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Abstrakt: Celem badania, prowadzonego w kontekście rozważań nad uczeniem się w późnej 
dorosłości, jest 1. Sprawdzenie, czy starsze kobiety (60+) różnią się  poziomem egzystencjalnego 
wymiaru gerotranscendencji od kobiet młodszych. 2. Ustalenie, w jakich okolicznościach następuje 
rozwój egzystencjalnego wymiaru gerotranscendencji w każdej z badanych grup. Metoda: Badania 
prowadzono na terenie Polski. Uczestnicy: 253 kobiety w wieku od 20 do 89 lat. W analizach 
posłużono się metodą hierarchicznej analizy regresji wielowymiarowej, biorąc pod uwagę dwa 
modele. Próbę badawczą podzielono na dwie grupy: (1.) Grupa młodsza – w wieku od 20 do 49 lat, 
oraz (2.) Grupa starsza: od 60 do 89 lat. W pierwszym etapie analizowano, dla każdej z 
porównywanych grup oddzielnie, model przedstawiający związek pomiędzy egzystencjalnym 
wymiarem gerotranscendencji a zestawem zmiennych uznanych w literaturze za korelaty  
gerotranscendencji: Stan zdrowia i zaangażowanie w życie; Poczucie sensu w życiu; Mądrość; 
Doświadczenie trudnej sytuacji życiowej w ostatnim czasie; Poczucie samotności. Następnie 
sprawdzano, w jakim stopniu podejmowana przez kobiety aktywność religijna, aktywność związana 
z budowaniem relacji z Bogiem poprawia parametry zbudowanego w pierwszym etapie modelu. 
Wyniki: Poziom egzystencjalnego wymiaru transcendencji jest wyższy w przypadku starszych kobiet. 
Z badań wynika, że zarówno w grupie młodszych jak i starszych kobiet, poziom zmiennej zależnej 
wzrasta u osób aktywnie poszukujących sensu w życiu, charakteryzujących się wysokim poziomem 
mądrości empatycznej. Mądrość empatyczna jest tutaj rozumiana jako zdolność do refleksyjnego 
analizowania sytuacji innych osób z różnych perspektyw, i co za tym idzie - zdolność do rozumienia 
owych sytuacji. Istotnym predyktorem w obu porównywanych grupach jest aktywność związana z 
poszukiwaniem Boga wspólnie z innymi ludźmi. W grupie młodszych kobiet dodatkowym 
predyktorem jest jeszcze doświadczenie trudnych sytuacji życiowych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 
Wnioski: Uzyskane modele pokazują, że w procesie rozwoju w kierunku egzystencjalnego wymiaru 
gerotranscendencji, u kobiet aktywnie poszukujących sensu w życiu, istotne znaczenie mają relacje z 
innymi ludźmi. W szczególności, chodzi tu o relacje z innymi w kontekście zaangażowania 
religijnego.  
Słowa kluczowe: duchowość; egzystencjalny wymiar gerotranscendencji; kosmiczna 
gerotranscendencja,  mądrość; poszukiwanie sensu w życiu 

 
Abstract: The purpose of study carried out in the context of the analysis of learning in late adulthood 
is:1. to verify if older women (60+) differ from younger women in terms of the level of the existential 
dimension of gerotranscendence. 2. To determine in which circumstances existential dimension of  
gerotranscendence develops in each of the research groups. Method: The research was carried out in 
Poland. The study included 253 women aged between 20 to 89. Hierarchical regression analysis was 
used in the research taking into account two models. The research sample was divided to two groups: 
(1.) Younger group - aged between 20 to 49, and (2.) Older group - aged between 60 to 89. In the first 
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stage, for each compared group separately, the model presenting the connection between existential 
dimension of gerotranscendence and the set of variables considered in the literature to be 
gerotranscendence correlates were analysed: Health condition and engagement in life, The feeling of 
sense in life, Wisdom, Recent experiencing a difficult life situation, The feeling of loneliness. Next, it 
was verified to what extent religious activity undertaken by women subject to the research related 
with creating a relationship with God improves parameters of model created in the first stage. 
Results: The level of existential dimension of transcendence is higher in older women. In the group of 
both younger and older women the level of dependent variable increases in persons who actively look 
for the sense in life and are characterised by a high level of emphatic wisdom. A significant predictor 
in both compared groups is activity related to the search for God together with other people. In the 
group of younger women, an additional predictor is also experiencing difficult life situations within 
the past 6 months. 
Conclusion: The obtained models show that in the process of development towards the existential 
dimension of gerotranscendence relations with other people are essential for women who actively 
search for the sense in life. It refers in particular to relations with others in the context of religious 
engagement. 
Keywords: existential dimension of gerotranscedence; cosmic gerotranscendence; search for meaning 
in life; spirituality, wisdom 

 

Wstęp 

 

Teoria gerotranscendencji jest jedną z wielu podejmowanych w literaturze 

gerontologicznej prób wyjaśnienia procesu przystosowania się człowieka do starości. Autor 

teorii, Lars Tornstam (2011), przekonuje, że jest to próba innego niż dotychczas spojrzenia na 

rozwój w późnej dorosłości. Gerotranscendecja wiąże się bowiem z osiągnięciem przez 

jednostkę nowej perspektywy postrzegania własnego życia i otaczającego świata (Tornstam,  

2011; Brudek, 2016, 2017; Muszyński, 2016, Timoszyk-Tomczak, 2017, Wortman & Lewis 

,2021). Jest to proces, w ramach którego następuje przedefiniowanie sposobu postrzegania 

czasu i przestrzeni. Rozwój w kierunku gerotranscendencji wiąże się, zdaniem Tornstama, z 

rosnącym poczuciem jedności z całym wszechświatem, osłabieniem lęku przed śmiercią, 

spadkiem zainteresowania rzeczami materialnymi. Zmiany ujawniające się w ramach tego 

rozwoju dotyczą trzech wymiarów: 1. Wymiaru egzystencjalanego (nazwanego przez autora 

kosmicznym) (cosmic dimension) – obejmującego zmiany na poziomie egzystencjalnym 2. 

Wymiaru odnoszącego się do Ja (self dimension) – zmiany sposobu postrzegania własnego 

Ja, oraz 3. Wymiaru odnoszącego się do relacji społecznych (social and personal 

relationships dimension) – zmiany dotyczące więzi interpersonalnych.  

