
Het Pele-rapport door Kaypacha. 

Astrologie voor de ziel, 16 december 2020 
Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor woensdag 16 december. Voor 
het jaar, het grote jaar 2020. 2020. Ik haat het om Sheng Zhen te zijn en zo. Maar echt, ik 
voel dat er zoveel aan de hand is. Zoals ik zeker weet dat velen van jullie dat doen. Dit is een 
enorm grote maand, jaar van transitie. Verandering. Druk. Stress. Spanning. Oh mijn God. 
Dus, ik ga hier naar de overkant van de straat van mijn huis. Ik ga niet echt te ver, te snel. 
Niet dat ik wil dat dit achter de rug is. Maar, kijk gewoon naar die kaart. Kijk naar de 
horsoscoop. Voor de zonnewende. Ik hoef niet eens door deze aspecten te gaan. Als je iets 
hebt op 0 graden van wat dan ook. Oké, je voelt het nu echt. En als je wat hebt op 23 graden 
van wat dan ook. Dan voel je het nu. En in het bijzonder tegen maandag wanneer de 
zonnewende is. Dit is gewoon super super krachtig. De Zon en Mercurius conjunct op 0 
graden van Steenbok. Jupiter en Saturnus conjunct op 0 graden van Waterman. Pluto op 23 
Steenbok vierkant. Mars conjunct Eris op 23 graden van Ram. En op maandag hebben we 
zelfs de Maan op 23 graden van Vissen. Kun je die horoscoop geloven? En niet alleen dat. 
Maar dan Mercurius exact conjunct… nee Zwarte Maan Lilith exact conjunct Uranus. Op 6 
graden van Stier. Deze zijn zoals al die conjuncties die bezig zijn. Zon-Mercurius. Jupiter-
Saturnus. Mars-Eris. Maan-Neptunus. Zwarte Maan Lilith-Uranus. Oh mijn goedheid. De 
beweging van dit een beetje is…nou Mercurius gaat Steenbok in. Vandaag is hij nog steeds 
in Boogschutter. De Zon-Mercurius exact conjunctie is eigenlijk op zaterdag. En niet echt 
veel genoemd. Het komt misschien een beetje in het rapport. Dat is Venus in conjunctie met 
Uranus driehoek Cheiron. Dus, ik ga hier gewoon op een rots zitten en je toe spreken.  

Waar beginnen? Waar beginnen? Waar beginnen? We staan aan het begin. Een conjunctie. 
Of het nu een nieuwe Maan is. Er zijn planeten die naar een nieuw teken gaan. Of Jupiter in 
conjunctie met Saturnus. Al deze conjuncties zijn de geboorte. Het is de vonk. Zoals ik vorige 
week zei. Als het sperma het ei raakt. Het is die…! Het is eigenlijk een vluchtige flits van 
licht. Maar denk gewoon aan het begin van een nieuw bedrijf. Het begin van een nieuwe 
relatie. Het begin van een nieuw leven. Er is een grote vraag. Een grote onwetendheid. En 
dat is waar de mantra van vandaag over gaat. Daar komen we nog op terug. Maar, zelfs dit 
nieuw begin is binnenin een grotere context van heel veel cycli op cycli op cycli. Een nieuwe 
Maan vindt een keer per maand plaats binnen een jaar. Een nieuw jaar begint eens per jaar 
binnen een decennium. Binnen een millennium. Dus we hebben deze cycli. Ik was aan het 
kijken naar de geboorte van de laatste Kali Yugo. We zitten in een Kali Yuga. Kali Yuga 
eindigt. En het is een beetje mysterieus. Wanneer het eigenlijk begon. Wanneer het eigenlijk 
eindigde. En ik ben dat aan het onderzoeken. Vanuit mijn gedachte komt die eraan.  

