
Het Pele-rapport door Kaypacha. 

Astrologie voor de ziel, 2 december 2020. 

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. En ja, het regent. Dus ik ga niet te 
ver. Maar ik wilde echt met jou naar deze bananen kijken vandaag. Dit is de eerste tros. Er 
zijn er zo 4. En ik hou gewoon van deze bananen. Ik hou van de natuur. Vorige week had ik 
het over de natuurwet. We kunnen het een beetje meer hebben over natuurwet. Maar laten 
we eerst in enkele van de aspecten komen. Dit wilde ik je laten zien. Dit is gloednieuw. Kijk 
naar deze gloednieuwe. Kijk naar de spiraal. Hoe die baby opent. Zie je dat? Dat is gewoon 
geweldig. Dus de Maan staat in Kreeft. Van openspringen gesproken. Nieuw geboren 
banaan. En het gaat naar Leeuw. Tegen vrijdag. Dus, dingen zullen oplichten. Als het door 
Kreeft gaat, natuurlijk. Het zal in oppositie komen te staan met de gehele directiekamer 
daarboven. 

En dan gaat ze Leeuw in. Een beetje oplichten. En dan zal ze een paar dagen in Leeuw 
blijven. En dan gaat ze verder naar Maagd. In oppositie met Neptunus. Vierkant met de 
Maanknopen. Dus dat… zelfs vierkant naar de Zon. Dus, we krijgen dat derde kwartier 
vierkant. Ook, en dat komt eraan….laten we eens… dat is exact op…Ben ik een slechte 
astroloog of wat? Waar is de Zon vierkant de Maan? Ik weet het niet. Het is komende 
maandag of zoiets. Kijk eens naar deze bananen hier. Bekijk deze baby. Dit is de nieuwe. 
Dat en deze… het is een enorme grote klepel die naar beneden komt daar. En dan openen 
de bladeren van de klepel. En de kleine baby bananen komen eruit. En dan dat blad, dat 
blad valt er dan af. Zie je, dit zijn de bladeren van de klepel als de bananen daaruit 
tevoorschijn komen. Dus dat is heel speciaal. De Maan beweegt dan door Maagd tegen 
dinsdag. Haalt het tot  in Weegschaal. Laten we naar hier gaan voor de 4e. Hier is de 4e 
banaan. Bende. Werkelijk geweldig. Houden van deze bananen. En het ding is dat ik naar 
buiten zou komen en de machete nemen. En enkele van degene die dood zijn afkappen. 
Weet je, dood is een deel van het leven. En dat wilde ik niet doen. In het bijzonder met 
Venus die door Schorpioen gaat. Het teken van de dood. Zij zal driehoek staan met 
Neptunus op zaterdag. Ook inconjunct Mars. En dan op zondag staat ze ook conjunct naar 
Mars. En verder gaan. Ik ga gewoon mee. En achteruitgaan. Ik word drijfnat, want de regen 
gaat door. Vandaag wilde ik vooral praten over Eris vierkant Pluto. En Jupiter die in zijn 
definitieve afsluiting komt. De balsamische-fase conjunctie met Saturnus. Ja. Dus, laat me 
kijken naar de camera. Serieus worden.  

Waar willen we vandaag over praten? Astrologie! Wat we aan het doen zijn; we komen af 
van die Maansverduistering. Oké. En de Maan is zich aan het omhullen. Komt in het derde 
kwartier. Dus we zitten in deze fase. De Maan is aan het afnemen. Oké, het bouwt op. Dat 
vierde kwartier staat op 16 graden Maagd. En we hebben Neptunus daar op 19 graden 
Vissen. 18 Graden. We hebben de Knopen op 19. Dus het is een heel strak, groots kruis, 
zoals ze dat noemen in astrologie. Dat komt eraan komende maandag. Oké, dat derde 
kwartier. Dus ze wordt kleiner. Wat rondgaat, komt weerom. Dus opnieuw, het is een soort 
van afsluiting na die volle Maan. Ze is dingen aan het afsluiten. En ik heb het gehad over het 
afsluiten van dingen. Einde. Voltooien. Afmaken. En het is een lang einde. De 1e visie die in 
me opkomt is hervormen. Het is alsof we ons leven hervormen. We hervormen de wereld. 
We hervormen onze identiteiten. En ik had de gewoonte om oude te renoveren huizen te 
kopen. En herstelde ze. Hervormde ze. Soms wilde ik een kamer toevoegen. Maar meestal 
wilde ik gewoon op men gevoel afgaan. Je personaliseert de plek. Trekt het plafond naar 
beneden. Het beschimmelde gedeelte. Je trekt het plaatwerk eraf. Haalt de ramen eruit. Je 
doet die oude deuren weg. Oké, je trekt het tapijt omhoog  en je ziet dat je vloeren moet 
vernieuwen. En de lichten en armaturen. En alles. En dit is waar 2020 over ging. 2020 ging 
over het afbreken. Trek het eruit. Verwijder de oude beschimmelde karkassen of wat dan 



