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Резюме. Живая Этика – философская система, созданная в начале XX-го века  Еленой Рерих, в сотрудничестве с Махатмами Востока. 
По мнению акад. Л. Шапошниковой, она представляет философию Космической реальности, родственной русскому космизму и 
философии Серебрянного века. Предшественниками и современниками этой философской системы, в чьих трудах содержатся 
элементы, созвучные Живой Этике являются ученые и философы, такие как Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Владимир 
Бехтерев, Александр Чижевский, Павел Флоренский, Пьер Тейяр де Шарден, Николай Бердяев, Владимир Соловьев и др. В настоящей 
статье сравниваются общие идеи Владимира Вернадского и авторов Живой Этики о ноосфере, о новой синтетической науке, о  
энергообмене, о цикличности, о сознании, о Высшем Разуме и богочеловеческой степени эволюции и др. 
 
    Често смелите и прозорливи откриватели е трябвало да 
се крият като алхимиците от инквизицията, защото нейната 
същност е преследване на необикновеното. Инквизиторите 
от средните векове се стремели да затворят Вселената в 
обръча на неподвижността. Историята ни е завещала 
своите примери за това: драматичния живот на изгорения 
на кладата Джордано Бруно и мракобесното отношение на 
Църквата към Галилео Галилей, заради еретичните му 
идеи за хелиоцентричното устройство на Слъннчевата 
система. Различни области на науката през XIX-XX век 
също са се намирали под натиска на инквизицията. 
Невежеството, ако се е барикадирало с догми – научни или 
религиозни – е опасен враг на знанието. На пътя на 
широкото научно действие често стоят много прегради, 
породени от светогледния догматизъм. Но истинските 
учени, такива като академик Владимир И. Вернадски, не са 
се страхували, че противоречейки на строго материа-
листичната парадигма на съвременната наука, ще бъдат 
възприети като шарлатани и невежи.   
   В. Вернадски не е отхвърлял извъннаучните или 
метанаучни представи на древността, а ги е смятал за 
“емпирично обобщение”, за опита на много поколения, 
изложен във вид на определени идеи във философските и 
езотерични учения и системи. Като един истински учен (по 
думите на Рьорих – истинският учен трябва да даде 
достоен пример за широка хипотеза), Вернадски е 
допускал възможността този опит да отразява реално 
съществуващи в природата закономерности, които още не 
са открити от науката. В “Ноосферата” той пише: “В 
историята на философската мисъл още столетия преди 
нашата ера намираме хипотези и постановки, които могат 
да бъдат свързани с научни емпирични изводи, стига да 
съпоставим тези стигнали до нас разсъждения с реалните 
научни факти днес… Някои от философските търсения на 
Упанишадите – могат да се тълкуват така, ако ги пренесем 
в научната област на XX  век” (Вернадский, 2004, 264). 

   Оказал се е съвсем прав. От позицията на науката от XXI 
век  вече стана ясно, че философските, включително и 
езотеричните представи на древните мислители до голяма 
степен са съзвучни с най-новете хипотези и теории на 
съвременните учени и следователно те изобщо не са 
наивистични. В различните области на науката древните 
знания от Изтока се появяват в нов, съвременен аспект. 
Основните тези на Е. Блаватска (1831-1891), например, в 
областта на науката, които са подронвали много научни 
устои след смъртта й (между 7 и 100 години след 
издаването на “Тайната Доктрина” – 1888 г.), се 
потвърждават от големи учени като Айнщайн, Рентген, 
Бекерел, Томсън, Планк, дьо Бройл, Шрьодингер, Хокинг и 
други. Рентгеновите лъчи, лъчистата материя на Крукс, 
откриването от Томсън на електрона, теорията, че 
материята (веществото) е еквивалентна на енергията 
(прочутата формула на Айнщайн Е=mc2), а пространството 
и времето са взаимозависими – са само част от откритията 
на съвременната наука, предвидени в трудовете на 
Блаватска, която първа обнародва сведения за 
Съкровените (Тайни) Учения на Изтока в “Разбулената 
Изида” и “Тайната доктрина”, считани за  първия мащабен 
опит за задълбочен синтез на наука, религия и 
философия.  
