Pele-rapport van Kaypacha voor 27 april 2016 Nederlandse versie
Hallo dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport en het eerste wat ik wil doen is
Mona bedanken voor deze heerlijke beelden en haar muziek.
Ik ben gezegend en vereerd dat ik met Mona mag werken om de rijzende astrologie te
creëren, samen de Future astrologie-conventie te creëren in Costa Rica.
Je wilt misschien wel een markering zetten in je kalender voor 6 tot 13 mei, de details
volgen nog, maar Mona komt helemaal hier naar toe vanuit Europa en ze zal hier spreken
en muziek maken, en zingen en haar astrologie en haar prachtige zelf met ons delen.
En ze bood dit heel royaal aan, ik zal als je meer van dit soort prachtige mooie dingen
wilt zien, een link plaatsen naar haar You Tube site.
Tja, dit onderwater gebeuren, we kunnen ons allemaal een beetje onder water voelen in
deze dagen. In het bijzonder de krokodillen-man en het is de oppervlakte.
We zien misschien veel zaken aan de oppervlakte van bepaalde dingen, maar daaronder
is nog veel meer.
Dit is 27 april 2016 en de Maan is op dit moment in Steenbok en vrijdag gaat ze naar
Waterman en we hebben een driekwart Maan vierkant de Zon. De Zon gaat door Stier,
10 graden Waterman/Stier, een hard vierkant aspect van Stier naar Waterman, ja het
zijn allebei een zesde teken, maar ze zijn zo verschillend. Dat is heel bijzonder.
Zondag gaat de Maan naar Vissen, en die gaat een verbinding aan met Neptunus, de
zuidelijke maansknoop, haar eigen zuidknoop in Cheiron, voordat ze dinsdag naar Ram
gaat.
En de Maan reist rond en wat is er nog meer aan de hand. Venus heeft een tijdje in Ram
gestaan en zij gaat vrijdag naar het teken Stier. Dus we hebben dat driekwart vierkant
op dezelfde dag dat Venus verandert van teken, en dat geeft een verandering in de
energie. We zullen deze verandering van energie voelen, ze gaat van Ram (vuur) naar
Stier (aarde), ik zal daar wat meer over vertellen.
En uiteraard, ik denk dat jullie dat eigenlijk al weten, Mercurius gaat retrograde. Voor de
tweede keer dit jaar. Dat gebeurt op 23 graden en hij gaat terug naar 14 graden op 23
mei, dus we hebben nu een periode van Mercurius retrograde, een retrograde Mars, we
hebben overal retogrades. Ook daar ga ik even iets over zeggen als ik voor de camera
sta.
En bovenal, of achter alles wat ik graag zie is die prachtige driehoek die er is tussen de
Zon en Jupiter. Echt heel mooi en dat is de hele week zo tot in het weekend.
En waarschijnlijk ook bovenal is er dit T-vierkant tussen Jupiter opposiet Neptunus,
beiden vierkant met Saturnus.
Je kunt het in de horoscoop zien aan het begin van de rapportage. Ik ga het daar nu
uitgebreid over hebben want dat wordt strakker en strakker, als een bankschroef.
Zoals in een kamer waarin de muren naar elkaar komen en zich om ons heen sluiten.
Dit T-vierkant wordt strakker en strakker tot 26 mei, dan staat het het dichtst bij elkaar.
Dus dat duurt nog zo’n beetje een hele maand. Oh help, dat is intens.
Dus laten we het daarover hebben.

Hallo.
Welnu, dit zijn dagen waarop het nodig is dat je vaak diep adem haalt.
En zoals ik al zei in mijn mantra van afgelopen week, blijf in je centrum waar stilte is,
omdat het kan aanvoelen als een orkaan buiten je.
Dingen gebeuren, er gebeuren dingen, er is drukte en ik wil het daarover hebben.
Jupiter in Maagd.
En om te beginnen, 2016, ik zei het afgelopen jaar, dit is het jaar van zuivering.
En zuivering betekent afscheiding, onderscheiding, uitfilteren. Uitspoelen, de
onzuiverheden reinigen.
En dat zijn valse overtuigingen, dat zijn leugens, en dat is helderheid, zoals ghee,
geklaarde boter. Alsof je het een beetje verwarmt. Laat de vaste troep naar de bodem
drijven, we worden allemaal gekookt op dit moment.
Dus de temperatuur is opgedraaid en waar gaat dit allemaal over. Het is moeilijk.
Ik weet niet waar ik moet beginnen, met Jupiter of met Neptunus.
