
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 5 december 2018 
 
Hallo goedendag, dit is Kaypacha met het wekelijkse pele-rapport. Het is 5 december 2018. 
En meestal laat ik jullie beelden zien en ik heb dat programma om jullie het zonnenstelsel te 
laten zien. Maar laten we eens kijken hoe het er vandaag uitziet op een astrologische 
computerprogramma.  
Je kunt zien dat ik het heb over… ik heb het al een tijdje over Jupiter die in vierkant staat, zie 
je dat kleine vierkant daar naar Mars en Neptunus, die stonden afgelopen week conjunct en 
staan deze week conjunct. Dat kunnen we bovenal goed zien.  
We hadden Venus hier staan en ze ging naar Schorpioen en ze ging retrograde naar 
Weegschaal, nu komt ze weer opnieuw terug.  
Afgelopen week had ik het over Venus, in oppositie met Uranus. Dat is Uranus daar, en dan 
zie je daar dat grote vierkant, dat grote vierkant staat vierkant met de maansknopen. Dit is de 
noordelijke maansknoop, die lijkt een beetje op het teken van Leeuw, en dit is de zuidelijke 
maansknoop. Er zou hier een lijn kunnen staan, maar ze staan altijd in oppositie met elkaar. 
Dus daar heb je mee te maken.  
 
En verder, waar ik het vandaag over ga hebben, kijk maar eens wat hier aan de gang is. 
Mercurius staat 27 graden Schorpioen driehoek met de noordelijke maansknoop op 27 
graden Kreeft. En driehoek met Cheiron op 27 graden Vissen. Het is zeer ongewoon dat een 
driehoek zo lang blijft staan als deze, want Mercurius gaat retrograde, zie je die kleine ‘R’ 
daar? En die R betekent retrograde. Maar niet zo lang meer, hij gaat weer vooruit, je kunt de 
dagen voorbij zien gaan hier, vandaag is het woensdag en nu gaan we vooruit. Boem. Boem: 
‘S’ betekent stil staan. Mercurius staat stil op 27 graden, zie je?  Dus hij staat stil en dit blijft 
zo staan, en zo staan, en zo staan, dus Mercurius zit daar op diezelfde graad, op 27 graden 
en dat is exact en dat dagenlang.  
Dat duurt op zijn minst 10 dagen, als we terug gaan. Mercurius gaat regrograde terug naar 
Schorpioen, op 2 december.  
 
Kijk maar eens naar die blauwe driehoek, die blijft daar staan, laten we zeggen dat dat duurt 
totdat Mercurius terug gaat naar Boogschutter. Van 2 december tot 12 december, 10 dagen. 
10 dagen lang die prachtige driehoek, dus we gaan communiceren over de wonden die te 
maken hebben met veiligheid, emotionele connectie en ons verleden. Weg uit het 
patriarchaat, dat geassocieerd kan worden met Steenbok, naar een nieuwe werkelijkheid; 
daar ga ik het vandaag over hebben. Maar wat hebben we nog meer. Dat is niet het enige 
wat er speelt. Wat kun je zien? De nieuwe Maan. Vrijdag, een nieuwe Maan, Boogschutter. 
Hier hebben we het: de hele donderdag lang, de Maan reist samen op met Jupiter en komt 
dan de Zon tegen. Dus donderdag en vrijdag hebben we te maken met de Maan die door 
Boogschutter gaat, vuur, licht, optimisme. We hebben nog steeds Mercurius en Venus die in 
Schorpioen staan. Venus staat nog steeds in oppositie met Uranus, maar ze gaat afstand 
nemen. Maar we hebben hier natuurlijk ook, vrijdag, Mars exact conjunct met Neptunus, en 
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag gaat dat maar door. Ik zal Mars minimaal een vijf graden 
geven; van 13 naar 18; een orb bepaalt hoe ver ze staan ten opzichte van elkaar terwijl ze 
nog steeds elkaar beïnvloeden, en vooral met de Maan die hier voorbij komt, dat is de 14e. 
En het is nu pas de 5e, dus deze Mars-Neptunus heeft nogal invloed, ik geef het twee weken; 
hij heeft invloed en het intensiveert en het zal vrijdag het meest intens zijn, in het weekend.  

