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UVOD

V dotični nalogi bomo raziskovali kompleksnost interakcije religioznega izkustva in
razvoja posameznika (z raznimi vplivi, ki vodijo in sooblikujejo posameznikov razvoj,
predvsem religiozen, duhoven, spiritualen). Gre za široko polje, ki vključuje
antropologijo, filozofijo, teologijo, nevrologijo, psihologijo, sociologijo (in druge),
čeprav se bomo mi osredotočili na slednje tri (vključno s teologijo kot četrto, ki jo bomo
motrili z malo drugačnega zornega kota, kot bi morda bilo pričakovati). Skušali bomo
podati različne pristope, njihove teorije, empirične raziskave – dokaze in zaključke leteh s strani raznih avtorjev. Delo nas bo tako vodilo od teorij do dejanskega skorajda
razumevanja religioznega izkustva kot takega. To polje študij, raziskovanj ima mnogo
'nevšečnosti'. V te zadeve se ne bomo poglabljali preveč, čeprav bomo mestoma nanje
opozorili. Sama zasnova in že sam naslov dela pa pove, o čem bo tekla beseda.
Če smo kot laiki privrženci teorij ali nas bolj kot vse ostalo fascinirajo dokazi ali še
bolje izkustva, izkušnje na lastnem primeru ali tujem, smo na pravem mestu, saj bo
naloga ponudila prav to. Praktičnost in jasno teoretičnost. A namen naloge ni samo to.
Namen naloge je pokazati, predstaviti in se soočiti s smermi, ki morda niso najbolj
poznane, znane v svetu ali vsaj v Sloveniji. Predvsem temu bomo namenili drugi del
dela – nevroteologiji, ki, ko jo omenimo 'vsakdanjim ljudem, na široko pogledajo in
vprašajo 'kaj pa je to'. Ampak pustimo to za kasneje.
Zdaj bomo pogledali, kaj naloga zajema, s čim se ukvarja, kakšna je njena zasnova,
kakšen njen namen. Pravzaprav je namen težko opredeliti, vsaj za nas, ki nismo
znanstveniki. Na tem nivoju lahko samo predstavimo misli ljudi, ki na tem polju kaj
veljajo. Si pa bomo v zaključku drznili zavzeti svoja stališča, svoje poglede, ne glede in
vsemu navkljub.
Psihološko proučevanje religije in religioznega izkustva s pomočjo empiričnih raziskav
odpira širše polje razumevanja interakcije religioznega izkustva (religije) in
posameznika ter njegov razvoj; lahko gre za 'napredovanje' ali, kot bomo videli,
'nazadovanje' v smislu opustitve vere, verovanja, religioznosti.
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Kljub številnim raziskavam med temi povezavami – vplivi in učinki, ni enoznačnega
odgovora ali recepta, zato to polje potrebuje še dodatne utemeljitve in korelacije
pravzaprav na vseh področjih človekovega življenja. Religija namreč ni ena od ostalih
komponent, temveč je bistvena za človeka kot bitje, kar nam priča že sama zgodovina.
V prvem delu naloge, ki ima bolj psihološko naravo (podlago), bomo najprej pogledali,
kaj je psihološko preučevanje religije in s kakšnimi omejitvami se soočajo raziskovalci.
V nadaljevanju se bomo sprehodili skozi obdobje otroštva, adolescence in odraslosti in
pri vsakem od teh skušali izpostaviti njegove glavne značilnosti, težave oziroma izzive.
V ta namen se bomo poslužili teoretičnih temeljev in številnih raziskav, ki nam bodo
pomagale podrobneje osvetliti to polje življenja. Pri obdobju otroštva in njegovem
razumevanju se bomo opirali na teorije religioznega in duhovnega, spiritualnega razvoja
ter njihove različice več avtorjev, kar že nakazuje problem kompleksnosti izbrane teme.
Predstavili bomo tudi teorijo socializacije in vse, kar ji pritiče; vlogo staršev v
socializacijskem procesu, kakšno vlogo igrajo stili starševstva, kakšen pomen ima
navezanost. Pogledali bomo tudi, kako se pri otroku razvija podoba Boga, kakšni so
otroški koncepti molitve in nenazadnje, kakšna so religiozna izkustva v otroštvu.

Nadaljevali bomo v obdobje adolescence in tudi tukaj predstavili razne dejavnike, ki
vplivajo tako na oblikovanje religioznosti, duhovnosti, spiritualnosti kot na sam
posameznikov razvoj. V tem smislu bomo govorili o vplivu staršev, vrstnikov,
izobrazbe in o ostalih dejavnikih ter nakazali na težave pri študijah teh vplivov. Težko
je namreč določiti težo posameznih vplivov, saj se velikokrat prepletajo, čeprav se
večina raziskovalcev strinja, da so starši glavni medij pri posredovanju religije otroku, a
kot bomo videli, ni vedno tako, saj obstajajo izjeme – svetle in temne. Dotaknili se
bomo tudi apostazije ali odpadništva, njegovih tipov ter razlogov, da v tem obdobju do
tega prihaja.

Apostazijo bomo obravnavali tudi v obdobju odraslosti, vendar, kot bomo videli, do nje
tukaj prihaja iz drugačnih razlogov. Nakazali pa bomo tudi razliko med odpadništvom
in prestopom v drugo vero ter nakazali težave, vzroke in posledice medverskih porok.
Ker je obdobje odraslosti tudi obdobje družinskega življenja, zakona in ljubezni, bomo
premotrili tudi te vidike v povezavi z religijo in religioznim izkustvom.
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V drugem delu naloge pa bomo svojo pozornost iz bolj psiholoških perspektiv
premaknili na nevrološko perspektivo ali nevroznanstveno podlago razumevanja in
dojemanja religioznega izkustva kot takega. Ta pristop bo temeljil predvsem na
nedavno nastali (pod)disciplini nevrologije, tako imenovani nevroteologiji, ki nam do
neke mere odpira širše polje razumevanja prav religioznega izkustva in tudi mističnega
(kar je pomembno za namen naše naloge), hkrati pa s pomočjo raziskav nakazuje na
hipotetične rešitve in možnosti razumevanja religije, razumevanje človeka v odnosu do
religije in duhovnosti, spiritualnosti. Tudi tukaj bomo podali stališča različnih avtorjev,
čeprav se bomo najbolj opirali na A. Newberga in njegove sodelavce. Najprej bomo
tako v grobem skušali pojasniti, kaj nevroteologija sploh je, kaj lahko doprinese k
razumevanju religioznega in spiritualnega fenomena, nakazali pa bomo tudi na njene
omejitve, težave ter na njen vzgib dialoga med znanostjo in religijo.
Pot nas bo tako počasi pripeljala do zadnjega poglavja, po našem mnenju bistvenega za
nalogo, ki govori o misticizmu (ki verjamemo, da je in bo srčika vsake religije), kjer
bomo ponovno soočeni z različnimi pogledi na mistiko kot tako, njenimi različnimi
definicijami. S pomočjo avtorjev bomo skušali nakazati na to, da misticizem ni
'patološki izrastek' ali deviacija posameznikovega fizičnega, psihološkega in
mentalnega zdravja, kot bi morda nekateri želeli misticizem predstaviti, čeprav bomo
pogledali tudi te primere. Misticizem bomo tako predstavili kot vrh ali vrhunec
religioznega življenja. V zaključku naloge pa bomo poskušali podati sintezo ter
objektivno-subjektivni pogled na izbrano temo, čeprav na žalost ne bo znanstvena,
temveč skrajno in zgolj laična.
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1. PSIHOLOŠKO PREUČEVANJE RELIGIJE

Na vprašanje, zakaj naj bi psihologi preučevali religijo, avtorji Hood, Hill in Spilka
podajo zelo enostaven odgovor. ''Religija je nadvse pomembna mnogim ljudem in
veliko fascinantnih vedenj je izvedenih v njenem imenu. Religija je sestavni del veliko
aspektov človeške eksistence, obstoja. Obkrožamo se z duhovnimi referencami,
ustvarjamo razmere, v katerih je sveto prebujeno, da bi izrazilo pomen pomembnih
življenjskih dogodkov. Rojstvo je posvečeno s krstom ali obrezovanjem. Poroke so
posvečene preko duhovništva, ki interpretira vlogo moža in žene preko religioznih
terminov – religije (vere). Religija tudi pomaga ljudem, da se soočijo s smrtjo, z njenimi
podobami in 'vedenjem' o posmrtnem življenju, kjer prevladata dobrota in pravica. Za
druge pa podobe pekla in prekletstva lahko zaostrijo strah pred smrtjo. V nekaterih
religijah je govora tudi o koncu časov, a je vernikom zagotovljeno vstajenje. Seveda je
religija tesno povezana tudi z vsakdanjim življenjem, vključno z različnimi prepričanji
in vedenji'' (Hood, Hill in Spilka 2009, 1-2). V islamskem svetu preko zvočnika kličejo
k molitvi večkrat na dan in v nekaterih kulturah lahko vidimo ljudi, ki molijo na
pločniku. Celo v bolj sekularnih družbah je religija prisotna; pa naj gre za privatno
meditacijo in molitev ali prakso obiskovanja cerkva, templjev. Ne glede na kraj ali čas
je religija vseprisotna in vpliva na življenje ljudi. Religija, vključno s spiritualnostjo,
duhovnostjo, pa ima tudi moč oziroma sposobnost iz ljudi izvabiti najslabše in
najboljše. Vsakodnevno mediji poročajo o religioznih konfliktih po svetu zaradi
zadržkov do različnih ver, veroizpovedi. Mnogi socialni problemi prihajajo iz naslova
konfliktov med religioznimi skupinami in samo v nedavni zgodovini smo lahko bili
priča tragedijam, ki so samo del celotne zgodbe. Po drugi strani pa je religija tudi
neločljivo povezana z altruističnim (nesebičnim) in pomagajočim vedenjem. Ljudje v
stiski se zatekajo k bogovom, ko potrebujejo pomoč in veliko se jih čuti okrepljenih s
svojo vero. Poleg tega si člani cerkve, templja ali mošeje pogosto pomagajo in
organizirajo pomoč v skupnosti, ko pride do kakšne katastrofe, kar kaže na to, da v
takšnih dogodkih pogosto presegamo razlike v verovanju in ljudje različnih ver stopijo
skupaj v imenu višjega dobrega. Socialni psiholog Gordon Allport, ki je tudi vodilni
učenjak na področju psihološke študije religije, je nekoč dejal: ''Vloga vere je
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paradoksalna. Ustvarja (gradi) predsodke in jih ne-ustvarja(ruši)'' (navedeno Hood, Hill
in Spilka 2009, 2). Tako ima religija (po avtorjih) obe – svetlo in temno stran.

1.1 Kaj je psihologija religije?
Psihologi religije želijo vedeti, kaj je religija psihološko. V nadaljevanju bomo skušali
osvetliti mnoge poti, s katero vera posameznika vpliva na posameznikovo življenje.
''Religija je funkcionalna: izraža in služi mnogim individualnim, socialnim in kulturnim
potrebam. Čeprav proučuje osebo v socio-kulturnem kontekstu, se primarno osredotoča
na posameznika. To razlikuje psihološko analizo od sociologije in antropologije, ki
proučujeta religijo v družbi in kulturi, čeprav je včasih razliko težko narediti'' (Hood,
Hill in Spilka 2009, 3). Razumevanje ljudi je poglavitni cilj psihologije. To skušajo
psihologi doseči s preučevanjem človekove motivacije, njegovega spoznavanja in
vedenja.

1.1.1 Razumevanje omejitev
Avtorji (Hood, Hill in Spilka) pravijo, da moramo razumeti, da obstaja velika razlika
med religijo per se in religioznim vedenjem, motivacijo, percepcijo, kognicijo –
spoznavanjem in tukaj bomo preučevali to, ne religije kot take. Prav tako pa pravijo, da
se morajo psihologi religije zavedati svojih mej, omejitev. Psihološko proučevanje
religije ne more direktno odgovoriti na vprašanje resnice, ki je trjena v različnih
religijah, lahko pa ponudi vpoglede v to, zakaj se posameznik drži določenega
verovanja, se udejstvuje določenega religioznega vedenja, ampak to ne pove nič
direktnega (neposrednega) o resnici, ki leži pod (se skriva) specifičnim verovanjem in
vedenjem. Tukaj ne bomo govorili o Bogu in ostalih božanskih bitjih, tudi ne o
svetovnih pogledih na cerkve. Ne bomo vstopali v debate vere, ene teologije nasproti
drugi, niti v debate religije nasproti znanosti. Ne bomo se spraševali o religioznih
tradicijah ali spisih. V tem prvem delu bo naš vir psihologija kot socialna in vedenjska
znanost.
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1.1.2 Nujnost teorije
Znanje je potrebno smiselno razporediti in teorije lahko pripeljejo do te potrebne
razporeditve. Tako je teorija ključnega pomena za empirični pristop. Socialni psiholog
Kurt Lewin je rekel, da ''nič ni tako praktično kot dobra teorija'' (navedeno Hood, Hill in
Spilka 2009, 6). Teorije so poti, ki jih imamo, da organiziramo naše misli in ideje, tako
da imajo podatki, ki jih zberemo, smisel. Brez teorij imamo malo več kot naključno in
zmedeno kolekcijo rezultatov raziskav. Tako moramo razviti teorije, da nam povedo,
kateri faktorji ali spremenljivke so ali niso primerni, ko ponovno pregledamo določene
probleme, vprašanja. Teorije bi morali najprej oblikovati v interakciji z vsemi
razpoložljivimi podatki, nato pa jih je treba uporabiti za usmerjanje raziskav. Ampak od
kod pa prihajajo teorije? Glavni vir psihologije religije je navadno psihologija –
predvsem (prvotno) psihologija osebnosti in socialna psihologija, čeprav so klinična,
razvojna in kognitivna psihologija tudi prispevale k teoretičnemu temelju.

1.2 Ali lahko religijo sploh definiramo?
Vsak poizkus definirati religijo se takoj znajde v težavah. Še kar zaupamo mislim o tem,
kaj je religija, ko govorimo o judovsko-krščanski tradiciji ali o islamu, ampak če
pomislimo na religije v Aziji, Afriki, Polineziji, Severni Ameriki, Evropi, pa se hitro
znajdemo pred težavo. Religija lahko obsega nadnaravno, nenaravno, teizem, deizem,
ateizem, monoteizem, politeizem, končna in neskončna božanstva; prav tako vključuje
prakse, verovanja in rituale. James M. Nelson pravi, da religija obstaja že od
prehistoričnih časov in je bila vedno središče človekovega izkustva in je obstajala v
vseh družbah. Sam termin religija se tradicionalno nanaša na vse aspekte človekovega
odnosa z božanskim ali transcendentnim, ki je večje od nas ter vir in cilj človekovega
življenja. Dandanes pa učenjaki religijo opredeljujejo kot dejavnost ali način življenja,
ki vključuje določene navade, prakse, kreposti, namene, želje, zaveze, prepričanja in
način razmišljanja ter skupnega življenja. Religija tako nima opravka samo s
transcendenco, ki je 'zunaj', ampak tudi z imanenco, življenjem tukaj in sedaj,
vsakodnevnim izkustvom in praksami. Krščanstvo vsebuje oboje: transcendentalnega
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Boga, ki je lahko najden tudi okoli nas. Religija je tako multidimenzionalna, in če jo
želimo razumeti, jo moramo gledati v njeni kompleksnosti.
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2. RELIGIOZNI IN DUHOVNI RAZVOJ V OTROŠTVU

2.1 Stopenjske teorije religioznega in duhovnega razvoja
2.1.1 Vpliv Piageta
Piaget je trdil, da 'kognitivni razvoj' vključuje vrsto stopenj (faz). Začenši l. 1920 je te
stopnje preučeval delno s tem, ko je sedel na vogalu ulice in se igral s frnikulami (in
drugimi igrami) s svojimi in ostalimi otroki; jih spraševal o pravilih vsake igre in jim
podajal 'probleme', da so jih otroci reševali. Ugotovil je, da otroci iste starosti podobno
razmišljajo – podajajo podobne odgovore. Tako je sklenil, da obstajajo štiri glavne
stopnje – faze kognitivnega razvoja, ki odražajo splošno sposobnost otrok različnih
starosti.
1. Senzomotorična stopnja – faza (0–2 leti)
V tej fazi otroci razumejo, dojemajo stvari skozi svoje senzorične in motorične
interakcije s svetom, ki jih obdaja (z dotikanjem in gledanjem stvari ter dajanjem teh
stvari v usta). Skozi to obdobje dojenčki spoznavajo, da predmeti obstajajo še naprej,
čeprav več niso tukaj zaznani (stalnost objekta, predmeta), in tudi, da dojenčki razvijejo
strah pred tujci (''anksioznost pred tujci''). Obe ti kognitivni spremembi se pojavita pri
približno osmih mesecih.
2. Predoperativna stopnja – faza (2–7 let)
V tej fazi otroci živijo v zelo egocentričnem svetu in ne zmorejo videti stvari iz druge
perspektive. Predstavljajo stvari z jezikom, besedami in številkami, vendar jim
primanjkuje logičnega mišljenja, miselnih operacij in ne zmorejo dojeti več kot enega
odnosa naenkrat. Tako so otroci v tej fazi nagnjeni k napakam, še posebno pri konceptih
ohranjanja. Težko dojamejo stvari kot npr. volumen, masa, da dolžina predmeta ostane
enaka ne glede na to, če le-ta spremeni zunanjost (barva). Npr., če enako količino
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tekočine zlijemo v visok in tanek kozarec ali pa v širšega in plitkejšega, otrok ne bo
razumel, da je v obeh kozarcih enako tekočine, saj se mu bo za tanjšega in višjega
zdelo, da je notri več tekočine, saj 'izgleda večji'.

3. Konkretno operativna faza (7–12 let)
Skozi to fazo otroci razumejo koncept ohranitve (očuvanja), kar jim je v prejšnji fazi
povzročalo toliko težav. Prav tako so zmožni logično gledati na določene dogodke,
razumejo analogije – podobnosti in izvajajo matematične operacije, ki vključujejo
reverzibilnost (npr. 4 + 3 = 7, torej 7 – 3 = 4).

4. Formalno operativna faza (12 let in dalje)
Ta zadnja faza omogoča odmik v miselnih procesih, starejši otroci so sposobni
kompleksnega abstraktnega mišljenja, vključujoč hipotetično; npr. s posplošitvijo
potencialnih rešitev problema, ustvariti načrt za sistematične preizkuse različnih
možnosti in tako priti do 'pravilne' rešitve.
Piagetovi predlogi niso ubežali kritiki, saj je predpostavljeno, da je vsaka faza grajena
na prejšnji, kar pa ima neposredno zvezo z religioznim in duhovnim razvojem. Npr. trdi,
da otroci niso zmožni kognitivno razumeti kompleksnih in abstraktnih konceptov, ki so
vključeni v večino religij in v svet odraslih. Piaget ni neposredno pisal o 'religiozni
rasti', razvoju pri otrocih, čeprav je napisal knjigo o moralnem razvoju. Tako, da je bila
ta povezava med kognitivnimi fazami ter aplikacijo na religijo in duhovnost prepuščena
drugim.
.

