Nederlandse vertaling van het Pele-rapport voor 31 januari 2018

Hallo iedereen, dit is Kaypacha met een nieuw Pele-rapport. Dit is een bijzonder Pele-rapport
die de super Maan en de totale maansverduistering van vandaag eert.
Je moet de energie voelen als je leeft, en niet totaal bent uitgeput op dit moment. Het is
‘electrisch’, Waterman die beheerst wordt door Uranus, en dat is het zenuwstelsel. Zoiets
als… wow! Deze Maan, deze super Maan betekent dat de Maan zo dicht bij de aarde staat,
dat ze groter lijkt dan ooit. Het is een super Maan, het is een blauwe Maan, het is de tweede
Maan in de maand, dat is waarom ze het een blauwe Maan noemen. En bovendien, het is
een totale verduistering.
De zonsverduistering komt er over een paar weken aan, het is geen totale zonsverduistering.
Die moet echt heel dicht bij de maansknopen staan, om een totale verduistering te zijn.
En deze maan staat zo dichtbij haar noordknopen, op 11 graden en 37 minuten of zoiets van
Leeuw, en de knoop staat daar op 13 of 14, dat is maar 3 of 4 graden daarvandaan, om
exact op de knoopas te staan. En wat staat er in oppositie? Venus, oh help.
Dus Venus… de Maan staat niet alleen in oppositie met de Zon voor een volle Maan en een
totale verduistering, maar Venus is daar ook een paar uur, dus een paar uur na de
verduistering.. boem! De verduistering was een uur geleden.
Het is eigenlijk nog steeds gaande op dit moment. Dus het is niet zomaar voorbij. Het is niet
iets dat in een paar minuten plaatsvindt.
Dus, dat is wat er aan de hand is en dat is niet het enige, maar we hebben Leeuw. Volle
Maan in Leeuw; de leeuw, de leeuwin in oppositie met de Zon en Venus vandaag, Mercurius
gaat Waterman binnen, dus we hebben de zuidelijke maansknoop, Venus, de Zon, en
Mercurius, allemaal daarboven in in Waterman.
Die zet zich af tegen de Maan. Nee, ze werken allemaal samen. De planeten werken altijd
samen.
Ze staan allemaal vierkant met de grootste planeet van ons sterrenstelsel: Jupiter. En Jupiter
is bijna groot genoeg om een ster te kunnen zijn Wist je dat als er iets gebeurt of hij spat zelf
uit elkaar, dan zou hij direct zelf een ster worden, wow!

Dus, ik ga het vandaag even wat anders doen, het zal een lang pele-rapport worden, maar
het is niet alleen maar een gewoon Pele-rapport. Ik heb wat mensen gehoord die vroegen
om niet alleen maar over dit soort dingen te praten, maar ook wat oefeningen te brengen.
Dus, nadat ik uitgepraat ben met jullie, dan zal ik jullie een Kundalini-yoga
ademhalingsoefening geven, met dank aan Col, die deze naar mij mailde. En die heeft alles
te maken met het versterken en energetisch opladen van onszelf, het opruimen van
gifstoffen, zuivering; dat geeft ons meer energie en het helpt onszelf te centreren en te
gronden. En dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Leeuw is een vuurteken, Waterman een
luchtteken, een buitenaards teken, en dat is als…
Dus ik zal vandaag nogal wat te vertellen hebben, want er is… we willen er echt goed naar
kijken want dit is een zeer krachtige tijd. Die totale verduistering brengt dingen omhoog, het
brengt bewustzijn naar boven, en het geeft kansen voor evolutie en groei. Niet alleen voor
deze week, niet alleen voor deze maand, maar gedurende ons hele leven, en voor de
komende tweeduizend jaar van het watermantijdperk
We bevinden ons op het keerpunt, we bevinden ons op de helling, we bevinden ons in de
fase van de start van de eeuw van de Waterman. En die gaat 2000 jaar duren.
We staan op uit het Vissentijdperk, die ook tweeduizend jaar heeft geduurd dus het is als…
je weet wel, een pasgeboren.. nou niet een pasgeboren baby, maar van ongeveer 1 jaar
oud, die beginnen te lopen. En dat is zo ongeveer wat we aan het doen zijn.
