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Treatment resistant depression
OCD

Addiction
End of life anxiety



SerotoninPsilocinDMT

Ketanserin
(5HT2aR Blocker)







William Cowper

Absence of occupation 
is not rest; A mind 

quite vacant is a mind 
distressed. 









Default Mode 
Network 
functions

מחשבות ", חלימה בהקיץ–קוגניציה ספונטנית 
מסעות  ", חשיבה שאינה תלוית גירוי, "מטיילות

"בזמן

ככל הנראה תפקיד מרכזי באיזון בין רשתות מוחיות  
אחרות

Internal models, mental imagery, neural 
correlates of consciousness, autobiographical 
memory, self-reflection, TOM

Ego? Self?



DMN-של ה" תפקודי האגו"

נרטיב אישי

הפרדת 

-אובייקט

סובייקט

רצון זהות
התבוננות  

עצמית

TOM
מסע בזמן 

מנטלי
מודעות לגוף

אני )שליטה 

(מאחורי ההגה

זכרון 

אוטוביוגרפי







Ego-dissolution

Ego-inflation

LSD Cocaine Alcohol

Nour et al. (2016) Ego-Dissolution and Psychedelics: Validation of the Ego-
Dissolution Inventory
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"אמיתית"מפגש עם מציאות , חווית איחוד עם שלם גדול

"אחד הואהכל"חווית התובנה כי 

התמוססות אגו

"אני"תחושת ירידה במשמעות 

תחושה כי פחות שקוע בדאגות  

ונושאים המעסיקים אותי

והזהות האישית  self-מושג ה

התמוסס



Ineffability
Noetic quality

Transiency
Passivity

William James - 1902



Psilocybin can 
occasion mystical-
type experiences
having substantial 
and sustained 
personal
meaning and 
spiritual 
significance

















The entropic brain hypothesis
Coma

Anaesthesia
Sedation

Deep sleep
Seizure

Depression
OCD

Addiction

Infant consciousness
Psychedelic state

REM sleep
Early psychosis

Sensory deprivation

Low entropy High entropy



אינטגרציה והפרדה

וחיבורדיסאינטגרציה

רגרסיה

התבגרות

משחק

גמישות

יצירתיות

אנליטיות

תחכום

עידון

יעילות









2Aגירוי קולטן סרוטונין 

Default mode network-סינכרוניזציה של פעילות ה-דה

הגדלת האנטרופיה המוחיתחוויה מיסטית  ≈" התמוססות אגו"



חוקי הסתברות מותנית







(mind) Set

Setting

Predictive Processing











“I predict myself, therefore I am” (Seth 2016)















מפתח תיאוריה לגבי מודל תודעה  

מעגלים שיאפשר לבני האדם 8בעל 

קוואנטי  " מוח-על"כולל , לחיות בחלל

שיכול לעבור את מהירות האור

החל לטעון שחייזרים טובים ורעים 

מצויים בקרב לשליטה על כדור הארץ 

טוען כי יצר קשר עם חייזרים  

שהתגלמו בצורת דביבון בצבע ירוק  

בהמשך פתח עסק שמטרתו  . זוהר

של  DNAמכירת תכשיטים עם 

ידוענים כגון אלביס פרסלי



“Your assumptions are your windows on the 

world. Scrub them off every once in a while, 

or the light won't come in”

I. Asimov



מאפשר נקודת מבט נוספת על התופעות הפסיכדליות. המבט המדעי הוא בעל ערך

המדע מביא עמו מטען כבד של הנחות העשויות לצמצם את –יחד עם זאת 
הפתיחות לרעיונות חדשים

נוחות  -פתח דלת ממנה אין עלינו לסגת רק כיוון שאנו חשים אי. ד.ס.ל: "סידני כהן
"מחוסר המדעיות שעל הסף