Maar, zelfs dit Pele-rapport gebeurt in de context van vorige en toekomstige Pele-rapporten. 
Dus ik moet gaan naar dit eerdere Pele-rapport. Want ik wil echt beginnen. En ik wil echt iets 
ophelderen. Ik wil mijn luisteraars bedanken. Ik wil jullie bedanken om mij te corrigeren. En 
om mij te leiden naar; doe dieper onderzoek naar… Ik zei 2 dingen vorige week. Het ene 
was dat de vaccins je DNA veranderen. En het 2e was dat het vaccins vrouwen kan 
steriliseren. Nou, dit waren goede artikelen. Ik bedoel ik had die sterilisatie voor vrouwen van 
een artikel dat begon met: “Het hoofd van Pfizer onderzoek zegt”. Het was van: oh het hoofd 
van Pfeizer onderzoek, nou die… Het is gewoon van wauw man! Dus ik had een aantal 
mensen die me links stuurden. Die me goede opmerkingen gaven en zeiden: “Hey, zeg geen 
dingen. Je moet meer onderzoek doen”. Dus, het goede nieuws. Met het onderzoek dat ik 
heb gedaan. En ik ben tot het vertrouwen gekomen. Ik moet zeggen snopes.com. Je kunt er 
naar toe gaan. En type gewoon eender welke samenzweringtheorie of eender wat in. En ze 
hebben alle soorten van feiten gecontroleerd. Onderzoekers die de dingen onderzoeken. En 



voor zo ver alles wat ik daar gelezen heb, blijkt goed gedocumenteerd te zijn. Heel goed 
onderzocht. Door mensen die weten waar ze het over hebben. Dus we kunnen dit een beetje 
laten rusten. Echter, ik wil wel zeggen aan al mijn luisteraars. Ik doe dit nu voor meer dan 10 
jaar nu. En als je al een tijdje naar me luistert, dan weet je. Ik ben voor natuurlijke 
gezondheidszorg. Ik bezoek NaturalPath. Antroposofische dokters. Ik hou van ayurvedische 
geneeskunde. Alternatieve geneeskunde. Ik ben niet voor ‘big pharma’. Ik ben niet voor 
antibiotica. En ik ben niet voor vaccins. Nooit geweest. Zal het nooit zijn. Ik heb mijn 3 
kinderen niet gevaccineerd. Behalve voor Polio. De belangrijke. Maar weet je, het idee is om 
je immuunsysteem naturel op te bouwen. En ik begrijp ook… ik ben een paar jaar geleden 
naar India gereisd. En ik ben van Centraal-Amerika. Ik moest een vaccin nemen voor Gele 
koorts. Om mijn visum te kunnen krijgen. Dus deed ik dat. Misschien neem ik dit stom 
vaccin. Ik hou er niet van. Het is en in het bijzonder dit vaccin, het is overhaast. Ze hebben 
geen idee van de lange termijn effecten. Oké? Het duurt 10 tot 15 jaar. Dat is wat ik heb 
gelezen. Om echt de bijwerkingen van een vaccin te kennen. Ze hebben niet alle 
dierproeven gedaan. Of alles wat ze doen voor vaccins. Om te zien wat er allemaal echt 
gebeurt. Dus dit vaccin is zelfs nog gevaarlijker dan al de andere vaccins die ik al heel mijn 
leven ontwijk. Dus ik stel het uit voor zolang als ik mogelijk kan. Echter, je kunt zien waar ik 
leef. En er zijn niet zoveel mensen. De mensen hier in Costa Rica zijn meegaand. Iedereen 
draagt een masker. Het is gestabiliseerd. Oké, het piekt niet. We stijgen niet. Dit zijn niet de 
