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Astrologie voor de ziel, 30september 2020 

Hallo, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 30 september 2020. En een 
klein beetje in lockdown hier. Dus in plaats van natuurbeelden bij de rivier ga ik je een klein 
perspectief geven van het zonnestelsel. Oké. En hier kan je zien waarom we een Jupiter-
Saturnus-Pluto conjunctie hebben. Met respect voor de Aarde. Zo krijg je een idee. En dan… 
en vandaag in deze week, eigenlijk zondag is het exact. Maar Pluto stationeert direct. En ik 
wil je een idee geven waar deze retrograde over gaat. We weten dat Mars retrograde is. En 
ik wil je helpen om te begrijpen, vanuit ons perspectief, wat dat juist betekent. Wat dat 
betekent is zoals: als ik achteruit zou gaan. Oké laten we de Aarde terug hier zetten, 3 
maanden geleden. En je tekende een rechte lijn van de Aarde naar Pluto en terug… de 
Aarde ging voorwaarts, voorwaarts, voorwaarts. Naar daar waar die nu is. En je tekent een 
rechte lijn vanwaar de Aarde nu is naar waar Pluto is. Die lijn zou achteruit gaan door de 
sterrenconstellaties achter Pluto. Nu dat ze in een lijn staan kun je zien dat de Aarde rond 
komt in deze bocht. En als ze voorwaarts beweegt in haar baan dan zal het lijken dat Pluto 
direct gaat. Ik hoop dat dit duidelijk is. En hier de Aarde, je kunt de Maan zien aan de 
linkerkant van de Aarde. Wat ons een volle Maan geeft. De Aarde staat precies tussen de 
Zon en de Maan. Hier is het. Er is bijna een rechte lijn. Dus we hebben die volle Maan. 
Morgen. Morgen. Ik ga dit een beetje vooruit bewegen hier. Klaar? En laten we vooruit gaan. 
Hier gaat onze Aarde die vooruit gaat. Dus je kunt zien dat we 1 oktober voorbij zijn. En wat 
gebeurt er dan? De Maan zal op 1 lijn komen te staan met Mars. Je kunt zien dat we een 
Maan-Mars conjunctie gaan krijgen. Wat je niet echt ziet en dat vind ik heel jammer, is dat dit 
programma geen Cheiron heeft. Dus eigenlijk Cheiron is buiten de baan van Mars. Oké? Het 
is verder daar buiten. Je kunt niet zoals ik zei, je kunt het niet zien hier. Maar het feit is dat 
we ook krijgen… deze volle Maan is dat euh met Cheiron hier is er Zon oppositie Cheiron. 
En de Maan komt langs. Dus deze volle Maan is een Maan conjunct Cheiron. Niet zo ver van 
Mars. Allemaal staan ze in oppositie met de Zon. En ik zal er wat meer over zeggen wat dat 
betekent. En nu wil ik je dit gevoel van de Aarde geven. Draait eenmaal per jaar rond de 
Zon. Mars ongeveer 2 keer per jaar. De Aarde beweegt sneller dan Mars. We passeren 
Mars. Dus als wij Mars passeren, als je een lijn zou trekken van de Aarde door Mars hier 
naar de verre sterren, zal het lijken alsof Mars achteruit gaat. Door deze… die lijn gaat 
voortdurend achteruit. Totdat Mars eigenlijk terug direct gaat,14 november. Hier komen we 
op 6 november. En vanaf 14 november kan ik het pauzeren. Precies…. daar, 14 november. 
