
Het Pele-Rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel, 4 november 2020 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. En het is 4 november 2020. En we 
zitten vol in het regenseizoen. Hier is Costa Rica regent het buiten. Dus ik ben terug naar de 
software. Oké dus laten we eens kijken naar wat er aan de hand is. Zoals je kunt zien staat 
Venus op 9 graden vandaag, woensdag. Mars staat op 15. Ik ga praten over Venus oppositie 
Mars. Hier kun je Jupiter zien. 21 Graden. Komt tot 22 graden Pluto. Je kunt de Maan zien 
hier in late Tweelingen. En laten we vooruit gaan. Zie je die Zon? 12 Uranus 8. Dus, dat was 
ongeveer 4 dagen geleden. We hadden de Zon exact oppositie Uranus. Maar de invloed 
daarvan is er nog steeds. Dus hier gaan we. Morgen. Boem. Tegen morgen gaat de Maan 
Kreeft in. En het komt in een heel fijn driehoek. Oké hier. Zon-Maan driehoek. Heel erg mooi. 
Maar kijk naar deze rode lijn. Ze komt in een vierkant met Venus oppositie Mars. En het 
interessante ding is… we blijven vooruit gaan. Tegen vrijdag hebben we Mercurius, die net 
direct gegaan is, in een exact vierkant met Saturnus. Dus het blok, de blokkering van 
communicatie. En stemmentelling. En weet je dingen… ik bedoel je kan het vierkant zien dat 
bezig is tot vrijdag denk ik. Daarna gaan de dingen zich openen en wat verminderen. En dan, 
we blijven vooruit gaan. Maan gaat Leeuw in. En dan, blijft doorgaan. We willen blijven 
doorgaan hier. Want wat we kunnen zien… ik vraag me af… ga er door heen. Tegen 
komende maandag, het fijne dat ik hier zie is de Zon in een mooi driehoek met Neptunus. Na 
de exacte oppositie van Venus naar Mars. Oké, we hebben dingen die beginnen te 
verschuiven. Dingen beginnen een beetje te verlichten. Daar ga ik meer over praten. Zelfs 
komende woensdag, Mercurius gaat Schorpioen in. Nadat hij in Weegschaal is geweest. 
Herinner je dat hij eerst in Schorpioen ging. Ging dan retrograde terug in Weegschaal. Maar 
wat ik je vandaag echt wil tonen is, kijk naar deze Mars. Mars staat op 15 graden 16 
minuten. Maar laten we het een beetje terug spoelen. Dan kunnen we zien dat Mars op die 
graad staat. 15.56 van 3 november. Laten we vooruit gaan. 15 Graden. 15 Graden. 15 
Graden. Stationeert. Zie je die kleine s daar betekent stationeert. Blijf vooruit gaan. Blijf 
vooruit gaan. Stationeert. Nog steeds op 15 graden. Tot 25 november. Dan gaat hij naar 16 
graden. Dat zijn 3 eenzame weken van Mars op 1 enkele graad. De 16e graad van Ram. Ik 
moet het Sabian symbool delen van dat met jou. Het andere punt dat ik met je wil delen 
vandaag is dat Jupiter ook van, hier gaan we, Jupiter 22 graden 2 minuten, 22 graden. Kijk, 
van 7 november blijft Jupiter op de 22 graden. Raakt Pluto. Dit zijn zulke strakke orbs. Dus 
het is eigenlijk een week dat Jupiter op dezelfde graad blijft van Pluto. De laatste keer dat 
Jupiter conjunct Pluto stond was 5 april. Jupiter kwam direct over Pluto. Dan ging hij 
retrograde. Kwam over Pluto voor een 2e keer. 30 juni en ging direct. En nu is het de 3e, 
laatste pad van Jupiter-Pluto. De heerser van pandemieën. Dus wat ik zie en wat ik hier 
verwacht is dat we deze piek echt zullen raken. Deze 3e piek. De 3e golf hier. 12 November is 
Jupiter grote hoeveelheden van Pluto. Soms transformaties inclusief fysieke dood. En we 
zullen zien dat waar we echt naar uitkijken als astrologen is 21 december. Wanneer Jupiter 
en Saturnus allebei Steenbok verlaten. En het nieuwe teken van Waterman ingaan. En een 
nieuwe cyclus van 20 jaar begint. Maar er zullen genoeg Pele-rapporten zijn tussen nu en 
dan. Dus ik ga nu stoppen met deze opname. En kijken naar de camera. En je vertellen over 
wat dat allemaal betekent voor ons.  

