
Een eclips-rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 25 november 2020 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport. En deze is voor woensdag 25 
november 2020. We komen in het eclipsseizoen. Ja zeker. De Maan staat nu in het teken 
Ram. En morgen, donderdag, gaat ze naar Stier. En ze zal in conjunctie gaan met Uranus. 
Op vrijdag. Oppositie Venus. Want we hebben Venus in Schorpioen. In oppositie naar 
Uranus de hele week. Plotselinge onvoorspelbare gebeurtenissen met geld en liefde. En dit 
wordt verergerd door de maansverduistering bij volle Maan. Dus, ze gaat door Stier. En 
zondag gaat ze naar Tweelingen. En tot slot op maandag zullen we een volledige 
maansverduistering hebben. Op 8 graden 38 minuten. Ze zal in Tweelingen zijn.  Oppositie 
die Zon op 8 graden 38 minuten Boogschutter.  

Voordat ze verder gaat naar Kreeft op dinsdag. Dus, naast de Zon, Maansverduistering waar 
ik wil over praten. En het komt nog meer naar boven, maar ik verzamel het. We hebben ook 
nog Mercurius. Die nog steeds door Schorpioen gaat. Laat Schorpioen. Komt in een sextiel 
met Pluto. Op vrijdag. Sextiel Saturnus op maandag. Sextiel Jupiter. Dus, hij doet de hele 
directiekamer. Het is een heel fijn, krachtig diep denken. Heel diepe krachtige inzichten. 
Deze week. Het is super. Vorige week sprak ik een beetje over Neptunus. Vierkant met deze 
Maansknopen. Neptunus vierkant de eclips. Het is een T-vierkant. Neptunus vierkant de Zon 
vierkant de Maan. Zon-Maan in oppositie. Heel krachtig. Zeker als Neptunus vooruit 
stationeert. Gewoon stil zit vanuit ons perspectief van op planeet Aarde. Op zaterdag zal 
Neptunus vooruit gaan. Hij spendeert ongeveer de helft van zijn tijd met retrograde te gaan. 
Helft van de tijd gaat hij direct. Dus, dat is een hele krachtige invloed die bezig is. En ik kan 
blijven doorgaan. Maar echt het andere ding dat ik al zei. Waar ik het al even over had is 
Mercurius. Dan, op de volgende dinsdag, gaat hij naar Boogschutter. Na deze lange zielsreis 
van diep intens denken. Het gaat verlichten. Ophelderen. En hopelijk presenteert het de 
diepere betekenis en doeleinden. Achter wat er de laatste tijd gaande is. Dus, laat me 
gewoon naar de camera kijken en erover praten.  

Hallo! Oké. Nou, laten we eens zien. Dit is… ik wil gewoon zeggen dat de Noordknoop van 
de Maan in Tweelingen staat. Beheerst door Mercurius. Ik ga vandaag wat praten. En ik 
denk dat ik beginnen met mezelf te excuseren voor mijn goede vriend Bob. Die de 
vertalingen van het Pele-rapport doet in Nederlands. En wanneer ik te lang doorga duurt zijn 
werk uren. Dus ik probeer het kort te houden. Ook gezien de gemiddelde aandachtsspanne 
van de meeste mensen vandaag. Die is ook heel kort. Maar vandaag is er gewoon zoveel te 
delen. Ik leer er zelf iets van. Ik leer er van door erover te praten. Dit zijn enkele van die 
dingen. Ik heb net enkele stukjes van de puzzel die ik nu pas samen kan leggen. Je bent de 
eerste om dit te horen. En natuurlijk kun je het er oneens mee zijn en het er allemaal 
uitgooien. Laten we er samen induiken. Om deze eclips te begrijpen. Het eclipsseizoen dat 
er aan komt. In relatie tot waar ik over sprak in de laatste Pele rapporten. Dit is het einde. 
Weet je het nog? Een paar weken geleden. Ik had zelfs de kartoon; het einde of iets 
dergelijks is gaande daarvoor nu. En dan vorige week had ik het over Neptunus in vierkant 
met de Maansknopen. Opnieuw, Neptunus-Vissen, 12e Huis. Einde. Voltooi. Sluit. Compleet. 
En zoals ik eerder zei. En heb geschreven in de aantekeningen. We sluiten het patriarchaat, 
6500 jaar. We sluiten het Kali Yuga, 26.000 jaar. We sluiten het Jupiter-Saturnus, 20 jaar. En 
Saturnus-Pluto, 15. Of wat dan ook. Ik bedoel, we sluiten en sluiten cycli na cycli na cycli na 
cycli.  