Dan gaan we een situatie krijgen, waar als je deze lijn zou trekken door, je ziet dat de Aarde 
hier was. En die lijn van de Aarde-Mars-Aarde-Mars-Aarde-Mars-Aarde-Mars-Aarde-Mars 
zou gezien worden onderaan het scherm. Recht achteruit door de dierenriem. Maar op 14 
november is de Aarde nu ver genoeg weg. En Mars zal gezien worden als gaande 
voorwaarts. Het is gewoon een optische illusie. Ze gaan altijd voorwaarts maar dat is 
gewoon een idee. Maar ik wilde je tonen hoe Mars werkt. Wat wilde ik je nog laten zien? Het 
vierkant. Het vierkant tussen Mars, Jupiter en Saturnus. Kijk hier eens naar. Laten we eens 
kijken of we dit hier weer kunnen krijgen. Daar kun je het zien. Het is niet zo duidelijk. Laten 
we Pluto eruit halen. Want je krijgt een soort van de Jupiter, Saturnus en Pluto die samen op 
1 lijn staan. Maar we moeten terug gaan. Vooruit laat het zien. Laten we achteruit gaan. Je 
kunt zien met de beweging hier dat, als je lijn zou trekken van Mars naar de Aarde. En dan 
een lijn van de Aarde naar Jupiter. Of de Aarde naar Saturnus. Dan heb je een vierkante 
hoek. Zie je dit? En laat me dit een beetje opblazen. En het draaien. Dan kan je zien dat dit 
een rechte hoek is hier. Van nou… beter Saturnus. Maar het is hoek van 90° van Mars naar 
de Aarde. Van de Aarde naar Saturnus krijg je een vierkante hoek van 90°. Dat verschijnt op 
je geboortekaart of op de kaart die ik liet zien aan het begin van het rapport als een vierkant. 
Dus daar heb je een klein overzicht van wat er gaande is vanuit het zonnestelsel uitzicht. 



Breng al die jongens hierin. Wat je hier niet op ziet is Eris. Eris is 2 keer zo ver verwijderd 
van ons dan Pluto. Dus… oh daar is Eris. Dus je kan zien dat Eris zo ver daarbuiten is. Hier 
aan de linkerkant. Precies tegen de 2020 die ook conjunct Mars is. We hebben een Mars-
Eris conjunctie. Die ook voorkomt deze week. Dus laat me kijken naar de camera. En beetje 
praten hierover. En zien wat het allemaal betekent. 

Oké iedereen. Wat gaan we hier vandaag doen, 30 september? Ik ga verder met mijn Pele- 
rapport van vorige week met de analogie van de trampoline. Want zoals ik genoemd heb lijkt 
het erop dat Jupiter, Saturnus en Pluto voorwaarts, voorwaarts, voorwaarts gingen. Door 
december, januari, februari, maart. En dan ging Jupiter retrograde. En dan ging Saturnus 
retrograde. En ze allemaal… en het lijkt of ze stuiteren op de trampoline. Ze gingen… 
Saturnus ging helemaal tot in Waterman. Zei: “oh tijd om naar beneden te komen”. En nu 
met Pluto die direct gaat. Alle 3, de bende van 3 hebben geraakt. En zo laag als dat ze 
kunnen gaan. En ze gaan direct en laden opnieuw op. En ik wil gewoon echt roepen: Mars 
gaat nog steeds retrograde! Laten we niet over de schreef gaan. Dat is wat heel duidelijk 
vermeld staat in de mantra voor deze week. En natuurlijk in de astrologie van deze week. 
Laten we eens echt kijken naar, planeten. Pluto is op dezelfde graad. 22 Graden. Het kwam 
binnen en het was op 22, 59. Augustus. Midden augustus. 58, 57, 56. En het staat stil nu. En 
is nog steeds op dezelfde graad tot 18 november. En dat is wanneer Jupiter erbij komt. En 
dat is wanneer Mars direct gaat. Dus midden april. Ik bedoel het midden van november is 
echt wanneer… Mars is direct. Jupiter passeert Pluto. Ze starten een nieuwe Jupiter-Pluto 
cyclus. Dus er zullen nieuwe impulsen komen die gaan gebeuren in het midden van 
november. Dat is over 6 weken. Dames en heren er is veel… dit kan als een vrij lange 
periode beschouwd worden. En zeker nu met deze Mars retrograde, vierkant Saturnus, exact 
gisteren. En vandaag staat Mars vierkant Saturnus. Heel krachtig. En wat is Mars vierkant 
Saturnus? Dat is als je hoofd bonzen tegen een bakstenen muur. Het doet me denken aan 
Charlie Brown in The Old Peanuts. Waar hij gewoon met zijn hoofd tegen de muur zou slaan. 