   Обръщайки се към Източната философия за тясното 
взаимодействие между човека, планетата и Космоса, за 
фундаменталното единство на микро и макрокосмоса,  В. 
Вернадски, К. Циолковски, Н. Бор, П. Тейар дьо Шарден, П. 
Флоренски, А. Чижевски, В. Бехтерев, Е. и Н. Рьорих и 
други формират в трудовете си цялостния синтетичен 
подход към изучаването на природните явления и 
човешкото общество, развиват представата за 
космическото битие и човека и обосновават 
необходимостта от нов космически мироглед. 
   Вернадски пише за необходимостта от нова наука “по-
съвременна, по-търпима към новите идеи и новите 
завоевания на човешкия гений” (Вернадский, 1977, 4). 
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Живата Етика (етико-философско учение, създадено в 
началото на XX век от Елена Рьорих, в сътрудничество с 
Махатмите от Изтока) също пледира за формиране на 
нова наука, която да бъде преди всичко етична, 
непредубедена и да приема знанието в каквато и форма то 
да възниква. Така тя насочва вниманието към нуждата от 
диалог между наука, изкуство, философия, религия, между 
научни и метанаучни методи на познание, като 
взаимодопълващи се ракурси за обективно изследване на 
битието. Издига се идеята, че колкото по – високо е 
равнището на съзнание, толкова по-високо е равнището на 
синтетично познание. “И тъй, съвременният научен 
мироглед – твърди Вернадски – и въобще господ-стващият 
научен мироглед в днешно време – не представлява 
maximum разкриване на истината в дадена епоха. Отделни 
мислители, понякога група учени достигат по-точно знание 
за нея, но не техните мнения определят хода на научната 
мисъл на епохата. Те са му чужди. Господстващият научен 
мироглед води борба с техните научни възгледи, така 
както я води с някои религиозни и философски идеи. И 
това е борба сурова, яростна, тежка” (Вернадский, 2000, 
43). 
   В Живата Етика е посочено: “Науката е длъжна да укрепи 
пътя към висшето познание. Настъпило е време, когато 
древните символи на знанието трябва да се претворят в 
научни формули” (Братство, &425). В своето разбиране 
за света и човека Живата Етика се позовава  на научния 
подход, предполагащ, че всички явления във Вселената 
могат ако не в настоящето, то в бъдещето да имат научно 
обяснение. Така наречените свръхестествени явления се 
разглеждат в смисъла на познати и все още непознати, но 
с тенденция за откриване и изучаване. 
   В. Вернадски, К. Циолковски, А. Чижевски, П. Флоренски 
и други са първите, които в пространството на 
традиционната наука поставят проблема за синтеза на 
науката и метанауката в рамките на нова система на 
познанието, твърдейки, че тази нова система на 
познанието трябва да включва не само науката, но и 
философията в най-широкия смисъл на тази дума, и 
религиозния опит, и изкуството, защото само в синтеза се 
открива истината. Живата Етика доразвива тези идеи в 
цялостна система (Шапошникова, 2009). 
    “Научният мироглед – пише Вернадски – се развива в 
тясна връзка и широко взаимодействие с другите страни 
на духовния живот на човечеството, отделянето на 
научния мироглед и науката от едновременно или по-
ранната дейност на човека в областта на религията, 
философията, обществения живот или изкуството е 
невъзможно. Всички тези проявления на човешкия живот 
са взаимосвързани и могат да бъдат разделени само във 
въобржението” (Вернадский, 2000, 31). 
   В Живата Етика се посочва, че религията и науката не 
трябва да се разминават в своята същност (Мир 
Огненный, Ч. 3, &60). Счита се, че науката изучава 
материята, а чрез религията човек опознава областта на 
духа, но след като между духа и материята няма 
принципна разлика (според енергийния светоглед), то няма 
и принципна несъвместимост между религията и науката. 
(Разбира се, ако религията не се отъждествява с 
официалната църква.)     
   “Аз се смятам за дълбоко религиозен човек” – пише   В. 
Вернадски – “мисля, че религията има колосално бъдеще, 

но формите й още не са намерени” (Вернадский, 1993, 219, 
270).                    