Wat gebeurt er daarna nog meer, waar ik het over wil hebben. De Maan zat zondag 
Saturnus tegenkomen, en Pluto. Boem, boem, boem. En de Zon staat nog steeds vierkant, ik 
zal wat vertellen over de Zon vierkant Neptunus en Mars. En Jupiter komt vierkant met 
Neptunus en Mars. En dat is het grootste deel van 2019 zo dat Jupiter vierkant blijft staan 
met Neptunus, en ik zal het daarover hebben in de komende maanden. Dus ik wil jullie even 
laten zien hoe de Maan, zoals vandaag, de 5e, zoals ik al zei conjunct staat met Mercurius; 



het is hier vroeg in de ochtend, 1 uur, en ze staat nu in Schorpioen, dus op dit moment in het 
rapport. We hebben Venus, Maan, Mercurius in Schorpioen en we gaan het hebben over het 
taboe. Mercurius in Schorpioen; laten we het hebben over het taboe, dingen waar men niet 
graag over praat.  

En dan gaat het hier iets lichter worden, dit weekend krijgen we te maken met vuur, vuur, 
vuur, een vurige Maan. En dan, zondag, wordt het menens, het wordt iets soberder, en dan 
gaat het echt los als de Maan doorgaat en Lillith tegenkomt, ding ding ding ding, Aanstaande 
woensdag, bij het volgende Pele-rapport en dan kunnen we het uitgebreider hebben over het 
taboe. Feitelijk dan echt ‘boem!’  Mercurius gaat dan weg uit Schorpioen. Maar dat is het 
Pele-rapport voor volgende week, ik denk dat dit genoeg is voor dit moment. Ik ga er nu mee 
stoppen en voor de camera staan.  

Oké allemaal… Gatver, het wordt allemaal zo intens man. Maan in Schorpioen conjunct 
Mercurius en Venus in Schorpioen,. Dus we gaan het hebben over seks, een taboe. En ik zal 
artikelen toevoegen, er zijn links onder de video, ik knipte en plakte een vertaling van een 
artikel van een Costa Ricaanse seksuoloog, waarvan het meeste door mijn vrouw is vertaald, 
omdat je misschien geen Spaans kunt lezen, maar twee artikelen van Judith Kusel, ik hoop 
dat ik haar naam goed uitspreek. Wat is het nu? De goddelijke Man en de terugkeer van de 
Goddelijke vrouw, daar heeft zij het over. En het nieuwe ontstaan van ware liefde in heilige 
vereniging. De mantra van vandaag gaat over de ware liefde, en dat is iets anders dan seks 
en verslavingen, en over ongebonden zelfexpressie. Het gaat erom daarnaar te kijken en dit 
is waar we het over willen hebben. We moeten kijken naar deze transits van Mars en 
Neptunus. Mars is het mannelijke aspect en als die samenkomt met Neptunus; Neptunus is 
spirit, geest. Neptunus is platonische liefde, Neptunus is goddelijke liefde. En in Vissen, 
Vissen is echte spirituele, tweelingvlammen en zielsverwanten, echt Goddelijke, heilige 
vereniging. En dat staat recht tegenover ongoddelijke seksualiteit; de gewone fysieke 
manier, af en aan, en ik-mij-mijn. Er is veel vervulling van de eigen behoeften, er is veel 
lichamelijk genot en dat is helemaal niet inclusief het goddelijke element, dus we zijn aan het 
voortbewegen en veranderen, met deze aspecten die gaande zijn.  Hier is de Zon en Jupiter 
die in Boogschutter staan en kijken hoe we ons bewustzijn moeten uitbreiden. En in de 
waarheid komen, en niet alleen in de waarheid, ook de natuurwet. De natuurwetten. 