 



Dit is een krachtig punt. In de geschiedenis van onze hele evolutie als een soort. Heel erg 
krachtige tijden. En ik moet de Verenigde Staten erin brengen. Omdat het hier gaat om de 
Verenigde Staten. Oké? Eigenlijk kunnen we zeggen dat deze Zonverduistering, die eraan 
komt op 14 december, in conjunctie staat met Mars. Sorry, in oppositie. Het is eigenlijk de 
Maansverduistering die er nu aankomt. Met de Maan die door Tweelingen gaat. Oké de 
Verenigde Staten heeft Mars op 21 Tweelingen. Dus, de Zuidknoop van de Maan heeft Mars 
overgestoken. Ik bedoel de Noordknoop van de Maan. Ik maak er een zooitje van, sorry. 
Maar we kunnen ook… ik kijk hiernaar omdat ik ook denk aan Donald Trump. Ja, Trump is 
geboren tijdens een eclips. Hij is geboren op een volle Maan. Hij had de Zon conjunct de 
Noordknoop van de Maan in zijn geboortekaart. Op de Verenigde Staten Mars. Welke nu de 
Zuidknoop van de Maan oversteekt. Ik bedoel de Noordknoop van de Maan steekt over. 
Oké? En hij is geboren, zoals ik zei, op de volle Maan. Dus hij heeft deze Maan in 
Boogschutter. Dus hij gaat door… en hij is vastgebonden aan duidelijk de Verenigde Staten 
van Amerika. Met hun Mars. Niet alleen Mars. Maar de V.S. heeft Mars in Tweelingen 
vierkant met Neptunus in Maagd. En het gaat nu door, ook in de komende jaren, Neptunus in 
Vissen oppositie zijn geboorte Neptunus. Vierkant zijn geboorte Mars. En natuurlijk gaat 
Trump door deze hele ontgoocheling. Met Neptunus die in vierkant komt met zijn Zon-
Maanknopen actie. Maar laten we het eens hebben over wat dit is. In het bijzonder in termen 
van Tweelingen, Boogschutter, Mercurius, Jupiter. Ik noem het de gedachten-as. 
Linkerbrein, rechterbrein. In de oude boeken noemen ze Tweelingen in het 3e Huis de lagere 
gedachten. Boogschutter in het 9e Huis de boven gedachten. De hogere gedachten. 3e Huis 
Tweelingen. 3e Huis heeft te maken met onze lagere school academische opleiding. 
Boogschutter is filosofie, universiteit, doctoraat, hogere opleiding. Dus laten we hier 
beginnen met deze Mercurius. De heerser van Tweelingen. Heeft gewoon te maken met 
deductieve logica. Linkse hersenlogica. Hoe het linkerbrein werkt. Het is dit bewustzijn dat 
hier nu is. En het brengt het één met het ander in verband. De analogie van ik kijk naar deze 
