
Het Pele-rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel 11 november 2020 
Hallo, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 11/11/2020. Oh ja. 
Meesternummers voor een meester-dag. De Maan staat in Maagd. Beweegt naar 
Weegschaal. Blijft in Weegschaal voor een paar dagen. Tot vrijdag. Gaat verder in 
Schorpioen. Oppositie Uranus. Tegen zaterdag hebben we een Nieuwe Maan op 24 graden 
18 minuten van Schorpioen. We weten dat Eris op 22 graden staat van Ram. Dat wordt een 
inconjunct-aspect genoemd, 150 graden. Het is een heel ongemakkelijk aspect van 
aanpassing. Grootse aanpassingen zijn er aan de hand. Eens kijken wat anders er nog bezig 
is. Wat heeft aanpassing er mee te maken? Nou, 2 grote dingen deze week. Donderdag, 
Jupiter komt in zijn exacte en laatste conjunctie met Pluto. De 1e was op 25 april 2020. Ging 
retrograde. 30 Juni. De 3e en laatste pas is vrijdag. Ik sprak er over dat deze Jupiter-Pluto te 
maken heeft met de pandemie. Golven 1, 2 en 3. Dus ik voel dat we nu een soort van piek 
hebben. En hopelijk zullen de dingen beginnen te verdwijnen gedurende de maand 
december. Ik zal ook praten over… ik kijk een beetje vooruit in dit Pele-rapport. Want die 
Jupiter gaat Pluto passeren voor de laatste keer. Komt in een conjunctie met Saturnus. Ja en 
dat komt eraan. Ook deze week: Mars stationeert direct. Eindelijk. Het spendeert 3 weken, 
zoals ik al zei vorige week. Het is de 16e graad van Ram. Van 3 november tot de 24e. Dus, 
het duurt een lange tijd voor die kerel om om te draaien. En opnieuw vooruit te gaan. Dat is 
precies op vrijdag. Zondag hebben we ook Venus in vierkant met die Jupiter-Pluto 
conjunctie. En tenslotte Mercurius in oppositie naar Uranus is bouwen, bouwen. Plotselinge 
grillige extreme communicatie van schokkend, dat is schokkend nieuws op dinsdag. Laat me 
kijken naar de camera.  

Oh mijn God, dit is het. Knip het eruit. Ik gaf op. Ik klom verder op de rif waar ik op stond. En 
het was nog te luid. Ik ging naar boven, naar de top van het ravijn. En ik kwam naar beneden 
om bovenop de klif te komen. En ik hang daar rond terwijl ik naar beneden kijk en het licht 
was verkeerd. En je kon zelfs niet zien dat het water bewoog. Dus ik kwam terug naar huis. 
Dit is, dit is… te veel voor een productie. Dit is Mars die stilstaat. Ik dacht aan Mars die 
retrograde ging, stationeerde, direct ging. Mars is aanval, strijd, oorlog, ga, neem. Beweren. 
Beginnen. Pionieren. Boem, boem, boem, boem… En dan Mars retrograde is zoals de 
generaal die… wacht! Hergroeperen! Ga terug! Laten we onze strategie heroverwegen. 
Iedereen. Troepen. Terugtrekken. Terugtrekken. Dus echt, sinds… Wat was het? Wat heb ik 
gezegd? Het kwam voorbij… Jupiter of Pluto. 20 September. Heel oktober. Oké, bijna 6 
weken van Mars die retrograde ging. Het is hergroeperen. Heroverwegen. Terugtrekken. Wil 
ik zo doorgaan? Is dat echt mijn zielsdoel? Wacht, wacht, wacht. Laten we teruggaan. Laten 
we teruggaan. Laten we teruggaan. En het begint opnieuw voorwaarts te gaan. Dus nu is het 
de tijd van: oké ik heb een nieuw plan. Ik heb een nieuwe strategie. Dit is wie ik echt ben. 
Wat ik helemaal ben. En…! Ik ga er voor. Ga uit mijn weg! Je kunt… december en januari 
zullen zijn zoals de resultaten van juli, augustus, september, oktober, november. Dus, het 
gaat vooruit. We verhogen de temperatuur. Ik zie de temperatuur stijgen. Weet je dit is echt 
het einde. Zoals ik zeg in de mantra voor vandaag. Dit is het einde. In het bijzonder van 
Jupiter-Pluto. Jupiter conjunct Pluto. De laatste keer dat Jupiter conjunct Pluto stond was 11 
december 2007. 2007. We hebben het over 13 jaar geleden. Weet je nog wie jij was? Wat je 
was? Waarin je geloofde? Want het was in Boogschutter. De 29e graad van Boogschutter. Ik 
ga je het Sabian symbool voorlezen. En Jupiter is de heerser van Boogschutter. En 
Boogschutter is natuurwetten. Saturnus is mensgemaakte wetten. Dus we hebben Jupiter 
die langs komt. En nadat het sprak met Pluto, na een heel jaar heen en weer te gaan, gaat 
het nu voorwaarts. En tegen 21 december gaat het Saturnus vergezellen. De grote 
verandering? Het komt uit Steenbok. De heerser van het patriarchaat. Het komt uit het 