Laten we eens kijken naar Neptunus want er is waarschijnlijk veel waarbij je down voelt,
fysiek, geen energie, geen drijfveer, waar is dat ‘opstaan en gaan’?
Nou, dat gaat niet gebeuren voor een tijdje. Saturnus staat vierkant met Neptunus,
Neptunus gaat door Vissen en de Zon gaat door Stier, vast, aarde, en die wil zitten, en
nu gaat Venus naar Stier, en die wil voelen, zitten, stil zijn.
En nu gaat Mercurius retrograde, heroverwegen, reflecteren, opnieuw doen. Dat is Mars
retrograde: opnieuw doen. Re-ageren.
Dus dat is het algehele gevoel dat we vergeestelijken, we worden als het ware opgelost,
onze oude ego’s, onze oude overtuigingen, onze oude doelen en soms onze zaken of
onze relaties, en die houden niet dezelfde vonk vast.
Het leven verliest een beetje van zijn glinsterende glans in deze dagen. Alsof we het een
beetje rustig aan moeten doen, rustig aan en rustig aan, diep in het moeras van onze
innerlijke wereld.
Dus dit is heel chaotisch, heel verwarrend. En veel daarvan heeft te maken met ‘waar
gaat het om’. Waarom zou ik me druk maken? Wat voor een verschil zal het maken?.
Wat heeft het te betekenen? Er zijn veel vragen met Saturnus vierkant vanuit
Boogschutter en Mars die achteruit loopt door Boogschutter.
Dus er kan eerst sprake zijn van een beetje in slaap gesust worden in het verlangen om
te vluchten, de conflicten te ontkennen of te vermijden of de druk.
Jupiter, noordknoop in Maagd zet ons onder veel druk en je kunt gezondheidscrises
hebben, we kunnen werkcrises hebben, we kunnen overladen worden in de werksfeer, in
de lichamelijke, emotionele of mentale sfeer. Er is heel veel aan de hand.
En zoals ik altijd zeg, er zijn geen toevalligheden; de astrologie laat het ons zien, dit is
bewust zo ontworpen door een goddelijke hogere intelligentie.
En die wil dat we allemaal ons huiswerk ‘doen’.
Ons huiswerk is Saturnus in Boogschutter.
En dat betekent ontdekken wat de waarheid is voor ons.

We hebben veel verschillende stemmen in ons hoofd, we hebben veel verschillende
stemmen in de media, er komen veel verschillende stemmen op ons af in onze relaties.
Kijk naar Bernie Sanders, Donald Trump, Hillary Clinton, dit is een goed jaar voor het
debat. Wat is het belangrijkste. Welke nieuwe wetten willen we, welke wetten willen we
houden, welke wetten willen we veranderen.
Willen we excluderen of willen we includeren.
Dus het helpt ons allemaal, we zitten allemaal in onze relaties, we zitten op Facebook, in
de media, alles komt op ons af en dat gaat zo: geloof dit, koop dat, dit is belangrijk, dit
is waardevol, dit geeft succes, of dit heb je nodig om jezelf te beschermen, bla bla bla.
Ze proberen je iets te verkopen of iets anders. Boogschutter is de evangelist.
Geloof dit! Overhalen, ik wil je overhalen naar mijn kant van het politieke of religieuze
standpunt. Mijn visie, mijn opinie, we willen het juist hebben, en dat kan leiden tot
gerechtigheid.
En zo kunnen we in strijd terecht komen en argumentaties en debatten over wat goed en
wat fout is, en was dat de juiste actie. Is dat gepast. Is dat correct gedrag?
Het gaat allemaal om onderscheiden en ontcijferen van wat moreel is, wat ethisch is.
En we hebben veel verschillende ideeën, en we breken nu uit een oud tijdperk waarin
gesteld wordt: dit is hemel en dit is hel, en dit is goed en dit is slecht.
En we gaan naar Waterman en dat is als ‘Wow, die doen het heel erg anders in Tibet en
in Australië dan dat ze het doen in Zuid-Amerika en in Costa Rica, en zoals ze het in
Alaska doen.
We hebben verschillende culturen, we hebben verschillende overtuigingen, en het web is
met elkaar in verbinding en dat is zich aan het openen en openen en openen.
Soms is dat slecht en soms nog erger en sommige mensen willen grote muren bouwen
rond hun grenzen en de immigratie stoppen.
Boogschutter staat voor immigratie, het wisselen van land, het wisselen van
overtuigingen, het ‘buitenlandse’ element is echt heel sterk.
En dat is niet alleen politiek en fysiek.
Laten we eens kijken naar de transgender-beweging. Zoveel mensen nu,
homohuwelijken worden gelegaliseerd in verschillende landen.