Dus het artikel van de seksuoloog gaat over de natuurlijke… ik houd niet van zijn 
terminologie, maar het is zeer fascinerend dat hij niets weet van evolutionaire astrologie 
maar hij heeft het toch over 70% van de wereldbevolking, die overeenstemt met elkaar, en 
volgens hem is dat pre-menselijk. En 30%, dat zijn de geindividueerde en de spirituele 
mensen, zijn de menselijken. En dat is een potentieel, en er is 30% die vanuit een groter 
bewustzijn opereert rond de seksualiteit. En dat is waar dat hele artikel mijn aandacht trok, 
voor wat betreft het nieuwe paradigma. We hadden het al over het nieuwe tijdperk, het 
Watermantijdperk, bevrijding, losbreken uit het patriarchaat, wat houdt dat in? Dit is mijn 
laatste onderzoek.  

En een deel daarvan wat ik daarover te zeggen heb, heeft veel te maken met datgene waar 
hij het over heeft en dat is het vrouwelijke orgasme. En dat de mannelijke penis een totale 
ejaculatie is van 100% in de vrouw, je gaat naar binnen en ejaculeert. Het gemiddelde ligt zo 
ongeveer op 5 of 6 seconden. Terwijl de vrouwelijke genitaliën meer verborgen liggen, het is 
meer verinnerlijkt en meer…  er zijn er maar weinig, hij zegt dat 30% feitelijk een orgasme 
heeft tijdens de gemeenschap -tijdens de geslachtsgemeenschap, ik heb het niet over 
daarbuiten – en dat 60 tot 80% net doet alsof ze een orgasme hebben, zodat de man zich 
niet rot voelt. Dus dit is een zeer interessante dynamiek, want als we kijken naar Tantra 
(seks) en we kijken naar de heilige seksualiteit en we kijken naar het opkomen van de 
vrouwelijkheid, dan is dat ook de vrouw die opkomt voor zichzelf. Ten eerste het versterken 



van het gevoel, dat sterk genoeg is om zover te komen.  Ik bedoel te zeggen, dat zijn 
duizenden, misschien wel miljoenen jaren van copuleren.  

En waarom hij dat pre-menselijk noemt, is bijna zoiets als de mens als de enige dierlijke 
wezens te benoemen op de planeet waar de vrouw orgasmes beleeft. En dit kan zijn waar 
het nieuwe paradigma over gaat. Denk maar eens aan wat de zeventig procent aan vrouwen 
die door geslachtsgemeenschap niet tot een orgasme kunnen komen, deden. Dan hadden 
we veel meer bevredigde dames rondlopen. En dat zou ervoor zorgen dat er veel meer 
bevredigde mannen zouden rondlopen. Dat zou dan weer zorgen voor meer bevredigde 
kinderen die dat weer van generatie naar generatie zouden doorgeven.  

En daarna stuurde en includeerde ik deze artikelen en de links weer door naar Judith, want 
zij heeft het ook weer over de aard van de man en in het patriarchaat. Ten eerste is de aard 
van de man ‘hard zijn’, sterk, gestructureerd, het bouwen van wolkenkrabbers, fallus, 
penetreren, maar er is een innerlijke vrouw. Dus het mannelijke staat voor denken en 
structuur, en controle, gedachten en denken en bouwen, dit is Mars, de mannelijke energie.  
Mars is de medeheerser van Schorpioen, dat gaat over macht, financiële macht, dominantie 
door controle, overheersing, Ram, Schorpioen, Mars-energie. 