2.2 Aplikacija Piagetovih faz na religiozni in duhovni razvoj
2.2.1 Elkindov pristop
David Elkind je predpostavil, da je religija naravni rezultat mentalnega – miselnega
razvoja, tako da biološke korenine intelektualnega razvoja (rasti) vplivajo – sovplivajo
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na posameznikove izkušnje, izkustva. Natančneje, Elkind je predlagal, da so te štiri
bazične zaporedne komponente inteligence

(ohranjanje

–

ohranitev, iskanje

predstavljanja, iskanje odnosov, iskanje razumevanja) ključne v religioznem razvoju, in
da je to zaporedje paralel – vzporednic kognitivnih faz, ki jih opisuje Piaget.
V treh različnih študijah je Elkind postavil serijo vprašanj judovskim, katoliškim in
protestantskim otrokom v zvezi z njihovim razumevanjem religiozne identitete in idej.
Npr. v študiji iz l. 1961 je judovskim otrokom postavljal vprašanja, kot so: 'Si Jud? Kaj
te dela Juda? Ali je lahko mačka ali pes Jud? Zakaj? In kako postaneš Jud?' Elkind je
odkril precejšnjo podobnost (v letih otrok), kako so se odzvali na takšna vprašanja (vse
tri religije). Razvoj religioznih idej se zdi paralelen – vzporeden s Piagetovimi štirimi
kognitivnimi fazami. Pri otrocih (5–7let) se zdi, da je njihova veroizpovedna pripadnost
absolutna. Nekaj let kasneje (7–9 let) so bile religiozne ideje, predstave konkretne. Za
religiozno pripadnost se zdi, da je določena z ali preko družine, v katero je otrok bil
rojen. Če je npr. katoliška družina imela mačko, je otrok mislil, da je tudi mačka
katolik. V naslednji fazi religioznega razvoja (10–14) otroci očitno začnejo razumeti
kompleksnosti religioznih praks in ritualov in lahko si zamislijo, da oseba spremeni
svojo religijo, saj razumejo religijo v smislu, da prihaja iz notranjosti osebe in ni
določena od zunaj. Tu se očitno pojavi abstraktno in razlikovalno religiozno
razmišljanje. Elkind za konec zaključi, da otroci pred dvanajstim letom niso zmožni
abstraktnega 'odraslega' mišljenja.
David in Sally Elkind (1970) sta kasneje preučevala 149 devetošolcev, ki sta jih prosila,
da se odzovejo na vprašanja kot: 'Kdaj se počutiš najbližje Bogu? Si že kdaj imel
izkustvo, da si čutil, da si posebej blizu Bogu?' Prvo vprašanje se navezuje na
ponavljajoče religiozne izkušnje in drugo na močnejša religiozna izkustva. Zaključila
sta, da je večina sodelujočih mnenja oziroma štejejo svojo religiozno izkustvo kot
pomemben del svojega življenja, čeprav se mnogi upirajo formalni religiozni aktivnosti
in udejstvovanju. Od vseh jih je 92 % imelo ponavljajoče religiozne izkušnje in 76 %
jih je imelo močnejša (globlja) religiozna izkustva.
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2.2.2 Tamminenove raziskave
Kalevi Tamminen je proučeval več kot 3.000 finskih otrok in adolescentov. Te študije
so naredile korak naprej od tradicionalno kognitivnih faz razvoja, saj so raziskovale
pomen in zapletenostih religioznih izkušenj v otrokovem življenju poleg vidikov
religioznega, kognitivnega razvoja.
Tamminen je serijo svojih proučevanj začel leta 1974 in je testiral 1588 otrok in
adolescentov (7–20 let), ki so bili večinoma luterani in so bili dokaj enakomerno
razporejeni po spolu. Podatki so bili zbrani 2 leti pozneje na 277-ih prvotnih
udeležencih, dokončni podatki pa zbrani leta 1980, na 60-ih udeležencih, ki so
sodelovali v prvi in drugi stopnji. Leta 1986 so ponovili preiskavo na 1176 učencih.
Večino podatkov je bilo zbranih z vprašalniki vodenimi v učilnicah, čeprav so bili
intervjuvani tudi najmlajši (1 razred). Ugotovil je, da imajo učenci po petem razredu
težave z izražanjem sebe skozi pisanje in da lahko to ogrozi ugotovitve pri mlajših
otrocih. Religiozna izkušnja je bila definirana oziroma postavljena z vprašanjem: 'Si že
kdaj čutil, da je Bog posebno blizu tebe?' In naprej: 'Bi mi rad povedal kaj o tem – kdaj
in v kakšni situaciji?' Zanimivo, 10–16 % od dveh najmlajših skupin učencev je
odgovorilo, da se še niso počutili (občutili) posebno blizu Bogu in ta slika ugotovitev
strmo naraste na 53 % pri 17–20-letnih. To pomeni, da so starejši otroci in adolescenti
veliko manj in z manjšo verjetnostjo poročali o kakršnemkoli religioznem izkustvu,
povezanem z Bogom. Bližina Boga pri 7–11-letnih otrocih je bila večinoma povezana s
situacijami osamljenosti, strahu in kritičnimi situacijami, kot npr. pobeg ali izognitev
kakšni nevarnosti, ali ko so bili bolni. Ugotovil je, da so ta 'poročila' povezana z bolj
splošno konkretnostjo mišljenja v teh letih. Podobne izkušnje so bile dane 11–13letnim, čeprav so bližino Boga povezovali s smrtjo, osamljenostjo, molitvijo in
kontemplacijo. Več dokazov o bolj abstraktnem mišljenju v tej dobi ni bilo. Pri 13–15letnih se pokaže raznolikost religioznih dvomov (ki zadeva Božji obstoj; njegova
zanesljivost in prav tako učinkovitost molitve). Tu so bila poročila o bližini Boga
manjša (zmanjšana) in so bila pogosteje v povezavi s smrtjo ali ekstremno nevarnostjo.
Religiozna izkustva starejših učencev (15–20 let) so večinoma vključevala težave
osebne identitete in eksistencialna vprašanja (npr. pomen življenja in smrti) in te teme
so bile že bolj abstraktne narave. Tamminen je zaključil, da rezultati te preiskave kažejo
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'razvojno linijo' od konkretnega, ločenega in zunanjega, do bolj abstraktnega, splošnega
in ponotranjenega. Poleg tega so izkustva v otroštvu skoraj vedno povezana z
vsakodnevnimi izkušnjami –večerna molitev, čeprav v puberteti in adolescenci so taka
izkustva bolj povezana s kongregacijskimi institucijami (Cerkev). Na splošno so tudi
druga vprašanja, povezana z Bogom, npr. Božje vodstvo, smer življenja, dala podobne
rezultate.
Njegov raziskovalni program pa ni bil brez težav. Težko je vedeti, kako sestaviti
vprašalnik za mlajše otroke, saj se ti težje izražajo o sebi pisno in jasno, če so njihova
religiozna izkustva primerljiva s tem, kar imajo za religiozno izkustvo odrasli.
Vprašalniki so bili vodeni v učilnicah, da ne bi bilo zunanjega pritiska in ostalih
faktorjev, ki bi lahko vplivali na udeležence. Npr. otroci, ki so religioznemu izkustvu
naklonjeni, bi lahko razkrili svoje izkustvo neznani odrasli osebi, še posebno, ko so
sedeli s svojimi sošolci. Ti otroci adolescenti so bili homogeni v svojem religioznem
zaledju (luterani) in ni jasno, kaj bi odgovorili tisti z drugačnim religioznim zaledjem in
tisti, ki tega zaledja nimajo.

2.2.3 Delo Goldmana
Goldman (1964) je apliciral Piagetovo teorijo o kognitivnem razvoju na religiozno
mišljenje in je trdil, da religiozno mišljenje po metodi ni nič drugačno od nereligioznega mišljenja. Delal je v Angliji in spraševal 5–15-letne otroke o risbah z
religiozno vsebino (otrok kleči ob postelji in moli) in tudi o bibličnih zgodbah( npr.
Mojzes in goreči grm). Nato je analiziral reakcije – odgovore skozi Piagetove dokaze o
fazah razvoja. Zaključil je, kot Elkind, da se religiozno mišljenje nadaljuje iz načina
podobnosti (v) do bolj splošnega kognitivnega razvoja. Številne študije so potrdile te
splošne zaključke o 'kognitivnih fazah', še posebno, da so otroci sposobni abstraktnega
religioznega mišljenja šele, ko odrastejo.

2.2.4 Fowlerjeve faze razvoja vere
James Fowler je bil mnenja, da se individualna religiozna vera odvija podobno, kot je
rekel Piaget o kognitivnem razvoju in Kohlber o moralnem razvoju. Fowler je definiral
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vero kot ''dinamično in generično človeško izkustvo ..., [ki] vključuje, ampak ni
omejena in identična z religijo'' (navedeno Hood, Hill in Spilka 2009, 83). To pomeni,
da čeprav Fowler uporablja termin 'vera', ne misli, da se prekriva z institucializirano
religijo – veroizpovedjo in da sta obe do neke mere neodvisni. Vera je videti kot
globoko jedro posameznika, je 'center vrednot', ki variirajo od enega posameznika do
drugega, in hkrati žarišče posameznikovega življenja. Nadalje, ljudje se želijo obkrožiti
z močjo v tem nevarnem svetu – močna religiozna moč. Po Fowlerju: ''Vera je zaupanje
in lojalnost podobam in realnostim moči'' (navedeno Hood, Hill in Spilka 2009, 83).
Tako Fowler trdi, da vera zajema tudi zgodbe iz svetih spisov, ki dajejo pomen in
usmeritev človeškim življenjem. Fowler in njegovi sodelavci so opravili obsežne
intervjuje z več stotimi ljudmi in jih spraševali o teh aspektih njihove vere. Ugotovili so,
da v bistvu obstaja 7 faz, stopenj razvoja vere, čeprav je nekateri ljudje nikoli ne
dosežejo, ne prehodijo vseh teh faz. Njegove faze imajo namen opisati vzorčne
operacije vedenja in ocenjevanja, ki so nezavedne. Njegove faze so:
1. Primarna vera (vera v povojih, v zametku): Ta faza vključuje začetek emocionalnega,
čustvenega zaupanja, ki temelji na telesnem kontaktu, negi in igri. Kasnejši razvoj vere
temelji na tej fazi.
2. Intuitivna/projekcijska vera (zgodnje otroštvo): V tej drugi fazi se domišljija združi z
zaznavanjem in občutki ter ustvari dolgotrajno podobo vere. Otroci se začnejo zavedati
svetega, prepovedi, smrti in obstoja moralnosti.
3. Mitično/dobesedna vera (osnovna šola): V tej fazi otrok lahko loči med fantazijo in
realnim svetom in ceni poglede drugih. Religiozno prepričanje in simboli so razumljeni
dobesedno.
4. Sintetična(umetna)/konvencionalna(dogovorjena) vera (zgodnja adolescenca): Skozi
to dobo se dogaja zanašanje na abstraktne ideje formalnega operativnega mišljenja, kar
povzroči lakoto po bolj osebnem odnosu z Bogom. Refleksija preteklih izkustev, skrb
za prihodnost in skrb za osebne odnose prispevajo k razvoju vzajemnih, medsebojnih
pogledov ter oblikujejo poglede na svet in njegove vrednote.
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5. Individualizirana/reflektivna vera (pozna adolescenca, zgodnja odraslost): Peta faza
vključuje kritično preiskovanje in rekonstrukcijo vrednot ter verovanj, vključujoč
spremembo od zanašanja na zunanjo avtoriteto do zanašanja na avtoriteto znotraj sebe.
Prispeva tudi k razvoju zavestno izbranih obvez in pojavu 'izvršilnega ega' (executive
ego).

6. Konjuktivna (vezna) vera (srednja leta in naprej): V tej fazi pride do integracije
nasprotij (mladost-starost, moško-žensko, konstruktivno-destruktivno), ki ustvari 'lakoto
za globlji odnos do realnosti, ki jo posredujejo simboli'. Dialoško vedenje izhaja iz tega,
da je posameznik odprt za več perspektiv v kompleksnem svetu. To osebi omogoča, da
preseže meje vere in zna ceniti, da je resnica soodvisna tako večdimenzionalno kot
organsko.
7. Univerzalna vera (brez specifične starosti): Ta faza je relativno redka, saj vključuje
enost z močjo bivanja od Boga, kot tudi zavezo k ljubezni, pravici. Ljudje, ki so prišli v
to fazo razvoja vere, živijo skozi ljubezen in pravico. Ustvarjajo polja osvoboditve za
ostale med nami, mi pa njih doživljamo kot oboje, osvobajajoče in zastrašujoče. Ti
ljudje se soočajo z ostalimi, ki dvomijo v njihovo vpletenost in dehumanizirajo blaginjo
– (skupno) bogastvo ljubezni in pravičnosti.
Fowler je zaključil, da 7. fazo doseže zelo malo ljudi (med njimi so Mahatma Gandhi,
Martin Luter King, Mati Tereza). Ni naključje, da sta bila oba, Gandhi in King
umorjena. Fowler trdi, da ljudje, ki dosežejo univerzalno vero, so v nevarnosti za
prezgodnjo smrt, saj so direktno vpleteni v rešitve resnih problemov na svetu.
Fowlerjeva analiza faz razvoja vere je polna idej in lahko potencialno kontrira temu, kar
mislimo, da pomeni 'biti religiozen'. Poleg tega je tudi odklonil statistično analizo
lastnih raziskav in ignoriral delo psihologije religije.

2.2.5 Oserjeve faze razvoja religiozne sodbe
Fritz Oser se je s sodelavci fokusiral na aspekt 'religiozne sodbe'. Njegova raziskava je
pokazala 5 faz pri nastajanju religiozne sodbe, ko se pri ljudeh pojavijo spremembe v
odnosu do 'ultimativnega bitja' ali Boga. Posamezniki se premaknejo iz faze
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prepričanja, da Bog poseže v svet nepričakovano in da božja moč usmerja ljudi (faza 1),
skozi prepričanje o zunanjem in vsemogočnem Bogu, ki nagrajuje ali kaznuje, odvisno
od dobrih ali slabih dejanj (faza 2). Posamezniki v 3. fazi začno o Bogu razmišljati kot o
ločenem od njihovega sveta, z manjšim vplivom, saj so ljudje nasplošno odgovorni za
svoja življenja in v tej fazi lahko razlikujejo med 'transcendenco' (božja prisotnost zunaj
skreiranega sveta) in imanenco (božja prisotnost in akcija – delovanje od znotraj). V 4.
fazi ljudje spoznajo oboje, nujnost in omejitve avtonomije, prepoznajo, da svoboda in
življenje prihajata od 'ultimativnega bitja', za katerega se pogosto meni, da ima
'božanski načrt', ki življenju daje pomen. Končno, v 5. fazi se ultimativno bitje
uresničuje skozi človeško delovanje skrbi za druge in skozi ljubezen. Tukaj je tako
'univerzalna in brezpogojna religioznost'.

2.2.6 Kohlbergove faze moralnega razvoja – razvoja moralnosti
Laerence Kohlbergova teorija moralnega razvoja je služila kot baza, temelj raziskovanja
veliko težav, povezanih z moralnostjo. Želel je identificirati kognitivne faze, ki ležijo
'pod' razvojem moralnosti. V nizu študij je ljudi spraševal, kaj menijo o različnih
'moralnih dilemah'. Njegova najbolj znana dilema je o ženski, ki je zaradi raka blizu
smrti in bi lahko bila potencialno rešena z novim zdravilom, ki ga je razvil bližnji
apotekar. Apotekar pa je želel 10-kratno plačilo tega, kar je sam vložil, da ga je razvil.
To pa je bilo več, kot si je mož bolnice Heinz lahko privoščil, zato ga je apotekar
zavrnil in mu zdravila ni prodal. Tako je Heinz premišljeval, da bi vlomil v apoteko in
ukradel zdravilo za svojo ženo. Kohlberg je udeležence prosil za komentar o tem, če bi
Heinz potencialno res ukradel zdravilo in jih prosil, da navedejo razloge za odgovor, ki
so mu ga dali. Na podlagi odzivov na takšne dileme, je predpostavil 3 ravni moralnega
razvoja, vsako s svojimi podfazami. Pa jih na kratko poglejmo. Prva je
prekonvencionalna raven, ki se razvije skozi zgodnje otroštvo. Na tej ravni morala
temelji na lastnih interesih in dobra ali slaba dejanja so določena na podlagi fizičnih
posledic. Gre tudi za zadovoljevanje potreb po principu 'daj-dam'. Druga je
konvencionalna raven, ki se razvije v poznem otroštvu in zgodnji adolescenci in
vključuje odobravanje ali neodobravanje kot temelj moralnosti. Zakon in socialna
pravila so pomembna sama po sebi. Oseba se osredotoča na vzdrževanje družbenega
reda in razume pomen avtoritete. Zadnja je postkonvecionalna raven, ki se lahko razvija
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od adolescence naprej, njena glavna značilnost pa je, da ljudje na tej stopnji gledajo na
moralnost kot na abstraktna načela in so zmožni ločiti svojo identifikacijo z drugimi
skupinami in moralnimi vrednotami, ki jih te skupine imajo. Ta raven vsebuje
prepoznavanje relativne narave osebnih vrednot, iskanje soglasij in najpomembnejše,
skrb oziroma odgovornost do drugih.
Kohlbergova teorija je bila kritizirana. Berlingova (1981) obsežna raziskava kaže, da
lahko ima ta teorija omejeno uporabnost zunaj zahodnih držav in industrializiranih
držav. Vendar pa je za Kohlbergove sklepe tudi nekaj podpore, saj je sklepal, da otroci
napredujejo skozi moralne faze, še posebno od prekonvencionalne ravni do
konvencionalne ravni moralnosti. Nekateri bi lahko pričakovali, da je Kohlbergova
konceptualizacija moralnega razvoja tesno povezana z religiozno rastjo, ali da
religiozen razvoj direktno vpliva na pojav moralnosti. Kakorkoli, Kohlberg je zelo jasno
povedal, da sta moralni in religiozni razvoj ločena in da ju ne smemo mešati. Trdil je, da
je zmotno misliti, da so temeljna moralna načela odvisna od določene religije ali
katerekoli religije nasploh. Niso našli pomembnih razlik v razvoju moralnega mišljenja
med katoliki, protestanti, Judi, budisti, muslimani, ateisti ... Oboje, kulturne vrednote in
religija, je pomemben faktor v izdelavi določenih tem v moralnem življenju, vendar
niso edini vzroki razvoja temeljnih moralnih vrednot. Raziskave so potrdile Kohlbergov
zaključek glede tega in ostali strokovnjaki s tega področja so zavzeli podobna stališča.