We komen uit het tijdperk van de onschuld, naïviteit, het volgen van de priester, de rabbi, de
goeroe, wie dan ook. Gewoon doen wat je verteld wordt en bla bla, een soort slaapwandelen
gedurende een paar duizend jaar en we zijn nu aan het ontwaken, en we proberen op onze
eigen beide voeten te staan en te lopen. En het is niet… we gaan vallen. We zullen gaan
vallen. We zullen achterover vallen en we zullen voorover vallen, en we zullen opzij vallen.
Soms zullen we onszelf oppakken, soms hebben we elkaar nodig om onszelf bij elkaar te
pakken.
Dus in het bijzonder wil ik mijn prachtige mooie vrouw Laura bedanken die in werkelijkheid
zoveel inhoud aanreikt voor het Pele-rapport van vandaag, want dat is die as. En onderdeel
van het binnengaan van het Watermantijdperk is het moeten leren omgaan met de paradox.
De paradox van de Leeuw-Waterman as is onafhankelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid.
Tussen het individu en de gemeenschap.
Tussen het door jezelf in beslag genomen worden, narcistisch georiënteerd, egoïstisch ‘ik
ben het helemaal, ik ben de ster, ik ben de geweldige koning of koningin van de aarde,
versus… in tegenstelling tot, maar samenwerkend met de gemeenschap. Dus ze stuurden
me dit vandaag en ik zal het aan je voorlezen, en dit is afkomstig van het centrum voor
gezond seks. Die sturen een dagelijkse meditatie rond, die hiermee te maken heeft. Ik zal
een link plaatsen in de aantekeningen onder de video. Als je je op die meditaties wilt
abonneren, want die zijn nogal buitensporig, maar eerst zal ik wat lezen… laten we eens
naar het verleden kijken. Laten we eens kijken naar de Zon, Mercurius, zuidknoop, Venus,
die allemaal in het teken Waterman staan. En Waterman is waar een aantal dingen gaande
zijn, ik had het al over rebelleren, opstand, buiten de algemene instemming, de algemene
norm stappen, en het creëren van zaadhulsels. Het creeren van nieuwe gemeenschappen,
nieuwe families. Nieuwe manieren van mede-afhankelijkheid, maar niet onafhankelijk zijn,
maar onderling afhankelijk zijn.
Dat is de truc.
Dat is waar we naar toe gaan, het ‘beleven’ van de community, het beleven van de
samenleving op een nieuwe manier. Dat heeft niets te maken met patriarchale, hiërarchische
dominantie en controle van de massa door angst of hebzucht, of wat dan ook. Maar echt
daar terechtkomen waar eenheid in diversiteit heerst. Dus we moeten individuen zijn. We

moeten die ‘Leeuw’ zijn en we moeten onszelf vinden en onze kern. En we moeten ook
zorgen dat we daar niet vast komen te zitten.
We moeten open staan, luisteren, feedback ontvangen, en echt in een ruimte terechtkomen
van samenwerking, van begrip, en om een sociale dynamiek te creëren. Dus laten we naar
de Maan kijken. Dat is heel interessant, want de Maan heeft te maken met onze onbewuste
instincten, ons innerlijke kind, ons verleden en die is in Leeuw.
Dus hier is ons verleden, okee? Ik wil bijzonder zijn, ik wil uniek zijn, ik wil dat iedereen mij
ziet en mij aanvaardt, en van mij houdt en mij adoreert, oh help! Ik wil gewoon…
Ik ben klaar voor Hollywood, ik ben klaar voor het podium. Dit zijn de kaarten die ik kreeg en
sorry, maar die prachtige vrouw gaf me dit kaartendeck in Mexico en ik ben zo erg, want ik
vergat zelfs haar naam. Dat was jaren geleden en als je luistert, stuur me dan de naam van
dit deck en jouw naam. Ik herinner me je gezicht en je horoscoop, maar ik ben niet zo goed
met namen onthouden.
Maar luister hier eens naar, ik trok deze kaart willekeurig gisterenavond, voordat ik in de
droomstaat verkeerde, en als ik een mantra wil krijgen van de bron en dat soort dingen. Ik
trok een kaart en dan vraag ik om daarover te dromen. En het komt uit op ‘individualiteit.’
