Nederlandse vertaling van het Pele-rapport voor 24 januari 2018

Hallo vrienden, dit is Kaypacha met een nieuw Pele-rapport, voor 24 januari 2018. En de Maan
staat in Stier, ik weet niet of je die ‘levensgenieters’ daar ziet, we hebben de koeien en de
stieren daar weer staan. Er staat daar links een Jonathan Livingston-koe en die is helemaal
alleen. Soms zijn ze hier beneden, en soms zijn ze daarboven. Dit is direct achter de plek waar
ik woon.
Maar goed, de Maan… de Maan gaat vrijdag naar Tweelingen. En dan gaat ze.. ik bedoel, ze
staat vierkant met de Zon, we hebben ons eerste kwartier vandaag en daarna gaat ze naar
Tweelingen, sorry.
Dan gaat ze zondag naar Kreeft, komt in oppositie met Pluto en Saturnus en al die leuke
dingen. En dan vertrekt ze dinsdag uit Kreeft en gaat naar Leeuw. Die zich opmaakt voor een
fantastische algehele maansverduistering. Woensdag, de 31e op 11 graden en 37 minuten van
Leeuw en Waterman.
Ik ga het daar volgende week over hebben, of misschien vandaag nog eventjes, want dat is
allemaal bezig.
Ik ben hier… ik ging weg bij de rivieren en het bos en de bomen, omdat Mars naar Boogschutter
gaat.
Vrijdag, Boogschutter, het grote ‘buitenwereld-teken; de bergen, de bomen, het bos, natuur en
natuurwet.
Heel gaaf.

En daarnaast is Mercurius conjunct Pluto. Dus we hebben hier enigszins te maken met
polarisatie. Diep nadenken, en dan over een paar dagen gaat ie weer verder. Mars gaat naar
Boogschutter, dat is geweldig.
Zaterdag komt de Maan driehoek te staan met de Zon, en op zondag is er nog een groot
gebeuren en dat is dat Mercurius vierkant komt met Uranus. Dus vandaag passeert ie Pluto en
dan, in de komende dagen… het is feitelijk de boodschapper die voorbij komt en zegt ‘ik heb
even overleg gehad met Pluto en ik kreeg wat nieuwe informatie en dan gooi ik het daar bij
Uranus neer in de laatste graden van Ram.
Waar wil ik het vandaag verder over hebben. Venus komt eraan, de Zon en Venus reizen in feite
samen op in de komende weken. Jupiter staat nog steeds vierkant met de maansknopen, Ik kan
het daar even over hebben, maar de Zon en Venus komen eraan en die komen in conjunctie
met de zuidelijke maansknoop.
Dus deze totale maansverduistering komt niet alleen in oppositie met de Zon en niet alleen
met de zuidelijke maansknoop, maar Venus ook.
En hier komen we aan bij -wat ik noem- de meditatierots. Dit is echt een schitterende rots
hierboven, hij is mooi en plat bovenop, en vaak vind ik het fijn om hier gewoon te zitten en
misschien probeer ik het rapport daar vandaan te doen, ik weet het nog niet.
Maar, linksom of rechtsom, ik ga tegen jullie praten vanaf de andere kant van de camera.
Okee, laten we dit even gaan doen. Waar zijn we vorige week opgehouden? Major Tom was
aan het opstijgen. In de raket, klaar om te vertrekken.
Ik kreeg een aantal klachten omdat ik het niet over Vissen heb gehad.
Nou, ik deed niets met Vissen omdat we niet in Vissen zitten. We bevinden ons in Waterman.
Venus is in Waterman, de Zon ging naar Waterman, over een paar weken komt Mercurius naar
Waterman, de zuidelijke maansknoop is in Waterman. Waterman, waterman… Ik deed een
heel webinar over deze maansverduistering, de knopen die door Waterman gaan en Leeuw, en
dat deed ik voor mijn community, je kunt het daar vinden. Je kunt naar mijn community gaan,
dat is echt heel gaaf, je kunt daar allerlei dingen vinden, zoals readings en vraag en antwoord
forums, en videos; en het droomteam, en het gebeurt allemaal daar.
Maar voor vandaag zal ik proberen om het allemaal duidelijk te maken en op te sommen waar
Waterman mee te maken heeft. Waar gaat deze tijd over…
Afgelopen week begon ik daar een beetje mee, het heeft te maken met het bewegen van ons in
het onbekende. Waterman is het elfde teken van de dierenriem. Het heerst over het 11e huis
van de dierenriem. En het is 11 van de 12. En zoals ik afgelopen week al zei, hij is daar helemaal
doorheen gegaan, En waterman gaat over globaal bewustzijn, het menselijke bewustzijn. Het is
politiek, het is de VN, het is het wereldwijde web, het is wiskunde en astronomie en astrofysica,
het gaat erom dat.. er is niets persoonlijks aan.
Dus ik het had over onthechten. Major Tom die vertrekt en de aarde achterlaat, zijn familie, zijn
huis, zijn wortels. Hij laat alles achter om naar de toekomst te gaan. Naar de hoge en hogere
gebieden. Om met de buitenaardse intelligentie te praten. Dus dat is waar deze tijd over gaat.

