
PELE-RAPPORT van Kaypacha voor 14 augustus 2019 

Kaypacha hier met het wekelijkse Pele-rapport. 14 augustus 2019.  
Ja, gisteren! Zon conjunct Venus.  22 graden, 10 á 11 minuten Leeuw. Ik ga het daarover 
hebben. De Zon en Venus die samen op reizen, ze lopen af op Mars.   
Er komt een Venus/Mars-conjunctie in Maagd.   
Tegen de tijd dat ze bij Mars komen, dan zijn de Maagd binnen gegaan, volgende week.  
24 augustus is de Venus/Mars-conjunctie.  Ik wil daar wat over gaan vertellen. 
 
Morgen, Mercurius vierkant Uranus. Mercurius in Leeuw, Uranus in Stier. Daar ga ik het over 
hebben. 
Of misschien is het het hele rapport wel een beetje vreemd, grillig, je weet wel;  een soort 
Professor Nutty rapport. 
En dan hebben we zaterdag, dan gaat Mars naar Maagd. Vrijdag gaat de Maan naar Vissen, 
dus we krijgen een Maan in oppositie met Mars. De Maan loopt af op zwarte maan Lillith, 
conjunct Neptunus, zaterdag., vierkant Jupiter. 
En dan gaat de Maan naar Ram, en dan komt ze samen met Cheiron.  En dat is 
waarschijnlijk genoeg, want ik heb een flink aantal dingen om het over te hebben.   En het 
belangrijkste is de Zon conjunct Venus, conjunct Mars. 
Het mannelijke en het vrouwelijke die samenkomen, onder de paraplu van de grote 
Zonsbestemming.   Laat ik naar de camera gaan. 
 
Oké, wat is er allemaal aan de hand jongens! 
We hadden de afgelopen week te maken met die leeuw, de Zon, Venus en Mars nog steeds 
in Leeuw. 
Nog een paar dagen en dan gaat Mars naar Maagd.  En het feestje is voorbij. 
Als het feestje al niet langer voorbij is.  Dit is waar ik het vandaag over wil hebben.  
 
Je denkt aan… en we hebben uiteraard films en boeken en van alles dat schrijft over liefde 
en romantiek.  En we weten dat Leeuw en het vijfde huis te maken hebben met 
liefdesaffaires en feestjes, en gokken en dansen, en…   lekker rondhangen. 
Maar er zit ook een hele andere kant aan dit balspel, niet dan? 
Je hoeft niet noodzakelijk de tijd van je leven te hebben op dit moment. 
Het mannelijke en het vrouwelijke die samenkomen, ja… en dat hoeft niet altijd een picknick 
te betekenen.  Want we hebben ook altijd de keerzijde van de medaille, en dat gaat over de 
oorlog tussen de seksen. 
 
En waar ik over nadacht, als ik denk over het Pele-rapport, is… en de mantra gaat daar ook 
over vandaag, dat creëren hardvochtig is.  Gewelddadig. 
Als je er echt goed naar kijkt, en je kijkt naar alles in de natuur;  het zaadje moet 
openbreken. 
Het beeld is niet alleen het mannelijke, de fallus, de mannelijke penis die infiltreert en het 
pompt. Het is niet zo dat die alleen maar naar binnen gaat en daar blijft hangen, om te 
kunnen ejaculeren, toch? Het is dat doorduwen en dat is waarom ze zeggen dat kinderen het 
niet moeten zien als hun ouders seks hebben.  Het kan ze de indruk geven van geweld.   Het 
geweld van de man naar de vrouw toe.  
En als we daar verder en dieper op ingaan; het zaadje moet breken. Het eitje breken. Het 
eitje open breken.  Dit is een invasie.  Dit is penetratie.  Klaar ervoor of niet, of je het leuk 
vindt of niet.  Luister maar eens naar katten wanneer zij een seksuele ervaring hebben.   Wij 
hebben hier een kat en we horen hem schreeuwen. Janken.   Zoals het oude spreekwoord 
zegt: je moet een ei breken om een omelet te kunnen maken. 