ook. Haal de nesten uit de muren. Laat gewoon het leven eruit. Verlucht het. Maak het leeg. 
Laat het los! Jupiter, Pluto. Jupiter is de grote. Pluto is loslaten. Dit is het van grote jaar 
geweest van het loslaten. En volgend jaar zal de hervorming zijn. Oké. Dus we zijn op dit 
keerpunt nu. En ik wil gewoon blijven zeggen; deze Jupiter-Saturnus. Het is op 21 december. 
Ik kan niet wachten tot het 21 december is. De astrologie voor 21 december is absoluut 
geweldig. Tegen die tijd gaat de Zon Steenbok in. Maar ook, Mars gaat in een exacte 
conjunctie komen met Eris. Die ik graag Kali wil noemen. Eris is Kali. En deze staan op 23 
graden van Ram exact vierkant Pluto. Op 23 graden van Steenbok. Op hetzelfde moment 
dat Jupiter en Saturnus exact conjunct staan op 0 graden van Waterman. Op dezelfde dag 
dat Zwarte Maan Lilith voorwaarts is gegaan in een exacte conjunctie met Uranus. Het is 
alsof het allemaal echt…! Ik ga zeggen dat dit boem is. De definitieve afbraak. Vernietig. 
Verwijder. Reinig. Maak schoon. Opklaren. Veeg weg. Of het nu een orkaan is of een vuur. 
Of een relatie. Of werk of een economie. Of ik… dit is gewoon weggevaagd! En Mars. Mars 
is… Mars ging omhoog naar 28 graden Ram. Het komt terug door en het is gewoon zoals; 
mep, mep, mep. Heb je ooit boem, boem, boem gehad? Dit is Mars die voor de eerste keer 
voorbij kwam in de zomer in juni en juli. Weet je wel juli, boem! Mars komt erdoor. Bam! En 
dan gaat het retrograde. Toch? September, oktober. Bam! En nu komt hij terug voor de 3e 
stap. Bam! Het is van… 3 Slagen. Weet je in baseball, in het oude U.S.A krijg je 3 slagen. En 
dit is het. 3 slagen. Zij zelfs… ik denk dat ze dat hadden voor dronken rijden. Toch? Je kan 3 
snelheidsovertredingen krijgen. Maar bij je 3e overtreding moet je naar de gevangenis. Of 
wat dan ook. Dus, er is dit hele ding met een 3. De wet van 3. De Drievuldigheid. De 
driehoek. Brahma, Vishnu, Shiva. Vader, Zoon, Heilige Geest. Weet je dit magische getal 3 
is zoals: bij de 3e keer moet je het begrijpen. Dus dit is echt heel krachtig. Saturnus ging in 
Waterman. Een voorproefje van de toekomst. Ging terug naar Steenbok. Nu gaat hij vooruit 
voor die 3e stap. Dus we hebben deze gehele soort van energie die eraan komt tegen het 
einde van het jaar. Einde van 2020. Einde van Jupiter-Saturnus, 20 jaar. Einde van het 
Vissentijdperk. Einde van Kali-Yuga. Het einde van het patriarchaat. Het einde van Trump. 
Einde van einde van einde van. Er is het einde van wat ‘normaal’ was. Alsof er geen… De 
norm. Het conventionele. Steenbok heeft te maken met het conventionele. Het gevestigde. 
Routines en manieren waarop wij dingen hebben gedaan. Als een patriarchaat van 
duizenden jaren. Dingen worden… dit is een nieuw tijdperk die opkomt. En zoals de mantra 
van vandaag zegt: er is dit afbreken. Loslaten. Verwijderen. Het is beangstigend. We zijn 
kwetsbaar. Het is zoals het veranderen van kleding. Je moet naakt worden. Zoals je gaat 
zwemmen. En je gaat verkleedkamer. Zeker als het wat koud is. Of nog beter, je zwemt in 
een meer van een berg. Of zoiets. Maar je bent uitgekleed en je bent kwetsbaar. En we 
hebben deze inconjunct aspecten. Venus inconjunct Mars. Deze week van Schorpioen over 
naar Ram. Oké, we hebben enkele andere inconjunct aspecten. Die bezig zijn. En dit 
inconjunct is een aanpassing. Waar we deze aanpassingen moeten doen. Uit het gekende, 
veilige en vertrouwde in het ongekende, niet vertrouwde. En dit is dit moment dat we niet 
weten wat er komt. We weten niet of de dingen oké zullen zijn. Of het vaccin. Of dat het virus 
zal weggaan. Of het de immuniteit zal schaden. Of… we weten niet wat verder ligt in 2021. 
Astrologie geeft ons een soort van uitzicht. In wat er gaat komen. En ik kan daar later meer 
over zeggen. Maar vandaag wil ik het hebben over de fase waar wij inzitten. En hoe? Er is 
een soort van een oordeel. Jupiter en Saturnus. En ik had het over Boogschutter en 
Steenbok. Dit is moraliteit. Ethiek. Natuurwetten. En ook mensgemaakte wetten. 
Mensgemaakte religiën. Mensgemaakte politie afdelingen. Mensgemaakte overheden. En 
het is zoals dit volledige rijk. En dienen de wetten ons? Of blokkeren ze ons? Saturnus heeft 
te maken met grenzen. Jupiter is veel! Jupiter komt langs Saturnus. En het zijn veel grenzen. 
Jupiter is ook uitbreiding. Nu breiden we uit door nee te zeggen. We breiden uit door grenzen 
vast te houden. We breiden uit door zelfdiscipline. Door zelfbeheersing. Door volwassenheid. 
Jupiter is groot. Saturnus is volwassenheid en groei. Dit is een podium van grote groei. En 



