
Het Pele-rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 28 oktober 2020 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 28 oktober 2020. Ik ben hier 
beneden in Punta Leona. In het vlinderreservaat. Kijk naar deze hier. Zie je deze vlinders? 
Dit is super. Absoluut geweldig. Ik ga zo dicht mogelijk als… oh daar gaat hij. De Maan staat 
in Ram. Reist er langs. Ze staat conjunct in Cheiron in oppositie Venus vandaag. En dan 
gaat ze verder in Stier. Tegen vrijdag. Voor de echte grote finale. Volle Maan conjunct 
Uranus binnen 3 minuten. Maan en Uranus. Dus er is een directe opstelling met de Zon, 
Aarde, Maan, Uranus. Dat gaat echt iets worden. Dat gaat exact zaterdag gebeuren. Oké, 
happy Halloween. Zoals ik zei, ik denk dat het meer trucs zullen worden dan traktaties. Deze. 
Ik zal redelijk wat praten over die Uranus. Maar, samen met dat, Mercurius. Mercurius komt 
langs. Vertraagt. Vertraagt. Vertraagt. Stationeert. Het zal volgende dinsdag direct stilstaan. 
En echt, het maakt een vierkant naar Saturnus deze hele tijd. Dus we hebben Mercurius-
Saturnus vierkant dat bezig is. Gedurende de hele week. En het vertraagt, staat stil. En 
volgende dinsdag is het 3 november. Dat is voor de verkiezingen in de Verenigde Staten. We 
gaan een stilstaande Mercurius krijgen. Daar zal ik het een beetje over hebben. En natuurlijk 
in vierkant met Saturnus. Gedurende deze hele week moeten we ook overwegen dat Venus 
nog steeds in deze oppositie staat met Cheiron. Dus dit is een tijd van geweldige genezing. 
En ik ga proberen om zo dicht mogelijk bij deze kerel te komen. Het is een andere maar van 
dezelfde soort. Dat is een mooie vlinder. Er zijn ook een bende monarchen hier. Ik weet niet 
waar ze precies naartoe zijn. Dus wat anders? Zwarte Maan Lilith is onlangs Stier in gegaan. 
Dus de Maan zal ook… Zwarte Maan Lilith is niet zo ver verwijderd van de volle Maan. Kijk 
naar al deze kleine jongens. Ik ben verscheurd tussen astrologie en de vlinders. Ik weet niet 
of je het kunt zien. Ze zijn… ze moeten gewend zijn aan mensen of zoiets. Want ze gaan 
niet echt heel ver weg. En niet zo snel. Ze vliegen overal. Oké. Hoe dan ook, dat is genoeg. 
Ik zal kijken naar de camera. En bespreken wat dit allemaal doet voor ons. Kijk naar deze 
kerels. Ik weet dat je moet lachen voor de camera. Maar deze jongens vliegen voor de 
camera.  

Oké iedereen. Ik hang hier precies een beetje aan een klif dus ik duik er meteen in. Ik ga het 
meeste hebben over deze 3 belangrijke aspecten. Die een soort van energiedraaikolk 
creëren voor deze week. En dat is de Zon in oppositie naar Uranus. Wordt vergezeld door de 
Maan. Boem! Op hetzelfde moment, Mercurius vierkant naar de Steenbok-directiekamer. 
Saturnus in het bijzonder. Precies deze week. Stationeert vierkant Saturnus. En de 3e, Venus 
oppositie naar Cheiron. Weegschaal naar Ram. Dus als we er naar kijken wat is dan de 
boodschap? Wat is de drang van deze tijd? Wat reflecteert het universum, de kosmos naar 
ons gedurende deze specifieke tijd? Ik heb geprobeerd het op te sommen in de mantra. 
Vandaag wil ik voor jou opnieuw het Sabian symbool voorlezen. Het is heel krachtig. Heel 
machtig voor deze tijd. Het is heel diep. Het kan beschouwd worden als heel donker. Heel 
uitdagend. Het is de 9e graad van Stier. Wat is de 9e graad van Stier? Een gevulde, 
versierde kerstboom. Het vermogen om innerlijk geluk te creëren in donkere uren. Dat is het 
trefwoord. Ik ga dat boek omhoog houden voor je. Daar is het. Als je er niet bekend mee 
bent. Dit symbool van de 4e fase suggereert de altijd aanwezige mogelijkheid die voor ons 
openstaat om de duisternis te transformeren. En het ontnemen van het dieptepunt van een 
levenscyclus. Door het te incarneren, erin een antifonische reactie op het vieren van de altijd 
herinnerde en altijd verwachte hoge momenten van het leven. Het roept ons onsterfelijk 
geloof in cyclische vernieuwing op. Jazeker! Cyclische vernieuwing. Ook dit zal voorbij gaan! 
Wat omhoog gaat moet omlaag komen. En met astrologie, de cyclussen, de seizoenen, zelfs 
de menselijke levensduur. Oké? Wat ook naar beneden gaat. De Zon gaat onder en ze rijst 
weer op. Dus wij zijn… we komen in dit heel… het is een soort van donker punt. Een 