Als je een huis wilt bouwen, zul je de boom moeten omhakken om aan het hout te komen om 
het huis te kunnen bouwen. Als je een vuur wilt maken, zul je de takken moeten afhakken en 
die in kleine stukjes moeten breken.  Vernietiging en creatie zijn twee zijden van de medaille. 
De dood leidt tot wederopstanding. Vernietiging leidt tot een nieuwe creatie. Dat is de 
destructie van het oude.  Je vernietigt jezelf als een op zichzelf staand, solitair, soeverein, 
autonoom wezen als je een relatie of partnerschap aangaat. In het bijzonder met een 
overeenkomst, in het bijzonder bij monogamie. Je vernietigt… het is voorbij, jongens. 
 
Als je intiem gaat worden – Schorpioen- dan is dat die samensmelting, en je eigen ‘zelf’ sterft 
terwijl je opnieuw geboren wordt in en met die alchemistische transformatie die plaatsvindt 
door de intieme relatie en partnerschap.  Dit is gewoon de natuur, dit zijn gewoon feiten waar 
we mee leven. 
Dit is gewoon zoals het is, totaal objectief.  Er is niets persoonlijks aan deze interpretatie. 
Je vernietigt een huwelijk. En de twee individuen die zich in dat huwelijk bevinden worden 
herboren of ze moeten zichzelf opnieuw scheppen als individuen. 
 
Kijk maar eens, kijk overal maar naar. Kijk om je heen.  Dus dat is echt wel belangrijk nu.  En 
wat iets anders is, is dat we mens zijn.  En dat we een menselijk bewustzijn hebben. En we 
zijn geen dieren, we zijn geen planten. En we zijn geen zaadjes.  We hebben impulsen, we 
hebben dierlijke instincten.  
Leo de Leeuw heeft alles te maken met verlangens. Die dierlijke verlangens.  
Het Aleister Crowley Tarot deck dat ik gebruik, heeft in de grote Arcana de ‘lust-kaart’. Dat is 
een dronken vrouw die een zevenkoppige leeuw berijdt.  Kijk maar eens naar dat plaatje.  Ik 
kan er nog wel veel meer van vertellen. 
 
Maar ik wilde eigenlijk nu duidelijk maken dat ook Saturnus er nog is, die over de zuidelijke 
maansknoop gaat, met Pluto.  Saturnus en de zuidknoop in Steenbok, het teken van 
discipline. Het teken van het volgelingschap.  Het teken van zelfbeheersing. 
En we hebben dus dit menselijke bewustzijn, dat -nogmaals- betekent: vrijheid is de ruimte 
tussen de impuls en de handeling.   Een dier heeft een impuls en handelt.   De mens heeft 
een impuls en past bewustzijn toe.  Onze overtuigingen, onze culturele religie, onze 
ervaringen uit vorige levens. Spiritualiteit.   Spiritualiteit.  En dat brengt me bij datgene wat er 
nog meer aan de hand is. 
Ik ga maar gewoon door. 
 
Laten we eens kijken naar de Venus-cyclus. Zoals ik al zei, Venus is in de onderwereld. De 
cyclus van Venus begon oktober jongstleden, voor 564 dagen. Ruim een jaar, bijna twee jaar 
lang. Dat is een hele Venus-cyclus. Het sterrenpunt van Venus is een hele studie waar je je 
aan kunt wijden.  Maar ze kwam opzetten in Schorpioen.  Dus de boventoon voor deze 564 
daagse cyclus van Venus is Schorpioen. 
Venus in Schorpioen, denk maar aan Venus in Schorpioen, denk aan Kali, denk aan Lillith, 
denk aan de vernietiger, de machtige levenskracht.  
 
Zoals de vulkaan-Godin Pele, de Godin van de vulkaan. Die de Kundalini omhoog brengt, 
deze machtige levenskracht. Dit is de wederopstanding van de krachtige vrouw. In het 
bijzonder begonnen in jongstleden oktober, en dat komt nu tot een hoogtepunt. 
Gisteren, dinsdag, 13 augustus, op de 22e graad van Leeuw. En dus zou je je kunnen 
afvragen: wat is het Sabian symbool van de 22e graad Leeuw. 
En het zou kunnen dat je dat heel graag wilt weten.   Het is toevallig zo dat het interessant 
genoeg is: 



Een postduif die zijn missie vervult. Spiritueel gezien in training om dienstbaar te zijn aan de 
mensheid.  
Dus dit is de vrouwelijke godin Afrodite, die oprijst in het oosten.  En laten we daar ook eens 
naar kijken. Ze is nu een morgenster in het oosten geweest, en dat oosten is jong, levendig. 
Het heeft iets Martiaanse mannelijke, naar buiten gerichte energie. 
Dus Venus, deze vrouw, heeft iets van ‘kom op, kom naar buiten, ga het doen’.  En nu is ze 
afgedaald naar de onderwereld. En ze zal opkomen in het westen.  Wanneer, laat ik dat 
even opzoeken, in september.  
 