Hallo iedereen. Wat een tijd. Wat een dag. Mercurius vierkant Saturnus. Het is de bedoeling 
dat ik een Pele-rapport geef en praat over Mercurius. Over astrologie wat veel verder gaat 
dan Saturnus. Het is zelfs in de mantra van vandaag. En de energie rond deze week is dat 
dingen moeilijk zijn om uit te leggen. En verdwalen in het oppervlakkige. Het materiaal. 
Materialisme. Het gevoel dat alleen onze 5 fysieke zintuigen in staat zijn, capabel zijn om 
ons ‘realiteit’ te geven. Dat realiteit beperkt is tot onze beleving van de fenomenale materiële 



wereld via onze 5 fysieke zintuigen. Dat er geen spirituele wereld is. Of goddelijke 
intelligentie of…? Dit is materialisme. En materialisme in antroposofie is de Aramonische 
kracht van het stollen. Beton dat droogt. Denk aan beton dat droogt. Het wordt harder en 
harder en harder. En het leven kan kouder en harder en harder en kouder aanvoelen. En dit 
is Saturnus. De heer van tijd en ruimte. En echt het draait allemaal om concentratie. Dus wat 
ik vandaag naar voren wil brengen en ik vind het heel interessant. Deze Sabian symbolen 
zijn altijd zo relevant voor deze tijdsperiode dat ik ze naar voren wil brengen. Maar ik wil niet 
mijn heel Pele-rapport lezend doorbrengen van de interpretaties. Dus ik type ze uit in de 
notities. Ja! Oké. En het eerste dat ik wil doen is, zoals ik je liet zien in het begin. Mars is… 
Mars ging naar 27 graden van Ram. Dit symboliseert onze wil om te gaan, doen, handelen. 
Beweren, beschuldigen, doordringen. Wanneer Mars-energie omhoog gaat naar Ram en 
zegt: “Oh, wacht een momentje. Wacht een momentje. Ik vergat iets. Ik moet terug, terug 
gaan. Ik moet teruggaan”. Dus we hadden deze Mars die retrograde ging. Sinds eind juli. En 
het is 14 november! Mercurius ging net direct. Nu ben ik op 14 november. Dingen beginnen 
echt direct te gaan. Dus het zal echt een verlichting zijn. Er komt een ontspanning van 
spanning. Na 14 november. En dingen gaan in beweging komen. Mars vooruit. Direct. Dus, 
maar op dit moment lijkt het op een pauze, pauze, pauze. Het is nu op deze graad. Op de 
16e graad van Ram. En die 16e graad van Ram, het symbool, het Sabian symbool voor dat 
is: natuurgeesten worden aan het werk gezien in het licht van de zonsondergang. 
Afstemming op de potentie van onzichtbare krachten van de natuur. Afstemming van het 
onzichtbare, immateriële spirituele krachten van de natuur. En hij praat verder over hoe in 
een biosfeer… ik denk daaraan en misschien zet ik het hier een link in naar de machten van 
10. Het is video die start met mensen die gewoon in een park zitten. En dan gaat het uit naar 
de machten van 10. Waar ze… waar ze naar de verre kosmos gaan. En dan komt het 
binnen. Gaat naar beneden langs het atoom. Het niveau van de molecule, atoom, kwark. En 
alleen al om je dit spectrum te geven waarin we bestaan. En we zijn niet in staat om de 
totaliteit van alle krachten aan het werk te zien die onze levenservaring creëren. En dus 
zoals ik zei, ik ga het niet voorlezen maar dit laatste stukje wil ik wel voorlezen. Als dit 
Sabian symbool in het bewustzijn van iemand die betekenis zoekt, reikt, moet het gezien 
worden als een uitnodiging om hun geest te openen. Voor de mogelijkheid om het leven 
holistisch te benaderen. En niet op rationele intuïtieve manier. Het ego denken. Die rationele 
geest die dingen wil zien. En statistieken. En cijfers. En zaken. En stemmen. En het wil alles 
in kleine doosjes plaatsen. En de balans opmaken. En met al deze statistieken gaan we 
bepalen van wat waar is. Echt. Belangrijk. Niet belangrijk. Winnaars. Verliezers. Het is 
allemaal lineair en logisch. Maar het leven is niet lineair en logisch. De dood is niet lineair en 