dieptepunt. De Maan gaat door Stier. Vaste Aarde. Diep. Stevig. Het gaat over overleven. 
Stier is ons overleven en onze fysieke lichamen. Dat is waarom het middelen zijn. Olie. 
Diamanten. Geld. Ons eigen fysieke lichaam. Onze talenten. Onze capaciteiten. En dus de 
Maan komt hier in en raakt Uranus. Uranus in Stier nu, voor het 2e jaar van de 7. Dit is een 
behoefte voor ons allemaal. Om individueel en collectief te ontdekken. Uitvinden. Nieuwe 
middelen! Nieuwe capaciteiten. Nieuwe talenten. Nieuwe bronnen van inkomen. Nieuwe 
manieren om te overleven. Of het nu het klimaat is of het Regenwoud. Of de economie. Of 
onze relaties. Dit is een tijd waar we allemaal…! Het is zoals popcorn. Ik voel dit echt; wij zijn 
popcorn dat springt. En het gaat sneller en sneller. En intenser. En nog intenser. Ik bedoel 
Uranus regeert plotselinge onverwachtse ervaringen. En de Zon in Schorpioen is intens. Dit 
is rebellie, revolutie. Mensen willen individualiseren. Gedifferentieerd. Vind onze eigen weg. 
Rebelleer tegen de norm. Uranus is revolutie en rebelleren tegen de manier waarop moeder 
en vader het deden. De manier waarop de maatschappij het doet. De manier waarop die 
groep het doet. Of die groep en die groep. Het is een soort van uit elkaar gaan. Deze 
samenhangende eenheidsbewustzijn om elk op onze eigen manier te individualiseren. De 
uitdaging daarvan is de extreme natuur. De Maan is onze gevoelens. En Uranus is extreme 
hoeveelheden gevoelens. De Maan is het onderbewustzijn. Het is ons innerlijke kind. Dit is 
een tijd waar we kinderlijk kunnen zijn. En bewust of niet, infantiele vormen van gedrag uiten 
op basis van trauma, herinneringen of problemen die we in deze jeugd hadden. In dit leven 
of zelfs vorige levens. Maar het is gewoon als: oh help. Wild. Gek. En wat hebben we dan? 
Mercurius stationeert. Oh help. Wat is dat? Vertragingen. Miscommunicatie. Stembiljetten 
tellen. Ik bedoel eigenlijk kunnen gewoon zeggen; we weten het. Dat we de resultaten van 
de verkiezingen niet gaan hebben op 3 november. Zoals het is geweest. Gewoonlijk op 3 
november. Iedereen stemt. Je blijft laat op. En je ziet de resultaten van de verkiezingen. Dat 
gaat dit jaar niet gebeuren. We gaan de resultaten van de verkiezingen niet weten voor de 
komende tijd. Welke resultaten het ook zijn ze zullen worden uitgedaagd. Ze zullen worden 
uitgesteld. Er zullen hertellingen zijn. Er zal betrokkenheid zijn van de rechtbank. Wat is 
Mercurius vierkant Saturnus? Wat is Saturnus in Steenbok? Het Hooggerechtshof! Ik zweer 
het dit gaat naar het Hoogherechtshof. De hoogste rechtbank van het land. Dus iedereen 
loopt een beetje op eierschalen. Iedereen is wat zenuwachtig. Er is veel ongerustheid. Veel 
angstgevoelens die nu bezig zijn. En het zal niet weggaan. Denk niet dat we gewoon de 
hoek omgaan. En alles zal opgelost worden. Nee. Dit gaat door. Zoals ik zei, voor een lange 
tijd. Mars gaat retrograde. Hij staat in Ram tot januari. Ram is protesteren. Vechten. Onszelf 
bewapenen. Ik bedoel zoals boem, boem, boem. Ontluikende hoofden bij elkaar. Ram 
regeert het hoofd. Dus ja weet je het is headbanging. En hoofd beuken. Oh mijn goedheid. 
Genade ben ik. Dus en het andere deel daarvan, Venus oppositie Cheiron.  