Mars is een westerse avondster geweest, en hij gaat afdalen naar de onderwereld. En hij 
gaat Venus ontmoeten onder het licht van de Zon. 
Onzichtbaar voor het menselijk bewustzijn. Dit vindt plaats onder het niveau van ons 
bewustzijn. Dat noemen we ‘combust’.  We kunnen noch Venus, noch Mars zien.  Ze 
ontmoeten elkaar in het geheim. Een soort korte ontmoeting van de Zon, Venus en Mars. 
Welk nieuw licht, welke nieuwe spiritualiteit, welke nieuw zonnedoel kunnen we brengen als 
het gaat om seksualiteit, om het mannelijke en het vrouwelijke, de manier waarop mensen 
een relatie aangaan.   En wat ze doen, ze wisselen uit.  Mars komt vanuit het westen, Venus 
vanuit het oosten en ze ontmoeten de Zon.  En Mars komt opzetten in het oosten en Venus 
komt op in het westen.  Dus we kunnen daar naar uitzien. 
Want het westen is meer ontvankelijk, dus Venus gaat van dominerend naar meer 
ontvankelijk. Mars gaat van ontvankelijker zijn, naar dominerend.  En dit is dus allemaal aan 
de gang. 
 
Venus komt op… Venus stond in het oosten, op 8 juli en ze komt opzetten op 20 september 
in het westen. En Mars stond op 18 juli in het westen en hij zal in het oosten opkomen op 17 
oktober.  Dus de dingen zullen echt worden verhit.  Zoals ik al het hele jaar zeg, Jupiter gaat 
direct, Saturnus gaat direct lopen op 16 september, Venus zal verschijnen, Mars zal komen 
opzetten in oktober.  We hebben Jupiter en Saturnus.  We zullen resultaten zien. De 
resultaten zullen zich aandienen.  
 
En wat zijn de resultaten?  Wat is de transformatie zoals ik dat zie: het is de vrouw die de 
man verantwoordelijk stelt. We begrijpen deze aard van het mannelijke en het vrouwelijke, ik 
tenminste wel.  Omdat het mannelijke het licht is en het vrouwelijke de duisternis. 
Het mannelijke is bewustzijn, het vrouwelijke is de Maan het onderbewuste en het 
onbewuste. Het vrouwelijke is het potentieel en het mannelijke is het licht, dat licht werpt op 
het potentieel naar manifestatie toe. 
 
Bedenk dit maar eens. Je loopt in een donkere kamer. Het is een groot mysterie.  De vrouw 
is een groot mysterie.  Wat is er in deze kamer, wat ga je doen?  Je doet het licht aan. En 
alles wordt onthuld in het licht. Dus het mannelijke onthult, niet alleen de vrouw aan zichzelf, 
maar het opent de vruchten van de vrouw.  Het zaad om vruchten te kunnen geven. Om de 
toekomst te brengen.   
En bedenk dan dat er miljoenen zaadjes zijn die door de baarmoeder gaan en ze richten zich 
op dat ene eitje. En dat eitje heeft de totaliteit in zich. 
 
Een ander beeld wat in mij opkomt, denk maar eens aan de nachtelijke hemel. Hoeveel 
zwart zit daarin? Hoeveel duisternis zit daarin en hoeveel licht?  Er zijn daar hele kleine 
puntjes licht.  Als miniscule, kleine zaadjes.   En daar is dat enorme, oneindige zwarte gat 
van de nachtelijke hemel. Dus wat gebeurt er als Venus door Schorpioen gaat, waar deze 
‘vrouw’ heel krachtig wordt.  En steeds sterker wordt.  We zijn aan het einde gekomen van 
het partiarchaat.  