camera. Mijn telefoon. Hij zit vast op dit Gorilla-statief. Die zit op de arm van zetel. Dat staat 
dan op mijn dek. En mijn dek is hier op mijn terrein. Binnen deze gemeenschap in Costa 
Rica op planeet Aarde. En het ene ding leidt naar het andere. En de relatie van dit ene ding 
naar al het andere puzzelt de werkelijkheid samen. Dus, linkerbrein Mercurius is heel 
aanwezig in het hier en het nu. In deze 3e dimensie. Sterk verbonden met de fysieke 
zintuigen. Wat ik zie. Wat ik hoor. Wat ik aanraak. Dit is hoe mijn linkerbrein verbonden is 
met de zintuigen. Hoe het mijn realiteit organiseert. Laten we nu rond het veranderlijke kruis 
gaan. Van Tweelingen over naar Maagd. Maagd wordt ook beheerst door Mercurius. En dit 
is waar ik vandaag op kwam. Want vandaag heb ik gegoogeld naar natuurwetten. Want ik 
ben helemaal enthousiast over deze natuurwet. En wat vind ik? Er zijn 7 aanvaarde 
natuurwetten. Ik ga ze lezen voor jou zodat ik geen enkele mis. De eerste is vibratie. Alles 
vibreert. Alles beweegt. Alles wordt aangetrokken of afgestoten. Overeenkomstig met al het 
andere. We zijn allemaal moleculen wezens die op elkaar af stuiteren. Aangetrokken. 
Afstotend. Maar we vibreren allemaal constant. Dit is één. De tweede is relativiteit. Alles is 
relatief. Als je op de tweede verdieping bent, dan ben je boven de eerste verdieping. Ik 
bedoel, de positie van de waarnemer heeft effect op wat er wordt waargenomen. Dit is 
Heisenberg’s principe van onzekerheid. Ik denk dat dit ook verband houdt met dat we onze 
positie beïnvloeden… hoe dan ook. Alles is relatief. Laten we het daar bij houden. Polariteit. 
Ja zeker, polariteit. Waar er licht is, is er duisternis. Positief-negatief. Mannelijk-vrouwelijk. 
Dag-nacht. We leven in een bewuste wereld van polariteit. Oorzaak en gevolg. Alles wat 
veroorzaakt wordt, produceert een gelijke en tegengestelde reactie. Elke actie… dit is 
Newtoniaans. Heel erg Maagd. Heel Aards. Heel erg Mercurius. Nu komen we in ritme. Alles 
heeft een ritme. De seizoenen hebben een ritme. De dag en nacht hebben een ritme. Ons 
leven heeft een ritme. Onze ademhaling heeft een ritme. Al wat bestaat heeft al deze ritmes 
die aan de gang zijn. Het is een wezenlijk deel van het bestaan. Het is een natuurwet. De 



