
Het Pele-rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 5 augustus 2020. 

Goedemorgen, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Wat is er aan de hand? 
Nou, ik zit nog steeds in lockdown, maar na het rapport van vorige week, waar ik de foto’s 
deed van de rivieren in Oregon en Californië. Ben ik gewoon zo blij om deze foto’s te krijgen 
van mijn neef, Cory. Hij woont in Alaska. Hij is een zeebioloog daar. Hij is gewoon een 
geweldige kerel. Een buitenmens. Kajakker. Ik bedoel, bekijk deze foto’s. Deze kerel is 
verbazingwekkend man. Dus ja, en deze zijn ook beschikbaar voor verkoop. Dus, ik ga zijn 
contactinformatie en zijn Instagram en alles neerzetten in de toelichting. En als je zelf wilt 
gaan voor sommige van deze foto’s kun je ze online bestellen. Super gaaf.  

Hoe dan ook, tot de astrologie van de dag. Oh mijn goedheid. Venus conjunct de 
Noordknoop van de Maan. Mooie foto’s in Tweelingen. Hoe perfect is dat! Dat is wat we 
doen. Mercurius ging net Leeuw binnen. Een paar uur geleden, gisteren. De Maan gaat nog 
steeds verder door Vissen. En morgen komt ze in een conjunctie met Neptunus. Maan 
conjunct Neptunus, morgen. Tegen vrijdag, Venus, ze is nu langs de Noordknoop naar 28 
graden geraakt. Ze gaat vooruit tot 29 en gaat dan Kreeft binnen. Zo leuk. Ongeveer rond 
dezelfde tijd dat de Maan Ram ingaat. We gaan een kleine Venus vierkant Maan-energie 
hebben die bezig is daar. En dan reist ze verder en komt langs Cheiron. Op zaterdag. 
Driehoek de Zon vierkant Jupiter. Zondag gaat ze dan Stier binnen. Waar… natuurlijk gaat 
ze langs Uranus gaan. Maar anders dan dat, deze Mercurius beweegt… Mercurius is aan 
het reizen. Je kunt Mercurius in Venus zien. Aan de hemel in de vroege ochtend. Maar 
Mercurius beweegt 2 graden per dag. Twee keer zo snel als… hij gaat Leeuw binnen. En de 
Zon inhalen tegen de 17e of zo. Dus we hebben een snel bewegende Mercurius. Die 
natuurlijk ook over de Noordknoop van de Maan in Tweelingen regeert. Ik ga daar meer over 
praten. Maar op zondag staat Mercurius driehoek Cheiron. En op maandag vierkant Uranus. 
En we hadden net die volle Maan vierkant Uranus. Plotseling schokkende momenten. Nu 
hebben we Mercurius die eraan komt naar vierkant Uranus. Ik ga het daarover hebben. Het 
laatste maar niet het minste, waar ik het ook nog wil over praten, is deze Zwarte Maan Lilith. 
Want zij is conjunct Mars de hele week lang. Je inderdaad. Vierkant Jupiter en Pluto. En 
virtueel Saturnus. En je kunt zien op de kaart aan het begin, Jupiter is nog steeds conjunct 
met de Zuidknoop van Pluto. Dit is groot, diepe transformatie. Zware, zware karmische 
vergelding. Daar ga ik op in als ik kijk naar de camera. Maar, dat wil ik alleen maar zeggen. 
Het laatste maar niet het minste, echt op dinsdag hebben we het derde kwartier vierkant 
Maan. 19 Graden Stier 28 minuten vierkant de Zon. 19 Graden 28 minuten van Leeuw. Laat 
me kijken naar de camera en met je praten over wat er allemaal aan de hand is.  

Nou eigenlijk, ik ging iets klein voorlezen zolang we deze mooie foto’s hebben. Ik ga je 
voorlezen wat het Zonnevuur is. Ik heb Zonnevuur. Het is een verbazingwekkend geweldig  
astrologisch programma. En ik stootte tegen een geweldige interpretatie van Lilith in Ram in 
het 1e Huis. De Zwarte Maan is in het vurige teken Ram dat wijst op dat je jezelf misschien 
niet bewust bent van de impact van jouw gedrag op degene om je heen. Je denkt misschien 
dat anderen overdreven hun rechten opeisen. En dat je geen eerlijk woord krijgt. In feite is 
het waarschijnlijk andersom. Je krijgt je eigen zin niet. Zelfs als je dit leest zul je 
waarschijnlijk de waarheid van deze interpretatie ontkennen. En klaar om het over te slaan. 
Als je eenmaal je realiseert hoe krachtig je bent, dan voel je niet langer de behoefte om te 
overcompenseren door jouw weg te forceren. Het geschenk van de Zwarte Maan is de 
mogelijkheid om onbewust of zelfvernietigend gedrag in het licht van de dag te brengen. 
Waar het niet langer amok kan maken. Dat is geweldig. Ik zou je het andere ding kunnen 
voorlezen over Zwarte Maan in het 1e Huis, want je weet, Ram 1e Huis heeft een 



