
 “Ak hráte akúkoľvek úlohu s vašim egom, môžete sa 
stať časťou a súčasťou tejto deštruktívnej sily. Najskôr 
sa pozrime na to, kedy sa v človeku začalo toto ego 
rozvíjať. Najskôr začalo ego rásť s potrebou ochrany. 
Hypofýza sa v nás začala rozvíjať, keď sme si vzpria-
mili hlavu. Keď sme boli zvieratá, naša hlava bola sk-
lonená. V tom čase bola veľmi silná epifýza - tak sa to 
nazýva. Hovorí sa, že v ľuďoch epifýza nefunguje, čo 
nie je pravda. Funguje, ale nevedia ako funguje. Takže 
táto epifýza bola v nás veľmi aktívna, keď sme boli na 
úrovni zvierat.

Ale keď sme zdvihli hlavu, nastala v nás chemická 
zmena, v tom zmysle, že náš mozog začal rásť do tvaru 
pyramídy. Hovorila som vám, ako to začalo rásť do 
pyramídy s rovnobežnými silami. Najskôr to bola len 
epifýza, ktorá sa stará o naše superego, po zvieraciu 
úroveň. Na úrovni, kde sú zvieratá viac poľudštené sa 
začalo rozvíjať ego.”

Šrí Matadži Nirmala Devi
1985, USA

Epifýza - superego

Šuškovité teliesko alebo epifýza (lat. glan-
dula pinealis alebo corpus pineale; gr. epi- = 
pri, fyomai = rásť) je žľaza s vnútorným 
vylučovaním. Je to výrastok medzimozgu.
Produkuje serotonin, derivát melatonínu, 
hormón, ktorý ovplyvňuje rytmus spánku 
(ľavá strana - superego)  a sezónne funkcie. 
Skoro všetky druhy stavovcom majú túto 
žľazu.

zdroj: wikipedia

Hypofýza - ego

Podmozgová žľaza alebo hypofýza (pravdepodobne z gr. 
hupophusis – uchytenie zospodu) je žľaza s vnútornou 
sekréciou. Má nadradenú, koordinačnú funkciu voči 
ostatným endokrinným žľazám (pravá strana - ego). Je 
prepojená s časťou medzimozgu – hypotalamom a spolu 
s ním vytvára hypotalamo-hypofýzový komplex. Hypo-
talamus tu funguje ako riadiace a prepojovacie centrum, 
ktoré umožňuje kontrolu funkcií endokrinného systému 
centrálnou nervovou sústavou.

zdroj: wikipedia

Kríženie očných nervov - Agnya 
čakra 

Optická chaisma 
(grécky χίασμα, 
“kríženie”, z gréck-
eho χιάζω ‘označené 
X’, grécke písmeno 
‘Χ’, chi) je časť 
mozgu, kde sa krížia 
očné nervy (CN II). 
Je umiestnená na spodnej časti mozgu hneď 
pod hypotalamom

zdroj: wikipedia

egosuperego

kríženie 
očných nervov

 “Keď človek začal ovládať hmotu, začalo sa rozvíjať ego a vyvinuli sme si to, čo sa nazýva “pyramída mozgu”. 
Začali sme rásť viac a viac a viac. Keď to dosiahlo svoju výšku, tak sme začali používať svoje ego viac a 
nezastavili sme sa v tom bode. Začali sme sa pohybovať na druhú stranu a tu to klesalo a stále viac prekrývalo 
mozog. Preto hovoríme, že v ľudskom tele epifýza nepracuje. Dôsledkom rastu ľudského ega sa ľudia stávajú 
extrémne sebaistí.”

Šrí Matadži Nirmala Devi
1985, USA
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