
Het Pele-rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 12 augustus 2020 
Hallo, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Ik heb mijn doos niet meegebracht 
tot aan de rivier. Dus, het spijt me, maar je moet het geluid echt graag horen. Nu hou ik mijn 
telefoon aan mijn mond. Ik hoop dat je mij kan horen. Dit is eigenlijk een astrologisch rapport 
voor woensdag 12 augustus van het grote jaar, dat we nooit zullen vergeten, 2020. Ja zeker! 
De Maan is in de laatste graden van Stier. In ongeveer 3 uur gaat ze Tweelingen in. En daar 
zal ze blijven tot en met vrijdag. Oké, en vrijdag gaat ze naar Kreeft. Afsluitend door Kreeft 
tot en met zondag. Dan gaat ze naar Leeuw. En dan gaan we een nieuwe Maan hebben. In 
Leeuw. De late graden van Leeuw. En dat komt eraan volgende dinsdag. Dus, we kunnen 
dat zien duidelijk, wanneer ze door Tweelingen gaat. Het zal een tijd worden om te 
communiceren. Recht, spreek, praat. Facebook. E-mail of wat dan ook. Je weet het wel, 
social media. Extravagant met Tweelingen. En dan gaat ze Kreeft in en natuurlijk is het daar 
waar ze in oppositie loopt. Met Jupiter, Pluto en Saturnus. Die ook vierkant zijn met Mars. 
Nou, Mars is nu echt aan het vertragen. Hij gaat retrograde in september, volgende maand. 
Dus waar hij gewoonlijk voorbij komt vertraagt hij. Hij zal 1 graad vooruit gaan elke 2 of 3 per 
dagen. En dat gaat veranderen in een graad elke 3 of 4 dagen. Totdat hij eindelijk stopt. En 
start met terug achteruit te gaan. Het is een optische illusie. Hij gaat niet achteruit, maar het 
zal er zo uitzien. Zie je die rivier daar? Ik ga daarnaartoe. Hoe dan ook, hij is vierkant Pluto! 
En dus dit vierkant… Pluto is niet zo ver van Saturnus. Dus hij is niet precies vierkant met 
Saturnus voor de 24e. Maar hij is er maar een paar graden van verwijderd. En Pluto en 
Saturnus zijn zo verstrengeld deze dagen. Dat, als hij vierkant gaat met Pluto, hij ook 
vierkant zal gaan met Saturnus. Dus Mars vierkant Saturnus-Pluto. 19 Graden vierkant. Ik ga 
daar over praten. Op hetzelfde moment hebben we de Zon en Mercurius die samen verder 
bewegen. Mercurius haalt de Zon in. Haalt de Zon in. Hij gaat precies conjunct zijn met de 
Zon. Volgende dinsdag. En beide gaan langs komen. En wat ze doen is, ze creëren, wat ze 
noemen een YOD in de astrologie. Dat is een 150 graden aspect. En ze zijn allebei ongeveer 
op 150 graden van Jupiter aan de ene kant. En als je naar de andere kant teruggaat, zijn ze 
op ongeveer 150 graden van Neptunus. Dus dit wordt de vinger van vertrouwen genoemd. 
De vinger van God. In de astrologie, oké? Waar je die 2 quincunxen hebt.En natuurlijk 
Jupiter en Neptunus staan sextiel tot elkaar. Dus we hebben een situatie waar… ik spreek er 
waarschijnlijk meer over wanneer ik naar de camera kijk. Maar herinner me er gewoon aan. 
Spreken over die YOD. Wat is er aan de hand? Wat nog? Ik bedoel dat het waarschijnlijk 
genoeg is voor nu. Uranus zal stilstaan en gaat retrograde! Dit weekend op zaterdag. Oh 
mijn God. De planeet van revolutie. Verandering! Onvoorspelbare gebeurtenissen! Hij stopt 
en gaat stil. Ik neem gewoon een stil beeld van dat. Oké, ik kijk naar de camera.  

Oké iedereen! Er is geen waterval te dichtbij dus ik hoop dat je me kunt horen. Dus vandaag, 
wat is er gaande? Het doet me denken aan dat lied van Marvin Gaye. ‘Whats going on’ is de 
naam van het lied. Ik heb het net op mijn Facebookpagina gepost. Mensen van over heel de 
wereld speelden allemaal verschillende instrumenten en zongen. Het is absoluut mooi. 
Prachtig. Het bleef in mijn hoofd hangen vandaag. Wat is er aan de hand? Ja, ja, ja, ja. En 
het is een allegaartje. Dat is wat er aan de hand is. Dat is waar de mantra van vandaag over 
gaat. En dat is waar de aspecten over gaan. Vorige week denk ik dat ik me echt gefocused 
hebt. Oh ja gefocust. Iemand zei me dat ik de automatische focus moest afzetten van mijn 
camera. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Hoe dan ook, volgende week. Ik focuste me op 
Jupiter-Pluto-Saturnus omdat het trage bewegers zijn. Het hele jaar van 2020 hangen ze 
samen rond. Meestal in Steenbok. En het is zoals de grote broer. Of de regering. Of de 
politieagent. Of de rechter. Of de externe autoriteit. De miljardair of je baas. Of, je weet wel, 
het lijkt wel zwaar. Alsof we in de gaten worden gehouden. We worden beoordeeld. We 



