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PERSPEKTYWA NOETYCZNA  
W PSYCHOLOGICZNYM FUNKCJONOWANIU 

CZŁOWIEKA 

Niniejszy artykuł ma na celu uporz�dkowanie poj�� zwi�zanych z noetycznym wymiarem funk-
cjonowania człowieka oraz wprowadzenie systematyzacji terminologicznej w tym zakresie. Przed-
stawiono w nim krytyczne podej�cie do niektórych z funkcjonuj�cych w literaturze definicji oraz 
zaproponowano nowy termin – „perspektywa noetyczna”. W klasyfikacji definicji uwzgl�dnio- 
ny został aspekt wewn�trzny (w obr�bie „ja”) oraz zewn�trzny („ja” w relacji z obiektem),  
w ramach pi�ciu psychologicznych sfer funkcjonowania człowieka: poznawczej (intelektualnej), 
emocjonalno-motywacyjnej (behawioralnej), do�wiadczeniowej, fizycznej (fizjologicznej) oraz 
społecznej.  

Słowa kluczowe: duchowo��, perspektywa noetyczna, psychologia.

Zainteresowanie sfer� duchowo�ci człowieka w naukach psychologicznych 
ci�gle wzrasta. W 1944 roku ukazała si� pierwsza publikacja z tego zakresu,  
a w roku 2003 było ich ju� 283 (Ribaudo, Takahashi, 2008). Obecnie w bazie 
PsycINFO (EBSCO) znajduje si� ponad 11 000 artykułów dotycz�cych omawia-
nej tematyki. 

Sfera duchowo�ci coraz cz��ciej staje si� obiektem bada� psychologów  
z powodu jej praktycznej funkcji stymuluj�cej rozwój w kierunku osi�gni�cia 
pełnego dobrostanu i poprawy jako�ci �ycia (Fallot, 1998; Emmons, 1999; Geor-
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ge i in., 2000; Heszen-Niejodek, 2006). W dost�pnej literaturze panuje jednak 
do�� du�a swoboda definicyjna, nadu�ywa si�, a nawet myli poj�cia. Warto wi�c 
cho� troch� uporz�dkowa� terminologi�, by mo�na si� ni� posługiwa� w jasny  
i usystematyzowany sposób, a nast�pnie zaproponowa� mo�liw� do operacjona-
lizacji definicj� mieszcz�c� si� w tradycji akademickiej nauki głównego nurtu 
(za: Boski, 2009). 

Pewien kłopot klasyfikacyjny stanowi aspekt kulturowy, poniewa� – w za-
le�no�ci od tradycji kulturowej – definicja sfery duchowej b�dzie odmienna. 
Podej�cie psychologów azjatyckich opiera si� bardziej na introspekcji i mozol-
nym samopoznaniu, w przeciwie�stwie do psychologii zachodniej, która opiera 
si� w wi�kszym stopniu na obserwacji i zachowaniu (Hall, Lindzey, 1990). Prze-
gl�d i klasyfikacja naukowych definicji psychologicznych został przeprowa-
dzony w niniejszym artykule jedynie w ramach kultury Zachodu.  

W literaturze na temat duchowo�ci cz�sto spotyka si� te� bezpo�rednie od-
niesienia do religijno�ci. Obecnie w nauce istnieje kilka podej�� do relacji po-
mi�dzy duchowo�ci� a religijno�ci�: uto�samienie tych poj�� ze sob� w rozumie-
niu potocznym, przeciwstawienie lub wspólne zaz�bianie si� terminologii. Naj-
cz��ciej spotykanym stanowiskiem w literaturze jest sytuacja, gdzie przyjmuje 
si�, �e duchowo�� nie jest to�sama z religijno�ci�, cho� mo�e zawiera� jej ele-
menty (Emmons, 1999; MacDonald, 2000; Piedmont, 1999; Piedmont i in., 
2009; Paloutzian, Park, 2005). Problem relacji pomi�dzy duchowo�ci� a religij-
no�ci� dokładnie został opisany m.in. przez Zinnbauera (Zinnbauer, Pargament, 
Scott, 1999), Sauciera i Skrzypi�sk� (2006) oraz Skrzypi�sk� (2002, 2004, 
2005); nie jest to jednak przedmiotem tego artykułu. 

Jak do tej pory, podej�cie psychologiczne do duchowo�ci akcentuje jej su-
biektywny charakter (do�wiadczenie duchowe) oraz bada, jak ludzie rozumiej�
i prze�ywaj� duchowo�� (Trzebi�ska, 2008). Aby pój�� krok dalej, warto przyj-
rze� si� wpływowi tre�ci duchowych na spostrzeganie oraz zachowanie czło-
wieka. Najpierw jednak nale�y przygotowa� tło teoretyczne i zoperacjonalizo-
wa� poj�cie duchowo�ci, tak aby mo�liwe były badania empiryczne w tym ob-
szarze. Ró�ycka proponuje autorskie uj�cie duchowo�ci w postaci perspektywy 
noetycznej – rozumianej jako rama poznawcza zawieraj�ca tre�ci noetyczne, 
poprzez któr� człowiek spostrzega siebie, innych i otaczaj�c� go rzeczywisto��
oraz która wpływa na funkcjonowanie psychiczne i prowadzi do okre�lonego 
zachowania społecznego. W perspektywie noetycznej jednostka wykracza poza 
granice swego Ja w relacji z innymi, motywowana przez uniwersalne warto�ci  
i zało�enia (por. Frankl, 1978). 
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Poj�cie „noetyczny” (gr. no tikós), wprowadzone do literatury psycholo- 
icznej przez Frankla, oznacza zdolno�� do my�lenia i odnosi si� do sfery ducho-
wo�ci człowieka, dzi�ki której mo�e on wykroczy� poza samego siebie i za-
inicjowa� proces samorealizacji (Frankl, 1978). Noetyczne rozumienie samo-
rozwoju ma u Frankla nieco szersze i gł�bsze podło�e ni� w�ród psychologów 
humanistycznych.  

