
De hypofyse is een belangrijk orgaantje in ons hoofd, ter grootte van een erwt, met een door-

snede van ongeveer 1 cm. Ze weegt niet meer dan een halve gram en ligt in de holte van de 

schedelbasis. De precieze locatie van de hypofyse is als volgt te bepalen: Trek een denk-

beeldige lijn van links naar rechts tussen de slapen, vlak achter de neusbrug ligt de hypofyse. 

 

 

 



HYPOFYSE, URANUS EN SEKSUALITEIT, TOELICHTING PAUL WINK 
 

 
 

Op oude afbeeldingen zie je wel eens een mens met een zwaard voor zich gehouden waarbij 

de punt precies op de plek staat van het geslacht, en de knop van het heft precies op de plaats 

van de keel. Men wil zo laten zien dat er een krachtverbinding is tussen keel en het geslacht. 

 

De bedoeling van de goddelijke machten is dat, na Christus, de mens in zelfovergave aan Zijn 

Kracht tot Verlichting en Verlossing komt. De Katharen noemde dit endura door katharsis. 

Hierbij is de zelfovergave, de Mars-inwijding het moeilijkst. Allereerst dient het hart open te 

gaan voor de lichtstraling van de Geest, de universele Zon. Het verlichte hart ‘straalt’ dan als 

zon naar het hoofd/de maan (feitelijk gaat het door het hart ‘veranderde’ bloed via de kleine 

bloedsomloop naar het hoofd). Hart en hoofd komen in een constante spirituele uitwisseling.  

De weg van onthechting en zelf-kennis, zelfovergave, begint vanuit het hoofd(chakra) langs 

de chakra’s naar beneden tot aan het onderste chakra of wortelchakra waar de oude opgerolde 

karma-slang aangedaan wordt en zij zich ontvouwt (waarbij alle oudkarmische aspecten vrij 

komen en verwerkt moeten, en nu ook kunnen worden) zodat de route van de kundalinislang 

daarna weer via de chakra’s omhoog gaat tot de Verlichting gevierd wordt in de middelste, de 

4e  hersenholte (waar men de stip zet tussen de wenkbrauwen), die geassocieerd wordt met de 

hypofyse. Dan gaat de weg verder omhoog tot het kruinchakra waar de Verlossing plaatsvindt 

in de pinealis of pijnappelklier. Het slangenpaar Ida en Pingala zijn nu tot eenheid gekomen. 

 

Uranus beheerst de hypofyse, en Neptunus de pinealis. De Verlossing of Bevrijding wordt 

ook wel genoemd de transfiguratie en wordt geassocieerd met Pluto (de werkelijke vrijheid). 

(Zou zonder endura, met magische methoden, vanaf het wortelchakra de slang zich ontrollen, 

dan vindt er ook Verlichting plaats, maar niet in Christus, maar in Lucifer, het kunstlicht!). 



Zoals gesteld is er dus een krachtverbinding tussen keel en geslachtsorgaan, wat door het* 

zwaard gesymboliseerd wordt. De overeenkomst tussen keel en geslacht is scheppingskracht. 

Kijk bijv. naar een jongeman die geslachtsrijp wordt, want dan krijgt hij de baard in de keel. 

De goddelijke bedoeling is dat de mens ooit medeschepper wordt naast God om net als God, 

via het Woord te scheppen. Dus ons strottenhoofd/keel moet een graalbeker worden waardoor 

de mens met zijn verworven, door endura omhoog opgetrokken scheppingskracht vanuit het 

geslachtscentrum, het levende scheppende Woord kan spreken. Als een witte magiër zal zijn 

woord een morele en spirituele werking stimuleren, zowel voor persoon als de omgeving. 

Wij moeten eerst met de ‘gewone’ scheppingskracht in de seksualiteit oefenen, om later deze 

scheppingskracht door (nieuwe) levenshouding, dus niet door methodische oefeningen, via de 

chakra’s omhoog te voeren tot aan het keelchakra waar dan de nieuwe, de magische stem het 

scheppende vermogen door middel van het woord kan laten uitgaan (zie bijv. grootmeesters). 