wet van het ritme. De wet van de dracht. Dat een zaad een boom zal worden. Dat alles is… 
dat elk levend ding evolueert. En goed, dat heeft verband met de 7e wet van transmutatie. 
Het is perfect met Mercurius in Schorpioen momenteel. Schorpioen is transmutatie. Maar 
hoe dan ook, dus we hebben deze 7 natuurwetten die gewoon te maken hebben met de 
manier waarop de natuur en het universum is georganiseerd. Ons melkwegstelsel draait 
rond andere melkwegstelsels. Ons Zonnestelsel dat rond het centrum van ons 
melkwegstelsel draait. Dit is gewoon zoals… dit gaat veel verder dan onze menselijke 
ervaring. Dus, dit is Mercurius, Mercurius, Mercurius, Mercurius. Laten we dan naar Jupiter 
en Boogschutter gaan. Die volgens de evolutionaire astrologie te maken heeft met de 
natuurwet. Maar laten we eens naar deze natuurwet kijken. Niet in termen van fysieke 
natuur. Maar ook als mensen. Jupiter is de tegenovergestelde. Boogschutter staat tegenover 
Tweelingen. Dus, weet je, Tweelingen-Mercurius is deductieve redenering. Die de zaken met 
elkaar verbindt om betekenis te creëren. Maar op een gegeven moment zal het zeggen; wat 
betekent het allemaal? Wat betekent het allemaal? Hier stappen we uit de wereld in het 
ideeënrijk van intuïtie. Van geloofssystemen. En deze natuurwetten hebben te maken met 
moraliteit. En ethiek. Wat ieder van ons instinctief als een mens weet. Ik weet wat ik weet 
zonder te weten hoe ik het weet. Aristoteles was de oprichter. De vader van natuurwet. Het 
concept of het idee van natuurwet. En hij zei dat de natuur gaat volgens zijn eigen wetten. 
Ongeacht wat mensen denken. Het doet er niet toe wat jij denkt. Dit is waar ik van hou bij 
astrologie. Ik zeg, weet je wat, je hoeft niet te geloven in astrologie. Het werkt. Het is 
simpelweg. Het is geen geloof. Het zijn natuurwetten. Van vibratie, tijding, transmutatie en 
gewoon… maar dit is waar we uitstappen. Thomas Jefferson, de onafhankelijksverklaring. 
We houden deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat elke persoon recht heeft om te leven. 
Vrijheid. En het streven naar geluk. Dus we komen in de morele wetten. En deze 
natuurwetten zijn morele wetten. Nou, als er deze natuurwet is dat we allemaal recht hebben 
om te leven. Moorden is niet natuurlijk. Moorden is tegen de natuurwetten. En dan komen we 
in Steenbok. We komen in Saturnus. We komen in regeringen. We komen in gerechtshoven. 
We komen in wetgeving. Die burgerlijke wetten creëren. Regeringen zijn er om de 
natuurwetten te beschermen. Die we allemaal instinctief hebben. Maar dan komt het in de 
menselijke wetten. Mensenrechten. Wat zijn onze mensenrechten? Het is de taak van de 
regering om deze natuurwetten te beschermen. Of deze natuurrechten op leven. Vrijheid. 
Het streven naar geluk. Om een goed en gelukkig leven te leiden of wat dan ook. Dat is 
tenminste waar de V.S. overgaat. Maar dan mensenrechten. Het recht op gezondheidszorg. 
Het recht op gezond voedsel. Het recht op een proper milieu. Het recht op… Oké, dit zijn 
mensgemaakte wetten. Dus, wat we zeggen is dat de mate waarin de mens burgerwetten 
heeft gemaakt, die ze positief noemen, in overeenstemming met en geboren zijn uit deze 
natuurlijke morele wetten. We komen in ethische instellingen. En een voorbeeld is een 
snelheidslimiet. Er zijn snelheidslimieten. Om burgers te beschermen. Andere voor andere 
burgers die buiten gaan en mogelijkerwijs iemand kan doden. De leeftijd voor alcohol. Je 
moet een bepaalde leeftijd hebben om te drinken. Dus, regeringen creëren deze wetten. Nu 
hebben we een Jupiter-Saturnus conjunctie. Nadat ze allebei Pluto doorkruist hebben. Dus 
er is deze dood van een oude geweest. En we kunnen deze strijd momenteel zien in de 
straten. Op onze schermen. Het gevecht voor mensenrechten. En het dragen van een 
masker. Of het nemen van een vaccin. Dit zijn de kwesties van het natuurrecht. Die leiden tot 
natuurlijke rechten. De noodzaak van mensenrechten. Die leidt tot onze 
overheidsinstellingen van wetgevende organen. Of rechtssystemen in overeenstemming met 
de waarheid. Jupiter, Goeroe, heeft te maken met waarheid. Nu gaan we in…nou laat me 
Vissen afwerken. Want dit is het veranderlijke kruis. Tweelingen-Boogschutter. Maagd-
Vissen. En hier hebben we Neptunus. Heel krachtig op dit moment. En ik ga zeggen dat 
deze dan meer te maken hebben met goddelijke wetten. Ik weet het niet. Ik bedoel 
goddelijke intelligentie die verder gaat dan dit menselijk kader. Of definitie. 