De vrouwen hebben het gehad met gebruikt worden, misbruikt te worden, tot object gemaakt 
te worden. En verkracht te worden en verkocht.  En weet je, dit komt gewoon aan de 
oppervlakte.  Of het nu Jeff Epstein is met zijn mensenhandel, of het nu pornografie is.  Ik ga 
dit helemaal…  ik zal je dit zeggen.   Nou ja, dat doe ik zo, want dit gaat om Venus en ze 
komt op de Zon af; de postduif vervult haar missie.  Dus Venus heeft als het ware een 
geheime conversatie met de Zon op dit moment. En de Zon doordringt haar met meer macht, 
meer licht, meer doelen, meer lotsbestemmingen.  En dan verlaat ze de Zon en nu gaat ze 
achter Mars aan. 
En dat is ‘oh help! Pas maar op, schat!’ 
 
En we hebben te maken met die Venus/Mars-conjunctie op de 4e graad van Maagd.  
Donkere en blanke kinderen spelen vrolijk samen.  Het overwinnen van sociale en culturele 
vooroordelen.  Wat is er momenteel aan de hand, in het bijzonder in de Verenigde Staten. 
We hebben de blanke jongens die de zwarte jongens eruit schoppen.  
Wat gebeurt er in Europa? We hebben de blanken die de donkere moslims eruit gooien. 
De vrouw is de duisternis, de man is het licht. We hebben nu ook het mannelijke patriarchaat 
dat aan de macht was, en het vrouwelijke staat voor de Maan en de Maan wordt 
geassocieerd met de bevolking.  
 
En wat is er aan de hand in Hong Kong. De ‘vrouw’, het volk is zegt ‘we hebben er genoeg 
van, van die mannelijke overheersing en de hiërarchische dominantie. Dit is dat hele thema 
dat aan het ontwaken is in dit Waterman-tijdperk.  We hebben het gehad met die vissen-
illusies , en verhalen verzinnen en leugens, etcetera.  Het komt in de realiteit. En het 
vrouwelijke brengt het in de realiteit, boem! Verharding.  
Wat zou er gebeuren als het sterkste zaadje het eitje niet kan breken. Er zou geen creatie 
zijn. En wat als de penis niet de vagina kan binnendringen. Dan zou er geen orgastische 
creatie zijn. 
Ik herinner me dat er een gezegde was ‘hoe kunnen vrouwen de oorlog stoppen, door geen 
seks te hebben met een man totdat ze ophouden met vechten.’  
Dat is als aankloppen, ‘maak het voor elkaar, verhoog de trilling.’  Ga weg uit je dierlijke 
instinctieve, onverzadigbare, fysieke behoeften, en breng het samen met Neptunus.   
 
En dus wat er deze week gebeurt, de Maan komt samen in een conjunctie met zwarte maan 
Lillith en Neptunus.  Whoow! 
Neptunus staat voor goddelijke, spirituele liefde. De hogere octaaf van Venus. Aardse 
zinnelijke liefde.  Deze twee hebben allebei die vrouwelijke connectie. Dus het is nu tijd om 
de trilling te verhogen, zie je wat ik bedoel? 
En dat hoeft niet gemakkelijk te zijn, en wat is dit?  Ik heb het niet alleen over mannen en 
vrouwen, en het mannelijke en het vrouwelijke, dit gebeurt binnen in ieder van ons. We zijn 
mannelijk en vrouwelijk. We hebben een externe sekse, en we hebben een gender, maar 
intern zijn we beiden. Anima en animus.  De ene is de schaduw -het onbewuste- de andere 
is meer de bewuste identificatie.  We zijn beiden.  Dus dit gebeurt bij ons van binnen op dit 
moment. 
 
En het is tijd voor ons, voor ieder van ons, of we nu man, vrouw of androgyn zijn. Dit is de tijd 
voor de vrouw in ons, die het spirituele is, de duisternis, het oneindige potentieel, het grote 
mysterie, dat ingezet kan worden om dat mannelijke impulsieve, onbewuste, instinctieve dier 
te beteugelen.  
En dan, wat er echt kan gebeuren, en dit is waarom het zo wonderlijk is, de Venus/Mars-
conjunctie vindt plaats in Maagd. 



