Pele-Rapport voor de week van 22 november 2017
Okee, dit is Kaypacha op het strand van Goa voor een nieuw wekelijks Pele-rapport.
Ik zit middenin een workshop hier, ik zal deze er snel even uitstampen; we springen
op de bus om naar een markt in de stad te gaan vandaag.
Maar het is hier prachtig op het strand bij het Anahata retreat centrum. En zeker
omdat… jawel, de Zon naar Boogschutter is gegaan. Ja ja!
De vurige Zon in de vurige Boogschutter.
Het is helemaal geweldig!
De Maan staat in Steenbok en die zorgt voor de ‘zaken’, brengt het allemaal bij
elkaar. Morgen gaat ze naar Waterman, donderdag, gaat dan zondag door naar
Vissen, en dan hebben we te maken met het eerste kwart vierkant van de Maan.
De Zon-de Maan. De Zon in de eerste graden van Boogschutter, de Maan in de
eerste graden van Vissen; 4 graden en 38 minuten of zoiets.
Dus wat nog meer nieuw en goed is vandaag, ik meen dat ik dat afgelopen week al
heb genoemd; Neptunus liep stationair en ging vooruit lopen, dus dat is nog
steeds… dat duurt een flinke tijd.
En Neptunus staat maar stil en stil en stil, oh help!
Het andere wat morgen zal gebeuren en dat nogal belangrijk is, is Venus die in een
exact vierkant komt met de maansknopen.
Dat gebeurt in het midden van het teken Schorpioen, ze is op doorreis, en ze komt
daar regelrecht in vierkant te staan met de noordknopen, nog steeds in het midden
van Leeuw, de zuidelijke maansknoop nog steeds in het midden van Waterman.
En daarnaast wil ik jullie vandaag graag even iets vertellen over de ‘grote kanjer’:
Jupiter driehoek Neptunus.
Dat is waar de mantra vandaag over gaat, Jupiter driehoek Neptunus.
Jupiter in Schorpioen driehoek Neptunus in Vissen.
Echt een heel andere energie dan wat we op de andere manieren krijgen.
Want wat er aan de hand is, is dat Mars vierkant Pluto stond, en nu loopt Mars door
en komt in oppositie met Uranus.
Dus aan de ene kant hebben we ‘mijn wil’ van Mars, en die wil dat de dingen op een
bepaalde manier zullen gaan, wordt uitgedaagd door Pluto en dan door Uranus.
En aan de andere kant hadden we afgelopen week Venus driehoek Neptunus en nu
hebben we Jupiter driehoek Neptunus, dus het is echt iets heel anders.
En tenslotte, voordat ik probeer een plek te vinden in de schaduw, oh jee, ik weet
niet precies of dit gaat lukken of niet, maar de wederzijdse receptie
(ontvankelijkheid) van Venus en Mars is echt iets om over te praten, want dat is al
aan de gang vanaf 7 november en gaat nog door tot 30 november.

En een wederzijdse receptie betekent: toen Venus naar Schorpioen ging die
beheerst wordt door Mars, en Mars reist door Weegschaal die beheerst wordt door
Venus.
Dus dit is waar de planeten proberen voor de zaken van de ander te zorgen.
En laten we eens zien hoe Mars op de zaken van Venus let en Venus op de zaken
van Mars let.
Okee, de kans dat dit zonder onderbreking verloopt zijn zeer klein; men loopt op en
af over het strand. Oh help!
Het moet wel iets sociaals zijn; Mars in Weegschaal.
Maar goed, en ik probeer dit ‘licht’ te houden, maar hoe dan ook zal maandag
Mercurius exact conjunct Saturnus staan.
En dan hebben we Saturnus op het Galactische centrum, nogal sober.
Mercurius loopt naar Saturnus, opnieuw sober.
Saturnus die op Steenbok toeloopt, zwarte maan Lillith in Steenbok; nogal sober.
Dit is nogal een sobere tijd.
Als je naar Jupiter in Schorpioen kijkt… Schorpioen is de dood.
En klaar, weg, voorbij.
Vernietigd en gesloopt.
Shiva, je weet wel; de dood, alsof het voorbij is.
Jupiter gaat door Schorpioen en zegt ‘meer, meer, meer’.
Laat nog meer gaan.
Werp die huid af en dan nog een huid, en daarna nog een huid.
Ga hier vandaan, en ga daar weg, en ga daar ook vandaan.
Wow!
Dus het is niet altijd een gemakkelijke tijd.
Ik wil eens kijken naar die Venus en Mars, want wat ze zeggen bij een wederzijdse
receptie is.. als dat gebeurt, een wederzijdse receptie is in de oude astrologie
boeken niet altijd echt iets goeds.
Je kunt het zelfs nakijken in je geboorte horoscoop. Het veroorzaakt problemen.
Het veroorzaakt niet zozeer problemen, het wijst op het feit dat je problemen hebt.
De planeten doen ons niets aan, ze zijn een afspiegeling van wat we zijn, wie we
zijn, en waar we voor hebben gekozen in dit leven en in andere levens, dus met
Venus en Mars zegt dat dat je problemen hebt met het eerste en het zevende huis.
Het eerste huis wordt geregeerd door Mars, het zevende huis wordt geregeerd door
Venus.
Jezelf en de ander.
Mijn verlangens, tegenover wat andere mensen verlangen.
Dus dit creëert een conflict in relaties.
Je weet wel, Venus en Mars, zeker en gewis.