Verenigde Staten of Engeland. Of Europa. Waar het helemaal te gek wordt. Ik ben geen 
eerstelijnsgezondheidswerker. Ik heb medelijden met de mensen die een masker moeten 
dragen voor hun werk heel de dag. Als jij een eerstelijnsgezondheidswerker bent. Als jij een 
openbare functie heb of een openbare rol. Of je leeft in een stad waar je uit je voordeur stapt 
en tegen een hoop mensen aanloopt. Dat is jouw… iedereen zit in zijn eigen unieke plek. En 
we moeten elk onze eigen beslissingen nemen. Ik zeg niet dat iedereen gevaccineerd zou 
moeten worden. Ik zeg niet dat niemand gevaccineerd zou moeten worden. Ik zeg dat 
iedereen dit voor zichzelf moet beslissen. In welk risico ze zich bevinden. Hoeveel andere 
mensen ze in gevaar gaan brengen. En dat ze van daaruit een beslissing nemen. En zoals… 
Ik wil ook wijzen op de mantra van vandaag. En zelfs, ik ga het Sabian symbool voorlezen. 
Voor de eerste graad van Steenbok. Heeft te maken met verantwoordelijkheid. Autoriteit. 
Wees de auteur van je eigen leven. Maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Voor je 
effect op de maatschappij. Voor je familie. Voor andere mensen. En voor toekomstige 
generaties. Dit is Saturnus. Jupiter-Saturnus die samenkomen is een start voor een gehele 
nieuwe cyclus. Van de samenleving. Hoe de samenleving is georganiseerd. Van de regels. 
De principes. De ethiek. De moraal. De wetten. De vrijheden. De onbelemmeringen. De 
beperkingen van vrijheid. Hoe een groep mensen zichzelf organiseren. Dat is waar Steenbok 
in Waterman over gaat. Organisatie. En ik ga vandaag gewoon overal overheen vliegen 
omdat ik er zin heb. Oké? Want wat zie ik komen? Nummer 1. Jupiter-Saturnus komen elke 
20 jaar samen. Maar ze zijn de laatste 200 jaar grotendeels samen gekomen in Aardse 
tekens. Waterman is een luchtteken. De komende 200 jaar gaan Jupiter en Saturnus samen 
komen in luchttekens. Dus we verschuiven van aarde tot lucht. Dingen gaan lichter worden. 
Sneller. Meer intellectueel. Meer artificiële intelligenties. Meer over globalisatie en 
bewustzijn. En openen… Jazeker dingen zullen versnellen als je niet denkt dat ze al 
versnellen. Volgende. We keken terug vorige keer. De laatste keer was er een Jupiter-
Saturnus conjunctie precies op 1 of 2 graden van Waterman. Het was in 1226 V.C. Nee sorry 
niet V.C. 1226. Dat zocht ik op. En wat was het? Genghis Khan. Genghis Khan maakte het 
grootste bestuursorgaan dat reikt van de Kaspische Zee, zoals Oost-Europa, helemaal door 
Azië. Inclusief China en Mongolië. Helemaal tot aan Korea en de Chinese Zee. Dat is 
hoeveel territorium? Hij creëerde dat. Dit is een hele grote tijd. Van globalisering. Waterman 
heeft te maken met globalisering. Internationaal. Verenigde Naties. WHO. Leger des Heils. 
Internationaal Monetair Fonds. Al deze wereldwijde entiteiten. In de komende 20 jaar. Het zal 