gevestigd, norm, conventioneel, conservatief. Hou vast aan. We hebben veiligheid nodig.  En 
veiligheid zullen we vinden. En materialisme. En de materiele wereld. En financiële stabiliteit. 
Het draait allemaal om het geld. Die conjunctie staat op 0 graden Waterman. Bevrijding. 
Rebellie. Buiten de norm. Buiten het conventionele. Nieuwe ideeën. Wetenschap. 
Wetenschap en onderzoek. Globalisering. Samenwerking tussen wereldwijde entiteiten. 
Zakelijk. Financieel. Politiek of religieus. Dit is Waterman. We zijn echt aan het bevallen op 
21 december. Dus we zitten in het afsluiten, afsluiten. Einde, einde. Afwerking, compleet 
loslaten van wat? Laten we eens kijken naar die laatste Jupiter. Het Sabian symbool voor die 
laatste Jupiter-Saturnus cyclus. Het is een interessante. Sociale respectabiliteit. Wat? Wie is 
respectabel? 29 Graden van Boogschutter. Hier is het boek. Een dikke jongen die het gazon 
van zijn huis maait op een elegante voorstadsstraat. De noodzaak om dagelijkse taken bij te 
wonen die zowel de sociale waarde of respectabiliteit verzekeren als de grondwet ten goede 
komen. Een goed onderhouden voortuin is een symbool van de zorg van de huiseigenaar 
voor zijn sociale positie. En van zijn verlangen om mooie vorm te geven aan de groei van de 
natuurkrachten. Zo onthult hij zijn waardering voor orde en esthetische waarden. De dikke 
jongen suggereert dat beperkende werkgewoontes nodig zijn om de genotzucht in de 
voorzieningen van het sociale leven te compenseren. Het onthult een andere fase in de 
cyclische relatie tussen het individu en de maatschappij. En de noodzaak van het behoud 
van sociale respectabiliteit. Dit zijn de sociale planeten. Jupiter en Saturnus. Laten we het 
eens even hebben over sjamanistische astrologie. Klaar? De onderwereld wordt geregeerd 
door Pluto en Cheiron. De 3 laagste chakra’s. Geen tijd. Geen ruimte. Gelimiteerd 
bewustzijn. Onderbewustzijn of bewusteloosheid. De onderwereld. De hemelwereld. Ja? 
Beheerst door de condor. Bij de Azteken, Maya’s. We hebben de slang en de condor. En de 
bovenwereld is Uranus en Neptunus. Opnieuw. Geen tijd. Geen ruimte. Buiten. Verder dan 
verbeelding. Dromen. Geniale energie gaande. Multidimensionaal. Het middelste rijk. De 
poema. Ja? Je hebt de slang, de poema, de condor. Dit middelste rijk is het rijk van 
bewustzijn. Het is het rijk van tijd en ruimte. En gemeenschap. En politici. En bedrijven. En 
zaken. Het is ons dagelijkse bewustzijn en realiteit. Geregeerd door Jupiter en Saturnus. 
Elke 20 jaar komen Jupiter en Saturnus opnieuw samen. Dus we hadden… ik had het over 
Jupiter en Pluto. Dat was 13 jaar geleden. Nu hebben we Jupiter-Saturnus 20 jaar geleden. 
En ik ga terug. Ik wil een beetje teruggaan. Want, weet je, ik moet het hebben over het 
sociale. De gemeenschap. Hier hebben we verkiezingsuitslagen van een nieuwe president. 
En Jupiter-Saturnus conjuncties hebben, zijn aanzienlijk verbonden met de verkiezingen in 
de Verenigde Staten. Met de presidenten van de Verenigde Staten. En waarom is dat? Nou, 
ik haat het om te zeggen maar deze Jupiter-Saturnus conjuncties hebben plaatsgevonden in 
Aardetekens gedurende een hele lange tijd. En ik wil gewoon iets zeggen dat hiermee 
overeenkomt. Ben je klaar? Hier gaan we. In 1860 op 15 graden van Maagd. Lincoln was 
verkozen. In 1861 in Boston was een complot in Baltimore om hem te vermoorden. Tenslotte 
was hij nog in functie in 1865 toen hij werd vermoord. 20 Jaar later, 1880. 3 Graden Stier. 
Een ander Aardeteken. Garfield. Garfield werd vermoord in 81. Een jaar nadat hij in functie 
kwam. In 1900. Op 15 graden Steenbok. Een andere Jupiter-Saturnus conjunctie. Mckinley 
was verkozen en vermoord in 1901. 1920. 26 Maagd. 1941. Een Stier. Aarde. Aarde. Aarde. 
Aarde. 1961. 24 Steenbok. Kennedy was verkozen. Vermoord in 63. 2 Jaar later. 1980. Het 
ging naar de lucht. Voor de eerste keer. 8 Graden van Weegschaal. En Reagan. Er was een 
poging tot moord. Als je het je herinnert. In 1981. Oké maar hij ging niet dood. Dus de 
astrologen zeiden allemaal: oh het is uit de Aardetekens. De Aardetekens worden 
geassocieerd met moorden op presidenten. Het is in de lucht gegaan. En dan hebben we het 
jaar 2000. En natuurlijk weten we dat deze verkiezingen van 2000 verwijzen naar Bush en 
Gore. Want het waren onopgeloste verkiezingsresultaten. Nu hebben we 2020. En we 
hebben onopgeloste verkiezingsuitslagen. Je ziet dat dit een tijd van sociale verandering is. 
We sluiten een 20 jaar sociale cyclus. Dat te maken heeft met natuurwetten die zich 