 

En op de een of andere manier ga ik met deze 4 komen. In principe de 1e is, ik besta. Als 
een bewust wezen besta ik. Zoals ik kan zien en mezelf observeren, ik ben. Ik ben. En dat is 
de 1e wet. De 2e wet is dat alles één is, en één is alles. Alles dat er is, is alles dat er is. Er is 
niets buiten van alles dat is. En alles dat er is, is samenhangend met alles wat er is. Er is een 
relatie tussen alles wat er bestaat met al wat er bestaat. Hoe Vissen is dat! Nummer 3. Wat 
ik uitzet, komt terug. De wet van karma. De wet van oorzaak en gevolg op een andere 
manier. Het is niet gewoon… elke daad creëert een gelijke en tegengestelde reactie. Het 
heeft te maken met gedachten. Misschien met vibraties. Met liefde. Met ideeën. Met 
woorden. Het is niet allemaal gewoon Maagd, fysiek tastbaar. Het is energetisch. Dus Vissen 
kunnen meer doen… en dan de 4e wet. Ik stak 3 vingers omhoog. Dat was goed. En de 4e 
wet. Alles verandert. Behalve de eerste 3 wetten. Dit is een zeer basale oneindige potentiële, 
oneindige goddelijke intelligentie schepper, bron. En dus dit…het Vissen-Maagd staat 
vierkant naar Tweelingen-Boogschutter. Toch? En Tweelingen-Boogschutter staat in 
oppositie met elkaar. Dus wat we hopen is dat Jupiter heerst over Mercurius. Dat we in een 
morele realiteit leven. En een morele waarheid. Die dan leiding heeft over onze Mercurius. 
Maar het is nu interessant om in een zekere zin de Knopen omgedraaid te hebben. De 
Noordknoop van de Maan staat in Tweelingen. Dus er is nu een sterke nadruk op gelegd. Ik 
wil niet zeggen welke… ik ga niet ingaan op evolutionaire fasen. Welke hier echt inkomen. 
Maar dit is nu een tijdsperiode waar Mercurius, als de heerser van de Noordknoop, een heel 
overheersende energie is. Dus mensen kijken meer via hun zintuigen. Meer door wat ze 
zien. Wat ze lezen in de onmiddellijke… en ze beginnen met punten te verbinden volgens… 
punt. En het is de Zuidknoop die door Boogschutter gaat. Beheerst door Jupiter. Dus, dit 
alles, voor mij om tot dit punt te komen en zeggen dat dit een lang einde is.  

Ik denk aan de mantra voor vandaag en het visioen dat ik had was zoals een goederentrein. 
Die het station inkomt en vertraagt. En ontladen wordt. Dit is zoals het gehele patriarchaat. 
Of duizenden jaren van de manier waarop we onze waarheid hebben georganiseerd. Onze 
realiteit. Onze moraliteit. Komt stil te staan. En we worden ontladen. We krijgen de 
resultaten. En dit zal over een lange tijdsperiode gaan. Het is gebeurd gedurende het hele 
jaar 2020. Welke ik altijd heb gelabeld als het jaar van de transformatie. Van dood tot 
verrijzenis. En wanneer komt die verrijzenis? Dat is wat de mensen me vragen. Vrij 
regelmatig. Wanneer zal dit voorbij zijn? En jammer genoeg gaat het blijven aanslepen. En 
een deel van dit aanslepen… vele astrologen zijn aan het juichen. Jupiter conjunctie 
Saturnus! Op 21 december. En dan het zonnewendepunt. En dit gaat de nieuwe cyclus 
starten. Maar we moeten echt wat dichterbij kijken. We moeten wat dichterbij kijken om te 
kunnen zeggen; oké, ten eerste hebben we deze Maansverduistering die komende zondag 
zal plaatsvinden. Dan 2 weken later, hebben we de Zonsverduistering. En laten we eens 
kijken naar die verduisteringen. Dit is een Noordknoop Maansverduistering. De Maan staat 
op haar eigen Noordknoop. Dit is een tijd waar er heropstanding kan zijn van  onderdrukte 
emotionele patronen. De Maan is het verleden. Die langs komt bij haar eigen Noordknoop. 
Dit is een tijd waar het verleden voor onze gezichten opduikt. Dit kan door confrontaties zijn. 
En dan hebben we nog 2 weken. Terwijl ze rondreist sluit ze die cyclus. En het is interessant 
want dit is 11 graden verwijderd. Eigenlijk is deze verduistering geen volledige verduistering. 
Het is 11 graden van de Noordknoop. De Noordknoop staat op 20. En de Maan-Zon staat op 
8.38. Maar, over 2 weken van nu, die volgende Zonsverduistering. Op 11 december of 
zoiets. Staat op 23 graden. Trump heeft zijn Zon op 22. Zijn Knoop op 21 denk ik. Met de 
Mars-U.S. op 21. Met de huidige Zuidknoop op 20. Dit is een hele strakke conjunctie. Wat is 
het? Die Zonsverduistering is 13 minuten weg van Trump zijn Zon. Dus, wat ik ga zeggen is 
dat we nu wat gaan zien. Hij gaat door enorm grote, grote veranderingen en transformaties 
momenteel. En ze zijn nog niet klaar. Ze zijn er nog niet klaar mee. Door elke uitrekking van 



