
Het Pele-rapport  door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 18 november 2020 
Hallo, het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Deze is voor woensdag 18 
november 2020. De Maan staat in Steenbok. Dus wil ik meteen ter zake komen. Godzijdank 
gaat ze morgen naar Waterman. En daar zal ze in vierkant komen. Uranus en Mercurius 
maken een T-vierkant. Zo wordt het genoemd in astrologie. Uranus naar Stier. Gaat over 
naar Schorpioen. Het fijne ding waar ik vandaag wil over praten; de Zon gaat naar 
Boogschutter! Op zaterdag. En binnen enkele minuten. Kijk naar de kaart daar. Venus gaat 
Schorpioen in. Het lijkt wel (hangend in de ban) van Schorpioen. De Zon geeft het door aan 
Venus. Als ik geen Schorpioen ga doen, moet iemand Schorpioen doen. Venus en Mercurius 
gaan voor nog een tijdje rondhangen in Schorpioen. De Zon komt langs en gaat in sextiel. 
Met Saturnus. En daarnaast, waar ik het vandaag echt wil over hebben is, het is niet 
noodzakelijk voor deze week. Maar het is al een hele tijd bezig. Dat is Neptunus. Vierkant 
met de Maansknopen. Het is echt, als je het een 2 graden Orb geeft, het is bezig vanaf nu tot 
17 februari. Dat is 3 maanden. Het is eigenlijk exact op 26 januari. Op 19 graden 6 minuten 
van de veranderlijke tekens. Je zou het kunnen controleren en zien wat er aan de hand is 
daar. Maar tegelijkertijd hebben we Mars. Hij staat nu op 15 Ram. Hij gaat direct. Hij gaat 
vooruit gaan en opnieuw vierkant met dat volledige Steenbok-stellium. Heel andere 
energieën. Dat is waar ik wil over praten. Jazeker. En met Boogschutter op de achtergrond. 
Mercurius nog steeds in Schorpioen met deze oppositie naar Uranus. Aflopend, maar er is 
nog steeds veel ontwaken. Misschien gebeuren er schokkende energieën. En tegen… wat 
hebben we hier? Het eerste kwartvierkant Maan.  

We hadden net de nieuwe Maan in Schorpioen. Het eerste kwartvierkant Maan komt er ook 
aan op zaterdag. Zaterdag is een grote dag. We gaan een verschuiving opmerken. Ik denk in 
de energie. Tegen zaterdag. Vandaag dacht ik het eens iets anders te doen. Want ik probeer 
altijd een uitzicht te krijgen. En watervallen. En rivieren. En stranden. En toppen en bergen 
en dingen. Maar wat denk je van een doodgewone wandeling door een doodgewoon bos? 
Met niet echt iets spectaculair behalve de normale boservaring. Jungle ervaring. Of hoe je 
het ook wilt noemen. Dus ik denk dat ik gewoon een plek ga zoeken langs dit pad. Misschien 
blijft de camera wel vastzitten op die rots daar of zoiets. Ik doe gewoon een Pele-rapport hier 
in het bos.  

Oké iedereen! Het fijne is dat het hier rustig is. Ik heb geen wind. Ik heb geen watervallen. Je 
zou me misschien kunnen horen. Dus ja, we hebben 2…. ze zijn bijna diametraal 
tegengestelde energieën die gaande zijn dezer dagen. En je kunt ze misschien voelen. De 
ene is Mars in Ram vierkant met al die Steenbok dingen. Wat staat voor: doe, vecht, bereik, 
ga, werk! Ik bedoel… Jupiter komt eraan richting Saturnus. Jupiter is meer. Saturnus is werk. 
Meer beroepen. Meer zaken. Net zoals; oh mijn God. Weet je het is echt…werk, werk, werk, 
werk, werk, werk, werk. Ik weet niet of jij het hebt. Maar ik ben helemaal overspoeld. Het lijkt 
wel eindeloos hoeveelheid werk. En dan aan de andere kant heb je Neptunus in Vissen. 
Vierkant met de Maansknopen. Neptunus in Vissen is lusteloosheid. Ontspannen. Stromen. 
Overgeven. Inbeelden. Dromen. Chillen. Loshangen. Loslaten. Vierkant naar de 
Maansknopen. Oké. Zijn, wat we in evolutionaire astrologie noemen, overgeslagen stappen. 
Ik noem ze graag de missende stukjes van de puzzel. Iets wat we moeten doen. Het is een 
koppeling tussen het verleden, karmische ziel reis pad. Verleden. Zuidknoop in 
Boogschutter. Vooraleer we de wijsheid van Boogschutter naar Tweelingen kunnen brengen 
en netwerken, communiceren, schrijven, praten en leren. Het van de rechter hersen helft 
naar de linker hersenhelft brengen. Het is nu… er is die omleiding. Het is van; oh voordat 
je… je kan niet rechtstreeks van Boogschutter naar Tweelingen gaan. Je moet de omleiding 
nemen via Neptunus in Vissen. Neptunus in Vissen is de stroming van de zee. De stroming 
van de rivier. De stroming van het leven. Van Geest. Het is de mystieke versmelting in 
Nirvana en Somadhi. Mededogen en begrip. En liefde! De kracht van liefde. De kracht van 
liefde. Versus de kracht van Mars, Steenbok, Saturnus, Jupiter, Pluto. Je weet wel 