Termin „noetyczny” został u�yty w psychologii równie� do okre�lenia du-
chowego wymiaru osobowo�ci, który zakłada istnienie specyficznie ludzkich 
potrzeb, warto�ci, d��e� i celów (Popielski, 1994, 1999; Piedmont, 1999; Mac-
Donald, 2000; Skrzypi�ska, 2002). Do warto�ci noetycznego wymiaru osobo-
wo�ci Popielski (1994) zalicza godno��, wolno��, sens i odpowiedzialno��. Au-
tor wskazuje, �e umo�liwiaj� one pełn� sensu realizacj� i kierowanie własn�
egzystencj� (Popielski, 2008). Z kolei za wyodr�bnieniem noetycznego wymiaru 
osobowo�ci przemawiaj� – według Popielskiego (1994) – zarówno teoretyczne, 
jak i kliniczne argumenty. Do pierwszych autor zalicza analiz� procesów moty-
wacyjnych odnosz�cych si� do warto�ci i sensu, do drugich – objawy noetycznej 
alienacji, czyli poczucia rezygnacji, l�ku oraz braku nadziei, prowadz�cych do 
stresu i nerwicowych objawów. Badania empiryczne, w których porównywano 
dwie grupy osób podzielonych na podstawie „kryterium noetyczno�ci” (czyli 
osób o wysokim i niskim wska niku noetyczno�ci), potwierdziły zasadno�� wy-
odr�bnienia noetycznego wymiaru osobowo�ci. Okazało si�, �e osoby o rozwi-
ni�tej motywacji noetycznej cz��ciej i gł�biej do�wiadczaj� poczucia sensu �y-
cia. Podło�e pełnego poczucia tego sensu badani ł�czyli z pozytywnymi do-
�wiadczeniami wieku dzieci�cego i dorastania w sprzyjaj�cym �rodowisku ro-
dzinnym. Z kolei osoby o ni�szej aktywno�ci noetycznej unikaj� nawi�zywania 
do przeszłych do�wiadcze�. Ponadto wyniki bada� struktury osobowo�ci bada-
nych pokazały, �e osoby o obni�onej aktywno�ci noetycznej charakteryzuj� si�
np. mniejsz� cyklotymiczno�ci�, ni�sz� dojrzało�ci� emocjonaln�, zmniejszon�
odporno�ci� na stres, mał� pewno�ci� siebie oraz akceptacj� siebie i własnego 
�ycia. Do tego dochodzi równie� niska potrzeba osi�gni��, dominacji i afiliacji 
oraz zmniejszona wytrwało��, za� zwi�kszone napi�cie emocjonalne.  

DEFINICJE NOETYCZNE 

Jak to okre�lił Spilka (1993), niejasna (fuzzy) terminologia dotycz�ca du-
chowo�ci powoduje, �e trudno poda� satysfakcjonuj�c� definicj� czy nawet za-
kres znaczeniowy tego poj�cia. W niniejszym artykule, z powodu rosn�cego 
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zainteresowania tym zjawiskiem i liczby bada� nad nim, zostały zaprezentowane 
ró�ne definicje duchowo�ci. 

Poj�cie „duchowo��” pochodzi od łac. słowa spiritus (łac. słowo spirare zna-
czy „oddycha�”, za� pokrewny mu przymiotnik spiritualis oznacza „zwi�zany  
z oddychaniem lub powietrzem”). Pierwsze potwierdzone u�ycie tego słowa  
w literaturze datuje si� na V stulecie (Principle, 1983, s. 135) (dogł�bn� analiz�
etymologii słowa „duchowo��” zawiera ksi��ka Wisemana, 2006). W kolejnych 
wiekach słowo „duchowo��” stało si� wieloznaczne i obecnie jest u�ywane  
w wielu kontekstach, np. duchowa to�samo�� (spiritual identity) oznacza stałe 
poczucie „self”, które odnosi si� do ostatecznych pyta� o natur�, cel i sens �ycia 
w oparciu o indywidualny system warto�ci (w tym kulturowy) danej osoby 
(Kiesling i in., 2008). Powy�sze poj�cia �ci�le nawi�zuj� do tradycji filozoficz-
nej, gdzie znajduje swój opis fenomen duszy (hebr. nefesz, łac. anima, gr. psy-

che), rozumianej jako pierwiastek �ycia, decyduj�cy o tym, �e osoba ludzka, 
zwierz� i ro�lina s� bytami �ywymi. W antropologii filozoficznej najcz��ciej za-
kładano, �e dusza rozumna, obok materialnego ciała, jest jednym z dwóch kon-
stytutywnych elementów struktury bytu człowieka (dualizm ontologiczny). Poj�-
cie duszy jest – tak�e etymologicznie – pokrewne poj�ciu ducha. W wielu j�zy-
kach etymologia tego słowa nawi�zuje do oddechu, tchnienia (w szczególno�ci 
do o�ywiaj�cego tchnienia Boga), powiewu. Z kolei osoba ludzka (gr. prosopon

– pierwotnie „twarz”, „maska”, łac. persona – pierwotnie „maska”) to – w sen-
sie filozoficznym – istota o rozumnej naturze, cechuj�ca si� odr�bno�ci� od in-
nych bytów, posiadaj�ca �wiadomo�� własnego istnienia, wol�, własny charakter 
i system warto�ci. 

W polskiej literaturze tematyka duchowo�ci była poruszana przez Mari�
Stra�-Romanowsk� i jej współpracowników. W swojej personalistyczno-egzy-
stencjalnej koncepcji – obok sfery biologicznej, społecznej i podmiotowej – au-
torka wyró�niła sfer� transcendentn�, odnosz�c� si� wła�nie do duchowo�ci czło-
wieka (Stra�-Romanowska, 1995). O psychologicznych aspektach duchowo�ci 
pisali te� m.in. Popielski (1994), Socha (2000), Heszen-Niejodek i Gruszczy�ska 
(2004) oraz Grzegorczykowa (2006). 

