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МОКРИТЕ СЪНИЩА НА ЛЕЧИТЕЛЯ-БИЛКАР ВАСИЛ КАНИСКОВ

Увод

Може да не четете тази книга по няколко причини!

Изложение

1. Материалът в тази книга не е авторски, а само е направен неудачен 
и ненаучен подбор и анализ на различни научни факти.

2. Научните факти са поднесени по такъв начин, че да се 
дискредитира съвременното научно познание.

3. Авторът на тази книга няма съответните научни, интелектуални 
и обществени степени и позиции по коментираните от него въпроси 
относно фотосинтезата на растителните видове. И най-малко той 
има право да коментира тези важни научни въпроси.

4. Ако въведените от него корекции в съкровищницата на 
човешкото научно познание, представено от Нобеловите лауреати 
след многогодишни усилия и труд, се приемат от вас, те ще доведат до 
пълно мракобесие в човешкия и научния живот. 

5. Самото заглавие на книгата не цели нищо друго освен реклама 
за дейността на т.нар. лечител билкар, който съгласно „Закона за 
здравето“, гл. 6, няма право да практикува нито един лечебен метод 
без медицинско образование, а той няма такова! 

Заключение

Всички части от книгата могат да бъдат използвани с изключение 
на цитати под черта на страницата, т.е. нищо не може да се ползва без 
изричното съгласие на цитираните автори!    

Послеслов

Наздраве!



4 | Квантова физика, фотосинтеза и фитотерапия  В. Канисков



В. Канисков  Квантова физика, фотосинтеза и фитотерапия | 5 

1. Фотосинтеза

Началото: В края на 40-те и през 50-те години на миналия век мода 
беше да се предполага, че квантовата механика или някоя възникнала 
от нея наука съдържа ключа към тайните на живота. Повече от поло-
вин столетие по-късно, в днешни дни, мечтата квантовата механика 
да успее да обясни живота и неговия произход, като беше описала из-
черпателно и разбираемо другите състояния на материята, остана не-
изпълнена! Е, като изключим учените от областите на растителните 
науки, които всичко знаят. Няма съмнение, че квантовата механика 
е мощно средство в обяснението на размерите и формите на моле-
кулите, както и детайлите на тяхното свързване в комплекси. Но в 
областите приоритет на квантовата наука не възникна никакъв ясно 
очертан „принцип“ на живота, който би обрисувал и свързал живата 
материя с неживата, както и самия живот като такъв. Затова и до днес 
класическите модели (на топчета и пръчици) за съжаление изглеждат 
достатъчно адекватни за повечето обяснения в молекулната (някъде 
ѝ викат молекулярна биология). 

Въпреки това настойчиво продължават твърденията в научните 
среди, че квантовата механика може и трябва да играе фундаментал-
на роля в биологията. Само че по кой път да се тръгне и върви? Може 
би отговор на този въпрос ще се намери в тези и следващите редове - 
кой знае? Ако (с много мирис) този отговор го даде един неук лечител 
билкар от България, това вече ще е много, много голям ужасен ужас!) 

Но защо, ще попитат по-будните/по-умните, квантовата механика 
непременно искаш да я свържиш с живата материя? Не ти ли стига 
това, че в детайли и с достатъчно висока точност обяснява структу-
рата и взаимодействията на молекулите и клетките? Едно настойчиво 
убеждение е, че квантовите ефекти могат да улеснят, обяснят и въз-
действат на процесите в живите структури, които според физиците (а 
то е така) са бавни или невъзможни. Животът (само за планетата Зе-
мя, моля!) е разполагал с над четири милиарда години, за да си реши 
проблемите, да се оптимизира и да създаде своите най-съвършени и 
устойчиви форми и функции на растение, животно, човек, та даже и 
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минерал. Ако без материална част и мирис, както настойчиво се иска 
от научните среди, квантовата механика може да подобрява неговите 
функции (на живота въобще), много вероятно е и съвсем сигурно, 
че той (животът) е открил това много преди днешните учени и е из-
пробвал и прилагал принципите на квантовата механика и днес. Са-
мо трябва да открием къде става това и естествено как? На който му е 
скучно и не разбира за какво иде реч, да си пусне телевизора, има ин-
тересни новини за убийства, катастрофи по пътищата, изнасилвания, 
измами, обири, тайфуни и пр., както и за промени в правителството 
или протести на учените от БАН.   

При положение, че основните животополагащи процеси на биоло-
гията протичат в клетката на молекулно ниво, ангажирането на кван-
товите ефекти и процеси в биологията съвсем не изглежда неправдо-
подобно! Даже видимо животът да не прилага и използва квантовите 
принципи, ние по никой начин не можем да пренебрегнем влиянието 
на квантовата механика върху биологията.   

