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Произходът на съзнанието отразява нашето място във вселената, природата на нашето 

съществуване. Дали съзнанието възниква от сложни процеси на поляризация и 

депоиляризация на невроните в мозъка, както мислят повечето изследователи? Или 

съзнанието си е било тук вечно, както казват последователите на духовните школи? 

Това е въпросът, който поставят Хамероф и Пенроуз. Тяхната теория сближава двете 

схващания. 

 

Съзнанието играе същностна роля във вселената.  

Съзнанието е вътрешно присъщо на процесите във вселената. 

Съзнанието определя нашето съществуване. 

 

 

Как мозъкът произвежда съзнание според досегашните схващания в съвременната 

наука и философия: съзнанието възниква от синаптичните разряди в мрежа от мозъчни 

неврони.  

 

 

 
https://www.google.bg/search?q=neuron+image&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi

=2&ved=0ahUKEwi31tif_tPSAhWCvBQKHTKsBqsQsAQIFw&biw=1093&bih=538#imgdi

i=n47U1jtwnQTsLM:&imgrc=uGG018fo0-UZuM: 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt1b70gNTSAhVFtxQKHXmIC5gQjRwIBw&url=http://associatesmind.com/2013/08/01/the-great-conversation-digital-minds-in-an-analog-world/&psig=AFQjCNGdayqZX0TBBtbKvvzFNKHgZA34tg&ust=1489511874411260


 
 

Дали синапсите „изстрелват“ или не, действа като основна информационна единица (в 

дигиталните компютри отделни волтови нива представляват информационна единица 

или т.н. бит). Когато тези информационни единици в невроните достигнат определено 

прагово ниво на сложност, възниква съзнанието. Невроните, свързани посредством 

синапси могат да се само-организират и да учат, като интегрират идващата от 

синапсите информация и могат да контролират последващата активност и поведение. 

 

Съзнанието се описва като серии от отделни събития (подобно на кадрите в киното) с 

честота 24-72 Hz. Будизмът също определя съзнанието като серии от отделни събития. 

Будистките източници дори определят честотата на съзнателните моменти на 6 480 000 

момента в 24 часа, което представява  12,3 мсек. или 75 Hz, а китайски будисти 

определят една мисъл за 20 мсек. или 50 Hz.  

 

Най-доброто съответсвие на съзнанието според съвременната наука е честотата на гама 

вълните на мозъка в ЕЕГ с честота 30-90 Hz кохерентна невронна мембранна активност 

в синхронизирани зони на мозъка.  

 

По-бавна тета активност с честота 4-7 Hz със залпове от гама вълни може да се свърже 

със зрителни възприятия. 

 

Съзнателно поведение на едноклетъчните организми, могат да решават проблеми, да 

преминават през лабиринти, да намира храна, да се чифтосват, да плуват, всичко това 

без посредничеството на синаптични връзки.  

 

Гама вълните в ЕЕГ, които най-добре се свързват със съзнанието обаче, не се генерират 

от активността на аксоните. Невроните имат сложен и уникално изграден цитоскелет, 

чийто основен компонент са микротубулите, организирани така, че да опосредстват 

съзнанието и да регулират „истрелването“.  

 



Едноклетъчните осъществяват съзнателна дейност без синаптично предаване 

благодарение на цитоскелетните структури, които обработват информацията 

вътреклетъчно. 

 

Микротубули 

Вътрешността на еукариотните клетки е организирана и структурирана от цитоскелет, 

мрежа от МТ, свързани с тях протеини. МТ са цилиндрични полимери с 25 нм 

диаметър и дължина от няколко стотин нанометра до метри в дългите аксони.  

 

 
 

 
 

МТ се самоструктурират от тубулинови протеини. Всеки тубулин е димер съставен от 

алфа и бета мономери, представляващи дипол (двойка електрически заряди равни по 

големина и противоположни по знак, разделени от малко разстояние). 

Клетките освен невроните, претърпяват повтарящ се цикъл на делене, митози, за които 

МТ се сглобават и разпадат като митотични вретена, които разделят хромозомите, 

оформят клетъчните полюси и архитектура и отново деполимеризират за да се 

използват МТ за клетъчните функции.  
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Невроните не се делят и техните МТ остават цели неопределено.  МТ са уникално 

стабилни и годни за кодиране на информация за дълъг период и за съхраняване на 

паметта. Състоянията на диполите на тубулина съдържат информацията. Те показват 

висок капацитет за интеграция и учене.  