echt ontwikkelen. En nu maak ik een Kaypacha voorspelling. Ik hou er niet van om teveel 
voorspellingen te doen. Maar als er 1 ding is wat ik aanvoel dat gaat komen. Het is 
interessant. Steenbok is regering en wetten. En Waterman is meer internationale 
samenwerkingen. En wat ik voel is… we hebben Google en Facebook. En Spacex. We 
hebben deze enorme wereldwijde bedrijven. Waarvan ik voel dat ze overgenomen worden. 
Het is allemaal… grote farmaceuten. We hebben eigenlijk… regeringen verdiende het 
meeste geld via belastingen. Het gaat om macht. Geld is macht. Wie het geld heeft, heeft de 
macht. Wie heeft…? Het waren de regeringen die het geld hadden. Omdat ze iedereen 
belastten. Raad eens mensen? De bedrijven hebben meer geld dan de regeringen. Raad 
eens wie de macht heeft? Ik denk dat we in de komende 200 jaar een verschuiving zullen 
zien. Dat nu al bezig is. Met de lobbyisten. Toch? Weet je wel. De wapenwetten zijn zo goed 
als gekocht. Door de NRA. De geweervereniging. De grote farmaceuten maken deze 
beslissingen voor…Monsanto en in het bijzonder met Trump. Die een zakenman is. En 
installeerde het milieu beschermingsagentschap. Het werd gerund door een of andere 
olieman. Ik bedoel het is zoals…zoals…in wezen bezette overheidsposten. Met mensen uit 
het bedrijfsleven. De banden tussen regeringen en bedrijven. Ze zijn samengevoegd. Dat is 
wat ik zeg. Wat we willen begrijpen is dat uiteindelijk… kijk gewoon naar onze 
gezondheidssystemen. Kijk gewoon naar het opkomen van ziekten en zieken. Of het nu 
geestesziekte is of emotionele ontreddering. Of fysieke… het is… wat we uiteindelijk zullen 
vinden, denk ik, is dat deze bedrijven… en ik denk in dat er al enkele bedrijven die samen 
zijn gekomen om de opwarming van de Aarde aan te pakken. En de regeringen pakken het 
niet goed genoeg aan. Maar de bedrijven kijken vooruit. Kijken naar de toekomt van 
Waterman. En zeggen: “Oké, we moeten van tevoren verder gaan”. Dus we gaan doen wat 
de regeringen niet doen. Ik denk dat we gaan zien zoals ik zeg. Deze Jupiter-Saturnus is op 
een plek. En we bekijken dit allemaal nu. Deze grote energie in Steenbok, Waterman, 
Vissen. Dit valt buiten het persoonlijke domein van controle. Dit zijn wereldwijde, 
internationale, kosmische entiteiten. Spirituele wezens. Bedrijven. Overheden. Wat dan ook. 
Je gaat dat niet kunnen controleren. We kunnen dat niet controleren. Wat ik vind, is dat de 
Noordknoop van de Maan, momenteel bewegend door Tweelingen voor nog een jaar en 
meer. Dit heeft te maken zoals ik zei een paar Pele-rapporten terug, met deductieve 
redenering. En het heeft te maken met Tweelingen in het 3e Huis. Mijn onmiddellijk 
omgeving. Mijn broeders en zusters. Mijn broers en zussen. Mijn buren. Het is mijn cirkel van 
vrienden. Mijn netwerk. En deze Noordknoop van de Maan is hoe evolueren we op dit 
moment? En voor mij is het ten eerste… en dit is waarom in mijn laatste Pele-rapport gaf ik 
de link om het ontwakenen van de ziel. En ik zal die link opnieuw geven. En opnieuw er zijn 
enkele mensen die niet weten waar deze linken staan. Als je onder het Pele-rapport gaat en 
er staat “Toon meer”. Wat tevoorschijn zal komen is een hele hoop notities die ik schrijf. Van 
alles wat ik vergat te zeggen in het Pele-rapport. Samen met notities. Samen met linken. En 
samen met… ja. Andere dingen. Dat is waar de linken staan. Oh help, ik heb mijn lied niet 
voor vandaag. Ik ben zo gestruikeld over alles wat ik te zeggen heb. Dus, ja. Waar was ik? 
Dus dat zijn de linken. Maar, uitgaande van mezelf. Mijn oefeningen. Mijn meditaties. Mijn 5 
Tibetaanse rechten. De linken staan ook op mijn webpagina. Ga naar de onderkant van 
Newparadigmastrology.com. Ik heb linken naar bronnen. Verdere bronnen over verschillende 
dingen waar ik over sprak. Mezelf. Mijn oefeningen. Mijn fysieke, emotionele en mentale 
spirituele welzijn. Dan mijn familie. Mijn familie. Mijn kinderen. Mijn ouders. Oké, tantes, 
nonkels, neven. En vandaar, mijn buren en mijn gemeenschap. Ik leef in een gemeenschap 
hier. Mensen. En vandaar komen we uit naar misschien al mijn Facebookvrienden. Weet je, 
ik heb een lidmaatschap. Newparadigm-gemeenschap. En vandaar uit naar groter en 
groter… het is zoals het gooien van een steen in een vijver. Het rimpeleffect. We kunnen de 
ver afgelegen kust niet controleren. En we kunnen veel energie verspillen. Veel tijd 
verspillen. In het bijzonder gestrest zijn over dingen waar we absoluut geen controle over 