gelijksoortige bijbetekenis.  Maar laat me naar de camera kijken en gewoon verder gaan over 
wat dit allemaal betekent. En aan die mantra geraken. Ja? Oké, laten we kijken. Kijk 
daarnaar. Prachtig. Oké iedereen, zoals gewoonlijk zou ik hier gewoon kunnen zitten en voor 
altijd denken over wat ik ga zeggen. Vandaag hebben we de citroenboom. Oh mijn goedheid. 
Ik heb mijn doos terug. Dus we zullen zien hoe dat allemaal uitdraait. Dank je wel voor je 
opmerkingen. Ja, dit is een intense tijd zoals we allemaal weten. En we zitten er middenin. 
Je weet dat Mars op 19, 20 graden. Jupiter op 19. Pluto 23. Saturnus 25 of wat dan ook. Dit 
Ram-Steenbok vierkant gaat nog maanden door. Mars komt helemaal voorbij en gaat 
retrograde. Raakt het opnieuw. Gaat direct. Raakt het opnieuw. Dus deze week zal Lilith het 
vergezellen. En weet je Eris is niet zo ver verwijderd. Dit is gewoon een tijd van, zoals ik zie, 
karmische vergelding. Saturnus en Steenbok hebben te maken met gevolgen. Ze hebben te 
maken met tijd. Ze hebben te maken met karma. Saturnus wordt beschouwt als de heer van 
karma. Komt langs naar Pluto en Jupiter. Jupiter is groot karma. Pluto is oud, diep karma. 
Dus als je deze 3 samen zet heb je groot, oud, diep karma. Bam! In je gezicht. In ons 
gezicht. In iedereens gezicht. Dit is gewoon…! Rudolf Steiner, waar ik over las. Hij praat over 
virussen als het reinigen van het astrale veld. Van de gifstoffen. Je weet dat... echt… het 
astrale veld van de mensheid. Van de planeet Aarde. Juist nu is het vol van puin. En smurrie 
en donkere energie. Dat is… dit is een enorme zuivering. We worden allemaal gezuiverd. 
We worden niet alleen gezuiverd, maar we zuiveren elkaar. Dit is waar het ander punt, je 
weet wel, de Zuidknoop is Boogschutter. Wijst met de vinger. En beschuldigingen. En ik las 
net en ik ga meer lezen over Zwarte Maan Lilith. Oké, je weet wel, dat kan echt, het is jouw 
schaduw. Jouw spullen. Jij, jij, jij, jij. Wanneer het een projectie is van mijn eigen donkere 
schaduw-kanten die ik op jou projecteer. Dit is waar de psychologie, de werkingen van het 
bewustzijn, het onbewustzijn en het bewustzijn. En het collectieve onbewustzijn. Het wordt 
allemaal heel erg opgewonden. En het kan heel gemakkelijk zijn om in de war te geraken. In 
het bijzonder vandaag. De Maan in Vissen conjunct Neptunus. Maar hoe dan ook. Dus 
Mercurius komt ook op om een vierkant te maken met Uranus. Uranus is extreem, plotseling, 
aha. Schokkend, traumatisch. Waarheden die worden uitgesproken. Dus je zou kunnen 
ervaren te verlangen om de waarheid te brengen. Naar iemand of over iemand. Hopelijk is 
het rechtstreekse communicatie. En zijn het geen geruchten en het verspreiden van onzin 
overal op het internet of zoiets. Maar de rechtstreekse communicatie waar je te maken hebt 
met een andere persoon in hun schaduw. En zij helpen u om je bewust te worden van jouw 
schaduw. Er zijn manieren om dit te doen. Opzettelijke dialoog dat gebracht was door 
Harvard Hendrik.  