Het is zoals de muur raken. Dit kan een tijd zijn in onze levens waar we dood worden 
gestopt. Heb je ook gezeten voor een rood licht? En je wachtte alsof dit rood licht ging blijven 
branden voor altijd. Wanneer gaat het nu groen worden? Ik zeg het je, je hebt nog geen 
groen licht tot midden november! En wat is de betekenis daarvan? Wat is het positieve nut? 
Of benadering? Of manier van denken over deze tijdsperiode? En specifiek in deze week. 
De Maan is Ram in gegaan. Volle Maan in Ram. Met Mars en Eris en Lilith. Wij zijn klaar om 
uit te halen. Klaar om te gaan. Emotioneel. En dit is de belangrijke sleutel; emotioneel. 
Instinctief. Impulsief. Wij willen gewoon gaan! Starten. Initiëren. Doen. Roepen. Schreeuwen. 
Rebelleren. Protesteren. Vechten. Rassen leiden. Kan niet concurreren. Het is gewoon 
zoals…! Iedereen heeft een boksbal nodig dezer dagen. Om stoom af te laten. Om de stoom 
eruit te laten. We zitten in soort een snelkookpan. En Mars is een vurige planeet in Ram, een 
vurig teken. En vierkant met de betonnen muur van Jupiter. Een groot Saturnus-Steenbok 
betonmuur. Boem! Dat vierkant is echt krachtig. Dus je kunt je misschien gefrustreerd 
voelen. Je bent niet alleen die zich gefrustreerd voelt. Jij bent normaal. Het is oké. Wees 
gefrustreerd. Wordt boos. Gebeurtenis. Het ding is als het heel belangrijk is nu, Saturnus 
heeft de neiging om te onderdrukken. Of het nu de politieagent is. Of de overheid. Of de 
religie. Of je eigen gevoel van schuld. Saturnus heeft de neiging om te onderdrukken. Die 
Mars; intuïtieve, boze, impulsieve wens voor iets nieuw. Iets meer. Iets verder. Dus we zitten 
in wat ik zou noemen een vasthoud-patroon. Zoals het vliegtuig dat binnen wil komen om te 
landen en de controletoren zegt: Wacht even. Wacht even. Alle lucht-, alle landingsbanen 
zijn vol. Ontspan. Dat kan heel moeilijk zijn. Nu wil ik dieper ingaan op het waarom. 
Kosmisch. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mening. Dit is mijn mening over waarom. Het 
is heel… de analogie is dat het misschien te dicht bij thuis is. Voor veel mensen. Maar denk 
gewoon aan een huis dat in brand staat. En afgebrand is. Verwoest. Afgebroken. 



Weggescheurd. Verkoold. Of een huis dat is geraakt door een vloedgolf. Of een orkaan. En 
het liep over. Of gewoon een oud in elkaar geslagen vervallen huis. Dat volledig gerenoveerd 
moet worden. Ik bouwde vroeger huizen. Ik heb huizen gerenoveerd. En ik herinner me dat 
er één huis was waar het was; het huis was goed maar het fundering was slecht. En we 
hebben het huis opgekrikt. Zetten het op, je weet wel op huisvijzels overal. En groef een 
fundering rond de buitenkant. Dit was een verschrikkelijk werk. En dan goten we een 
betonnen muur. En plaatsten we het huis er terug op. Saturnus-Pluto. Denk gewoon aan de 
wortelchakra. Pluto heerst over de wortelchakra. Samen met Saturnus en Uranus. Dus we 
hebben deze Pluto-Saturnus conjunctie. Dit is onze wortelchakra. Dit is de fundering van 
onze levens. Van onze relaties. Van onze maatschappij. Van onze economie. We krijgen en 
dit is waar de mantra van deze week over gaat. Weggerukt. Losgerukt. Afgebroken. 
Weggehaald. Het patriarchaat wordt ontmanteld. Steen bij steen. Boord bij boord. Verhaal 
voor verhaal. Hoeveel verhalen je huis ook is. En dat is het ding nu. Denk maar eens aan als 
jouw huis afbrand. Of jouw huis wordt overspoeld dan zit je zonder huis. Ik bedoel het is als: 
“Oh help”! Ik heb geen fundering. Ik heb geen enkele plaats om te staan. Ik heb geen steun. 
