
Astrologie voor de ziel, 29 juli 2020. 

Het Pele-rapport door Kaypacha. 

 

Hallo, het is Kaypacha in lockdown. Met het wekelijkse Pele-rapport voor 29 juli 2020. Ik ga 
proberen om het een beetje anders te doen hier. Dit zijn enkele foto’s van de Smith rivier. 
Dat is in het noorden van Californië. Er zijn er enkele van de Chetco rivier. Dat is in het 
zuiden van Oregon. Ze zijn van mijn vriend David Laval die daar woont. Hij is een geweldige 
fotograaf. Bekijk deze schoonheden eens.  

Dus hoe dan ook. Wauw! Wat een week hebben we hier gaande. Oh man. Je kan het zien 
op de horoscoop. Mercurius in oppositie met Jupiter, morgen op donderdag. In oppositie met 
Pluto op zaterdag. In oppositie met Saturnus op maandag. Boem. Boem. Boem. De Maan 
gaat rond door Boogschutter. Gaat naar Steenbok conjunct met Jupiter, Pluto en Saturnus 
gedurende de hele week. En komt dan in een volle Maan in Waterman. 11 Graden 46 
minuten van Waterman in oppositie met de Zon. Maar wat zijn ze? Beide vierkant Uranus 
daar in Stier. Het wordt een T-vierkant genoemd. Dus ik ga daar over praten. Het andere 
ding dat de hele week aan de gang is, is Jupiter conjunct de Zuidknoop van Pluto op 19 
graden 57 minuten. Van Steenbok. Je kan het niet echt zien op de horoscoop maar… het 
laatste maar niet het minste. De Zon staat driehoek met Cheiron de hele week. Het is precies 
op vrijdag. Maar… dat is het. Jazeker. Laat me kijken naar de camera en praten over wat dat 
allemaal aangeeft.  

Oké, ik moet er gewoon voor gaan, man. Ik weet niet hoe dit gaat werken. Het is echt 
winderig hier buiten. Dus stopte ik mijn telefoon in een doos. Oh ja! Ja ja misschien hebben 
sommige van jullie het niet gezien. Dit is… ik moet zeggen dat deze week is het meneer 
Thomas Lescher met het wekelijkse Pele-rapport. Dit is nieuwe ik. De Zon is Leeuw binnen 
gegaan. Ik ben jarig geweest. Ik had mijn Zon op 0 graden Leeuw, geboren precies op de 
cups daar. En creatieve zelfexpressie. Nieuwe zelfexpressie. Nieuwe ik! Ik heb een nieuwe 
ik-gebeuren. Het is een wedergeboorte die ik had. En het is bijzonder goed nu ook, want de 
volle Maan komt eraan. In Waterman. Ik bedoel dit is Waterman. Dit is Uranus. Zoals 
Waterman, blikseminslag, plotseling, extreem, scherp, schoon. Helder, nauwkeurig, 
wetenschap. Toch? Weet je wel, Uranus! Waterman T-vierkant volle Maan vierkant Uranus 
in Stier. Dus dit is een tijd, oké, deze week is een echte periode waar… Uranus is revolutie. 
Het is een grote ontwaken. Ik associeer het met het derde oog. Visionair. Openbaring. Er 
gebeuren nieuwe dingen. Nieuwe manieren van kijken naar dingen. Dat is waar de mantra 
over gaat deze week. Buiten de norm treden. Buiten het conventionele. Maar het is ook 
revolutionair.  

En wanneer je extreem revolutionaire ideeën en impulsen krijgt gecombineerd met wat ik in 
het begin niet noemde, is Mars. Je kunt zien dat Mars langzaam gaat naar vierkant met 
Jupiter. Jupiter daarboven in Steenbok. Mars die vooruit gaat door Ram. Het is 17, 18, 19 
bam tegen volgende dinsdag, voor het volgende Pele-rapport, zullen we Mars vierkant 
Jupiter hebben. En wat is Mars vierkant Jupiter? Je moet uitkijken voor het 90 graden 
vierkant van Mars-Jupiter als zijnde wat ik noem het aspect van: teveel! Teveel! Zelfs al is 
het iets goed is. Zelfs te veel van het goede kan niet meer goed zijn. Dus Mars in Ram is 
zoals teveel andrealine. Teveel van ja aanvallen! Ga! Doe het! Oh mijn God, rebelleer! 
Protesteer! Het is zoals ai ai ai ai. Snij ze in stukken. Hak ze in stukken. Sla ze knock-out. Nu 
komt de wind op. Het zal heel de doos wegblazen. Het leven werkt gewoon niet echt mee op 
veel verschillende niveaus dezer dagen. Je weet waarover ik het heb. Het is een goed ding. 
Het andere ding dat opduikt is Venus. Venus komt naar het Noordknoop van de Maan. 