worden… pak je problemen bij elkaar. Of anders! Er is dit zwaar gewicht op iedereen. En het 
is het hele jaar lang. Ik heb me daarop gefocust vorige week. Deze week neem ik iets anders 
om me op te focussen. En dat is, ik ga kijken naar de Zon-Mercurius conjunctie. Bewegend 
door Leeuw. En in dit, zoals ik zei, de vinger van het vertrouwen. De YOD. Met Jupiter daar 
in Steenbok. Neptunus daar in Vissen tegenover Leeuw. En ik kijk altijd naar een YOD als 
een katapult. Dus hier heb je de Zon-Mercurius en ze zijn in… het is een soort van uitdagend 
aspect naar Jupiter en Neptunus. Dus de weg erdoor, zoals een katapult, is hoe? Recht door 
het midden van dat sextiel. En dat brengt je vlakbij op 20 graden van Waterman. Dus we zijn 
terug… we hadden de volle Maan in Waterman. Nu zijn we op dit brandpunt van de YOD. 
Die ook in Waterman is. Dus wat wil dat zeggen? Laten we er eens naar kijken. Jupiter 
beweegt zich weg van de Zon. Het staat op 150 graden van dat aspect. Het heeft een 
maagdelijke kwaliteit. En het is alsof Jupiter uitbreekt. Uitbreken. Loskomen van de Zon. En 
dat is de Zon. Het is mijn zielsdoel. Mijn creatieve expressie. Nu is Jupiter in Steenbok. Dat 
willen vestigen als een nieuw bedrijf. Of start een nieuwe reputatie. Start een nieuwe 
website. Grond je nieuwe zelfexpressie in iets tastbaars. Iets sociaal relevant. Oké, dus dit is 
tijd. En de quincunxen hebben altijd te maken met een verschuiving. Een verandering in de 
energie. Het is niet altijd comfortabel. Het is zoals afstuderen van school. Weet je wel, het 
lijkt een beetje op oké… het is zoals Jupiter, ik heb de Zon niet meer nodig. Maar ik ben een 
beetje bang om hier in mijn eentje te zijn. De grote wereld van Steenbok. Nu, dan heb je 
Neptunus die 150, 180, 210 is gegaan. Dus het is 150 als je deze kant opgaat. Maar het is 
210 als je deze kant opgaat. Dus het 210 aspect van quincunx, dat is meer van een 
Schorpioen boventoon.  

Het komt meer bij je terug. Dus dit is Neptunus. Oké? Neptunus is illusies. Neptunus is 
dromen. Neptunus is oneindig potentieel. Maar er is dit soort van onschuld dat soms de roze 
brillen zijn. Soms is het bedrieglijk. Het is een beetje bedrieglijk van wat er echt aan de hand 
is. Wat is er echt aan de hand? Weet je wel? Dus hier hebben we Jupiter die zich echt wilt 
vestigen. Mijn nieuwe onderneming. Maar ik krijg een soort van Neptunus gemengde 
signalen van het collectieve. Of van de soort van is dit de goede, de slechte of de lelijke? 
Dus het is een beetje verwarrend. Dus de weg er doorheen is duidelijk Waterman. Open 
gewoon je derde oog. Verplaats je in de observator. Stap uit het: neem het niet persoonlijk. 
Maar kijk naar de gevolgen van je acties en gedragingen op Waterman, het collectieve. En 
de toekomst. Wat wil de toekomst? Ik zeg graag: wat wil liefde hier? Wat wil de 
gemeenschap hier? Dus het is niet zozeer Leeuw, wat ik wil voor mezelf. Echt ik moet 
Jupiter-Neptunus doen hier. En dan is echt van…! Voldoen aan de behoeften van velen. 
Voldoen aan de behoeften van velen van uitwegen. Voldoen aan de behoeften van de 
enkelen. Dus dat is een soort van het ding dat… stop start. Stop start. Ik voel dat het deze 
week lijkt alsof we in een verkeersopstopping zitten. Heb je ooit in een verkeersopstopping 
gezeten? Ik heb in een verkeersopstopping gezeten waar ik wenste dat ik met een 
automatische auto zat. Omdat ik de pedaal versleet. Niet eerder dan je vertrekt, dan zie je de 
remlichten en moet je stoppen. En dan vertrek je, en dan stop je. En dan vertrek je, en dan 
stop je. Ik bedoel, dat is de manier waarvan ik voel dat de energie van de week zal zijn. De 
Zon staat in driehoek. Mercurius. Zon-Mercurius in driehoek met Mars. Leeuw naar Ram, 
vuur. Mars in Eris. Laten we gaan! Zon-Mercurius in Leeuw, laten we gaan! Dus dat driehoek 
is van ja man duw op de gas! Veeg je tranen weg! Maar wat? Mars staat in vierkant, oké, 
met de grote zware handschoenen. Pluto en Saturnus hierboven. Dus laten we eens even 
naar dat vierkant kijken. De 90 graden vierkant; Mars stond conjunct Saturnus-Pluto. Maar ik 
denk dat dat ergens in januari was ofzo. Januari. Februari. Misschien had je grote ideeën. Je 
dacht dat je echt iets ging doen dit jaar. Terug voor het virus. Hoe dan ook, boem het zaad 
was gezaaid toen met de conjunctie. En nu, het vierkant van 90 graden is, ik moet 
geconfronteerd worden met entropie. Twijfel! De aantrekkingskracht van het verleden. De 



