
Pele-rapport van Kaypacha voor 24 juli 2019 

Hallo hier is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport voor 24 juli 2019.  
En ja inderdaad, de Zon is maandag naar Leeuw gegaan, halleluja.  En de Maan is naar 
Ram gegaan. 
Dus wat hebben we hier, de Maan driehoek Mars in Leeuw, driehoek Jupiter in 
Boogschutter; een grote vuur driehoek.  Jakzeker, en de Maan blijft in Ram tot vandaag en 
dan gaat ze naar Stier. 
En dan komt ze in een mooi vierkant. De Zon vierkant Maan en dat vindt plaats op 1 graad 
en 51 minuten van Stier, naar 1 graad en 51 minuten Leeuw.  
De Zon reist door Leeuw en uiteraard gaat hij dan steeds verder en verder het mooie teken 
van de Leeuw in.    
En dan komt hij vierkant te staan met Uranus en dat is aanstaande maandag. En dan 
driehoek naar Cheiron. En dat is aanstaande zondag. 
En je ziet dat, en dat is heel interessant, Cheiron en Uranus 30 graden uit elkaar staan. Dan 
krijg je een mooi aspect naar een van hen, maar dan krijg je wel een uitdagend aspect naar 
de andere. 
Dus dat is wel een grappige constructie die je hier ziet en dat duurt zowat het hele jaar. 
Maar het mooie is dat Mars de hele week in driehoek blijft staan met Jupiter. Dat is morgen 
exact, donderdag. Maar Mars gaat heel langzaam, Jupiter gaat heel langzaam, die komt 
terug en gaat stil staan, dan direct op 11 augustus, dus die heeft nog wat tijd. 
Hoe vind je deze koffieplant?  
Ik weet niet of je je mijn vorige Pele-rapport nog herinnert van hier buiten, maar dit is mijn 
enige koffieplant, hier in de voortuin, en tjemig, wat groeit dat ding! Dat is helemaal geweldig 
joh, ik kan niet eens meer bij de top.  Ik zal op een ladder moeten staan om te top te 
bereiken om die koffiebonen te plukken.  Het is zo ongeveer tijd, het is zo ongeveer de tijd, 
nog niet helemaal, ze moeten nog wat roder worden. 
 
Maar goed, het andere goede nieuws is dat Venus ook naar Leeuw gaat, dat is zaterdag. 
Dus we hebben te maken met Zon, Venus, Mars-energie. We komen uit water en gaan naar 
aarde, Kreeft-Steenbok zaken naar wat vuur-activiteit hier.  En ik ga naar de camera en jullie 
wat meer vertellen over wat dat inhoudt. En daar gaan we. 
 
Oké allemaal! Ik ben terug bij de levenden. Ik was bijna dood. Die verdomde 
maansverduistering was nogal… Het is iets te dicht bij mijn Zon, ik vierde gisteren mijn 
verjaardag.  Dank aan iedereen die me heeft gefeliciteerd op mijn facebook-pagina. Ik kreeg 
heel veel berichten.  Dat heeft me wel wat geholpen om op te staan uit de dood.  Maar ik 
was down, ik bleef in bed, de hele nacht en de hele dag en nog een hele nacht.  En ik had 
het gevoel dat ik uitgetreden was. Mijn verjaardag kwam eraan, ik word oud, ik ga dood, het 
is voorbij.  Ik ging door dat hele stervensproces en dat is bepaald interessant. 
 
Dit water heeft te maken met het einde aan de dingen. En Laura vertelde me, mijn vrouw is 
een psychotherapeut en ze zei ‘het kant ook zijn, als je down bent rond je verjaardag, dat je 
moeder bang of angstig was of onder veel stress stond, voordat je geboren werd. En dan 
brengt het allerlei dingen omhoog rond je verjaardag, omdat het je geboortedag is. Het is de 
terugkeer van jouw zon, ik heb nogal met een flinke Zonnestand die terugkeert dit jaar, in 
vredesnaam zeg! 
 
Maar hoe dan ook, er was nogal een flink gevoel van uittreden, ik was weg, naar een andere 
dimensionale ruimte, in een ander kosmisch gebied, naar een ander parallel universum. En 
ik had het gevoel, ook al was ik down, dat ik mezelf moest injecteren. Dat ik mezelf een 



injectie moest geven, in deze wereld, in deze derde dimensie. In dit lichaam, buiten dit 
lichaam.  Ik moest mezelf weer terughalen naar de aarde en mezelf gaan uitdrukken. 
Dit is het vijfde huis, dit is het teken Leeuw, dit is wel een opdracht soms. 
 