   Според Вернадски именно интуицията и вдъхно-
вението, а не логическият интелектуален процес са 
основата на всички велики открития в науката. 
“Интуицията, вдъхновението е основа за най-велики  
научни открития… в историята на научната мисъл ние 
влизаме в областта на явления, още необхванати от 
науката, но ние не само не можем да не се съобразяваме с 
нея, но сме длъжни да усилим към нея нашето научно 
внимание” (Вернадский, 1977, 111).  
   Противопоставянето на религията и науката е оформило 
възгледа на ортодоксалната емпирична наука, че научното 
мислене трябва да  победи  религиозното и да приключи с 
него. Но други съвременни автори очакват  науката да 
става по-духовна, а религията – по-просветена и 
едновременно по-търпима, което ще създаде  тенденции 
за тяхното сътрудничество и сближаване. “По същество 
истинската религия, истинската научна мисъл и истинското 
философстване ни най-малко не си противостоят, защото 
изключват ирационалното отричане на чуждия опит и 
ирационалното тесночело охраняване на собствените 
предразсъдъци. Те заедно са призвани да се борят за 
висшите начала в човека: за ясната и точна, устремена 
към истината мисъл и за твърдата нравствена воля към 
доброто” (Иванов и др., 2001). Известните физици Б. 
Раушенбах и А. Сахаров също изказват  нетрадиционни за 
нашата наука възгледи за ролята на религията  и 
признават правото й на синтез с науката, за цялостно 
възприемане на света (Раушенбах, 1997, 44) 
    Благодарение на сравнителния анализ на  древните 
източници и новите научни изследвания в областта на 
многомерността на Вселената и човешкия организам, в  
областта на природата на човешкото съзнание, на другите 
форми и състояния на материята стана известно,че 
древните мислители, разработили основите на източния 
езотеризъм, в много отношения  изпреварват философите 
и учените от нашата цивилизация. На учените вече е ясно, 
че твърдата материя е просто нисковибрираща енергия, 
което потвърждава енерге-тичния светоглед на Учението 
на Източните Махатми. Съвременните учени вече 
работят с понятието “електромагнитно поле” на живия 
организъм, т.е. биоенергия. Концепцията, че в природата 
съществува финоматериален план на пространството, 
който служи като своеобразна енергийно-информационна 
банка данни, днес също се радва на голям интерес. В 
древните доктрини това е т.нар. Акаша, а при Вернадски и 
Тейяр дьо Шарден – това е Ноосферата.  
   Разкривайки  връзката на човека с енергетичните 
процеси на биосферата, Вернадски развива учението за 
Ноосферата, в рамките на което определя голяма роля и 
място на научната мисъл. Той, както и други  
представители на световната наука, изказват пред-
положения за това, че нашата планета е заобиколена от 
особено енергоинформационно поле или слой, наречен  
Ноосфера или сфера на разума, която съхранява всички 
научни и културни постижения на човечеството. Днес под 
ноосфера се разбира универсалното семантично поле на 
съзнанието. Мисълта на човека е енергийна и 
съдържанието на мислите и чувствата му се запечатва в 
това информационно поле на планетата. Говорейки за 
огромната творческа сила на човешкия разум, Живата 
Етика предупреждава, че психичната енергия на социума 
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влияе върху природните стихии  и  върху физическото и 
психическо състояние на човечеството в зависимост от  
моралното съдържание на мислите и чувствата му. 
Подобен възглед споделя днес и руския геофизик Яницки 
(1998). 
   Интересни аналогии с учението за Акаша се разкриват в 
хипотезата за морфогенетичните полета, изказана 
сравнително скоро от големия австрийски биохимик 
Рупърт Шелдрейк. Според него съществуват 
морфогенетични полета, които представляват нещо като 
архетип или матрица за всяка форма на живот на 
планетата. Шелдрейк предполага, че има пространствени, 
а не вътрешни фактори, които регулират физическите 
организми, а това отговаря на идеята за Ноосферата като 
енергоинформационна матрица на Универсума, благо-
дарение на която еволюционните процеси се извършват и 
в природата, и в социума.    