hebben. Zoals het weer. Ik heb het weer niet onder controle. Ik kan me zorgen maken over 
het weer. Ik kan wakker worden en gaan slapen. Losjes. Gestrest raken. Gewicht verliezen. 
Allerlei gezondheidsproblemen hebben. Zorgen maken over het weer. Begrijp je wat ik 
bedoel? Er zijn vele dingen hier die niet in je eigen belang zijn. Of voor het beste belang voor 
degene van wie je houdt. Je verdrijft je energie door overdreven controlerend te worden. Of 
overdreven angstig. Of overdreven probeert te veranderen. De loop van deze kreek. Ik ga de 
loop van deze kreek niet veranderen. Oh God. Jazeker. Het is wat zeg. Oké echt. Er komen 
wat problemen aan. En ik sprak hierover in het laatste Pele-rapport. Of degene daarvoor. We 
zitten in een verbouwing waar het patriarchaat uiteen wordt verscheurd. En we brengen een 
nieuw paradigma tot leven. Dit is een proces van lange termijn. Men zegt dat het Kali Yuga 
eindigt in 2025.  

Ik zeg dat dingen zullen meer gaan verzachten rond 2026. Maar we zijn maar pas begonnen. 
En dat is waar deze Pele… dat is waar de mantra overgaat. We weten niet wat er voor ons 
ligt. Maar we weten wat we hebben verscheurd. En we scheuren nog steeds uit elkaar. De 
oude manieren van dingen doen. Er is dit punt van chaos. Wanneer het sperma het ei raakt. 
Boem een explosie. De grote knal. We weten het niet. Op dit moment van de tijd is het te 
vroeg om te zeggen. Dus het is tijd voor ons om ons echt te concentreren. Wees wakker, 
alert en bewust. En vertrouw op ons gevoel. Ons lichaam. Onze hartruimte. Onze intuïtie. 
Om ons te leiden in onze dagelijkse beslissingen. Dit is Jupiter hebben op de Zuidknoop  van 
Boogschutter. Ons intuïtie, rechterhersenhelft. Echt sturend en beïnvloedend ons Mercurius 
Tweelingen linkerhersenhelft. Keuzes. Beslissingen. En communicaties. Het is een tijd om 
echt praktisch te zijn. Mercurius en de Zon gaan Steenbok in. Heel praktisch. Het Sabian 
symbool van de astrologische mandala. Verdorie, kijk naar de monsters van muggen. De 1e 
graad van Steenbok. Het punt van de zonnewende. Winterzonnewende op het noordelijk 
halfrond. Zomerzonnewende in het zuidelijk halfrond. Het is een keerpunt binnen het jaar. 
Astrologen tekenen een kaart. En zeggen voor de komende 3 maanden tot de equinox. Deze 
kaart geeft ons de energie die bezig is voor januari, februari en maart. En hier is waar de Zon 
is. Het centrum. De kern. Boem. Het draait allemaal om wat? Een Indiaans opperhoofd 
claimt de macht van de verzamelde stam. De macht en verantwoordelijkheid die elke 
aanspraak op leiderschap zijn besloten. Het religieuze ideaal geïmpliceerd in het voorgaande 
symbool is nu gematerialiseerd of gekristalliseerd tot pure kracht. De kracht om de 
gemeenschap te leiden en zijn welzijn of zelfs het fysieke voortbestaan ervan te verzekeren. 
De energieën die vrijkomen door groepssamenwerking, Weegschaal, verdiept en emotioneel 
ervaren als krachten van een grote potentie. Schorpioen. En betekenis geven en het doel 
van de raad, Boogschutter, worden nu gestabiliseerd en hiërarchisch gekend. De kracht van 
de groep wordt omgezet in een meetbare en zorgvuldige beheerde ‘hoofdstad’. De woorden 
‘chief’ en ‘capitol’ komen van hetzelfde Latijnse woord ‘kaput’ dat hoofd betekent. Er komt in 
veel levens een tijd dat het individu zich in een situatie bevindt waarin hij de macht over zijn 
kameraden kan verwerven. Hoe beperkt dit vermogen ook is. Zijn wij klaar om dit effectief en 
verantwoord te doen? Dit is de allerhoogste test van mensen in de samenleving. Het vult zijn 
tegenpool aan, Kreeft. Wat verwijst naar de aanvaarding van een nieuw soort trouw als 
basis. Dus dit is de tijd. Kaput. Ons hoofd gebruiken. Geaard worden. Doelen stellen. 
Praktisch zijn. En we moeten vertrouwen op ons gevoel. Ons instinct. Onszelf. Om echt dat 
te doen binnen een veranderlijke, verschuivende omliggend milieu. Dus we staan aan de 
start. De geweren gaan af. De conjunctie is gebeurd. De race zal… we kunnen zeer 
explosieve energieën kunnen laten gebeuren. Gedurende de komende maanden. En in het 
bijzonder weken. Ik heb er eerder over gesproken. Zwarte Maan Lilith heeft eigenlijk veel te 
maken met al onze onderdrukte schaduw. Komend in Uranus, het persoonlijke onbewustzijn. 
Plotseling, radicaal, onvoorspelbare revolutionaire veranderingen die opduiken uit onze 
onbewuste schaduw wortelchakra. Oer-energie. Mars conjunct Eris in het teken van de Ram. 



