
Het Pele-rapport door Kaypacha. 

Deze nieuwe zal 5 trossen aanmaken! 

Astrologie voor de ziel 20 januari 2021 

 

Zie je de Maan-Mars-Uranus en Zwarte Maan Lilith in Stier? Vierkant met de Zon-Saturnus-
Jupiter in Waterman? Wauw! Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. En deze 
is voor 20 januari 2021. Het is een grote dag. Inauguratie dag in de Verenigde Staten. Mars 
conjunct Uranus daar in Stier. Vierkant met Jupiter en Saturnus daarboven in Waterman. 
Super grote krachtige tijd. Zon vierkant Maan. Het is het eerste kwartier vierkant. We hebben 
die Maan gehad, nieuwe Maan, ik sprak erover vorige week, in Steenbok. En ze is nu vooruit 
gegaan. En de Zon is in Waterman gegaan. De Maan is juist nu, echt precies om 14:00 uur 
oostelijke tijd, vandaag. Die Maan gaat in Stier en staat vierkant met de Zon. 1 Graad. De 
eerste graad van Stier naar Waterman. Ik wil deze wortel tonen, hier. En als die wortel niet 
genoeg is, bekijk deze wortel hier. Vandaag… het thema van vandaag is het verleden en de 
toekomst. De wortels kunnen beschouwt worden als het verleden. En de bladeren en de 
bloesems zijn de toekomst. In ieder geval… ja? Dus, wat anders is er aan de hand? Mars 
komt in deze conjunctie met Uranus. Jupiter staat vierkant Uranus. Wat betekent dat? Mars 
staat exact vierkant Jupiter. Ook. Dit is exact op vrijdag. En dan, als dat nog niet genoeg is, 
tegen zondag beweegt de Zon naar een exacte conjunctie met Saturnus. Dus ik ga het 
vandaag vaak hebben over Saturnus en Uranus. Zon conjunct Saturnus daarboven in 
Waterman. Mars-Maan conjunct Uranus daar beneden in Stier. Tegen vrijdag gaat de Maan 
in Tweelingen. Gaat daar doorheen op zaterdag. Komt in een leuk driehoek met de Zon-
Saturnus-Jupiter. Dat wordt een fijn klein weekendachtig iets. Hier zijn mijn 2 
kathedraalbomen. Ik hou ervan. De beek baant zijn weg precies tussen die bomen. Super 
mooi. Jazeker. Wat nog? Dus, de Maan gaat verder tegen maandag. Ze staat in Kreeft. En 
komt langs wat? Wat hebben we? De Zon komt in een exact vierkant met Uranus tegen 
dinsdag. Dus, daar is je achtergrond. Je kunt de kaart nog wat meer bekijken om het echt te 
begrijpen. En ik kijk naar de camera om over astrologie te praten.  

Alles goed iedereen? Laten we wat praten over astrologie! Wauw! Ik zeg het je, dit is een 
heel belangrijke dag. Het is een heel belangrijke week. Het zet een beetje de toon voor 2021. 
Waarom is dat? De Zon staat conjunct Saturnus. En vierkant Mars conjunct Uranus. En de 
Maan staat hier beneden. En wat er dit jaar gaat gebeuren is: Saturnus zal vooruit gaan. En 
het gaat terugkomen en het gaat opnieuw vierkant staan met Uranus. En dan zal het vooruit 
gaan en opnieuw vierkant staan met Uranus. En Uranus gaat achteruit. Ze doen een kleine 
dans hier. Waterman naar Stier. Het hele jaar door. Dus dit is bijna zoals…! Dit is zoals een 
aandachtspunt. Een centraal punt. Van wat er gebeurt. Ja, voor de rest van het jaar. Dit is 
een soort van start. En dus, wat start het? Laten we echt… ik wil gewoon kijken naar de 
verschillende archetypes. Ik wil gewoon gaan door… je kan dit doen in je geboortekaart. Wat 
wil elke planeet? Ik kijk naar planeten, zoals wij het noeme, als een ‘psycho-spirituele 
functie’. Het is gewoon een aspect, oké? Van onze psyche. Dat is een element van ons 
wezen. Dus elke planeet heeft een soort van een symboliek. Het is een archetype van een 
ander element of aspect van onszelf. En ze praten allemaal tegen elkaar. Soms komen ze 
overeen. Soms niet. Sommige planeten, in de Vedische astrologie, hebben vrienden en 
vijanden. Dus verschillende planeten zijn vrienden met andere planeten. Andere planeten 
zijn vijanden met andere planeten. Het is een soort reis. Je kunt jezelf vinden in oorlog met 
jezelf. Of in vrede met jezelf. En deze planeten in transitie gaan ook door dit soortgelijke ding 
nu. En dus, Mars de planeet van de oorlog. Verlangen. Initiatief. Start. Begin. Aanvallen. Ik 
wil!. De psycho-spirituele functie van ‘ik wil’ Is net Stier ingegaan. Spendeerde meer dan 6 