   Учените от различни страни отделят все повече 
внимание на ноосферния път на развитие на 
човечеството и на необходимостта от промени в 
духовно-нравствената област, което е тясно свързано с 
използването и на научното, и на езотеричното знание. 
През 2002 г. на срещата за устойчивото развитие в 
Йохансбург е представен за пръв път проект за ноосферно 
развитие на цивилизацията с научно управление на 
световното устройство и правно обезпечение във вид на 
Ноосферна етико-екологична конституция на 
човечеството  (правeн документ за обединение в 
духовно-нравственото пространство на цялото световно 
общество). Ноосферната етико-екологична конституция 
на човечеството е основополагащ законодателен акт и 
документ, установяващ фундаментални юридически 
принципи и условия за организиране дейността на 
човешкото общество. Това е правен документ за  правата 
и задълженията ни като народи на Земята и ноосферата, 
който обезпечава стъпките, които се предприемат, за да се 
направи юридически гарантиран преход от стария ред към 
новия. 
    Различните кризи днес свидетелстват за деструк-
тивните тенденции, които доминират съвременния свят и 
живот на хората. Редица изследователи споделят идеята, 
че основна причина за тези тенденции е бездуховността 
като символ на дехуманизиране на културата. Според Л. С. 
Гордина (президент на Ноосферната духовно-екологична 
Асамблея на Света), именно “духовността”, определяна от 
нея  като “култура за управление на информацията”, се 
явява главен фактор за прогреса на човечеството. 
Съвременното състояние на нашето общество, неговите 
проблеми налагат да преразгледаме светогледните си 
идеали. В третото хилядолетие човечеството е встъпило в 
нова фаза на своето съществуване. Научните открития от 
последните години внесоха в науката и в живота нови  или 
позабравени термини: освен ноосфера – глобализация, 
биополе, биомагнитна ситуация, толерантност – и това не 
е случайно. 
   Кардиналните промени в съвременното общество,  
допринасят за изменение на съзнанието и поведението на 
хората. Все повече учени споделят убеждението, че 
предстои радикално изменение на научната картина на 
света, в който живеем. Интерес в това отношение 
представляват изводите на Обединения научен център по 
проблемите на Космическото мислене (Москва), изнесени 
на научната конференция “Живата Етика и науката” (2007, 

Москва), както и докладите от проведения в Астана през 
2010 година Световен Форум на Духовната Култура, 
където около 1000 представители на науката и културата 
от 72 държави  обсъдиха редица  проекти, в т.ч. и правни, 
като инструментариум за социокултурно осмисляне на 
произтичащите промени и формиране на нови светогледни 
принципи и представи за Вселената, обусловени от 
встъпването на хората в Нова епоха. Сред делегатите са и 
държавни ръководители, лидери на обществени 
организации, международни и политически деятели, чиито 
интереси са свързани с построяването на мирно, 
справедливо, прогресивно общество. 
   Всичко това очертава извода, че да се решат всичките 
проблеми с традиционните методи вече е невъзможно. 
Нужна е  и промяна на човешкото поведение и съзнание. 
Все повече учени смятат, че съзнанието не е просто 
“субективен образ на обективната реалност”, затворен под 
индивидуалната черепна кутия (каквото разбиране е 
възприето в съвременната наука), а напълно обективен и 
влиятелен елемент на космическото битие. Фактите, които 
потвърждават обективния онтологически статус на 
съзнанието се увеличават. Направени са сериозни крачки 
за откриването на неговите фини  физически носители 
(виж списание “Сознание и физическая реальность” – 
етико-научно списание, основано през 1996 г.).  По силата 
на този статус, съзнанието е способно към безкрайно 
разширение до превръщането му в съзнателна еволю-
ционна сила на Космоса. Признак за разширено съзнание 
е нравственият характер в мисловната му дейност. 
Следователно именно развитието на съзнанието  е  
необходима и актуална стъпка за превъз-могването на 
различни   проблеми  и кризи, които   са невъзможни там, 
където хората са осъзнали своето предназначение, своята 
отговорност и ясно виждат смисъла на жизнения си път. 
   Именно над този проблем за обективността на 
съзнанието като действащ фактор на еволюцията е 
работил и Вернадски в последните години от живота си. 