Opnieuw. Dit is broer en zus. Eris is de zus van Mars. Ze houden van strijd. Woede. Energie, 
opnieuw drang. Het ID. Dit is gewoon een tijd waar het ID… Iedereen zit in lockdown. 
Iedereen heeft enige woede. Ze probeerden zichzelf te beheersen. We hebben allemaal 
geprobeerd om vol te houden. En verantwoordelijk te zijn. Maar dit houdt ook onderdrukking 
in. Onderdrukken van ons instinct. Onze verlangens. Onze wensen. Onze lusten. Onze 
verslavingen. Onze afleidingen. Dus dingen borrelen echt. Borrelen op. Ja? We hebben nog 
steeds Trump in het Witte Huis, een soort joker. Hij heeft de Zon conjunct Uranus. Hij is een 
grote joker. En hij kan naar buiten komen met eender wat. Dus er zijn vele dingen nu. Het 
virus wordt slecht. Bedreigt onze overleving. Stier is overleven. En dus hebben we deze 
Stier-Ram vierkant naar Steenbok-Waterman. Wat de grote regering is. De grote 
farmaceutica. De grote distributie van vaccins. En er is dit…! Ja er is deze echt spanning. 
Die bezig zal blijven hier door januari heen. Totdat Mars in Stier gaat. Ik denk dat het 23 
januari is. Dus voor nu is het grote ding wat? Terwijl ik zeil op mijn reis, wat er zal komen, 
weet ik niet. Ik moet aanwezig, alert en wakker blijven. Als ik de verre kust moet bereiken. 
Denk gewoon aan een zeilboot. Die de haven verlaat. Ik denk aan Gilligan’s eiland en de 
Minnow. Daar is ons lied. Ik zal zien of ik het op YouTube vind. Ik zet de link onderaan. De 
Minnow. Het kleine schip was verloren. Zo niet vanwege de moed van de onverschrokken 
bemanning. De Minnow zou verloren zijn. De Minnow zou verloren zijn. Hoe dan ook, ik ben 
aan het daten met mezelf. Nog 1 keer. We weten niet wat het weer wordt. De stormen. De 
orkanen. De getijden. De doffe trommels. We varen een nieuw paradigma binnen. We 
hebben de muren, de ramen, de deuren en de verlichtingsarmaturen naar beneden gehaald. 
We zijn aan het verbouwen. En we hebben veel werk voor de boeg. Nu is de tijd om je te 
concentreren op je sterkte. Op je centrum. Op je kern. Bouw jezelf op. Wees klaar voor 2021. 
Het wordt wild! Ja! Terwijl ik zeil op mijn reis, wat er zal komen, weet ik niet. Ik moet 
aanwezig, alert en wakker blijven. Als ik de verre kust moet bereiken. Dat je aanwezig mag 
blijven. Alert en wakker! Dat we samen een verre kust mogen bereiken. Namasté. Aloha. 
Zoveel liefde.  

 

 

 

 

 

 

 