Individualiteit, als de schilddrager de top van de berg bereikt, dan zoekt ze nimmer
goedkeuring. Want goedkeuring is gebaseerd op twijfel.
Twijfel je aan jezelf? ‘Oh alsjeblieft, zeg me dat ik okee ben.’ Goedkeuring is gebaseerd op
twijfel.
Jouw kracht en wijsheid worden gevierd in je unieke vermogen om de ervaring van het leven
met een nieuwe visie te bezien.
De kracht ligt in de individualiteit, en de mogelijkheid om jezelf te zien door je eigen ogen en
niet door de ogen van de ander.
Zoals ‘ik ken mijzelf’, dank u zeer.
Mijn oog, mijn getuige, mijn observeerder, ik ben wakker, dank u. Ik ben een individu, ik ben
zelfbewust. Dit is een enorme kracht.
Om machtig te zijn, moet je je eigen kracht terugnemen, en te bestaan binnen je eigen
individualiteit.
Dus dit is een krachtige manier, dit is de manier van de leeuw en de leeuwin, dit is de manier
van Leeuw.
Ik ben zelfbewust, ik ben een individu. Niemand kan mij leren of mij vertellen hoe ik mezelf
moet zijn. Ik moet dat ontdekken, en daar uiting aan geven en ik moet bijna mezelf ‘creëren’
uit mijzelf door mezelf te zijn.
Ik wil mezelf kennen via mijn creaties. Ik creëer een song, een dans, een baby, een relatie,
een huis of wat dan ook. Ik zie mezelf door mijn creaties, dus deze noordelijke maansknoop
en de Maan conjunct de noordelijke maansknoop gaat hier echt op in, zoals op je creatieve
zelfexpressie.
Maar… Jeffrey Greene, de stichter van de evolutionaire astrologie zegt ‘als er planeten
conjunct staan met de zuidelijke maansknoop, geeft dat onafgemaakte zaken aan, of een
vervulling van alles wat in vorige levens is gepasseerd. De Zon en Venus staan allebei
conjunct de zuidelijke maansknoop in Waterman. We hebben te maken met een aantal
onafgemaakte zaken waar we naar moeten kijken. Dus deze onafgemaakte zaken of deze
vervulling heeft te maken met de gemeenschap. Het heeft te maken met wederzijdse
afhankelijkheid. Niet door blinde schapen te zijn, die een schaapherder volgen, maar door
ontwaakte individuen te zijn, klaar, vrijwillig en in staat zijn om in de samenleving, relaties,
samenwerking, zakelijke aangelegenheden aan te gaan. Dit vraagt allemaal om
samenwerking.

Dus nu wil ik de dagelijkse meditatie voorlezen van het centrum voor gezonde seks, die ik
vanmorgen ontving en die Laura mij stuurde.
Het eerste is een citaat van Mahatma Gandhi, ‘het is de sociale natuur van de mens die hem
onderscheidt van de brute creatie. Als het zijn privilege is om onafhankelijk te zijn, dan is het
gelijktijdig zijn plicht om wederzijds afhankelijk te zijn. Slechts een arrogant mens zal
beweren onafhankelijk te zijn van ieder ander en zelfstandig te zijn.’
Dus dit is Mahatma Gandhi, hij sprak duidelijk over Waterman, die de revolutie leidt tegen de
Engelsen voor alle mensen die in India woonden, zoiets als ‘hello, een grote jongen!’.
Laten we doorgaan met de dagelijkse meditatie van deze jongens.
Als twee wezens van elkaar afhankelijk zijn en er komt wederzijdse afhankelijkheid, dan is
dat heel natuurlijk, want in de hele natuur kan geen enkel wezen alleen gedijen.
Bij wederzijdse afhankelijkheid zijn beide partners wederzijds afhankelijk, terwijl bij
onafhankelijkheid eén partij volledig leunt op de ander.
Een periode van afhankelijkheid kan cruciaal zijn voor kinderen, puppies, kittens en andere
jongen die moeten overleven.
Maar wederzijdse afhankelijkheid is een evenredige cruciale volwassen ontwikkelingstaak.
Het is niet alleen essentieel voor koppels, maar ook voor grotere entiteiten, ofwel voor familie
of zakelijk, voor de menselijke samenleving en voor onze aarde.