“За нас е важно само едно: ние имаме в живата материя, 
както в организмите, така и във въздействието на 
организмите в заобикалящата ни природа, явления, в 
частност движения, които не зависят изцяло от материята 
и енергията, но и от нещо друго, което не може да бъде 
сведено до материя, например ролята на съзнанието на 
човека в геохимическите процеси. Това е сякаш особена 
сила, способна да изменя в някои процеси проявата и 
действието на енергията, но не е една от нейните форми? 
Не мога да стигна до по-точно изразяване на своята 
мисъл” (Вернадский, 2001, 191). 
   Днес учените достигат до ново разбиране за 
развитието на обществото,  при което факторите от 
материално-производствено естество отстъпват на тези от 
духовен, космичен характер. Иванов, Фотиева и Шишин 
(2001) говорят за кризата на съвременната техногенно-
потребителска цивилизация и перспективите за създаване 
на нова духовно-екологична цивилизация. Сред най-
значимите въпроси, свързани с развитието на човека и  
природата, изпъкват  тези за мястото му в структурата на 
Космоса, духовно-нравственото му усъвършенстване и 
водещата роля на Висшето Начало, на Културата и 
Красотата в еволюцията на човечеството. От това 
гледище причините за кризите  в отделните държави и на 
планетата като цяло   се търсят  в незнанието и 
неумението на човека да прилага Космическите закони, 
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които са универсални и които са в основата на еволюцията 
на всички явления в Космоса.  Ноо-конституцията прави 
именно опит да регламентира живота в съответствие с 
единните закони на миро-зданието. На базата на научни 
изследвания и върху основата на теоретичните разработки 
на космизма, Ноо-Конституцията констатира, че 
развитието на цивилизацията е възможно само в съгласие 
със законите на природата.  
   Нещо повече, учените днес възприемат идеята, 
издигната в Живата Етика, че спазването на космическите 
закони  превръща човека в творец, който постепенно 
достига нивото на  съзнателен субект на еволюцията, 
активен участник в нея. Съвременните експериментални 
резултати дават твърдото онование да се считат актовете 
и продуктите от дейността на съзнанието не само  
опосредствена, но и  мощна непосредствена формираща 
сила в Космоса (Васильев, 1963). Съвременната наука 
вече се  доближи до изучаването на фината материална 
същност на живота и човека.  Така Дубров и Пушкин, 
обобщавйки значителен теоритичен и експериментален 
материал, стигат до извода, че психиката на човека, 
неговото съзнание се явяват енергоинформационни 
феномени (Дубров, Пушкин, 1989), а известният 
новосибирски учен Казначев формулира възможността за 
съществуването не само на белтъчно-нуклеинови, но и 
полеви, или енергоинформационни форми на живота 
(Казначев, Спирин, 1991).   
   Вернадски, Гумильов, Чижевский, Елена и Николай 
Рьорих считат, че основната причина за еволюционните 
промени в природните и социално-исторически процеси на 
Земята са именно космическите енергии. Авторите на 
Живата Етика  смятат въздействието на неизвестните още  
на съвременната наука космически енергии върху Земята 
за главни фактори на природните промени, които ще 
придружават началото на Новия цикъл от развитието на 
планетата. В. Вернадски подчертава факта, че засега 
науката не може да регистрира всички видове излъчвания, 
които стигат до Земята от Космоса. Подобна идея се 
съдържа и в учението Агни Йога или Жива Етика, където 
се казва,че най-фините видове енергии още не са познати 
на официалната  наука, защото не са създадени 
достатъчно чувствителни уреди, които да  ги улавят. В 
трудовете си Вернадски твърди, че всичко във Вселената 
е в състояние на постоянен енергообмен. Енергообменът 
с Космоса е един от основните фактори на съществуване и 
развитие на биосферата на нашата планета. Клетъчните 
структури на всички живи същества на Земята активно си 
взаимодействат с потоците космическа енергия, които се 
изливат върху повърхността й. Благодарение на 
космическите излъчвания биосферата се изпълва с 
енергия, активизира се, събира получената във вид на 
излъчвания енергия и в земната среда я превръща в 
свободна енергия, която може да извършва работа 
(Вернадский, 2004, 10). 
