
Het Pele-Rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 21 oktober 2020 

Hallo iedereen, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor woensdag 21 oktober. 
Ik sta hier bij de meditatierots. Ik ben hier al sinds tijden niet meer geweest. Dit is eigenlijk 
vlak achter mijn huis. Ik kom naar hier boven of ik ga naar beneden bij de rivier. Dus 
vandaag, omdat het zo absoluut kletsnat is en de hele nacht heeft geregend, heb ik besloten 
om naar hier te komen. Ja, daar is onze meditatierots. Kun je geloven dat ik hier al 7 jaar 
kom en nog niet op de top van die heuvel ben geweest?  

Hoe dan ook. Venus is driehoek met Pluto vandaag. En ze gaat vooruit en komt in een 
driehoek met Saturnus. Komende zaterdag. Dus en dan gaat ze vooruit naar Weegschaal. 
Heel interessant, komende dinsdag hebben we Venus die door Weegschaal reist en vooruit 
gaat. En Mercurius reist door Weegschaal en gaat retrograde. Maar op de één of andere 
manier zullen we zowel Mercurius als Venus een tijdje in Weegschaal hebben. En dat zou 
fijn moeten zijn. Maar tot dan, wat volgende week is, is deze week behoorlijk verdomd intens. 
Jakkes. Waardoor? Nou, morgen gaat de Zon Schorpioen in. En retrograde Mercurius. We 
zullen een Zon-Mercurius conjunctie hebben. Tegen zondag. Nu is de Maan daarboven in 
Steenbok. En zij beweegt vooruit naar een vierkant. En wat zal het worden? Een T-vierkant. 
Met de Zon-Mercurius in oppositie naar Uranus. Uranus staat daar beneden in Stier. Dus we 
hebben de Schorpioen-Stier oppositie die bezig is. Zon-Mercurius-Uranus. En dan de Maan 
die door Waterman gaat. Opblazend. Op vrijdag en zaterdag. En het is van: Godzijdank 
hebben we een fijn driehoek van Venus. Dat is echt iets. Dus waar wilde ik nog over praten? 
Nou, Venus, als ze Weegschaal binnen gaat, nadert een oppositie met Cheiron. Dat zal niet 
exact zijn voor volgende week. Maar toch, ik denk dat ik daar een beetje over zal praten. En 
natuurlijk Jupiter nadert Pluto. Daar zal ik misschien over praten. Dat heeft een beetje te 
maken met de mantra van vandaag. Een klein beetje Jupiter-Pluto in een balsamische 
laatste afsluitingsfase. Ja. En die laatste afsluitingsfase… we weten dat Jupiter-Pluto 
pandemieën zijn. Grote Jupiter hoeveelheden van dood en transformatie. Pluto. Dus laat me 
een plaats vinden om naar de camera te kijken. Ik heb net een 360 gedaan daar en ik ben er 
helemaal uit.  

Oké, nou, als het niet het water is, is het de wind. Het was heel stil terwijl ik naar boven 
kwam. Maar hoe hoger je op de heuvel komt, hoe meer wind je krijgt. Dus hier was het 
allemaal fijn en stil. Ik dacht dat ik een fijne babbel ging hebben met de camera. Maar de 
natuur is wild en onvoorspelbaar. Net zoals mensen. Het is net zoals het leven. Natuur en 
leven zijn één. Dus, hoe dan ook, waar ga ik vandaag over praten? Vandaag en deze week. 
Het is heel interessant. Je hebt het misschien gemerkt gedurende de voorbije maanden. De 
Maan, we volgen en traceren haar. Zij is het publiek. Zij is ons onderbewustzijn. Zij is onze 
gevoelsaard. Zij is ons innerlijk kind. Zij is onze emoties. En zij heeft op een soort van 
achtbaan gezeten. Deze achtbaan toonde wat? Dat ze Steenbok ingaat. Grote intense 
problemen. En dan gaat ze naar Waterman. Wat ze zal doen. Na dit weekend. Ik denk dat ze 
vrijdag Waterman ingaat. En zaterdag gaat ze in Vissen. Het zal dan wat rustiger worden. 
Zondag gaat ze naar Vissen. En dan gaat ze naar Ram. Dus opnieuw op vrijdag of zo van 
elke week raakt de Maan Steenbok, Ram, Kreeft of Weegschaal. En dus hebben we dit, het 
lijkt wel de 4e harmonische golf. Waar we elke week, 4 keer per maand op een vrij 
regelmatige basis de Maan in een hoofdteken gaat. En…! Het is redelijk intens. En nu in 
deze tijd hebben we de Zon die betrokken is. Want nu gaat de Zon diep. We gaan voor de 
diepe duik van luchtig, vredig, liefde, onderhandelen, bemiddelen. Geweldloze 
communicatie, dat soort dingen tot in Schorpioen. En wanneer de Zon Schorpioen in gaat 
gaan we een hele maand hebben van diepgaand duister onderzoek naar de schaduw. Alleen 



