
Het vleermuisrapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 8 juli 2020 

Hallo, goedemorgen, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 8 juli 2020. We 
hebben de Maan in Waterman. Ze blijft in Waterman tot vandaag. Dan gaat ze Vissen binnen, 
waar ze langs zal komen. En dan gaat ze vierkant met Venus daar beneden en Tweelingen. 
Komt langs en raakt ze Neptunus. Dan gaat ze in Ram. Ze gaat in Ram. Ze komt Mars, 
Cheiron, Zwarte Maan Lilith en Eris tegen. Praten over het verzamelen van uitdagende 
mensen daar in het teken van Ram voor dit weekend. Dat is in het bijzonder zaterdag en 
zondag. Zwarte Maan Lilith staat precies conjunct Eris vierkant met Jupiter, Saturnus en 
Pluto. En dat gaat ze daarna stoppen in de stand. Ze gaat langs Stier reizen tegen maandag. 
Mercurius gaat retrograde en gaat direct stilstaan op zondag. En zaterdag gaat Cheiron 
stilstaan. Dus Mercurius en Cheiron, beide stilstaan op hetzelfde moment. Echt, dat is op 
zaterdag dat de Maan conjunct staat met een stilstaande Cheiron. Alleen Cheiron gaat 
retrograde gaan. We krijgen de gewonde krijger die zich terugtrekt en hij beweegt door Ram. 
Vandaag, werkelijk, hebben we Mercurius in Kreeft vierkant Mars daar in Ram. Dus je hebt 
misschien een beetje angst gevoeld. Een beetje  strijdlustig. Een beetje boze woorden of 
zoiets dat aan de hand is. Heel emotioneel. En dat heeft te maken met Kreeft. 
Ramproblemen. Maar morgen is het veel leuker. De Maan komt langs en gaat in driehoek 
met de Zon. En dan tegen volgende dinsdag, echt heel deze week, we zouden kunnen 
zeggen wat? Jupiter in oppositie met de Zon. Ze gaat langs 18, 19, 20, 21 graden. 22, 23. Ze 
beweegt… hij beweegt een graad per dag. De Zon is niet echt hier. Het is de Zonne-energie. 
Het licht. Het licht. Het strand van Coakley’s. Daar is het. Terugkeren naar de zee van 
eenheid. Het is mooi. Perfect voor de Maan daar in Vissen. En het laatste maar niet het 
minste. Ik moet gewoon zeggen dat ik deze het vleermuisrapport ga noemen. We staan hier. 
En we hebben deze vleermuis die je in het begin kon zien. En hij viel. Hij viel gewoon en 
raakte zichzelf op het hoofd. En hij kroop verder. En viel hij opnieuw en viel terug op zijn 
hoofd. Hij maakt het niet zo goed. En op het einde van het rapport, ik heb niet echt veel zin 
om een volledig Pele-rapport te doen vandaag. Ik heb niet echt veel zin om naar de camera 
te kijken. Dus ik ga met jullie een gedicht delen. Het is een gedicht dat ik schreef. Ik weet het 
niet, het was misschien 6, 8 of 10 maanden geleden. Iemand vroeg me om dit gedicht te 
schrijven voor een kinderboek. En het kinderboek is nooit echt verschenen, maar ik heb het 
gedicht. En ik wilde het gewoon vandaag met je delen, want er zit wat duisternis sinds die 
maansverduistering. Ik zal in de toelichting een quote delen van Rudolf Steiner over 
maansverduisteringen. Heel interessante quote. Ik zou graag een klein beetje liefde en licht 
willen injecteren in de duisternis van deze tijden. De uitdagingen waar we allemaal voor 
staan. Met al deze vijandige energie die bezig is in het krijgersteken van Ram. En met dat 
allemaal spreek ik je later. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

 

“Wat is liefde?” Door Kaypacha. In het begin ontstond er binnenin hen, dezelfde vraag op 
dezelfde tijd. “Wat is Liefde?” Niet eerder was het opgestaan, dan hadden ze dezelfde droom. 
Je zal je antwoord vinden in het rijk van de Ram. Dus, ze vertrokken aan hun reis, niet 
wetende wat ervoor nodig was, waar het naartoe zou leiden, of ze ooit zouden terugkomen. 
Als ze Ram naderden, de grote gehorende Ram van de hemel, zijn krachtige verschijning 
maakte ze bang in het begin. Maar ze vroegen hem rechtdoorzee het ergste te verwachten. 
“Wat is Liefde?” De vraag verraste Ram. Hij struikelde en stamelde en antwoordde eindelijk, 



