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PRZEDMOWA

Drogie czytelniczki, drodzy czytelnicy,

W okół szyszynki narosło wiele spekulacji. Teorie spiskowe 
i fantastyczne twierdzenia. Ma ona na przykład wspierać 

nas w jasnowidzeniu i telepatii czy zatrzymywać proces starzenia 
się, co prowadziłoby do zachowania wiecznej młodości. Ponad-
to opisywana jest jako brama do bezgranicznej świadomości 
i oświecenia. Ale co tak naprawdę tkwi w tym małym organie, 
który znany był już przez starożytnych Egipcjan i który odgry-
wał ważną rolę już w prastarych naukach jogi? Co mówi nauka, 
a co filozofia? Jaka jest fizjologiczna funkcja szyszynki? Do czego 
jest niezbędna? Czy rzeczywiście jest coś w tych teoriach spisko-
wych, które narosły wokół tego niewielkiego organu?

Zapraszamy cię do wyruszenia w podróż przez cudowny or-
ganizm człowieka. Wyposażeni w kompleksowy układ nerwo-
wy i hormonalny oraz zdolność do świadomego postrzegania 
i refleksji, nadal nie wykorzystujemy całego swojego potencjału. 
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W niniejszej książce chcemy wyjaśnić rolę szyszynki. Co robi, 
abyśmy czuli się lepiej, byli szczęśliwsi i zdrowi? W jaki sposób 
możemy optymalnie aktywować szyszynkę, aby wspierała nasze 
zdolności i możliwości?

Najpierw słowo zadumy: w naszych przemyśleniach uwzględ-
niamy, oprócz faktów naukowych i pomysłów z peryferii nauki, 
także hipotezy filozoficzne, duchowe i szamańskie. Niektórych 
z nich do tej pory nie udaje się udowodnić. Nie zamierzamy też 
tego robić. Odczuwamy odwieczną fundamentalistyczną kłótnię 
o to, czy coś jest prawdziwe tylko wtedy, gdy spełnia ścisłe na-
ukowe kryteria, które bardziej szkodzą niż służą podczas pojmo-
wania i aktywowania całego ludzkiego potencjału duchowego 
oraz świadomości. Uznawanie za prawdziwe wyłącznie tego, co 
zostało naukowo udowodnione, nie służy nikomu. Dawniej był 
to dogmat Kościoła, który uznawał za szatańskie i heretyckie 
wszystko, co nie odpowiadało jego „czystej nauce”. Obecnie jest 
to dogmat naukowy, który zamyka się na wszystkich myślących 
inaczej i często pozostaje sam ze sobą.

Fizyka kwantowa ze swoimi badaniami coraz częściej obala 
dogmaty przyrodniczo-materialnego obrazu świata; staje się tym 
samym ogniwem łączącym naukę oraz prastare duchowe i filozo-
ficzne nauki i światopogląd.

Uważamy, że musimy spoglądać daleko ponad nasz ograni-
czony, wąski horyzont, iść nowymi drogami i uwolnić się od 
starych wzorców myślowych, aby odkryć nasz pełny, wspania-
ły potencjał, który został nam dany przez naturę, ewolucję lub 
Boga – to zależy od ciebie.

W kolejnych rozdziałach przyglądamy się także fizjologicz-
nym i duchowym związkom między szyszynką, mózgiem, ukła-
dem hormonalnym i  ciałem a  naszą intuicją oraz zdolnością 
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jasnowidzenia i osiągania stanów rozszerzonej świadomości. Wy-
jaśniamy, jakie negatywne czynniki ograniczają funkcjonowanie 
szyszynki i prowadzą do jej degeneracji oraz zwapnienia; ponad-
to przedstawiamy sposoby na aktywację i odtruwanie szyszynki, 
aby mogła ona pracować bez ograniczeń, wspierać twój fizyczny 
i duchowy rozwój oraz zdrowie.