Deze hele seksuele revolutie naar meervoudige liefde en de verandering in de relaties en
in mijn persoonlijke geslacht. Met het gevoel dat het echt lichamelijk is en dat het
verwisseld moet worden.
Het heeft te maken met onze identiteit, wie zijn we. Wie ben ik?
En wat is de betekenis van mijn leven.
Doe ik ertoe, doet mijn leven ertoe.
Ga ik ooit het verschil maken, want dit is zo’n enorm grote wereld.
Dit is zo’n enorm grote planeet en dat is zoveel, ik voel me soms zo onzichtbaar.
Niet bestaand, krachteloos.
Krachteloos en wacht maar tot Mars achteruit terugloopt naar Schorpioen.
En dan gaat Lillith in Schorpioen en dan voelen we ons allemaal nog krachtelozer.

En wat het allemaal doet, ja het is verwarrend en het kan overweldigend zijn en het kan
zo zijn dat je jezelf wilt verliezen in je werk en ik vermijd het moeilijke gesprek met mijn
partner en met mijn wederhelft over gevoelens en diepere verlangens of behoeften en
zo, of ik wil mezelf verliezen in drugs, alcohol, of allerlei verslavingen of wat dan ook, om
mezelf uit de ring te houden. Omdat het leven een soort bokswedstrijd is.
Dus het maakt ons allemaal een beetje geïrriteerd.
We zijn allemaal gevoelig en we voelen ons niet op ons best en het is alsof de trein het
station heeft verlaten.
Dat is wat ik wil zeggen en dat is Stier. En we komen in het midden van Stier en dan
komt Mercurius terug naar het midden van Stier. En dit centrum van Stier, het midden
van Stier en Schorpioen zijn zeer gevoelige graden.
Als we kijken naar wat er gestart is tijdens de zonnewende, ongeveer zes weken
geleden, toen kregen we die impuls, de Zon ging door Ram, Venus door Ram, Mercurius
een tijdje in Ram, we hadden al die Ram-dingen, en ik had het over Eris, Uranus en Eris.
We hadden al die bewegingen, dus de trein verliet het station.
En dan komen we aan bij het midden van Stier, 45 graden, dat is een semi-vierkant
aspect in de astrologie.
En dit semi-vierkant aspect staat voor die orgininele vuur-impuls en het verlangen wat
nu als het ware een beetje is opgebrand, zoals het schip dat de haven verlaat, de trein
verlaat het station en nu is het zoiets als ‘oh help, we zijn ineens op de open zee’. Het
land is niet langer in zicht.
Heb ik de wil om door te gaan. Heb ik de juiste keuze gemaakt.
Moest ik echt de haven verlaten?
Ben ik echt klaar voor deze reis, voor dit avontuur, etc.
Dus daar is die twijfel die zich kan voordoen, en die kan leiden tot depressie, reflectie,
innerlijke overwegingen, en ik wil je aanmoedigen om dat te eren, om rustig aan te doen
met jezelf, om jezelf de tijd en ruimte te geven en om niet bang te zijn voor dit innerlijk
schouwen of je ervoor af te sluiten.
Spendeer wat tijd in je eentje, Stier staat voor de kluizenaar.
Stier betekent dat het antwoord binnenin ligt, in mijn lichaam, Venus komt nu in Stier.
En dat betekent dat het van binnen ligt. En ik moet naar mijzelf kijken en naar mijn
waarden en hoe waardevol ik ben. En wat ik voel nodig te hebben.
En sluit wat van die stemmen af die daarbuiten zijn.
Maar gebruik ze als spiegels om te reflecteren: ‘aha, dit is interessant, dat is een visie en
dat is een visie’.
En dat kan je aanmoedigen om onder de oppervlakte te gaan.
Zoals die krokodil; je ziet die kleine neus, en je ziet de kleine ogen, en dat is de
oppervlakte.
De oppervlakte van de dingen, zoals wat de mensen zeggen, ‘hij is een zak’.
We kunnen dat zeggen en dat kan waar zijn, het kan niet waar zijn, het kan tijdelijk zo
zijn, het kan permanent zijn.
Maar kijk eronder, waarom zei diegene dat. Wat is de intentie?
Wat gebeurt er onder de oppervlakte.

Wat is het doel, wat is de ambitie erachter. Wat is het verlangen in al onze gedachten,
daden, woorden, relaties.
We zijn gemotiveerd om ’s ochtends uit bed te gaan en om dit of dat of iets anders te
doen.
Vanwege onbewuste, voor velen onbewuste, behoeften, krachten en instincten.