“Liefde is een race, liefde is een uitdaging. Liefde is het eerste! Het is de jacht, de start, een 
fris nieuw begin, de lading die naar de top leidt! Liefde is heet, liefde is snel, het drijft je op in 
zijn vlucht. Maar kijk uit voor een dag, het kan komen en dan gaan, verdwijnen uit het zicht. 
Maar als het op liefde aankomt is er meer te vertellen, naar de sterren Stier moet jij je weg 
vinden.” Dus vertrokken ze op hun machtige zoektocht, op zoek naar het Oosten, Zuiden, 
Noorden, en Westen. Tot ze de machtige stier vonden, Stier bij naam, en met grote 
nederigheid vroegen ze hem hetzelfde. “Wat is Liefde?” Nu Stier de stier was inderdaad 
prachtig, omgeven door waanzinnige luxe. Hij draaide zijn hoofd traag wanneer hij 
antwoordde, rustig, ontspannen, veilig, en gezond. “Liefde zit vanbinnen, heel diep 
vanbinnen, waar je moet gaan, geen plaats om verstoppen. Het ligt in het aanraken, het 
geluid en het zicht, als schoonheid waarheid is, is liefde het licht. Eens je aanvaardt al wat je 
bent, het leven zal je optillen en je ver brengen! En terwijl je ontwikkelt, verzamelt en groeit,  
zal iedereen het opmerken en willen je meer. Er is geen nood om naar buiten te kijken, want 
de liefde van binnenuit zal heinde en verre weerklinken. Maar als het op liefde aankomt, is er 
meer te zeggen, naar de sterren Tweelingen moet je de weg vinden.” Dus vertrokken ze op 
hun machtige zoektocht, op zoek naar het Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de 
tweelingen vonden, Tweelingen bij naam, en met grote nederigheid vroegen ze hen 
hetzelfde, “Wat is Liefde?” Ze keken naar elkaar en grijnsde licht, fluisteren: “Dit kan leuk 
worden, laten we met hen spelen!” Castor sprak eerst: “Liefde is verandering, het komt en 
gaat, het is nooit hetzelfde. Je kunt het niet definiëren, plaatsen, of voorspellen, het is zo 
zacht als zijde, maar kan steken als een zweep.” Pollux stemde in: “Je zult nooit liefde 
kennen omdat het geen woorden bevat, het is een gevoel vanbinnen, maar niet van deze 
wereld. Hoe meer je denkt hoe minder je zal weten, het is het grootste mysterie, helemaal 
niet logisch!! Maar als het op liefde aankomt, is er meer te zeggen, naar de sterren Kreeft 
moet je de weg vinden!” Dus vertrokken ze op hun machtige zoektocht, op zoek naar het 
Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de kreeft vonden, Kreeft bij naam, en met 
grote nederigheid vroegen ze opnieuw, “Wat is Liefde?” Nu de waterige Kreeft wilde zich 
verstoppen, maar ze voelde hun liefde heel diep vanbinnen. Met zorg en bezorgdheid 
antwoordde ze hartelijk: “ Sluit nu je ogen en kalmeer je geest, open je hart en je zal vinden, 
een zoete, sappige tinteling die zich wil verbinden, met de gevoelens van anderen die je niet 
zal vergeten. Je wilt ze vasthouden, beschermen, en ze veilig houden, voor hun onschuld en 
openheid maakt hen tot een prooi. De liefde van het nieuwe, de jonge net geboren, is de 
puurste liefde die ooit gekend is. Maar als het op liefde aankomt, is er meer te zeggen, naar 
de sterren Leeuw moet je de weg vinden!” Dus gingen ze op hun machtige zoektocht, op 
zoek naar het Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de leeuw vonden, Leeuw bij 
naam, en met grote nederigheid vroegen ze hem hetzelfde, “Wat is Liefde?”  