Лека-полека последните десетина години  учените, разбиращи за 
какво иде реч, започнаха да създават едно ново научно направление, 
наречено квантова биология. На какво се опират, тези учени? 

1. На една по-ранна идея от седемдесетте години на миналия век, 
неин автор е Херберт Фрьолих от университета в Ливърпул. Той 
предположи, че някои трептения на клетъчните мембрани могат да 
проявяват явлението на Бозе - Айнщайновата кондензация, която 
описана накратко е агрегатно състояние на физична система от бозо-
ни (фотоните се разглеждат като газ от бозони) с температура, мно-
го близка до абсолютната нула. Така свръхохладените атоми изпадат 
в квантово състояние, много близко до основното, при което кван-
товите ефекти стават видими на макроскопично ниво. Идеята си е 
само идея на Бозе, ама няма нищо. Смелото в това предположение е,  
че тези процеси могат да се осъществяват не само при температури 
близки до абсолютната нула, а и при биологични температури напри-
мер - при нормални температури в растителния свят. 

2. Учените предполагат, че някои биологични мутации, които са 
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особено важни за възникване, оцеляване, приспособяване и същест-
вуване на видовете, каквото и да означава това за някои, възникват 
в резултат на квантовото тунелиране. Казано накратко: тунелен пре-
ход или тунелен ефект е квантово-механичният ефект на премина-
ване през класически забранено енергийно състояние - енергетична 
бариера. С други думи: една система, елементарна частица или систе-
ма от частици може да заеме по-високо енергийно място, противно 
на класическите представи, че трябва да заеме по-ниско енергийно 
ниво, стабилно ниво, както е при нас в случая S0, но за това по-късно. 
С т.нар. квантово тунелиране можем да обясним или поне да подска-
жем как даден протон (p+, често ще го срещнем в текста  и като p11  
или като самотен принц от ядрото на водорода (Н+),   може да пре-
мине през потенциална бариера и да доведе например до обърква-
не в нормалното сдвояване на четирибуквената азбука (А, Г, Ц и Т 
- за по-учените) на нуклеотидите, които, като се сдвоят, нормално 
образуват спираловидна структура на ДНК. Това сме го загатнали с 
една остроумна формулка: e0

-1 + γ3 → γ4+ p1
1, която ще коментираме 

по-късно или никога), в крайна сметка довежда до мутация, която ес-
тествено ни е крайно нужна в многото случаи на оцеляване при резки 
промени на условията за живот, както се случва в последните години 
за човешкия вид! По-любознателните могат да погледнат въпросите 
свързани с т.нар. „тавтомери“ – химически взаимно свързани форми 
в зависимост от положението на протоните. 

Това беше за протоните (p+), за които в нашите разглеждания 
по-горе учените забравиха, а говореха само за електрони (e0

-1 или e-), 
но ефектът на квантовото тунелиране е също важен и за електроните, 
и то в частта на тяхното предвиждане, естествено с определена ско-
рост. Накратко: механизмът на електронния трансфер не може да 
се дължи само на „класическото“ прескачане на електрони, опи-
сано по-горе от нашите учени. Прочети повече на: http://hotnews.
bg/n/zhivot-na-ruba-ili-kvantovoto-budeshte-na-chovechestvoto.108434.
html).

Както се забелязва от последните редове, почти всичките наблю-
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даеми процеси от учените, необясними дори с квантовата механика, 
а, често и противно на нейните постановки, са застъпени в механи-
змите на протичане на фотосинтезата, която по никакъв начин не е 
съвсем проста и ясна. Ясно на кого не е ясна – на мен, автора на тези 
редове, а за учените няма нещо по ясно от т.нар. фотосинетза. 

В последните години в науката се наслагаха твърде много  дра-
матични  експериментални положения. Ще го кажа така: Днешната 
наука извършва прецизни експерименти и получава прекрасни ре-
зултати и данни от тях, но тълкуването на резултатите и данните от 
експериментите си остава на много ниско научно ниво. Поради ред 
причини…

Едното от тези драматични, наречени така, защото не се съобразя-
ват резултатите от експериментите с нагласените теоретични зако-
ни предположения, положения е свързано с изучаването на фотосин-
тезата от химика Греъм Флеминг и неговия колектив в Бъркли.