het heeft grote verantwoordelijkheid nodig. En er is veel! Jupiter. Van plicht. Saturnus. En 
dus is dit een echt soort van groeispurt. Het is zoals de bananen die tevoorschijn komen uit 
die bloem in de vrucht. Wij zijn nu zoals bloemen die de vruchten gaan afwerpen. En dit is 
een langzaam tijdrovend proces. En ondertussen zijn we zeer delicaat. Die knop, die nieuwe 
banaan of die nieuwe bloem is extreem delicaat. Is extreem kwetsbaar. En het is heel erg 
bang. Het is heel angstig. Het is heel, je weet wel, kwetsbaar. Het kan gemakkelijk gekwetst 
raken. Verpletterd. Gedood. En hier wil ik een klein beetje ingaan op dit nieuwe woord, con-
spiritualiteit. Con-spiritualiteit. Is het samenzwering of spiritueel? Het is samengesteld. En ik 
wil gewoon benadrukken dat tijdens deze tijdsperiode van Neptunus vierkant de 
Maansknopen we misschien worden ontdaan van veel ven onze illusies. Misschien wel 
ontdaan worden van veel van onze dromen. Of veel van onze fantasieën. Zoals Icarus. Dat 
jeugdige, onschuldige, vliegend met zijn vleugels gemaakt van was. Vliegt te dicht bij de Zon. 
De was smelt. En Icarus valt in de zee. En we hebben de Noordknoop van de Maan in 
Tweelingen. Ik deed een klein interview. Oh ik deed alles over Tweelingen. Voor de 
gemeenschap. Ik heb een gemeenschap, de New Paradigm Community. Je sluit je daarbij 
aan. En ik doe wekelijks video’s en dingen. En ik sprak over Tweelingen. Niet alleen Castor 
en Pollux. Maar Clytemnestra en Helen. Ze waren een vierling. Niet gewoon tweelingen. Ze 
hebben veel te maken met het licht en de duisternis. Het hemelse en het aardse. Ik ga niet 
dieper in op die Tweelingen nu. Want ik wil dit echt benadrukken dat heel vaak, en in het 
bijzonder in het patriarchaat, in het bijzonder op de oude manieren, vroeger, dat 
kwetsbaarheid of angst beschouwd of gelabeld werd als zwakheid. En dat als jij bang was, 
was het omdat je zwak was. Of je bent een baby. Of je bent een watje. Er is iets zoals: je 
bent niet stoer. Je bent niet sterk. Je bent niet groot. Je bent niet… We hebben deze 
mannelijke Mars definitie van wat het is om sterk te zijn. En angst hoorde daar niet bij. En ik 
wil gewoon… en deel van dit kan ook dan zijn tijdens deze drempel ervaringen. Dit is een tijd 
zoals ik zei, we gaan door dit oog van de naald. We gaan door dit geboortekanaal. We 
steken de brug over naar het nieuwe tijdperk. Naar een nieuw paradigma. En het is net zoals 
in Costa Rica waar je een paar rijbanen hebt. En ze versmallen, versmallen, versmallen tot 
de brug met 1 rijstrook. En het is een verkeersopstopping. Of de boot. De boot. We laden 
allemaal op een boot. En die boot vaart richting het nieuwe tijdperk. Of het nieuwe 
paradigma. En je kunt maar zoveel meenemen. Ik denk dat ik door de TSA ga. En laat ze 
mijn waterfles nemen. Of mijn tandpasta laten nemen. Dingen nemen. Je weet wel; oh dit 
kan je niet meenemen op het vliegtuig. Ze namen zelfs een keer mijn scheermes. Om te 
scheren. Ik dacht; kom op. Ik bedoel dit is zoals: je kunt het niet met je meenemen! Het is 
een dood. Het is een einde. Vaarwel zeggen. Kan ik zonder dat leven? Kan ik het doen 
zonder dat? Het is normaal om bang te zijn. Het is oké om bang te zijn! Wees bang. Ja het 
virus zou je kunnen doden. Je hebt gelijk! En er zijn mensen die in ontkenning gaan. Och 
wees niet bang! Wordt niet opgezogen in angst! Wees onbevreesd. Wees zoals Icarus. 
Negeer de realiteit. Negeer het gevaar. Dit is zoals een Neptuniaans Vissiaans gevaar op dit 
moment. Is om in illusies te gaan. En leugens. En onszelf te misleiden. Zelfbedrog. We 
hebben er zelf 1 zitten in het Witte huis op dit moment. Ik weiger om de realiteit te 
aanvaarden. Ik weiger te aanvaarden van wat is. En wat er bewezen is. En opnieuw 
bewezen. En dit is zo demonstratief. Dit is zo een spiegel voor zovelen onder ons. Die de 
realiteit willen ontkennen. 