En de vrouw in de meerderheid van de mannen, en dat geldt ook voor de homoseksuele 
relaties, want ik heb het niet alleen over mannen en vrouwen, maar ook in homoseksuele 
relaties is nog altijd een mannelijk element en een vrouwelijke partner, of ze wisselen elkaar 
af en dat verschuift, maar dat is altijd zo, we moeten daar niet te rigide in zijn als het om 
geslacht gaat, maar het vrouwelijke in de meerderheid van de mannen, is de anima of het 
onderbewuste dus over het algemeen zijn de mannen zich meer bewust van hun Mars en 
niet in contact met hun Venus. En over het algemeen zijn vrouwen zich meer bewust van 
hun Venus en minder in contact met hun Mars. Dat is onbewuster. 

Terwijl het onbewuste, dat deel uitmaakt van het mannelijke, vrouwelijk is, en dat is zacht, 
rond, sensueel, soepel, veranderlijk. Maar ook vol vitaliteit en vruchtbaarheid, het vrouwelijke 
geeft geboorte. Dus het is verrukkelijke weelderigheid, zodat het mannelijke kan opdrogen. 
Ram is vuur, het is hard en hardvochtig en koud en het kan wreed zijn en zo, het is rauw. Het 
goddelijke mannelijke is dat als het koude, harde, machtige, pionierende, die penetrerende 
fallus in contact komt met die innerlijke vrouw, zacht wordt en soepeler wordt en in contact 
komt met het hart. En het hart wil verbinding en eenheid die zorgt voor en verzorgt de ander. 
Dus dit de man die zijn ejaculatie onder controle houdt, minder dan 30% van de mannen 
hebben het klaarkomen onder controle, ik denk dat het nog veel minder is dan dat. En ze 
focussen zich op het plezieren, het oprijzen, het verbinden met het vrouwelijke zodat het 
feitelijk een goddelijke vereniging is, met een gelijktijdig orgasme, of op zijn minst een 
gezamenlijk ervaren van een orgasme. En dit is dan de man die zich toewijdt aan het 
vrouwelijke. En het vrouwelijke toestaan om te relaxen, zich te openen, over te geven aan 
het vrouwelijke, zich veilig te voelen, zich verzorgd te voelen en dit verhoogt de energie. En 
dit is hoe we tot de heilige vereniging komen. Dit is waar het bij Tantra om draait. 

Dus in deze tijd, ik kijk gewoon wat er allemaal gebeurt, er kunnen allerlei soorten van 
bevrijding zijn. Zoals ‘ik laat meer van mezelf zien op Instagram’  of ‘ik ga met meer mensen 
uit of ik slaap met meer mensen, ik voel me bevrijd.’  Maar dit kan op een zeer oppervlakkige 
manier zijn. Ik zou echt de nadruk willen leggen op het feit dat het gaat om kwaliteit boven 
kwantiteit.  Kwantiteit is eigenlijk  verslaving. Zo van  ‘ik heb meer en meer en meer nodig’.  
Met hoe meer mensen ik om ga, en hoe meer ik mezelf laat zien  en hoe meer ik praat, 
praten, praten, praten… laten we over seks praten, laten we praten over…    Dus we kunnen 
erover praten en we kunnen het laten zien en we kunnen doen alsof… maar alleen jij kunt 
het weten. Alleen jij en je partner of partners weten wat er gebeurt achter gesloten deuren. 



Nou ja, soms is het buiten in de natuur. Boogschutter is natuur en dat hoeft dus niet achter 
gesloten deuren of onder de lakens, maar Schorpioen is privé. 

En intimiteit is privé. En kwetsbaar zijn is privé. En een orgasme is privé, of zelfs gedeelde 
ervaring.  En of het nu gebeurt of niet, je zet zoiets niet op Facebook. Het vraagt om 
diepgang. We hebben het over diepgaande, ware liefde. Dit is waar die artikelen van Judith 
over gaan, over diepe ware liefde. Ware liefde is de titel van het ene artikel. Trouwens, bij 
dat ene artikel moet je naar halverwege scrollen, door een aantal gedichten heen en een 
ander artikel, om bij het artikel te komen waar ik het over heb, met de Goddelijke Man die 
terugkeert naar de Goddelijke Vrouw. Je moet flink naar beneden scrollen.  