de schaduw weet het. Ik denk dat ik iemand heb om commentaar te geven. Wat is schaduw 
en hoe met ik werken met schaduw in relaties en partnerschappen? En al wat ik kan zeggen 
is dat relaties en partnerschappen functioneren als een spiegel om onszelf te zien. En soms 
wanneer je iets op je gezicht, kaak, hoofd of ergens anders hebt, kun je het misschien niet 
zonder een spiegel. Ik hou van mijn kale plek. Ik heb 2 spiegels nodig. Hoe dan ook, maar 
wat ik zeg is dat we een idee hebben. We hebben een identiteit. We hebben een 
zelfconcept. We hebben een eigen beeld. Dit is wie ik geloof die ik ben. Dit is wie ik denk die 
ik ben. Dit is waar ik denk voor te staan. En wat ik geloof. En wat ik… wat ik wil doen in de 
wereld. Wat mijn zielsdoel is. En ik breng dat naar buiten. Dit is Mars, Ram. Breng het naar 
buiten. Oké? Leeuw. Vuurtekens in het algemeen. Breng het naar buiten. En dan hebben we 
partners, zakenpartners, intieme relaties, familieleden. Andere mensen. Andere mensen 
geven ons feedback. Dit is wie ik denk wie jij bent. Dit is wat ik denk wat jij wilt. Dit is wat ik 
denk dat je zoekt. En wat hebben we dan? Dan hebben we dualiteit. Dit is Weegschaal de 
balans. En dan heb je zelfs Schorpioen. Schorpioen is de slang. Dan de Schorpioen. En dan 
de adelaar. Ik bedoel, er zijn zelfs dergelijke octaven, lagen of niveaus van Schorpioen. Maar 
dit is waarom Schorpioen te maken heeft met psychoanalyse. Met therapie. Met 
Sjamanisme. Met de onderwereld. Met onze diepste seksuele behoeftes en wensen. Die 
vaak onderdrukt worden. Zelfs erger, verdrongen. Onderdrukt is wanneer we weten dat we 
het inhouden. Verdrongen is wanneer we het inhouden en er ons zelfs niet van bewust zijn. 
Jakkes. Dus dit is waar… hoe dichterbij ze komen hoe meer ze je zien. Intimiteit vereist 
kwetsbaarheid. Het vereist naaktheid. Het vereist dat we onszelf blootstellen zodat we 
gezien worden. En zovelen van ons, ik denk dat dit deel uitmaakt als mens zijnde, we willen 
gezien worden. Geliefd en aanvaard op het diepste niveau. We willen iemand die ons kent. 
En ons lief heeft voor wie en wat we zijn. Ik denk dat dit een soort van natuurlijke geboorte 
intentie is als een menselijk wezen. En dus Schorpioen reflecteert deze behoefte om geliefd 
te zijn. Een zielseenheid. Een zielsverwant. Zielspartner. Dit hele energieke tweelingvlam 
zielsverwant. Dit is allemaal Schorpioenenergie. Dus we hebben de Zon die daar naartoe 
gaat.  

En het gaat ook over de oppositie van Stier. Stier is ik ben zelfonderhoudend. Alleen. Op 
mezelf. Ik heb mijn eigen geld. Ik heb mijn eigen baan. Mijn eigen middelen. Mijn eigen 
peper en zout. Verplaats het niet. Knoei er niet mee. Gooi mijn wereld niet overhoop. Dus je 
hebt deze 2 polariteiten die we in balans willen brengen. We willen niet verdwaald raken in 
het tegemoet komen van de behoeftes, wensen en eisen van anderen. En we willen niet 
noodzakelijk in isolatie, gescheiden en alleen blijven. Want er is een limiet en stagnatie in 
gewoon op ons eentje zitten. Mediterend op onze navel. Wat dan ook weet je wel. Dus we 
zitten in deze tijd nu waar als we uit onze Stier willen komen. We willen uit onszelf komen. In 
Schorpioenrelaties is het voor macht. Het is voor invloed. Om iets te leren. Om iets samen te 
voegen. We kijken naar iemand die iets heeft dat wij willen. Dat is de basis van een relatie. 
Jij hebt iets. Charisma. Geld. Macht. Kracht. Intelligentie. Hoe dan ook, je hebt iets dat ik wil. 
Laten we naar buiten gaan. Laten we samenkomen. Dus er is… het lijkt wel alsof… ik 
wil…dus dit is waar relaties op gebaseerd zijn. Dat ik iets wil dat jij hebt. Een krachtige 
dynamiek binnenin al deze relaties. En dit is niet alleen met mensen. Schorpioen in het 8e 
Huis heeft te maken met bankinstellingen. Want zij hebben veel geld. Het heeft te maken 
met de natuur. Moeder Natuur heeft tonnen kracht. Het heeft te maken met de dood. Het 
krachtigste. Dus wij…het lijkt of wij…dit is waar we voor staan. Onze uitdagingen. In onze 
wens naar meer macht. En om te leren, groeien en evolueren door verbinding. En osmose. 
Versus erkennen dat iemand meer macht heeft. Of dat ze slimmer zijn. Of meer 
charismatisch. Of ze hebben meer invloed dan ik heb. Wat is dat? Machteloosheid. Dus we 
gaan erin als; nou ik wil de macht maar ik wil hun niet mijn macht geven. En dus… dit is deze 
wereld. Dit is de Schorpioenwereld van de onderwereld. Waar we gewoon echt zoveel te 