De hartruimte. Onze diepste wond. En dit is waar ik in de mantra wil komen. Een klein beetje 
hier. Ik begeleid mensen al heel veel jaren. Ik heb duizenden en duizenden kaartlezingen 
gedaan. En met wat komen mensen? Eigenlijk dezelfde vragen. Liefde, geld en gezondheid. 
Dit heeft veel te maken met Venus. Vragen. Stier-Weegschaal. En het is heel 
verbazingwekkend hoe... ja we zijn allemaal heel verschillend. We zijn allemaal heel uniek. 
En zij zijn anders dan wij. Je hebt de LGBTQ’s. Je hebt de Black Lives Matter. Je hebt de 
blanke racist. Je hebt de complotdenkers. Je hebt het extreme rechts. Je hebt het extreme 
links. Alles wordt heel erg extreem gepolariseerd op dit moment. En de mantra voor deze 
week is om te herinneren. Ja en dit is waar eigenlijk astrologie over gaat. Dit is waar cycli 
over gaat. Het zijn polariteiten. En opstijging. Vrijheid. Verlichting. Evolutie vindt plaats als je 
naar het centrum van die polariteit komt. Of het nu Ram-Weegschaal is. Zelf en anderen. Of 
het nu Kreeft-Steenbok is. Persoonlijk en professioneel. Of het nu Stier is. Mijn behoeftes en 
overleven. En Schorpioen. Samenkomen met de waarden van anderen. Middelen van 
andere mensen om te overleven. We hebben allemaal deze polariteiten. En het leven is heel 



gepolariseerd in de 3e dimensie. Dit is waar we ons willen herinneren dat wij ziel spirituele 
multidimensionale wezens zijn. Die een 3 dimensioneel gepolariseerde ervaring hebben. Dit 
is de wet van één. Wij zijn één. En niet alleen wij de mensheid. Wij zijn één met alles dat er 
is. De bomen. De rotsen. De stenen. De sterren. De vissen van de zee. De vlinders van de 
lucht. Dit is een enorme, enorme extravaganza. Van creatie. In zijn veelvuldigheid van 
vormen. Ik voel altijd dat creatie God is die getuige is van zichzelf. In nieuwe manieren. Op 
verschillende manieren. Maar als we het herroepen. Als we het ons herinneren wat we 
allemaal willen. We willen overleven. Dus willen we geld, voeding, onderdak, kleding. We 
willen allemaal veiligheid. We willen ons beschermd voelen. Verzorgd. Zorgen voor. We 
willen allemaal emotionele verbinding. Vereniging met iemand. Op een emotioneel niveau. 
We willen allemaal geliefd worden. We willen allemaal veiligheid. Je kan het op 1 hand tellen. 
Er zijn 5 menselijke basisbehoeftes. Dus als we ons erop concentreren dan is het dat wat je 
ziet is waar je aandacht aan hebt gegeven. Je ziet wat je zoekt. Als je problemen zoekt, vind 
je problemen. Als je problemen zoekt, vind je problemen. Als je naar vuil zoekt op de grond, 
zul je vuil vinden op de grond. Als je zoekt naar wat we gemeenschappelijk hebben van hoe 
we gelijk zijn. Van wat ons samen kan brengen. En we zoeken naar oplossingen. Dan zullen 
we deze oplossingen vinden. En we zullen overeenkomsten vinden. Dus dat is waar de wet 
van één echt over gaat. Ja?  
 

In Lak'ech Ala K'in 

Ik ben een andere jij. Is een andere… dat is het Maya gezegde. Namasté. We hebben 
allemaal soorten van aloha. Er zijn al deze verschillende manieren. We zeggen allemaal op 
veel verschillende manieren hetzelfde. Dus als de Maan-Uranus oppositie met de Zon ons uit 
elkaar wil blazen. Dit weekend en komende week. Dan willen we deze mantra herhalen. Het 
is tijd voor mijn geheime wapen. De wet van één kennen. Hoe verschillend we ook allemaal 
lijken te zijn, we zijn hetzelfde als alles gezegd en gedaan is. Ga daar in zitten. Voel dat. 
Adem daar op in. Onszelf openen. Onszelf openen voor de liefde. Onszelf openen voor de 
schoonheid. En dit verwarmt ons zoals de kerstboom die binnen staat. Buiten is het 
allemaal… waar de kerstboom begon in het noordelijk halfrond. De bomen. We zijn naakt, 
bedekt met sneeuw, ijskoud. Gescheiden. En binnen is het fijn en warm. En gezellig. 
Versierd met door mensen artistieke creaties. De ornamenten. Dus laat ons naar binnen 
gaan uit de koude. En laat ons samen verzamelen in gemeenschappen. Met alle zielen. Niet 
alleen met gelijkgestelde zielen. Maar kom samen als broeders en zusters in volledige 
eenheid. En realiseer je onze gelijkheid. En dat zal ons helpen deze angstige gevoelens te 
verlichten. De angst en ongerustheid. Al deze…! Wat is het volgende? Op eierschalen. Wat 
gaat er breken of kraken? Wie wordt er gekwetst? Of wat gebeurt er? Alles zal in orde 
komen. Na de dood is er verrijzenis. De rups smelt in vloeistof en komt tevoorschijn als een 
vlinder. We zitten in de smeltfase. We zullen verschijnen als vlinders. Nog 1 keer als ik het 
me kan herinneren.  Het is tijd voor mijn geheime wapen. De wet van één kennen. Hoe 
verschillend we ook allemaal lijken te zijn, we zijn hetzelfde als alles gezegd en gedaan is. 
Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  
 