Tegen volgende week dinsdag. Zij gaat ook conjunct met de Noordknoop van de Maan. En 
we hebben de genezende driehoek. In feite, vandaag, terwijl ik dit rapport maak, de Maan. 
De Maan is daar boven in Boogschutter. Driehoek de Zon. Driehoek met Cheiron. Het is een 
groot driehoek. Zon-Maan-Cheiron. Dus er is potentiële genezing in dit alles. Wat we hier 
krijgen is Mercurius oppositie… weet je Mercurius en laat ons kijken naar Mercurius in Kreeft. 
Ik wil het hebben over communiceren. Misschien schreeuwen over mijn gevoelens. Mijn 
behoeftes. Mijn angsten. Mijn onzekerheden. Waar komt mijn volgende maaltijd vandaan? 
Weet je wel, wanneer de restaurants terug gaan openen? Dat is Kreeft. In de keuken. Ik wil 
naar buiten gaan voor een goed jammie, jammie voedsel. En het is in oppositie… deze 
Jupiter-Saturnus-Pluto in Steenbok is; zware regering. Zware autoriteiten. Zware politie die 
big brother hebben. Of groot… Wereld Gezondheidsorganisatie. Of grote ziekenhuizen. Of 
groot… het is externe autoriteit. Soort van het plaatsen van enorme, niemand gaat nergens 
heen, dat er aan de hand is. Dus die oppositie van Mercurius, welke niet zo ver verwijderd is 
van het vierkant met Mars. We hebben een uitdaging. Voor mij is dit een week waar dingen 
echt kunnen ontploffen. Dingen kunnen echt over de top gaan. Over de heuvel. Een 
plotselinge onverwachtse bom die valt. Of een of andere openbaring. Of een soort virale 
video of iets dergelijks. Zoals alles echt op zijn kop zetten. Nu, in sommige opzichten is dit 
een goed iets. In sommige opzichten is het nodig dat we door elkaar geschud worden als we 
naar de goddelijke intelligentie willen kijken in dit alles. Dit is ook een periode van doorbraak. 
Ja? Doorbraak! Uit het conventionele stappen. Buiten de norm treden. Misschien is er een 
vaccin dat komt. In feite in Costa Rica hebben ze het plasma genomen van mensen met 
Covid. Hun bloedplasma. Schoten het in paarden. En dan hebben ze het terug gebracht. En 
het is als een remedie. Als een remedie. Stuurden het op naar de US voor meer testen. Maar 
omdat het vaccin zouden kunnen hebben, kunnen we gewoon iets hebben dat geneest. Dus 
er is deze potentiële latente… Oké ja er komt wat nieuwe informatie. Er komt een nieuwe 
openbaring. En het gaat wat ogen openen. Het gaat misschien wat oren openen. Maar het 
zal verstoord worden. Radicale ontwrichting. Het is een soort naam voor het spel voor deze 
week. Dus het is een tijd waar je… drink kamillethee in plaats van een espresso koffie. 
Probeer je zenuwstelsel wat af te koelen. En het andere aspect waar ik naar wil verwijzen, 
als de Zon door Leeuw gaat. Leeuw heerst over hobby’s. Hobby’s. Het is niet nodig om maar 
wat te zitten en op Facebook en sociale media te zitten. En ga in… dag in en dag uit voor het 
scherm te zitten. Dit is ook tijd waar creatieve zelfexpressie… het is alsof we nieuwe 
aspecten vinden van onszelf. Niet alleen over wetenschap en de wereld. En wat is er gaande 
met mijn bedrijf of mijn toekomst. Maar mijn innerlijke wereld. Dit kan ook een tijd zijn om een 
lied te schrijven. Schrijf een gedicht. Schilder een schilderij. Naai een jurk of een broek. 
Zeefdruk een shirt. Dit is ook een tijd waar ieder van ons deze tijd kan benutten om te 
ontdekken. Nieuwe aspecten over onszelf. Nieuwe talenten. Nieuwe creativiteiten. Uranus en 
Stier zijn nieuwe middelen. Nieuwe capaciteiten. Nieuwe bronnen van inkomsten. Bekijk het. 
Pak een nieuw instrument op. Start met een nieuw lied te spelen. Doe iets als… kom uit de 
doos. Ik kijk naar die verdomde doos hier. Ik heb nog nooit eerder een Pele-rapport in een 
doos gedaan. Dus, ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat je niet te veel geruis hebt van de wind. 
Ik had mensen die daarover klaagden. Dus, hoe dan ook, laten we afronden. Het is een 
lange mantra maar hij is niet zo moeilijk om te onthouden. Het is een soort van stroom. Denk 
ik. Een beetje. Wanneer ik geconfronteerd word met wat ik denk dat verkeerd is. Soort van. 
Mijn instinct is om in de tegenaanval te gaan. Stevig en sterk staan. Maar als ik uit de strijd 
kan stappen en observeer wat er aan de hand is, dan kan ik de reden zien waarom. En zing 
een heel nieuw lied.  