Życzymy przyjemności z czytania oraz sukcesów w aktywo-
waniu swojej szyszynki!

dr Birgitt Täuber-Rusch i Stefan Limmer
Regensburg, październik 2017
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HISTORIA I MITY 
NA TEMAT SZYSZYNKI

Nauka przez długi czas nie przywiązywała do szyszynki 
szczególnej wagi; mówiono tylko o jej ogólnym znaczeniu. 

Zmieniło się to w ostatnich latach – szyszynka stała się obiek-
tem badań na całym świecie. Jest nawet opisywana jako „mi-
strzowski gruczoł”, ponieważ staje się coraz bardziej jasne, jak 
ogromne znaczenie ma ten narząd wielkości grochu znajdujący 
się w międzymózgowiu.

1.1 Podejście antyczne i filozoficzne

Szyszynka zawdzięcza swoją nazwę kształtowi przypominające-
mu szyszkę sosnową. Kiedy spojrzymy na historię ludzkości, 
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w praktycznie wszystkich kręgach kulturowych i epokach ostat-
nich tysiącleci natkniemy się na szyszki sosnowe – synonim szy-
szynki – które były symbolem oświecenia i trzeciego oka. 

Również nasze doświadczenie uświadomiło nam, że chodzi tu 
o szczególny organ. Trzecie oko ma nam dawać zdolność doświad-
czania rzeczywistości poza widocznym światem i jasnowidzenia. 
W  wielu ezoterycznych i  filozoficznych pismach podkreślany 
jest związek między trzecim okiem jako częścią naszego systemu 
 czakr – czyli naszego delikatnego systemu energetycznego – a szy-
szynką. Szyszynka jako brama do ponadzmysłowego postrzegania 
drugiej strony naszej świadomości umożliwia nam wkraczanie 
w inne przestrzenie świadomości i doświadczanie ich. Dawniej 
przypisywano o wiele większe znaczenie wewnętrznym obrazom 
niż obecnie. Teraz jesteśmy tak przytłaczani ogromną ilością bodź-
ców wizualnych, że nasze własne wewnętrzne obrazy coraz bardziej 
zanikają. Szyszynka była też nazywana „siedzibą duszy” (René 
Descartes, XVII wiek). Pitagoras i Platon także zajmowali się szy-
szynką. Jest ona ukazana na wielu obrazach i rzeźbach, częściowo 

Szyszka sosnowa
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jako święty symbol. Uważana jest za miejsce naszej świadomości, 
oświecenia oraz za symbol nieprzemijalności i wiecznego życia. 
Aktualne badania naukowe udowadniają istnienie związków mię-
dzy szyszynką a szybkością postępowania procesu starzenia się.

1.1.1 Mądrość starożytnych Egipcjan

U starożytnych Egipcjan szyszynka miała szczególne duchowe 
znaczenie. W wielu egipskich mitach słynne oko Horusa jest 
z nią ściśle związane. Na szczycie hierarchii egipskich bogów stał 
bóg słońca Ra, który dopiero dzięki swojemu światłu umożliwił 
pojawienie się życia i tym samym ustanowił cykl czasu. Ra co 
wieczór zanurzał się w morzu i wyruszał w podróż po podzie-
miu, z której wracał na powierzchnię wraz ze wschodem słońca. 
W ciągu dnia podróżował w swojej słonecznej barce w towarzy-
stwie swojej córki Maat – bogini praw porządku – ponad firma-
mentem, z którego daje Ziemi swoje światło. Światło Ra zostało 
ucieleśnione w postaci sokoła Horusa; jego oczy były Słońcem 
i Księżycem. Doszło jednak do kłótni między bogiem słońca 
Ra a bogiem ciemności – Setem. Set wydłubał Horusowi oko 
i rozłupał je. Tot, bóg sztuki uzdrawiania, uleczył je. Przekazał je 
Horusowi, który z kolei dał je swojemu ojcu, Ozyrysowi, jako 
trzecie oko. Dzięki temu światło dostało się do świata podziem-
nego, a Ozyrys obudził nową świadomość.