En we worden met onze neus in de realiteit gewreven. Laat onze illusies los. Dit is… en wat 
helpt ons om dat te doen? Is niet door onze angst te ontkennen. Voel onze angst. Maar laat 
het ons niet tegenhouden! Dit is Cheiron in Eris. En dit is waar astrologie inkomt. En dit is 
waar de mantra over gaat. Evolutie en leven gebeurt volgens de cycli. Kijk naar de natuur. 
Natuur laat het ons zien. De banaan verschijnt, het rijpt. Je eet het of het valt. Het gaat dood. 
De bladeren gaan dood. Kijk naar de gloednieuwe bladeren. De mooie… kijk naar de mooie 



gloednieuwe bladeren. En wat gebeurt dan? De wind komt langs. De storm komt langs. En 
ze worden aan flarden gescheurd. En dan worden ze bruin, vallen ze af en gaan dood. Dit is 
gewoon… en dit is zoals de winter, lente, zomer en herfst. Het is gewoon het leven. Na elke 
nacht is er een andere dag. Na elke dood van een banaan is er een geboorte van een 
nieuwe banaan. Het zaad moet sterven zodat het opnieuw geboren kan worden. De cycli van 
ontvouwen. De cycli van worden. We gaan door deze Jupiter elke 12 jaar. Mars elke 2 jaar. 
Saturnus elke 28 jaar. We hebben al deze cycli. We zitten in deze Maancycli, het is echt, dus 
je kan echt een gevoel krijgen. Oké, alleen al de maandelijkse Maancycli. Maar zelfs de 
dagelijkse cyclus is zo krachtig. Ja? Dus astrologie zegt ons, de natuur zegt ons dat het oké 
is om los te laten. Het is oké om angstig te zijn. Kwetsbaar zijn is een deel van elk nieuw 
begin. Elk reiken naar het onbekende. Elk evolutionair proces bevat een natuurlijk gevoel 
van angst voor het onbekende. En die angst is gezond. Het is niet zwak, dom of om 
genegeerd te worden. Onze angst kan ons leiden. Onze angst kan ons helpen. Onze angst 
kan ons redden. Van een arm te breken. Van het rijden van een klif. Oké, van… Ik bedoel, 
een bepaalde hoeveelheid angst is goed voor ons. Wees niet bang om angst te hebben. Dit 
is een beetje zoals de mantra van vandaag. Oh mijn goedheid. Ja zeker. Dus. 