Ik ben uiterst kwetsbaar. Aan alle elementen. En misschien zijn het wolven en coyotes. 
Zonder, ik bedoel wij zijn… dit is een heel kwetsbare tijd. Sociaal. Persoonlijk. Relatiegewijs. 
Economisch. We staan op het randje. En het is heel beangstigend om hier te zitten. En toch 
is dit het beste wat we kunnen doen. En dat is waar de mantra ingaat.  

We moeten de basis zorgvuldig onderzoeken. Het leven bracht ons op dit punt. Van het 
afbreken van dat wat werkte, maar nu moet gaan. Dat huis moet gaan. Het patriarchaat moet 
gaan. Deze wetten of overheidsinstellingen. Of gezondheidszorgsystemen. Alles wordt 
afgebroken nu. En het is heel moeilijk om de zilverkleurige rand van deze wolk te zien. Maar 
het is een kans op opnieuw te beginnen. En het anders te doen. Maak enkele nieuwe wetten. 
Maak wat nieuwe regels. Stel nieuwe communicatielijnen in. Stel je fundering in die we 
willen. Dus nu, terwijl het huis verkoold is en in as ligt, hebben we toegang tot de fundering. 
En we kunnen misschien scheuren zien in die fundering. We zien misschien zwakke plekken. 
In onze oude conditionering. In ons oude patroon. In onze oude geloofsovertuigingen. 
Jupiter. Onze geloofsovertuigingen komen langs naar Saturnus en Pluto. Het is tijd om 
verouderde methodes, manieren en geloven te vernietigen. Die onze zelfexpressie hebben 
beperkt. Ons creatieve, individuele, unieke zijn. Dus in plaats van uit onzekerheid, uit 
kwetsbaarheid, uit angst, begin opnieuw op te bouwen op een beroerde fundering. Begin 
opnieuw te bouwen op een overstromingsgebied. Begin opnieuw te bouwen waar het 
verderop op de weg met een andere bosbrand wordt vernietigd. Of een andere…! Snap je 
wat ik bedoel? Dit is de tijd om de oorzaken te  onderzoeken. En misschien wie je wilt zijn is 
anders dan wie je bent. Of wie je was. En het is tijd om een verandering te maken. En niet 
opnieuw hetzelfde identieke huis heropbouwen dat juist is afgebrand. Misschien is het tijd om 
een ander huis te bouwen. Eén dat niet afbrandt. Ik weet het niet. Of bouw niet op een 
overstromingsgebied. Of je ziet wat ik... Dit is een kans om het hooggerechtshof opnieuw op 
te bouwen. De heropbouw door middel van verkiezingen. De regering. Om persoonlijke 
relaties op te bouwen die echt een breekpunt hebben bereikt. Door de nabijheid. Het karma 
van nabijheid. Wat dan ook. Het is echt tijd om te onderzoeken wat we gedaan hebben. Wat 
gewerkt heeft. Wat niet langer werkt. Wat we anders willen zien werken. En wat voor een 
toekomst? Dus dit is de volgende ding. Zie je hoe we in het vasthoud-patroon zitten? Om te 
mediteren. Om te bidden. Om na te denken. Om echt, en het is belangrijk, vertrouwen te 
hebben. Om nog steeds te geloven dat er een voorspoedige toekomst is. Dat er iets beter is 
aan de horizon. Dat wij gaan heropbouwen. En dat wij herplaatsen. En wij gaan vernieuwen. 
Onze bossen en onze oceanen. En onze planeet. En onze relaties. En onze maatschappijen. 
Dit gaat terugkomen. Gezuiverd. Gereinigd. Vernieuwd. En beter zijn. Reflecties van wie we 
zijn. En hoe we zijn geëvolueerd. Veranderd en gegroeid. Door dit geboortekanaal. Door 



deze Pluto mutatie. Transmutatieproces van 2020. Dus het kan verleidelijk zijn. Zoals ik zei 
met deze volle Maan. De volle Maan gaat Ram in. Dan komt ze na Stier binnen en raakt ze 
Uranus. En dit is echt een tijd… het is fijn dat Venus Maagd ingaat. Venus is, ik vind het leuk. 