2.3 Teorija socializacije
Boyatzis (2005) je prevzel vodilno mesto pri utemeljitvi oz. želji za jasnejše
razumevanje o tem, kako socializacija vpliva na religiozni in duhovni razvoj pri otrocih.
Nadalje je ugotovil kompleksnost – raznolikost vsega, kar je dejansko vključeno v
družinske mehanizme socializacije. Čeprav se posplošitve stavkov, kot so 'religiozne
družine proizvajajo religiozne otroke', mogoče zdijo resnične, ponujajo malo vpogleda
v to, zakaj so resnične. Npr. jasno je, da tudi mlajši otroci niso samo pasivni prejemniki
starševskih pogledov. Če pogledamo še drug primer, Prentice, Manosevitz in Hubbs
(1978) so pokazali, da je tudi med otroci, katerih starši so jih učili, da verjamejo v
velikonočnega zajčka, skoraj ¼ takih, ki v njega niso verjeli. Okagaki in Brevis (1999)
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sta pokazala, da prepričanja staršev niso tako pomembna kot otroška percepcija –
zaznava tega, v kaj so njihovi starši prepričani – verjamejo. Prav tako njuna
prizadevanja kažejo na to, da se otroci že po naravi zatekajo k antropomorfnim težnjam.
Študije kažejo, da otroci prepoznavajo Boga kot enkratnega, edinstvenega in mora biti
razumljen v ne-antropomorfnih (terminih) pogojih. Boyatzis je zagotovil učinkovite
kritike študiji, v kateri so bili otroci naprošeni, da narišejo sliko Boga in to si nato
raziskovalci razlagajo tako, kot da to kaže na antropomorfno mišljenje, razmišljanje.
Heller (1986) je pokazal, da imajo hindujski otroci kompleksnejše poglede na Boga in
mu pripisujejo oboje, osebne in neosebne karakteristike. Evans (2000) je pokazal, da
tudi otroci, ki niso bili vzgojeni z religioznimi kreationističnimi prepričanji, imajo raje
kreacionistične poglede. Tako v nasprotju z antropomofričnimi pogledi (stališči), ki
izhajajo iz evolucijskih modelov splošnega kognitivnega razvoja, socializacijsko
orientirani teoretiki zagovarjajo model 'pripravljenosti', po katerem se domneva, da
imajo otroci naravno tendenco, težnjo in so pripravljeni sprejeti religiozne ideje. Ta
naravna težnja je večja, če starši in drugi to okrepijo z izrecnimi religioznimi navodili.
Tukaj je religija kot eksplicitni sistem prepričanj aplicirana (prenesena) na duhovno
zavedanje in je naravnana na otroke. Raziskave so pokazale, da ko otroci dozorijo, so
nagnjeni k temu, da prevzamejo religiozne vrednote od staršev. Raziskave tudi kažejo,
da če so ali če niso otroci duhovno uokvirjeni, so po naravi duhovna bitja, (do takrat) v
kolikor imajo občutek povezanosti z nečim večjim od sebe.

2.3.1 'Stil' starševstva
Razvojni psihologi soglašajo, da imajo starševske prakse posledice na otrokov razvoj.
Kljub verjetnosti, da starševska religiozna orientacija vpliva na 'stil' starševstva, je bilo
narejenih malo raziskav, ki se nanašajo na starševski pristop, religijo in razvoj otroka.
Nekaj zgodnjih študij je pokazalo na to povezavo. Kasnejša teoretična in empirična dela
o 'starševskih stilih' so zagotovila nove možnosti za raziskovanje odnosa med
starševstvom in otrokovim religioznim razvojem. Baumnind (1967, 1991) je
predpostavil, da obstajajo štirje zelo različni stili starševstva, ki temeljijo na starševski
odzivnosti in zahtevnosti: 'avtoritaren' (samovoljen), 'avtoritativen' (oblasten),
'permisiven' (dopusten) in 'zavrnitveni/zanemarjujoč' (odklonilni/prezirajoč). Avtoritarni
starši imajo visoko zahtevnost, ampak malo odzivnost, raje uvedejo pravila in
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poslušnost pri svojih otrocih. Avtoritativni starši so navadno tako zahtevni kot odzivni
in to pojasnjujejo s tem, da so pravila potrebna in so odprti za otrokove perspektive,
poglede. Permisivni starši uvedejo nekaj zahtev, uporabljajo malo kazni in so odzivni
do točke, ko se uklonijo želji svojih otrok. Odklonilni/prezirajoči starši niso ne zahtevni,
ne odzivni in so nasplošno 'odklopljeni', osvobojeni, prosti od svojih otrok. Raziskave
so pokazale, da lahko ima avtoritativen stil – slog starševstva koristi pri razvoju otroka,
čeprav imata avtoritativen in odklonilno/prezirajoč stil tudi negativne posledice. Ostale
raziskave kažejo, da je starševski poudarek na poslušnosti povezan oziroma se nanaša
na 'kognitivni dosežek' in razvoj osebnosti (osebnostni razvoj). Obstajajo tudi pogojni
dokazi, da je permisivno starševstvo povezano z zunanjo, nebistveno religiozno
orientacijo in da bi lahko bilo avtoritativno starševstvo povezano z notranjo bistveno,
resnično pravilno orientacijo med adolescentnimi otroci in večjo religioznostjo med
starši.
Avtoritativni starševski stil ima nekaj podobnosti z bibličnimi odredbami poudarjanja
poslušnosti otrok in 'neprizanašanjem s šibo' (telesno kaznijo). Zern (1987) je trdil, da je
iz religiozne perspektive poslušnost odlična lastnost, značilnost. V bistvu so raziskave
Ellison in Sherkata (1993) pokazale, da konzervativni protestanti (in v manjši meri
katoliki) odobravajo avtoritativno starševsko orientacijo, cenijo poslušnost pri otrocih.
Religija je bila tudi povezana s starševskimi disciplinskimi praksami, s starši, ki
soglašajo z dobesedno interpretacijo prepričanj (vere) v Bibliji in se strinjajo s telesnim
kaznovanjem. Podobno je bila religioznost povezana s poudarkom na poslušnosti
kulturnih norm nasplošno.
Danso, Hunsberger, Pratt (1997) so proučevali vlogo starševskega religioznega
fundamentalizma in desni avtoritizem v vzgoji otrok. Zaključili so, da so prejšnje
raziskave vzpostavile povezave med bolj močno starševsko religioznostjo in njihovim
večjim poudarkom na poslušnosti otrok ter tudi bolj pozitivnem odnosu do telesnega
kaznovanja (npr. šeškanje) v vzgoji otrok. Nadalje se je predpostavilo, da starši, ki si
želijo vzgajati otroke tako, da ti sprejmejo religijo družine, to lahko vpliva na cilje, ki so
jih zastavili za svoje otroke. Za fundamelistične starše se je pričakovalo, da bodo dali
večjo vrednost na 'vzdrževanje vere' in bolj poudarjali poslušnost pri otrocih ter prav
tako, da bodo verjetneje dopuščali uporabo telesne kazni pri vzgoji. Za tem so avtorji
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raziskali, kako so bili ti dejavniki povezani, npr. da bo desni avtoritizem posredoval
odnos med religiozno orientacijo in odnos do vzgoje otrok. Izvedeni sta bili dve študiji,
prva je vključevala 204 študentov in druga 154 mater in očetov teh študentov. Meritve
so vključevale vprašanje 'vzdrževanje vere', odnos do telesne kazni, avtonomije in
lestvico poslušnosti, ki so jo razvili za raziskavo, in prav tako meritve religioznega
fundamentalizma ter desnega avtoritizma (zadnja meritev – lestvica je bila uporabljena
samo v drugi študiji). Študente so prosili, da se odzovejo na starševstvo s predstavo, kot
da imajo svoje lastne otroke. Starše pa so vprašali o njihovi dejanski vzgoji otrok, ko so
bili stari 7–12 let. Rezultati obeh raziskav so pokazali, da je bil religiozni
fundamentalizem povezan z večjim vrednotenjem, verjetnostjo poslušnosti, močnejšim
odobravanjem telesnega kaznovanja pri vzgoji in pomembnostjo, da otroke socializirajo
tako, da bodo sprejeli vero svojih staršev. Fundamentalizem je bil tudi povezan z
manjšim cenjenjem avtonomije pri posameznikovih otrocih. V obeh študijah se je
pokazalo,

da

'vzdrževanje

vere',

kot

kaže,

igra

posredniško

vlogo

med

fundamentalizmom in držo do poslušnosti. To pomeni, da je bolj fundamentalistična
vzgoja otrok (povečan poudarek na poslušnosti, odobravanje telesnega kaznovanja)
rezultat starševske želje, da bi otroci podpirali vero družine. Omejitve te raziskave so
predvsem v tem, da so študenje morali predpostavljati, kakšna bi bila vzgoja njihovih
otrok, če bi jih res imeli, in da so starši morali reflektirati 5–10 let nazaj in si priklicati v
spomin, kakšna je bila njihova vzgoja takrat. V resnici ne vemo, v kolikšni meri so
takšne špekulacije in spomini točni, pravilni.
Darling in Steinberg (1993) sta predlagala, da bi morali razlikovati med starševskimi
cilji in vrednotami ter starševskimi stili in starševsko prakso. V luči podatkov zgoraj se
zdi očitno, da ima religiozna orientacija vpliv na starševske cilje in vrednote.
Pomembno je poudariti, da raziskave in ideje, zamisli, o katerih smo govorili,
vključujejo

konzervativne

ali

fundamentalistične

religiozne

skupine,

in

da

predpostavljeni odnosi med konzervativno/fundamentalno religijo in avtoritarnim
starševskim stilom morda ne izdržijo bolj splošnega merjenja (meritve) religioznosti.
Npr. Linder Gunnoe ni našel pozitivne povezave med avtoritarnim starševskim stilom in
merilom, kateri starševski religiozni pogledi igrajo vlogo v njihovem vsakdanjem
življenju. Naprej Wilcox (1998) je ugotovil, da je striktna disciplina protestantskih
staršev tudi takšna, da ima večjo verjetnost, da otroka objame in ga pohvali. Zato je
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Wilcox trdil, da starši, ki imajo konzervativne teološke poglede, lahko kažejo
značilnosti obeh stilov: avtoritativnega in avtoritarnega. Ta možnost, kot tudi njene
posledice za otroka in mladostnikov razvoj, potrebuje še dodatne preiskave.

2.3.2 Drugi vidiki starševstva
Religija lahko igra tudi bolj prikrito vlogo pri vzgoji otroka. Ojha in Pramanick (1992)
sta preučevala matere iz Indije in ugotovila, da so matere hinduistke začele 'odstavljati'
in privajati otroke na stranišče prej kot krščanske matere, ki pa so to storile v povprečju
prej kot muslimanske matere. V teh treh religijskih skupinah so krščanske matere
najbolj omejevale svoje otroke. Vloga religije v teh vidikih starševstva in vzgoje ter
posledice na otrokov razvoj je prejela malo empirične pozornosti do današnjega dne.
Starševske tehnike so bile z religijo povezane v drugih kontekstih. Nunn (1964) je
predpostavil, da nekateri starši vzbudijo sliko kaznovalnega Boga (Boga, ki kaznuje v
nameri), da bi kontrolirali vedenje otrok. Domneval je, da bodo relativno neučinkoviti
starši brez moči – bolj nagnjeni k temu, da bi uporabili Boga v poizkusu in pridobili
nekaj podobnega moči, ko so otrokom govorili: 'Bog te bo kaznoval, če se ne boš lepo
obnašal.' Nunnovi podatki kažejo, da takšna 'koalicija – zaveza z Bogom' in 'Bogom, ki
kaznuje', negativno vpliva na otroka; nagnjeni so k samokrivdi za težave in verjamejo,
da bi morali biti bolj poslušni.
Nelsen in Kroliczak (1984) sta poudarila, da je prišlo do splošnega upada prepričanja
ljudi v kaznujočega Boga, in da je to možno delno pripisati temu, da so starši manj
uporabljali 'koalicijo – zavezo z Bogom', zato je manj otrok, ki imajo tako sliko,
predstavo. Preučila sta več kot 3000 podatkov iz osnovne šole v Minnesoti, da bi
replicirala, posnemala Nunnove ugotovitve. Ugotovila sta zmanjšano težnjo staršev, da
bi se zatekali k stavkom 'Bog te bo kaznoval' (73 % vprašanih je odgovorilo, da noben
starš ne uporablja tega pristopa, v primerjavi z Nunnom jih ni 33 %). Otroci, katerih
starši so uporabljali to 'koalicijo', pa so dojemali Boga kot zlonamernega, in kot smo že
videli, so imeli višje rezultate samokrivde in večjo potrebo po poslušnosti. Nunnove
ugotovitve sta replicirala 20 let kasneje. Te študije imajo posledice na razvoj podobe
Boga (božje podobe), prav tako pa kažejo, da je lahko starševski pristop k disciplini
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pomemben za otrokovo religioznost in tudi za bolj splošen razvoj otroka. Religija lahko
torej vpliva na starševstvo in na odnos otrok-starš.

2.4 Koncepti in podobe Boga
Ko otroci razmišljajo o Bogu, kakšne vrste podob nastanejo v njihovih mislih – glavah?
Veliko študij religije v otroštvu se je osredotočilo prav na to vprašanje. Nekatere od teh
raziskav so temeljile na psihodinamiki in objekt-relacijskih teorijah o razvoju podobe
Boga. Npr. Freud (1913/1919,1927/1961) je podobo Boga interpretiral kot lik očeta –
očetovski lik, kot projekcijo resničnega očeta v okviru reševanja Ojdipovega
kompleksa. Jung (1948/1969) se je očitno strinjal, da obstaja neka projekcija
zemeljskega očeta v podobo Boga, vendar je čutil, da 'arhetipi' (podobe, simboli z
biološkimi koreninami v mnogih kulturah) prav tako igrajo vlogo pri podobi Boga.
Čeprav so takšne analitične teorije o začetkih in razvoju podobe Boga težko neposredno
preizkušene, kažejo na to, da bi naj obstajala trdna povezava med tem, kako otroci
vidijo svoje prave očete in njihovo podobo o Bogu. Objekt-relacijski teoretiki so prav
tako raziskali vlogo očetovske figure na podobo Boga. Kaj nam empirične raziskave
kažejo?

2.4.1 Starš(i) in vprašanje spola
Empirične raziskave so potrdile, da so podobe Boga tipično moško prevladujoče v
zahodni kulturi, morebiti še bolj za dekleta kot za fante. Vendar je bila empirična
podpora za napoved, da bi podoba Boga naj bila (bi morala biti) povezana z otrokovimi
pogledi na lastnega očeta, mešana. Vergote in Tamayo (1981) sta predpostavila, da
podoba Boga nosi morda več podobnosti z matero kot z očetom in nato je Roberts
(1989) ugotovil vzporednice med podobo o Bogu in podobo o samem sebi. Obstajajo
tudi dokazi o tem, da se topli, ljubeči odnosi s starši kažejo tudi na podobi o Bogu.
Krejcijeva (1993) preiskava na študentih ga je pripeljala do zaključka, da so podobe
Boga organizirane okoli treh dimenzij: 'negovanjem-ocenjevanjem (sojenjem)',
'kontroliranjem-varstvom (zaščito)' in 'konkretnim-abstraktnim'. Našel je nekaj razlik
med spoloma, s to izjemo, da je bil nadzor (kontrola) bolj viden v moški podobi Boga.
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Več razlik med spoloma se pojavi v drugi študiji. Dickie (1997) je poudarjal
pomembnost staršev pri vplivu na otrokovo podobo Boga, tako posredno kot
neposredno. Njegovi rezultati kažejo na to, da so dekliški koncepti Boga bili tesneje
povezani z disciplinskimi stili staršev, kot pa so bili s tem povezani deški koncepti
Boga. Hertel in Donahue (1995) sta preučevala več kot 3400 triad mati-oče-mladostnik
iz podatkov pridobljenih na Search Institute v ZDA, leta 1982–1983. Mladi v tej študiji
so hodili v peti razred. Ugotovila sta, da starševski stil in starševska podoba Boga
napoveduje mladostnikovo podobo Boga in tudi, da imajo njuni udeleženci veliko
težnjo po tem, da dojamejo Boga kot ljubezen ('maternal' – materinsko) in ne kot
avtoriteto ('paternal' – očetovsko) in da matere igrajo pomembnejšo vlogo pri otrokovi
podobi Boga, še posebno za hčere.
Vsaj ena študija je našla dokaze, da bi lahko bili učitelji pomembnejši kot starši pri
razvoju koncepta Boga. De Roos, Miadema in Iedema (2001) so ugotovili, da otroci, ki
imajo v vrtcu tesen odnos z vzgojiteljicami, tudi kažejo ljubeč koncept Boga, medtem
ko odnos mati-otrok ni napovedal nič pomembnega v zvezi s tem. Na splošno, literatura
o otrokovi podobi Boga smiselno potrjuje pomen staršev pri razvoju teh konceptov.
Manj je strinjanja glede razlike med spoloma in podobo o Bogu, o dejanski naravi,
izvoru teh podob in relativnim vplivom matere in očeta, ki prispevata k razvoju podobe
Boga.

2.4.2 Ali se koncept Boga razvija po stopnjah?
Poizkusi v razumevanju razvoja vidikov koncepta Boga se običajno osredotočajo na
kognitivni razvoj. Nekaj teh pristopov je jasnih pri Piagetovi orientaciji, druge pa imajo
bolj splošen kognitivni fokus. To področje je imelo koristi od raziskav, ki so bile
izvedene v različnih zahodnih državah. Harms (1994) je predpostavljal, da so prejšnje
raziskave o podobi Boga pri otrocih imele napačen pristop, saj so otroke prosili, da se
odzovejo na pripravljena vprašanja (fixed). Namesto tega je sam prosil več kot 4800
ameriških otrok (3–18 let), da govorijo o svoji predstavi o religiji (Bogu) in to tudi
narišejo. Njihovi odzivi so Harmsa pripeljali do sklepa, da obstajajo tri faze pri razvoju
koncepta Boga:
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1. Faza pravljic (pravljična faza); 3–6 let: Otroci vidijo malo razlik med Bogom in
pravljičnimi junaki – karakterji.
2. Realistična faza; 6–11 let: Ko se otroške kognitivne kapacitete začnejo širiti,
vidijo Boga kot bolj konkretnega in bolj človeškega. Lažje uporabljajo
religiozne simbole.
3. Individualistična faza; adolescenca: Adolescenti – mladostniki se ne zanašajo
več izključno na religiozne simbole. Uporabljajo bolj individualen pristop do
Boga, ki izhaja iz zelo različnih pojmovanj (konceptualizacij) od osebe do
osebe.
Druga glavna študija o razvoju konceptov Boga je bila opravljena s strani Deconchya
(1965) v Franciji, čeprav ni vključevala otrok mlajših od 7 let. V tej raziskavi so bili
katoliški otroci in mladostniki naprošeni, da 'prosto asociirajo', ko slišijo besede kot npr.
Bog. Analiza njihovih odgovorov je Deconchya pripeljala do zaključka, da so otroci
pokazali tri glavne faze pri razvoju konceptov Boga. 7-, 8- do 11-letni so pretežno
uporabljali 'atributivne' – pripisujoče teme, to pomeni, da je bil Bog viden kot niz
atributov, veliko antropomorfnih, ki spominjajo na animizem. Koncepti Boga so bili
relativno ločeni od ostalih religioznih konstruktov, kot so npr. zgodovinski dogodki v
življenju Jezusa Kristusa. Asociacije 11–14 letnih otrok so poudarile 'personalizacijske'
teme, kot da Bog prevzame starševske značilnosti in je bil viden skozi bolj sofisticirane
antropomorfne pojme (močan, dober). Od 14. leta naprej pa se to premakne na
'ponotranjanje' (interiorization). To pomeni, da na sredi adolescence izginejo
antropomorfne značilnosti Boga in koncept Boga postane bolj abstrakten ter je nagnjen
k refleksiji odnosa z Bogom (vključuje ljubezen, zaupanje) in izhaja iz posameznika ter
ne vključuje samo (zunanjih) opisnih značilnosti.
Obstajale so razlike glede teh tem, vendar so različni avtorji opisovali podobne faze pri
razvoju koncepta Boga, vključno s tistimi, ki so bazirale na Piagetovem delu. Vendar pa
poizkusi nadalje opredeliti parametre takšnega razvoja kot tudi procese (postopke),
preko katerih se to zgodi, niso bili posebno uspešni. Npr. Janssen de Hart in Gerardts
(1994) sta uporabila vprašanja odprtega tipa o Bogu v študiji nizozemskih učencev
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(srednješolcev). Zaključila sta, da je bila percepcija – dojemanje Boga med udeleženci
kompleksna in 'težka za povzeti'.