 

Dat is waar Laura en ik echt van houden. Maar in het algemeen, nou laat me je wat meer 
voorlezen als ik kan. Over deze Lilith. Lilith in Ram, want zoals ik zei, het is bijna 
vergelijkbaar met haar aanwezigheid in Ram. Dus dit is het eerste Huis. Als jij gelukkig bent 
dan is iedereen rond jou gelukkig. Omgekeerd, wanneer jij van streek bent, daaruit volgt dat 
andere mensen ook van streek zijn. Jij denkt dat dit komt door het gedrag van andere 
mensen. Maar jij bent degene die een impact heeft op degene rond jou. Of je het nu beseft of 
niet. Jij hebt een donkere schaduw van je natuur. Hou hiervan. In die zin dat je per ongeluk 
uithaalt als je van streek bent. Af en toe kan deze plaatsing van de Zwarte Maan in het 
eerste Huis van uw horoscoop duiden op terugtrekking uit het gezelschap van anderen. Of je 
je terugtrekt of uithaalt, je geeft anderen de schuld. Je beschuldigt anderen van iets verkeerd 
te doen. En toch is het jouw verdriet dat je collega’s of geliefden verontrust. Soms kunnen je 
eigen donkere gevoelens jouw fysieke of mentale gezondheid beïnvloeden. Als je eenmaal je 
eigen gevoelens hebt opgeëist en de schuldcyclus hebt doorbroken, ben je vrij van 
zelfvernietigend gedrag. Zelfinzicht en aanvaarding brengen verlichting. En misschien 
vreugde in jouw leven. Je krijgt wijsheid. En je kunt er ook voor kiezen om andere mensen 



raad te vragen. Heel erg krachtig. Dankjewel Zonnevuur. Ik ben niet zeker wie de auteur is. 
Het was vroeger Rob Hand. En andere mensen, maar nu weet ik het niet zeker. Ik kan dat 
misschien zelfs typen of dat citaat op mijn Facebookpagina zetten of zoiets. Maar, wat ik 
naar voor wil brengen is deze hele neiging om te beschuldigen. Naar afwijzing. Naar het 
loslaten van onszelf. Het heet ontheemde woede. Je weet wanneer je helemaal van streek 
bent door iemand of iets en je schopt de hond. Dit is een tijd waar; ja, het virus. De 
lockdown. Maskers moeten dragen. De financiële rampen die gebeuren. En werkloosheid. 
En onzekerheden. Het is alsof iedereen zo vol stress zit. En we zoeken naar plaatsen om het 
vrij te laten. We zoeken iemand om de schuld te geven. Omdat wij ons zo slecht voelen. Dus 
het is… we hebben allemaal… we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal deze neiging 
om uit te halen. En dan krijgen we er spijt van. Misschien zeggen we dingen waar we spijt 
van krijgen. Dus deze Mercurius vierkant Uranus, ik wil je aanmoedigen weet je wel. 
Misschien met de nieuwe Paradigma gemeenschap. Ik heb een Facebookpagina of wat dan 
ook. We doen wat ademoefeningen. Dus deze mogelijkheid om te ontspannen. Om kalm en 
koel te blijven. En gecentreerd.  

