
Het Pele-rapport door Kaypacha 

Astrologie voor de ziel 13 januari 2021 

Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. Ik ben op de Caraïben. Het is een beetje wild. 
Een beetje wild. Het heeft geregend. We hebben het hoogtij hier dat bezig is. We hebben… 
en echt de nieuwe Maan. Je moet die krachtige nieuwe Maan voelen die gaande is conjunct 
Pluto in Steenbok. Ik bedoel…! Dat was maar een paar uur geleden. En tegelijkertijd hebben 
we nog steeds Mercurius vierkant Uranus. Mars exact vierkant Saturnus vandaag. Word 
boos. Word kwaad. Onderdruk het niet. Laat het eruit. Haal een bokszak. Uranus is 
gestationeerd. Gaat morgen direct gaan. En morgen is een andere grote dag. Zon conjunct 
Pluto. Zon conjunct Pluto. Hier hebben we een kleine beek die hier naar beneden komt. 
Leuk! Alle waters gaan terug naar de mama. We gaan eindelijk allemaal terug naar huis. Het 
is een wilde rit deze dagen. Morgen ook. Venus staat in driehoek naar Uranus. Steenbok 
over naar Stier. We hebben een leuk aards driehoek. Godzijdank. Toch? Tegen vrijdag gaat 
de Maan in Vissen. Dus weet je, ze doet… wat ze doet is; ze doet een nieuw… de nieuwe 
Maan staat in Steenbok. En dan, kort daarna, gaat ze verder naar Waterman. Ze is in 
Waterman op donderdag en vrijdag. Vrijdag gaat ze in Vissen. Tot… tegen zaterdag. Oh mijn 
God, ik ga kletsnat worden. Oh mijn God, daar gaat mijn camera. Niets is heilig. Oh God! 
Hoe dan ook, wat anders is er nog aan de hand? Tegen dinsdag gaat de Zon in Waterman. 
En Mars staat conjunct Uranus. Jupiter is exact vierkant Uranus op zondag. Maar we weten 
dat dat een lange tijd van een soort transit is. Jupiter vierkant Uranus. Dus we hebben veel 
verschillende aspecten die bezig zijn nu. En ik weet niet waar ik ga zitten om hierover te 
praten. Maar weet je, ik vind iets, iemand, ergens. Want het is een beetje luid. Ik hoop dat je 
al deze aspecten kunt horen. Want dit zijn de grote grootse dagen.  

Oké, nou ik ben hier lang genoeg aan het dollen. Het is onmogelijk om het licht goed te 
krijgen. Zoals je kunt zien. Als ik in het licht sta, kun je het water niet zien. En als ik een 
silhouette ben, kan je mij niet zien. Dus, ik heb mijn Rastafari-vibraties die hier gebeuren. Het 
zijn de verdomde Caraïben. Oh man, eenheid in verscheidenheid. Waar spreken we hier 
over? Laten we eens zien. Dit is een grote tijd. Dit is een grote week. Volgende week is ook 
echt groot. Ik bedoel de astrologen en de astrologie weten al voor een hele tijd dat het gaat 
komen. Ik sprak hier vorige zomer over. Wanneer Mars retrograde ging in Ram. En we 
zeiden; oh ja, het zal in Ram staan gedurende 6 maanden. En dan, wanneer hij in Stier gaat, 
zal het Uranus raken. Vierkant Jupiter en Saturnus. En het gaat opbouwen, opbouwen, 
opbouwen en boem, ontploffen! En dat is precies wat er aan het gebeuren is. Laten we eens 
kijken naar Jupiter vierkant Uranus. Want dit is een grote transit. Jupiter gaat elke 12 jaar 
rond. Misschien kan je terugkijken naar je eigen biografie. De Jupiter-Uranus conjunctie vond 
plaats in, ten eerste in juni 2010. Op 0 graden van Ram. Ze gingen allebei retrograde in 
Vissen. Maakte opnieuw een conjunctie. In late Vissen in september. En tenslotte opnieuw in 
Vissen in januari 2011. Het was toen Tsjernobyl… kun je je het terug herinneren toen 
Tsjernobyl ontplofte? Het is toen ik het Pele-rapport begon. Ik was in Hawaï. En ik herinner 
me het radioactieve water dat neerkwam. En de eilanden raakte van Japan. Maar dat was 
het begin. En laten we eens kijken naar Jupiter-Uranus. Uranus is het onbekende. Het 
persoonlijke onbewuste. Onze individualisering. Rebellie. Revolutie. Buiten het conventionele 
stappen, het normale, het gebruikelijke. Om een groter, hoger, wijder, bredere kijk op dingen 
te krijgen. Technologie. Buitenaardse intelligentie. Ruimtevaartuigen. Oké, het is zoals uit 
jezelf stappen. Wanneer het tot bewustzijn komt, het is je derde oog. Stap in je getuigenis. 
Jouw observator. Observeer jezelf. Observeer je leven. Dus dit is Waterman. Uranus is de 
heerser van Waterman. En het beweegt nu door Stier. Stier heeft te maken met fysiek aards 
overleven. Nieuwe manieren. We moeten uit het oude paradigma stappen. In nieuwe 
manieren om om te gaan met ons milieu. Nieuwe manieren om te overleven. Nieuwe 