Als je Waterman in je geboortehoroscoop hebt, vooral de Maan en de zuidelijke maansknoop of
Pluto in het elfde huis, en dit soort tekens, dan laat dat je vorige levens zien, waarin je ‘buiten’
was en dat is waar de mantra vandaag mee te maken heeft, over het buiten de matrix leven.
Als je buitenspel staat en je bent niet gehecht aan winnen of verliezen, dan ben je niet uit op
macht of roem. Of veiligheid.
Als je niet daaraan gehecht bent dan kun je echt totaal en helder en objectief zien wat er binnen
dat spel gebeurt.
Als je in het spel zit, als je in het bos bent, zie je de bomen. Als je daarboven zit, zie je het hele
bos en je ziet wat daar beneden aan de hand is,
Dus dit is heel.. dit is een bepaald niveau in het evolutionaire proces dat te maken heeft met
rebellie. Opstaan tegen de concensus, opstaan tegen de status quo van buitenaf. Ik zie de
toekomst, ik zie het zelfs daarbuiten. Het elfde huis heeft te maken met de toekomst te maken.
Vanuit dat ruimteschip ziet major Tom die hele kleine planeet, die steeds verder weg komt te
staan, en zelfs verdwijnt tegen de tijd dat hij bij het Galactische centrum arriveert.
Dingen worden kleiner, dingen worden gereduceerd. Maar juist zoals in een wetenschappelijk
experiment of onder een microscoop. Het is alsof je kunt kijken in die kleine microbenwereld.
Via de weg omhoog naar het ontwakende derde oog kun je de kleine mensjes zien, kruipend
over de planeet. Zien wat ze elkaar aandoen. Zien wat ze de planeet aandoen. Zien wie zich
ontwikkelt en wie niet.
Oh mijn goedheid. Dus dit gaat allemaal over Waterman die de lat hoger legt. Verbeteren. We
staan op tegen wat beperkend is, het patriarchaat, de instituten, de wetten of de regels die
onze vrije expressie beperken en die ons beperken om van bevrijd zijn. En ik moet oog nog een
ander aspect inbrengen, omdat het de polariteit naar Leeuw is. Mijn haar hindert me mateloos.
De wind blaast vanuit de verkeerde richting. Maar goed. Als we het over Leeuw hebben:
eigenbelang. Dus dit is de as van creativiteit; Leeuw is creatief, Waterman is het creatieve
genie. Dit is de creativiteitsas. Leo gaat over ‘ik ben de creator, ik ben de ster van de show. Ik
ben de enige, ik heb het laten gebeuren, het leven stroomt door MIJ. En dat moet gebalanceerd
worden door Waterman. Waterman gaat over het goede van de toekomst, zoals ik zei, het
goede van de gemeenschap. Het goede van ieder ander.
Dus dit is een tijd, deze week, speciaal met Jupiter vierkant deze Maansknopen in Schorpioen
en Venus conjunct de zuidelijke Maansknoop en de Zon. Waar gaat dat over? Veel gaat over
geld. Schorpioen gaat over geld. Venus gaat over geld. Mijn geld kan gaan over waar de
essentie ligt. Is het mijn geld of is het ons geld? Is het mijn planeet of is het onze planeet? Dit is
gewoon echt de plek, en speciaal met Mercurius die in Pluto gaat. Wat is dat? Pluto kan
obsessieve, compulsieve vormen van gedrag aannemen. Omdat we emotioneel diep zijn
geworteld en aangesloten, heel diep in onze ziel. Dus wanneer Mercurius langskomt bij Pluto
kunnen we enige obsessieve, compulsieve denkpatronen hebben. Waar dezelfde gedachte
gaat over: of ik wil die email schrijven of ik wil die brief schrijven dat ik dat gesprek wil. En het
kan lijken dat we dat bandje steeds weer, en weer, en weer afdraaien. Omdat het wordt
gevoed: sap, Kundalini, van onze Pluto, onze emotionele, diepe ziel. Emotioneel bewustzijn, en
dus gaat dit allemaal over transformatie. Pluto heeft te maken met ontwikkeling en