leren hebben. Zoveel lessen. Zoveel begrip van de allerdiepste motivaties. Wat wil ik echt? 
Misschien kunnen zij zien wat ik wil waarvan ik niet eens bewust was. Dit is hoe we leren en 
groeien door intimiteit, relatie en partnerschap. Maar wat er nu gebeurt is de oppositie 
Uranus. Uranus is wakker worden! Flits! Misschien horen we dingen die we niet willen horen 
over onszelf. We hebben het misschien nodig om sommige dingen te leveren en enige 
waarheid uitspreken naar anderen. Dat zij misschien niet willen horen. Maar dit maakt 
allemaal deel uit van het onderzoek. Dat is waar de mantra van vandaag over gaat. En ik 
voel echt, met deze Mars die door Ram gaat vierkant met deze Steenbok. Ik ga zien of een 
kleine video of ten minste een duimspijker kan krijgen van een boksbal. Eigenlijk had mijn 
vader er één. Het is een boksbal en je doet… Dit is Mars in Ram vierkant met Jupiter-Pluto-
Saturnus. We gaan van… en het is zoals een ondervraging. Zoals één van die films. Of 
spannende spionnenromans waar de slechterik gepakt wordt. Of een legerding waar ze de 
gevangene pakken. En ze binden hem vast op een stoel en ze gaan van… vertel ons waar 
het goud is! Waar is de info? Waar is de munitie? Wat ik bedoel is gewoon zoals…dus het 
lijkt wel of we allemaal… Het zijn je geheimen! Jouw geheimen? Waar je misschien bang van 
bent dat het blootgesteld wordt. Of waar je niet van wilt dat iemand het weet. Of dat je het 
zelfs niet wilt. Of zeker niet wilt dat zij het weten van jou. Je weet het misschien van jezelf. Je 
weet het misschien niet van jezelf. Maar op de één of andere manier…wauw! Hou er een 
deksel op. Schorpioen is het teken van geheimen. Het 8e Huis en Pluto hebben te maken 
met geheimen. Jupiter komt langs Pluto. Oh, ik wilde zien wanneer dat is. Ik denk in 
november. Jupiter raakt Pluto in november. Nog een maand of zo. Maar het is er nu. Groot, 
Jupiter. Pluto, geheimen. Saturnus, het is tijd om te onthullen en te openen. Open de doos 
van Pandora. Dat is wat er nu gaande is. En het is bezig op politiek vlak. Het is bezig op 
economisch vlak. Maar het is gaande in onze eigen persoonlijke psyches. Families. Intieme 
relaties. Zakenpartners. Dus dit is waarover ik het heb. Dat we afgeranseld worden. En dat 
het ons afbreekt. En het breekt ons open. Klein duimpje viel van de muur zodat wij kunnen 
openen. Ik zei altijd tegen mensen dat ze voorzichtig moesten zijn wanneer ze zeiden dat ze 
hun hart wilden openen. Want heel vaak wordt het opengebarsten. Steek je hand omhoog 
als je weet waarover ik spreek. Oh ik wil mijn hart openen. Ik wil mijn hart openen. Auw! Auw 
dat deed pijn. Ja! Het is een gekke planeet. Je voelt je hart soms door pijn. Lijden. 
Verlatenheid. Verlies. Verraad. Droefheid. Verdriet. Ja het hart is heel gevoelige, gevoelige… 
we waren heel gevoelige mensen. Dus hoe dan ook, maar het legt de wortels bloot. 
Schorpioen is de wortelchakra. Pluto, Saturnus en Uranus regeren samen over de Kundalini 
kracht. Die daar ligt. In slaap aan de basis van de wervelkolom. Deze drang, deze behoefte 
om te overleven. Doodsgevecht. En dus, deze tijd kan misschien zwaar zijn. Je kan het 
gevoel krijgen afgeranseld te worden door het leven. Of door de economie. Of door je 
partner. Of door je kinderen. Wie weet. Door het virus. Ik bedoel het lijkt wel of we allemaal 
oké, opgesloten zijn in eenzame opsluiting. Totdat je ons de waarheid vertelt. Totdat je jezelf 
onthult. Totdat je jouw goud opgeeft. Totdat je…! Hoeveel kunnen we aan? Hoeveel kunnen 
we aan? Hoeveel kunnen we aan? En het wordt zwaarder, harder en dieper in… Totdat we 
er uiteindelijk breken. Het leven breekt ons open. Dat is waar het lied van vandaag over gaat. 
Het is een Leonard Cohen dag. En het volkslied is wat hij zegt, Clear as Day. (helder als een 
dag) Er zit een barst in alles. Dat is hoe het licht binnenkomt. Dat is hoe het licht binnenkomt. 
Dus ja onze levens zijn misschien gebarsten. Ons zelfbeeld is misschien gebarsten. Onze 
reputaties zijn misschien gebarsten. Onze zaken zijn gebarsten. Onze relaties zijn 
gebarsten. Weet je dingen breken gewoon open. We worden open gebroken omdat we 
bewustzijn willen binnen brengen. Licht. Verlichting. Wat zal leiden naar een verdere 
bevrijding. De kip heeft het nodig om een ei te breken om geboren te worden. Om onze 
vleugels te spreiden en te vliegen. De toekomst in. Dus ja, dit kan een pijnlijke tijd zijn. Vol 
verwarring. Ongerustheid. Stress. Angst. Niet willen openen. Niet willen loslaten. Niet willen 
opgeven. Willen rebelleren en vechten. En gewoon ik…! Ik wil niet verliezen, verliezen, 