demonstreren, vechten, zich verzetten tegen, uitdagingen. En dit zijn de krachten. En ik heb 
hier eerder over gesproken. Met Steiner en Antroposofie van Lucifer en Ahriman. Hij zet 
Christus in het midden. De mens in het midden. En zet Lucifer, wat meer op uitbreiding lijkt. 
Ahriman is samentrekking. Lucifer is zacht, warm, sappig. Verlangen en… het is net zoals 
bewegen in slappe rijken van alles gaat. En Ahriman is artificiële intelligentie en computers. 
En enen en nullen. Het is allemaal 5G. En internet van dingen. Hard, hard, hard. Beton. Dus 
we kunnen zeggen dat deze Neptunus heel erg is zoals een Luciferische energie. Dat wil 
losmaken. Verzachten. Openen. Excarneren. Verhuizen naar subtiele, spirituele, hoger 
vibrerende multidimensionale werelden.  

En deze kracht van Ahriman wil ons binnenhalen en tegenhouden. En we moeten dit goed 
maken. En dit veranderen. En dat doen. En hiervoor vechten en… Als we dit in een 
historische sfeer willen bekijken. Steiner sprak over Lucifer. Hij had zijn kans. 900 VC. 
Lucifer incarneerde. En dan Christus, hij had zijn kans. Hij kwam binnen rond het jaar 0. En 
nu naderen we de incarnatie van Ahriman. Dit zijn 3 enorme overzielen. Die zo ver buiten het 
minuscule menselijke ego, die jij en ik hebben gekregen. Oké, je kan het afblazen en 
vergeten. En dit is waar Vissen over gaat. Het is heel interessant. Weet je Neptunus in 
Vissen zet dingen in perspectief. De stroom van het leven. Jongens en meisjes. Moeders en 
vaders. Wij zijn ‘vissen’ in de rivier van het leven. Dus je kan daar zitten met je kleine vinnen 
en je kan vechten tegen de stroom in de stroom van het leven. En je kunt naar buiten gaan 
en protesteren, ruzie maken en allemaal pissig worden. En doe allemaal je Mars zo veel je 
wilt. Neptunus blijft gewoon stromen. Dit zijn deze verschillende perspectieven. Deze 
verschillende benaderingen. En dit is waar de mantra van vandaag rond gebouwd is. En over 
gaat. En weet je… kijk ik heb een mug die recht op de camera landt. Oké in ieder geval… er 
zat een uil op een tak recht achter mij. Ik kwam hier beneden en het was van: oh mijn God 
een grote uil op een tak. Ik zie zelden uilen. Dit is heel bijzonder voor mij om deze mooie uil 
te zien. Ik nam mijn telefoon. Ik zette hem op de camera. Ik zoomde in tot het maximum. Ik 
draaide me om en hij was weggevlogen. Ik wilde je een foto laten zien daarvan. Dat is zoals 
de Zon die Boogschutter ingaat. In ieder geval, waar was ik? Ik ga hier op stap en ik ga wat 
dingen erin brengen van Zechariah Sitchin. Want weet je ik bekijk het nieuws en dingen. En 
iedereen is zoals dit grote gedoe. Vaccinaties. En ze gaan knoeien met ons DNA. En ze 
gaan ons programmeren en dit en dat en dat andere ding. En we moeten hiervoor vechten. 
Rebelleren tegen dat. En stop dit. En dit is heel, wat ik zeg, verharding. Verharding. En dat, 
die aanpak, dat we de verandering gaan forceren, is zoals de leraar in het klaslokaal die met 
de meetlat slaat op het bureau. Wat doen alle studenten dan? Ze deinzen terug. Toch? Ze 
verharden. Ze trekken zich terug in zichzelf. In een plaats waar ze zich veilig voelen. Want ze 
voelen zich bedreigd. Dat is Ahriman. De Luciferische kracht van liefde wil muziek spelen. 
Harmonisch dansen. Inspireren. Openen. En dan verzachten de mensen. En worden ze 
ontvankelijker. En ze gaan allemaal over op luisteren. Ik bedoel mijn gevoel is, in het 
bijzonder in de Verenigde Staten, wat we nu ervaren is een gefaald onderwijssysteem. Dat 
voor de laatste 100 jaar niet geleerd heeft aan mensen hoe ze moeten denken. Voor 
zichzelf. Dus nu hebben we enkele generaties van mensen die niet geleerd hebben hoe ze 
voor zichzelf moeten denken. Dat is wat… dus we hebben te maken met, voor mij gaat het 
over opleiding. Dit is de Zon die Boogschutter ingaat. Dit is Mercurius in oppositie met 
Uranus. De Zon gaat in… de Maan gaat Waterman in om met deze in vierkant te gaan. Wat 
we nodig hebben is een revolutie in het onderwijssystemen. Want het zijn onze toekomstige 
generaties die echt te maken gaan hebben met grote beslissingen. Maar voor nu wil ik 
gewoon… kijk hiernaar dat het niet zozeer over vechten gaat. Wat is Moderna? Oké, weet je 
wel? En de vaccins die uitkomen. Dat ga je niet stoppen. We zijn niet… en dit idee van; oh er 
zal geknoeid worden met ons DNA. Laten we daar eens naar kijken. Ik wil er een beetje over 
praten. Ik wil terug gaan naar het oude Sumerië. Zechariah Sitchin schreef veel over… hij 
interpreteerde het spijkerschrift. En hij sprak over buitenaardse wezens, de Annunaki. De 
Annunaki kwamen en ze knoeiden met het DNA van apen om in de eerste plaats mensen te 
maken. En we hadden virussen. Weet je wat? Virussen knoeien met ons DNA. Met ons DNA 
is altijd geknoeid geweest. Dit maakt deel uit van de menselijke evolutie, omdat er met ons 