manieren van werken met onze bronnen. Of het nu planten, dieren, olie, valuta zijn. Of wat 
dan ook. We moeten fysiek overleven. Dus dit is het Uranus-energie. Dat altijd in het 
onbekende wil gaan. En ontdekken. Combineer dat met Jupiter. Heel erg krachtige 
combinatie. Jupiter heeft ook te maken met de zoektocht. De uitbreiding van het bewustzijn. 
Dus deze zijn beide… ze zijn tamelijk harmonieus oké? Boogschutter staat in sextiel naar 
Waterman. En Jupiter en Uranus noem ik het Godzijdank aspect. Dat is wanneer ik het Pele-
rapport startte. 2010 Was geweldig! En het heeft dit zaad gezet. Dit zaad van uitbreiding in 
het onbekende. Startte een hele nieuwe cyclus. Dat is zoals wat? Dat is waarschijnlijk 24 jaar 
of zoiets. We hadden een Jupiter-Uranus…nee geen 24. 10 Tot 14, ongeveer 14 jaar. 14 à 
15 jaar. Ja? Dus het derde kwartier vierkant. Het zaad was gezaaid in 2010. En het werd 
uitgebreid, geopend. In socialisatie gegaan. En nu komt het terug. En dat derde kwartier 
vierkant heeft altijd te maken met een crisis. Van wat we uitzenden en uitsturen komt terug. 
Ofwel ons verzorgen en ons voeden of ons corrigeren. En maakt ons recht. Hangt ervan af 
wat we uitzetten. En het eerste kwartier vierkant dat we uitzetten was 2014. Dus wat ik zie is, 
oké, dit is zoals het nieuwe paradigma binnendringen. En wat is het nieuwe paradigma juist?  
Ik sprak hier eerder over. Dit is het einde van het patriarchaat. En wat is het patriarchaat? Ik 
definieer het patriarchaat in een lezing die ik gaf een tijdje terug. Maar ik zal het wat meer 
doen. Door mannen gedomineerd. Het gaat over het veroveren van de natuur. Het gaat over 
afscheiding. En macht over, of het nu vrouwen zijn of bronnen. Of Gaia. Of wat dan ook. Het 
gaat over op zelfgerichte machtsstrijd. Dat mij afscheidt van de natuur en andere mensen. 
Om mij meer te geven. Dat is dat patriarchale, mannelijke piramidestructuur waar ik mezelf 
wil bouwen en opklimmen naar de top. En laat iedereen en alles me steunen. En dit is een 
cyclus van 6500 jaar. Denk je dat het zal lukken in 6 maanden? Een jaar? Vijf jaar? Nee. We 
staan aan het begin hiervan. Weet je wel? We zijn een soort van…! We kruipen langzaam 
naar buiten van deze mentaliteit. En dus ik zag het onmiddellijk. Ik bedoel, Trump is de 
perfecte patriarch. Hij is een miljonair. Hij draait helemaal om geld. Hij geeft niet om het 
milieu. Black Lives en vrouwen. En minderheden en alles. Het gaat allemaal over zelf. Hij is 
een stijgende Leeuw. Mars op de ascendant. Hij is een krijger voor zichzelf. Ik, mij, mijn. Hij 
geeft helemaal om niets behalve om zichzelf, geld en macht. Dit zijn de belangrijkste zaken. 
En dan… en dat bracht hem in een positie van macht. Heel ambitieus gedreven karakter. Hij 
heeft de Zon conjunct Uranus. Dus hij is een rebel. De uitdaging is dat hij Mercurius vierkant 
Neptunus heeft. Wat betekent dat hij misleid is. Ja, dus we hebben een misleide rebel op 
onze handen. Maar hij is niet alleen. En ik wil niet alleen focussen op dat hele Verenigde 
Staten ding. We hebben Bolsonaro in Brazilië. We hebben Poetin in Rusland. We hebben Xi 
Jinping in China. We hebben patriarchaten die over heel de planeet Aarde verschenen zijn 
momenteel. Om ons te tonen… het is hun laatste stervende snik. En ik wil erop wijzen want 
echt, wat hebben de republikeinen en democraten gemeen? Ze hebben het allemaal over 
het vaccin. Het gaat allemaal over het domineren en het scheiden van onszelf van het virus. 
Ja? Ik ga hieronder een link plaatsen van Zach Bush. Hij is mijn nieuwe favoriete kerel. Oké, 
hij is een dokter. En hij is geweldig! En hij wijst erop de we 10 tot de 13e… 10 tot de 13e. Dat 
is 10 met 13 nullen erachter. Dat is hoeveel virussen er rondvliegen mensen. En dat is nog 
meer alleen in de lucht. Oké? En als we terugkijken…ik wil ook kijken naar en wil Rudolf 
Steiner erbij betrekken. Ik wil dokter Tom Cowan erbij betrekken. Ik wil de andere mensen 
erbij betrekken die echt kijken naar dit hele Covid ding op een hele andere manier. Het 
verbinden met 5G. Het verbinden met het elektrische veld. Het verbinden met veranderingen 
in ons DNA. Eigenlijk hebben we veranderingen. We evolueren door virussen. Het is een 
genetische upgrade. Of je het nu leuk vindt of niet. Het kan een pijnlijke zijn. Oké? Maar elke 
keer dat we het magnetisch veld veranderen van de planeet Aarde… het eerste grote virus 
dat langs kwam, met de invoering van elektriciteit. Het volgende grote virus kwam langs met 
de invoering van de radar. Nu hebben een ander groot virus dat langs komt met de invoering 
van 5G. Er is hier een verbinding.  