verliezen. Schorpioen heeft te maken met verlies. Ja we verliezen. En dit is wat mijn leraar, 
Jeffrey Wolfgreen altijd zegt: Schorpioenenergie heeft altijd te maken met verlies, verraad en 
verlating. Meestal omdat we de neiging hebben om langer vast te houden aan dingen dan 
goed is voor onze eigen zielsevolutie. Als iets, als je iets verliest. Iemand je verraadt of 
iemand verlaat je. Raad eens. Dit is gewoon je eigen onderbewuste ziel die een situatie 
creëert waar je eigenlijk vrij bent. Bevrijd. Klaar voor de volgende fase.  

En die fase zal komen. De Feniks stijgt op uit de assen. Na elke dood is er een 
wedergeboorte. De Zon verlaat Schorpioen over een maand en gaat Boogschutter in. Dit is 
waar we het over hebben. Het wiel blijft gewoon rond en rond draaien. Dus vandaag ga ik je 
laten met dit ding. Zoals bij een verhoor wordt mijn verzet gebroken. Het helpen bij het 
onderzoek om de wortel van het probleem bloot te leggen. Het ligt misschien in je kindertijd. 
Het ligt misschien in een vroeger leven. Het ligt misschien in een vorige relatie. Het ligt 
misschien in een vroeger, je weet wel, ongeluk. Waar je viel en je rug bezeerde. En nu 20 
jaar later is je rug naar de vaantjes. Maar weet je wat… een deel hiervan heeft te maken met 
jou. De therapie gaat diep terug tot in de wortels. Schorpioen is de wortelchakra. Mercurius 
en de Zon komen samen om te spreken over. En Uranus gooit flitsen. Hou er van of niet. 
Openbaring van dit is wat de hoogste waarheid is. Uranus liegt niet. Uranus is de waarheid. 
Boogschutter en Jupiter kunnen overdrijven. Het uitrekken en opblazen. Of er de helft van 
geven. Wat dan ook. Maar Uranus! Zoals vorige week. De bliksem slaat in op de toren. De 
beat gaat door. Dus wat wilde ik nog zeggen vandaag? Ik wilde starten met, hoe noem je 
het? Advertenties of zoiets. Ik heb de nieuwe website. Ik doe het ontdekken van je 
zielsdoelen. Het is hoe je geboortekaart lezen. We doen astrologie. Dat komt eraan. Je 
kan…ik zet een link daarvoor. Wat nog? Ik zit op Spotify. Ik opende een podcast. Ik zit op 
Apple podcast. Op Spotify. Ik sleep het Pele-rapport naar daar als je er niet naar wilt kijken 
op het scherm. Of ga joggen of zoiets. Dus wat is er nog gaande? Ik weet het niet. Ik denk 
dat dat het is. Maar in ieder geval, ik hoop dat je volhoudt. Dat je een fijne week hebt. 
Vergeet niet dat Venus driehoek Pluto driehoek staat met Saturnus. Dit is een tijd van ja, leg 
die wortels bloot. En ruim het allemaal op. Bedek het opnieuw. Doe er wat compost in. En 
alles zal zelfs beter worden dan dat het eerder was. Namasté. Aloha. Zoveel liefde. Echt.  

 

  

 