Door te neigen naar je geliefde, familie, buren en de levende aarde, zul je uiteindelijk neigen
naar je eigen tuin. Daar houd ik van. Homeostase. De evenwichtige wijsheid van het lichaam
is de sleutel naar alle gezonde, onderlinge afhankelijke systemen, inclusief relaties.
Het houdt het systeem evenwichtig, net zoals gezonde lichamen een gunstige temperatuur
houden. Omdat gehechtheid zo centraal staat in onze ontwikkeling, kunnen we een relatie
beschrijven als ware het een fysiek lichaam met vitale organen en punten van
kwetsbaarheid.
Wanneer een van die punten gewond is geraakt, bijvoorbeeld het ‘orgaan van vertrouwen’, of
het orgaan van respect, kan het hele systeem -de relatie- instorten. Robuuste systemen,
relationeel of fysiek, corrigeren zichzelf door zowel positieve en negatieve feedback. Ik weet
dat bijvoorbeeld als je iets slechts eet, dat je maag je negatieve feedback geeft. Als je echt
een warboel in je hoofd hebt, krijg je hoofdpijn, of wat dan ook.
Negatieve feedback neigt naar het in evenwicht brengen van systemen en positieve
feedback neigt ernaar om ze te versterken. Als er iets mis is in een relationeel systeem,
zullen negatieve signalen onze aandacht vragen, en roepen ons op tot actie om dat te
herstellen.
In een relatie betekent dat dat je je eigen deel oppakt van het probleem door jouw
uitdagingen toe te geven aan je partner.
Maar vergeet niet dat het evenredig belangrijk is om te bouwen aan datgene wat goed is, om
de tijd te nemen om de momenten van geluk te vieren. Omdat onderlinge afhankelijkheid
alleen maar werkt als alle partijen volledig deelnemen aan de gezondheid van dat systeem.
Begrijp je dat?
Voor een gezonde relatie, voor een gezond bedrijf, voor een gezonde gemeenschap, voor
een gezonde samenleving, voor een gezonde planeet moeten we de onderlinge
afhankelijkheid van alle creatie erkennen.
Dat is waar we alleen eén zijn.
En waar we alleen één zijn, is het echt van betekenis.
We hebben elkaar nodig, zoals we alle planten nodig hebben, alle dieren, en de zuurstof en
de aarde. Onze onderlinge afhankelijkheid ontkennen is dom en is naïef en zal uiteindelijk
niet tot overleven leiden.
Dus deze behoefte aan verbinding is niet alleen maar een spirituele noodzaak.
Dat is fysiek, er is verdorie een voedselketen. Ik bedoel maar, hallo zeg! Er is sprake van
een onderlinge afhankelijkheid.

En ja, zoals Leeuw zal zeggen, ieder van ons is speciaal en creatief en uniek en we moeten
onze eigen briljantie bezitten, om het tot het podium te brengen, om het voor het voetlicht te
brengen, naar de samenleving.
En we moeten daarvoor naar binnen, en niet mede-afhankelijk te worden, maar ‘onderling
afhankelijk’ te zijn. Dus er is een proces gaande van volwassen worden en dat moet
gebeuren.
En nu kan ik ook zeggen, dat je dit ook ziet in de cyclus van elke willekeurige levensduur, in
elke cyclus; de cyclus van de maan, we zijn nu bij de volle Maan, dit is het keerpunt.
Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd. Dit is naar buiten toe. Ik ben de plant van de
lente, de Ram, de nieuwe impuls, het zaadje. Het groeit en wordt sterker, en groter en het
opent zich, en het draagt vruchten. En Maagd is dan het oogsten van dat fruit. Dank je wel,
de gemeenschap heeft deze cashew noten nodig, de gemeenschap heeft deze avocado’s
nodig, de gemeenschap heeft deze mango’s nodig.
Of kokosnoten of wat dan ook.
De plant geeft, dit is de oogst van Maagd.
En vanaf Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen…? De
externe krachten van relaties, van partnerschappen, van de grotere, bredere kosmische
realiteit wordt sterker en sterker en dat is ‘Wow, schat, je kunt beter samensmelten’.
De plant verdort en sterft, en geeft zijn zaden af. En komt dan de winter tegen, en dat is
gewoon….