Je komt in Vissen, en we hadden de Maan in Vissen conjunct Neptunus en ik wilde gewoon 
weg; noordelijke maansknoop, Mercurius, Venus allemaal daaronder in het waterteken 
Kreeft, gewoon veranderen in een grote poel.  En dit is wat water doet. Water lost alles 
gewoon op en gaat naar beneden en het zinkt en het loopt overal in en weg, het is nogal 
naar binnen gericht. 
 
En dan, ik denk dat ik dat al benoemd heb in het vorige Pele-rapport, zou er een omkering 
komen in de energie.  
En die was er ook. Je hebt het waarschijnlijk wel gevoeld.  Toen die Zon het teken Leeuw 
binnen ging, de Maan ging naar Ram, en nu hebben we Venus die naar Leeuw gaat.   We 
maken deze grote verschuiving. 
En die grote verschuiving heeft te maken met de creatieve zelfexpressie, en dat is waarom 
deze mantra voor vandaag doorkwam, want Leeuw in het vijfde huis gaat over het ‘zelf’, 
creëren, uitdrukken, en ik deed feitelijk… 
 
Laura gaf me een pen die ze gebruikt, mijn schrift is vreselijk en ik probeerde het zelf te 
doen, maar dat ging niet. Dus Laura schreef aan het begin met die inktpen, en wij zijn als het 
ware de bal van de pen. Wij zijn het puntje van de pen, en we halen de inkt uit het universum 
en dat is dit potentieel. 
Inkt kan er op allerlei manieren in allerlei vormen uitkomen, en wij zijn het kanaal waar het 
doorheen komt, door de punt van deze pen; de wereld in.  Op het papier, het vormt woorden, 
of tekeningen; communiceren van een idee of een beeld, of een verbeelding of herinnering. 
We gaan uit van ons innerlijk -Kreeft- en we brengen het naar buiten, via Leeuw. 
 
En de Zon gaat door Leeuw en zoals ik al zei, met die prachtige driehoek naar Cheiron, dat 
is zeer helend. We leren onszelf goed kennen door onze creaties.  En als we creëren, komen 
we steeds meer in het nu.  Ik dacht daarover na, het is alsof je het meest aanwezig bent, 
zoals in het hier en nu.  
Sport is één ding, Boogschutter, Leeuw, Ram, die vuurtekens hebben te maken met atletiek 
en sport.  Als je aan het skieën bent, als je snel voortbeweegt. Als je snel op de toekomst af 
raast, dan ben je zeer aanwezig, zeer aanwezig in het heden. 
 
Als je aan het creëren bent, als je een schilderij maakt, of je bent aan het dansen op de 
dansvloer, dan ‘doe’ je je vijfde huis.  Of wanneer je aan het tekenen bent, of je maakt 
muziek;  dan zit je helemaal in je instrument, je zit in je lichaam, je bent in het moment, je 
bent in het nu.  Je bent hier en nu aan het creëren. 
 
En dat brengt je een beetje uit die Mercurius retrograde, reflectie, contemplatie, en ik denk 
nog aan andere dingen waarbij je echt aanwezig bent. Zoals bij het bedrijven van de liefde.  
De liefde bedrijven maakt je super aanwezig. Je bent echt daar in het moment.  Maar zelfs 
bij het bedrijven van de liefde, ben je met de ander, en je bent heel gevoelig. En je voelt als 
het ware in op de ander, in de essentie van de ander, in de energie van de ander. En je gaat 
in elkaar op, en je versmelt.  En dat is meer Schorpioen-energie.  
Maar Leeuw, Leeuw is het vijfde huis, en dat vuur komt er gewoon uit. Het komt naar buiten. 
 