 

Тубулините в един неврон наброяват 109. Превключвайки с честота от 10 MHz – 107 те 

дават възможност за капацитет на МТ от 1016 операции за секунда за неврон в 1011 

неврони в мозъка.  

Процесите в МТ може пряко да доведат до съзнателно възприятие. 

 

Магнитните диполи може да бъдат свързани с електронния спин и също с ядрения 

спин. Спинът е квантов по своята природа. 

 

Законите, командващи тези субмикроскопични квантови същности се различават от 

тези, управляващи обикновения класически свят.  

 

Квантовите частици могат да съществуват на две или повече места едновременно.  

 

Още една квантова особеност е „сплитането“ на отдалечени разстояния. Отделни 

компоненти на една система ( напримердвойка електрони) по някакъв начин остават 

свързани, дори ако се разделят на много големи разстояния (143 км. в регистрираните 

експерименти). Това „сплитане“ може да обясни странни феномени като квантовата 

телепортация, която  не може да се постигне с класическото предаване на сигнали. 
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Квантови състояния свързани с елементарни съзнателни функции, или прото-съзнание 

възникват постоянно във вселената. Те се смятат за неограничени, за основни  и с 

толкова важна физическа роля за фундаменталната физика, колкото са масата, спинът и 

зарядът. 

 

Съзнанието във вселената е съставено от отделни прото-съзнателни явления, 

ръководени от физични закони, които не са напълно разбрани. Съзнанието се състои от 

отделни моменти, оркестрирани квантови процеси, СЪЕДИНЕНИ с нервните процеси 

на мъзъка посредством МТ. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Хамероф: 

 

Микротубулите са квантови устройства. 

 

Квантовата информация може да „изтече“ във вселената след смъртта, да запази своята 

цялост чрез квантовото „сплитане“ и да съществува във вселената като част от 

основния ѝ матрикс, вкл. спомените. Тя съществува извън тялото във вселената. Тази 

квантово „сплетена“ информация в матрикса може да съществува неограничено, докато 

се върне в ембриона при следващото ни прераждане. Това е научно възможно и 

правдоподобно в светлината на тази теория.  

 

Съзнанието е квантов феномен и това отворя кутията на Пандора и много странни 

феномени стават възможни. 

 

Имаме квантова душа. Тя остава да съществува след смъртта, независимо че може да 

сме атеисти. Тя не е материална.  

 

Квантовото състояние е пред-материялно, материята не се е появила още. Когато 

материята възниква от квантовото състояние, тогава в този конкретен момент 

съзнанието се проявява.  

Това е много близко до позициите но будизма и хиндуизма. Съзнанието е навсякъде 

във вселената, протосъзнание докато не се структурира и оркестрира в МТ.  

 

Прераждането е правдоподобно. 

 

Съзнанието е квантов процес и той изисква най-малко енергия. След смъртта то 

продължава да функционира до пълното спиране на енергията в тялото, след което 

„изтича“ във вселената. 

 

Каузалното тяло е нивото на прото-съзнанието.  

 

Вселената е прото-съзнателна. 

 

Има вътришно ръководство сред живите същества, което може да бъде обяснено с 

квантовото „сплитане“.  

Има възможност да достигнеш космическата мъдрост и да бъдеш повлиян от нея. 

Върху нас упражнява влияние тази космическа мъдрост. Съзнанието е свързано с 

квантовата структура на вселената. 

 



Съзнанието може да съществева в ширако във вселената. То е извън материалния свят. 

 

Съзнанието е на границата на класическия свят и на квантовия. То има каузален ефект в 

материалния свят и това му позволява да придобие по-материални форми. 

 

МТ действат като квантови компютри във всички клетки на живите организми. 

 

Вселената е възникнала и вероятно ще изчезне, за да се появи нова и това е цикличен 

процес, според последните теории на Пенроуз и други учени. Изчезва в нищото, от 

което е произлязла. 

 

 

 

 