Maar ik wil het hierover hebben omdat Jupiter vierkant komt te staan met Neptunus, en op dit 
moment staat Mars conjunct Neptunus, en we kunnen -zoals ik afgelopen week vertelde- 
met verslavingen te maken hebben, vluchtgedrag, ontkenning, ik wil in de leegte zijn. En dit 
is waar Judith het over heeft. Het mannelijke heeft die innerlijke leegte. Ze heeft het zelfs 
over Adam. En dat de man klaagde over een leegte. Hij klaagde tegen God, en God 
creëerde Lillith, en Lillith was die krachtige, smakelijke vrouwelijke energie, die… whoa!  En 
ze was niet van plan om zich te laten domineren en onder Adam te staan, en ze was in feite 
een beetje teveel voor Adam. En dus klaagde hij opnieuw bij God, en Lillith vertrok en Eva 
kwam voorbij. En Eva was zachter, nederiger, meer toegewijd en volgzamer of wat dan ook. 
Maar de man kan ook klagen over Eva, Te verliefd, te saai, te voorspelbaar, teveel van wat 
dan ook. Waar is dit Lillith, dat dynamische, uitdagende, die sterke vrouwelijke energie, en dit 
is die goddelijke ontevredenheid, die gaande is in het patriarchaat. Van de man, die wilde 
onderdrukken, hebben, verlangen om die innerlijke leegte op te vullen, met die vruchtbare 
vrouwelijke levenskracht. En het strijden met andere mannen, andere vrouwen, zelfs 
misbruik maken van zijn eigen penis, wat echt gebeurt. En dan zelfgenoegzaam zijn, van alle 
ellende die het gevolg is van zijn onvrede. En dit is omdat we het buiten onszelf zoeken, door 
het op te vullen met bepaalde stoffelijke geneugten.  Zodat je mantra gaat over voedsel, 
drank, drugs, seks, zo van ‘geef me, geef me, geef me. Ik zoek naar opvulling van die leegte. 
Dit is verslaving. En het vraagt steeds meer en meer en meer. Totdat… dit is het nieuwe 
paradigma, dit is het nieuwe potentieel. In plaats van de man die buiten zichzelf zoekt, 
verbindt hij zich met zijn innerlijke vrouw, en daarbij zoveel zelfgenoegzaamheid en 
bestraffing en boosheid en woede ten opzichte van de vrouw, van zichzelf, bla bla bla.  
Oorlogen zouden ophouden. En vrouwen zouden tevredener zijn en veel opener en relaxed 
en bereidwilliger. En 90% van de gevangenissen in de VS zijn gevuld met mannen.  

En het is 70 tot 90% van de mannen die zelfmoord plegen. De zelfmoord aantallen van 
mannen… en Cheiron gaat naar Ram voor de komende acht jaar, die is momenteel bezig 
met de laatste graden van Vissen, en we gaan aan het werk met de gewonde man. Ja, de 
vrouwen zijn gewond geraakt, maar je hebt nooit een wond zonder die ander. We verwonden 
elkaar, we kunnen niet heel en compleet zijnzonder de ander, Mars en Venus, Eros en 
Psyche vullen elkaar aan en vervullen elkaar.  

Dus ik kijk naar dit soort dingen en er is uiteraard een donkere kant aan de vrouw, die 
verleidelijke energie, die manipulatief kan zijn en voordeel kan halen uit de leegte die de man 
ervaart. De behoefte of de leegte die de man ervaart, zo van ‘ja, dat kan ik opvullen, maar 
dan ben je wel van mij’. Er is zo’n ander aspect of element aan het misbruik of het onterecht 
gebruik van onze kundalini, chi energie, dat gebeurt bij beide seksen, het is gewoon een 
onderdeel van het meester worden en het begrip voor onze fysieke aard, emotionele aard, 
mentale aard en spirituele aard. Dat is deze tijd.  