DNA wordt geknoeid. En ja, nu hebben we farmaceutische bedrijven die ermee knoeien. 
Maar het virus knoeide ermee. En dit zal ermee knoeien. En dat zal ermee knoeien. En alles 
zal ermee knoeien. En we gaan het niet stoppen. En we kunnen ons ziek piekeren. We 
kunnen angstig worden. We kunnen boos worden. We kunnen gewelddadig worden. We 
kunnen doen wat je ook… ik zeg Ahriman is aan het incarneren. Zijn kansen komen. We zijn 
in beweging richting het tijdperk van Waterman. Van artificiële intelligentie. Internet van 
dingen. 5G. Vind ik het leuk? Echt niet! Dat is de reden waarom ik ben waar ik ben. Maar het 
is opleiding. En het is ieder van ons die individuele vrije keuzes maakt. Voor onszelf, onze 
families, onze kinderen en degene waarmee we in contact komen. Om elkaar te versterken. 
Met liefde. Met inspiratie. Die hen verzachten en hen openen. En dan beginnen ze zich 
verschillende realiteiten voor te stellen en in te beelden. En alternatieve keuzes. Waar 
misschien niet aan gedacht werd. Of gepresenteerd op school of in de media of welke plaats 
dan ook. Zoals in een meditatie. Oh man ik heb deze downloader. Ik had deze droom 
voorbije nacht. Dit is wat nu moet gebeuren als tegenwicht. De gewelddadige uitdagingen die 
er zullen komen de komende 2 maanden. Ik vertel het je. Je denkt dat dit gedoe met de 
verkiezingen voorbij zijn. Ik zeg je dat dat niet zo is. Het zal blijven doorgaan. In feite zal het 
harder worden. En meer momentum bouwen. En het wordt meer zoals een loden kogel. 
Zoals Ahriman; de krachten van Ahriman verharden het. Dat is waarom in de mantra van 
vandaag… ik wist niet of ik angst zou gebruiken. Of haat. Je kunt ze een beetje uitwisselen. 
Dus al wat ik wil… ik ben gewoon echt… ik spreek altijd over je tea. Tijd, energie en 
aandacht. Waar plaatsen we onze tijd, energie en aandacht? Dat is wat we voeding geven. 
Groeien. Energiek. Wij zijn vertegenwoordigers van het leven. Het leven geven aan waar we 
onze focus op leggen. En het vermogen om die focus te regisseren. Heel bewust richting 
liefde. Richting productie. Richting uitbreiding. Richting creatie. Richting eenheid. Dingen 
verenigen in plaats van polariseren, scheiden en verharden. Dit is wat ik wil spreken als 
zijnde het ontbrekende stuk. De overgeslagen stap die moet gebeuren in de komende 3 
maanden. Opdat we niet vervallen in burgeroorlogen. Opdat we niet vervallen in mijn visie en 
jouw visie. En we zijn vijanden en we zullen nooit overeenkomen. En we hebben het nodig 
om elkaar uit te wissen. Of wat dan ook. Ik had zelfs een keuze met de laatste zin van de 
mantra vandaag. Liefde kiezen als de meest krachtige kracht die ik ken. De kracht van de 
liefde. Laten we de kracht van de liefde niet onderschatten. Het mag misschien onzichtbaar 
zijn. Het produceert misschien niet onmiddellijk resultaat. Deze Mars in Ram kan ongeduldig 