2.4.3 Raznovrstnost metod in smeri
Harms (1944) je predlagal manj 'prisilne' meritve idej o Bogu. V poizkusu, da bi dovolil
posameznikom večjo svobodo pri opisovanju njihovih konceptov o Bogu, so
raziskovalci uporabili različne tehnike: slike ali risbe, besedne asociacije, pridevniške
kategorizacije, vprašanja odprtega tipa, pisma napisana Bogu, semantično diferencialno
tehniko (vključuje nasprotja pridevnikov – dobro, slabo), naloge dopolnitve stavka, eseji
... Bilo je nekaj zanimanja za primerjavo uporabnosti nekaterih pristopov. Ena študija je
zaključila, da vprašanja zaprtega tipa, ki zadevajo Boga, ponujajo rahle prednosti
napram vprašanjem odprtega tipa, vendar so bili udeleženci v tej študiji študentje.
Potrebne so primerjalne študije, ki vključujejo otroke.
Meritve, ki so uporabljene, lahko očitno vplivajo na izsledke raziskav. Tamminenove
obsežne raziskave s finskimi otroki in mladostniki so vključevale oboje, strukturirana
vprašanja o Bogu in nestrukturirane metode, kot dokončanje stavka in 'projekcijske
(projective) fotografije'. Njegovi rezultati so bili na splošno skladni s 'faznim
pristopom'. Kakorkoli, opazil je, da so podobe Boga različne glede na uporabljene
meritve. Npr. Božji učinek na ljudi, ki jih dela, da so dobri eden do drugega, kar je bilo
zelo pomembno pri izbiri alternativnih odgovorov v vprašalnikih, ni bil velikokrat
omenjen v stavkih za dopolniti ali esejih. V prvi izdaji knjige The Psychology of
Religion so avtorji poudarili, da so raziskave večinoma opisne in ne skrbno zasnovane
za testiranje teorij o kognitivnem razvoju. To je nasplošno res še tudi danes, saj
raziskave včasih vključujejo samo starejše adolescente ali odrasle. Potrebno je torej
nadaljnje raziskovanje.

2.5 Otroci in molitev
Otroški koncepti molitve se razvijajo na način, ki je skladen s Piagetovim kognitivnim
razvojem po fazah. Long (1967) je govoril o 'otrokovemu spočetju molitve'. V
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kontekstu Piageta so o molitvi raziskovali in intervjuvali 80 deklic in 80 dečkov, starih
5–12 let. Postavljali so jim vprašanja odprtega tipa, kot npr. 'Kaj je molitev?' in 'Kam
molitve gredo?', dali pa so jim tudi naloge, da končajo stavek: 'Navadno molim, ko ....'
Trije sodniki so individualno analizirali otrokove odzive v skladu s priročnikom
točkovanja, ki je predstavljalo stopnjo razlikovanja in stopnjo konkretizacijeabstrakcije. Rezultati so podali tri faze razvoja koncepta molitve:
1. Pri najmlajših (5–7 let) so se otroci odzvali na vprašanja z naučenimi
formulacijami, ki so temeljila na na pamet naučenih molitvah.

2. 7–9-letni so molitev opredelili kot niz konkretnih aktivnosti z opredeljenim
časom in krajem. Tudi namen je bil konkreten, navadno osredotočen na osebne
prošnje.

3. Za otroke med 9–12 letom se je molitev nagibala proti odprtemu pogovoru bolj
kot k specifičnim prošnjam. Prav tako je bila molitev bolj osredotočena na
abstraktne cilje kot na materialne predmete.
Tako se je pri dometu 5–12-letnih zdelo, da molitev vsebuje navade, naučene odlomke,
kasneje konkretne osebne prošnje in tudi bolj abstraktna, humanitarna in nesebična
čustva. Opažen je bil tudi čustven premik: molitev je bila čustveno nevtralna pri mlajših
otrocih, pri starejših pa je molitev imela pomembne čustvene posledice (izraze empatije
kot tudi identifikacijo z drugimi in božanstvom). Vse to je v skladu s Piagetovo
koncepualizacijo kognitivnega razvoja. Prvi dve fazi molitve sta vzporedni s
preoperativno (prekonceptualno podfazo) in konkretnimi operativnimi fazami. Longova
3. faza je najbolje označena kot faza prehoda in daje dokaze o abstraktni misli, ki je
značilna za Piagetovo fazo formalnih operacij, za katero je čutil, da se ne začne pred 12.
letom.
Avtorji so zaključili, da obstaja jasna težnja teh otroških konceptov molitve, da se
razvija v treh fazah. Premakne se od navade in zapomnjenih odlomkov do konkretne
osebne prošnje in do abstraktnega mišljenja. Ostale študije se tudi zdijo skladne s tem
Piagetovim pogledom na razvoj molitve. Tamminen (1991) je našel nekoliko odstopanj
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med Longom in svojimi fazami pri finski mladini. Osebni pogovor z Bogom je bil
pomemben pri mlajših (7–8 let), kar je Long ugotovil pri 9–12-letnih. Poleg tega pa je
'prosilna' molitev ostala pomembna do dvajsetega leta, medtem ko je Long poročal o
zmanjšani pomembnosti 'prosilne' molitve, ko otroci odrastejo (odraščajo). Woolley
(2000) je odkril, da se molitev in njena povezava z Bogom razvije že leta prej (pri 5
letih), kar pa je Long poročal, da pri 9–10-letnih. Različnost ugotovitev bi se lahko
pripisala kulturi, unikatnim (edinstvenim) vzorcem, metodam, časovnemu obdobju
raziskave itd.
Nekatere raziskave so tudi želele povezati molitev z nereligioznimi aspekti – vidiki
prilagajanja pri otrocih. Francis in Gibbs (1996) nista v preiskavi 8–11-letnih našla
nobenega dokaza, da bi molitev prispevala k otroški samopodobi, ali da nizko
samospoštovanje vodi k molitvi. Druge študije so poročale o negativnih povezavah med
molitvijo in rezultati na testu osebnosti. McKinney in McKinney sta odkrila, da se
socialna identiteta odraža v molitvah mladostnikov in je večinoma omejena. Molitve
vključujejo družino in prijatelje, vendar navadno ne vključujejo širše skupnosti.
Zanimivo je, da se ni več raziskav osredotočilo na molitev, ki je tesno povezana z
religioznim razvojem. Čeprav obstajajo težave pri preučevanju molitve (še posebno
spontana osebna molitev), je molitev pomemben religiozen ritual, ki lahko potencialno
služi kot 'okno' v bolj splošen religiozni razvoj, kot tudi pri pomenu vere pri
religioznem človeku. Poleg tega obstaja še veliko vprašanj o naravi in funkciji molitve v
posameznikovem življenju, kot tudi vprašanje o naravi socialnih in kontekstualnih
dejavnikov pri oblikovanju molitve. Woolley (2000) je poudaril, da obstajajo 'jasne
povezave med magijo in religijo', še posebno je molitev konceptualno podobna željenju,
kar pa je povezano z magičnim mišljenjem. Goldman (1964) je navedel tudi, da je
magično mišljenje v zgodnjih fazah miselnega procesa pri otrocih povezano z
religioznim razvojem, vendar je Woolley ugotovil, da je molitev tudi bolj zapleten
proces kot željenje (želja), saj vključuje posrednika (Boga) med mišljenjem in
fizikalnimi dogodki. Potrebno bi bilo nadalje raziskati povezavo med magičnim
mišljenjem v otroštvu in pojavom religiozne vere in molitve.
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2.6 Teorija navezanosti in povezane raziskave
Kirkpatrick je nadgradil Bowlbyevo teorijo navezanosti starš-dojenček na področju
religije. Pri tem je zagotovil edinstven pristop za proučevanje povezav med zgodnjim
razvojem in religijo ter njune posledice za otrokovo življenje in življenje odraslega.
Teorija navezanosti predpostavlja primarni, biosocialni vedenjski sistem dojenčka, ki je
bil oblikovan z evolucijo, da ohranja bližino dojenčka s primarnim negovalcem in
zaščiti otroka pred nevarnostmi. Teorija navezanosti ni brez kritik, ampak Kirkpatrick je
pokazal, da lahko ta teoretična podlaga pomaga razumeti individualne in religiozne
razlike.
Ta opažanja, ugotovitve so Kirkpatricka in Shaverja (1990) pripeljala do predpostavke,
da bi lahko bili navezanost in religija povezani na pomembne načine. Postavila sta
'kompenzacijsko hipotezo', ki je predpostavljala, da ljudje, ki niso imeli varnih –
zanesljivih odnosov s svojimi starši (ali drugimi primarnimi skrbniki), bi lahko bili
nagnjeni, da to kompenzirajo z vero v 'ljubečega, skrbnega in dosegljivega Boga'. V
študiji, ki je bila narejena, da preizkusi te ideje, sta Kirkpatrick in Shave (1990)
ugotovila nekaj podpore za 'kompenzacijsko hipotezo', vendar samo pri ljudeh, ki so
prihajali iz relativno nereligioznih domov (okolij).

2.6.1 Teorija navezanosti in religija
V tej preiskavi sta Kirkpatrick in Shaver testirala kompenzacijsko in hipotezo
mentalnega modela v zvezi s povezavo med navezanostjo na starše v otroštvu in
religioznostjo v odraslosti. Podatki so bili zbrani iz dveh raziskav; prva je vključevala
670 sodelujočih, z vprašalnikom v nedeljskem časopisu, druga pa je vključevala
podvzorec z 213 ljudmi, ki so se strinjali, da nadalje sodelujejo v preiskavi. Uporabljene
so bile različne meritve, da bi izkoristili čim več vidikov religioznosti, vključno z
lestvico za ocenjevanje notranje in zunanje religiozne orientacije, ki sta jo sestavila
Allport in Ross (1967). Navezanost otrok-starš je bila izmerjena na standardni način, ki
je sodelujoče razvrstil v 3 kategorije (odstotki v oklepajih so iz Kirkpatrickove in
Shaverjeve študije). 1. zanesljiv (51 %), 2. izogibajoč (8 %), 3. anksiozen/razdvojen (41
%). Navezanost je dejansko služila kot napovedovalec religioznosti, vendar na nekoliko
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zapleten način. Pri tistih iz izogibajočih starš-otrok navezanosti je bila težnja, da so
poročali o višji ravni religioznosti v odraslosti, pri tistih z varno, zanesljivo
navezanostjo pa so poročali o nižji ravni religioznosti, vendar samo pri sodelujočih,
katerih matere so bile relativno nereligiozne. Klasifikacija navezanosti je očitno imela
bolj neposreden odnos s poročili o nenadni izkušnji 'pretvorbe, preobrazbe':
anksiozni/razdvojeni sodelujoči so bolj verjetno poročali o takšni preobrazbi v neki
točki njihovega življenja (44 %), kot pa sodelujoči iz ostalih dveh skupin (manj kot 10
%). Religioznost doma, domačih ni vplivala na ta odnos. Ta študija se je sklicevala na
retrospektivo odraslih o njihovi zgodnji navezanosti in religioznosti družine, tako da so
lahko spomini in drugi predsodki vplivali na odgovore. Avtorja sta poudarila, da je bila
njuna preiskava bolj raziskovalna študija odnosa navezanost-religija.

Ugotovitve so v nasprotju s hipotezo mentalnega modela (to je, da bi lahko bila
religioznost oblikovana po odnosu zgodnje navezanosti). Kasnejše študije adolescentov
(Granqvist 2002, Granqvist in Hagekull 2001) in študentov na Švedskem ter odraslih
žensk v ZDA (Kirkpatrick 1997) so nudile nekaj podpore kompenzacijski hipotezi.
Kirkpatrickovi spisi o navezanosti in religiji so zagotovili bogat vir idej za empirične
raziskave. Npr. bilo je predpostavljano, da je teorija navezanosti pomembna pri
razumevanju konceptualizacije Boga, religioznega vedenja (molitev), da ima povezavo
z religioznim izkustvom in romantično ljubeznijo. Vendar pa je tudi res, da je bila
teorija naveznosti kritizirana kot teorija, ki je nagnjena proti zahodnim vrednotam.
Kasnejše raziskave so potrdile uporabnost teorije navezanosti pri razumevanju religije.
Eshleman, Dickie, Merasco, Shepard in Johnson (1999) so intervjuvali 4–10-letne
otroke in tudi premotrili (preverili) njihove starše. Eshleman je zaključil, da njihove
ugotovitve podpirajo Kirkpatrickovo in Shaverjevo (1990) teorijo navezanosti. Npr., ko
so se otroci premaknili od zgodnjega do srednjega otroštva, se je povečala njihova
distanca od staršev, povečala se je tudi bližina Bogu, kot bi tudi napovedala teorija
navezanosti. Ob strani so te raziskave tudi ugotovile 'zaznavati Boga kot moškega lahko
povzroči distanco od Boga pri deklicah in ženskah'. Dickie (1997) je tudi našel dokaze,
ki podpirajo napovedi teorije navezanosti; zaključili so, da 'Bog postane popolni
nadomestek navezanosti', ko otroci postanejo bolj neodvisni od staršev. Tako obstajata
dve ugotovitvi, ki empirično podpirata ugotovitve o varni navezanosti in religioznosti.
Prva je Kirkpatrickova in Shaverjeva (1990) kompenzacijska hipoteza, v kateri je
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nesigurna zgodovina navezanosti povezana z večjo potrebo po vzpostavitvi
kompenzacijskih odnosov, da bi regulirala – uredila stisko in občutek varnosti. Druga je
'korespondentna hipoteza' (ustreznostna), v kateri je varna zgodovina navezanosti
povezana z uspešno socializacijo. V religioznem domu takšna uspešna socializacija
napoveduje sprejem pozitivne podobe Boga in je podprta s specifičnimi religioznimi
prepričanji. Kar teoriji navezanosti manjka v bogatem fenomenološkem opisu, je
uravnoteženo (se uravnoteži) z njenim poudarkom na meritvah. Vendar pa meritve ne
smejo 'trobentati' opisa, če smo v celoti razumeli otrokovo podobo in koncept Boga.
Roehlkepartain, Benson, King in Wagener (2006) so trdili, da je kontrast med klicem za
globokimi, večdimenzinalnimi teoretičnimi izhodišči in 'plitkimi' meritvami pogosto
uporabljen v tej domeni in predstavlja enega od glavnih izzivov v prihodnjih raziskavah
otroškega in adolescentnega duhovnega razvoja.

2.7 Ostala dela o religiji in duhovnosti v otroštvu
Do te točke smo skušali predstaviti nekaj glavnih teoretičnih in empiričnih smeri in
posledično znanja, ki izhaja iz mnogih študij. Malo pozornosti smo namenili drugim
teorijam (psihodinamika), ki ne ponujajo teoretičnega napredka ali jim manjka
empirične podlage. Poleg tega mnoge empirične študije niso sovpadale s podpoglavji.
Tukaj so vzorci raziskovalnih smeri, o katerih zgoraj nismo govorili.

2.7.1 Klingbergova raziskava
Klingberg (1959) se je osredotočil na študijo religioznega izkustva pri otrocih. Vzorce
je jemal samo pri 9–13-letnih. Njegova študija je bila narejena na Švedskem, sredi leta
1940 in objavljena šele leta 1959 v angleškem jeziku. Zbrana sta bila dva sklopa
podatkov, ki bi se naj 'vzajemno dopolnjevala'. Eden od teh sklopov je vseboval
religiozne spomine odraslega iz njegovega otroštva. Sodelovalo je 630 otrok, 273
dečkov, 357 deklic iz Švedske (raziskava se je delala od 1944 do 1945). Večina jih je
bila starih 10–12 let. Vsi otroci so odgovorili pisno na začetek stavka: 'Nekoč, ko sem
razmišljal o Bogu ...' Od 630 sestavkov, ki jih je dobil, jih 566 vsebuje računanje o
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osebnem religioznem izkustvu (244 dečkov, 322 deklic). Neopredeljeno število
sestavkov je vsebovalo računanje na več kot eno religiozno izkustvo. Ocenjevanje
globine izkustev je vključevalo 'pojav, ki je priklical v misli izkustva mistikov'. To je
prvotno vključevalo oboje, prikazovanje predmetov (objektov) religiozne vere, kot so
Jezus, Bog, angeli, kar je pomembno za naše interese, vendar pa so vključili tudi
občutek nevidne prisotnosti. Čeprav je Klingberg prepoznal olajševalno vlogo
religiozne kulture, šole in doma pri vzpodbujanju poročil med otroci, je trdil, da je
vrednost te študije v tem, da kaže, da lahko mistična izkustva potekajo (se dogajajo)
tudi v otroštvu. Trdil je, da 'zrelostni mehanizem' ne more odpraviti mističnega izkustva
pri otrocih in je predpostavljal njihovo univerzalnost.