Maagd, het teken van puurheid, het teken van perfectie, het teken van integratie. Het teken 
van service, voor onze creaties, of het nu onze kinderen zijn, zaken, kunstwerken,  of 
muziek. 
Ik bedacht me dat we muziek creëren. In feite het bouwen van instrumenten, dan moet je de 
dingen bij elkaar zoeken, maar we creëren ‘rap’, acid Rock, klassiek.  Er zijn zoveel 
verschillende uitingen, waarmee we zoveel verschillende trillingen kunnen creëren, of 
niveaus.  Met bewustzijn, of instinctief.  Zoals de drums….    Rocking, ruw en rauw. 
Naar binnen gaan om de lagere levels te ervaren, en dan…. 
Onder de kin, het vijfde chakra.  We kunnen dan die hele hoge…  de harp, de harp is er ook 
zo een. Om het hoogste te bereiken.  
 
Maar goed, ik praat veel teveel.  We gaan door naar de mantra. 
 
Creatie is een gewelddadige handeling 
Het sterven van wat er voorheen was 
Het is aan ons om het met liefde te doordringen 
Zodat het resultaat ‘méér’ is 
 
Ik zou maar erover door kunnen gaan. Denk eens aan een kind.  Een kind dat is verwekt 
door twee liefhebbende ouders. En ze kunnen niet wachten tot de geboorte en de moeder is 
gelukkig.  En papa streelt de buik, en er is allemaal opwinding en anticiperen.  En de baby is 
helemaal …. 
En dan denk je aan een kind dat verwekt is bij een verkrachting.  De vader bestaat verder 
niet, of is niet in de buurt, en de moeder is een tiener.  Ze is bang en de ouders en de 
samenleving veroordelen haar omdat ze zwanger is, omdat het te vroeg is.   En die baby, die 
wil ze niet eens hebben.  ‘God, ik wilde dat ik niet zwanger was’.  Denk eens aan de creatie 
die daaruit voortkomt.  
We verblijven negen maanden in de baarmoeder en ik had het over Gabor Mate, en wat hij 
voortbracht. En hij is uiteraard niet de eerste.   Dat is dat hele prenatale stuk in de astrologie, 
de prenatale fase.   Dan trek je een horoscoop voor het moment dat je bent verwekt. 
 
Er is een wiskundige berekening waarbij je de tijd van verwekking kunt achterhalen. 
Wanneer de ziel in de foetus komt vanuit je geboortehoroscoop. Dat is een hele gave studie.  
Ik wil hiermee eigenlijk schetsen dat op dit moment Venus, de Zon en Mars samenkomen en 
dat kan conflicten opleveren.  Het kan discussies geven, het kan frictie geven.  
En dat het niet allemaal een gelukkige sprong in het diepe is, een romantisch diner is. 
Als een man en een vrouw samenkomen, zijn er problemen. Heel oud, begraven, de 
schaduw komt aan de oppervlakte.  
 
Dus als je een enigszins uitdagende tijd beleeft in deze tijd, krab dan niet op je hoofd ‘oh, er 
is iets raars aan de hand’.  Het is Venus conjunct Mars, dus ik zou een feestelijke tijd moeten 
hebben in Leeuw.  Niet vanzelfsprekend. 
Wat de Zon doet, de Zon schijnt en brengt bewustzijn. En we kunnen bewust zijn en we 
kunnen Pandora’s box openen, en dan kunnen we ons bewust worden van een kist vol met 
wormen. Aaah! 
Maar…  de optimist die ik ben, dit gebeurt in Maagd en we kunnen richting het einde van het 
jaar gaan zien, dat je beter af bent als je ziet wat er werkelijk gaande is, dan pretenderen dat 
dat er niet is. Dus: 
 
Creatie is een gewelddadige handeling 
Het sterven van wat er voorheen was 



Het is aan ons om het met liefde te doordringen 
Zodat het resultaat iets ‘méér’ kan zijn. 
Dat je creaties, al je creaties op elke manier, in elke vorm, met liefde zijn gemaakt.  
Doordrongen zijn van liefde, en besprenkeld zijn met liefde. En ze zullen dan leiden tot, of 
het nu een sociale instelling is, een financïële zaak, een kind of een kunstwerk, het zal 
geweldig worden. 
Hoe meer het met liefde is gedaan. 
 
Namasté, aloha, heel veel liefde!  
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