transformatie. Dus dit is een tijd vandaag van Mercurius die langskomt en die diep intens…
Pluto is intensiteit. Het is evolutie en transformatie door intense gesprekken, communicatie,
blootleggen. En waar gaat dit over? Kansen zijn er die gaan over geld. Kansen zijn er die gaan
over bezittingen. Over wat is van mij en wat van ons? Wat is van jou en wat is van mij? Als jij iets
claimt dat van mij is. Of ik wil iets claimen, waarvan jij denkt dat het van jou is. Dit soort energie
is nu zeer krachtig. We willen geld zien als energie. En het is echt een zegen en een vloek, zoals
al het andere. Waarbij we in een gepolariseerd, dualistisch bewustzijn leven van het ego,
Saturnus en tijd & ruimte. We leven in deze wereld. En in deze wereld levend, is waar we te
maken krijgen met geld. Geld is de uitdrukking van onze waarden. Onze prioriteiten van wat ik
het meeste waard vind, wat de maatschappij het meeste waard vindt. De prijs stijgt, wanneer
het populairder wordt, wanneer het meer in de mode raakt, boem, boem, boem, boem. Het
wordt meer waard.
Dus al deze energieën, deze financiële energie is echt een uitdrukking van individuele
prioriteiten, individuele waarden. En wat we willen doen om het nieuwe paradigma te creëren,
om gemeenschap te creëren, is mensen vinden die dezelfde waarden hebben, die dezelfde
prioriteiten hebben. Omdat je dan niet terecht gaat komen in financiële rompslomp. Mensen
die waarde hechten aan liefde, spiritualiteit, eenheid, gemeenschap, natuur, moederaarde. Als
je deze mensen ontmoet, gaan ze niet jouw geld willen afnemen, of jouw geld besteden aan
concrete dingen, of de natuur kapot maken of zoiets dergelijks. Omdat jullie gelijke, zelfde
waarden hebben. Soort zoekt soort en dit is waar Waterman over gaat: gemeenschap. Dit
vierkant is met Jupiter in Schorpioen. Delen we – Schorpioen, waarden in het 8e huis in
oppositie met het 2e huis – mijn waarden, mijn geld, mijn bronnen? Jupiter zegt collectief dat
ieder van ons kan uitbreiden door onze bronnen te combineren en ons geld samen te voegen in
grotere, grootsere projecten, waarbij we echt grotere en grootsere dingen kunnen doen.
Dus dit is een tijd, dit is een week hier van het voeren van diepe gesprekken. En deze Mercurius
gaat dit weekend vierkant staan met Uranus, zaterdag en zondag. Uranus heeft te maken met
schokken, verrassen, onthullingen vrezen. We hebben allemaal te maken met enige
diepgaande onthullingen, waar andere mensen ons spiegelen, ons tonen van onze onbewuste
of onderbewuste intenties. Die vaak hun wortels hebben in onze gevoelens van onzekerheid, of
diepgeworteld geconditioneerd zijn ons door kindertijd.
Dus als we verdergaan; dit is een tijd van ons verleden verwerken, van onze kindertijd
verwerken, onze vorige levens, al onze beperkende geloofsovertuigingen en onze beperkende
waarden. En uit de angst komen; het is angst die bij ons leidt tot hebzucht. Het is angst die bij
ons leidt tot bezitterigheid. Het is angst dat bij ons leidt om geld van anderen te gebruiken om
onze eigen doelen te bereiken. De wind heeft mijn camera net omgeblazen. Oké, ik zal
afsluiten. Het was de wind.
Dus de mantra voor deze week:
Van buiten de matrix,
objectief kijkend naar,
creëer ik oplossingen,

waarbij iedereen kan winnen.
Rebelleer, stap terug, wees niet bang om bekritiseerd te worden, verbannen, getrapt te worden
uit de kerk, of de groep, of de gemeenschap of wat dan ook. Het heeft te maken met naar
buiten te stappen, een stap terug vanuit je relaties, vanuit je baan, je zaken, je baas, je familie,
of wat dan ook. Stap uit de matrix, kijk wat er gebeurt. En dan kun je positieve oplossingen
creëren, waarbij de hele gemeenschap, de hele familie, het hele bedrijf, waarbij iedereen kan
winnen. Het is mogelijk, het neemt tonnen aan onderhandelingen, tonnen aan nietgehechtheid, tonnen aan samenwerking. Dit is waar het allemaal over gaat hier om naar het
nieuwe paradigma te gaan, waarbij we allemaal een zijn. En we realiseren dat gemeenschap
begint met conversaties. Niet vermijden, ontkennen, pretenderen dat er geen verschillen zijn.
Er zijn verschillen; we zijn allemaal verschillend. We willen die verschillen niet begraven, we
willen die verschillen omhoog brengen. Dus we kunnen zelfs een grotere, bredere container
creëren, waar alle verschillen toegestane expressie zijn. Dat is waar de scheppende impuls
allemaal over gaat. In plaats van te leven in deze kleine wereld waar maar zoveel mensen
tevreden kunnen zijn. Het idee is om iedereen te betrekken. Maar wat je dan moet doen, is het
bewustzijn uitbreiden en creatiever zijn, zodat iedereen volledig kan worden geuit.
Voel je veilig. Voel je vastgehouden door de container, door de gemeenschap. Het is mogelijk,
maar het is een uitdaging. En dat is onze uitdaging, niet alleen voor deze week, maar voor het
2000 jarige Waterman-tijdperk die zojuist is begonnen. In het bijzonder met
maansverduistering die komt. En we hebben een zonsverduistering die erna komt. Dit gaat
echt geaccentueerd worden in de volgende maand in het bijzonder.
Dus, dank je voor het luisteren, terwijl ik jou veel geluk toewens.
Nog één keer:
Van buiten de matrix,
objectief kijkend naar,
creëer ik oplossingen,
waarbij iedereen kan winnen.
Ga ervoor!
Namasté, aloha, heel veel liefde!