2.7.2 Pomen in posledice religije v otroštvu
Relativno malo vemo o pomenu in posledicah o religiji v otroštvu, ko otroci odrastejo.
Najti moramo nove načine za proučevanje otrokovega religioznega razvoja, brez
predpostavke, da je misel odraslega 'zlati standard' za primerjavo v zvezi s tem. Kakšen
vpliv, če sploh, ima religija na življenje iz dneva v dan (dan-v-dan) pri otrocih
vključujoč njihovo telesno in duševno zdravje, osebnostno identiteto (identiteto
osebnosti) in družbene odnose? Kako otroška religioznost vpliva na kasnejšo
religioznost, kot tudi na nereligiozne družbene drže? Ali religiozno izobraževanje vpliva
na otrokov pogled na smrt? Kakšno vlogo, če katero, igra religija v otroški
psihopatologiji in kakšno vlogo igra v kliničnem zdravljenju otrok? Ugotovitve kažejo,
da ima konzervativna in fundamentalna religiozna vzgoja posledice pri izobrazbi in
spolni vlogi. Širok pregled otrok in mladih adolescentov so Forlitija in Bensona (1980)
vodili do zaključka, da je religioznost povezana s pro-socialnim ukrepanjem, kot tudi
zmanjšano stopnjo seksualnega odnosa, uporabo drog in nesocialnim vedenjem.
Zaključila sta tudi, da je omejevalna religiozna usmerjenost povezana z nesocialnim
vedenjem, rabo alkohola, rasizmom in seksizmom. Kasnejši zaključki vedno ne
sovpadajo s starejšimi adolescenti in odraslimi.
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2.8 Pregled
Potrebni so sveži konceptualni pristopi, ki bi oživeli študijo otrokovega religioznega
razvoja. To področje religioznega razvoja je zelo težko v teoriji, še posebno v teoriji faz
ali religioznega kognitivnega razvoja. Bilo je nekaj prekrivanj v teh raziskavah, ki so
testirale te teorije, ampak ni bilo veliko integrativnega dela, ki bi dalo vsemu smisel.
Poleg tega je bilo malo ali nič empiričnih raziskav o številnih težavah (vprašanjih), ki so
povezane z otrokovim religioznim razvojem in nekatere študije religije imajo malo
povedati o otrocih, saj se osredotočajo na adolescenco in zgodnjo odraslost. Teoretične
konceptualizacije religiozne rasti nasplošno in zlasti razvoja vere so bile vzpodbujene že
s Piagetovimi formulacijami. In veliko ostalega dela o religioznem razvoju je tudi
uporabljalo Piagetov okvir kot podlago za empirično proučevanje. Rezultati številnih
raziskav so potrdili uporabnost Piagetovih kognitivnih faz za razumevanje različnih
vidikov religiozne rasti. Pojavile pa so se tudi ne-Piagetove teoretične konceptualizacije
in empirično delo v psihologiji religije.
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3. RELIGIJA V ADOLESCENCI IN ZGODNJI
ODRASLOSTI

Zgodnje študije (Allport, Gillespie in Young 1948, Webster, Freedman in Heist 1962)
religije med študenti so ugotovile, da je večina njih čutila, da potrebujejo religijo v
svojih življenjih (npr. 82 % žensk in 68 % moških v Allportovih študijah). Toda te
študije so bile izvedene pred pol stoletja ali še več nazaj. Nekatere države so doživele
precejšnjo zmanjšanje cerkvene udeležbe in zanimanja za religijo v zadnjih 50-tih letih.
Bibby (1987, 1993) je ocenil, da je bilo v letu 1940 tedensko prisotnih – udeleženih 6
od 10-tih Kanadčanov. Vendar pa se je ta številka vztrajno zniževala vse do zgodnjih
1990-ih, ko je bilo to število udeležbe 2 od 10-ih. Ta 20 % upad se je nadaljeval do l.
2000 (Bibby 2001) in je podoben tudi za kanadske najstnike in odrasle. Poleg tega je
težnja po zmanjšanju verske udeležbe prinesla Kanadi ''poravnavo'' z Britanijo,
Francijo, Nemčijo, Nizozemsko in skandinavskimi državami. Značilno je, da je v teh
evropskih državah le 10–15 % prebivalstva, ki so vključeni v religiozne (verske)
skupine (Lippman in Curtis 1994). Francis (1989) je opazil progresiven trend v 70-ih in
80-ih za britanske adolescente, da imajo manj pozitiven odnos do krščanstva in splošni
trend v zmanjševanju verskega –religioznega prepričanja se je nadaljeval do 90-ih (Gill,
Hadaway in Merler 1998). Tako je religiozno vključevanje še manjše v Avstraliji in
Japonski kot v ZDA (Campbell in Curtis 1994). Kakorkoli, religiozno – versko
vključevanje ostaja v ZDA relativno visoko pri odraslih in adolescentih v nasprotju s
trendi v mnogih drugih zahodnih državah. Čeprav so samoporočanja cerkvene udeležbe
v ZDA lahko napihnjena (Chaves in Cavendish 1994, Hadaway, Merler in Chaves
1993). Študije, ki vključujejo primerljive podatke, kažejo, da gledano relativno, je redna
cerkvena prisotnost v ZDA precej visoka, tudi ko so nadzirani drugi dejavniki.
Kakorkoli, prisotnost v cerkvi pri odraslih je ostala relativno stabilna skozi nedavna
desetletja. Podobno je bilo od l. 1973–1991 glede na podatke iz ZDA stabilno verovanje
v posmrtno življenje (80 %). Večina izsledkov raziskav kaže (na splošno), da so
adolescenti in mlajši odrasli manj religiozni kot starejši odrasli v Severni Ameriki in
Evropi (Dudley in Dudley 1986, Hamberg 1991). Poleg tega običajno najdemo upad
religioznosti v obdobju 10–18 let (Benson, Donahue in Erickson 1989), vsaj pri
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adolescentih v mainstream (vodilnih) religioznih skupinah. Vendar se takšni sklepi
odražajo samo pri nekaterih meritvah religioznosti (npr. vključevanje v institucionalni
religiji) in tega ne moremo razlagati v smislu, da so adolescenti nereligiozni ali imajo
malo zanimanja za duhovne zadeve.
V resnici velika vsesplošno narodna raziskava ameriških študentov kaže, da večina
študentov poroča o visoki stopnji spiritualnosti – duhovnosti in prevzema veliko
duhovnih – svetopisemskih in religioznih, verskih vrednot. 83 % jih verjame v svetost
življenja, 80 % se jih zanima za duhovnost, 76 % išče smisel in pomen v življenju, 74 %
se jih je pogovarjalo s prijatelji o smislu življenja, 64 % jih meni, da je duhovnost vir
sreče, 47 % jih išče priložnost za duhovno rast. Prav tako jih 79 % verjame v Boga, 69
% jih moli, 81 % se jih vsaj občasno udeležuje verskih obredov, 80 % se o religioznih in
duhovnih zadevah pogovarja s prijatelji ali družino in 69 % se strinja, da jim njihova
religiozna prepričanja zagotavljajo moč, podporo in vodstvo (usmeritev). Do podobnih
ugotovitev sta prišla tudi Smith in Denton (2005). 84 % adolescentov v ZDA verjame v
Boga, 65 % verjame da je Bog osebno bitje, 71 % se jih čuti vsaj nekako blizu Bogu, 80
% jih trdi, da je njihova vera vsaj nekoliko pomembna pri sprejemanju neke pomembne
odločitve.
HERI (2005) – Higher Education Research Institute je izvedel letni pregled ameriških
novih študentov od l.1960. Ta raziskava je pokazala, da se je v 20-ih letih (1980–2000)
odstotek tistih, ki ne poročajo o religioznih preferencah (nasproti nekim drugim vrstam
religiozne identitete), podvojil z 8 % na 16 %, čeprav je v tistem časovnem obdobju
odstotek tistih, ki so se identificirali z na ''novo rojenimi'' ostal na 25 %. Smith,
Lindquist, Denton, Faris in Regnerus (2002) so priskrbeli širšo sliko religiozno – verske
udeležbe ameriških adolescentov, ki je temeljila na podatkih treh ločenih velikih
nacionalnih organizacij. Vzdolžni podatki kažejo, da je med leti 1976 in 1996 tedenska
verska udeležba pri srednješolcih (12 razred) znižana za približno 8 % in za tiste, ki so
se redko ali nikoli udeleževali, se je stopnja zvišala za 4 %. Samo 44 % (12-šolcev)
srednješolcev je poročalo, da so bili vključeni v mladinske religiozne skupine v 4-ih
letih srednje šole. 85 % 13–18 letnih anketirancev je poročalo o nekakšni religiozni
pripadnosti, 44 % se jih je identificiralo kot protestantov, 25 % kot katolikov. Ženske so
bile religiozno bolj vključene kot moški. Nekaj študij podatkov tistih, ki imajo sebe za
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spiritualne-duhovne in ne religiozne, so bili pogosto vodeni s primerjanjem teh z onimi,
ki so sebe identificirali kot spiritualne in (tudi) religiozne. Čeprav je veliko razprav
osredotočenih na razvoj ''spiritualni in ne religiozni'', je ''baby boom'' tendenca, da
ovrednoti posameznika nad institucionalizirano avtoriteto, naredila svoje (Roof 1993,
1999). Shahabi in njeni sodelavci so ugotovili, da so takšni ''iskalci'' mlajši, bolje
izobraženi, manj verjetneje se bodo poročili ali so poročeni in bolj verjetno so belci ter
manj verjetneje živijo na jugu. Zhai, Ellison, Stokes in Glenn (2008) so ugotovili, da so
''duhovni in ne religiozni'' verjetneje potomci ločenih staršev (62 %), najbrž zato, ker
ločitev lahko prekine prenos religioznih vrednot iz staršev na otroke in tako zmoti
institucionalizirano religiozno – versko prakso ali zmanjša stopnjo nadzora nad
otrokom. Vse to pa lahko prispeva k temu, da bodo otroci ločenih staršev v primerjavi s
tistimi, ki so vzgojeni v dvostarševski družini, manj verjetneje prevzeli starševske
religiozne vrednote in prakse (Regnerus, Smith in Smith 2004).

3.1 Vplivi na religioznost in duhovnost v adolescenci
Številni zunanji dejavniki imajo potencial, da neposredno vplivajo na religioznost ljudi:
starši, vrstniki, šole, verske ustanove, knjige, množični mediji … Zunanji dejavniki pa
lahko vplivajo tudi posredno, npr. vpliv šole, zakonske in poklicne odločitve, kulturne
predpostavke itd. Ljudje se lahko zavedajo nekaterih religioznih socializacijskih
vplivov, vendar se drugih ne zavedajo. Cornwall (1988) je ugotovil, da je religiozna
socializacijska literatura tradicionalno usmerjena na tri ''agente'' socializacije: starši,
vrstniki in Cerkev. Pregledali bomo vse tri faktorje, skupaj s četrtim, ki je izobrazba.
Čeprav smo povedali že kar precej o vplivu staršev, bomo v nadaljevanju preučili
njihovo vlogo ''vplivnih agentov'', posebno glede adolescentovega duhovnega in
religioznega razvoja, saj je splošno strinjanje, da imajo na to starši največji vpliv.

3.1.1 Vpliv staršev
Mnogi zelo religiozni starši so svojo vlogo kot starši posvetili: to pomeni, da vidijo
starševstvo kot sveto dolžnost, z religioznimi prepričanji in vrednotami kot
najpomembnejše stvari, ki jih prenašajo na svoje otroke (Mahoney, Pargament, Murray
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Swank in Murray-Swank 2003). Nekateri raziskovalci se preprosto osredotočajo na
''ohranjanje vere'' – v obsegu, v katerem se otroci prepoznajo – identificirajo z religijo
družine, ko odrastejo. Te raziskave pogosto predpostavljajo, da je ohranjanje vere
družine posledica velikega vpliva staršev. Drugi se zanašajo na neposredna
samoporočanja tega vpliva, ko sprašujejo otroke ali mladostnike o obsegu vpliva staršev
na njihovo religioznost. Podobno, nekateri raziskovalci so prosili starejše mladostnike
in odrasle, da reflektirajo za leta nazaj o vplivu staršev in drugih dejavnikih na njihovo
religioznost. Ti različni pristopi ponujajo vpogled v starševski vpliv na religiozno
socializacijo.

3.1.2 Študije o ''ohranjanju vere''
Socialno-kognitivni model religioznih sprememb v adolescenci predvideva, da oba
socialna dejavnika (starši-vrstniki) in kognitivne spremenljivke (kot intelektualne
sposobnosti in eksistencialna spraševanja) vplivajo na mladostnikovo religioznost.
Ozorakova (1989) je zbrala podatke, ki podpirajo socialno-kognitivni model, zlasti
glede pozitivne povezave med starševsko in mladostnikovo religioznostjo. In zaključi,
da imajo starši še posebno močan vpliv v religioznem socializacijskem procesu. Vendar
pa je vpliv staršev bolj viden pri dijakih kot pri udeleženih študentih, kar kaže na to, da
se lahko starševski vpliv zmanjša, ko adolescenti prehajajo v odraslo dobo. Druge
študije so tudi pokazale, da je starševska religioznost dober napovedovalec
adolescentove religioznosti in celo religioznosti odraslih otrok. Hunsberger (1976) je
odkril, da je večji poudarek na religiji iz otroštva in se jo povezuje z religioznostjo med
študijem. Raziskava katoliških maturantov je pripeljala do zaključka, da obstajajo trije
glavni dejavniki, ki napovedujejo mladostnikovo religioznost; to so: pomembnost
religije za starše, pozitivno družinsko okolje in verske aktivnosti doma (Benson,
Yeager, Wood, Guerra in Manno 1986). Nacionalni verjetnostni vzorec več kot 1000
ameriških mladostnikov je pokazal, da je starševska religioznost pomemben
napovedovalec

mladostnikovih

religioznih

prepričanj

in

praks.

Religiozno

udejstvovanje judovskih staršev je bilo močan napovedovalec verske prakse in
prepričanj njihovih mladostnikov in se lahko podaljša tudi v odraslo dobo. Podobno so
številne študije ugotovile močno težnjo, da otrok skozi otroštvo, adolescenco in zgodnjo
odraslost prevzema oziroma se identificira s to religiozno vzgojo. Na splošno velja, da
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so različne spremenljivke starševske religije razumen napovedovalec ''ohranitve'' religije
družine.

3.1.3 Samoporočanja o religioznem vplivu
Študije, ki vključujejo široko paleto starostnih skupin v Severni Ameriki in drugod po
svetu, so potrdile, da posamezniki dojemajo svoje starše kot najpomembnejše glede
vpliva na religioznost. Hunsberger in Brown (1984) sta prosila 878 (novih) študentov
psihologije v Avstraliji, da identificirajo tri ljudi, ki so imeli največji vpliv na njihova
religiozna prepričanja. V tej študiji so kot najpomembnejši, s 44 % vseh sodelujočih,
starši (nato so s 15 % navedeni prijatelji). V drugih študijah je Hunsberger spraševal
nekaj 100 študentov na kanadski univerzi in 85 starejših Kanadčanov (med 65–88 leti),
da bi ocenil obseg religioznega vpliva, z desetimi možnimi vplivi, ki so delovali v
njihovem življenju. Oboji, študentje in starejši udeleženci, so svoje matere in očete
uvrstili na prvo in tretje mesto, Cerkev je prejela drugo najvišjo uvrstitev. Starejši so na
splošno poročali o močnejšem absolutnem, proreligioznem vplivu v njihovem življenju
kot študenti; to je bilo v skladu z ugotovitvami iz drugih študij in študijo Švedov, ki je
pokazala na splošno porast religioznosti v odraslih letih. Francis in Gibson (1993) sta
raziskovala starševski vpliv na religiozne drže in prakse na 3414 srednješolcih na
Škotskem (11–12 let in 15–16 let). Zaključila sta, da je starševski vpliv na splošno
pomemben v zvezi z udeležbo v cerkvi in bila je videti težnja, da se ta vpliv premika od
mlajših k starejšim skupinam. V skladu z nekaterimi Hunsbergerjevimi (1983, 1985)
odkritji so tudi zaključili, da imajo matere večji vpliv na religijo otroka kot očetje.
Starševski vpliv je bil večji od očitne religioznosti (navzočnost v cerkvi). V dveh
študijah o predispoziciji za molitev sta Francis in Brown (1990, 1991) zaključila, da je
starševski vpliv primarnega pomena v zvezi z udeležbo v cerkvi za adolescente, ki
obiskujejo rimskokatoliške, anglikanske in nekonfesionalne šole v Angliji. Ti dve
raziskavi se osredotočata na predispozicijo molitve kot tudi prakticiranja molitve
angleških adolescentov. Prva raziskava je vključevala skoraj 5000 otrok starih 11 let in
druga 700 mladostnikov starih 16 let; vsi so obiskovali Rimskokatoliško Cerkev v
Angliji ali nekovencionalne šole. Udeleženci so izpolnili šest elementov lestvice
ocenjevanja odnosa do molitve (npr. ''molitev mi zelo pomaga''). Rezultati so potrdili,
da so starši močan faktor v zvezi z otrokovo udeležbo v cerkvi pri obeh starostnih
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skupinah (11 in 16 let), čeprav so matere dosledno izvajale večji vpliv od očetov. Bili so
znaki, da se je starševski vpliv na molitev nekoliko znižal in vpliv cerkve (udeležba)
zvišal pri 16-letnih. Udeležba v cerkvi ne izgleda, da vpliva na mladostnikovo
prakticiranje molitve. Avtorja sta (1991) zaključila z navedbo, da njune ugotovitve
podpirajo pomembnost, da vzamemo resno socialno učenje ali interpretacijo molitve.
Otroci in mladostniki, ki molijo, se zdi, da to počno kot posledico priučenega
(poučevanja) ali zaradi primera iz njihove družine in cerkvene skupnosti in ne zaradi
spontane posledice razvojne dinamike ali potrebe.
Kot je navedeno zgoraj, nekatere ugotovitve kažejo, da so matere bolj vplivne od očetov
glede religioznega razvoja svojih potomcev, vendar pa vse študije ne podpirajo takšnega
posploševanja. Kieren in Munro (1987) sta zaključila, da so očetje vplivnejši od mater,
vendar teža dokazov kaže, da so matere vseeno bolj vplivne, mogoče zato, ker ima mati
večjo vlogo pri negovanju in vzgoji otroka, mogoče zato, ker so ženske bolj religiozne
od moških ali mogoče zato, ker mati pri vzgoji otroka prevzema več odgovornosti, kar
lahko zajema tudi to, da otroka jemlje s seboj v cerkev ali ga o religiji poučuje. Vendar
pa je povsem mogoče, da tudi očetje igrajo pomembno vlogo. Očetje lahko služijo kot
vzgled za nadaljevanje ali zavrnitev religioznosti po začetni religiozni socializaciji.
Tako lahko matere in očetje igrajo različne vloge in imajo vpliv na različna obdobja v
socializaciji otroka. Npr. študija več kot 400 družin na podeželju v Iowi je ugotovila, da
sta oba starša pomembna pri prenosu religioznosti na potomca. Vendar pa je v
adolescenci materin vpliv večji, še posebno na fante – sinove. Takšne nianse lahko
prispevajo k navidezno protislovnim sklepom v literaturi, ki zadeva pomen matere in
očeta v religiozni socializaciji.