W ogólnie dost�pnej �wiatowej literaturze psychologicznej jest wiele defini-
cji duchowo�ci, w których poj�cie to jest ujmowane w zale�no�ci od przyj�tej 
perspektywy badawczej, co mo�e wprowadza� pewne nie�cisło�ci w posługiwa-
niu si� tym poj�ciem. Duchowo�� jest cz�sto rozumiana jako proces lub zespół 
procesów psychicznych, b�d�cych adaptacyjn� odpowiedzi� na �wiadomo��
kondycji egzystencjalnej. Procesy te wynikaj� z charakterystycznych dla ludzi 
zdolno�ci poznawczych, emocjonalnych i społecznych, za� wymiar duchowy 
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nadaje ton prze�yciom emocjonalnym i ma zwi�zek z funkcjonowaniem po-
znawczym (Hill i in., 2000). Według niektórych autorów, duchowo�� to wielo-
wymiarowy konstrukt teoretyczny (którego istot� stanowi transcendencja rozu-
miana jako wykraczanie poza „ja”), zawieraj�cy do�wiadczeniowe, poznawcze, 
emocjonalne, fizjologiczne, behawioralne i społeczne komponenty (Hill i in., 
2000; Socha, 2000; Miller, Thoresen, 2003). Duchowo�� jest dost�pna wszyst-
kim ludziom jako dyspozycja, atrybut, potencjał, który mo�e si� rozwija� (He-
szen-Niejodek, Gruszczy�ska, 2004, s. 22), a jako�ciowe i ilo�ciowe ró�nice  
w ekspresji duchowo�ci mog� by� mierzalne i porównywane w kategoriach ró�-
nic indywidualnych. Duchowo�� jest równie� definiowana jako relacja z obiek-
tem: wewn�trzna (w obr�bie osoby) – przybieraj�ca posta� samorealizacji, sa-
modoskonalenia, rozwoju osobistego oraz realizacji standardów dotycz�cych 
„ja” (Heszen-Niejodek, Gruszczy�ska, 2004, s. 22) – oraz zewn�trzna, która jest 
zorientowana na Wy�sz� Istot�, Energi�, Absolut, Uniwersum (Hill i in., 2000,  
s. 57). Nale�y zaznaczy�, �e definicje zakładaj�ce relacj� z zewn�trznym obiek-
tem s� trudne do zoperacjonalizowania. Aby jednak nie wyklucza� kontekstu 
egzystencjalnego w badaniach nad psychologicznymi aspektami duchowo�ci 
człowieka, mo�na oprze� si� na idei augerezy, uwzgl�dniaj�cej relacj� podmiotu 
z Absolutem (Ostrowski, 2008). Psychologowie z pewno�ci� mog� bada� wy-
obra�enie czy przekonanie jednostki o istnieniu jakiej� Wy�szej Istoty oraz 
wpływ tych�e wyobra�e� na funkcjonowanie człowieka.  

Uwzgl�dniaj�c wy�ej opisane podej�cia, celem ukazania ró�norodno�ci defi-
nicyjnej oraz nadania przejrzysto�ci opisywanych poj��, podj�to si� klasyfikacji 
ró�nych napotkanych w literaturze definicji duchowo�ci – w aspekcie wewn�trz-
nym (w obr�bie „ja”) i zewn�trznym („ja” w relacji z obiektem) (za: Heszen- 
-Niejodek, Gruszczy�ska, 2004), w ramach pi�ciu sfer funkcjonowania czło-
wieka: poznawczej (intelektualnej), emocjonalno-motywacyjnej (behawioralnej), 
do�wiadczeniowej, fizycznej (fizjologicznej) oraz społecznej (za: Hill i in., 2000; 
Socha, 2000; Miller, Thoresen, 2003), co przedstawia tabela. Ze wzgl�du na 
znaczn� liczb� ró�nych definicji przedstawiamy jedynie zarys poszczególnych 
podej�� (gł�bsza ich analiza mie�ci si� w podanych  ródłach). 



JOANNA RÓ	YCKA, KATARZYNA SKRZYPI SKA 106

Tabela klasyfikacyjna: 
definicje noetyczne w ramach pi�ciu sfer funkcjonowania człowieka 

W obr�bie „ja” „Ja” w relacji z obiektem 

S
F

E
R

A
 P

O
Z

N
A

W
C

Z
A

 

– transcendentny stan umysłu, transcendentne 
„self” (Clark, 1983; Schneiders, 1989; Dobro-
czy�ski, 2000; Wilber, 2000) 

– zdolno�� poznawcza (Emmons, 2000) 
– metapoznawcze Ja i metapoznawcze prze-

twarzanie informacji (Brycz, 2009) 
– poszukiwanie znaczenia egzystencjonalnego 

(Doyle, 1992) 
– poszukiwanie uniwersalnej prawdy (Gold-

berg, 1990) 
– �wiatopogl�d, który nadaje sens �yciu (Ar-

gyle, Beit-Hallahmi, 1975) 
– system przekona� (Soeken, Carson, 1987; 

Pepitone, Saffiotti, 1997) 
– zdolno�� prekognicji (Rattet, Bursik, 2001) 
– regulator aktywno�ci człowieka (Hill i in., 

2000; Socha, 2000) 
– dyspozycja, potencjał, który mo�e si� roz-

wija�, atrybut człowieka (Heszen-Niejodek, 
Gruszczy�ska, 2004) 

– relacja człowieka z Bogiem w bada-
niach dotycz�cych modlitwy wstawienni-
czej (Ostrowski, 2010) 

– moralno�� człowieka, etyka bosko�ci, 
wpływ obiektu wiary na przetwarzanie 
informacji (Shweder i in., 1997; Woj-
ciszke, Baryła, 2002) 

S
F

E
R

A
 E

M
O

C
JO

N
A

L
N

O
-M

O
T

Y
W

A
C

Y
JN

A
 

– d��enie do samorealizacji, samodoskonale-
nia, realizacja standardów dotycz�cych „ja” 
(Heszen-Niejodek, Gruszczy�ska, 2004) 

– duchowe potrzeby, warto�ci, d��enia i cele 
(Stra�-Romanowska, 1995; Popielski, 1994; 
Piedmont, 1999) 

– d��enie do niesko�czono�ci, poł�czenia 
z natur� i do doskonało�ci (Emmons, 1999) 

– motywacja do odnalezienia sensu istnienia 
i umiejscowienia siebie w szerszym ontologicz-
nie kontek�cie (Allport, 1950; Shafranske, Gor-
such, 1984; Piedmont, 1999) 

– zajmowanie si� celami ostatecznymi (Tart, 
1975) 

– reguła �ycia osobistego (Emblen, 1992) 
– sposób na radzenie sobie z l�kiem przed 

�mierci� (Greenberg i in., 1986; Piedmont, 1999) 
– docieranie do własnej autentyczno�ci w kon-

tek�cie wszech�wiata (Van Ness, 1996) 

– relacja z Bogiem (Reich, Oser, Scar-
lett, 1999) 

– relacja z Wy�szym Bytem (Peteet, 
1994) 

– transcendentna relacja z Bogiem (Em-
blen, 1992) 

– zwi�zek z Czym� przekraczaj�cym 
„ja” (Thoresen, Harris, 2002; Miller, Tho-
resen, 2003) 

