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Резюме:

В тази статия се разглеждат състоянията на съзнанието, както са описани в Мандукя Упанишад, и
се прави паралел с научните представи за тях. Предлага се обяснение на наименованието на тази
упанишада и връзката й с психeделични практики известни от дълбока древност.
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Abstract:

In this article the authors present the states of consciousness as they are described in Mandukya
Upanishad and make parallels with the scientific view of them. They offer an explanation of the name of
this Upanishad and its relation to psychedelic practices known since ancient times.

(Текстът в ръкописен шрифт е преразказ или директен превод от Мандукя Упанишад).

Съзнанието на човека има измерения, които могат да го отведат към друго
познание и да му дадат други дълбоки преживявания на вътрешно удовлетворение
и хармония.

Знанието за тези състояния на съзнанието или, както се прие да ги наричаме
„променени състояния на съзнанието”, съществува от дълбока древност. В
Мандукя упанишад, Жабешката упанишада, те са разгледани подробно.

Ако се съчетаят древните представи със съвременните достижения на науката, се
получава интересен интегрален подход и проблемът се осветлява от много гледни
точки.

Състояния на съзнанието:

БУДНО СЪСТОЯНИЕ

Мозъкът работи в режим на БЕТА-вълни - елекрическа активност с честота 12 –
30 Hz, регистрирана чрез електроди поставени върху повърхността на главата,
(електроенцефалограма, ЕЕГ), (1 Hz е едно трептение в секунда). Амплитудата им
е около 30 микроволта (µV). Бета вълните се наблюдават в напълно будно
състояние, напрегнато внимание, при активно обработване на информация (1,2)
(Armstrong 1991:300-309) (). При голямо съсредоточаване и абстрактно мислене,
създаване на връзки между различни части на мозъка и изграждане на концепции
мозъкът работи в режим на ГАМА-вълни 30 – 100 Hz и много висока амплитуда.



СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД - Първото
състояние на съзнанието джагарита стхана -  будното състояние. То носи
външното познание. Подхранва се от грубите видими форми на проявление. Това
съзнание е присъщо на всички хора.Чрез него може да се постигат всички
желания на битието и който знае това, става първи (МУ:3.).

БУДНО СЪСТОЯНИЕ В РЕЛАКСАЦИЯ

Мозъкът работи в режим на АЛФА-вълни, които са с честота 8 – 12 Hz и
амплитуда от 30 до 50 µV.

Той е типичен за състояния на релаксация, мечтаене, спокойствие, при затворени
очи, сънливост и събуждане.  Доминира у деца под 13 години.

НАМАЛЯВА ПРИ МИСЛЕНЕ.

В този режим се извършва навлизането в МЕДИТАЦИЯ.

Алфа режимът е мост между съзнанието и НЕСЪЗНАВАНОТО.

Епифизата започва да произвежда МЕЛАТОНИН.МЕЛАТОНИНЪТ СТАБИЛИЗИРА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА МОЗЪКА И ВОДИ ДО СИНХРОНИЗАЦИЯ НА МОЗЪЧНИТЕ
ВЪЛНИ В ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМАТА (1).

Когато няма синхрон в работата на неврониите, мозъчните вълни са с ниска амплитуда и
голяма честота. Такава е бета-активността в нормалното будно състояние. Колкото по-
голям е синхронът в действието им, толкова по-толяма е амплитудата на мозъчните
вълни и е по-ниска честотата им. С произвеждането на мелатонин, мозъкът постепенно
навлиза в по-бавни вълни с по-голяма амплитуда.

Фигура 1 : Видове мозъчна активност (2):

ЛЕК СЪН



Характерни за лекия сън са ТЕТА-вълните с честота 4 – 7 Hz и амплитуда от 50 до
100 µV.

Бързите бета вълни, характерни за будното състояние, постепенно се сменят с
алфа вълни в прехода към съня, когато човек е отпуснат и със затворени очи.
Скоро се появяват тета вълните, които постепенно достигат половината и повече
от мозъчната активност.

2. РЕМ сън – фазата на сънуването с бързи движения на очните ябълки. Появяват
се серии от бързи вълни на фона на тета-ритъм.

Обикновено тета-режимът е несъзнателно състояние.

В този режим се намира ПОДСЪЗНАНИЕТО, извършва се обучението,
консолидира се и се съхранява ПАМЕТТА, съхраняват се СПОМЕНИ, ЕМОЦИИ
и усещания. Свързва се с творчество, итуиция и фантазии.

В този режим се постига установяване в МЕДИТАЦИЯ – нискочестотна високо-
амплитудна активност при запазено съзнание.  Появяват се сетивни възприятия в
медитацията.