3.1.4 Ostali vidiki starševstva
Številne študije so pokazale, da lahko kakovost odnosov med starši in mladostniki
vpliva na religiozno socializacijo. Npr. v raziskavi iz leta 1965 do 1982 so srednješolci,
ki so poročali, da imajo s starši tople, ljubeče odnose, bili manj uporniški do religioznih
naukov (Wilson in Sherkat 1994). Poleg tega so vzdolžni podatki Wilsona in Sherkata
pripeljali do zaključka, da lahko pomanjkanje bližine in stika pripelje do religioznega
prepada med starši in otroki. Tudi drugi so prišli do podobnega zaključka, ki se nanaša
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na pomembnost emocionalnega odnosa med starši in mladostniki (Dudley 1978,
Herzbrun 1993; Hoge, Petrillo in Smith 1982, Nelsen 1980, Okagaki in Brevis 1999).
Myers (1996) je intervjuval starše in njihove odrasle potomce in zaključil, da je
glavnina religioznosti potomcev bila starševska religioznost, ki je bila povezana z
odnosi v družini in tradicionalno družinsko strukturo. Vzrok in posledica pa vseeno
nista vedno jasna. Večina avtorjev domneva, da so bolj kvalitetni družinski odnosi
''povzročili'' povečano religioznost pri potomcih. Seveda pa, če so bili starši
nereligiozni, so kakovostnejši družinski odnosi lahko ''povzročili'' upad – zmanjšanje
religioznosti pri potomcih. Vendar so Brody, Stoneman in Flor (1996) zaključili, da je
bila stopnja starševske religioznosti vzročni dejavnik v njihovi študiji 9–12-letnih
afroameričanov, ki so živeli na podeželskem jugu ZDA. To pomeni, kot so trdili, da je
večja starševska religioznost prispevala k tesnejši in bolj kohezivni družini kot tudi k
manj konfliktom med staršema. Potrebne so dodatne raziskave za reševanje in
razumevanje vzroka in učinka odnosov na tem področju.
Ali obstajajo posebni mehanizmi, ki jih uporabljajo starši, da ''vsadijo'' večjo
religioznost pri svojih otrocih? Dollahite in Marks (2005), ki sta uporabljala narativen –
pripovedni pristop, ki je temeljil na 74 intervjujih visoko religioznih muslimanov,
mormonov, drugih kristjanov in judovskih družinah, sta skozi te intervjuje identificirala
deset osrednjih procesov, s katerimi si starši olajšajo religiozen in duhoven razvoj v
svoji družini. Ti vključujejo opiranje na Boga za vodstvo in podporo; živeti religiozne
vrednote doma, družine (vključno z religiozno tradicijo); reševanje konfliktov z
molitvijo, odpuščanjem in kesanjem; ljubiti in služiti drugim; premagovanjem izzivov
skozi vero, vzdržnost od prepovedanih dejavnosti in substanc; samožrtvovanje časa,
denarja in udobja zaradi duhovnih razlogov; negovanje rasti družinskih članov skozi
učenje, razprave in primere; izrecna poslušnost Bogu, prerokom, staršem in zapovedim;
dajanje prednosti veri in družini pred posvetnimi ali osebnimi interesi.
Vsi različni pristopi o starševskem vplivu na religiozno socializacijo imajo en
zaključek: starši imajo izjemno pomembno vlogo v razvoju religioznih stališč in praks
svojih potomcev. Pravzaprav bi nekaj raziskovalcev zaključilo, da imajo v zvezi s tem
starši največji vpliv, čeprav je le-ta lahko bolj posreden – indirekten kot neposreden –
direkten. Starši so do neke mere ''menedžerji'', ki kontrolirajo, katerim ''drugim
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vplivom'' so podvrženi njihovi otroci (preko cerkvene udeležbe, izborom verskega ali
sekularnega izobraževanja ali nadzorom, kaj otroci gledajo po televiziji) in to lahko ima
v zameno določen vpliv na religijo mladega človeka.

3.1.5 Vpliv vrstnikov
Nekateri avtorji so zaključili, da vrstniki igrajo pomembno vlogo pri vplivanju na
adolescente nasplošno (Allport 1950, Sprinthall in Collins 1995), vendar je malo študij,
ki bi raziskovale vpliv vrstnikov na religioznost. Tiste, ki so to storile, pogosto
poročajo, da je vpliv vrstnikov šibkejši od starševskega vpliva. Takšne študije se v
večini opirajo na samoporočila o vplivu vrstnikov, vendar smer vpliva (pozitiven–
negativen) ni vedno določena.
Vpliv staršev in vrstnikov so primerjali v študiji 375 avstralskih mladostnikov, starih
16–18 let (de Vaus 1983). Skladno z nekaterimi predhodnimi raziskavami (Bengston in
Troll 1978) je bilo zaključeno, da so starši bolj vplivni pri religioznih prepričanjih, in da
imajo vrstniki večji vpliv na zunaj religiozno – versko sfero (npr.na samopodobo);
vendar je de Vaus ugotovil, da vrstniki do neke mere vplivajo tudi na religiozno –
versko prakso. Erickson (1992) je podobno ugotovil, da ima vpliv vrstnikov relativno
malo vlogo pri religioznosti adolescentov. Vendar je poudaril, da bi vpliv vrstnikov
lahko bil skrit zaradi načina, ki so ga uporabili za merjenje vpliva in tudi zato, ker je
težko ločiti vpliv vrstnikov od religiozne izobrazbe, ki sama po sebi vključuje družbenoprijateljski okvir, ki bi lahko vplival na vrstnika. King (2002) je ugotovil, da čeprav se
starševski vpliv zdi najpomembnejši, vpliva vrstnikov ne smemo spregledati.
Ozorakova (1989) je zaključila, da vrstniki imajo vpliv na adolescentovo religioznost,
čeprav je ta odnos precej zapleten in zasenčen z bolj pomembnimi starševskimi vplivi.
V drugi raziskavi pa so oboji, starševski in vrstniški vplivi napovedovali adolescentovo
religioznost (King 2002).
Seveda je vpliv vrstnikov lahko močnejši na nekaterih področjih religioznosti kot na
drugih. Npr. vrstniki lahko imajo majhen vpliv na pogostost obiskovanja cerkve, ampak
je lahko vpliv pomembnejši glede obiskovanja religiozne skupine. Tako je vpliv
vrstnikov najverjetneje zapleten (kompleksen), še posebno v zvezi s heteroseksualnimi
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prijateljstvi in zmenki. Za adolescente, ki pripadajo manjšinskim religijam, religiozno
temelječi odnosi lahko pripeljejo do postopka 'filtriranja' pri izbiri partnerja. Nazadnje,
ne smemo domnevati, da je vpliv vrstnikov pomemben le za adolescentovo in otrokovo
religijo. Olson (1989) je ugotovil, da je v petih baptističnih kongregacijah število in
kvaliteta prijateljskih odnosov pomemben napovedovalec za odločitev odraslega, ali naj
se pridruži ali zapusti svojo veroizpoved. Putnam (2000) je poudaril, da ljudje, ki
pripadajo religioznim skupinam, imajo navadno več socialnih (družbenih) obveznosti in
stikov v svojem življenju, ta povečana socialna interakcija pa dovoljuje večji vpliv
vrstnikov. Na žalost je bilo malo raziskav o možnosti vpliva vrstnikov v odrasli dobi,
onstran prijateljskih povezav, odnosov.

3.1.6 Vpliv kolidža
V kakšnem obsegu izobrazba vpliva na religiozno socializacijo, je bila kontroverzna
tema. Zgodnje študije na splošno zaključujejo, da se še posebno kolidž nagiba k
''liberalizaciji'' religioznih prepričanj študentov. Pregled več kot 40-ih preiskav je
Feldmana (1969) pripeljal do zaključka, da te študije na splošno kažejo spremembe, da
so starejši v primerjavi z novinci nekoliko manj ortodoksni, fundamentalistični ali
konvencionalni v religiozni usmerjenosti, nekoliko bolj skeptični glede obstoja in vpliva
vrhovnega bitja; nekoliko verjetneje si zamišljajo Boga v brezosebnih terminih in so
nekoliko manj naklonjeni Cerkvi kot instituciji. Te spremembe niso vedno velike in v
približno tretjini primerov se kaže upad naklonjenosti do religije.
Drugi pregledovalci (npr. Parker 1971) so podobno zaključili, da je religiozna
sprememba med šolanjem lahko vredna upoštevanja, še zlasti v prvem letu. Vendar pa
moramo biti previdni glede takih (povprečnih) trendov v smeri zmanjševanja
religioznosti, saj lahko prikrijejo bistveno spremembo za nekatere študente v nasprotni
smeri (povečanje). Poleg tega, če pride do spremembe, izobraževanje samo po sebi ni
nujno vzrok za spremembo. Premik stran od ortodoksne religije je lahko posledica
zrelostne ali razvojne spremembe ali lahko izhaja iz dejstva, da so nekateri študenti proč
od starševskega vpliva, starševskega nadzora prvič v življenju. Medsen in Vernon
(1983) sta ugotovila težnjo za več religioznih študentov, da se v kampusu udeležujejo –
sodelujejo v religioznih skupinah in dejavnostih. Še bolj pomembno, ti študenti, ki so se
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udeleževali religioznih skupin, so povečali religiozno – versko pravovernost, tisti ki se
pa niso udeleževali, pa so postali na kolidžu manj pravoverno-ortodoksni. Prav tako je
možno, da do navideznih vplivov kolidža pride pravzaprav zaradi drugih dejavnikov,
kot je npr. religiozno ozadje. Hunsberger (1978) je naredil prerez 450 kanadskih
univerz. Njegovi podatki so ponudili malo podpore temu, da študenti postanejo tekom
kolidža manj religiozni. Edina dosledna ugotovitev je bila, da so študenti v tretjem in
četrtem letu študija poročali o manj pogostem obiskovanju cerkve kot študenti prvega
letnika. Te spremembe pa ne smemo posploševati na ostale prakse (npr. pogostost
molitve). Hunsberger (1978) je predpostavil, da se religiozna sprememba bolj verjetneje
zgodi v srednji šoli (High scool) in se lahko konča v času študija, kar so podprli tudi
drugi raziskovalci. Vendar nekateri avtorji še naprej sklepajo, da ima višja izobrazba
vsaj posredne učinke na religioznost mladih ljudi, npr. z vzpodbujanjem skepticizma in
s pomenom religiozne in moralne relativnosti (Hadaway in Roof 1988). Podatki iz l.
2007 (Higher Education Research Institute – HERI) kažejo na to, da se je udeležba pri
religioznih verskih obredih iz 43 % študentov zmanjšala na 25 %. Zmanjšalo se je tudi
število študentov, ki so poročali o pogostem ali občasnem sodelovanju pri dobrodelnih
dejanjih (prostovoljstvo, služenje skupnosti). Po drugi strani pa se je povečalo duhovno
iskanje v študentskih letih: razvijanje življenjske filozofije, doseganje notranje
harmonije, iskanje lepote življenja. Povečalo se je videnje, dojemanje, da je vsak nov
dan dar, hvaležnost za dobro, ki se zgodi drugemu, iskanje pomena skozi stiske.
Povečala se je integracija duhovnosti v posameznikovem življenju, vera v svetost
življenja, etika skrbi za druge (pomagati v težavah, spodbujanje harmonije med rasami)
in ekumenski pogled na svet (izboljšanje lastnega razumevanja drugih kultur, gojenje
duhovnosti, ne da bi bil religiozen).
Ti rezultati kažejo, da so sklepi Feldmana (1969) še danes deloma resnični. To je, ko
študentje napredujejo v študiju, se zdi, da postanejo manj konvencionalni, čeprav je
odsotnost vpletenosti v Cerkev nedvomno povezana s študijskimi leti. Vendar se pa za
čas študija tudi zdi, da je čas zanimanja za duhovne zadeve, od katerih so mnoge
naslovljene s strani konvencionalne vere.
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3.1.7 Udeležba v 'župnijski šoli'
Nekatere preiskave so primerjale javne šole z župnijskimi in so se nanašale na
religioznost študentov. Čeprav so nekateri zgodnji raziskovalci (Lenski 1961, Greeley
1967) zaključili, da so obiskovalci 'župnijskih šol' bili zelo religiozni, bolj od vrstnikov
iz javnih šol, je včasih raziskavam spodletelo, saj niso upoštevale dejavnikov ozadja.
Nekateri raziskovalci so očitno predpostavljali razliko med 'župnijsko' in javno šolo in
so prezrli faktor – dejavnik samoizbire. Več kot 40 let nazaj je Mueller (1967) odkril, da
ko je imel konstantno religiozno ozadje, ni našel nobenih razlik v religiozni (verski)
ortodoksiji (pravovernosti) in institucionalni vključenosti študentov na kolidžu.
Zaključil je, da je visoka pravovernost posledica močnega religioznega ozadja in ne
posebno posledica 'župnijskega šolanja'. Druge raziskave so potrdile to ugotovitev,
vključno študija fundamentalistov (Erickson 1969), Judov (Parker in Gaier 1980),
luteranov (Johnstone 1966), katoličanov in anglikancev (Francis in Brown 1991).
Francis in Brown (1991) sta trdila, da je odnos med obiskovanjem katoliškega pouka in
pozitiven odnos do molitve v resnici rezultat vpliva doma in družine, ne pa vpliva same
šole. Študija iz l. 2001 (Francis in Lonkshear 2001) v Združenem kraljestvu je podobno
pokazala zelo majhen vpliv cerkvenih osnovnih šol na religioznost ali religiozno
dejavnost v lokalni skupnosti. Vendar pa so zaključki takšnega 'malega vpliva' bili
izzvani s strani nekaj avtorjev (Greeley in Gockel 1971, Greeley in Rossi 1966), ki so
trdili, da imajo cerkveno povezane šole neposreden pozitiven vpliv na religioznost
svojih študentov. Verjetno gre za variacije med posameznimi šolami različnih starostnih
skupin (osnovna, srednja in višja šola) in različnih religioznih veroizpovedi. Pri takšnih
šolah je ključen dejavnik samoizbire, kar pomeni, da bodo take šole obiskovali
religiozni študenti ali vsaj študenti, ki imajo religiozne starše. Ugotovitve med študijami
se lahko razlikujejo, odvisno od tega, ali se osredotočajo na religiozna – verska
prepričanja in prakse (Hunsberger 1977). Glede na dosegljive ugotovitve smo privedeni
do naslednjega zaključka: glavnina dokazov kaže, da ima obiskovanje cerkveno
povezanih šol malo direktnega vpliva na religioznost adolescenta, veliko manj od vpliva
adolescentovega doma. To ne pomeni, da ni nobenega vpliva, saj lahko ima vpliv več
oblik. Verjetno je, da študenti, ki hodijo v take šole, prihajajo iz bolj religioznih domov
in tako je ena izmed mnogih nalog takih institucij lahko tudi zagotavljanje v socialnem
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in izobraževalnem kontekstu, kjer že obstajajo religiozne vrednote in prepričanja, ki so
samo še okrepljena.

3.1.8 Drugi vplivi
Starši, vrstniki in izobrazba niso edini vplivi na religijo. Nekatere študije so pokazale,
da imajo posebno Cerkev (ali druga verska institucija) ali veroizpoved, kakor tudi
socialno-kulturni status, sorodstveni položaj, velikost mesta, množični mediji, branje
itd., lahko tudi nekatere učinke na religiozni socializacijski proces. Npr. podeželska
mladina je navadno bolj verna – religiozna od mladih, ki ne živijo na podeželju.
Francis in Brown (1991) sta ugotovila, da postane Cerkev bolj pomemben vpliv v
srednji adolescenci, to je v času, ko so mladi vse manj dovzetni za starševski vpliv v
zvezi z religijo. Na splošno pa so različni 'drugi dejavniki', o katerih smo govorili,
prejeli malo empirične pozornosti. Potrebno je nadaljnje raziskovanje odnosa do
Cerkve, vloge duhovščine, vpliva cerkveno povezanih najstnikov v primerjavi z
necerkveno povezanimi prijatelji, učinkov masovnih medijev itd. in dodatno
raziskovanje subtilnega medsebojnega vpliva med temi in ostalimi religioznosocializacijskimi dejavniki.

3.1.9 Hipoteza polarizacije
Ozorakova, ki smo jo že omenili, je s svojim socialno-kognitivnim modelom
religioznega socializacijskega procesa nakazala na možnost učinka 'polarizacije' in
razvoja religioznosti. Kar pomeni, da bolj religiozni adolescenti poročajo o spremembi
v smeri večje religioznosti in manj o religioznem premiku stran od religije. Tamminen
(1991) je našel podobno religiozno polarizacijo pri finskih adolescentih. To je skladno z
ugotovitvijo, da so se bolj religiozni študenti pridružili religioznim skupinam v
kampusu in prav tako povečali religiozno – versko pravovernost med kolidžem. Manj
religioznim, ki se niso vključevali v religiozne skupine, pa se je pravovernost zmanjšala.
Z drugimi besedami, povečala se je religiozna distanca med njimi. Podobna polarizacija
je bila odkrita tudi med starejšimi Kanadčani (Hunsberger 1985). Ko so reflektirali
svojo religioznost za desetletja nazaj, so ti upokojenci navedli, da so postopoma skozi
svoje življenje postajali bolj religiozni, če so bili religiozni v času študija. Upokojenci,
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ki so bili manj religiozni, pa so navedli, da so postali skozi svoje življenje postopoma
manj religiozni v primerjavi z njihovimi bolj religioznimi kolegi. Te študije so omejene
z retrospektivo in samoporočanjem kot tudi z možnostjo, da se naučimo več o vtisih
ljudi o realnosti kot o realnosti sami. Vendar pa so ugotovitve v skladu z možnostjo, da
se splošni trend v smeri večje ali manjše religioznosti lahko vzpostavi zelo zgodaj v
življenju in ti trendi se lahko nadaljujejo po zgodnjih razvojnih in socializacijskih
vplivih, ki so imeli takojšnje učinke.

3.1.10 Vprašanje (težave) spola
Socialni vplivi (predvsem staršev) v religioznem socializacijskem procesu lahko
pomagajo razložiti nekatere pomembne razlike med spoloma pri religioznosti
adolescentov in odraslih. Npr. za ženske je bilo ugotovljeno, da so navadno bolj
religiozne od moških. To pomeni, da se bogoslužja udeležijo bolj pogosto, bolj pogosto
molijo, izražajo večje strinjanje s tradicionalnimi prepričanji, so za religijo bolj
zainteresirane in poročajo, da je religija v njihovem življenju bolj pomembna kot pri
moških. Takšne razlike med spoloma lahko pripišemo socialnemu vplivu procesa vloge
spola, ki imajo posledice za religioznost (npr. ženske se uči, da so bolj pokorne, imajo
bolj negovalne lastnosti) ali jih pripišemo pričakovanjem, da bi morale biti ženske bolj
religiozne kot moški. Podobne 'socializacijske' interpretacije izvirajo tudi od drugih
avtorjev (Batson, Schoenrade in Ventis 1993, Nelsen in Potvin 1981), čeprav to niso
edine možne interpretacije razlik med spoloma. Verjetno je, da imajo religiozni
socializacijski procesi pomembne posledice na drugih področjih življenja kot
(nereligiozne) drže – odnosi, kariera, izobrazba. Nacionalni podatki ankete 19000 žensk
so pripeljali do zaključka, da religiozna identifikacija vpliva na raven izobrazbe
močneje kot ostale sociodemografske spremenljivke. Ženske iz bolj konzervativnih,
tradicionalnih ali fundamentalističnih ozadij so dosegle manj višješolskih izobrazb kot
ženske iz bolj liberalnih ali modernih religioznih ozadij (v povprečju). To pomeni, da so
nekatere razlike med spoloma dejansko socialno ustvarjene z vplivom religije. Čeprav
je bila to korelacijska študija, dviguje možnost, da lahko religiozna socializacija na
koncu vpliva na nereligiozne vidike posameznikovega življenja. Obstajajo tudi dokazi,
da se dojemanje Boga pri mladih ženskah in moških razlikuje in tudi njihova reakcija –
odziv na 'ženskega' ali 'moškega' Boga. Foster in Babcock (2001) sta študente na
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univerzi prosila, da napišejo zgodbo o fiktivni (izmišljeni) interakciji z Bogom ženskega
ali moškega spola. Moške zgodbe so vsebovale več 'akcije', medtem ko so se ženske
bolj ukvarjale z občutki. Bilo je tudi več skepticizma, kritičnosti in presenečenja v
reakciji –odzivu na 'ženskega' Boga kot na 'moškega' Boga. Takšne razlike med
spoloma se lahko razvijejo med otroštvom kot del socializacijskega procesa – to je
vprašanje, ki je zrelo za prihodnje raziskave.