De behoeften van de velen staat niet in verhouding tot de behoeften van de enkelingen.
Dus deze Waterman-periode is een tijd van… de behoeften van de gemeenschap, de
behoeften van de samenleving, de behoeften van een land, de behoeften van moeder aarde,
zijn belangrijker dan onze eigen persoonlijke show.
Dus we moeten onszelf als het ware openen en dat is waar de mantra voor deze week over
gaat.
Dat is het openen, we zijn klaar voor vereniging. Dit is bereidwilligheid, dit is een keuze. Dit is
een besluit. Ik ga mijn vruchten aanbieden aan de gemeenschap. Niet vanwege de
bevestiging of de aandacht, en voor geld en liefde, en bla bla bla.
Niet zo van ‘dan ben ik beter’, nee. Ik ga dienen, offeren, geven, en laat los ten gunste van
het geheel, wetende dat wanneer ik geef aan het geheel, dan zal het geheel mij
ondersteunen en mij gaan helpen om te overleven. En dit is waar Vissen en vertrouwen en
hoop echt heel sterk naar voren zullen komen. Snap je wat ik probeer te vertellen?
Dus de mantra voor deze week is
Het is moeilijk voor mij om mijzelf uit te drukken
betreffende zowel mijn toekomst als mijn verleden
Ik zoek geen bevestiging of hang naar de liefde
Maar ben uiteindelijk klaar voor de ‘vereniging’.
Het vraagt om kwetsbaar te zijn, het vraagt om…
Dit is wat ik wilde bereiken in het vierkant met Jupiter in Schorpioen. Hallo zeg, dit gaat dit
hele eclips-seizoen zo door, volgende week woensdag Venus vierkant Jupiter, en dan komt
de Zon eraan en die komt vierkant Jupiter te staan.
Dus we hebben te maken met de Zon, Venus vierkant Jupiter, op dit moment staat de Maan
vierkant met Jupiter, etc.
Volgende week praat ik over het driekwart van de Maan, die staat conjunct Jupiter. Dus
Jupiter in Schorpioen zegt dat er grote beloningen liggen, grote overvloed is, prachtige
vruchten om te worden ontvangen door – Schorpioen, 8e huis- vereniging.

Samensmelten. Soms is het vernederend, soms zullen we feedback, negatieve feedback,
moeten incasseren om onszelf in evenwicht te brengen, toe moeten geven dat we fout zitten,
mijn verleden uit moeten leggen; ik ben aan het worstelen, ik ben een evoluerend mens’.
Vergeef me, ik heb er een zooitje van gemaakt, ik maakte een fout, of wat er dan ook op
komt borrelen. Het vraagt moed om dat te erkennen. Soms verpesten we iets, we maakten
een fout of wat dan ook. Dus deze kwetsbaarheid, deze onthulling… Schorpioen en het 8e
huis hebben te maken met psychotherapie, ze hebben te maken met sjamanisme, met seks,
kwetsbaarheid, openen.
Wanneer we ons verstoppen en geheimen meedragen, creëert dat verdeeldheid, het drijft
een wig in onze relaties, het zet muren tussen ons in. Dus Jupiter zegt ‘haal die muren naar
beneden, wordt nederig, toon jezelf dom, maar… er is niets beters dan seks bedrijven.
Weet je, het is een kwestie van ‘ik verpestte het, ik deed je pijn’ en oh ja, je bent een eikel,
en je doet dit en dat… en je zit in je schorpionische jaloezie en afgunst en kwaadheid, en
passie enzovoort… en dan is het ‘maar weet je wat? Ondanks dat je een idioot bent, houd ik
van je’. En dan is er een prachtige vereniging, een mooie tijd.
Dus deze Jupiter in Schorpioen belooft iets. Er is hier sprake van een belofte. Van grote
uitbreiding, van grote kansen, om echt ons werk te doen.
Dus dit is echt een tijd waarin we echt verscheurd kunnen zijn, omdat ik kan zeggen dat de
onderkant of de buitenkant, de uitdaging van Waterman is, en de Zon, Venus en Mercurius
zoals ik eerder heb besproken. Dat is gewoon het isoleren en terugtrekken van jezelf, zo van
‘ik hoor niet op deze planeet thuis, ik ben een buitenaards wezen, ik ben zo anders en zo
vreemd, niemand zal me begrijpen, en ik kom niet van mijn bergtop af, en laat mijzelf niet
zien en ik geef niet toe dat ik een menselijk wezen ben en dat ik emoties en behoeften en
angsten heb’. Nee, nee nee
Ik ga erboven staan, erbuiten staan, en verder er vandaan staan, ik vergeet de samenleving,
ik vergeet de gemeenschap, het is de ultra extreme kant van individualisme.