Епифизата произвежда големи колечества МЕЛАТОНИН.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД - Второто
състояние на съзнанието е „в мястото на съня със съновидение” (свапна стхана
– свапна означава сън, а стхана – място, местоположение). Не става дума за
съня, а за състояние протичащо в режима на съня със сънища. Това състояние ни
дава вътрешната мъдрост. Подхранва се от фините проявления. Който го
постигне, разширява знанието и става напълно уравновесен (равен). То е
тайджаса (МУ:4.). Присъща му е вътрешната светлина.

Светлина както в преносен смисъл на познание, така и в прекия смисъл. В процеса
на медитация се появяват разнообразни сетивни възприятия, сред които са и ярки
светлинни видения.

Фигура 2: Светлинни видения по време на медитация



108 съвета на Лахири Махасай : 52.

Видях син цвят в светлината; в синьото видях бяла точка (Бинду) (3).

ДЪЛБОК СЪН БЕЗ СЪНИЩА

При дълбокия сън без сънища мозъкът работи в ДЕЛТА-вълни от 0,5 до 4 Hz и
амплитуда от 100 до 200 µV. Невронната активност е минимална. Температурата
на тялото е по-ниска, дихателната и сърдечната честота са ниски, артериалното
налягане пада. В този режим се извършват основните възстановителни функции в
организма (4).

Делта-вълните намаляват с възрастта. Те са бичайни за деца до една година. След
тази възраст това е несъзнателно състояние.

Делта вълни при хора в будно състояние се свързват с психични способности,
итуиция, достъп до недостъпна за съзнанието информация.

Делта вълни в будно състояние се наблюдават при медитация.

НЕСЪЗНАВАНОТО и  КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО се съхраняват в този
режим.

В този режим има силна продукция на МЕЛАТОНИН и диметилтриптамин –
ДМТ.

Тук се достига ДЪЛБОКА МЕДИТАЦИЯ.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД - Третото
състояние на съзнанието е „в мястото на съня без съновидения”, сушупта стхана.
Там където „никакво желание не се пожелава и никакъв сън не се вижда”
(МУ:5.).

То е съкровищница на съзнанието (МУ:5.), познава цялото творение (МУ:6.). То е
утробата на всичко, началото и краят на всички същества (МУ:6.).

Който го постигне, именно той познава цялото творение (МУ:6.).

То е блаженство – ананда и се подхранва от блаженство (МУ:5.). Колкото
повече пребиваваме в това състояние, толково повече то се засилва.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО СПОРЕД МАНДУКЯ УПАНИШАД -
Четвъртото състояние на съзнанието, ЧАТУРТХА, е пълният покой, пълното
затихване на проявения свят и пълната благост. То не е вътрешно съзнание, не е
външно съзнание, не е съкровищница на съзнание, не е съзнание, не е безсъзнание.
То е невидимо, неуловимо, няма свойства и не може да се опише, за него не може
да се мисли и разсъждава, то не може да се дефинира. То трябва да се осъзнае.
„Тогава този атман навлиза в атман чрез атман. Който знае това. Който знае
това” (МУ7.).



Фигура 3: Мозъчна активност в различните фази на съня (5)

Защо тази Упанишада е наречена Жабешката Упанишада? Има много опити за
обяснение на това. Според някои умът подскача от обект на обект, както подскача
жабата и това е причината да се нарече така.

Ето друго обяснение:

Има видове жаби като Bufo alvarius, които произвеждат същото вещество, 5-
метокси-N,N-диметил-триптамин – ДМТ, което се синтезира от мозъка в дълбока
медитация и е мощно психотропно средство и халюциноген. То ни въвежда
директно в променено състояние на съзнанието.

Вероятно древните са познавали това вещество и са го използвали в езотеричните
си практики.

Фигура 4: Bufo alvarius (6)

Някои учители използват подобни субстанции при обучението на ученика, за да
му покажат къде отива и какво да търси. Всички знаем за пейота на Дон Хуан от
книгите на Карлос Кастанеда.



Фигура 5: Пейот, Lophophora williamsii

ДМТ е поставил жабата на висок пиедестал в много култури.

Фигура 6: Изображение от средище на маите в Южно Мексико от преди 2000
години, илюстриращо шамана и ДМТ жабата (7).

Жабата е с наведена назад глава и отворена уста, символ на вратата към
подземния свят, а върху езика си има малка фигура на човек в лодка. Видът на
жабата е идентифициран и нейните паротидни жлези секретират мощен
халюциноген, близък до ДМТ.
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