angsten dat ik niet genoeg ben. Of dat het niet zal werken. Nu dat alles veranderd is en ik 
niet klaar ben. Cheiron in Eris. Ik verdien het zelfs niet om te winnen. Dus deze Mars en het 
is daar precies met Zwarte Maan Lilith en Eris. Dus dit is die energie. Die zwarte vrouwelijke 
energie die echt heel strijdlustig is. Het heeft een zekere soort wraakachtig iets van ik wil 
uitbreken. En ik ga rebelleren. En ik ga uitbreken. De grote slechte rechter. En die oude 
externe autoriteiten. Maar het is als…er is dit soort van weerstand. Het is bijna als… alsof 
we… zoals een bal aan een ketting. Zoals je wilt vooruit gaan, maar je hebt die zware 
Saturnus-Pluto loden bal die je mee draagt. Of iemand heeft een touw dat je met een koord 
verbonden hebt. Je moet de touwen doorsnijden. Weet je, je moet… je moet doorbreken in 
de baanbrekende nieuwe grens. Dat is waar Eris over gaat. Je kunt niet al deze smurrie van 
het verleden meebrengen. Vuilnis van het verleden. De vorige oordelen. De voorbije 
overtuigingen. Eris wil vers beginnen. Zon, Mercurius, Leeuw. Laten we schoon beginnen. 
Laten we opnieuw beginnen. Maar om dat te kunnen doen, moeten we dit eerst opruimen. 
En veeg dat op. Schoon of wat dan ook. Er is dit… je moet misschien 1 deur sluiten voordat 
de volgende opent. Dus opnieuw, dit is een ander aspect. Dat zegt stop-start, ja - nee. Ga - 
ga niet. Het is als een geel licht. Zal ik gas geven of zou ik stoppen? Dus het net alsof, ik zou 
zeggen dat de algehele, hoe noem je het? Zoals het woord. Nou, er zijn 2 woorden waar ik 
aan denk. Wat was het nu weer? Schiet. Ga voorzichtig verder. Voorzichtige vooruitgang. Ik 
ben het vergeten. Toen ik hier van het pad afkwam, zei ik, oh ja dat klinkt goed. Nu ben ik 
het vergeten. Hoe dan ook, waar ik over zou kunnen praten, ik denk dat er nog wat tijd over 
is. Het is, en ik ga hierin met de nieuwe Maan die opkomt in Leeuw. Ik schrijf een 
Maanplanning. New Paradigm astrologie komt uit deze… we schrijven nu de maandelijkse 
planning. Het is voor de gemeenschap, maar we brengen het nu uit want de 
gemeenschappen zijn wijd open.  