maanden in Ram. Vurig. Vurig. Vurig. Nou, al dat vurige soort van aanvallen, gaat nu in Stier. 
Laten we echt worden. Aards. Mars in Stier. Mars in aards is zoals een bulldozer. Een 
weggraver. En dan komt het in Uranus. Nu, Uranus. Uranus is het persoonlijke onbewustzijn. 
Houdt daarin ons eigen individuele unieke genie vast. Dat ieder van ons excentriek 
individueel uniek is. We moeten in opstand komen of naar buiten treden. Het normale 
conventionele oude. Uranus wordt geassocieerd met de toekomst. Met elektriciteit. Met 
bliksem. Met het zenuwstelsel. Met uitvinding en innovatie. En wetenschap. En 
technologieën. Het gaat door Stier gedurende 7 jaar. Nieuwe bronnen. Nieuwe 
cryptocurrencies. Nieuwe manieren van overleven. Nieuwe andere… extremen. Het is de 
planeet van extremen. Ik ga vaak door de deze Saturnus-Uranus-Jupiter in een video die ik 
heb gedaan. Waar we zijn geweest. Waar we zijn. En waar we naartoe gaan. Het is 90 
minuten durende video. Ik deed het op 21 december. Je kunt het terugkijken. Ik kan er een 
link voor plaatsen in de notities hieronder. Maar het belangrijkste ding dat ik naar voren wilde 
brengen voor deze bijzondere tijd. Voor mij Mars die samengaat met Uranus. Met de Maan 
die er wat emotie aan toevoegt. Innerlijk kind dingen erin. Is spontane verbranding. Van een 
hele excentriek, elektrisch, plotselinge revolutionaire aard. Dat praktische Stier resultaten 
wilt. Zichtbaar. Tastbaar. Maak de verandering! Ga ervoor! Val aan! Een soort van… en Mars 
wordt erg geassocieerd met het id. Het id. Als we kijken naar een deel van de Freudiaanse 
psychologie. En we kijken naar Ram-Stier-Tweelingen. Dit zijn de eerste 3 tekens van de 
Zodiac. Zij hebben meer te maken met een instinctieve impulsiviteit. Dat is niet zo bewust of 
uitgedacht. Dus we kunnen ze hier zetten. Op onze rechterschouder. En noem dat het Id. Of 
de kleine duivel met de kleine puntstaart. En met de vork. De kleine rode duivel is hier. En 
wat hebben we dan? Saturnus in Waterman. Heel bewust. Waterman is heel…! Collectief 
bewustzijn. Wereldwijd bewustzijn. Sociaal bewustzijn. Dat is het 11e teken. Steenbok-
Waterman-Vissen. Komen nu aan het einde van de cyclus. En Saturnus is volwassenheid. 
Objectiviteit. Dat het allemaal super recht zal zijn. Zet Saturnus in Waterman dat is zoals het 
super ego. We gaan het super ego hier zetten. Op mijn linkerschouder. En we gaan onszelf 
zetten… het zelf. Op sommige manieren, Freud noemde het het ego. Ik weet niet of jij… 
maar noem het gewoon het zelf. Het gezonde wezen. De gezonde man. De gezonde vrouw. 
Het gezonde wezen staat tussen het id en het super ego. Staat tussen deze Maan-Mars-
Uranus. Moet het nu hebben! Aanvallen! Ga! Rebelleer! Vecht! Ik, mij, mijn! Mijn geld! Mijn 
vrijheid! Mijn goederen! Mijn dingen! Mijn, mijn, mijn! Mijn overleving! En dan hebben we het 
super ego. En dit is; draag je maskers. Neem je vaccinaties. We zullen allemaal 
verantwoordelijk zijn. Saturnus. Voor elkaar! Eenheid, Waterman. Dus we hebben deze 
Saturnus-Zon. De Zon is daar nu. Maar Saturnus zal daar gedurende 2 ½ jaar zijn. Saturnus 
in Waterman. Groot super ego. Of het nu samenwerkingen zijn. Of regeringen. Of je ouders. 
Of voor sommige mensen zijn het hun kinderen. Of je partner. Dat kan ook een super ego 
zijn voor jou. Dit is de juiste weg om dingen te doen. Saturnus is zoals wetten, regels, 
regelgeving. We gaan naar het instituut. Dit is het goed voor het collectief. En dus zijn we… 
we zitten vast. Dit is 2021. Het is een vierkant. Vierkant is een creatieve spanning.  