logisch. En astrologie brengt dit tot ons opnieuw en opnieuw en opnieuw. De grootse 
mysteries van het leven. Waarmee we in het bijzonder zullen geconfronteerd worden 
gedurende heel 2021. Als Neptunus vierkant staat met de Maansknopen. Wat nu al is binnen 
een paar graden. En het zal alleen maar intenser worden. Waar de paradox… de paradox 
van de matrix versus buiten de matrix staan. De Cabal en de complotten versus de realiteit 
en dit en de wetenschap en… Dit alles zal een zeer krachtige opleving zijn van verwarrende, 
vervormde versies van wat er echt aan de hand is. Ik wil gewoon denken en enkele 
voorbeelden ter sprake brengen hiervan. Een voorbeeld hiervan; ik was vroeger een 
aannemer. Ik bouwde huizen in Californië. En ik had ook een ander werk waar ik werkte met 
criteriasystemen. Het had uitzicht op het geheel. De kerel was een architect voor 
ziekenhuizen. En ik heb met blauwdrukken gewerkt om huizen te bouwen. Je had een 
pagina voor de elektriciteit. Een pagina voor de loodgieterij. Een pagina voor de fundering. 
Je had 4 of 5 pagina’s. Raad eens. Voor een ziekenhuis heb je een stapel blauwdrukken. 
Dat zouden een paar 100 pagina’s kunnen zijn. En we zouden door deze honderden 
pagina’s gaan. En dit zijn blauwdrukken. Dit zijn geen normale papierformaten. We praten 
over een enorme… om naar een bepaalde operatiekamer te kijken. Je hebt een pagina 



voor… en je moest de handdoekdrager op de juiste plaats zetten. En de spoelbak en de 
loodgieterij… en de afvalverwijdering. Ik bedoel alles wat erin gaat, in de constructie van een 
ziekenhuis, is extreem moeilijk om te doorgronden. Ik, ik… en dit werk bracht ik echt mee 
naar mijn huis. Wanneer je in een straat rijdt en je kijkt naar een gebouw. Of je kijkt naar een 
ziekenhuis. Het is…  je kunt op geen enkele manier alles begrijpen wat er bij het creëren van 
dat ziekenhuis is gebeurd. 

 

Laten we eens een andere bekijken. Heel voor de hand liggend. Een mens. We hebben huid. 
We hebben wenkbrauwen, ogen, neus, mond, tanden. Je weet wel…! We zijn eigenlijk dit. 
Maar als je de huid afpelt. Of je probeert uit te zoeken wat de levenskracht is. Die eigenlijk 
wakker wordt en gaat slapen. En beweegt. En eet. En alles wat er gaande is binnenin een 
mens. De oppervlakte is bedrieglijk. Dan, ga gewoon in psychoanalyse. Of wordt een 
astrologische raadgever. En spreek met een persoon. Je ziet… we zien al deze mensen die 
door de straat wandelen of in de supermarkt of… En je denkt... En je praat een paar minuten 
met hen. Of je krijgt een idee. Ga in hun biografie. Wat hebben mensen meegemaakt? Wat 
hebben mensen gezien? En gevoeld? En gehoord? Ga terug. Hoe meer je in hun biografie 
gaat hoe meer je ziet dat een mensenleven zoveel meer is dan wat jij aanvankelijk…wat het 
lijkt te zijn. Wij zijn psychische spirituele wezens. Voorbij zoveel van deze tijd en ruimte. En 
dus wat we kunnen begrijpen is met deze val. Het lijkt of Aruman komt. Aruman is incarnatie. 
Aruman in dit materialisme is verdieping, versterking, verharding. Meer en meer. En het is 
aan ons als individueel, levend, ademend, spirituele wezens om eer te geven. Om te 
herkennen. Om de onzichtbare spirituele werelden uit te nodigen in ons psychische leven. In 
ons emotioneel leven. In onze gesprekken. In onze relaties. En geef het leven. Wij zijn 
vertegenwoordigers van het leven. En wanneer we de natuurgeesten herkennen. Wanneer 
we de onzichtbare krachten aan het werk herkennen willen we dit delen. En ik moedig je aan 
om je hierop te concentreren. Want ik zal je zoveel vertellen dat op het einde zo veel dingen 
komen en gaan. Maar onze spirituele ziel is veel eeuwiger dan de tijdelijke structuren. 