En ik sprak over overbevolking. Ik sprak over ons die de oerwouden zijn binnengevallen. Het 
creëren van stress, druk en spanning. Op alle andere levende wezens op planeet Aarde. 
Dus hier is het verhaal. Het verhaal is dat wij ademen. En we nemen in. En er zijn manieren 
van werken met de virussen. En ze brengen ons genetische informatie die wij nodig hebben 
om verder te overleven in de nieuwe omgeving. Dus we moeten ons immuunsysteem 
versterken. We moeten ons DNA aanpassen. Als een soort om dit in stand te houden. Dus 
om het virus te blokkeren. Dit is geen succesverhaal. Weet je scheiden van… dit is het 
patriarchaat. Dit is Big Pharma. Of het nu Trump is of de democraten. Trump is 
warpsnelheid. Breng die vaccinaties naar buiten zo snel als we kunnen. De democraten zijn 
van: laten we een vaccin hebben voor iedereen! Het zijn niet de republikeinen of de 
democraten. Het is het patriarchaat. Dat we op een of andere manier afgescheiden zijn 
boven, natuur. En wij gaan controle hebben over, domineren of veroveren van Moeder 
Natuur. De toekomst, Waterman, is dat we ontwaken. We zijn bevrijd. Wij zijn één met de 
natuur. We leven met deze virussen. Deze virussen brengen ons informatie. En ja het kan 
een roproep zijn. Een menselijke oproep. Het spijt me heel erg maar er kunnen grote 
aantallen verliezen zijn. Ik herinner me toen we onze kinderen kregen. We waren in de 
Waldorf scholen. En wanneer een van de kinderen de mazelen kreeg of de waterpokken of 
zoiets, dan hadden we feestjes. En het is zoals wat? Bouw dat immuunsysteem op! En krijg 
het. En het is alsof je echt te maken hebt met de… en dit is het andere ding; er zijn 
verschillende soorten remedies. Of het nu Hydroxychloroquine is of Remdesivir. Of het nu 
zink is. Vitamine C, vitamine D. Er is nog een andere hier dat ze gebruiken in Costa Rica. 
We hebben… er zijn allerlei soorten kuren hiervoor. En zoals Zach Bush zegt: je hebt te 
maken hebt met iemand die ziektesymptomen heeft. Als iemand ziek wordt, moet je omgaan 
met die ziekte. En ze gaan door… en hun lichaam gaat door. Hun psyche gaat door. Hun 
geest gaat door. Ze krijgen een upgrade. Ze worden genetisch gemodificeerd door het virus. 
Niet een vaccin. Het is een natuurlijke upgrade. En je gaat er mee om. En je werkt met de 
persoon die ziek is. Je probeert niet naar buiten te gaan en het te verspreiden naar al 
degenen die geen symptomen vertonen. Ze zijn niet…. niet nodig. Op een bepaalde manier 
in gestalte en vorm. Het is alsof Geest elke persoon eruit pikt. We hebben allemaal een 
unieke zielsbestemming. Of het nu omgaan is met dit bepaalde vriendje of vriendinnetje. Of 
moeder. Of virus. Of baas. Of huidskleur. We incarneren allemaal. En moeten omgaan met 
een variëteit van evolutionaire uitdagingen. En het is wanneer we dat niet willen en we 
vermijden. Of ontkennen. Of we niet willen evolueren. Als we niet willen veranderen. We niet 
willen groeien, dan komen we in de problemen. Dus hier hebben we een Zon-Maan conjunct 
Pluto. Pluto is de kracht van evolutie. Die kracht van evolutie; ofwel we werken samen met 
die evolutiekracht. En we evolueren. Of we verzetten ons. We vervloeken de rivier van 
evolutie. En wanneer we de rivier van evolutie vervloeken, bouwt de rivier zich op. Het bouwt 
zich op. Het bouwt zich op. En dat is wat het heeft gedaan. Sinds de Jupiter-Uranus 
conjunctie. 11 Jaar geleden. Toch? 10 Jaar geleden, boem. Nu zijn we in dit derde kwartier 
vierkant en de dam is aan het breken. De dam is aan het breken. En dat is waar deze 
tijdsperiode overgaat. En Pluto is de kracht van verwijdering. Verwijderen van dat wat in de 
weg steekt van de evolutie. Dat is waar onze mantra van vandaag over gaat. Onze mantra 
vandaag is wat?  