de verbeelding. Neptunus komt net in vierkant met zijn Zon en Maan. Hoe dan ook. En ook 
moeten we voor dit alles kijken naar de U.S. Maar wat gebeurt er op die Zonsverduistering 
hangt er van af wat er gebeurt op de eerste Maansverduistering. Wanneer je deze 
onderdrukte emoties hebt, wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Kijk je? Sta je open? 
Voel je? Bespreek je het? Deel je het? Communiceer je? Of, ga weg. Het werd verdrongen. 
Nu wordt het onderdrukt. Het braakte automatisch uit. Maar ik weet dat het me niet bevalt 
wat ik zie. Dus ik ga het absoluut terug in de kelder gooien. Zet die leeuw terug in de kooi. 
Dus, als het teruggaat in de vergeving of onderwerping of… 2 weken later kan er een hele 
grote ontploffing plaatsvinden. Als het een aha is, dit zijn oude patronen. Ik moet dit 
veranderen. Ik moet dit loslaten. Ik moet evolueren. Ik moet vooruit gaan. Nou, dan kan de 
Zonsverduistering…! Een grote, enorme onthullingen. En natuurlijk iedereen… We hebben 7 
miljard verschillende manieren van mensen om deze specifieke tijd te beheren. Dus er niet 
alleen die manier. Of één weg dat gaat gebeuren hier. Sommige mensen doen… andere 
mensen doen aha. Maar dan! Wat ik zie wat er daarna gebeurt. Dan hebben we de Jupiter-
Saturnus conjunctie. En ze verlaten allebei Steenbok. En Mercurius blijft door Boogschutter 
gaan. De Zon gaat door Boogschutter naar Steenbok. Venus komt uit Schorpioen in 
Boogschutter, in Steenbok. En wat hebben we? We hebben deze Maan, Zon, Mercurius, 
Venus, Jupiter, Saturnus en Pluto. Allemaal binnen 31 graden van elkaar. Tegen midden 
januari. Markeer je kalenders voor 13 januari. Dit is enorm krachtig. Dus, zelfs… wat ik zeg 
is; we zouden kunnen zeggen, oh ja Jupiter stond al conjunct naar Saturnus. Of we hebben 
de Zonsverduistering al gehad. Maar wat ik zeg is dat alles wat is opgebouwd gedurende 
heel 2020, gaat echt in januari 2021. Dat we echt het einde gaan zien van… de trein is 
ongeladen. Nu is het tijd om..! Verdwijn. Begrijp je wat ik bedoel? Wanneer dat… we gaan 
dat ook hebben… tegen de 13e is er een nieuwe Maan. Er is een andere nieuwe Maan in 
Steenbok. Het is geen verduistering, maar het is een nieuwe Maan. En daar gaat echt alles 
mee beginnen. Vaak, vooral nadat Mercurius en Venus overgaan in Waterman. We gaan 
beginnen met dingen te zien in februari. Dingen gaan voorwaarts. Maar, we zitten nu in dit 
patroon waar onze neus in onze problemen wordt gehouden. Het is van; oké kijk hiernaar! 
En voel dit! En wordt bewust van je verleden. Van je patronen.  

