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Wykład: Rozwój duchowy w późnej dorosłości 

 

STRESZCZENIE 

Duchowość jako zjawisko natury ludzkiej rozpatrywane jest z wielu perspektyw przez wiele 

dyscyplin naukowych, a nawet paranaukowych. Jest wciąż pojęciem niejasnym, 

niejednoznacznym. Dla jednych oznaczać będzie wyłącznie relację z Bogiem, pewien stan 

religijnego uniesienia, specyficzną więź z absolutem, a inni będę dowodzić, że istnieje 

duchowość ateistyczna – bez Boga, ale z innymi wartościami. Jeszcze inni będą mówić                           

o duchowości utożsamiając ją z zaangażowaniem w sztukę czy w życie doczesne, materialne. 

Rozważania o duchowości człowieka zmuszają do postawienia pytań o naturę tego fenomenu, 

jego subiektywny charakter. Czy ludzie starsi mają większe predyspozycje do rozwoju 

duchowego? Jaką formą gerotranscendencji (Tornstamm), przekraczania tego co ludzkie                   

w późnej dorosłości, może być więc duchowość człowieka starego? Czy starsi nie są wtedy 

podobni do dzieci (Hay), z ich otwartością na wszystko, co niematerialne i nie osiągalne przez 

ludzkie zmysły? Z pewnością starość z właściwą sobie powszechnością występowania trosk 

egzystencjalnych (Yalom) jest czasem, w którym rozwój duchowy stanowi swoistego rodzaju 

cezurę, a przejście do kolejnego etapu rozwojowego cechować się będzie mądrością (Erikson). 

Oznaczałoby to, że do starości trzeba i można się przygotować, by osiągać kolejne etapy 

rozwojowe i dzięki rozwojowi duchowemu osiągać szczęście i być jednocześnie 

przygotowanym na własną nieuchronną śmierć.  

Można zatem zastanowić się nad powinnościami ludzi tworzących środowisko społeczne we 

wspomaganiu rozwoju duchowego człowieka przez całe jego życie. Istotne to będzie nie tylko 

w instytucjach, ale we wszystkich środowiskach wychowawczych – począwszy od rodziny, a na 

mediach skończywszy. Ogromną rolę odegrać mogą w tym procesie opiekunowie, pracownicy 

socjalni, terapeuci, duchowni, wolontariusze i bliscy – wszyscy, którzy mają możliwość 
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kreowania środowiska przyjaznego rozwojowi człowieka w każdym jego aspekcie, także 

duchowym. 

 