integreren in door de mens gemaakte wetten. Sociale wetten. Gemeenschapswetten. 
Ginsberg en het hoofdgerechtshof. De politie. De hele situatie rond witte suprematie. Rond 
Black Lives Matter. Rond de manier waarop we onszelf organiseren als mensheid. Wat is 
ethisch? Wat is moraal? Wie moet er veroordeeld worden voor moord? Hoeveel macht zou 
de regering mogen hebben over het individueel? En hier zijn Mars, Eris, Zwarte Maan Lilith 
hier in Ram en Stier. Uranus en Stier willen echt individuele vrijheid en rechten. En dit wordt 
echt geblokkeerd en gehamerd op heel veel manieren. Want waarom? Dit is het einde. Wij 
sluiten een houding. Een geloof. De macrokosmos van astrologie spiegelt de macrokosmos 
van de gemeenschap en spiegelt ons elk onze eigen persoonlijke innerlijke realiteit. Je wilt 
zien waar de laatste graden van Steenbok vallen in jouw kaart. Je wilt zien welke 0 graden 
van de vaste tekens Waterman, Stier, Leeuw en Schorpioen, waar zij vallen in jouw kaart.  

 

Dit is waar je persoonlijk door een verandering zal gaan van wat? Jouw innerlijke autoriteit. 
En je innerlijke grenzen. En je innerlijke moraal. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat geloof 
ik? Waar vind ik mijn zekerheid? Hoe sluit ik aan? Sociaal. Om gerespecteerd te worden. 
Om met waardigheid te worden behandeld. En om een krachtige impact te hebben. Kom in 
Schorpioen. Nieuwe Maan in Schorpioen. Ik ga de Maanplanning schrijven van zodra ik 
gedaan heb met deze video. De energie voor de hele maand neerleggen. En New Paradigm 
Astrologie samen met de CIA, kosmische inlichtingendienst. Stellen samen hoe te navigeren 
naar 2021. Ik zal de link plaatsen zodat jij je kan registreren voor dat specifiek gesprek met 
de CIA en NPA. Dat komt eraan op zondag. Dus dit is een heel groot… wij gaan…de 
astrologen… dit is de tijd waar we al heel lang op wachten. En dit einde, dit einde brengt 
herinneringen naar boven. Nostalgie. Sentimentaliteit. Er kan een vasthouden aan het 
verleden zijn. Er kan een angst zijn voor de toekomst. Er kunnen veel onzekerheden zijn die 
naar stress leiden. Instabiliteit. Uitslag. Impulsief. Vasthouden. Irrationeel. Onlogisch 
gebaseerde beslissingen die gemaakt zijn. Zoals je handen… alsof we allemaal aan de rand 
van de klif hangen en we er willen niet afvallen. Ik moedig je aan om te vallen. Dat is waar de 
mantra van vandaag overgaat. Astrologie toont ons en leert ons, net zoals geschiedenis ons 
toont en leert. De val van Sumerië leidde naar de opkomst van India. De val van India leidde 
naar de opkomst van Griekenland nu. De val van Griekenland leidde ons naar de opkomst 
van Rome. De val van Rome leidde ons naar de opkomst van Engeland. De val van 
Engeland leidde ons naar de opkomst van Amerika.  