En dus dit is waar de mantra… dit is hoe de mantra is ontstaan voor mij deze week. En dat 
is: Het heden en de toekomst groeien uit het verleden. En alles wat ik heb gezegd en 
gedaan. Bezitten en voelen, lachen en huilen brengen ons samen als één. En dit doet me 
denken… het is een beetje sentimenteel, maar de liederen voor deze week. De eerste waar 
ik aan denk is Jackson Brown, Doctor my eyes. Dokter mijn ogen hebben de jaren gezien en 
de langzame parade van tranen zonder huilen. Nu wil ik begrijpen. Ik heb alles gedaan wat ik 
kon om het kwade en het goede te zien zonder verstoppen. Je moet me helpen als je kunt. Ik 
bedoel, de tekst van dat lied is gewoon buiten de hitlijsten. Geweldig. En, ik dacht aan een 
andere. Waar het Dave Mason betreft. Er is geen goede man, er is geen slechte man. Er is 
gewoon jij en ik en we zijn het gewoon oneens. Dit is uit de polariteit komen. Van goed of 
fout in het oordeel van goed en slecht. Dat kan leiden naar geweld. Waar oorlogen mee 
beginnen. Doet mensen en relaties scheiden. We zijn allemaal mensen. In de energie komen 
van Vissen-Neptunus waar ik vorige week over sprak. Is in een medelevende vergeving. 
Vergeving van onszelf. Voor het niet weten. Dat ik het mis heb. Voor het handelen uit ons 
trauma. In plaats vanuit ons hogere potentieel. Leidt naar vergiffenis, medeleven en begrip. 
En aanvaarding van onze broeders en zusters. Als bizarre onwetende idioot of gek die wij 
denken dat ze zijn. We kunnen hieruit komen. In het rijk… dat is waarom ik gevoel steek in 
de mantra. Bezitten en voelen. En natuurlijk als dit einde eraan komt. Deel van deze Maan-
energie. Deel van Venus in Schorpioen is loslaten. Van sommige dingen die misschien 
gekoesterd werden die ons gediend hebben. Ons heeft vastgehouden. Ons heeft gesteund. 
Dit loslaten van het verleden is niet zomaar iets als een theoretisch iets. Het kan neerkomen 



op zeer menselijke emoties van verdriet. En verlies. Verlating. Verwaarlozing. Heel diepe 
krachtige fundamentele wortelchakra gevoelens. Deze vulkanische lava kan ontstaan als de 
Maan door haar Noordknoop gaat voor deze Maansverduistering. Waar de Aarde precies 
tussen de Zon en de Maan staat. Laten we allemaal mensen zijn. En in die menselijkheid is 
er geen goede man, is er geen slechte man. Er zijn graden. Er zijn mensen die slechte 
dingen doen. Geen slechte mensen. Ja, dus er is gewoon een soort van… we kunnen in 
deze plaats komen. Ja, waar we samenkomen. Daar is een ander lied. Al deze dingen 
veranderen in liederen. Oké, hoe dan ook. Ik zou nog wel even kunnen doorgaan. Maar er is 
nog altijd volgende week. Voor nu wil ik die mantra nog 1 keer geven en dat is. Het heden en 
de toekomst groeien uit het verleden. En alles wat ik heb gezegd en gedaan. Bezitten en 
voelen, lachen en huilen brengen ons samen als één. Dat je mag samenkomen als één. Of 
het nu Thanksgiving is of niet. Of het nu de feestdagen zijn of niet. Dat we allemaal mogen 
samenkomen als één. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

 

 