En Saturnus wordt geassocieerd met het verleden. Uranus met de toekomst. Dus dit is zoals: 
we worden verscheurd tussen het patriarchaat. Het verleden. Het oude. Vermoeide 
gezichten. Of wat dan ook van wat er altijd is geweest. Waterman is eigenlijk de elite. 
Misschien de G7. De miljardairs. Het geld. Dat altijd de planeet heeft beheerst, staat op 
gespannen voet met dit nieuwe gevondene. Laten we cryptocurrency doen. Stap uit het 
banksysteem. Stap uit de controlefreaks. En al de…wat dan ook. Dus, dit is een interessant, 
interessant dynamiek dat… en we vinden dit niet alleen gespiegeld in de gemeenschap, 
maar je zal het in jezelf vinden. Laten we dit een beetje personaliseren. We kunnen dit in 
onze kleine hoofdjes hebben. Ik heb het super ego. Dit is de juiste weg. En ik heb dit zoals: 
ik wil een beetje passie. Ik wil een beetje seks. Ik wil een beetje plezier. Ik wil een beetje 



geld. Ik wil mij, mijn, mij, mijn. En dit is oh mijn goedheid. Je moet voor iedereen komen 
opdagen. En doe je plicht voor God in je land. En dit is…! Hier zijn we. Dit is waar 
ademhalingsoefeningen voor zijn. Dit is waar yoga overgaat. Dit is wat spirituele oefeningen 
over gaan. Dit is rustig, koel, gecentreerd blijven. Want weet je, als deze 2 samenkomen… ik 
noem vierkanten creatieve spanning. Ik geloof dat het Einstein was: een probleem wordt 
nooit opgelost op hetzelfde niveau als het werd gemaakt. Het is ongemakkelijk. Om deze 2 
te hebben. Het is alsof we een rubberen band zijn. Of we zitten in een katapult. Het is zoals, 
ah je trekt me naar deze kant. En je trekt me die kant. En ik word uitgerekt. Laten we 
allemaal een rekoefening doen. Laten we ons allemaal uitrekken. Om groter te zijn. Om meer 
te zijn. Een vierkant is zoals een doos. En we moeten opstijgen uit de doos. Uit de polariteit. 
Uit dit driedimensionale ‘ofwel, of’. We moeten zoals…! We moeten een nieuwe manier 
creëren. Het is niet een matriarchaat. Het is geen patriarchaat. Ik dacht daaraan. Het is een 
allen-archy. We komen in de allen-archy. Waar we allemaal deel uitmaken van dit nieuwe 
tijdperk. Deze nieuwe dynamiek. Een ander aspect natuurlijk dat ik hier wil ingooien is 
Jupiter. Laten we Jupiter niet vergeten. Mars staat vierkant Jupiter. Uranus staat vierkant 
Jupiter. Deze Jupiter komt momenteel langs. Dat is waarom vandaag ook, net zoals dit 
enorme… ik weet niet of je ooit gaan rodelen bent. Of toboganslede hebt gedaan. Of skiën. 
Of snowboarden of zoiets. Maar je staat op de top van de heuvel. En het is zoals: vandaag is 
het de afschuiving. Zoals oké hier is 2021. Vaarwel! En jij doet wauw! We zijn ongeveer… al 
de planeten gaan direct momenteel. Voorwaarts. Ho. Aanvallen. Start. Initieer. Nieuwe 
programma’s. Nieuwe zaken. Nieuwe relaties. Nieuwe mensen. Ik bedoel dit is gewoon… dit 
kan een tijd zijn waar geniën ontstaan. En pluk de dag! Ik hou van ‘The dead poet society’ 
met Robin Williams. Pluk de dag! Dat is een geweldige. Goh, ik heb geen liedje bedacht voor 
vandaag. Ik zal het moeten bedenken terwijl ik praat. Maar, het andere ding dat ik wilde 
inbrengen met deze Jupiter. Uitbreiding. Kansen. Welvaart. Overvloed. Het schiet voorbij. 
Het kwam voorbij Saturnus. En het schiet helemaal tot in Vissen. Binnen een paar maanden. 
En dan gaat het retrograde. Maar terug tot 22 graden Vissen. Dus het is niet… het doet 
alleen maar dit vierkant momenteel. Dus het is alsof we allemaal opgeslokt worden. Jupiter 
doet alsof we allemaal: ja! Meer! Breid uit! Ga! Doe het! Het is zoals de coach. De 
cheerleader. Ga, ga, ga, ga, ga! Meer, meer, meer, meer, meer! En dan gaat het verder. En 
dan gaan we vastzitten met Saturnus en Uranus voor de rest van het jaar. We doen hun 
kleine ding. En Jupiter gaat… Jupiter gaat blijven dansen, in en uit Vissen. Of wat dan ook. 
Dus, het is echt… ik moet het zeggen. Het andere ding dat opkomt bij mij… hoeveel tijd heb 
ik hier al? We moeten hiernaar kijken. Waterman is, ik noem het de ruimte. Het is zelfs geen 
lucht. Het is bijna zoals de leegte. Stier is aards. En we hebben ook, in de deze week in het 
bijzonder, hebben we Neptunus vierkant de Knopen. Als dit heel vierkantding niet bezig was, 
was het niet genoeg. Neptunus vierkant de Knopen is: als alles wat we nodig hebben is 
opletten voor zelfbedrog. En voor illusies. Voor complottheorieën. Of voor, je weet wel. Net 
zoals komen in… onschuldig, meegezogen worden in de droom van iemand anders. De 
fantasie van iemand anders. De verbeelding van iemand anders. Ik bedoel het… dit is echt 
een tijd dat het goed is dat de Maan in Stier staat gedurende een paar dagen. Het helpt ons 
om in onze lichamen te blijven. En geaard. Hou je gewoon vast aan een rots. Hou je vast 
aan een rots of zoiets. Dat zal goed voor je zijn. Maar ik wilde gewoon wijzen op het 
Plutopolariteitspunt is Kreeft. En we zijn geëvolueerd door het Plutopolariteitspunt. Het 
Venuspolariteitspunt is terwijl zij door Steenbok gaat, is Kreeft. Het Marspolariteitspunt is 
terwijl hij door Stier gaat, is Schorpioen. Dat is een beetje water. Dit zou een droog jaar 
kunnen worden mensen. Waterman. Stier. Hard. Koud. Scherp. Technisch. Een soort van 
robotachtig, 5G. Wat dan ook. Het is zoals wauw. Laten we geen intimiteit vergeten. Dat is 
het einde van het patriarchaat. Intimiteit. Hartruimte. We hebben veel licht. Laten we er een 
beetje liefde aan toevoegen. Laten we er een beetje medeleven aan toevoegen. Een beetje 
vergeving. Een beetje Geest. Verzacht. Dit kan een hard omrandde transistor zijn. Aan- af. 