Maagd is analyseren. En kijken naar elk klein detail. Elke kleine scheur. Elke kleine fout. Elke 
kleine… Maagd maakt geweldige ingenieurs. Dus dit is hele goede tijd. Venus gaat Maagd 
binnen. En Maan komt hier door in Stier. Er zal een klein fijn driehoek aan de gang zijn daar 
voor een tijdje. Venus komt in een driehoek met Uranus. Dat gaat geweldig zijn. Mercurius in 
Schorpioen die in oppositie komt met Uranus. Daar zal ik volgende week meer over praten. 
Maar ook Schorpioen. Mercurius in Schorpioen is: ik ga met mijn röntgenvisie in elk hoekje 
en gaatje kijken. Wat ligt er onder de mat. En wat ligt er in de hoek. Dus wat het is de 
onderwereld. Echt kijken naar de funderingen. De wortels van waar we zijn. Dus het is tijd 
om rotsvast te zijn. Ik vergat om aan een lied van deze week te denken. Ik denk dat het Rock 
Steady wordt. Dat klinkt geweldig. Ik ben vergeten wie het juist was. Of ik probeer het op te 
zoeken op YouTube. Maar weet rotsvast. Blijf rotsvast deze week. Verlies het niet. Zo 
deprimerend of ellendig als het kan zijn of verschijnen. Je wilt het gewoon begrijpen dat het 
ons vasthoudt op deze plek. Zodat wij echt kunnen zien wat we niet willen in onze toekomst. 
Ja toch! Dus het is van: Oké jongen, als ik wil dat dit nooit meer gebeurt, moet ik dit en dit en 
dit doen. Ik zal moeten bouwen, ik ga bouwen in mijn leven. In mijn relaties. Deze drukken 
geven de kleppen vrij of wat dan ook. Dus weet je wat, ik ga niet meer tegen deze muren 
lopen. Het is bijna zoals de 3 kleine biggetjes. Hij bouwde zijn huis van stro. Het werd 
weggeblazen. Hij bouwde het van hout. Het werd weggeblazen. Uiteindelijk heeft hij het 
gehad. Ik heb genoeg verloren. We zijn nu in een tijdsperiode waar ieder van ons 
waarschijnlijk genoeg verloren heeft. En we zijn het beu om te verliezen. We willen niets 
meer verliezen. Dus laten we structuren bouwen. In ons persoonlijk leven. In ons familiaal 
leven. In ons sociaal leven. In ons onderwijsstelsel voor gezondheidszorg. Wat dan ook. 
Planetair gezien. Laat ons structuren bouwen die bestand zijn tegen. Grotere uitdagingen 
onderweg. En niet opnieuw afgebrokkeld. Het is een dwaas die leert… die niet leert van zijn 
fouten. Dus sociaal, economisch, godsdienstig of wat dan ook. We hebben allemaal fouten 
gemaakt. En we willen deze fouten gebruiken om te groeien. En bouw meer geweldige 
levens dan voordien. Niet zoiets als van daar gewoon zitten en denken van: Oh mijn God. Ik 
verloor. Ik geef het op. Ik zit er niet mee in om het opnieuw te doen. Ik ben een loser. Doe 
dan niet! Doe dat gewoon niet. Je moet gewoon volhouden. Oké, dus de mantra voor deze 
week. Klaar? Ik zit in dit proces van het weghalen van wat gewerkt heeft, maar nu moet 
gaan. Ik moet geduld hebben en mijn fundering zorgvuldig onderzoeken voordat ik meer kan 
bouwen. Jazeker! Precies. Ik hoop dat dit voor jou als waarheid klinkt. En je kunt geduldig 
zijn. En zorgvuldig onderzoeken. Zonder dat je zo gefrustreerd wordt dat je overreageert. Of 
impulsief start. Of verbindt. Of ergens in vastbijt. Voorbarig zal dit gewoon mislukken tegen 
november. Tegen midden november. Oh mijn God. Gekke planeet. Een laatste keer. Ik zit in 
het proces van het weghalen van wat ooit gewerkt heeft, maar nu moet gaan. Ik moet geduld 
hebben en mijn fundering zorgvuldig onderzoeken voordat ik meer kan bouwen. Dat je mag 
bouwen op een vaste fundering. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

 