En dat is waarom het leven ons tot aan de grens brengt, het draagt ons naar beneden,
zodat onze strategieën en onze afweermechanismen en onze kennis, de situatie niet
aankunnen.
We zullen moeten voelen, we zullen naar binnen moeten gaan, we moeten onder gaan,
en we zullen erachter moeten gaan.
En we moeten door de sluier gaan, we moeten...
En we moeten echt een grotere betekenis en een groter doel gaan begrijpen en
ontdekken.
Een grotere intentie, en ik gebruik graag de intentie van healing en heelheid brengen.
En dit nieuwe tijdperk gaat over tolerantie voor de verscheidenheid; Waterman is
eenheid in verscheidenheid.
Dus ja, we zijn omgeven door verscheidenheid en het is gemakkelijk om in het oordeel te
gaan.
Maar dat zal niet echt gaan helpen.
Ja, we zullen voor onszelf moeten oordelen, maar dat heeft te maken met het dieper
gaan met betrekking tot het oordelen en waarop dat gebaseerd is.
Waar baseren we onze oordelen op.
Het is dus een kans, we zullen dit moeten zien als een kans, om onszelf beter te leren
kennen, om een dieper en sterker doel te vinden, aspiratie, een lange termijn ambitie, de
reden om hier te zijn, het verdiepen van onze relaties en intimiteit.
Nogmaals, onze intimiteit kan onthullend zijn en ons diepere lagen en lagen en lagen
laten zien.
En weg van de oppervlakte en hoe iets eruit ziet, de seks en de verschijningen, het geld
of wat dan ook.
En naar beneden gaan om daarachter te kijken.
Dat is niet bepaald comfortabel. Het gaat om het voeren van moeilijke gesprekken, wat
oncomfortabel is, en we voelen ons oncomfortabel als we ons uitbreiden of zelfs
overmatig uitbreiden, of we nemen teveel op, we nemen teveel, of we veranderen niet
genoeg, dan worden we uitgewrongen en geduwd en uitgedaagd.
We zitten als het ware in een ruimte van discomfort.
Maar de discomfort -zoals we het over Eris hadden, je weet wel; de onenigheid, de duivel
van de onenigheid- brengt de boel omhoog zodat we onszelf echt kunnen gaan zien.
Meer heilig, vol en compleet, en dit zal ons openen voor nieuwe gebieden van het leven.
Naar nieuwe niveaus van begrip, naar nieuwe niveaus van mededogen.
Naar de hogere vibratie van de aha-momenten.
Dus dat leidt me naar de mantra voor vandaag:
En dat is,

De zoektocht naar een dieper begrip
neemt nu bezit van mijn ziel
Het roept me om te verblijven in de subtiele sferen,
dat ik de mysterieën van het leven zal kennen
Er is veel meer gaande dan we kunnen zien. Er zijn gevoelens, behoeften en verlangens
achter de woorden, achter de ogen, achter de verschijningen en we worden allemaal
opgeroepen om onze kennis te vergroten, onze wijsheid, ons begrip, zodat we krachtiger
medescheppers kunnen worden van een nieuwe realiteit.
De wijsheidsdragers, dus als we een nieuw tijdperk willen creëren, dan willen we dat
goed doen. We willen er het beste van maken, we willen dat afmaken.
Zo van ‘we willen het zien, we willen het voelen en we willen doordringen tot de bron’.
We richten ons naar de bron die ons heeft gecreëerd en we verbinden ons met het
goddelijke dat ons beschermt door reflectie, meditatie, verstilling en dan kunnen we
toleranter zijn en minder geïrriteerd, omdat we tijd voor onszelf nemen en we doen onze
spirituele praktijk.
En dan worden we niet overweldigd en in de hoek gedreven, zodat we gaan re-ageren.
Dus dit is een tijd waarin je, als je je druk maakt om iets, jezelf daaruit haalt en jezelf
terugtrekt, en reflecteer voordat je reageert en gaat aanvallen.
Want dit is zo’n tijd, zo van ‘dat doet pijn’ en ‘dat vond ik niet fijn’, en ‘dat is een leugen’
en gewoon reageren.
Mars retrograde, re-ageren.
Dus is het meer ‘rustig aan’, je gaat te snel.
Okee, genoeg van dit bla bla bla.
Laat ik eens zien of ik het me kan herinneren.
Uiteraard, want ik voel zelf ook die behoefte nu
De zoektocht naar een dieper begrip
neemt nu bezit van mijn ziel
Het roept me om te verblijven in de subtiele sferen,
dat ik de mysterieën van het leven zal kennen
Dat ik je mag ontmoeten in de subtiele sferen!
Namasté, aloha, heel veel liefde!
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