Dit is een super uitdaging. Venus, Mercurius, de Zon, ze bewegen allemaal door Kreeft en 
Leeuw. Dit zijn de meest subjectieve persoonlijke tekens. Dus het is als…dit is gewoon 
tijdsperiode. Deze Zon in Leeuw is gepassioneerd. Vurige Leeuw. Leeuwin energie. 
Gecombineerd met Ram de ram. En natuurlijk willen we ook omgaan met Cheiron. In Ram. 
Dus de gewonde krijger kan zelfs overgecompenseerd zijn.  Zelfs meer. Dus de weg naar 
genezing van de gewonde krijger. Oké, de manier van werken met Zwarte Maan Lilith, die 
het naar boven wil brengen van en ons bewust wil maken van onze schaduw. Is om echt in 
de spiegel te kijken. Schreeuw misschien eens naar jezelf in de spiegel. Je weet wel, wijzen. 
Wijzen. En verder…! Ik schreef enkele brieven. Ik denk dat schrijven een heel goede manier 
is. Je kunt dingen van je afschrijven. Het is zo een geweldig proces van loslaten. En het is 
mogelijk dat je nooit de e-mail verstuurt. Je hoeft het document nooit op te slaan. Maar 
gewoon het proces om deze gevoelens te voelen. Om deze gedachten te organiseren. Ze uit 
jezelf vrijlaten is een manier om los te laten. Het is heel belangrijk gedurende deze dagen. 
Om vrij en los te laten van deze energieën zonder het veroorzaken van te veel bijkomende 
nevenschade. Er is genoeg bijkomende nevenschade dat er niet echt aan bijdraagt. En zoals 
de mantra van vandaag zegt, het is het oude testament. Oog om oog, tand om tand. Hopelijk 
is de mensheid geëvolueerd tijdens de voorbije 2000 jaar. Tot het punt waar we niet zijn. Op 
datzelfde gepolariseerde… je bent of met mij of tegen mij. En als je tegen mij bent en je 
slaagt mij dan slaag ik jou. Jij roept tegen mij dan roep ik tegen jou. We komen nooit van de 
polariteit af. We komen nooit uit de doos. We proberen het nooit. We verhogen nooit de 
vibratie. We evolueren niet. Dus het idee hier is om uit die doos te komen. Een klein beetje 
zoals de mantra van vorige week. De volle Maan in Waterman. Het tegenovergestelde van 
Leeuw. Dus de Zon-Mercurius-Venus wil subjectief mij uit mijn persoonlijke ruimte halen. 
Maar Steenbok in Waterman, Jupiter-Pluto-Saturnus is heel erg de ouder. Heel objectief. 
Luister naar beide kanten op een hele koele, rustige… Koning Salomon was, die zal ik altijd 
herinneren. Koning Salomon, de 2 vrouwen vochten over de baby of zoiets. Ze kwamen 
allebei voor Koning Salomon en gingen op deze manier: ‘Dit is mijn kind’! En de andere zegt: 
‘Dit is mijn kind’! En ze werden voor Koning Salomon gebracht. En Koning Salomon zei: 
‘Nou, we snijden het kind in 2 en ieder van jullie kan de helft hebben’. En één gaat meteen: 
‘Oh mijn God,nee’! En de andere gaat van uh uh uh uh. De koning wist ineens: ‘Aha, het is 
jouw kind’. Openstellen voor tolerantie. Openstaan voor medeleven. Openstaan tot 
vergiffenis. Openstaan om alle kanten te horen. Open. Open. Open. Open. Op een 
ontspannen, koele, kalme, objectieve, volwassen staat. Dan kunnen we komen in een 
nauwkeurige beoordeling. Van welk karma moet worden neergelegd of uitgespeeld of niet. 
En dan is er alleen nog dit mededogen hebben voor onszelf. We hebben allemaal karma. 



Karma is gewoon dat we fouten maakten. En iedereen maakt fouten. Niemand is perfect 
toch. Dus we hebben allemaal fouten gemaakt. Zonde, de Latijnse afkomst is error. We 
maken allemaal errors. Dus we zondigen allemaal. We hebben allemaal karma. We hebben 
allemaal blah, blah, blah, blah. Het is ook, wanneer we misschien beschuldig worden. Of als 
we aangevallen worden. Of het wordt ons getoond waar me misschien iets verkeerd hebben 
gedaan. We willen ook hebben, zoals dit ook zegt, wanneer we onszelf kunnen vergeven, 
kunnen we onze buren vergeven. Wanneer we in staat zijn om kalm en zachtjes onze 
excuses aan te bieden. Of verantwoordelijkheid te nemen en zijn. Stap terug in… dit kan 
bereikt worden op een zachte vredelievende manier. En dat is misschien niet de weg van 
Mars conjunct Lilith conjunct Eris in Ram. Vierkant tot Jupiter-Pluto-Saturnus. Dus het is 
bijna alsof je je vrienden zorgvuldig wilt kiezen. Kies naar welke programma’s, verhalen of 
nieuwskanalen je luistert. Want er vliegt voor de moment veel onzin rond. En het zal blijven 
doorgaan. Het raakt de ventilator. Het zal nog minstens een paar maanden overal blijven 
rondvliegen. Dus op voorhand gewaarschuwd is op voorhand gewapend. Let op. Wees 
wakker en laten we het controleren. Oog om oog. Tand om tand. Kan eindigen met iedereen 
blind. Maar als ik luister zowel als beweer, is er een kans dat we ons allemaal kunnen 
aanpassen. We hebben het niet nodig om een burgeroorlog te beginnen. We hebben het niet 
nodig om een enorme gewelddadige opstand hier gaande. We kunnen ons aanpassen met 
onderhandeling als volwassen spirituele wezens. Met een open hart. Ja! Nog één keer. Oog 
om oog. Tand om tand. Kan eindigen met iedereen blind. Maar als ik luister zowel als 
beweer, is er een kans dat we ons allemaal kunnen aanpassen. Dat jij je mag aanpassen 
met zoveel vrede, overvloed, welvaart en vreugde als mogelijk. Namasté. Aloha. Zoveel 
liefde.  

 