– relacja z Sił� Wy�sz� (Armstrong, 
1995) 

– kontakt z Bosko�ci� (Fahlberg, Fahl-
berg, 1991) 

– orientacja na Wy�sz� Istot�, Energi�, 
Absolut, Uniwersum (Hill i in., 2000) 

– ludzka odpowied! na Bo�� łask�, 
która buduje wzajemn� relacj� z Bogiem 
(Benner, 1989) 

– kontrolowanie Boga (Welton i in., 
1996) 
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S

F
E

R
A

 D
O
�

W
IA

D
C

Z
E

N
IO

W
A – indywidualne do�wiadczenie transcendentne 

(Shafranske, Gorsuch, 1984) 
– subiektywne do�wiadczenie sacrum (Vau-

ghan, 1991) 
– do�wiadczenia mistyczne (Sutich, 1969; 

Clark, 1983) 
– prze�ywanie �wi�to�ci w �yciu (Hill, Par-

gament, 2003) 
– realizacja wiary w �yciu codziennym (Hart, 

1994) 
– do�wiadczenia paranormalne (Thalbourne, 

Delin, 1994) 

– do�wiadczenie duchowej jedno�ci 
z kosmosem (Maslow, 1954) 

– poczucie bycia cz��ci� niepodzielnej 
cało�ci (Goodenough, 1998) 

– zjednoczenie z natur�, z ewolucj�
(Goodenough, 1998) 

S
F

E
R

A
 

F
IZ

Y
C

Z
N

A – duchowo�� ciała (Lowen, 1991) – uzdrowienia fizyczne, złagodzenie 
bólu i choroby pod wpływem modlitwy 
lub medytacji (por. Heszen-Niejodek, 
Gruszczy�ska, 2004) 

S
F

E
R

A
 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 – wpływ duchowo�ci na spostrzeganie i za-

chowanie społeczne jednostki (Pargament, 1990)  
– wpływ duchowo�ci na jako�� �ycia i samo-

poczucie well-being (Bufford, Paloutzian, Elli-
son, 1991) 

– wpływ duchowo�ci na satysfakcj�
w zwi�zkach (Mahoney i in., 1999; Fin-
cham i in., 2008) 

– wpływ tre�ci transcendentnych na za-
chowanie społeczne i podejmowanie decy-
zji ekonomicznych (Shariff, Norenzayan, 
2007) 

W aspekcie wewn�trznym (w obr�bie „ja”), w ramach sfery poznawczej
człowieka, duchowo�� jest definiowana pod k�tem transcendentnego „ja” (Clark, 
1983; Schneiders, 1989; Dobroczynski, 2001; Wilber, 2000), dzi�ki któremu 
człowiek rozwija w sobie wy�sze zdolno�ci metapoznawcze (np. Emmons, 2000; 
Zohar, Marshall, 2001; Brycz, 2009), pomagaj�ce mu w poszukiwaniu znaczenia 
egzystencjalnego (Doyle, 1992; Goldberg, 1990), kształtuj�ce jego system prze-
kona� (spirituals beliefs) (Soeken, Carson, 1987; Pepitone, Saffiotti, 1997; 
Rattet, Bursik, 2001) oraz reguluj�ce aktywno�� człowieka (Hill i in., 2000; 
Socha, 2000). 

W sferze emocjonalno-motywacyjnej duchowo�� oznacza głównie wszel-
kiego typu d��enia celowe: do samorealizacji, doskonało�ci, niesko�czono�ci, 
realizacji standardów dotycz�cych „ja” (Emmons, 1999; Heszen-Niejodek, 
Gruszczy�ska, 2004; Popielski, 1994; Piedmont, 1999) oraz ró�ne motywacje: 
do odnalezienia sensu istnienia i umiejscowienia siebie w szerszym ontologicz-
nie kontek�cie (Allport, 1950; Shafranske, Gorsuch, 1984; Piedmont, 1999) czy 
do radzenia sobie z l�kiem przed �mierci� (Greenberg, Pyszczynski, Salomon, 
1986; Piedmont, 1999). 
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W sferze do wiadczeniowej duchowo�� rozpatrywana jest pod k�tem indy-
widualnego, subiektywnego do�wiadczenia transcendentnego człowieka (Sha-
franske, Gorsuch, 1984, s. 231; Vaughan, 1991, s. 105; Pargament, 1997; Hill, 
Pargament, 2003; Hart, 1994, s. 23) czy ró�nego typu do�wiadcze� paranormal-
nych i mistycznych (Thalbourne, Delin, 1994; Clark, 1983).  

W sferze fizycznej (cielesnej) duchowo�� przejawia si� poprzez ciało czło-
wieka (Lowen, 1991), natomiast w sferze społecznej mo�na raczej mówi� nie  
tyle o samej duchowo�ci, co o jej wpływie na spostrzeganie i zachowanie spo-
łeczne jednostki (Pargament, 1990) oraz na jako�� �ycia (Bufford, Paloutzian, 
Ellison, 1991).  

Je�eli chodzi o aspekt zewn�trzny („ja” w relacji z obiektem), to mo�na za-
uwa�y�, �e duchowo�� definiowana jest jako zjawisko przejawiaj�ce si� głównie 
w sferze emocjonalno-motywacyjnej, gdzie osoba d��y do relacji z wszelkiego 
typu Transcendensem: Bogiem, Wszech�wiatem, Absolutem, Kosmosem, Wy�-
szym Bytem (Reich i in., 1999; Peteet, 1994, s. 237; Emblen, 1992; Thoresen, 
Harris, 2002; Miller, Thoresen, 2003; Armstrong, 1995, s. 3; Fahlberg, Fahlberg, 
1991, s. 274; Hill i in., 2000; Benner, 1989, s. 20). W sferze poznawczej, pod 
wpływem obiektu wiary, kształtuje si� moralno�� (Shweder i in., 1997; Woj-
ciszke, Baryła; 2002), w sferze do wiadczeniowej jednostka do�wiadcza „ducho-
wej jedno�ci z kosmosem” i bycia cz��ci� niepodzielnej cało�ci (Maslow, 1954), 
w sferze fizycznej mo�liwe jest uzdrowienie fizyczne czy złagodzenie bólu i cho-
roby pod wpływem modlitwy lub medytacji (por. Heszen-Niejodek, Gruszczy�-
ska, 2004), a w sferze społecznej duchowo�� wpływa na relacje z innymi lud!mi: 
na satysfakcj� w zwi�zkach (Mahoney i in., 1999; Fincham i in., 2008), na za-
chowania społeczne czy podejmowanie decyzji ekonomicznych (Shariff, Noren-
zayan, 2007). 