zijn. Ik wil deze wet nu veranderd zien! Ik wil dat dit gebeurt…! Ik ben niet!!! We moeten 
gewoon zoals…! We moeten dat aanvechten! En dat stoppen! Initieer dat! Het is altijd zo. 
Wauw gozer! De kleine ‘vissen’ worden gek. En de rivier stroomt gewoon. Het is gewoon, 
weet je wat? Jullie verspillen volledig je energie. Ik weet het. Ik zal een hoop vervelende 
opmerkingen krijgen op dit Pele-rapport. Oh mijn God! Hoe durfde je! Ik hou ervan. Sociale 
media geeft iedereen een stem. Het is gewoon echt… het is een fenomeen. Dus ik wil 
gewoon zeggen dat er bepaalde onvermijdelijkheden zijn. En we gaan voorwaarts in een tijd 
die onaangenaam zal zijn voor lichtwerkers, liefde omarmen en het verspreiden van hart-
gecentreerde mensen. En we willen niet dat het Ahrimanische of toekomstige krachten die 
hier knoeien met dingen waar we niet echt mee mogen knoeien. En het voelt alsof de 
planeet of de mensheid mis gaat. En naar de hel gaat. En bergafwaarts. En het gaat 
allemaal zo koud en hard. En geprogrammeerd en gecontroleerd en blah blah blah blah blah 
blah blah blah. Je kunt dat konijnenhol ingaan en ik zeg je, ik… mijn gevoel, mijn focus hier 
is dat het niemand goed zal doen. Wat we willen doen is zoals de I-Tjing zegt; de beste 
manier om het kwaad te bestrijden is vooruitgang maken richting het goede. Voed niet de 
donkere krachten van scheiding, angst en haat. In plaats daarvan; inspireer, stel je voor, 
liefde, verzacht. En je zult verwelkomd worden. Je zult gehoord worden. Je zult aanvaard 
worden. Je zult gevolgd worden. Je zult… Ik bedoel het is gewoon zoals: de voorwaartse 
weg gaat via positiviteit. Niet vechten tegen wat wij als negativiteit beschouwen. Dat is 
Neptunus vierkant de knopen. Dat is de energie voor de komende 3 maanden. En het bouwt, 
bouwt, bouwt zich op tot en met januari. Die grote verandering van kantoor. 23 Januari. Oh 
mijn God. De aspecten. Precies rond die hele week zijn super intens. Ik zou een hele andere 
video kunnen doen over die dingen. Dus maar goed, ik ben vrij om te kiezen…nee. Ik ben vrij 



om te focussen op wat ik wil dat er groeit. Ik kies daarom liefde boven angst als het zaad dat 
ik wens te zaaien. Het is een vrije keus. We spenderen onze tijd, energie en aandacht aan 
wat wij vrijelijk kiezen. Ik moedig je aan om vrijelijk te kiezen. En niet worden verdreven uit 
wat dan ook. Maar vind jouw kern. Jouw centrum. Jouw aandacht. Wat jij in de wereld wilt 
brengen. Niet wat hier al is en moet zijn zoals je wel weet. Wat is jouw mooie creatieve genie 
die je wilt koesteren? In de korte tijd dat je dit lichaam bewoont. Nog een keer. Ik ben vrij om 
te focussen op wat ik wil dat er groeit. Ik kies daarom liefde boven angst als het zaad dat ik 
wens te zaaien. Namasté. Aloha. Zo veel liefde! 

 

 