Creëerde de instellingen. De politieke instellingen. De religieuze instellingen. We gaan…kijk 
naar deze verkiezingen. Het is elke 4 jaar. En we kunnen verstrikt raken. We kunnen verstrikt 
raken in het uitwendig uiterlijk. En ik zal je nu zeggen: Aruman, zelfs de spirituele wereld 
werkt met en door culturele… zij zijn spirituele wezens voor individuen. En dan zijn er 
zielsgroepen. En er zijn spirituele overzielen. En het overzien van de maatschappij, culturen, 
naties. Ik… je weet wel, er is een nationale ziel. Het gaat verder en verder en verder en 
verder. En wat ik echt kan zeggen is dat… laten we gewoon… als we hier een beetje naar de 
energie van de Cabal kijken. En het droogleggen van het moeras. En Trump die erin komt. 
En werkend met de samenzweringen rond dat er een diep donker Deep State is die de 
zaken beheren. En de democraten staan aan deze kant. En ik zal je eens iets zeggen; er zijn 
diepe donkere krachten. Ik geef er niet om. Je kunt ze democraten noemen. Republikeinen. 
Socialisten. Communisten. Er zijn diepe krachten aan het werk. Ongeacht wie we kiezen. Als 
het niet 1 diepe macht is dan is het de andere diepe macht. Als het niet 1 Deep State is dan 
is het andere de Deep State. En het zal op deze manier blijven doorgaan. En wat ik wil is 
gewoon geconcentreerd blijven op het niet verliezen van onszelf. Om niet teveel te veel 
worden afgeleid. En getrokken worden uit onze eigen persoonlijke zielsevolutie. Door 
omstandigheden en condities die we niet gaan veranderen. En hoe ouder dat je wordt, hoe 
dichter tegen je sterfbed als je het einde van je leven benadert. Je zult blij zijn met de 
hoeveelheid aandacht, tijd en energie die je aan je persoonlijke relaties besteed hebt. Aan je 
persoonlijke gedragingen. Aan je persoonlijke spirituele groei. Aan je persoonlijke 
zelfbeheersing, discipline, volwassenheid, moraliteit. Persoonlijk. Persoonlijk. Persoonlijk. 
Persoonlijk. We zijn alleen geboren en we sterven alleen. En zo veel van wat er momenteel 
aan de gang is een, ik wil niet zeggen dat het een afleiding is, maar het is verder. We zijn 



dat… we hebben de Zon in Schorpioen werkend met de krachten buiten onze controle. En 
dit is waar het belangrijk is voor ons. Hier is het Venus oppositie Mars. Venus op de 16e 
graad. In het teken van Weegschaal. Het symbool, het Sabian symbool daarvoor is: na een 
storm ligt een boot die aanmeert op het punt om gereconstrueerd te worden. De noodzaak 
om in werking te blijven. Stabiele verbindingen tussen het grootse onbewuste en het 
egobewustzijn. We zien de zee als symbool voor dit grootse onbewuste. En het land als 
zijnde ons egobewustzijn. En we bouwen boten. Om te gaan en ons te wagen om uit ons 
egobewustzijn te gaan. Voor voeding. Voor vis of voor de zee. Zelfs voor ontspanning. Maar 
we gaan niet te ver van de kust. Want het kan gevaarlijk zijn daarbuiten. Er kunnen orkanen 
zijn. Zoals Etta. Er kunnen alle soorten van… dus en vaak met orkanen of de onbewuste 
krachten, de onbewuste spirituele krachten vernietigen of verwoesten. We kunnen een 
slechte reis hebben. We kunnen een overdosis nemen. We kunnen psychisch geknepen 
worden. Geduwd. Het onbewuste kan echt een manier hebben om ons evenwicht te 
verstoren. Onze gelijkmoedigheid. Onze tevredenheid. Onze blijheid. Onze 
gemoedstoestand. Dus Venus, wat staat voor vrede, liefde en harmonie beweegt zich door 
Weegschaal. Zegt dat we ons moeten voorbereiden. We moeten de pier voorbereiden. We 
hebben het echt nodig om te kijken naar waar we contact maken met de krachten buiten 