Hieroglif oka Horusa, który rozwinął się dzięki temu mito-
wi, jest symbolem światła, całości i uzdrowienia. Oko Horusa 
odgrywało ważną rolę w  egipskiej sztuce lekarskiej; przypo-
rządkowano mu różne formy postrzegania, które stały ze sobą 
w konkretnym matematycznym stosunku. Na podstawie tego 
stosunku mieszano i dawkowano substancje lecznicze.
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Po dodaniu jednego ułamka suma wynosiła 63/64; brakowa-
ło zatem 1/64 oka Horusa. W starych tekstach hieroglificznych 
widać, że Tot używał tej liczby w celu uzdrowienia oka Horusa. 
Część ta przyporządkowywana jest szóstemu zmysłowi ludzkie-
mu – naszej intuicji. Szósty zmysł z kolei odpowiada w systemie 
czakr szóstej czakrze, która nazywana jest także „trzecim okiem”. 
Wciąż jeszcze w staroegipskich pismach można się natknąć na 
symbol szyszki. Na berle Ozyrysa z około 1200 r. p.n.e. znajdują 
się dwa splecione ze sobą węże, które na szczycie spajają się 
w kształt szyszki. W wielu kulturach wąż stanowi symbol ducho-
wej energii w organizmie.

W starożytnym Egipcie wiadomo było, że dzięki szyszynce 
w mózgu człowiek łączy się z duchowymi płaszczyznami świa-
domości i może osiągnąć stan oświecenia.

Oko Horusa
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1.1.2 Inne kultury

W hinduizmie spotykamy się z obrazami, w których symbolika 
szyszki łączy się z wężem. Wielu hinduskich bożków przedsta-
wianych jest z szyszką w dłoni. W starych asyryjskich budowlach 
pałacowych, które powstały prawdopodobnie około 710 r. p.n.e., 
znaleźć można czteroskrzydłowe boskie figury trzymające w gó-
rze szyszki, co było interpretowane jako symbol wiecznego życia. 

Istnieją również obrazy, na których drzewo życia obsypane jest 
nasionami szyszek, co z kolei traktowane jest jako oznaka wiecz-
nego życia i oświecenia.

„Cortila della Pigna” w Watykanie
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Również w Meksyku, a także u Greków i Rzymian znane są 
pomniki i obrazy z szyszkami sosnowymi. Rzymianie wybudo-
wali ogromny pomnik w formie sosnowej szyszki, który obecnie 
stoi w Watykanie na „dziedzińcu Szyszki”.

W tradycji katolickiej napotykamy szyszkę jako symbol du-
chowego oświecenia. Wiele świeczników i lamp ma formę szyszki 
lub jest zdobionych tym symbolem, łącznie z berłem papieskim. 
We właściwej literaturze istnieje wiele odniesień do szyszki jako 
symbolu szyszynki i trzeciego oka.

1.1.3 Teorie spiskowe

Na podstawie wszystkich obrazów i odniesień do związku szy-
szynki z  duchowym oświeceniem powstały teorie spiskowe: 
większości ludzi nieznana jest wiedza o oświeceniu; jest ona do-
stępna tylko niewielu wtajemniczonym. Przyczynia się do tego 
także stosowanie fluoru w celu zachowania zdrowia zębów oraz 
fluorowanie wody w niektórych krajach, mimo że ten mikroele-
ment zaburza funkcjonowanie szyszynki.

Jeśli chcemy dogłębnie zrozumieć funkcje i zadania szyszynki 
i otworzyć się na jej rzadko używany potencjał, musimy spoj-
rzeć na człowieka całościowo, a zatem na jego ciało wyposażone 
w umysł, świadomość, duszę oraz zdolność do samorefleksji.