Én… het tweede en het achtste huis, Venus regeert over het tweede huis. En in de
oude astrologie vóór Pluto, was Mars de heerser van het achtste huis.
Dus dat betekent slecht nieuws voor alle zaken van het tweede en het achtste huis.
Dus we zitten feitelijk de hele maand november met Venus en Mars en hun
wederzijdse receptie.
Het wil zeggen dat we allemaal met relatie issues te maken hebben die naar boven
komen.
En we hebben allemaal te maken met ‘wat ik wil, en wat jij wil’ en dat zal moeten
vastlopen, besproken moeten worden, aan gewerkt moeten worden, naar gekeken
moeten worden, zodat er op de een of andere manier een oplossing kan komen.
Of, de andere kant is: conflict.
Er is sprake van winnen en verliezen, als het om het achtste huis gaat.
Dus dit kan een tijd zijn waarin je verliest.
Of dit kan een tijd zijn van ‘het eerste huis’, competitie, beweringen; zoals ‘ik wil
graag winnen’, en het kan ook zo zijn dat het belangrijk is waar ik wil winnen; en we
raken gehecht aan het verlangen, aan geld, aan een persoon. Een bepaalde relatie.
Iets dat we echt willen. Of waarvan we het gevoel hebben dat we het echt nodig
hebben.
We kunnen niet meer zonder leven.
En dat is niet gemakkelijk. En het werkt niet.
Die ander werkt niet mee.
Het is alsof het leven zich tegen ons keert.
En we hebben te maken met een soort worsteling, terwijl we niet echt willen
worstelen.
Jupiter driehoek Neptunus en dat is waar deze mantra helemaal mee te maken
heeft; de onbewuste krachten.
Venus en Mars zijn de persoonlijke planeten.
De persoonlijke planeten zijn bewust.
Dus we zijn ons bewust geworden van onze vrouwelijke kant, we zijn ons bewust
geworden van onze mannelijke kant.
Onze mannelijke kant is wat we ‘willen’, we zijn ons bewust geworden van onszelf
door onze verlangens en onze wensen.
Venus is plezier, dat is deze aarde, mijn lichaam, mijn seksualiteit, mijn geld, het is
aardse liefde. Aards plezier.
Dus ‘ik wil mijn comfort en gezellige comfort, Stier, tweede huis.
Weegschaal, prachtige sieraden en dat soort dingen, die te maken hebben het het
zevende huis.
Ik wil een mooie partner.
En ik wil een relatie zonder gedoe.
Geen gedoe.
Ik wil dat zij zijn die ik wil, en ik ben alles wat zij willen.
Maar zij moeten vooral als eerste zijn wat ik wil.

Is dat niet altijd de valstrik?
Zodra jij alles bent wat ik wil, dan zal ik zijn wat jij wilt.
Dat is die hele dans met betrekking tot relaties en partnerschappen.
Het is als ‘rustig aan, als jij niet krijgt wat je wilt, dan trek je je terug, en dan zegt die
andere persoon ‘oh, oh’ en dan komen ze naar jou toe en dichter naar jou toe en
dan is er zo’n tijdelijk ‘oh ja, oh ja,’ en dan stap jij vooruit en ga je naar hen toe, en
dan voelen zij zich overdonderd, en dan gaan zij achteruit en verder achteruit.
Dat is dat hele yin en yang-principe, samen en uit elkaar, samen en uit elkaar; dag
en nacht, zonsopgang en zonsondergang.
Whoo!
Maar we willen tot op de bodem gaan. We willen naar… dit is astrologie voor de
ziel.
En laten we daar helder over zijn; de ziel is het onderbewuste.
Het is mijn persoonlijk onderbewuste, het is het collectieve onderbewuste.
Het is uiteindelijk de bron die echt het evolutionaire proces ontwerpt.
En het zijn onze ego’s die proberen om het te begrijpen en die proberen om het
comfortabel te maken en proberen te krijgen wat het ego wil.
En in al die soorten van beperkte ruimtes… we leven allemaal in die beperkte
ruimte.
Hetgeen we geloven, wat we weten, wat we echt begrijpen is super beperkt.
Dus onze keuzes zijn super beperkt door de beperking van ons gezichtsveld.
Omdat we slechts een heel klein deel zien van het spectrum, dus we kiezen alleen
maar uit dat hele kleine deel.
Je kunt niet iets kiezen waar je je niet van bewust bent, waar je onbewust van bent,
wat je niet ziet.
Dus Uranus, ons persoonlijk onderbewuste… Mars komt nu in oppositie te staan
met Uranus, dus dit wordt steeds sterker en sterker en sterker.
Dat is niet vóór volgende week, dan zal ik er meer over vertellen.
Maar ons persoonlijke onderbewuste, Uranus, wil dat we ons uitbreiden en groeien,
en meer van dat spectrum gaan zien.
Dus hoe gaat dat?
Het werpt ons een effectbal toe.
Iets bizars, iets ongewoons, iets onverwachts.
Onze partner zegt dit of doet dat.
Of onze baas, of de krant, of aan de bar, of waar je dan ook bent.
Er is sprake van een of ander nieuw avontuur, een nieuwe verandering.
Zodat je je op je voorhoofd krabt, zo van ‘wat? Wat? Wat wil je?’
‘Wat nu?’ of ‘Wat nu weer?’
Het is een beetje prikkelend, het is zoiets als ‘weet je, ik wil niet met een nieuw
probleem worden opgezadeld’.