W koncepcji Tornstama (2011), zmianom będącym skutkiem procesu 

gerotranscendencji towarzyszy wzrost w kierunku mądrości, którą można opisać 

następująco: „Patrząc wstecz, jednostka zauważa, że koncentracja na własnych potrzebach 

została stopniowo zastąpiona uwagą skupioną na potrzebach innych, w szczególności dzieci 

i wnuków. Egoizm został ograniczony na rzecz altruizmu” (tamże, s. 172) oraz „Jednostka 

uświadamia sobie fakt, że nie jest centrum wszechświata” (tamże, s. 171). Rozumienie 

mądrości jest tutaj zbliżone do definicji skonstruowanej przez Ardelt. Ardelt rozumie 
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mądrość jako kombinację poznawczych, afektywnych i refleksyjnych charakterystyk 

osobowości (Ardelt, 2003, 2019).  

W artykule skupiono się tylko na jednym z wymiarów gerotranscendencji – 

egzystencjalnym wymiarze.  

 

1. Egzystencjalny wymiar gerotranscendencji  

 

Wymiarowi egzystencjalnemu (kosmicznemu) podporządkowane są takie oznaki 

rozwoju w kierunku gerotranscendencji, jak: przedefiniowanie sposobu postrzegania czasu, 

przestrzeni i przedmiotów, przedefiniowanie sposobu postrzegania życia i śmierci oraz 

osłabienie lęku przed śmiercią, poczucie kosmicznej jedności z całym wszechświatem 

(Tornstam, 2011). Wraz z dokonującymi się zmianami zaciera się dystans pomiędzy 

teraźniejszością a przeszłością. Człowiek wraca do minionych okresów własnego życia i 

dokonuje (z perspektywy tej osoby, którą jest teraz)  reinterpretacji wydarzeń i sytuacji. 

Minione wydarzenia są oglądane przez pryzmat wszystkich doświadczeń życiowych, 

dlatego też zachowania innych osób z przeszłości  są często teraz rozumiane, w zupełnie 

inny niż kiedyś, sposób. To z kolei może prowadzić do pojednania, wybaczenia.  Istotą 

procesu gerotranscendencji jest otwieranie się na rzeczywistość pozamaterialną, 

pozaracjonalną. To zaś, jak zauważa Straś-Romanowska (2019) pomaga rozpoznawać w 

nowym kontekście znaczeniowym sens zdarzeń życiowych.  

Zgłębiając temat duchowości i transcendencji w okresie późnej dorosłości, Kunz 

(2020) dochodzi do wniosku, że gerotranscendencja jest sposobem życia, który można w 

jakiejś mierze porównać do chrześcijańskiej pobożności. Braam i in. (2006) eksponują z kolei 

związek pomiędzy egzystencjalnym (kosmicznym) wymiarem gerotranscendencji a 

duchowością. Ich zdaniem, zakres znaczeniowy pojęcia (gero)transcendencji egzystencjalnej 

w pewnym stopniu może pokrywać się z pojęciem duchowości. Pokazują zbieżność tego 

pojęcia z jednym z trzech aspektów Skali Transcendencji Duchowej Ralpha Piedmonta, 

określanego mianem uniwersalności. W polskich opracowaniach dla opisu 

gerotranscendentnych zmian w wymiarze egzystencjalnym (kosmicznym)  używa się 

terminu gerotranscendencja duchowa (Brudek, 2018). Termin ten przyjęty został przez polski 

zespół badawczy po konsultacji z autorem teorii, jako bardziej adekwatny na gruncie 

polskiej kultury, wyrastającej w tradycji judeochrześcijańskiej (tamże, s. 97).  Oczywiste jest 

jednak, że "duchowość" i "duchowa gerotranscendencja", to różne pojęcia. Ich zakresy nie 

pokrywają się w pełni. W tym miejscu można przywołać wyniki badania prowadzonego 

przez Stevensa (2017). Na podstawie wywiadów jakościowych prowadzonych wśród osób 

starszych, autor ten stwierdza, że model Tornstama nie do końca uchwycił na przykład 

doświadczenia tych uczestników badania, którzy pogłębili swoją relację z Bogiem. Model 

okazał się w tym przypadu niewystarczający. Ale, zdaniem Stevensa, może on być ważnym 
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krokiem do opracowania w przyszłości bardziej adekwatnego modelu duchowości w późnej 

dorosłości. 

 

2. Rozwój w kierunku gerotranscendencji – aspekty edukacyjne 

 

Kluczowe, z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości, jest 

akcentowanie w teorii gerotranscendencji dokonującej się przemiany osobowej. Bardzo 

ważne jest też eksponowanie pojawienia się u osób starszych  nowych - w znaczeniu: 

niebędących jedynie kontynuacją stanu z okresu średniej dorosłości -  możliwości rozwoju. 

Przyjęcie perspektywy duchowej w później dorosłości może pełnić funkcję adaptacyjną u 

kresu życia, funkcję sensotwórczą, może sprzyjać wzmacnianiu podmiotowości człowieka i 

integracji jego osobowości. Z perspektywy badań nad edukacją osób starszych należy 

zwrócić uwagę na potencjał związany z wykorzystaniem założeń teorii gerotranscendencji 

do opracowaniu metod wspierania osób starszych w różnego rodzaju instytucjach 

zajmujących się opieką nad seniorami, czy do promowania wśród osób starszych sposobów 

pielęgnowania zdrowia psychicznego i duchowego. Przykładem badania pokazującego 

możliwości w tym zakresie może być eksperyment prowadzony przez zespół: Wang, Lin, 