Maslow postulował istnienie ponadkulturowego, wy�szego poziomu rozwoju 
„pełni człowiecze�stwa” i zdrowia psychicznego, charakteryzuj�cego osoby 
prawie doskonałe, które okre�lał jako „samorealizuj�ce si� osoby transcendu-
j�ce” (self-actulizing transcenders) (za: Hall, Lindzey, 1990). Według Maslowa, 
człowiek – bez wzgl�du na kultur�, z której pochodzi – naturalnie odczuwa po-
trzeb� transcendencji, rozumian� jako wykraczaj�ce poza potrzeby skupione na 
własnym szcz��ciu d��enie do wyj�cia poza własn� ja!�, przy czym d��enie do 
zaspokojenia tej potrzeby zakłada wkraczanie na wy�sze stany �wiadomo�ci 
(Maslow, 1954). Według Olchanowskiego, duchowo�� odnosi si� do cało�ci 
�ycia psychicznego – �wiadomego i nie�wiadomego, do umysłu, my�li i uczu�.
Wszelki rozwój kulturowy i ewoluowanie naszej �wiadomo�ci mo�liwe jest 
dzi�ki duchowo�ci, poniewa� wpływa ona na moralno�� i sposób traktowania 
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siebie, drugiego człowieka i �wiata natury. Duchowo�� prowadzi człowieka do 
estetycznych, twórczych i etycznych osi�gni�� (Olchanowski, 2006, s. 141). 

Na podstawie opisanych wy�ej definicji, których autorami s� badacze z ca-
łego �wiata, mo�na stwierdzi�, �e duchowo�� jest wa�nym wymiarem funkcjo-
nowania człowieka, warunkuj�cym ludzkie poznanie i ukierunkowuj�ce działa-
nie, którym powinni zainteresowa� si� psycholodzy. 

Uwzgl�dniaj�c ramy i zało�enia psychologii akademickiej, pewn� w�tpli-
wo�� w sensie empirycznym budz� definicje sklasyfikowane na wymiarze ze-
wn�trznym („ja” w relacji z obiektem), gdy� istnienie jakiejkolwiek Wy�szej 
Siły wykracza poza mo�liwo�ci poznawcze nauki (cho� mo�liwe s� badania sa-
mej relacji i były ju� próby eksperymentalnego okre�lenia zwi�zku człowiek– 
–Bóg, Ostrowski, 2010). Definicje ze sfery społecznej, mówi�ce o wpływie 
transcendencji na relacje społeczne, bez zastrze�e� podlegaj� naukowej weryfi-
kacji. Je�eli chodzi o definicje z wymiaru wewn�trznego (procesy dziej�ce si�
w obr�bie „ja”), to wi�kszo�� z nich równie� spełnia kryteria naukowe (oprócz 
na razie nieweryfikowalnych empirycznie dozna� mistycznych i paranormal-
nych), szczególnie poj�cia ze sfery poznawczej i motywacyjnej.  

BADANIA W WYMIARZE NOETYCZNYM 

Cz�sto mo�na si� spotka� z zarzutem metodologicznym, �e duchowo�ci  
w psychice człowieka nie da si� bada� metodami naukowymi, bo z natury jest 
ona nieuchwytna i nie poddaje si� takim badaniom. Jednak przy zało�eniu, �e 
duchowo�� to wła�ciwo�� (atrybut) człowieka, która ma status konstruktu teore-
tycznego czy zmiennej latentnej (Miller, Thoresen, 2003), mo�e by� mierzona za 
po�rednictwem wska ników empirycznych, podobnie jak inteligencja i tempera-
ment (Heszen-Niejodek, Gruszczy�ska, 2004, s. 21). Z punktu widzenia nauki 
akademickiej bardziej zasadne wydaje si� badanie konsekwencji w my�leniu  
i zachowaniu człowieka, jakie tre�ci noetyczne ze sob� nios�.  

Jak do tej pory, dominuj�ce w badaniu duchowo�ci s� metody samoopisowe, 
tj. kwestionariusze (np. Hill, 2005). Jednak coraz cz��ciej stosowane s� proce-
dury eksperymentalne i quasi-eksperymentalne, w których aktywizuje si� tre�ci 
transcendentne (np. Burris, Harmon-Jones, Tarpley, 1997; Shariff, Norenzayan, 
2007). Istniej� tak�e bardziej skomplikowane metody obrazowania pracy mózgu, 
słu��ce ustalaniu zwi�zków pomi�dzy aktywno�ci� centralnego układu nerwo-
wego a indywidualnym do�wiadczeniem duchowym (Zohar, Marshall, 2001). 
Niektórzy autorzy zalecaj� przeprowadza� badania jako�ciowe (jako metod�



JOANNA RÓ	YCKA, KATARZYNA SKRZYPI SKA 110

mniej redukcjonistyczn�), b�d�ce uzupełnieniem bada� ilo�ciowych (Heszen- 
-Niejodek, Gruszczy�ska, 2004). Poniewa� ramy niniejszego artykułu nie po-
zwalaj� na poszerzenie w�tku metodologicznego, przytaczamy tylko kilka przy-
kładów kwestionariuszowych metod: Skala Duchowo�ci (Spirituality Asses-
sment Scale – SAS; Howden, 1992), Skala Satysfakcji Duchowej (Spiritual 
Well-Being Scale – SWBS; Paloutzian, Ellison, 1982) czy Skala Dziennych 
Do�wiadcze� Duchowych (Daily Spiritual Experiences Scale; Underwood, 1999 
– za: MacDonald, 2000). Przegl�d ponad pi��dziesi�ciu metod dost�pny jest  
w artykule MacDonalda (2000) oraz MacDonalda i Friedmana (2002). Z narz�-
dzi polskich mo�na wymieni� Skal� Samoopisu (Heszen-Niejodek, Gruszczy�-
ska, 2004) oraz Test Noo-dynamiki (Popielski, 1994). Aktualnie prowadzone s�
prace nad adaptacj� Transcendentnej Skali Duchowo�ci (Spiritual Transcendence 
Scale – ASPIRES; Piedmont, 1999; Piedmont i in., 2009). Piedmont twierdzi, �e 
noetyczny wymiar osobowo�ci jest szóstym, a wi�c niezale�nym od klasycznych 
pi�ciu wymiarów Costy i McCrae (1992), co wykazuje solidnymi metodologicz-
nie badaniami (Piedmont, 1999, 2007; Piedmont i in., 2009). Piedmont definiuje 
duchowo�� jako indywidualn�, wewn�trzn� motywacj� do odnalezienia sensu 
istnienia i umiejscowienia siebie w szerszym ontologicznie kontek�cie z powodu 
�wiadomo�ci własnej �mierci (Piedmont, 1999, s. 988). Jego narz�dzie do po-
miaru duchowo�ci – Skala Transcendencji ASPIRES (23 pozycje) – mo�e by�
z powodzeniem stosowana w akademickich badaniach w obszarze noetycznym. 
Prace adaptacyjne nad polsk� wersj� tej metody zbli�aj� si� ku ko�cowi (Pio-
trowski, 	emojtel-Piotrowska, Skrzypi�ska i Baran, 2011). 