Wanneer in een grote overgang                                                                                                    
is het oké om bang te zijn.                                                                                                         
Maar ik laat los.                                                                                                             
Wetende dat na de nacht een andere dag komt.  

Weet je onze gevoelens brengt ons in onze menselijkheid. Het brengt ons in onze emoties. 
Onze emoties en gevoelens zijn onderdrukt en verdrongen geweest. Door middel van 
patriarchale conditionering gedurende duizenden jaren. Maar Venus in Schorpioen zegt: voel 
deze gevoelens. De Maan vandaag in Kreeft. Ik bedoel, nou de Maan komt in Kreeft. Ze is 
nog in Tweelingen. Binnenkomen in. Ja? Ze staat eigenlijk op 1 graad van Kreeft nu. Dus ik 
voel mijn gevoelens. En er is klein beetje chaos. Het is klein beetje een chaotisch Pele-
Rapport vandaag. Niet rechtlijnig, logisch. Ik begon met het punt a, b, c, d. Gevoelens en 
emoties zijn zo niet. Dus voel deze gevoelens. Het is oké om niet redelijk, logisch, rationeel 
te zijn. En gevoelens komen boven. Angsten komen boven. Herinneringen komen boven. 
Trauma’s woorden herbeleefd. Al deze soort dingen komen boven en herbeleefd. Het maakt 
ons menselijk. En het brengt ons in een volwassen, aanvaarden van de realiteit. En hoe we 
elkaar kunnen helpen. En samenwerken. En hoe we elkaar nodig hebben. En menselijke 
behoeften zijn mooi. En zij zijn wat ons menselijk maakt. En het idee van Superman en 
Wondervrouw gaat ons niet samendragen in het tijdperk van de Waterman. Dat zijn een 
soort van de vroegere archetypen van de held en de heldin. Het redden van de Dave door 
middel van hun eigen unieke individualiteit. Waterman is; wij zitten hier samen in. Wereldwijd 
bewustzijn. We hebben wereldwijde pandemieën. We hebben de aardopwarming. We 
hebben wereldwijde economieën. We gaan wereldwijd. Klaar of niet. Leuk of niet. We zitten 
samen in deze wrap. En we kunnen er tegen vechten zoveel als dat we willen. We kunnen 
polariseren zoveel als we willen. Maar het onbaatzuchtig aanvaarden zal leiden naar vrede 
en welvaart. En liefde voor iedereen. Dus het lied van vandaag. Eerst en vooral, iemand 
stuurde me een lied dat zij maakten. Ik ga dat in de notities zetten. De link voor de liedjes die 
ik altijd doe. Er zijn verschillende soorten linken die ik in de notities zet onder de YouTube. Ik 
krijg opmerkingen van mensen zoals; waar is dat lied? Of wat dan ook. De linken staan in de 
notities. Maar ik denk aan de natuur. En hoe de natuur onze leraar is. En buiten te zijn in de 
natuur helpt ons om te ontspannen. Helpt ons om te centreren. Helpt ons angsten te 
kalmeren als we nieuwe knoppen zien. Of de nieuwe paddenstoelen die ’s nacht opduiken. 
En de oude bomen vallen om. En nieuwe bomen komen tevoorschijn uit oude stammen. En 
het is gewoon, je ziet al deze verschillende fases van het leven. Je kunt er getuige van zijn. 
Ga gewoon wandelen in de natuur. Dus de cycli onthullen zichzelf. Het geeft ons een 



kalmerend effect. Wanneer we onszelf uit de natuur verwijderen dan verliezen we dat. En 
dan zien we dat niet. En we zijn er niet door omgeven. En we omgeven ons met betonnen 
oerwouden. En het creëert niet datzelfde gevoel van kalmte en vrede. En kracht. Innerlijke 
kracht. Hoe dan ook, ik ben aan het ratelen. Dus, ik zal deze mantra nog 1 keer herhalen. 
Wanneer in een grote overgang is het oké om bang te zijn. Maar ik laat los. Wetende dat er 
na de nacht een andere dag komt. Dat we allemaal de nacht mogen ingaan. Wetende, 
vertrouwen en hoop hebben dat een andere dag, een andere dageraad zal opkomen. 
Jazeker. Namasté. Aloha. Zoveel liefde. Het lied van deze week is “The song is over” van 
The Who.  

 

 