Hsieh (2011). Wyniki tego badania sugerują, że wspieranie seniorów metodami 

wykorzystującymi teorię gerotranscendencji ma wpływ na wskaźniki ich zdrowia 

psychicznego.  Satysfakcja z życia uczestników eksperymentu uległa istotnej poprawie, 

zmniejszyły się też symptomy depresji, wzrósł poziom gerotranscendencji. Zakładając, że 

wraz ze wzrostem poziomu gerotranscendencji zwiększa się satysfakcja z życia, niektórzy 

autorzy opracowują wielowymiarowe programy wspierające seniorów w rozwoju w tym 

kierunku (Chen, Moyle, Jones, 2019). W literaturze przedmiotu podkreśla się szczególne 

znaczenie teorii gerotranscendencji w procesie wspomagania najstarszych  seniorów (Gondo 

i in., 2013). Zwraca się uwagę na to, że programy wsparcia, u źródeł których znajduje się 

teoria Tornstama, z powodzeniem mogą być stosowane nawet w przypadku osób 

doświadczających znacznego spadku zdolności poznawczych. Problemy, z którymi mierzą 

się najstarsi (np. konieczność korzystania na co dzień z pomocy innych, perspektywa 

zbliżającej się śmierci), łatwiej przezwyciężyć przyjmując optykę duchowości niż stosując 

metody oparte na logicznym, czy strategicznym myśleniu (Gondo i in., 2013). Badania 

eksperymentalne prowadzone przez zespół Lin, Wang, Wang (2016) ujawniły potrzebę 

ciągłego szkolenia opiekunów pracujących w placówkach opieki długoterminowej, w 

kierunku gerotranscendencji. 
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3. Uwarunkowania gerotranscendencji 

 

Uwarunkowania gerotranscendencji są przedmiotem zainteresowania 

przedstawicieli nauk społecznych od wielu lat. Zmiennymi skorelowanymi z 

gerotranscendencją okazały się przykład wiek, płeć, wsparcie społeczne, satysfakcja z życia, 

obecność negatywnych wydarzeń życiowych, czy poczucie sensu życia. Przegląd badań na 

ten temat prowadzonych do roku 2015 można znaleźć na przykład w publikacjach Brudka 

(2018), Timoszyk-Tomczak (2017). Przykładem raportu z ostatnio prowadzonych badań nad 

związkiem pomiędzy gerotranscendencją a jakością życia może być artykuł, w którym 

pokazany jest wpływ gerotranscendencji na zdrowie psychiczne osób starszych 

mieszkających w Japonii, doświadczających obniżonej sprawności fizycznej (Masui i in. 

2016). Inne dane zebrane od osób starszych mieszkających na terenie Japonii pokazują, że 

poziom gerotranscendencji istotnie statystycznie koreluje z poziomem jakości życia 

mierzonej za pomocą narzędzia Geriatric Oral Health Assessment Index (Mihara i in. 2018). 

Z wywiadów jakościowych prowadzonych wśród osób starszych na terenie Iranu wynika, że 

gerotranscendencja jest przez nich portretowana jako proces radzenia sobie ze zmianami 

związanymi z wiekiem. Proces ten opisywany jest jako występujący równolegle z aktywnym 

starzeniem się  (Dehkordi i in., 2020). W Chinach z kolei potwierdzono na podstawie badań 

wpływ ćwiczeń Tai Chi na rozwój w kierunku gerotranscendencji (Duan i in., 2016). W 

badaniach prowadzonych na terenie Rosji (Strizhitskaya, 2020) ujawniono z kolei związek 

pomiędzy dobrostanem psychicznym (psychological well-being), samoakceptacją (self-

acceptance), samorealizacją (self-actualization). Wyższe wyniki na skali gerotranscendencji 

uzyskiwały osoby, które były zainteresowane aktywnym uczestnictwem w życiu 

społeczności, w której żyją. Z badań prowadzonych w Singapurze wśród członków Kościoła 

Metodystycznego (Chia, 2019) wynika, że religijność i gerotranscendencja równolegle pełnią 

rolę wspierającą osoby starsze w procesie ich starzenia się. Zaobserwowano między innymi, 

że niektóre formy religijności, np. "powierzchowna" religijność mogą utrudniać rozwój w 

kierunku gerotranscendencji. W badaniach prowadzonoych na terenie Polski, dotyczących 

związku pomiędzy gerotranscendencją i stylami poczucia humoru pokazano, że 

gerotranscendencja jest czynnikiem chroniącym jednostki przed używaniem agresywnego 

humoru, predysponując jednocześnie do używania humoru wyrażającego samoakceptację i 

wzmacniającego relacje interpersonalne (Brudek i in., 2021). 

 

4. Korelaty egzystencjalnego wymiaru gerotranscendencji  

 

Tornstam na podstawie badań empirycznych (2011) pokazał że poziom 

egzystencjalnego (kosmicznego) wymiaru gerotranscendencji rośnie wraz z wiekiem u osób 
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dorosłych. U mężczyzn po 75 roku życia poziom tej zmiennej jednak zaczyna spadać, 

podczas gdy u kobiet nadal po 75 roku życia korelacja z wiekiem jest dodatnia. Osoby 

starsze, w porównaniu do młodych, postrzegają przejawy egzystencjalnego (kosmicznego) 

wymiaru geortranscedencji jako mniej niezwykłe (Buchanan i in., 2016).  Czynnikiem 

przyspieszającym rozwój w kierunku egzystencjalnego (kosmicznego) wymiaru 

geortranscendencji jest doświadczanie trudnych sytuacji i kryzysów życiowych. Badania w 

tym obszarze prowadzone przez Read i in (2014) pokazały, że większa liczba negatywnych 

wydarzeń życiowych innych niż śmierć bliskich osób była powiązana z wyższym poziomem 

egzystencjalnego wymiaru gerotranscendencji, podczas gdy brak takich doświadczeń 

współwystępował z niskim poziomem tego wymiaru gerotranscendencji. 

Badania prowadzone w Europie (Holandia) dostarczają także dowodów na istnienie 

związku pomiędzy egzystencjalnym wymiarem gerotranscendencji a poczuciem sensu życia 

(Braam i in. 2006). Związek ten jest wyraźniejszy w przypadku kobiet – wdów, w wieku 

powyżej 75 lat, mniej zaangażowanych w aktywność religijną. Zdaniem Braam i in. (2006) 

gerotranscendencja duchowa wydaje się być ważna sferą życia starszych, owdowiałych 

kobiet.  

Religijność jest kolejną zmienną, którą można powiązać z egzystencjalnym 

wymiarem gerotranscendencji. Można bowiem przypuszczać, że większa koncentracja  na 

duchowych i egzystencjalnych aspektach życia sprzyja większemu zaangażowaniu w 

sprawy religijne. W badaniach holenderskich (1998) rzymscy katolicy mieli wyższe wyniki w 

zakresie gerotranscendencji duchowej niż członkowie spoza Kościoła. W badaniach 

prowadzonych na terenie Holandii (Braam i in., 2016) wyższy poziom gerotranscendencji 

duchowej współwystępował z wiekiem, znaczeniem modlitwy (importance of prayer) oraz 

przynależnością do Kościoła Rzymskokatolickiego. Ponadto u osób o wyższym poziomie 

gerotranscendencji duchowej notowano wyższy poziom zdolności poznawczych. Zdaniem 

autorów, niższe zdolności poznawcze mogą utrudniać rozwój w kierunku duchowej 

gerotranscedencji.  