Dit heeft te maken met een soort astrologie in het algemeen. Ik wil niet zeggen dat het 
fatalistisch is. Maar we hebben een heel krachtig onbewustzijn. En dan bovenop ons 
persoonlijk onbewustzijn, hebben we een collectieve onbewustzijn en een goddelijke 



intelligentie. Er zijn veel dingen die optreden. Ik geloof niet in ongelukken. In astrologie zijn er 
geen ongelukken. Je kijkt terug op gebeurtenissen uit vorige levens. Over wat er gebeurt in 
je leven. Je brengt ze in verband met de transits van waar al de planeten stonden op de tijd 
van het gebeuren. En het is van; hallo, je kan het zien, terugblikken op 2020. Het is van: oh 
mijn God, bekijk dat! Dat was Uranus oppositie Uranus. En dat Saturnus bovenop 
Saturnus… en natuurlijk, natuurlijk gebeurde dit en dat. Dus dit gaat niet over toevalligheden. 
Het gaat over onbewuste spirituele ziel die ons ego wakker maakt. Ons bewuste zelf wakker 
maakt naar onbewuste behoeftes. En naar collectieve bewuste behoeftes. Dit is de 
uitbreiding van het bewustzijn. Het is bewust worden van het onbewuste. De planeet Uranus 
is het persoonlijke onbewustzijn. Dus wanneer het in dit aspect is van een T-vierkant met die 
volle Maan, is dit een tijd om bewust te worden van ons onbewustzijn. Attributen, behoeften, 
talenten, geschenken, karma. Hoe je het ook wilt noemen, maar dit is als een echt ontwaken. 
Dit is een heel sterk ontwaken van ons… en het kan positief ontwaken zijn. Het is 
verstorend. Uranus heerst ook over trauma. Plotselinge schokkende gebeurtenissen. Heel 
vaak wordt ons onbewustzijn buiten onszelf geprojecteerd. En we ervaren dat het ons 
overkomt. Maar wat we willen begrijpen is dat ons onbewustzijn eigenlijk enorm krachtig is 
en confrontatie creëert. Het creëert misschien dat mensen ons aanvallen of zoiets. Het is 
zoiets als, oh weet je wat… we kunnen met de vingers wijzen. En in het oude paradigma en 
Saturnus. In de wereld van polariteit is het mij en jij. Maar wanneer we in de 5e dimensie 
stappen. Wanneer we onze bewustzijn uitbreiden in een spiritueel ontwaken is het niet mij en 
jij. Deze persoon is gewoon een spiegel van iets wat ik nodig heb om te zien. Iets dat ik moet 
leren. Iets dat ik moet begrijpen. Dat is waar de mantra over gaat. Het gebruik maken van 
onze levenservaring als een middel om onszelf te begrijpen en de hele creatie. Dus we willen 
deze week gebruiken, in plaats van bommen te gooien, vuurwerk en elkaar te kwetsen. We 
kunnen eigenlijk en dit is stap naar buiten, naar buiten gaan. Stap terug. Dit is Waterman. Dit 
is Uranus. Dat derde oog. De waarnemer. De getuige. Een soort van neerkijken vanuit onze 
ufo op de planeet Aarde. En op ons aards bestaan. En begrijp vanuit een ruimer, groter, 
breder perspectief wat er aan de hand is en waarom! Dat is het grote! Waarom? Waarom? 
Het is geweldig als je ontdekt waarom. Waarom is dat gebeurt of waarom gebeurde dat? 
Waarom sloeg die persoon mij? Of haat hij mij? Of wat dan ook. En wanneer je weet waarom 
is het van, ah en dan kan je je ontspannen.Toch? Wanneer je weet waarom er iets gebeurt 
kun je je ontspannen. Waarom Covid? Waarom sterven? Ik bedoel, dit kan vrede brengen. 
Begrijpen brengt vrede. Mijn buren rijden voorbij. Ik rond af. Namasté. Aloha. Oh ik ga het 
nog 1 keer zeggen. Klaar? Wanneer ik geconfronteerd word met wat ik denk dat verkeerd is. 
Mijn instinct is om in de tegenaanval te gaan. En stevig en sterk te staan. Maar als ik uit de 
strijd kan stappen om te observeren wat er aan de hand is, dan kan ik de reden zien 
waarom. En zing een heel nieuw lied. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

 