Die Leeuw is als een jager. Het is de vleeseter.  Ik vertelde dat verhaal al eerder. Ik deed 
een workshop.  Ik was op bezoek bij de witte leeuwen met Linda Tucker, in Zuid Afrika. Ze 



heeft een reservaat. Deze mensen gaan daar ergens naar beneden en ze betalen zo’n 
30.000 dollar en dan laten ze een witte leeuw los en dan schieten ze ze neer. 
Dat is vreselijk.  Het is daar echt crisis en ze wilde de witte leeuwen weer terugbrengen in 
het wild.  Dus ze heeft daar een stuk land met witte leeuwen in een reservaat. Ze beschermt 
ze daar dus men schiet ze niet af. 
Ze zijn niet echt wild, maar ze zijn ook niet vrij. Maar ze lopen rond op een enorm terrein, het 
is een groot reservaat.   En ik was daar met de zonsopgang om die leeuwen te zien.   En ik 
zat achterop een pick up-wagen. En wat ze zei was, wat je ook doet, kijk nooit de leeuwen in 
hun ogen. 
En we kwamen langs… je wilt je niet bemoeien met de leeuwen, dus… en we vertrokken.  
En ik zat achterop die pick up-wagen.  En we kwamen uiteraard aan bij de troep witte 
leeuwen, en er kwamen twee volwassen leeuwen aan. Een leeuw en een leeuwin en ze 
hadden drie kleintjes.  Nou ja, niet echt heel klein, ze waren best al groot. 
Maar goed, we reden verder en stopten in het park, recht naast die leeuwen. Die witte leeuw 
is ongeveer twee meter bij mij vandaan. En ik vergat wat Linda had gezegd.  Ik keek die 
leeuw in de ogen, want zijn ogen waren als magneten.  Zijn ogen waren als de oerknal.  Zijn 
ogen waren als het ontstaan van het universum.  Ik kon er niets aan doen en ik keek hem 
recht in zijn ogen en onze blikken kruisten elkaar, en we staarden elkaar aan voor 
wellicht…het moest… het leek wel eeuwig, maar het was waarschijnlijk maar tien seconden. 
En zijn ogen.. het leek wel of er sterretjes uitschoten, die kwamen op me af…  En…  en…. 
En het werd steeds sterker en sterker en nog sterker en plotseling dacht ik ‘deze jongen gaat 
me direct bespringen. Hij staat klaar om mij op te vreten’. 
En ik herinnerde me wat ze had gezegd en ik keek de andere kant op.  En ik ging helemaal 
uit mijn dak.  En ik zei ‘laten we maken dat we hier wegkomen’. 
 
De leeuw-energie. De enige carnivoor van de dierenriem. Het is een vleeseter. En wat is een 
vleeseter. Dat is een moordenaar. Dat is een roofdier. 
We hebben nog een roofdier. Dat is de adelaar; de Schorpioen, dat is nog een roofdier,  
 
----------------------------------------- 
maar dat daargelaten, het is echt cool dat er veel vegetariërs in de dierenriem zijn, maar er is 
een energie die te maken heeft met vuur en vuur heeft te maken met transformatie.  En niet 
alleen transformatie, maar het is ook zo… en ik dacht daar zojuist over na en je hoeft het er 
niet mee eens te zijn, dat maakt me niets uit, maar vuur infiltreert. Vuur gaat dwars door het 
hout heen. Vuur neemt de olie over. Vuur… de fakkel schiet naar buiten, of als je een 
explosie hebt, dat vuur breidt zich uit. En het dringt binnen, en door die invasie brandt het 
door frictie en de hitte. Het brandt en het transformeert. Van het ene naar het andere, denk 
maar aan Burning Man.  Denk maar eens aan al dat vuur daar op het strand.  Dit is dat vuur, 
transformatie. 
Aarde transformeert niet echt, water transformeert op een hele andere manier. Dat druppelt 
en lekt naar binnen en het kan iets oplossen. 
 
Maar vuur als het ware, dringt binnen op een zeer mannelijke manier. Sterke yang-energie, 
en het dringt naar binnen en het brandt. Het verbrandt.  En het verandert alles wat uit wat 
dan ook is gemaakt. 
 
En dit is waar creatie echt over gaat. Dat is die alchemie. Het is die alchemistische 
transformatie waarbij een aanstichter in een substantie dringt en dit transformeert en 
verandert. 
Deze Leeuw-vuur energie is de start, de ontsteking voor verandering. 



En ieder van ons -Leeuw wordt beheerst door de Zon, je hoeft geen planeten in Leeuw te 
hebben. Iedereen heeft een Zon, iedereen heeft een vijfde huis.  Als mens heeft iedereen 
een schepper in ons, is een medeschepper van onze realiteit. 
En dat is belangrijk. En ik heb echt het gevoel, als we stoppen met creëren, dan zijn we 
gestorven. Dat is onze dood, het is dementie. Het is alzheimer, het is als we achteruit 
stappen, als we eruit stappen. En we zijn alleen nog maar aan het observeren en we zijn niet 
meer betrokken. En we creëren niet meer… 
Dan ben je klaar jongens.  Je zou gewoon kunnen uitchecken. 
 