 

5. Cel badania 

 

W prezentowanych w niniejszym artykule badaniach skupiono się na wybranych 

korelatach egzystencjalnego wymiaru gerotranscendencji (gerotranscendencji duchowej) 

kobiet. W szczególności, przeanalizowano związek pomiędzy zaangażowaniem religijnym a 

egzystencjalnym wymiarem gerotranscendencji, wraz z wybranymi uwarunkowaniami tego 

związku. Wzięto pod uwagę dwie kategorie: 1. Indywidualną aktywność ukierunkowaną na 

uczenie się budowania własnej relacji z Bogiem, 2. Aktywność podejmowaną wspólnie z 

innymi ludźmi (bliskimi osobami z rodziny, członkami wspólnoty religijnej itp.) 

ukierunkowaną na budowanie relacji z Bogiem. 
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Postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Czy kobiety w późnej dorosłości różnią się pod względem poziomu 

gerotranscendencji duchowej od kobiet młodszych? 

2. Jakie okoliczności sprzyjają wysokiemu poziomowi gerotranscendencji 

duchowej u młodych i starszych kobiet? Czy istnieją różnice międzypokoleniowe w tym 

zakresie? 

3. Czy aktywność religijna ukierunkowana na budowanie relacji z Bogiem jest 

powiązana z poziomem gerotranscendencji duchowej u kobiet? Jeśli tak, to w jakich 

okolicznościach ten związek się ujawnia? Czy istnieją różnice międzypokoleniowe w tym 

zakresie? 

4.  

6. Metoda 

 

Próbę badawczą stanowią 253 kobiety w wieku od 20 do 89 lat. Badanie usytuowane 

jest w chrześcijańskim kontekście kulturowym, w którym dominującą rolę pełni Kościół 

Rzymskokatolicki. Wszystkie badane osoby mieszkają na terenie Polski (północne tereny 

województwa Śląskiego). Badanie przeprowadzono w 2020 roku. Próbę podzielono na dwie 

grupy: (1.) Grupa młodsza – w wieku od 20 do 49 lat, N=127 oraz (2.) Grupa starsza: od 60 

do 89 lat, N=126. Wiek osób badanych: M=47 lat, s=23,4. Przy czym w grupie młodszej 

wartości statystyk opisowych wieku to: M=24,4, s= 6,7; w grupie starszej: M=69,2 , s=6,9. 

Wśród respondentek 125 osób mieszka w mieście, 126 mieszka na wsi, 2 osoby nie udzieliły 

odpowiedzi na pytanie o miejsce zamieszkania. 

W pierwszym etapie analizowano, dla każdej z porównywanych grup oddzielnie, 

model przedstawiający związek pomiędzy gerotranscendencją duchową a zestawem 

zmiennych uznanych w literaturze za korelaty  gerotranscendencji: Stan zdrowia i 

zaangażowanie w życie, Poczucie sensu w życiu, Mądrość, Doświadczenie trudnej sytuacji życiowej 

w ostatnim czasie, Poczucie samotności. Następnie sprawdzano, w jakim stopniu podejmowana 

przez badane kobiety aktywność religijna, aktywność związana z budowaniem relacji z 

Bogiem poprawia parametry zbudowanego w pierwszym etapie modelu.  

 

7. Narzędzia badawcze 

 

7.1. Duchowa gerotranscendencja 

Do oceny gerotranscendencji duchowej wykorzystano skalę Gerotranscendencji Typu 

2 (GST-2) autorstwa Tornstama (2005) w polskiej adaptacji P. Brudka (2015). W analizach 

brano pod uwagę 5 itemów opisujących wymiar egzystencjalny, duchowy (przez Tornstama 

zwany wymiarem kosmicznym). Przykładowe itemy: Czuję silny związek z wcześniejszymi 

pokoleniami; Czuję się częścią wszystkiego, co żyje, Czasem czuję się jakbym żył/a w przeszłości i 
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teraźniejszości jednocześnie. Na podstawie uzyskanych danych, rzetelność skali mierzona 

współczynnikiem α Cronbacha wynosi 0,76. 

 

7.2. Poziom spełnienia kryteriów modelu Successful Ageing (Pomyślnego starzenia się) 

Narzędzie, skonstruowane przez autorkę tego artykułu, służy do oceny stopnia 

spełnienia kryteriów successful ageing sformułowanych przez Rowe i Kahna (1998). Składa 

się z 9 stwierdzeń. Osoby badane na skali od 1 do 7 oceniają stopień, w jakim podane 

stwierdzenia opisują ich sytuację. Analizowano spełnienie przez osoby badane kryteriów 1. 

Małe ryzyko choroby i niepełnosprawności (przykładowy item: W porównaniu z innymi 

osobami w moim wieku, mój stan zdrowia jest lepszy), 2. Aktywne zaangażowanie w życie 

(przykładowy item: Utrzymuję kontakty towarzyskie z wieloma osobami), 3. Utrzymanie dobrej 

kondycji fizycznej i psychicznej (Jestem w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej). Rzetelność 

skali oceniona za pomocą współczynnika α Cronbacha wynosi 0,75. 

 

7.3. Doświadczenie trudnej sytuacji życiowej w ostatnim czasie 

Narzędzie, skonstruowane przez autorkę tego artykułu  

Przyjęto, że respondent doświadczył trudnej sytuacji życiowej w ostatnim czasie, jeśli 

odpowiedział twierdząco na przynajmniej jedno z pytań o wydarzenia w ciągu ostatnich 

kilku miesięcy dotyczących zagadnień:  1. Ktoś z bliskiej rodziny miał poważne problemy ze 

zdrowiem, 2. Respondent miał poważne problemy ze zdrowiem, 3. Zmarła bliska 

respodnentowi osoba, 4. W życiu respondenta pojawiły się poważne kłopoty. 