Badania nad tematyk� noetyczn� rozwijaj� si� głównie w nurcie psychologii 
osobowo�ci i ró�nic indywidualnych, psychologii zdrowia, psychologii mi�dzy-
kulturowej oraz psychologii społecznej. W ramach psychologii osobowo�ci du-
chowo�� traktuje si� jako zło�ony wymiar osobowo�ci (Popielski, 1994; Mac- 
Donald, 2000), gdzie eksploruje si� duchowe Ja (James, 1961; Dobroczy�ski, 
2001; Wilber, 2000) albo proces samorealizacji (Maslow, 1962). MacDonald 
(2000) dokonał cennej analizy czynnikowej i uzyskał zło�ony, pi�ciowymiarowy 
obraz duchowo�ci. Autor wyró�nił: 1) Poznawcz� Orientacj� ku Duchowo�ci 
(Cognitive Orientation Towards Spirituality), 2) Do�wiadczeniowy/Fenome-
nologiczny wymiar (Experiential/Phenomenological Dimension), 3) Egzysten-
cjalne Well-Being (Existential Well-Being), 4) Paranormalne Wierzenia (Para-

normal Beliefs) oraz 5) Religijno�� (Religiousness). Wiele z tych wymiarów 
uzyskuj� te� inni badacze, ale co najwa�niejsze pokazuj� ich zwi�zki z osobo-
wo�ci�. Ponadto jako istotne elementy osobowo�ciowe ukierunkowuj�ce dzia-
łanie bada si� wierzenia (Pepitone, Saffiotti, 1997) i pogl�d na �wiat (Gurycka, 
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1991; Skrzypi�ska, 2002). Duchowo�� bada si� tak�e w paradygmacie ró�nic 
indywidualnych (Zinnbauer, Pargament, Scott, 1999). Przykładowo, w jednym  
z bada� dowiedziono, �e osoby, które postrzegaj� swoj� prac� jako �wi�t� misj�,
osi�gaj� cele w odmienny sposób od osób, które pracuj� po to, aby płaci� ra-
chunki. Badane s� te� ró�nice w zakresie warto�ci duchowych (Saroglou, Mu-
noz-Garcia, 2008).  

Intensywne badania nad wymiarem noetycznym prowadzone s� w ramach 
psychologii zdrowia, w których m.in. analizuje si� wpływ medytacji transcen-
dentalnej i modlitwy na zdrowie (za: Heszen-Niejodek, Gruszczy�ska, 2004).  
W ramach tego paradygmatu prowadzono badania nad korzystnym wpływem 
medytacji na stan emocjonalny i zdrowie (Alexander, Rainforth, Gelderloos; 
1991; Astin, 1997) oraz na redukcj� stresu (Wachholtz, Pargament, 2008). Do-
wiedziono, �e regularna medytacja sprzyja redukcji l�ku i depresji oraz przy-
czynia si� do spadku �miertelno�ci (Koenig, McCullough, Larson, 2001). Dzi�ki 
medytacji wzrasta odporno�� na chroniczny ból (Keefe i in., 2001), ostry ból 
oraz bóle migrenowe (Wachholtz, Pargament, 2008). Badano te� wpływ me-
dytacji na choroby chroniczne (Brookes, Scarano, 1985; Bonadonna, 2003). Oka-
zuje si�, �e aktywizacja duchowo�ci ma wpływ na regulacj� afektywn� (McGuire 
i in., 1998), gdzie dowiedziono redukcji negatywnego afektu poprzez medytacj�
(Wachholtz, Pargament, 2008) oraz wpływu pozytywnych emocji na odczucia 
transcendetne (Saroglou, Buxant, Tilquin, 2008). Prowadzono te� badania nad 
wpływem modlitwy na relacje i satysfakcj� w zwi�zku (Fincham i in., 2008) oraz 
nad zwi�zkiem duchowo�ci z jako�ci� �ycia i zadowoleniem z �ycia (Bufford, 
Paloutzian, Ellison, 1991; Skrzypi�ska, 2002; Kwon, 2008). W ramach psycho-
logii zdrowia mieszcz� si� te� badania nad duchowo�ci� w psychoterapii 
(Leijssen, 2009; Frazier, Hansen, 2009; Post, Wade, 2009). 

Istotnym gruntem do badania psychologicznych aspektów duchowo�ci jest 
psychologia mi�dzykulturowa, gdzie bada si� ró�nice w duchowo�ci ludzi 
Wschodu i Zachodu, np. ze wzgl�du na odmienne konstrukcje „ja” (Kwon, 
2008). Zachodni badacze staraj� si� czerpa� idee z duchowo�ci wschodniej 
(Jung, 1958; Berger, 1962; Shapiro, Zifferblatt, 1976; Kato, 2005; Thurman, 
2005; Davidson, 2005; Wallace, Shapiro, 2006; Ekman i in., 2005), która neguje 
istnienie trwałej osobowo�ci czy ego. Według psychologii Wschodu istnieje je-
dynie nieosobowy zbiór procesów, które powstaj� i przemijaj�, gdzie jedynie 
złudzenie istnienia osobowo�ci wyrasta z wzajemnego przemieszczania si� i zle-
wania tych nieosobowych procesów: „ludzka osobowo�� jest jak rzeka, która 
zachowuje stały kształt i pozorn� to�samo��, chocia� nawet pojedyncza kropla 
nie jest tym samym, czym była przed chwil�” (Hall, Lindzey, 1990, s. 333). 
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Istnieje te� dziedzina psychologii, w której �cie�ki wschodniej praktyki ducho-
wej przeplataj� si� z systemami psychoterapii zachodniej (Watts, 1961; Vinge, 
1995). Powy�szy przegl�d dziedzin badaj�cych duchowo�� nie został wyczer-
pany ze wzgl�du na ograniczone ramy niniejszego artykułu. Jednak bardziej cho-
dzi tu o nakre�lenie współczesnych tendencji towarzysz�cych eksploracji ducho-
wo�ci ni� o szczegółowy przegl�d tematyki. 