3.1.11 Vplivi na religioznost: povzetek in posledice
Pri oblikovanju zaključkov o religioznih socializacijskih vplivih moramo biti previdni,
saj je pogosto težko izolirati starševski vpliv, vpliv vrstnikov in izobrazbe ter drugih
vplivov in njihove interakcije. Veliko tipičnih težav, s katerimi se soočajo socialnoznanstveni raziskovalci (samoporočanje, natančnost, omejitve vzorčenja) vplivajo tudi
na to področje raziskovanja. Vendar pa glede na veliko število ustreznih študij in
skupnih točkah nekaterih ugotovitev lahko ponudimo nekatere splošne zaključke. Starši
imajo potencialno največji vpliv na religijo otroka in mladostnika, čeprav vplivi
postajajo šibkejši, ko adolescenti odraščajo in nekateri njihovi vplivi postanejo
indirektni(posredni). Vrstniki, izobrazba, okolje, 'župnijske' šole, masovni mediji in
branje vplivajo na religiozno socializacijo v manjši meri, čeprav je včasih težko izolirati
učinke od specifičnih (posebnih) vzročnih dejavnikov. Prikazano je bilo, da kadar starši
in ostali potencialni 'vplivni' agenti (npr. Cerkev, mreža prijateljev) krepijo enako
religiozno perspektivo, so rezultati v kombinaciji z učinki religiozne socializacije lahko
še posebno močni (Hyde 1990). Poleg tega trendi, ki so vzpostavljeni zgodaj v
življenju, lahko pripeljejo k večji ali manjši religioznosti ljudi tudi v odrasli dobi (kot je
predvidevala hipoteza polarizacije). Nazadnje je pomembno, da ne pozabimo na možne
posledice religiozne socializacije za ostale vidike življenja ljudi. Videli smo, da lahko
imajo religiozni procesi rasti potencialno močan vpliv na vprašanje (enakosti) spola. Ni
pa dvoma, da učinki religiozne socializacije segajo v številne druge vidike življenja
ljudi, kot je bilo opisano.
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3.2 Religiozna socializacija in nereligiozno vedenje v adolescenci
V kolikšni meri religija vpliva na druge vidike življenja ljudi? Pregled literature o
adolescenci in religiji je Bensona (1989) vodil do sklepa, da ima religija močan vpliv na
adolescenta in njegov celoten razvoj. Npr., adolescenti, ki pravijo, da je religija v
njihovem življenju pomembna, so bolj verjetno storili dobrodelno delo v skupnosti kot
mladi, ki pravijo, da jim religija ni pomembna. Prav tako je bilo predpostavljeno, da
Cerkve lahko služijo kot iniciacija mladih v prostovoljstvo in nato kot ohranjanje te
vključenosti –sodelovanja (Pancer in Pratt 1999). Nekaj tega prostovoljstva lahko izhaja
iz Cerkve, ki uči pomagati drugim in delati dobro. Možno je tudi, da je religioznost
družine na splošno povezana z vključevanjem v druge skupine in da lahko ti učinki
ostanejo tudi v odrasli dobi. Bile so ugotovljene povezave med močnejšo religioznostjo
in zmanjšanjem prestopništva med mladimi (Johnson, Jang, Larson in Li 2001),
vključno z nižjo stopnjo zlorabe drog, alkohola in manj odklonilnim (deviantnim)
vedenjem na splošno. Prav tako se zdi, da je religioznost povezana z manjšo spolno
aktivnostjo in poznejšim 'nastopom' spolne aktivnosti, vendar tudi z manjšo uporabo
zaščite. Druge raziskave so preiskovale možne povezave med religijo in osebno
prilagoditvijo. Blaine, Trivedi in Eshleman (1998) so ugotovili, da je veliko
raziskovalne literature osnovalo meritve religiozne predanosti, zavezanosti ali
prepričanja in so povezane z vrsto pozitivnih kazalcev duševnega zdravja, kot so
zmanjšana anksioznost in depresija, povečana samozavest, strpnost in samonadzor,
samoobvladovanje. Drugi so prišli do podobnih zaključkov, vključno z nekaterimi
študijami, ki so osredotočene na adolescente, čeprav so nekateri avtorji poudarili, da je
religija lahko povezana tudi z neprilagojenostjo. Nekateri avtorji so nagnjeni k
zaključevanju, da lahko v luči ustreznih raziskav religija povzroči izboljšanje duševnega
zdravja, zmanjša deviantnost – odklonilnost in poveča socialno vedenje, še posebno v
obdobju adolescence. To je verjetno res, vendar je treba upoštevati tudi druge vzročne
možnosti. Npr. mladi, ki živijo bolj moralno in mentalno zdravo življenje, so lahko bolj
nagnjeni k obiskovanju cerkve, kjer lahko najdejo sebi enako misleče, ki imajo podobna
vedenjska nagnjenja. Poleg tega, če dejansko obstajajo povezave med religijo,
adolescentovim vedenjem in prilagoditvijo, bi se lahko spraševali o procesih, ki bi lahko
pojasnili take povezave. Večina možnih razlag se zanaša na literaturo o socializaciji.
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Religioznost lahko pripomore k prilagoditvi z zagotavljanjem socialne podpore, pomaga
pri vrednotah in pri oblikovanju identitete. Forliti in Benson (1986) sta poudarila pomen
vrednosti razvoja vrednot v zgodnji religiozni socializaciji. Le-ta lahko uči otroke in
mladostnike tehnik, kot so molitev, ko so zaskrbljeni, ali jim lahko pokaže, kako
izberejo pozitivne dejavnosti kot alternativo prestopništva ali zlorabo substanc.
Religiozno – versko izobraževanje lahko prispeva k bolj pozitivni samopodobi, kar
lahko koristi prilagoditvi in vedenju. Tovrstne predpostavke kažejo na to, da proces
religiozne socializacije bodisi direktno ali indirektno proizvede želene rezultate, ki so
povezani s prilagoditvijo in vedenjem. Vendar pa dve študiji, ki jih je izvedel
Hunsberger (2001), ena na študentih in druga na srednješolcih, kažeta, da ni razlike med
različnimi prilagoditvami med tistimi, ki so bili vzgojeni v religioznem, in tistimi,
vzgojenimi v nereligioznem domu, družini.
Potrebno bi bilo preusmeriti prizadevanja na tem področju. Raziskav o adolescentih in
mladih odraslih, ki razkrivajo korelacije (povezave) med religioznimi spremenljivkami
(zmanjšanje destruktivnega vedenja, zlorabe substanc ter izboljšanje osebne
prilagoditve), ne primanjkuje. Potrebne bi bile raziskave mehanizmov in vzorcev, ki se
skrivajo za tem in ustvarjajo take korelate – povezave.

3.3 Religiozni dvomi
Mladostniki in mladi odrasli niso povsem pasivni prejemniki socialnega (družbenega)
vpliva, ko govorimo o religioznih prepričanjih. Premišljujejo o religioznih vprašanjih.
Skoraj vsakdo ima vprašanja (kot npr.: Ali Bog obstaja? Naj sprejmem religijo – vero
svojih staršev?), ki so povezana z religioznim naukom v nekem obdobju. Mnogi ljudje
očitno rešijo svoja vprašanja za lastno zadovoljstvo in njihova osnovna religiozna
prepričanja niso bistveno spremenjena. Drugi pa lahko imajo težave pri reševanju svojih
vprašanj in to lahko pripelje do resnih dvomov in skrbi glede religioznega prepričanja.
Ti dvomi jih končno lahko pripeljejo do tega, da opustijo nekatera ali vsa religiozna
prepričanja. Oglejmo si ta proces podrobneje.
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Vprašanja in dvomi o religiji se zdijo še posebno pogosta v adolescenci, čeprav se lahko
pojavijo tudi med odraslimi. Nipkow in Schweitzer (1991) sta analizirala 16–21-letne
nemške študente, ki so napisali razmišljanja o Bogu, in zaključila, da ima večino
sodelujočih zahtevna, izzivajujoča (izzivalna) vprašanja o Bogu. To je primarno
vključevalo neizpolnjena pričakovanja od Boga; ali so ali ne študentje še naprej verjeli v
Boga, je bilo odvisno od tega, v kolikšni meri so bila njihova pričakovanja izpolnjena.
Podobno je Tamminen (1991, 1994) ugotovil povečanje dvoma o božjem obstoju v
zgodnji adolescenci, kar se je nanašalo na to, ali so bile molitve med finskimi študenti
uslišane. Vendar pa raziskave kažejo, da se je upodobitev množičnih medijev mladih
kot uporniških in sprašujočih se o starševskih vrednotah nanašala na to, da so
mladostniki 'vreli kotli', v katerih vrejo religiozni dvomi, pretirana. Kanadska študija
skoraj 2000-ih študentov (Altmeyer in Hunsberger 1997) in skoraj 1000-ih dijakov
(Hunsberger, Pratt in Pancer 2002) je pokazala, da so bile povprečne ocene
samoporočanja o religioznem dvomu na lestvici 0–6 ocenjene z 2 (blagi dvom).
Največji dvomi v obeh študija so bili povezani s: 1. percepcijo (pogledom), da je religija
povezana z netoleranco, nestrpnostjo, 2. neodobravanjem taktik pritiska religije, 3.
drugi načini, za katere se zdi, da je religija povezana z negativnimi človeškimi
kvalitetami, bolj kot s tem, da dela ljudi boljše.

3.3.1 Korelacije dvoma
Je religiozni dvom pri adolescentih in mladih odraslih edinstven? Ena študija je razkrila
rahel upad dvoma s starostjo, kar kaže na zmanjšano tendenco dvoma pri starejših
odraslih. Vendar pa moramo biti previdni, da ne sklenemo, da dvom med starejšimi
odraslimi ne obstaja. Čeprav so bile absolutne ravni dvoma ponavadi blage do zmerne,
je religiozni dvom očitno povezan z religioznimi, osebnimi in socialnimi
spremenljivkami. Višje ravni dvoma so bile zmerno do močno povezane z zmanjšanjem
religioznosti ter z nagibom k apostaziji – odpadu. Poleg tega je bil religiozni dvom
povezan z osebnostnimi značilnostmi kot npr. večja odprtost za izkušnje (izkustva) in z
manjšim dogmatizmom. Nazadnje je bil povezan z nekaterimi vidiki socialnega
(družbenega) aktivizma in povečano kompleksnostjo misli o religioznih vprašanjih ter
nekaterimi aspekti razvoja identitete ega, kot bo opisano v nadaljevanju.
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3.3.2 Dvom in osebna prilagoditev
Raziskave so tudi pokazale, da je religiozni dvom povezan z osebno prilagoditvijo. Kot
smo že omenili, so dvomi šibki, vendar precej povezani s stresom, depresijo ter tudi s
prilagoditvijo na kolidžu in odnosi s starši v prvem letu študija (Hunsberger 1996).
Podobno je religiozni dvom bil povezan s psihološko stisko in zmanjšanim občutkom
osebne blaginje pri odraslih prezbiterijancih (Krause, Ingersoll-Dayton, Ellison in Wullf
1999). Krause je zaključil, da imajo mlajši odrasli večje težave z religioznim dvomom
kot starejše osebe, saj je povezava med dvomom in depresijo najmočnejša v 20-em letu
in se s starostjo zmanjšuje. Ker je dvom povezan z zmanjševanjem (religiozne) vere,
lahko nastala zmanjšana religioznost pripelje do manj prilagojenega življenja. Dvom je
lahko tudi povezan z občutki sramu ali krivde, kar lahko negativno vpliva na
samozavest (Krause 1999). Poleg tega je Krause poudaril, da bi dvom lahko bil
pomemben del pozitivnega psihološkega (psihičnega) razvoja; ta predpostavka pa je v
skladu z raziskavami, ki kažejo, da dvom in negotovost (bolj nasplošno) lahko
spodbudita kognitivni razvoj (Aeredolo in O'Connor 1991). Tako s strogo psihološkega
vidika lahko rečemo, da je religiozni dvom (dvomljenje) tako 'dober' kot 'slab' in večina
ljudi, ki so ga izkusili, je motiviranih, da ga nekako rešijo (posvet z ljudmi, branje
literature ...).

3.4 Apostazija – odpadništvo
Številne raziskave predpostavljajo, da je umik iz religije (vere) najpogostejši za ljudi v
poznih najstniških in zgodnjih dvajsetih letih. Ocenjeno je bilo, da je pri katolikih,
mormonih in prezbiterijancih med 16–25 letom kar 2/3 osipa. Poleg tega se zdi, da
narašča zanimanje za ateizem, ki je pogosto predstavljen kot alternativa 'mislečega –
razmišljujočega človeka' napram iracionalnemu religioznemu prepričanju. Kot je bilo že
poudarjeno, se zdi, da je visoka stopnja teističnega prepričanja v ZDA izjema med
postindustrijskimi zahodnimi državami. V večini evropskih držav se je delež ljudi, ki
trdijo, da nimajo religiozne pripadnosti, v 20-em stoletju vztrajno in dramatično
povečeval. Celo v razmeroma religiozni ZDA se je odstotek ljudi, ki pravijo, da 'nimajo
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religije', iz 2 % (l. 1967) zvišal na 11 % (l. 1990) in verjetno je, da je velik del tega
povečanja povezan z 'odpadniki'(tj. tistimi, ki so opustili religijo – vero).

Ateizem je kompleksen in vsaka posamezna definicija (od mnogih, ki so bile na voljo)
ne zajame širokega spektra stališč, ki jih imajo ateisti. Filozofi so dolgo razpravljali, ali
je ateizem religija in celo, da mora vključevati prepričanje. Ateist, filozof Michael
Martin (2002) je trdil, da je ateizem treba definirati v celoti v terminih prepričanja
(belif), čeprav razlikuje, kar sam imenuje 'pozitivni ateizem' (izrecna nevera v Boga) od
'negativnega ateizma' (preprosto pomanjkanje teističnega prepričanja) in

od

'agnosticizma' (pomanjkanje vere ali nevere v Boga). Tukaj v to razpravo ne bomo šli
globlje. Opozorili pa bomo, da kot je definiral Martin, ateizem, čeprav se zdi racionalen,
vključuje prepričanje (vero). Naš fokus tukaj je, zakaj ljudje, ki so bili vzgojeni v
religiozni družini, vidijo ateizem ali kak drug sistem kot bolj prepričljiv. Seveda mnogi
isti socializacijski procesi (vpliv staršev, vrstnikov ...) igrajo vlogo pri apostaziji. Treba
pa je vzeti v obzir tudi stopnjo odpadništva, pri kateri gre za trajno opustitev vere, saj
nekaj raziskav na študentih dokazuje težnjo vrnitve k religiji (vključno z institucionalno
vero) kmalu po študentskih letih, morda zaradi vpliva poroke in starševstva (Argue,
Johnson in White 1999, Bibby 1993, Chaves 1991, Hoge 1993).

3.4.1 Tipi odpadništva
Nekateri avtorji so skušali opredeliti tipe odpadnikov, čeprav se v nastalih skupinah
osredotočajo na socialne in druge karakteristike odpadnikov, ne pa na ozadje procesa
odpadništva. Hadaway (1989) je izpeljal 5 skupin odpadnikov:
1. Samski, mladi ljudje, ki so očitno izkusili socialni ali finančni uspeh.
2. Samski ljudje, ki imajo težnjo, da so pesimistični in niso pridobili koristi od 'dobrega
življenja'.
3. Tisti, ki so bili nezadovoljni s tradicionalnimi vrednotami, a so imeli zelo pozitiven
pogled na življenje.
4. Ljudje, ki so zavrnili religiozne oznake bolj kot religiozno prepričanje.
5. Nekoliko starejši, konzervativni, poročeni ljudje, ki ohranjajo nekatere religioznomoralne tradicije kljub neudeleževanju v cerkvi.
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Te študije kažejo, da ne smemo domnevati, da odpadniki tvorijo homogeno skupino.
Socialne karakteristike odpadnikov se lahko precej razlikujejo in zadaj stoječi procesi
umika(nja) niso enotni.

3.4.2 Korenine odpadništva
Številni raziskovalci (Caplovitz in Sherrow 1977, Putney in Middleton 1961, Wuthnow
in Glock 1973) so predpostavljali, da je upor proti staršem in drugim vidikom družbe
korenina odpadništva. Caplovitz in Sherrow sta predlagala 4 dejavnike, ki lahko
prispevajo k opustitvi vere: 1. revni starševski odnosi, 2. simptomi neprilagojenosti ali
nevroze, 3. radikalna ali levičarska politična usmerjenost, 4. zavezanost k
intelektualizmu. Osnova vseh teh procesov je očitna predpostavka, da odpadništvo
predstavlja namerno zavračanje prejšnje identifikacije in zavestno sprejemanje nove
identifikacije.
Zgodnje ugotovitve (Johnson 1973, Hunsberger 1976) so predpostavljale, da so nižje
ravni religioznosti povezane z nižjim starševskim poudarkom religije v otroštvu in ne
toliko z uporom proti staršem in družbi. Husberger je našel šibke dokaze, da imajo
odpadniki slabše odnose s starši; predpostavil je, da so slabši odnosi lahko ali vzrok ali
posledica odpadništva. Vendar pa podatki drugih raziskovalcev predpostavljajo, da so
slabi odnosi s starši tisti, ki bolj verjetno napovedujejo umik iz vere (Burris, Jackson,
Tarpley in Smith 1996, Wilson in Sherkat 1994). Obstaja pa tudi nekaj dokazov, da
ločitev staršev (v spremstvu slabih družinskih odnosov) lahko v potomcih vzpodbudi
spremembo religiozne identitete ali zapustitev religije.

3.4.3 Pluti proti toku: ''neverjetni odpadniki'' in ''neverjetni verniki''
Niso vsi enako pod vplivom socializacijskega procesa staršev, vrstnikov, izobrazbe,
Cerkve, kot smo že opisali. Čeprav obstajajo trdni dokazi, da se večina ljudi, ki
postanejo verniki ali odpadniki, obnašajo skladno z napovedjo socializacijske teorije
(večina vernikov prihaja iz domov, kjer je bila religija močno poudarjena; večina
odpadnikov pa iz domov, kjer je bila religija šibko poudarjena in starševski vzor
religioznosti ni bil močan), so redke izjeme tega pravila. Intervjuvali so 46 'neverjetnih
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odpadnikov', ki so potrdili, da so na splošno zavrnili religiozne nauke svoje družine
kljub močnim socializacijskim pritiskom, da sprejmejo religiozna prepričanja. Pogosto
so se že v zgodnjem otroštvu spraševali o religioznih naukih in 'iskali resnico'. Veliko
od teh ljudi je poročalo o začetni krivdi in strahu glede opustitve religioznih prepričanj,
vendar so v retrospektivi verjeli, da so koristi, da zapuščajo religijo bolj tehtne – boljše
kot vsakršna cena, ki bi jo lahko plačali. Intervjuvali so tudi 24 'neverjetnih vernikov', ki
so najverjetneje imeli nekakšno religiozno izobraževanje v zgodnjih letih življenja
(kljub splošnemu pomanjkanju religioznosti v družini) in so pod vplivom prijateljev ali
pomembnih drugih 'našli religijo' v poskusu reševanja kriz v svojem življenju. Kot kaže
so 'neverjetne vernike' do spreobrnitve pripeljale čustvene težave (strah, osamljenost,
depresija). Nekateri so skušali pobegniti od odvisnosti od drog, alkohola, spolnosti,
drugi so se spoprijemali z resno boleznijo ali tragedijo v njihovem življenju. Kljub
relativno majhnemu vzorcu v tej študiji so ugotovitve precej jasne in zanimive. Majhen
je odstotek ljudi, za katere se zdi, da 'plujejo proti toku' in zavračajo religijo kljub
močnemu poudarku v otroštvu. Še manjši pa je odstotek tistih, ki postanejo močno
religiozni kljub večinoma nereligioznemu ozadju. Takšne izjeme nam lahko potencialno
pomagajo razumeti proces religiozne socializacije.