 

7.4. Trzywymiarowa Skala Mądrości 

W badaniach posłużono się Trzywymiarową Skalą Mądrości Moniki Ardelt (Steuden 

i in., 2016). Skala składa się z 39 pozycji. W badaniach przyjęto czteroczynnikową wersję 

autorów polskiej adaptacji skali.  

Ardelt (2003) definiuje mądrość jako złożony układ cech, które składają się na 

komponent Poznawczy, Afektywny i Refleksyjny. Wszystkie trzy wymiary są istotne dla 

wystąpienia mądrości. Wymiar Poznawczy odnosi się do rozumienia zjawisk i zdarzeń. 

Obejmuje, między innymi, wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych aspektów ludzkiej 

natury. Wymiar Poznawczy zależy bezpośrednio od wymiaru Refleksyjnego. Pogłębione 

rozumienie jest możliwe dzięki myśleniu refleksyjnemu, analizowaniu zjawisk z różnych 

perspektyw. Z kolei wymiar Afektywny zakłada obecność pozytywnych emocji i zachowań w 

stosunku do innych ludzi. Istotne znaczenie ma tutaj współodczuwanie, współczucie. 

Wszystkie trzy wymiary są koniecznym warunkiem wystąpienia mądrości. Badania 

prowadzone na terenie Polski z wykorzystaniem polskiej adaptacji trzywymiarowej skali 

mądrości (Steuden i in., 2016) sugerują dodatkowo podział wymiaru Refleksyjnego na dwa 

niezależne czynniki – Samoświadomościowy i Empatyczny. Przykładowy item wymiaru 
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samoświadomościowego: Kiedy coś nie wychodzi, wpadam w złość, albo w przygnębienie.  

Przykładowy item wymiaru empatycznego: W przypadku różnicy zdań, zanim podejmę 

decyzję,staram się poznać punkt widzenia każdej strony; Zanim kogoś skrytykuję, staram się 

wyobrazić sobie, jak ja czułbym (czułabym) się na miejscu tej osoby; Zawsze staram się spojrzeć na 

problem ze wszystkich stron. 

Wymiar empatyczny, jako uszczegółowienie wymiaru Refleksyjnego, dotyczy więc 

umiejętności pogłębionego rozumienia innych osób, dzięki analizowaniu ich sytuacji z 

różnych perspektyw.  

 

7.5. Skala Satysfakcji z Życia SWLS  

Autorzy: E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin (1985). Autor polskiej 

adaptacji: Zygfryd Juczyński (2001). 

Skala służy do oceny własnej satysfakcji z życia na podstawie porównania własnej 

sytuacji z ustalonymi przez siebie standardami.  Skala składa się z 5 stwierdzeń. Jednostka 

ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jej życia. Na podstawie uzyskanych 

danych, rzetelność skali mierzona współczynnikiem α Cronbacha wynosi 0,86. 

 

7.6. Sens w Życiu (Steger i in. 2006) 

W badaniach posłużono się polską wersją Kwestionariusza Meaning in Life MLQ 

(Kossakowska i in., 2013). MLQ składa się z 10 pytań, na które można odpowiedzieć 

w skali 7-punktowej Likerta. Kwestionariusz składa się z dwóch podskal: obecność sensu w 

życiu (Presence, MLQ-P) oraz poszukiwanie sensu (Search, MLQ-S). W perspektywie czasu 

teraźniejszego podskala MLQ-P mierzy deklarowany, uzyskany sens w życiu, W 

perspektywie przyszłościowej podskala MLQ-S mierzy potrzebę poszukiwania i ciągłego 

nadawania sensu i celu w życiu przez daną osobę. Rzetelność skali MLQ mierzona 

współczynnikiem α Cronbacha wynosi 0,87. 

 

7.7. Samodzielne uczenie się budowania własnej relacji z Bogiem 

Narzędzie, skonstruowane przez autorkę tego artykułu  

Skala składa się z trzech itemów. Respondent proszony jest o określenie na skali od 1 

do 7 stopnia, w jakim podane stwierdzenia opisują jego zachowania z ostatnich 6 miesięcy: 1. 

W życiu codziennym próbowałem/am odnaleźć obecność Boga, 2. Często się modliłem lub 

poświęcałem/am czas na medytacje; 3. W trudnych chwilach, które pojawiały się w moim życiu 

zwracałem/am się do Boga.  Rzetelność skali mierzona współczynnikiem α Cronbacha wynosi 

0,93. 

 

7.8.  Uczenie się budowania dobrych relacji z Bogiem wspólnie z innymi ludźmi 

Narzędzie, skonstruowane przez autorkę tego artykułu  
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Skala składa się z trzech itemów. Respondent proszony jest o określenie na skali od 1 

do 7 stopnia, w jakim podane stwierdzenia opisują jego zachowania z ostatnich 6 miesięcy: 1 

Podejmowałem/am wspólnie z innymi ludźmi działania mające na celu czynienie dobra, 2. 

Angażowałem/am się w działania na rzecz wspólnoty religijnej, 3. Rozmawiałem/am z innymi ludźmi 

na tematy związane z wiarą w Boga. Rzetelność skali mierzona współczynnikiem α Cronbacha 

wynosi 0,74. 

 

7.9. Skala do pomiaru poczucia samotności De Jong Gierveld (2006) 

Polska adaptacja: P. Grygiel, G. Humenny, S. Rębisz, P.  Świtaj, J. Sikorska (2013) 

Narzędzie składa się z 11 twierdzeń, wśród których znajduje się 6 zdań negatywnie 

sformułowanych odnoszących się do braku satysfakcji z kontaktów społecznych oraz 5 

twierdzeń do oceny satysfakcji z relacji interpersonalnych (pozytywnie sformułowane). Im 

wyższy wynik sumaryczny uzyskuje badany, tym cechuje go większe poczucie samotności. 

Współczynnik rzetelności narzędzia α Cronbacha wynosi 0,90. 

 

8. Hipotezy  

 

Przystepując do badań postawiono następujace hipotezy: 

1) Starsze kobiety charakteryzują się wyższym  poziomem gerotranscendencji w 

wymiarze egzystencjalnym w porównaniu do kobiet młodszych. 