PERSPEKTYWA NOETYCZNA 

Duchowo�� mo�e by� definiowana jako perspektywa noetyczna, czyli rama 
poznawcza zawieraj�ca tre�ci noetyczne, poprzez któr� człowiek spostrzega sie-
bie, innych i otaczaj�c� go rzeczywisto�� oraz która wpływa na funkcjonowanie 
psychiczne i prowadzi do okre�lonego zachowania społecznego. W perspektywie 
noetycznej jednostka wykracza poza granice swego Ja w relacji z innymi, moty-
wowana przez uniwersalne warto�ci i zało�enia. Tak zdefiniowana duchowo��
jest mo�liwa do operacjonalizacji i mo�e by� poddawana manipulacji ekspery-
mentalnej poprzez aktywizacj�. Aktywizacja perspektywy noetycznej z kolei 
umo�liwia pomiar efektów wywołanych w przetwarzaniu informacji czy w za-
chowaniu społecznym. Perspektywa noetyczna mo�e mie� zwi�zek z metapo-
znawczym przetwarzaniem informacji (Brycz, Karasiewicz, 2011) oraz wpływa�
na samoregulacj� oraz procesy emocjonalne (Koole i in., 2010) w tym sensie,  
�e człowiek spostrzega i do�wiadcza sam siebie z metaperspektywy, w relacji  
z innymi i ze �wiatem. Perspektywa noetyczna prawdopodobnie jest społecznie 
uwarunkowanym filtrem, co oznacza, �e mo�e zawiera� ró�ne tre�ci w zale�no�-
ci od kultury i powodowa� odmienne konsekwencje. W zwi�zku z powy�szym 
Ró�ycka zakłada, �e u osób religijnych perspektyw� noetyczn� mo�na aktywi-
zowa� za pomoc� tre�ci religijnych (w zale�no�ci od wyznania), natomiast  
u osób niereligijnych – poprzez tre�ci niezawieraj�ce symboliki religijnej (np. 
poprzez aktywizacj� poczucia jedno�ci z otaczaj�cym �wiatem, za: Piedmont, 
1999). Sytuacja mo�e by� równie� odwrotna w takim sensie, �e pewne czynniki 
społeczne mog� prowadzi� do wzrostu przetwarzania i dost�pno�ci tre�ci 
noetycznych. 

Perspektywa noetyczna mo�e równie� odmiennie wpływa� na spostrzeganie 
interesów w sytuacji dylematów społecznych w tym sensie, �e łatwiej jest do-
strzec interes wspólny. Przemawia za tym wynik uzyskany przez Ró�yck� na 
próbie mi�dzynarodowej (Ró�ycka, Wojciszke, 2006, 2009, 2010; Ró�ycka, 
Boski, Wojciszke, 2011), gdzie wiara w gr� o sumie zerowej, jako przekonanie  
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o antagonistycznej naturze ludzkich interesów, korelowała ujemnie z kulturo-
wym wymiarem Duchowo ci Leunga i Bonda (2004). 

O konsekwencjach, jakie niesie ze sob� perspektywa noetyczna, przekonuj�
liczne badania eksperymentalne. W jednym z bada� wykazano, �e osoby, które 
spostrzegaj� relacje z bliskimi z perspektywy duchowej, inaczej buduj� swoje 
relacje w porównaniu z tymi, które nie maj� takiej orientacji, a pary, które opi-
sywały swoje mał�e�stwo jako oparte na warto�ciach duchowych, deklarowały 
wy�szy poziom satysfakcji mał�e�skiej i bardziej efektywne strategie radzenia 
sobie z problemami ni� pary, które postrzegały siebie w mniej duchowym 
�wietle (Mahoney i in., 1999). W innym badaniu okazało si�, �e sama deklaracja 
motywacji rozwoju duchowego skutkuje odmiennym zachowaniem w porówna-
niu z osobami bez takiej deklaracji (Pargament, 1997), mniejsz� skłonno�ci� do 
ruminacji, mniejsz� ilo�ci� konfliktów wewn�trznych oraz wy�szym poziomem 
emocji pozytywnych (np. Neyrinck i in., 2006). 

W obszarze zwi�zanym z teori� opanowywania trwogi (Terror Menagement 

Theory, Greenberg, Pyszczynski, Solomon, 1986) znane s� liczne eksperymenty 
obrazuj�ce, jak istotnym czynnikiem jest duchowo�� w redukowaniu l�ku przed 
�mierci� (Norenzayan i in., 2008). W jednym z eksperymentów społecznych 
aktywizacja konceptu Boga skutkowała wzrostem zachowa� prospołecznych  
w grze ekonomicznej. Okazało si�, �e po zaktywizowaniu tre�ci duchowych oso-
by decyduj�ce o podziale finansowym wi�cej pieni�dzy oferowały drugiej oso-
bie, mimo i� poprzednie badania wykazały znacznie wi�kszy poziom egoizmu 
w�ród graczy. Aktywizacja tre�ci duchowych znacznie zwi�kszała wi�c zacho-
wania prospołeczne nawet wobec obcych i redukowała egoizm (Shariff, Noren-
zayan, 2007). Podobny efekt uzyskano w badaniach, w których aktywizacja 
tre�ci noetycznych zwi�kszała uczciwo�� społeczn� (Randolph-Seng, Nielsen, 
2007), skutkowała wzrostem zachowa� charytatywnych (Pichon, Boccato, Saro-
glou, 2007) oraz sprawiała, �e ludzie przypisywali mniejsze autorstwo swoim 
działaniom (Dijksterhuis i in., 2008). 