onze controle van Schorpioen. Van Steenbok. Jupiter en Pluto in Steenbok zijn grootse 
krachten buiten onze controle. We gaan de uitkomst niet controleren van vaccinaties. De 
WHO. De verkiezingen. We kunnen ons deel doen. Ja zeker je kunt stemmen. Ik zeg je niet 
dat je niet mag deelnemen. Ik ben gewoon… ik wil dat allemaal uitbalanceren. Dat we niet te 
verdwaald raken in wat buiten onszelf ligt. En we willen niet noodzakelijk ons isoleren en 
kluizenaars worden. En de buitenwereld negeren. We zijn in deze plaats waar onze pier is, 
de beschadigde pier. Ik bedoel; hij kan praten over… deze kan ik voorlezen. Het is beetje 
korter. Maar het is eigenlijk… het brengt ons levendig het besef dat wat we bouwen om ons 
te kunnen onttrekken aan een solide geïndividualiseerde en bewuste basis van de werking, 
waarschijnlijk zal worden beschadigd door nog onbekende kosmische krachten. De zwakke 
band tussen 2 rijken moet voortdurend worden hersteld. Dit is waar meditatie in het spel 
komt. Dit is waar overpeinzing, waar gebed, waar transmissie, sjamanisme en plant 
geneeskunde komen. Je wilt echter, welke manieren, wegen je ook gebruikt, je openen naar 
de werking van de goddelijke spirituele werelden. Naar de realiteiten die bestaan. In die 
meer oneindige rijken. Dan deze tijdelijke fysieke rijken van de maatschappij en de fysieke 
wereld. We willen dus echt… we zitten in het midden. We zitten in het midden tussen geest 
en materie. En je moet daar blijven. Raak misschien niet te verdwaald in de materiële 
wereld. En laten we niet vergeten dat we fysieke lichamen hebben waar we voor moeten 
zorgen. Maar zoals hier zijn we! Dus de mantra van vandaag. En ik… Jezus help. Er zijn niet 
velen die zullen begrijpen wat ik weet maar ik vind het moeilijk om uit te leggen. Er is zo veel 
meer dan wat het oog ontmoet. Ik ben vernederd door de reikwijdte van het plan. Er zijn 
enorme krachten in het spel. En het is echt door een gevoel van nederigheid. Door een 
gevoel opent deze nederigheid ons. Het opent onze kwetsbaarheid. Het opent onze 
waarneming. Er is een deel hier dat je zult lezen wanneer je ziek bent. Wanneer je ziek bent. 
Wanneer je materiële lichaam uitgeput is en je in… juist wanneer je bijna in slaap valt. Dat is 
wanneer je de natuurgeesten ziet. Dit is wanneer je de geesten aan het werk ziet. Heel vaak. 
Wanneer we ego doelgericht zijn. En wanneer worden we vast zitten, afgeleid en ingepakt in 
het geld en de financiën. En het najagen van dit. En het nodig hebben van dat. Je ziet de 
enorme werking niet. Van de mystieke magische wereld. Het is alleen als je vertraagt. En op 
sommige manieren. Deze Covid, het virus of de ziekenhuisbedden die vol liggen met 
mensen. Deze individuele mensen zijn eigenlijk verzwakt. Soms verzwakt Cheiron de 
gewonde genezer ons. Dat we onze waarneming openen naar werelden die verder gaan dan 
waar we mee gespeeld hebben. En we komen in het echte zielswerk van waarom we 
geïncarneerd zijn in de eerste plaats. Ik probeer te zeggen ook al is het moeilijk om uit te 



leggen. En er zijn misschien maar enkele die geloven in het krijgen van dit Pele-rapport. 
Maar dat is het leven. Oké nog een laatste keer en dan laat ik je met de mantra voor deze 
week. Herhaal dit opnieuw en opnieuw. Ik doe het. Ik doe het. En het heeft een effect. Er zijn 
niet velen die zullen begrijpen wat ik weet maar ik vind het moeilijk om uit te leggen. Er is zo 
veel meer dan wat het oog ontmoet. Ik ben vernederd door de reikwijdte van het plan. Moge 
je in alle nederigheid de spirituele werelden waarnemen, voelen en kennen. Namasté. Aloha. 
Zoveel liefde.  

 