2) Model regresji składający się z takich predyktorów jak: Poziom spełnienia kryteriów 

modelu Pomyślnego starzenia się (Successful Ageing), Sens w życiu, Mądrość empatyczna, 

Doświadczenie trudnej sytuacji życiowej w ostatnim czasie, Poczucie samotności istotnie 

statystycznie wyjaśnia zmienność zmiennej zależnej, jaką jest duchowa 

gerotranscedencja, zarówno w grupie młodych, jak i starszych kobiet. 

3) Wzbogacenie powyższego modelu  o zmienne niezależne 1. Samodzielne uczenie się 

budowania własnej relacji z Bogiem oraz 2. Uczenie się wspólnie z innymi ludźmi budowania 

dobrych relacji z Bogiem istotnie statystycznie poprawi poziom wyjaśnionej przez 

model wariancji zmiennej zależnej (gerotranscendencji duchowej), zarówno w grupie 

kobiet starszych jak i młodszych. 

 

9. Wyniki 

 

Wszystkie analizy prowadzone na potrzeby tego artykułu zostały wykonane w 

programie Statistica 13.3. 

Statystyki opisowe dla poziomu gerotranscendencji duchowej w grupie młodszych 

kobiet przyjmują wartości: M=15,3, s=5,9. W grupie starszych kobiet M=16,9, s=5,1. Różnica 

jest statystycznie istotna (F=5,04; p=0,03). Potwierdzono zatem prawdziwość Hipotezy 1. 
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W Tabeli 1. Przedstawiono korelacje r Pearsona pomiędzy poziomem 

gerotranscendencji duchowej  a wybranymi zmiennymi w grupie kobiet młodszych i 

starszych. Wszystkie statystycznie istotne współczynniki są dodatnie, co oznacza, że im 

wyższy jest poziom analizowanych zmiennych tym wyższy jest także poziom duchowej 

gerotranscendencji u badanych osób. Zmiennymi najsilniej  powiązanymi z duchową 

gerotranscendencją, zarówno w grupie młodych jak i starszych kobiet, okazały się zmienne 

dotyczące zaangażowania w aktywność religijną związaną z budowaniem relacji z Bogiem 

(samodzielnie  i wspólnie z innymi ludźmi) oraz  Sens w życiu  (zarówno Obecność sensu w 

życiu, jak i Poszukiwanie sensu w życiu). Mądrość w wymiarze empatycznym jest istotnie 

statystycznie skorelowana ze zmienną zależną w grupie młodszych kobiet. W grupie kobiet 

starszych zmienna Mądrość, w żadnym z jej wymiarów, nie jest statystycznie istotnie 

powiązana z duchową gerotranscendencją. Istotnym korelatem w obu grupach okazała się 

Satysfakcja z życia. Spełnienie założeń modelu Successful Ageing okazało się istotne tylko w 

grupie młodszej. W grupie kobiet starszych zmienna ta nie jest statystycznie istotnie 

powiązana ze zmienna zależną.  

 
Tabela 1. Korelacje r Pearsona pomiędzy poziomem gerotranscendencji duchowej a wybranymi 
zmiennymi w grupie kobiet młodszych i starszych  
 

Zmienna 

Gerotranscendencja duchowa 

Kobiety 
młodsze 

Kobiety 
starsze 

Wszystkie osoby 
badane 

Spełnienie założeń modelu SA 0.20** 0.16 0.21** 

Satysfakcja z życia (SWLS) 0.21** 0.22** 0.23** 

Poczucie samotności -0.12 -0.11 -0.13 

Mądrość - Wymiar poznawczy -0.02 0.01 -0.05 

Mądrość - WymiarAfektywny 0.15 0.10 0.14 

Mądrość – Wymiar 
Samoświadomościowy 

-0.07 0.01 -0.004 

Mądrość – Wymiar Empatyczny 0.43** 0.19 0.31** 

Mądrość 0.15 0.08 0.11 

Samodzielne uczenie się budowania 
relacji z Bogiem 

0.39** 0.31** 0.38** 

Uczenie się budowania relacji z Bogiem 
wspólnie z inni ludźmi 

0.60** 0.50** 0.56** 

Sens w życiu 0.45** 0.33** 0.39** 

Obecność sensu w życiu 0.40** 0.27** 0.35** 

Poszukiwanie sensu w życiu 0.48** 0.38** 0.39** 

Uwaga: ** p<0.05, * p<0.1 
Źródło: badania własne 
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W celu sprawdzenia Hipotezy 2. przeprowadzono hierarchiczną analizę regresji. 

Związki między zmiennymi analizowane są, biorąc pod uwagę dwa modele. W Modelu 1. 

badany jest związek pomiędzy zmiennymi wielokrotnie rozpatrywanymi w literaturze jako 

potencjalne korelaty duchowej gerotranscendencji: Satysfakcja z życia; Poczucie samotności; 

Mądrość, Sens w życiu, Doświadczenie trudnej sytuacji życiowej, Spełnienie założeń modelu 

Successful Ageing. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy korelacji, do modelu 

włączono zmienną Mądrość tylko w jej wymiarze empatycznym. Ponadto, Sens w życiu 

analizowano w dwóch wymiarach:  Obecność sensu w życiu; Poszukiwanie sensu w życiu. Model 

2. wzbogacono o zmienne związane z uczeniem się budowania relacji z Bogiem. 

 
Tabela 2. Podsumowanie analizy regresji hierarchicznej dla zmiennych stanowiących predyktory 
duchowej (kosmicznej) gerotranscendencji (grupa młodszych kobiet) 

Zmienna 

Model 1 Model 2 

β β 
SSE 

β 
BB SSE B β β 

SSE 
β 

BB SSE B 

Spełnienie założeń modelu SA 0.02 0.11 0.02 0.07 0.02 0.09 -.01 0.06 

Satysfakcja z życia (SWLS) ..09 0.09 -.09 0.10 -0.13 0.09 -.13 0.09 

Poczucie samotności -.01 0.09 0.004 0.06 0.02 0.08 0.01 0.05 

Mądrość – Wymiar 
Empatyczny 

0.24** 0.09 
1.81 0.68 0.27** 0.09 2.04 0.64 

Obecność sensu w życiu 0.17 0.11 0.22 0.13 0.06 0.09 0.08 0.12 

Poszukiwanie sensu w życiu 0.34** 0.10 0.30 0.09 0.18* 0.09 0.16 0.09 

Doświadczenie trudnej sytuacji 
życiowej 

0.18** 0.08 1.96 1.14 0.17** 0.07 2.38 1.05 

Samodzielne uczenie się 
budowania relacji z Bogiem 

    0.09 0.10 0.08 0.10 

Uczenie się budowania relacji z 
Bogiem wspólnie z inni ludźmi 

    0.39** 0.11 0.51 0.15 

R 0.60 0.72 

Skorygowane R2 0.32 0.47 

F  8.55 11.63 

Uwaga: ** p<0.05, * p<0.1 
Źródło: badania własne 

 