De machtige Leeuw liet een brul horen dat hen bijna de deur uitblies! Zijn koninklijk gedrag 
kon niet worden ontkend, de koning van de dieren, hij regeerde hoog. Hij pauzeerde en 
reflecteerde en wreef over zijn kin, en met kracht antwoordde misschien op hen. “Liefde 
creëert! Liefde is leuk! Stoeien en rollen onder de Zon! Liefde drukt jezelf uit zoals je bent, en 
schijnt je licht als een schitterende ster. Liefde is vormgeven en leven geven, en brengt het 
NIEUWE naar de planeet Aarde. Dan liet de machtige Leeuw opnieuw een brul, “ Liefde is 
wat onze geesten en harten doet zweven! Maar als het op liefde aankomt, is er meer te 
zeggen, naar de sterren Maagd moet je de weg vinden!” Dus vertrokken ze op hun machtige 
zoektocht, op zoek naar het Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de grote maagd 
vonden, Maagd bij naam, en met grote nederigheid vroegen ze haar hetzelfde, “Wat is 
Liefde?” De prachtige Maagd was een plaats om te aanschouwen, elk kenmerk was zo 



perfect als hen werd verteld. Ze draaide zich gracieus om, dacht diep na en antwoordde, 
“Liefde is de genezing van alles wat mis is gegaan. Terwijl we onszelf, nederig en waarachtig 
geven, reinigen we de wereld en anderen ook, die onze gaven nodig hebben, zodat ook zij 
genezen. Want als we erover nadenken, en verstandig kiezen, het beste voor onszelf en 
alleen gebruiken, datgene wat heelheid en kracht binnen brengt, wordt ons werk beloond en 
zal liefde winnen. Maar als het op liefde aankomt, is er meer te zeggen, naar de sterren 
weegschalen moet je de weg vinden!” Dus vertrokken ze op hun machtige zoektocht, op 
zoek naar het Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de grote weegschalen vonden, 
Weegschaal bij naam, en met grote nederigheid vroegen ze haar hetzelfde: “Wat is Liefde?” 
Ze keek naar hen vriendelijk en voelde hun nood: “Jullie moeten moe zijn, kom ga zitten. 
Want de vraag die je stelt is inderdaad diepgaand, wat ons samenbindt, jij en ik. Liefde is de 
balans, brengt gerechtigheid voor iedereen, het helpt ons allemaal om waar en lang te staan. 
Het laat ons zien wanneer we niet op één lijn zitten, overdreven egoïstisch, doof, dom, of 
blind, wat anderen voelen, vrezen of nodig hebben, geeft ons de kans om echt te zien. Hoe 
meer we luisteren, en de harten van anderen ontvangen, des te meer liefde zal bloeien, nooit 
om te scheiden. Maar als het op liefde aankomt, is er meer te zeggen, naar de sterren 
Schorpioen moet je de weg vinden!” Dus vertrokken ze op hun machtige zoektocht, op zoek 
naar het Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de Schorpioen vonden, hetzelfde bij 
naam, en met grote nederigheid vroegen ze hem opnieuw: “Wat is Liefde?” De Schorpioen 
kwam langzaam van onderaf tevoorschijn, zichzelf niet laten zien maar wilde weten, wie was 
die de dood durfde te aanschouwen en waarom ze hem vroegen hun zoektocht te 
beantwoorden. Hij sprak tenslotte terwijl ze in angst stonden, want zijn stilte was bedreigend, 
zijn aanwezigheid was ernstig. “Liefde sterft aan het oude, geeft zich over aan datgene waar 
je geen controle over hebt, om getransformeerd te worden in iets nieuws, krachtiger, 
meesterlijker, herboren, vernieuwd. Liefde is het mysterie achter geboorte en dood, het kan 
niet in bezit zijn, misbruikt of bezeten. Want de hoogmoedigen zullen worden genomen, de 
machtige val, maar degene die de waarheid zoeken, zullen de oproep horen. Al het wat 
bestaat zal liefde een einde brengen, zodat de levenscyclus opnieuw kan beginnen. Maar als 
het op liefde aankomt, is er meer te zeggen, naar de sterren boogschutter moet je de weg 
vinden!” Dus vertrokken ze op hun machtige zoektocht, op zoek naar het Oosten, Zuiden, 
Noorden, en  Westen. Tot ze de boogschutter vonden, Boogschutter bij naam, en met grote 
nederigheid vroegen ze hem hetzelfde: “Wat is Liefde?” Terwijl ze vol ontzag stonden, kwam 
hij langzaam dichterbij, zijn pijlen omhullend, ogen helder en klaar. Zijn kracht lag niet alleen 
in zijn sterkte en grootte, want hij was ooit zo rechtvaardig, oud en wijs. “Liefde is waarheid 
en waarheid is liefde, voor één is het de hand, voor de ander de handschoen. Liefde is weten 
de wetten van het leven, niet te lezen in boeken, maar wordt  gevoelt vanbinnen. Het is 
geloven en zien het doel van betekenis, voor altijd uitbreidend om je geest te openen. Omdat 
liefde de waarheid is, zal het je vrijmaken, want hoe meer je het omarmt, hoe meer je zal 
zien, dat het leven eeuwig bezig is. Maar als het op liefde aankomt, is er meer te zeggen, 
naar de sterren geit moet je de weg vinden!” Dus vertrokken ze op hun machtige zoektocht, 
op zoek naar het Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de geit vonden, Steenbok bij 
naam, en met grote nederigheid vroegen ze hem hetzelfde: “Wat is Liefde?” Nu de oude geit 
stond stil en sterk, want hij wist dat het pad ver en lang was. Geen haast, geen zorgen, hij 
was de tijd zelf, terwijl hij zijn baard  streelde koos hij zijn woorden goed. “Liefde is het 
fundament, de wortel van de boom, waaruit al het leven groeit in zijn verlangen om te zijn. 
Het is het doel dat vorm voortbrengt, het is de reden waarom we allemaal geboren zijn. Het 
brengt de orde zowel binnen als buiten, die in stand houdt en handhaaft en bewerkstelligt, 
volwassenheid en veiligheid zonder enige twijfel. Maar als het op liefde aankomt, is er meer 