Aan- af. Aan- af soort van jaar worden. Het komt op ons allemaal aan. Om het te laten 
doordringen. Met warmte. Dus de mantra voor vandaag. Echt en voor de week. Misschien 
wel voor het jaar.                                                                                                                       
Ik zal een nieuwe toekomst creëren.                                                                                          
Behoudend het beste uit het verleden..                                                                                           
Door een voorwaarts momentum te behouden.                                                                          
Niet te hard of te snel duwen.  

Mars-Uranus wil gisteren al de toekomst. Heel ongeduldig. Erg opgewonden. En de Maan 
helpt niet echt. Vandaag zou de hele hel los kunnen barsten. Ik weet het niet. Het is een 
wilde verdomde dag. En Jupiter op de zijlijn doet: ja, ja, ja, ja, ja! En Neptunus vierkant de 
Knopen doet: jij, jij kan krijgen wat je maar wilt. Oh God man. Gek! Maar zeg dit nog eens. 
Het is als ja! We doen het. We breken uit het verleden. Het oude patriarchaat. De oude 
systemen. De oude behoefte om te overwinnen, te controleren, afscheiding, egoïsme. En we 
bewegen geleidelijk, voorzichtig. Traag. Zacht. Menselijk. In een nieuwe toekomst die meer 
wakker zal zijn. Meer gelijkheid. Meer immigratie. Minder muren en grenzen en 
afscheidingen van waar we zijn. Meer en meer komend in het verenigde veld. Ja? Maar het 
heeft tijd nodig. We willen geduldig zijn met onszelf. Met onze buren. Met onze regeringen. 
Met  alles. Dat is waar deze mantra een beetje overgaat. Ik kan… Ik zal… niet, ik kan. Ik zal 
een nieuwe toekomst creëren. Het beste uit het verleden behouden. Zoals het niet 
platwalsen. Het niet verwoesten. Het niet verbranden. Het niet doden. Maar echt het beste 
behouden. Kijk naar de wortels van die boom. Je krijgt geen boom zonder de wortels. Als je 
de wortels verwoest heb je geen toekomst. Als je het verleden verwoest heb je geen 
toekomst. Er zijn 2 zijden aan dezelfde munt. We zijn ingeklemd. Tussen het nu is waar het 
verleden de toekomst ontmoet. Dus…! We komen in het nu. Kom in het verticale. Kom in het 
oog. Hou het beste van het verleden. Door een voorwaarts momentum te behouden. Niet te 
hard of te snel duwen. Dat je een leuke rit mag hebben op die helling. Op wat voor helling je 
ook mag zitten. De helling voor 2021. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.  

 

 