W grupie młodszych kobiet Model 1. wyjaśnia 32% wariancji zmiennej zależnej, 

współczynnik korelacji wielokrotnej wynosi R=0.60. Istotnymi predyktorami okazały się: 

Mądrość (w jej wymiarze empatycznym): β=0.24, Poszukiwanie sensu w życiu: β= 0.34 oraz 

Doświadczanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy trudnej sytuacji życiowej β=0.18. W Modelu 1 

największe znaczenie dla poziomu gerotranscendencji duchowej ma Poszukiwanie sensu w 
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życiu. Im bardziej osoba badana jest na to poszukiwanie nastawiona, tym wyższym 

poziomem (gero)transcendencji duchowej  się charakteryzuje. Dodanie do modelu 

zmiennych związanych z poszukiwaniem sposobów budowania relacji z Bogiem zwiększyło 

procent wyjaśnionej wariancji do 47%, ujawniając dodatkowo znaczenie Uczenia się 

budowania relacji z Bogiem wspólnie z inni ludźmi. Współczynnik beta jest relatywnie wysoki i 

wynosi: β=0.39. 

 
Tabela 3. Podsumowanie analizy regresji hierarchicznej dla zmiennych stanowiących predyktory 
duchowej (kosmicznej) gerotranscendencji (grupa starszych kobiet) 

Zmienna 

Model 1 Model 2 

β β SSE β BB SSE B β β SSE 
β 

BB SSE B 

Spełnienie założeń modelu SA -.06 0.12 -0.03 0.07 -.04 0.12 -.03 0.07 

Satysfakcja z życia (SWLS) 0.09 0.13 0.08 0.11 0.09 0.13 0.08 0.11 

Poczucie samotności 0.05 0.10 0.03 0.06 0.05 0.10 0.03 0.06 

Mądrość – Wymiar Empatyczny 0.13 0.10 0.80 0.65 0.17* 0.10 1.09 0.62 

Obecność sensu w życiu -.01 0.14 -0.01 0.15 -.08 0.14 -.09 0.15 

Poszukiwanie sensu w życiu 0.35** 0.12 0.27 0.09 0.25** 0.12 0.19 0.09 

Doświadczenie trudnej sytuacji 
życiowej 

0.14 0.09 1.58 1.03 0.13 0.09 1.49 0.98 

Samodzielne uczenie się budowania 
relacji z Bogiem 

    -.03 0.11 -0.02 0.10 

Uczenie się budowania relacji z 
Bogiem wspólnie z inni ludźmi 

    0.38** 0.12 0.41 0.13 

R 0.46 0.56 

Skorygowane  R2 0.16 0.25 

F 3.8 4.78 

Uwaga: ** p<0.05, * p<0.1 
Źródło: badania własne 

 

W Tabeli 3. przedstawione zostały wyniki dotyczące starszych kobiet. W Modelu 1. 

Poszukiwanie sensu w życiu jest jedynym statystycznie istotnym predyktorem, który  pozwala 

przewidywać poziom duchowej gerotranscendencji; β=0,35. Model 1 wyjaśnia 16% wariancji 

zmiennej zależnej. Dodanie do modelu zmiennych związanych z poszukiwaniem sposobów 

budowania relacji z Bogiem zwiększyło procent wyjaśnionej wariancji do 25%, ujawniając 

dodatkowo znaczenie Uczenia się budowania relacji z Bogiem wspólnie z inni ludźmi. 

Współczynnik beta jest tutaj, podobnie jak w grupie młodszych kobiet,  relatywnie wysoki i 

wynosi: β=0,38. 

 

10. Dyskusja wyników 

 

W prezentowanych badaniach poziom gerotranscendencji duchowej jest wyższy w 

przypadku starszych kobiet. Potencjałem dla rozwoju duchowości w grupie osób starszych 

mogą być doświadczenia charakterystyczne dla okresu późnej dorosłości. Duchowość jest 

pomocna w konfrontowaniu się z troskami egzystencjalnymi, na które składają się uczucia 
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wywołane świadomością własnej skończoności (Fabiś, 2018). Z prezentowanych w 

niniejszym artykule badań wynika, że wzrost poziomu duchowej gerotranscendencji jest 

powiązany ze stopniem, w jakim jednostka jest zaangażowana w poszukiwanie sensu w 

życiu. W okresie późnej dorosłości dokonanie przeglądu własnego życia w celu dokonania 

jego bilansu jest konieczne, aby osiągnąć integralność ego (Erikson, Erikson, 1998). W 

przypadku, kiedy bilans jest niekorzystny, jednostka może czuć się zmotywowana do 

podejmowania działań mogących zmienić ten stan rzeczy. Jeśli te próby zakończą się 

niepowodzeniem, pojawia sią rozpacz, nieakceptacja własnej starości i perspektywy 

zbliżającej się śmierci.  

W grupie młodych kobiet poziom transcendencji duchowej jest wyższy w 

przypadku, gdy w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyły trudnej sytuacji życiowej: 

problemów zdrowotnych własnych lub bliskiego członka rodziny, śmierci bliskiej osoby lub 

innych poważnych problemów związanych z życiem osobistym. Zgodnie z otrzymanym 

modelem, prawdopodobieństwo wysokiego poziomu transcendencji duchowej wzrasta, jeśli 

takie osoby dodatkowo charakteryzują się wysokim poziomem mądrości empatycznej. 

Wysoki poziom mądrości empatycznej, to umiejętność refleksyjnego analizowania sytuacji 

innej osoby z różnych perspektyw, i dzięki temu - zdolność do rozumienia sytuacji tej osoby. 

W modelach zbudowanych na podstawie danych zebranych od  grupy młodych kobiet, duże 

znaczenie ma jeszcze jedna zmienna: poszukiwanie sensu w życiu. Wzbogacenie modelu o 

zmienne związane z zaangażowaniem religijnym  istotnie poprawia jakość modelu. 