Weet je wat? Al deze dingen komen en gaan. En wij individueel, oké, wij luisteren naar onze 
moeder. Of dan luisteren we naar onze vader. Dan hadden we een toffe leraar in het 
middelbaar. Dan volgden we een goeroe als we een twintiger waren. Dan deden… het zijn 
onze overtuigingen. Onze behoeftes. Onze waarheid. Onze identiteit gaat door deze dood-
verrijzenis cycli. Als een sinusgolf gaan we door het leven. Zoals over de rivier van 
stroomversnellingen. Hou niet vast. Hou je niet in. Weerstand bieden aan de evolutionaire 
stroom van de rivier is de oorzaak van pijn en afzien. Voel. Luister. Bid. Mediteer. Weet dat 
er een nieuwe dageraad aankomt. Na Jupiter conjunct Saturnus. Het zal niet een 
gemakkelijke…! Oh mijn goedheid, Watermantijdperk is hier. Ik denk het niet. De krachten 
van het verzet en vasthouden aan het verleden zijn heel erg sterk. Ik wil mijn positie niet 
loslaten. Mijn sociale positie. Mijn respectabiliteit. Mijn macht. Mijn geld. We hebben veel 
gevestigde belangen om de dingen te houden zoals ze zijn. We willen gas- en 
oliemaatschappijen. Geen zonne-elektrische auto’s. Wij willen wat dan ook. Rundsvlees en 
het regenwoud omhakken voor koeienweiden. Voor Mc Donalds hamburgers. Oké weet je 
wel. Er is dit gat. De planeet verandert traag. De verzekeringsmaatschappijen verdienen 
allerlei geld. Op de gezondheidssystemen zoals ze zijn. De farmaceutische bedrijven hebben 
gevestigde belangen bij mensen die ziek zijn. Of ze hebben hun medicijnen niet nodig. En ze 



zullen failliet gaan. Ik bedoel er zijn behoorlijk vervelende donkere energieën die het 
Watermantijdperk willen tegenhouden. Maar potverdorie! Ja zeker. Ik ben zeker dat jij het 
niet bent. En ik ben er zeker van dat je natuurlijk luistert naar je hoogste frequenties. En je 
innerlijke boodschappen. En de rijken van engelachtige goddelijke geesten. En doe dat 
alleen zo goed en dan komt alles in orde voor jou. Oh goedheid. Dit is het einde. Het kan niet 
langer doorgaan. Wat me nu op de been houdt is de komende nieuwe dageraad. Het zal 
komen. We zijn teruggeplaatst met de Mars retrograde. Het gaat vooruit. Jupiter komt 
eindelijk voorbij Pluto. Nadat hij het eerst raakte op 5 april. Retrograde op 30 juni. Eindelijk 
zei Jupiter: “Oké ik heb het Pluto”. Genoeg van de pandemie. Er zijn genoeg mensen 
gestorven. Ik denk dat dit de piek is. Dit is de 3e piek van de golf die er dit weekend zal zijn. 
Ik heb mijn vingers gekruist. En ik zit in de gebedshouding hier. Nadat Jupiter Pluto verlaat 
wat de rest van het jaar zal innemen. Mars gaat nog steeds door Ram. Iedereen doden 
samen met Eris, zijn zuster. Die van het bloed hield. Het verspilde bloed van de soldaten op 
de slagvelden. Ze genoot ervan. En ze staat nog steeds vierkant Pluto. Dat komt ook in een 
exact. December en januari. Maar eens in januari wordt het opgepikt. Misschien kan ik dan 
een hele andere langere video maken over 2021. Ik denk eraan over wat ik wil uitleggen als 
zijnde 2021. Maar voor nu; Dit is het einde. Het kan niet langer doorgaan. Wat me nu op de 
been houdt is de komende nieuwe dageraad. Namasté. Aloha. Zoveel dageraad. Heb ik 
gezegd dat het lied van deze week in de notities staat? Het lied van deze week staat in de 
notities. Memories door Maroon 5.  

 

 