   Според Живата Етика, краят на XX и началото на XXI 
век  се явява преходен момент  и епоха на смяна на 
големи космически цикли в историята на Земята и 
настъпването на прогресивна епоха в развитието на 
планетата и човечеството.  “Искам да ви напомня – 
пише Елена Рьорих – за изключителната неотложност да 
се осъзнае настъпването на Новия Век. Огнените енергии 
(висшите космически енергии) в страшно напрежение са 
устремени към Земята, но неосъзнати и неприложени, те 

ще предизвикат и вече предизвикват разрушителни 
земетресения  и други космически пертурбации, а също 
така и революции, войни и нови епидемии. Ние се 
намираме в самото преддверие на новия век, Новата раса 
и затова нашето време може да бъде приравнено към 
последните времена на Атлантида, в съществуването на 
която науката започва все повече да се убеждава” (Рерих, 
1999-2009, 28.08.1931 г.). 
   Концепцията за цикличността на еволюционното 
развитие на планетата и човечеството, развита в Живата 
Етика има  древен произход. Идеята за съществуването 
на космически ритми и цикли присъства в най-древните 
митологични представи на народите от цял свят, за което 
пише известния религиовед Елиаде (1987). 
   В науката идеята за цикличността е изказана по 
отношение на геоложките процеси, което косвено също 
засяга проблема за периодичните природни пертурбации в 
историята на планетата. По-конкретно Вернадски 
отбелязва съществуването на определени цикли в 
геоложкото развитие на Земята: “Сега знаем, че в 
историята на земната кора се разкриват критични периоди, 
в които геоложката дейност в най-разнообразните й прояви 
засилва своите темпове… Можем да смятаме тези 
периоди за критични в историята на планетата  и всичко 
показва, че те се предизвикват от дълбоки по отношение 
на земната кора процеси, които явно излизат извън 
нейните граници. Същевременно се наблюдава засилване 
на вулканичните, орогенните, ледниковете явления, 
трансгресия на морето и други геоложки процеси, които 
обхващат голяма част от биосферата едновременно в 
нейната цялост. При своето засилване и най-големите 
промени еволюционният процес съвпада с тези периоди… 
За това основно явление в историята няма никаква теория 
и научно обяснение” (Вернадски, 2004, 254). 
   При необичайните условия на бъдещето, породени от 
смяната на Космическите Цикли, ще стане невъзможно да 
се върви по старите пътища, а тревогата за съдбата на света 
ще изисква търсене на нови, следователно само чрез 
обновяване на мисленето човечеството ще може да 
достигне нова  степен на еволюция, се твърди във 
философската система Жива Етика. За тази цел 
човечеството трябва да развие чувствителност за 
разпознаване пътищата на еволюцията. В. Вернадски 
стига до извода, че движещ фактор в световния 
еволюционен процес са трудът, мисълта и следователно 
отговорното съзнание. В този смисъл и според авторите на 
Живата Етика, цел на еволюцията се явява 
одухотворяването на материята. Това изменение и 
усъвършенстване на материята се осъществява 
посредством промяна честотата на нейната енергетика, 
което е възможно единствено по пътя на нравственото и 
духовно усъвършенстване на човека, като носител на 
такава енергия. Това е пътят на Културата и на 
сътрудничеството с Ноокосмическата Йерархия или 
Висшия Космически Разум. 
   Идеята, че в Космоса има същества от богочовешка 
степен на еволюция се споделя не само от богословите и 
философите, но и от изтъкнати учени. Академик Вернадски 
отбелязва, че човекът не е окончателно стъпало в 
развитието на разума в Космоса, че би трябвало да има и 
по-висши степени на развитие и следователно – по-
съвършени, високоразвити същества: “Бихме могли да се 
досетим от емпиричното обощение, от еволюционния 
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процес, че Хомо Сапиенс не е завършек на сътворението, 
той не притежава съвършен мисловен апарат. Той служи, 
като междинна брънка в дългата верига от същества, 
които имат минало и безспорно – бъдеще” (Вернадский, 
1977, 55). 
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