te zeggen, naar de waterdrager hemzelf moet je de weg vinden!” Dus vertrokken ze op hun 
machtige zoektocht, op zoek naar het Oosten, Zuiden, Noorden, en  Westen. Tot ze de 
waterdrager vonden, Waterman bij naam, en met grote nederigheid vroegen ze hem 
hetzelfde: “Wat is Liefde?” Nu Waterman was echt moeilijk te beschrijven, hij goot het water 
uit, de bron van al het andere. Omdat het geen begin heeft en geen einde, is hij buiten en 
verder de kleine wereld van de mannen. Hij richtte zijn blik, een laserstraal van licht, gaf 
geen antwoord en pende hun ogen. In een flits zagen ze toekomst en het verleden, hoe de 
draden van het lot uiteindelijk werden geweven. De ingewikkelde, oneindige gedachte achter 
alles, puur bewustzijn dat de hoogste muur overstijgt. Liefde is een visie, niet het oog, het is 
de essentie waardoor we allemaal bevrijding zullen vinden van alle dingen die binden. Maar 
als het op liefde aankomt, is er oneindig  meer,de mystieke vis zal het allemaal onthullen” 
Dus vertrokken ze op hun machtige zoektocht, op zoek naar het Oosten, Zuiden, Noorden, 
en  Westen. Tot ze de 2 vissen vonden, Vissen bij naam, en met grote nederigheid vroegen 
ze hen hetzelfde: “Wat is Liefde?” Nu deze Vissen waren helemaal geen vissen. Het waren 
mystieke, magische wezens van ontzag. Het waren spookachtige, etherische, vage dromen, 
die eens in hun aanwezigheid leken de 2 te zweven. Ze spraken niet, maar stuurden in stilte 
psychische golven naar de twee die wisten wat ze bedoelden. “Liefde is eeuwig, het is al wat 
er is, vormt zichzelf in dat of dit. Het verenigd alle creatie buiten tijd en ruimte, Het is alles 
wat je hebt gehoord van onze sterrenvrienden, maar de beschrijving van liefde is er één 
zonder einde. Het groeit in het hart, veel verder dan gedachten en woorden. Het zet je ziel 
aan tot het willen samensmelten en jezelf ervaren als één met de hele Aarde. Liefde is de 
extase van herinneren dat we één zijn, met de hele schepping onder de Zon. Het tilt je op en 
voedt je en opent je hart, om te onthouden dat je vanaf het begin liefde bent geweest.” 
Terwijl de golf van gevoelens  over hen spoelde, realiseerde ze zich dat er niets meer was 
om te doen. Hun reis heeft hun in het ongekende geleid, de oneindige aard van de liefde die 
getoond moet worden. Dus lieten ze hun gescheiden zelf los en werden één met alles, geen 
verhaal meer te vertellen. Het begin.  

 