Dus we zijn hier om te creëren, we creëren een nieuw tijdperk. We creëren een nieuwe 
cultuur, een nieuw realiteit. Een nieuwe toekomst, nieuwe kinderen, een nieuwe planeet. 
Nieuw, nieuw, nieuw. 
En dat is…. 
En dat is hoe je jezelf leert kennen en jezelf kunt voelen. En je wordt meer van jezelf. 
Als je je naar buiten toe uitdrukt en jezelf naar buiten stuurt het universum in. 
 
Dus de Zon komt door Leeuw, Venus komt zich aansluiten bij de Zon en ze staan beiden 
vierkant met Uranus. Het is geweldig om Mars driehoek Jupiter te hebben, het is tijd voor 
prachtige downloads. 
Maar we zullen te maken hebben met het trekken vanuit het verleden. Met Uranus in Stier is 
er energie met dat vierkant, waardoor het tijd is om het nieuwe te injecteren. 
Dus we zouden het onderbewuste, het onbewuste kunnen tegenkomen.  
Het grillige of onvoorspelbare waardoor we in opstand moeten komen of vrij te moeten 
breken, of we zeggen plotseling ‘vergeet het maar’.  We kunnen heel onvoorspelbaar worden 
met Zon- en Uranus-aspecten. 
 
Dus verderop in deze week zul je zien dat je zou kunnen voelen ‘man, ik moet iets nieuws 
gaan doen, ik moet iets anders gaan doen, ik moet iets origineels gaan doen’.  Ik moet… 
Aaaah, je zult helemaal uit je dak gaan, joh. 
Dus laat het er maar uitkomen, laat het eruit, laat het eruit.   En als je het op blijft potten en 
oppotten en oppotten explodeer je.  En Uranus is ook de heerser van trauma. 
 
Dus het zou kunnen dat, als we naar het weekend toe gaan dat er in de komende week 
traumatisch nieuws kan komen. Traumatische onverwachte ervaringen, zoals financiële 
dingen, Stier. Uranus staat in Stier, of dat soort dingen.  Het zou ook met je familie te maken 
kunnen hebben.   Alles is nogal sterk als het op familie aankomt nu, en dat is nog steeds aan 
de gang. 
Maar we willen gewoon wakker blijven en bewust zijn dat het tijd is om het nieuwe te 
brengen. 
 
Breng het nieuwe.  Dus: 
 
Als we gefocust zijn op creëren 
Ben ik op mijn allerbest 
Geboorte geven aan de toekomst, hier en nu 
Kan ik mezelf ten volle uitdrukken 
 
Dus… er zijn nogal veel retrograde planeten en sommigen zullen zeggen ‘Oh, maar 
Mercurius retrograde, je wilt niet iets in de buitenwereld gaan zetten met een Mercurius 
retrograde’.  



Maar wat ik probeer te zeggen, is het creatieve, kunst, schrijven, tekenen, je kunt een 
symfonie gaan componeren, aan je CV gaan bouwen, je kunt iets in de kunst gaan plannen. 
Je kunt heel veel dingen gaan doen in je garage, in je studio, in je kelder. Grafisch werk doen 
op de computer etc etc 
Ter voorbereiding op… halleluja.  Mercurius gaat morgen over een week direct lopen. Dus 
we hebben nog één week te gaan met Mercurius retrograde, waardoor het een hele goede 
tijd is voor reflectie, en die bespiegelingen tot ons nemen en ze dan naar buiten reflecteren, 
op een stuk papier. 
 
Ik ga nu weer naar binnen en ik ga proberen iets te tekenen. Ik kan niet schrijven of tekenen. 
Ik ben niet…  ik zal proberen een kleine tekening te maken met dat ding. En ik zal proberen 
in praktijk te brengen wat ik predik. 
Nou ja, ik maak een video, dat is creatief! 
 
Nog één keer, om hieruit te gaan en daar naar binnen te gaan:  
 
Als we ons focussen op creëren 
Ben ik op mijn allerbest 
Breng de toekomst, door geboorte te geven aan de toekomst, hier en nu 
Kan ik mezelf ten volle uitdrukken 
 
Jazeker, dat je je creatieve genie maar volledig mag uitdrukken.  
 
Namasté, aloha, heel veel liefde! 
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