Znaczenie ma jednak tutaj tylko Uczenie się religijności wspólnie z innymi ludźmi. Nie ma 

natomiast znaczenia samodzielne (bez współudziału innych osób)  zaangażowanie w 

budowanie relacji z Bogiem. 

W modelach zbudowanych na podstawie danych uzyskanych w grupie starszych 

kobiet, doświadczanie w ostatnim czasie trudnej życiowej sytuacji nie jest istotnym 

predyktorem transcendencji duchowej. W grupie starszych kobiet, transcendencja duchowa 

współwystępuje z poszukiwaniem celu w życiu. W modelu 1 zmienna ta jest jedynym 

istotnym predyktorem. Trudne doświadczenia z ostatnich miesięcy okazały się zmienną 

nieistotną statystycznie zarówno w modelu 1 jak  i 2. W przypadku starszych kobiet, być 

może, obecność takich wydarzeń nie jest konieczna do tego, aby być skłonnym do 

podejmowania prób dokonania bilansu życiowego, podsumowania wcześniejszych etapów 

życia i poszukiwania sensu w życiu. Prawdopodobnie w tym przypadku wystarczy 

świadomość skracającej się perspektywy czasowej. W modelu 2, podobnie jak w przypadku 

młodych kobiet, ujawnia się (u osób o wysokim poziomie mądrości empatycznej), znaczenie 

uczenia się religijności wspólnie z innymi ludźmi.  

Uzyskane modele pokazują, że w procesie rozwoju w kierunku egzystencjalnego 

wymiaru transcendencji znaczenie mają relacje człowieka z innymi ludźmi oraz umiejętność 

postrzegania sytuacji innych ludzi w sposób pozbawiony znaczących zniekształceń. Ta 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 175 

ostatnia cecha jest przejawem mądrości empatycznej. Mądrość empatyczna ujawnia się jako 

wynik refleksyjnego rozpoznawania przez jednostkę problemów życiowych, z którymi 

spotykają się inni ludzie. Ponadto zaobserwowano zależność pomiędzy aktywnym uczeniem 

się budowania relacji z Bogiem, a poziomem transcendencji duchowej. Ten związek jest silny 

zarówno w grupie młodszych jak i starszych kobiet.  Interesujące jest w tym przypadku to, 

że znaczenie mają tutaj społeczne interakcje, relacje z innymi ludźmi. Istotne w 

analizowanych modelach jest bowiem uczenie się budowania relacji z Bogiem, 

podejmowane wspólnie z innymi ludźmi, nie w samotności: wspólne z innymi czynienie 

dobra, działania na rzecz wspólnoty religijnej albo rozmowy z innymi na tematy związane z 

wiarą w Boga. 

 

11. Ograniczenia badania 

 

Ograniczeniem przeprowadzonego badania jest stosunkowo mała próba badawcza, 

która nie powstała w sposób losowy . Należy zatem z pewną ostrożnością traktować wnioski 

związane z uogólnianiem wyników badania. Pomimo tych ograniczeń, wyniki okazały się na 

tyle interesujące, że można potraktować je jako wstęp do dalszych, szerzej zakrojonych 

eksploracji. 

 

Wnioski 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że u dorosłych kobiet poszukujących sensu w 

życiu, charakteryzujących się wysokim poziomem mądrości empatycznej, poszukujących 

Boga wspólnie z innymi ludźmi pojawia się predyspozycja do uczenia się w kierunku 

egzystencjalnego wymiaru gerotranscendencji. 

Rozwój w kierunku gerotranscendecji duchowej wiąże się ze zmianą w sposobie 

postrzegania przez jednostkę siebie i otaczającego ją świata. Można przyjąć, że rozwój ten 

jest wynikiem uczenia się egzystencjalnego jednostki. Peter Jarvis, autor wielu artykułów na 

temat uczenia się egzystencjalnego, pisze, że uczenie się jest ciągłą przemianą człowieka 

(Jarvis, 2012, 2018). Proces tych zmian przebiega zawsze w kontekście społecznym. Zdaniem 

tego autora, są pewne warunki, będące podstawą do uruchomienia procesu tak rozumianego 

uczenia się w toku życia codziennego.  Są to: społeczna interakcja oraz dysjunkcja. Społeczna 

interakcja prowadzi do wzajemnego odkrywania różnic pomiędzy uczestnikami interakcji. 

Obserwując innych, jednocześnie, uczestnicy interakcji odkrywają (uczą się) siebie samych. 

W sytuacjach życiowych, w tym także społecznych, człowiek często doświadcza różnego 

rodzaju sprzeczności pomiędzy tym, czego oczekiwał, a tym czego rzeczywiście doświadcza. 

Te rozbieżności Jarvis nazywa dysjunkcją. Próby poradzenia sobie z doświadczaną 

dysjunkcją zawsze prowadzą do przemiany osoby. W prezentowanych badaniach interesuje 
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nas przemiana w kierunku transcendencji duchowej. W wyniku analizy danych dotyczących 

młodych kobiet dorosłych, wyraźnie ujawnił  się jeden z obszarów, w których badane osoby 

mogły doświadczać dysjunkcji. Jest to doświadczanie trudnych, kryzysowych  sytuacji 

życiowych. Z kolei w przypadku kobiet starszych, przypuszczalnie, dysjunkcja jest efektem 

trosk egzystencjalnych związanych z procesem starzenia się. Z analizy danych wynika, że 

proces radzenia sobie z dysjunkcją wspólnie z innymi ludźmi, na gruncie religijnego 

zaangażowania, zarówno w grupie starszych jak i młodszych kobiet, zwiększa 

prawdopodobieństwo rozwoju w kierunku egzystencjalnego wymiaru transcendencji 

duchowej. Można oczekiwać, że osoby o wysokim poziomie mądrości empatycznej, jako 

bardziej refleksyjne, doświadczają w większym stopniu dysjunkcji w kontaktach 

społecznych i sytuacjach życia codziennego. Dysjunkcja, z kolei, uruchamia proces 

świadomego uczenia się, którego celem jest doprowadzenie do stanu harmonii uczącej się 

jednostki z sobą i otaczającym światem. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest nadanie sensu 

własnym doświadczeniom. Jedną z możliwości jest tutaj spojrzenie na własne 

dotychczasowe doświadczenie przez pryzmat egzystencjalnego wymiaru duchowości.  
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