Als je luistert naar dit rapport, ben je de gemeenschap.  Maar de Noordknoop van de Maan. 
Het beweegt heel traag vanaf 7 augustus tot 21 augustus. Het is vlakbij de 27e, 28e graad 
van Tweelingen. En ik vond dat Sabian symbool, verbazingwekkend over geld. En ik sprak 
erover als zijnde een boventoon voor de cyclus  van de nieuwe Maan. De hele volgende 
maand tot in september. Luister naar dit Sabian symbool. Oh mijn God! Opnieuw. Sabian 
symbolen. Dane Rudhyar. Ik denk dat het nu niet meer gedrukt wordt. En het is enorm duur. 
Mensen zeggen me dat, het spijt me heel erg, maar je kan het gratis online vinden. Dus je 
kan kijken naar, gewoon googlen. Google het gewoon. De 28e graad van Tweelingen. Dit is 
waar de helderziende, Elsie Wheeler,  ze hield een blanco kaart tegen haar voorhoofd. En ze 
kreeg dit helderziende beeld van, voor de 28e graad van Tweelingen, waar onze toekomstige 
evolutie is voor deze 2 weken, klaar? Door faillissement geeft de samenleving, aan een 
overbelast individu, de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Een vrijlating van ondraaglijke 
druk. Er één vrijmaken voor nieuwe taken. Hoeveel mensen gaan er nu failliet? De aantallen 
gaan omhoog en weg. En toch, dit symbool wijst naar die faillissementen. Het is gewoon 
zoals je armen opheffen. En doe zoals de Leeuw: hey ik kan niet alleen doen. Het is teveel. 
Ik kan het gewicht niet dragen. Jongen, je gaat dat gewicht dragen. Het is een oud lied van 
The Beatles. Wat moet het zijn? Waterman. Waterman is het 2e teken van Steenbok, de 
regering. Het is het geld van de regering. Het is zoals de reddingsoperatie. Het is bijna zoals, 
gooi je armen omhoog. Ik kan het niet alleen. Ik heb een beetje hulp nodig van mijn vrienden. 
Ik heb hulp nodig van de gemeenschap. Of de regering. Of de maatschappij. Of de 
mensheid. Het werk is te groot, ik kan het niet alleen. We moeten het samen doen! Samen! 
Kom samen! Ik heb de liedjes vandaag in mijn hoofd. Oh God. Dus dat is het beeld. En 
opnieuw, het zijn deze gemengde boodschappen. Zoals, nee! Ik kan het niet meer. Zoals 
geef op en stop en vergeet het. Maar er is een gelegenheid om de last los te laten en 
opnieuw te beginnen. Dus we krijgen deze dubbele boodschappen van overal. Van Zon-
Mercurius driehoek Mars. Tot Mars vierkant Pluto. Tot het Sabian symbool. En dus dat 



brengt ons tot de mantra met wat? Sommige dingen gaan vooruit. En anderen gaan 
achteruit. Ik kies ervoor om me te focussen op de zegeningen van het leven in plaats van op 
het gebrek. In deze tijden waarin we verder gaan met voorzichtigheid, is het niet alleen om 
blind vertrouwen te hebben. En het is niet van, oh ja, natuurlijk  ik had een geweldig idee. 
Iedereen gaat het geweldig vinden. Misschien niet. Maar geef de hoop niet op. Niet alleen 
stilstaan bij het verlies. Op het negatieve. Op wat er niet werkt. Op wat we missen. Ik bedoel 
omdat dat naar je beneden zal halen. Dat zal je neerhalen naar het konijnengat. Of… wauw. 
Eenvoudige genoegens zijn het best. Ik bedoel, ik ben dankbaar omdat ik een lekkere kop 
koffie had deze ochtend. Ik weet niet of jij dat kunt zeggen. Ik zat daar gewoon. En ik was 
gewoon dankbaar dat ik eigenlijk in een comfortabele zetel kon zitten en een simpele lekkere 
kop koffie kon drinken. Denkend aan zoveel andere mensen die het moeilijk hebben in deze 
wereld. Het is verdorie een zegen man! En dat soort van, ik voel, dat dat soort van positieve 
ingesteldheid heel noodzakelijk is nu. En dit is de Mercurius conjunct de Zon in Leeuw. Dit 
kan een positieve houding zijn. Noordknoop in Tweelingen. Deze positieve houding. Dit kan, 
je weet wel, boem zijn. Dit kan ons door deze bijzondere uitdagende tijd heen helpen. Dus 
nog 1 keer. Voor in geval je het vergeten bent. Sommige dingen gaan vooruit. En anderen 
gaan achteruit. Ik kies ervoor om me te focusen op de zegeningen van het leven in plaats 
van op het gebrek. Dat je een gelukkige focus mag hebben. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

Oh ja, 1 ding. En het was zo perfect. Ik opende het rapport van vandaag met een stapel van 
deze kleine rupsen die ik op het dek zag. Bekijk ze eens. Ze stoppen allemaal op hetzelfde 
moment. En dan beginnen ze allemaal te bewegen op hetzelfde moment. Het is zo’n reis 
man. Ik stopte niet met de camera. Zij stopten allemaal. En dan starten ze. Nu, op het einde 
hier, ga je zien hoe ze allemaal…het is als een ‘éénverstand’. Ze begonnen met de kruipen 
over elkaar. Veranderen. Een kerel leidde en dan een andere meid die leidde en dan een 
andere…je weet wel, wie dan ook, lgbtq of wat dan ook, leidde… Iedereen leidend om de 
beurt. En ze kropen allemaal over elkaar. En ze bewegen eigenlijk samen over het dek. 
Wauw! Als wij dat zouden kunnen doen zouden we wat vooruitgang kunnen maken op deze 
planeet. Bekijk de rupsen! Laten we allemaal leren van Moeder Natuur. Namasté.  

 