Dus laten we eens naar de mantra kijken:  



Ik heb het niet langer nodig om mijn leegte op te vullen 
Met voedsel, drank, drugs of seks. 
Omdat ik weet dat diepe, ware liefde 
boven al het andere uitstijgt.  
Het is mogelijk, het is haalbaar, het vraagt om bewustzijn, ik zou willen zeggen, het vraagt 
om gezamenlijke afspraken naar het partnerschap, naar elkaar. Om te onthullen, te 
ontrafelen, om kwetsbaar te zijn, je veilig te voelen, in staat om te relaxen in de armen, de 
benen, het lichaam, in de psychische energie, de astrale ruimte van de ander. Dit heeft niets 
te maken met een eenmalig pleziertje. Dit vraagt om… dit is het pad van tantra, dat is niet 
voor de zwakke harten, die continu laag voor laag afpellen en steeds dieper en dieper 
moeten gaan om eenheid te ervaren die absoluut diepgaand is. En ja, het is het allerhoogste. 
Gaat ver boven alles uit.  
 

Dus Venus die door Schorpioen gaat, ze komt terug, Ze kwam daar binnen, ging retrograde, 
zoals ik al zei. Ze stond conjunct met Uranus in maart, eind maart en toen opnieuw midden 
juni, ze kwam terug voor een oppositie drie keer; in september, oktober, november; ze was 
aan het rotzooien voor een ‘wakker worden, allemaal!’.  

En toen verdween ze in de nacht en stond op in de ochtend, ze is nu heel sterk in 
Schorpioen en ze zou weleens boos kunnen zijn. Schorpioen wordt geregeerd door Mars en 
Pluto, die onderwereld. Venus is gelukkig in Stier en Weegschaal. Maar ze gaat door 
Schorpioen. Maar zoals ik al zei, je kunt zien dat de Maan door  Boogschutter gaat, morgen, 
donderdag, het weekend gaan de dingen wat lichter worden, maar nog steeds is het het 
bewustzijn dat ons kan bevrijden voor een lange periode. En dit is waar Uranus in oppositie 
met Venus over gaat. Ontwaken en bewustzijn en uiteraard gaat Uranus door Ram, die ons 
wakker maakt voor deze hele mannelijke aard en dan gaat hij naar Stier voor de komende 
zeven jaar. Dus we hebben Uranus-bewustzijn in Stier en Cheiron healing in Ram. Dit is 
Ram-Siter, en Venus-Mars. Mannelijk-vrouwelijk, Yin en Yáng. Extravert, introvert, 
Penetratie-ontvangen. Dit is het belangrijkste wat de komende zeven á acht jaar gaande is. 
Een hele krachtige tijd voor healing, evenwicht, ontwaken en laten we dit allemaal gebruiken 
als een grote kans, die nu begint, en door heel 2019 doorgaat met Jupiter in Boogschutter, 
vierkant Neptunus.  

Nog een keer: 

Ik heb het niet langer nodig om mijn leegte op te vullen 
Met voedsel, drank, drugs of seks. 
 
Je kunt ook gaan shoppen. Laura vertelde me dat de vrouw kan gaan shoppen. Dingen, ze 
wil dingen in de mantra zetten. Dus je kunt dingen er ook tussen zetten; het is niet alleen 
voedsel drank, drugs en seks, het kunnen ook dingen in je winkelkarretje zijn.  
 
Ik heb het niet langer nodig om mijn leegte op te vullen 
Met voedsel, drank, drugs of seks. 
Omdat ik weet dat diepe, ware liefde 
boven al het andere uitstijgt.  
 
Dat je maar diepe, ware liefde mag ervaren.  

Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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