Оказва се на практика, че се наблюдава своеобразен ефект на 
„квантово биене“ при изучаването на релаксационните траектории 
на светлосъбиращите комплекси (ССК), при който ефект максимал-
ната амплитуда на възбуждане по кохерентен начин посещава мно-
гократно различните молекули в системата. Флемин предполага, че 
при подходящо разпределение по време (проблемът за стиковане на 
процесите в живата клетка и квантовата механика си остава един и 
същи) системата, разбирай пигментните молекули, може да „залови“ 
кохерентното възбуждане, което има времеви интервал от няколко 
стотин фемтосекунди 1 фс = 10−15 s, с по-голяма вероятност (!), откол-
кото, ако е просто разпределена в съответствие с класическата ста-
тистическа механика. Забележете времето: няколкостотин фемтосе-
кунди 1 фс = 10−15 s, нека да са 300 Фс, това е приблизително равно на 
10-13 s. Този резултат автоматично игнорира твърдението на стандарт-
ните учени, че в синглетно състояние S2 за време 10-12 s – нищо не се 
случва! Само се отделя светло и топло. И някак си синьо-виолетовите 
лъчи хич не ни трябват във фотосинтезата! Ай!.. 

Неотдавна тези резултати бяха потвърдени и допълнени от  изслед-
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ванията на Е. Колин и Г. Шолис от университета в Торонто - провин-
циален клон на СУ, Софийски университет, които показват, че при 
пренасянето на възбудени електронни състояния по полимерни ве-
риги съществува кохерентност и при стайна температура. 

Оказва се на практика, че: Важно свойство в процеса фотосинтеза 
е, че свързаната с нея молекулна архитектура има твърде необикно-
вена и компактна структура, което подсказва, че еволюционно тя е 
била специално пригодена, за да използва далечно действащите кван-
тови ефекти. Само че тези твърдения ние трябва да  обосновем тео-
ретично и да докажем експериментално. А не да ги наблюдаваме в 
експериментите и да не можем да го обясним теоретично. На кого 
се пада честта да направи това? Чакайте, къде побягнахте, уважаеми 
учени, ще има почерпка - гювеч!      

Фотофизически етап на фотосинтезата1 
Съгласно законите на фотохимията* при поглъщане на квант свет-

лина от атом или молекула на какво да е вещество електронът преми-
нава на друга, по-висока отдалечена от ядрото орбита, т.е. на по-ви-
соко енергетично ниво. 

Отклонение 1: 
 Закони на фотохимията:
1. Фотохимическите изменения се извършват само под действи-

ето на светлината, погълната от системата (Закон Гротгус - Дрепер, 
1818-1843 г.).

2. Всеки погълнат фотон в първоначалния акт е способен да акти-
вира само една молекула (Закон за фотохимическата еквивалентност 
на Айнщайн, 1912 г.).

Следващите два закона се отнасят основно към фотохимията 
на   органическите съединения  и са формулирани от американския 
физик с украински произход М. Кашей.

3. При поглъщане на всеки фотон молекулата има определена веро-
ятност да се настани или в самото най-ниско синглентно състояние, 
1 http://fi zrast.ru/fotosintez/etapy/fotofi zika.html



10 | Квантова физика, фотосинтеза и фитотерапия  В. Канисков

или само в най-ниското триплетно състояние.
4. В повечето органични фотохимични процеси, протичащи в раз-

твори, участват молекули в първо възбудено синглетно или в първо  
възбудено триплетно състояние.

Забележка 1: Както се вижда от горните закони, имаме въведени 
строги ограничения относно фотохимичните изменения. Те се из-
вършват само:

1. Под въздействието на идващата и проникващата светлина, имай-
ки пред вид светлината, която виждаме или регистрираме, и която 
влиза във взаимодействие със системата. Нямаме право да имаме та-
кива, които да си извършват самостоятелно акта на  възбуждане на 
молекулата от вътрешни процеси, свързани с отдаване  и приемане 
на кванти светлина - фотони. 

2. Само един фотон има право да активира една молекула, но кое 
активира вътре в молекулата - атомите, от които е съставена, или със-
тавящите атомите частици? Този фотон, активирал едната молекула 
първоначално, сякаш няма произход, нито е с определен вид, след ак-
тивацията само на една молекула, сякаш няма съдба, няма история не 
се знае къде отива. 

3. В органичните съединения съгласно Третия закон молекулата 
може да погълне всеки фотон, явно всеки следващ - колко още? и да 
влезе в едно от двете състояния триплетно или синглетно, с опреде-
лена вероятност, но не се знае в колко процента. 

4. Само във възбудено триплетно или синглетно състояние могат 
да участват молекули във фотохимичните процеси - никакви други 
молекули или в различни състояния не могат да участват във фото-
химичните процеси. Това така ли е?   

Да продължим2: Най-голяма  енергия притежава електронът, от-
далечен от ядрото на атома и намиращ се  на достатъчно голямо раз-
стояние от него. Само че тук трябва да се има пред вид следното: има 
допустимо разстояние на отдалеченост, т.е. разстоянието не може да 
е произволно. Електронът, който е най-близо до ядрото, притежава 
най-малко енергия. Всеки електрон преминава на по-високо енерге-
2 http://fi zrast.ru/fotosintez/etapy/fotofi zika.html