Als ik weiger te veranderen en te groeien,                                                                                       
nemen de druk en spanning toe.                                                                                                        
Als ik me aan het verleden vasthoud,                                                                                             
zal het pijn doen als het leven het van mij afneemt.  

Begrijp je wat ik bedoel? Ja? Dit is wanneer we ons verzetten tegen evolutie. Dat is de bron 
van alle pijn. De bron van alle pijn is zich verzetten tegen de evolutionaire groei. En 
vasthouden aan het verleden. Vasthouden aan een persoon. Vasthouden aan geld. 



Vasthouden aan jeugd. Vasthouden aan eender waar je je wil aan vasthouden. Naar, 
oké…want je gaat niet vooruit. We studeren allemaal af. Dat is wat dit andere ding Jupiter-
Saturnus conjunctie mee te maken heeft. Saturnus is afstuderen. Word volwassen. Ga 
verder. Stap eruit. We zijn klaar met 2020. We zijn klaar met Jupiter, Saturnus en Pluto. En 
nu, dit is een soort van overblijvers. Het is zoals weet je wat? Degene die vasthouden. Ik ga 
mijn positie niet verliezen. Of mijn roem. Of mijn kantoor. Of mijn geld. Of mijn… ik ga niet 
verliezen. Ik ga niet verliezen. Nou, ja toch wel. Als je onbewuste zielsintentie alles heeft 
geleerd wat het moet leren. Of is gegroeid op elke manier dat het kan groeien. In die situatie 
moet je verdergaan. Het leven zal je voortduwen. Het leven zal alles wat in de weg ligt van 
onze zielsevolutie verwijderen. En het doet pijn. We hebben te maken met verlies. Rouw. En 
alle 5 stadia van rouw. Maar we gaan verder als geëvolueerde wezens. Dus dit is niet alleen 
een tijd van pijn, verlies, explosieve waanzin, maar het is ook een geweldige 
groeimogelijkheid. Ik zal je wat vertellen. Over 6 maanden zullen we terugkijken. Over een 
jaar zullen we terugkijken. En zeggen; oh ja. Wauw! Hebben we ooit grotere lessen geleerd? 
Over waar we zijn. Over wie we zijn. Over wat we willen. Over waar we naartoe willen gaan. 
Het is geweldige tijd om zaden te zaaien. En de toekomst plannen wat het loslaten van het 
verleden vereist. Ik denk altijd aan het springen van rotsen over de rivier. Je moet die 
achterste voet verzetten. Zelfs als je wandelt. Om vooruit te kunnen gaan moet je die 
achterste voet verzetten en loslaten vanwaar je stond. Je weet wat ik bedoel. Dus, het is de 
grote spoeling. Het is het grote loslaten. En laten we ons ogen houden op Jupiter vierkant 
Uranus die zegt; de toekomst is vol expansie. Is vol mogelijkheden. Is vol innovatie en 
uitvinding. Dit kan echt een krachtige… Uranus gaat direct. Alles gaat direct hier voor een 
tijdje. En het is net zoals…! Leg die plannen! Trek ze op. Maak je klaar. De raketten staan op 
het lanceerplatform  

Als ik weiger te veranderen en te groeien,                                                                                
nemen de druk en spanning toe.                                                                                                        
Als ik me aan het verleden vasthoud,                                                                                             
zal het pijn doen als het leven het van mij afneemt.  

Dus laat het je niet pijnigen. Laat los! Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

 

 

 

  