Aktywizacja tre�ci duchowych nie zawsze jednak daje pozytywnie warto-
�ciowane reakcje. Na przykład badania Koprowskiej i Boskiego, cytowane  
w Kulturowych ramach zachowa! społecznych (Boski, 2009, s. 487-490) wy-
kazały, �e ekspozycja tre�ci religijnych (ikon) prowadziła do spadku tolerancji.  
Z kolei aktywizacja uczu� zwi�zanych z sytuacj� społecznego wykluczenia pro-
wadziła do silniejszej wiary w Siły Wy�sze, anioły i duchy (Epley i in., 2008).  
W innym badaniu brak mo�liwo�ci przetwarzania tre�ci noetycznych podczas 
do�wiadczania dysonansu poznawczego sprzyjał prze�ywaniu negatywnego 
afektu (Burris, Harmon-Jones, Tarpley, 1997). Badania Epleya i współautorów 
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(2009) pokazały swoisty egocentryzm, którym osoby „zabarwiaj�” Boga w tym 
sensie, �e przypisuj� Bogu cechy i pogl�dy, które sami wyznaj�.

Wa�nym krokiem w badaniach nad duchowo�ci� człowieka wydaje si� mo�-
liwo�� aktywizacji perspektywy noetycznej po to, by bada� konsekwencje, jakie 
ona ze sob� niesie. W jednym z bada� Ró�ycka aktywizowała perspektyw�
noetyczn� poprzez układanie zda� z lu!nych wyrazów. Procedura aktywizacji 
oparta była na manipulacji Srull i Wyer (1979 – za: Shariff, Norenzayan, 2007), 
w której osoba badana była proszona o uło�enie logicznego zdania, usuwaj�c 
jedno niepasuj�ce do kontekstu słowo. Przykładowo, słowa „deser, boski, był, 
widelec, ten” tworzyły zdanie „ten deser był boski”. Pi�� zda� zawierało słowa 
aktywizuj�ce perspektyw� noetyczn� (boski, dusza, Bóg, �wi�ta, anioł), a pozo-
stałe pi�� zda� zawierało tylko neutralne słowa niezwi�zane z duchowo�ci� czy 
religi�. Okazało si�, �e duchowo�� jest swoistym inhibitorem l�ku przed �mierci�
i wpływa na konsumpcj� dóbr materialnych (	emojtel-Piotrowska i in., 2010). 
Aktualnie Ró�ycka prowadzi badania nad pomiarem aktywizacji perspektywy 
noetycznej za pomoc� czasów reakcji (Lexical Decision Task); wyniki zostan�
opisane w kolejnym artykule. Pomiar aktywizacji perspektywy noetycznej pole-
gał na mierzeniu czasu rozpoznawania słów kryterialnych vs neutralnych vs nie-
słów, gdzie słowa kryterialne zostały wyodr�bnione na podstawie wcze�niej-
szych eksperymentów Meiera i współautorów (2007), który dowiódł, �e bosko��
kojarzona jest za pomoc� słów abstrakcyjnych, zwi�zanych z wysoko�ci� oraz 
jasno�ci�.

Uwzgl�dniaj�c wy�ej opisane badania, widoczne si� staje, �e tak zdefinio-
wana duchowo�� poddaje si� manipulacji eksperymentalnej, a aktywizacja per-
spektywy noetycznej prowadzi do okre�lonych konsekwencji poznawczo-spo-
łecznych (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), mieszcz�cych si� w ra-
mach psychologii akademickiej. 

DALSZE PERSPEKTYWY I OGRANICZENIA

Przedstawiona w powy�szym przegl�dzie charakterystyka i systematyka po-
j�� zwi�zanych z perspektyw� noetyczn� nie wyczerpuje tematu. Celem artykułu 
było ukazanie ró�norodno�ci definicyjnej, jak równie� wprowadzenie klasyfika-
cji porz�dkuj�cej terminologi� celem przygotowania tła teoretycznego dla dal-
szych bada� eksperymentalnych. Klasyfikacja obejmuje definicje, do których 
udało si� dotrze� autorkom, co nie oznacza, �e zostały uwzgl�dnione wszystkie 
interpretacje. Mo�liwa jest aktualizacja klasyfikacji za jaki� czas, w miar� do-
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cierania do kolejnych definicji. Przedstawione metody do badania duchowo�ci 
nie wyczerpuj� tematu, równie� metodologii nale�ałoby po�wi�ci� osobn�
publikacj�.

W ramach prezentacji dalszych perspektyw nale�y podkre�li�, �e wi�kszo��
kwestionariuszy stosowanych do pomiaru duchowo�ci powstała na gruncie ame-
ryka�skim, który cechuje si� zupełnie inn� kultur� i mentalno�ci� w porównaniu 
z Polsk� (por. La Cour, Hvidt, 2009; Boski, 2009). Dlatego w pełni uzasadnione 
wydaj� si� prace nad konstrukcj� nowych narz�dzi, i s� one ju� prowadzone 
(Piotrowski i in., 2011), oraz adaptacja uznanej na �wiecie skali Piedmonta 
(1999, Piedmont i in., 2009), która umo�liwia badanie ró�nic mi�dzykulturo-
wych w wymiarze noetycznym. Istotne wydaje si� wprowadzenie nowego termi-
nu perspektywy noetycznej, która mie�ci si� w ramach psychologii akademickiej 
głównego nurtu, jednak potrzebny jest teraz szereg bada� eksperymentalnych 
ukazuj�cych konsekwencje oraz wpływ tre�ci noetycznych na psychologiczne 
funkcjonowanie człowieka. Na zako�czenie warto raz jeszcze podkre�li� uniwer-
salno�� problematyki duchowo�ci oraz mo�liwo�� jej naukowego eksplorowania, 
gdy� rozpoznawanie specyfiki zachowa� i funkcjonowania psychologicznego lu-
dzi w obszarze noetycznym (niezale�nie od religijno�ci) zdaje si� poznawczo do-
niosłym i wielce u�ytecznym zadaniem psychologii. 
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THE NOETHIC PERSPECTIVE  

IN HUMAN PSYCHOLOGICAL FUNCTIONING 

S u m m a r y

This article aims at clarification of notions associated with the noethic dimension of human functio-
ning and at terminological systematization in this area. The article presents a critical approach to  
some of the definitions found in the literature and proposes a new term – “the noethic perspective”.  
In the classification of the definitions, the internal (within the self) and external (self in relation 
to others) aspect was taken into account, within five psychological spheres of human functioning: 
cognitive (intellectual), emotional-motivational (behavioral), experiential, physical (physiological) 
and social. 

Key words: spirituality, noethic perspective, psychology.