Het is als Leeuw, die een individu wil zijn, maar die wil op zijn minst een publiek. Als de
Waterman te ver op afstand gaat staan, die willen geen publiek, die willen niets en niemand,
ze trekken zich terug van… wat stond hier, wat zei Gandhi ‘het is onze…’’ hoe was het? Het
is een evenredige cruciale volwassen ontwikkelingstaak; wederzijdse afhankelijkheid.
Het is goed om dit te leren, daar hebben we 2000 jaar voor.
Dit is het watermantijdperk.
En wij zijn modellen, voorbeelden, pioniers, die gewoon proberen om te leren hoe we dit
moeten doen, deze onderlinge afhankelijkheid.
En we kunnen te ver gaan, we kunnen doorslaan naar mede-afhankelijkheid, we kunnen
doorslaan naar pure onafhankelijkheid. We kunnen in… ja, doe het rustig aan met jezelf.
Dus deze kriya die ik je voor wil doen, met je wil doen vandaag; zorg dat je comfortabel zit, je
kunt staan of zitten, dit is een hele goede oefening, ik ga wat achteruit.
Deze is om energie en bewustzijn uit te breiden. Loslaten van gifstoffen, en energetiserend.
Het is goed voor een hersen-detox, en dat is wat we momenteel allemaal kunnen gebruiken
op dit moment. Want de energie van de eclips is over-stimulerend voor ons zenuwstelsel.
En op een bepaalde manier kunnen we uit ons dak gaan. De Maan heerst over onzekerheid,
we kunnen op dit moment veel onzekerheden ervaren en ons instabiel voelen van binnen.
En dat kan goed zijn, want dat brengt reflectie. En dat brengt openheid.
Okee, ben je klaar?
Het is heel eenvoudig, maar het vraagt een beetje oefening, maar het is niet zo moeilijk.
Klaar?
We gaan eerst nog even dit doen, ten eerste houd je je ogen open en je staart gewoon wat
voor je uit gedurende deze hele oefening.
Pak je duimen en buig je vingers samen rond je duim.

Strek je armen helemaal uit, en nu gaan we inademen, en je ademt uit door je mond terwijl je
je rechterhand beweegt naar je andere oksel waar je vuist terechtkomt.
Je hebt namelijk lymfeklieren in je oksel. Dus dit is voor het lymfesysteem, Dus ik ga
inademen…
Dan haal ik mijn linkerarm erbij en sluit mijn rechter neusgat af
En ik haal adem door mijn linker neusgat.
Ik open mijn mond en…
En je doet hetzelfde met de andere kant.
Klaar?
Dus we halen adem…
Twaalf keer. Een ronde is de complete cyclus, van beide kanten.
Dus we inhaleren.. dat is één, ik doe één hele ronde voor jullie, okee?
Haal adem…
Heb je dat? Dus dat is één ronde, dat doe je zes keer, dus dat is in feite… je doet dat twaalf
keer dus je doet elke kant twaalf keer, en je ademt uit als een leeuw of een leeuwin. Dat is
fantastisch.
Ik voel… nou ja… maar goed.
Het is mooi om iedere ochtend Kundalini Yoga te doen, het is goed om die spirituele
oefeningen te doen.
Wat kan ik nog zeggen?
De mantra voor vandaag: Laat ik het gaan afronden. Er is zoveel te doen in zo weinig tijd.
Het is moeilijk voor mij om mijzelf uit te drukken
betreffende zowel mijn toekomst als mijn verleden
Ik zoek geen bevestiging of hang naar de liefde
Maar ben uiteindelijk klaar voor de ‘vereniging’.
Dat je maar een prachtige, gezellige, geweldige eclips-dag/ -week/ -seizoen mag hebben.
Veel verenigingen, Jupiter in Schorpioen.
Namasté, aloha, heel veel liefde!
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