ram, je weet wel. Hij zal Cheiron raken. Zeer binnenkort. Eigenlijk 
is hij conjunct Cheiron van de moment hij Ram binnengaat. Dus we hebben te maken met 
potentie. Met impotentie. Met wat we kunnen doen, zijn en uitdrukken. En wanneer dat niet 
gebeurt kan er boosheid zijn en woede. En die woede kan een vulkaan zijn die ontploft in 
ons gezicht. Ikzelf en al de andere astrologen zeggen het al een hele tijd. Deze Mars in Ram 
gaat retrograde in Ram. Hij zal er 6 maanden zijn. Hij gaat vierkant met Jupiter, Pluto en 
Saturnus nadien. En dit is een tijd waar oorlogen uitbreken. Dit is een tijd waar mensen 
willen bewijzen dat ze vrij zijn. Of ze kunnen er niet tegen geïsoleerd te zijn of in quarantaine 
te worden geplaatst of opgesloten. Ik las deze ochtend dat iemand twee 5G toren 
werknemers neerschoot. Net zoals het vuurwerk dat overal afgaat. De mensen… het water is 
aan het koken. We bereiken een soort van samenhang. Waar het omslagpunt dreigt om te 
slagen. En dit is een deel van een veel langer proces. Dat is alles wat ik kan zeggen. En 
precies nu de tijd en dit is de noodzaak dat je moet weten waarom. Dat is de sleutel om te 
deur te openen. De toekomst nu is de Noordknoop in Tweelingen. En Tweelingen is 
nieuwsgierig. Het wil erover lezen. Het wil documentaires erover bekijken. Het wil de dokters 
controleren. En YouTube. En de regeringstoespraak. En de complottheorieën. Dit is een tijd. 
Ik wil iedereen aanmoedigen om al de informatie te verzamelen waar we nog niets van 
weten. Wetenschap weet het niet. De politici weten niets. Wij zelfs, de astrologen, weten niet 
alles over dit virus. Over alles wat gaat komen. De oorzaken. De oplossingen. Dit is, weet je, 
het zou voorbarig zijn om definitieve uitspraken te maken. Definitieve oordelen nemen 
definitieve maatregelen zonder over al de informatie te beschikken. Dit is waar we in de 



problemen geraken. Met de Zuidknoop van de Maan, K2, de Drakenstaart, een punt van 
karma in Boogschutter. En als we in de schaduw komen van Boogschutter dan is het dat ik 
wil overtuigen, bekeren of veroordelen. Of je gelooft wat ik geloof omdat mijn meningen waar 
en juist zijn en ik weet alles. Weet je wel? Dit is teveel. De schaduw is een voorbarig oordeel 
en waarschijnlijk enige vorm van arrogantie. Dat gewoon andere mensen veroordeelt die het 
niet met me eens zijn. Of niet geloven wat ik geloof. Of de dingen niet ziet zoals ik ze zie. 
Dus zij hebben het verkeerd! En ze moeten worden geëxecuteerd, uitgesloten, 
geëxcommuniceerd, verbannen, geslagen. Dus dit is een tijd waar die schaduw er vroegtijdig 
uitspringt. We zitten nog steeds in wat ik beschouw als een verzamelfase. Dus deze 
Noordknoop in Tweelingen wil verzamelen. Mercurius die retrograde gaat, wil verzamelen. 
En Jupiter-Pluto die retrograde gaan willen echt verzamelen. En begrijp de wetten. De 
natuurwetten rond omstandigheden, plaatsen, mensen. En dan kunnen we verder gaan met 
het hebben van solide gemeenschappelijk begrip en houvast. Prioriteit daarvoor zonder de 
juiste informatie, de nodige belangrijke informatie. Het is allemaal theoretisch. Het is allemaal 
mogelijk. We kunnen niet met zekerheid dit of dat of het andere zeggen. En dus komen we 
meer in gevechten. Argumentaties. Oorlogen. Of het nu de Chinese Zee is of de Chinese 
grens. Of de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Of zwart leven doet er toe. Er zijn 
allerlei omstandigheden en situaties waar we ruzie over kunnen maken.  

Dus als we kijken naar de mantra van vandaag: ‘Zoals de boer die zaadjes zaait verwacht ik 
van ze dan ze gaan groeien. Als ze dat niet doen moet ik weten waarom, want dat is de 
sleutel  die de deur opent’.  

De deur naar een grotere beleving. De deuren van begrijpen. Het is zoals wanneer ik in het 
huwelijksbootje stap. En ik heb dit ideaal dat liefde al de wonden heelt tot de dood ons 
scheidt of wat dan ook. En dan groeit het niet. Het gaat niet op de manier dat ik had 
verwacht. Ik moet dieper graven. Wat is de oorzaak? Waarom werkt dit niet? Ik heb een kind. 
En het kind is niet gelukkig op school. Of het heeft geen enkele vriend. Of het heeft 
problemen. Mijn behoefte om te weten waarom helpt me om mijn kind te begrijpen. Helpt me 
de aard van het mens-zijn te begrijpen. Als de politie niet in de behoeften van de bevolking 
voorziet moeten we weten waarom. En we moeten het onderzoeken. En als we het 
onderzoeken dan zien we wat er nodig is om het te veranderen en het aan te passen. 
Wanneer alle mensen ziek worden en het ziekenhuis, de gezondheidszorg en de medicijnen 
hen niet genezen. Moeten we zoeken. Moeten we ontdekken. Moeten we onderzoeken. En 
dan ontdekken we: ‘Aha’. We kunnen de gezondheidsorganisatie anders organiseren. We 
kunnen de verzekering anders aanpakken. We zouden zelfs geneeskunde anders kunnen 
onderwijzen. Misschien komen we met een holistische aanpak. Het is niet reguliere 
geneeskunde. En het houdt niet in dat we worden beschoten met welke chemicaliën of wat 
dan ook. Misschien zijn er andere alternatieven. Dus onderzoek! Dit is waar Tweelingen over 
gaat! Dus het is echt een goede tijd. Het is heel krachtig. Dit is een hele krachtige tijd waar 
we kunnen doordringen in de mysteries van leven en dood. En de natuurwetten die regeren 
over al het leven. En alle evoluties. En alle groei. Dus het is zwaar. Net zoals een examen, 
school of wat dan ook. Je moet iets leren om je werk te kunnen behouden. De druk zit erop. 
Maar wanneer we uit deze druk komen zijn we wijzer, ouder, dat is zeker. Hopelijk kan dit 
leiden tot zeer nieuwe structuren. Nieuwe systemen. Nieuwe vormen van begrip. Van 
geloofsovertuigingen. Van relaties. Van medicijnen. Van genezen. Ik bedoel wauw! Het is 
wanneer de druk erop zit en de hitte op die grote stappen van de groei worden gemaakt. 
Laten we dit doen!  



Zoals de boer die zaadjes zaait verwacht ik dat mijn zaadjes gaan groeien. Als ze dat niet 
doen is mijn noodzaak om te weten waarom de sleutel die de deur zal openen. Dat je de 
deuren van perceptie mag openen. Deze week met Mars vierkant de knopen. Jupiter 
conjunct Pluto en Mercurius gaan retrograde. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

 