Daarom ben ik tegenstander van het celibaat, en niet tegen een zekere morele ‘beschaving’. 

De lagere seksualiteit afwijzen is eigenlijk arrogant tegen God zeggen dat je alleen wilt gaan 

voor de hogere schepping. Vandaar dat het celibaat alleen maar (karmische) problemen geeft. 

(Er zijn tijden geweest dat vele kerkvaders vooral in Italië grote seksuele aberraties zagen en 

daar de kerk, haar priesters niet mee wilde bezoedelen, en dan maar als alternatief, als het 

beste van het slechtste, het celibaat instelde. En in nog oudere tijden was het raslichaam van 

de mens veel minder ‘seksueel’ zodat onthouding door de priester eigenlijk eenvoudig was). 

De scheppingskracht, de seksualiteit moet dus voldoende serieus genomen worden als een 

soort oefengebied; waarbij Lucifer ons de lust schenkt, mede omdat anders de mens te weinig 

nageslacht zou voortbrengen als hij louter naar alle zorgen van kinderen hebben, zou kijken. 

Als dan door enduristische levenshouding de slang in het bekken zich ontvouwt, dan zal de 

seksuele scheppingsstroom naar de hogere chakra’s opgaan en lieverlee zal ook de behoefte 

aan seks vanzelf gaan afnemen. Dit is het natuurlijke omzettingsproces van seksuele kracht. 

(*De edellieden symboliseerden de stropdas met het zwaard. Later nam ook het gewone volk 

het dragen van de stropdas over, want sommigen vonden het een makkelijke schoonmaakdoek 

voor een vieze mond! En zo kon je, net als de edellieden, er je ‘hoge’ status mee pronken.) 

Er kan dus gesteld worden dat de hypofyse, die onder Uranus valt, de seksualiteit beheerst, 

dus invloed heeft op het geslachtscentrum. Uranus is door zijn fysieke ontdekking in 1781 

krachtig en werkzamer geworden. (Kijk maar naar de drie Watermanbeginselen die Uranus, 

als heersende planeet van Waterman, wil activeren en zodoende acht jaar later de Franse 

Revolutie ontketende, echter nog sterk karikaturaal. Zie mijn lezing 21-12-2012 op mijn site). 

Door het alsmaar krachtiger worden van Uranus – ook omdat het Watermantijdperk er over 

ongeveer 467 jaar aan zit te komen – en zij haar schaduw vooruit werpt, wordt de hypofyse 

ook steeds sterker aangeraakt door Uranus’ stralingskracht. Dus ook ons seksueel besef. 

Wij merken dit omdat de seksualiteit steeds meer uranischer wordt, ofwel excentrieker, naar 

de aard van Uranus. Uranus ‘dwingt’ min of meer tot een verandering: of, zie hiervoor, spiri-

tueel: verhoging van de seksuele scheppingskracht naar de keel en verder; of profaner, als een 

letterlijke seksuele ‘verandering’, zoals homofilie, gender verandering, en nog 50 typen meer! 

Dit is dus gewoon een ‘lagere’ reactie op de sterker wordende Uranus, die als mysterieplaneet 

– Uranus vertegenwoordigt de Christuskracht – nu vooral de ‘hogere’ scheppingskracht, de 

Verlichting stimuleert, het feest dat dan gevierd wordt in het chakra in de vierde hersenholte.  

[Tevens heeft de voorkwab van de hypofyse ook te maken met de Noordelijke Maansknoop 

(Drakekop) die de lotsopdrachten voor dit leven bepalen; en de achterkwab met de Zuidelijke 

Maansknoop (Drakestaart) die de vorige incarnaties aangeeft. Het kan zijn dat oud karma nu 

Uranus ‘dwingt’ dat persoon dit leven en spiritueel is, en tevens seksueel ’anders’ geaard is]. 

In de toekomst zal daarom de hele genderproblematiek en de seksualiteit in steeds grotere 

verscheidenheid en massaler gaan voorkomen, als dus de nevenreactie op de sterkere Uranus. 

Maar gelukkig ook meer mogelijkheid door bevrijdende levenshouding tot Christus te komen.  



 