Dus soms is het moeilijk om te zien, hoe het leven ons ondersteunt met
veranderingen, met verrassingen, zelfs door verlies.
Je verliest iets en je denkt dat je dat niet echt nodig had en je realiseert je niet
eerder dan twintig jaar later, ‘God zij dank ben ik dat kwijt geraakt’.
Dus dat is echt een vreemde situatie.
En dat is de schoonheid van Mercurius conjunct Saturnus.
Saturnus en Mercurius; diepe bezinning. Onder de oppervlakte kijken.
Reflecteren op ‘waarom?’ en in het bijzonder Boogschutter: ‘waarom zeiden ze dat?
Waarom deden ze dat? Waarom overkomt dit mij?
En door deze innerlijke vraag te stellen ‘wat probeert spirit mij te vertellen?’
‘Waar verlangt mijn ziel nu echt naar?’
Het is duidelijk dat dit de knoppen indrukt voor een evolutionair groeiproces.
Dit is de Jupiter-Neptunus driehoek.
Dit is Neptunus in Vissen.
Vissen is oneindige spiritualiteit, Neptunus betekent het channelen van deze
oneindige spirituele energie.
Dus het is vertrouwen en hoop dat er een groter plan is, een groter plaatje, en dat
het niet alleen maar allemaal chaos is;
dat er een bron is die een intentie heeft voor onze eigen bestwil, en die achter dat
alles schuil gaat.
Dus zelfs wanneer er een aantal mensen het Pele-rapport inlopen, dan zal ik moeten
geloven dat dat het voorbestemd was.
Dus laat ik het afronden nu, en de mantra voor vandaag gaat zo. Oh help, de wind
blaast zelfs mijn spullen in de rondte.
Dingen gebeuren niet zomaar, zoals iedere astroloog weet.
Het is mijn eigen en collectieve onderbewuste
die me aanzet tot groei
Dus hoe dieper ik kijk en luister
hoe soepeler het allemaal zal gaan stromen.
Zoals de evolutionaire astrologie zegt, Jeffrey Wolf Green, mijn leraar zegt: ‘we
leven in een gepolariseerde dualistische realiteit. De ziel heeft tegelijkertijd
dualistische verlangens; het verlangen om zich af te scheiden van de bron, en het
verlangen om terug te keren naar de bron. Zoals de golven van de zee verlangen we
ernaar om uit elkaar te gaan en zelf naar Kreeft en Leeuw te gaan, mijn eer, mijn
pracht, mijn originele bijdrage. Maar uiteindelijk verbranden we, we sterven en we
keren terug naar de bron die ons heeft geschapen.
Wat is jouw bewuste intentie? Waar zit jij op dit moment?
Al je keuzes, al je besluiten komen op de een of andere manier samen.

Probeer jij je af te scheiden? Wil jij je eigen ding doen, en jezelf zijn, zoals ‘ik, ik, ik,
ik, ik… heb dat unieke zelf opgebouwd’ OF
ben je een oudere ziel die klaar is om terug te keren.
Ik ben klaar om terug te keren naar de bron die mij heeft geschapen, en ik ben er
klaar voor om me over te geven, het toe te staan, te accepteren en lief te hebben?
Dat is zo’n beetje waar het naar toe zal gaan.
Dus nog een keer. De mantra voor deze week is, ik heb een beetje publiek hier voor
me staan..
Ik ga het nu heel snel afronden en de laatste woorden voor deze week zijn. Houd ze
in gedachten, houd ze in je hoofd:
Dingen gebeuren niet zomaar, toevalligheden bestaan niet.
Dingen gebeuren niet zomaar, okee…
zoals iedere astroloog weet.
Het is mijn eigen en collectieve onderbewuste
die me aanzet tot groei
Dus hoe dieper ik kijk en luister
hoe soepeler het allemaal zal gaan stromen.
Dat het voor jou mag gaan stromen. Soepel en gemakkelijk.
Namasté, aloha, heel veel liefde!
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