3.5 Pregled
V tem poglavju smo se osredotočili na socializacijski pristop razvoja adolescentove
religioznosti. Obstajajo seveda tudi drugi načini konceptualizacije religioznega razvoja;
kot smo videli, je veliko dokazov skladnih s socializacijskim vidikom, še posebno tisti,
ki temeljijo na teoriji socialnega učenja. Empirično delo potrjuje, da imajo starši
največji vpliv na adolescentovo religioznost, čeprav izgleda, da se vpliv manjša, ko
mladi odraščajo. Drugi religiozni socializacijski agenti, ki so domnevno tudi aktivni, so
vrstniki, izobrazba, Cerkev. Pojavijo se generacijski učinki, kot je to, da so adolescenti
in mladi odrasli manj religiozni kor starejši odrasli. Vendar pa med študenti obstaja
precejšen interes glede tem o religiji in duhovnosti. Nekateri dokazi kažejo, da lahko
proces religiozne socializacije vpliva na način razmišljanja o eksistencialnih vprašanjih.
Dokazi tudi kažejo, da so v času adolescence in zgodnje odraslosti vprašanja in dvomi o
religioznosti pogosti, in da se tisti z več dvomi nagibajo k bolj kompleksnemu
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razmišljanju o religioznih dvomih in konfliktih. Poglavje o apostaziji je pokazalo, da je
zapustitev družinske religije na splošno skladna s socializacijskimi pojasnili o
religioznem razvoju. Ljudje, ki so zapustili družinsko vero, prihajajo iz domov, kjer je
bila religija ali ignorirana (prezrta) ali šibko poudarjena. Tako odpadnike pogosto
'odnese' še dalje od religije, ki v družini niti ni bila pomembna. Za odpadnike se zdi, da
imajo revnejše (slabše) odnose s starši in verjetno so vključeni tudi kognitivni faktorji
(dejavniki), saj se odpadniki z religioznimi vprašanji, dvomi srečujejo prej in bolj
verjetno v svojih življenjih kot ne-odpadniki. Pregledane raziskave v tem poglavju
predstavljajo precejšnje znanje, ki se nanaša na proces religiozne socializacije. Vendar
se pa večkrat osredotočajo na opise kot na razlage. Pomembno je razumeti integrativno
vlogo staršev (in ostalih relativno nepomembnih dejavnikov) v procesu religiozne
socializacije. To je koristno za vpogled v procese mišljenja in korelate religioznega
dvoma in odpadništva. Pomembno pa bi se bilo tudi osredotočiti na dejavnike znotraj
posameznikov (npr. stili razmišljanja, načini, kako ljudje pristopajo in rešujejo težave),
ki bi pojasnili, zakaj do teh procesov pride in kako vplivajo na religiozni razvoj (vzrok–
učinek).
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4. VPRAŠANJA (TEŽAVE) RELIGIOZNOSTI ODRASLIH

Ostra delitev v življenju ne obstaja. Otroštvo se nagne v adolescenco in ta se prevesi v
odraslost. Zakon lahko govori o 18-em (ali 21-em) letu kot o začetku odraslosti, vendar
je takšna starost malo več kot praktično znamenje, ki je izven zakona v bistvu brez
pomena. Podobno, družba ima zgodovino, ki označuje starost 65 let kot prehodno točko
v kategorijo 'starejši', vendar lahko najdemo adolescentniško obnašanje, če ni otročje,
pri ljudeh vseh starosti. Zavoljo poenostavitve pa bomo označili odraslost v razponu
približno 18–65 let. Glede na te definicijske težave pogosto pomislimo na določena
vedenja, ki predstavljajo odraslost. Govorimo o ljubezni, zakonu in spolnosti, skrbi za
delo in gospodarske zadeve, o sodelovanju v politiki in številnih drugih možnosti. Poleg
tega religiozno razmišljanje (mišljenje) in aktivnost (dejavnost) dosežejo svoje največje
bogastvo in kompleksnost v odrasli dobi – religiozna in duhovna izkustva, misticizem,
spreobrnjenje, duhovna preobrazba. V tem poglavju bomo začeli raziskovanje vprašanj
odraslega človeka o religiji. Tukaj bomo skušali s socialno-psihološkim pristopom
navesti, kako so religiozna prepričanja in vedenja sestavni del odraslega življenja in v
teh prizadevanjih bomo pogosto prečkali disciplinske ločnice (antropologija,
sociologija, psihologija).

4.1 Sprejetje in zavrnitev institucionalizirane religije
4.1.1 Vključenost v religiozno institucijo
Obstaja veliko razlogov, da se ljudje povezujejo(mo) z religioznimi (verskimi)
ustanovami. To sega od avtomatičnega, običajnega nadaljevanja družinske tradicije do
globokih osebnih bojev z razumevanjem posameznikovega mesta v življenju in družbi.
Dober primer dela na tem področju sta izvedla Roberts in Davidson (1984), ki sta
prepoznala pomembnost psihosocialnih dejavnikov pri vključevanju v Cerkev. Ta
raziskovalca sta omenila dva glavna pristopa k problemu: 1. pomen religioznosti za
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posameznika, 2. religija kot družbeni fenomen (pomembnost pripadnosti Cerkvi in
povezovanje njenih članov).
V iskanju odgovora na osnovno vprašanja, zakaj se ljudje vključujejo v svojo Cerkev,
sta Roberts in Davidson preučila 577 članov metodistične in baptistične Cerkve v
povezavi s štirimi sklopi možne napovedi vključenosti. To so: 1. nekogaršnji osebni
(pomenljiv) pomenski sistem (kako nekdo osmisli svet – teizem, znanost, nereligiozni
materializem, socialni humanizem), 2. socialne vezi s člani Cerkve (povezanost z
drugimi člani Cerkve, občutek pripadnost cerkveni skupnosti), 3. socialnodemografski
dejavniki (starost, spol, socialno-ekonomski status – izobrazba, poklic, dohodek in
veroizpovedna pripadnost), 4. religiozna prepričanja (verovanje v obstoj Boga,
božanstvo Jezusa Kristusa, čudeže, deviško rojstvo in v življenje po smrti). Pomen in
družbeni odnosi so bili pozitivno korelirani, kar pomeni, da so 'drugi' podprli in potrdili
nekogaršnji oseben pomenski sistem. Ta dva dejavnika sta neposredno najbolj
prispevala k vključenosti in udeležbi v Cerkvi. Religiozno prepričanje vpliva posredno
in široko. Tudi socialnodemografske spremenljivke so posredno učinkovite predvsem
skozi svoj vpliv na posameznikov oseben pomenski sistem. Starejši člani Cerkve in
ženske so bili najbolj vključeni, najpomembnejše pa je bilo članstvo v liberalnem
(metodisti) ali konzervativnem (baptisti) poimenovanju, ki je bilo raziskano. Na
splošno, pomen in socialne vezi so bile velik pokazatelj vključenosti, udeležbe v Cerkvi.
Več raziskav te vrste bi nam pomagalo razumeti nadaljnje povezave med
spremenljivkami, zlasti vlogo religioznih in družbenih prepričanj.
Na izbiro vključitve v Cerkev (ali v druge religiozne institucije) vplivajo številni
dejavniki. Sistem pomena (pomenov, pomenljivosti) in socialni odnosi so pomembni ter
verjetno ne neodvisni eden od drugega. Npr. oba sta lahko povezana s socialnoekonomskim položajem (statusom) in z naravo Cerkve (Roberts in Davidson 1984).
Presenetljivo je, da so bila v tej raziskavi religiozna prepričanja najmanj pomembna v
tej zapleteni paleti motivacij. Po vsej verjetnosti to odraža učinke malo variacij glede
prepričanj. Ker je bil ta trud v bistvu korelacijski, je nizka variabilnost delala proti
pridobivanju (razno)vrstnih podatkov (korelacijski koeficienti), ki bi lahko razkrili pravi
pomen religioznih prepričanj. Ta omejitev se je lahko prikrila s kvalitativnim in
kvantitativnim pomenom prepričanj.
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Člani liberalnih Cerkev imajo drugačne poglede od konzervativnih, vendar pa je
verjetno precej podobna razpoloženost (mislečnost) in malo variacij znotraj vsake vrste
Cerkve. Z uporabo nekoliko drugačnega teoretičnega pristopa, se je Cornwallova (1987)
spraševala temeljni vprašanji: Kako odrasli pridejo do svojih religioznih perspektiv,
pogledov? In: Kaj ohranja to perspektivo, ta pogled? Njen odgovor na 1. vprašanje je
bila religiozna socializacija družine in prijateljev. Ko je ta okvir vzpostavljen, je
povezava z 'osebno skupnostjo' podobno mislečih vernikov podprta in krepi religiozni
sistem.

O'Hara (1980) predpostavlja nekaj razlik med protestanti in katoliki. Za protestante je
prevladujoč vpliv 'prilagoditev', ali kako se nekdo sooča s socialnimi pritiski s strani
pomembnih drugih. Druga razlika je v stopnji vere, ki zaobjame reševanje temeljnih
vprašanj o življenju, smrti, Bogu in nadnaravnem. Tretja razlika je socializacija ali
pripadnost religiozni skupini, ki utemeljuje norme za religiozno prepričanje in vedenje.
Vrstni red teh dejavnikov za katoličane je kognicija – spoznanje, prilagoditev in
nazadnje socializacija. Te razlike med katoličani in protestanti so verjetno v funkciji
zgodovinsko pogojenih praks in prepričanj, ki ločujeta ta dva vzorca vere.
Procesi postati in ostati vključen v religiji so očitno kompleksni. Sociokulturni vplivi
delujejo v velikem obsegu. Že predhodno smo povedali, da so religiozno vedenje,
prepričanje in izkustvo (izkušnja) razveseljivi za posameznika. Religija preprosto naredi
človeka srečnega, daje občutek sreče, pomaga pri reševanju konfliktov, odgovarja na
temeljna vprašanja, krepi občutek nadzora v življenju in povezuje enako misleče. Metaanaliza 28-ih študij je zaključila, da med odraslimi sodita subjektivna dobrobit (dobro
počutje) in religija skupaj. Očitno je religiozna dejavnost, aktivnost pomembnejša od
prepričanja, vendar obe prispevata k občutku samozadovoljstva, ki ga ustvarja
religiozno udejstvovanje.
Peter Benson (1988), učenjak, ki je znan po preučevanju velikih problemov (težav) v
psihologiji religije, si je zadal obširno nalogo z raziskovanjem o tem, kaj pomeni termin
'zrela vera'. V zreli veri je zdrav način življenja (slog) kombiniran s cenjenjem človeške
blaginje, enakosti, osebne odgovornosti z vlogo vere v vsakdanjem življenju. Uporabil
je več tisoč anket in ugotovil, da je religiozna zrelost 'izrastek' posameznikove vere, ki
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jo pridobi preko družine, zgodnje religiozne izobrazbe in s pripadnostjo skozi življenje
drugim, ki imajo podobne poglede. Materinski in soprogin vpliv (podpora in okrepitev)
se je izkazal kot osrednji pri ohranjanju močnih navezanosti na religiozna načela in
cerkvene nauke. Vidimo lahko, da ima postajati globoko vključen v religiozne
institucije veliko vidikov, med katerimi so najpomembnejše potrebe po osebnem smislu,
identifikacija s podobno mislečimi, družinsko ozadje in družinske vezi, ki so tiste, ki
dajejo način, po katerem je življenje živeto.

4.1.2 Zapustiti vero ali najti novo
Na nasprotnem koncu spektra vključenosti je odpadništvo, nevključitev ali zapustitev,
izstop iz vere. To ima dva glavna vidika: oseba se lahko priključi drugačni, drugi Cerkvi
ali preprosto zavrže religijo (agnosticizem, ateizem). Ko pogledamo, zakaj posamezniki
zapustijo svoje Cerkve, postane situacija še bolj zapletena. Neka študija je opredelila 3
vrste 'necerkvenih' protestantov (Perry, Davis, Doyle in Dyble 1980). Tisti, ki se štejejo
za 'odtujene' in 'brezbrižne', so imeli podobna tradicionalna prepričanja, vendar so se
razlikovali v zavezi, saj je slednja postala neaktivna. To je veljalo tudi za 'nominalne'
(po imenu) protestante, za katere so bila tradicionalna prepričanja nepomembna. Po
anketiranju v šestih okrožjih v ZDA je Hale (1977) ponudil shemo, ki prikazuje, kako
zapleteno je področje necerkvenih posameznikov. Določil je 25 kategorij takšnih ljudi.
To so njihovi opisi: 1. sebe vidijo kot resnično religiozne, 'boljše kristjane', 2. za njih je
Cerkev preveč omejevalna, restriktivna, 3. se čutijo omejene z doktrinalnimi pravili, 4.
se čutijo zatrti s cerkvenim vztrajanjem na ustreznosti in odvisnosti, 5. neodvisni,
nekomformisti, 6. se čutijo izčrpani, utrujeni, izpraznjeni, 7. se čutijo izkoriščeni, so
prekomerno delali, 8. ne čutijo potrebe po globlji zavezanosti, samo ''take it easy'', 9.
nikoli zares zavezani, vključeni, 10. ljudje s sloganom ''vzemi ali pusti'', 11. ne
vzpostavijo nobene resnične navezanosti, 12. usmerjeni v prosti čas, iščejo potešitev,
13. se čutijo zavržene ali kot žrtve, 14. trdijo, da jih Cerkev ni sprejela, 15. trdijo, da jih
Cerkev ignorira, 16. trdijo, da je Cerkev pristranska do njih, 17. religiozni potepuhi, ki
pričakujejo premik naprej in navzgor, navežejo se mimogrede, 18. iskalci in
raziskovalci, ki verjamejo, 19. čutijo, da so boljši od ostalih, ne morejo najti svoje prave
vere v Cerkvi, 20. iščejo moč in frakcijo v Cerkvi, 21. zavzemajo alternativo ali
proticerkveno pozicijo, 22. agnostiki, ateisti, 23. deisti, racionalisti (se zanašajo na

57

razum, ne na razodetje), 24. so zavezani, predani človeški ideji zunaj Cerkve, 25.
nimajo razloga za nepripadnost.
Sistem, kot ga zastavlja Hale, bi potreboval strogo objektivno študijo, saj obstaja velika
verjetnost, da se nekatere od teh kategorij prekrivajo in lahko predstavljajo osebnostne
ali socialne dispozicije, za katere je religija priročen 'grešni kozel'. Nekateri od teh
dejavnikov so tudi prisotni v klasifikacijskem sistemu, predlaganem od Hogea za
katoliške osipe. Čeprav obstaja določeno prekrivanje s Haleovim okvirom, so nekateri
novi, bolj osebni dejavniki opisani v Hogeovi razvrstitvi tipa osipa med katoliki:
1. Družinska napetost: upor proti staršem povzroči zavračanje Cerkve in družine.
2. Utrujeni, naveličani: nizka religiozna motivacija; Cerkev je dolgočasna in
nezanimiva.
3. Življenjski slog: življenjski slog se ne ujema s cerkvenimi nauki in moralnim
položajem.

4. Duhovne, spiritualne potrebe: te potrebe v Cerkvi niso izpolnjene.

5. Proti spremembam: nasprotujejo liberalizaciji Cerkve.
6. Spreobrnjenci po poroki: poroka z nekatoličanom in premik k veri zakonca.
Hoge je opozoril, da je tip osipa v njegovi študiji bil odvisen od starosti. Tisti pod 23-im
letom so bili večinoma v 'družinski napetosti' (uporništvo). V nasprotju s tem pa so
'utrujeni, naveličani' in osipi zaradi 'življenjskega sloga' bili najdeni med starejšimi od
23 let. Težave z vero lahko dobro odslikujejo osebne in družbene potrebe, s katerimi se
posamezniki spopadajo, še posebno v zgodnji in zreli odraslosti.
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4.1.3 Iskanje nove vere: menjavanje religij
Čeprav večina ljudi ostane v veri, v kateri so bili vzgojeni, obstaja gibanje, premikanje v
smeri 'iskanja' druge religije. Obstaja nekaj nesoglasij glede menjavanja oz.
preklapljanja religije. Dokaj zadnji podatki kažejo, da je 15 % anketirancev menjalo
svoje religiozne preference, medtem ko se jih je 10 % od religije odmaknilo (Newport
1979). Raziskava iz l. 2008 je pri preučevanju sprememb iz ene religije v drugo
ugotovila 24% premik od vere, v kateri so bili ljudje vzgojeni. Ko je bilo vključeno
veroizpovedno preklapljanje v protestantizmu, se je številka povzpela na 44 %.
Približno 7 % vprašanih je zatrdilo, da so bili vzgojeni v nevčlanjenih domovih
(družinah), odrasli so predstavljali 16 % te skupine. Na splošno je do največjih
premikov prišlo v katoliški Cerkvi, ki je izgubila 7,5 % svojih članov. Tradicije, ki jim
je uspelo obdržati svoje člane iz otroštva, so bili Judje (76 %), različna vzhodnoortodoksna 'telesa' (73 %) in mormoni (70 %). Katoliki z 68 % tistih, ki so ostali člani,
so bili na četrtem mestu. Mlajši ljudje so verjetneje zapustili svojo tradicijo v celoti,
medtem ko so starejši člani ponavadi poiskali drugo veroizpoved. Na žalost pa se zdi,
da ni nobene temeljitejše raziskave o motivih za preklapljanje, bile so pa izvedene
številne manjše raziskave. Npr. Albrecht in Bahr (1983) sta opisala nekaj
nepričakovanih dejstev o tistih, ki so bodisi zapustili mormonizem ali zapustili svojo
prvotno Cerkev, da bi postali mormoni. Večina tistih, ki so prej bili mormoni, so postali
nereligiozni. Naslednja večja skupina tistih, ki zapuščajo, so katoličani, kar se nanaša na
to, da ostajajo religiozno konzervativni. Večina spreobrnjenih v mormone prihaja iz vrst
protestantov. Albrecht in Bahr ponujata zanimivo hipotezo v zvezi z osipom v celoti ali
preklopu k novi veri. Preklapljanje se lahko zdi bolj deviantno kot osip. To pomeni, da
se javno zavrže prejšnja identifikacija (v tem primeru mormoni) v korist nove skupine,
ki jo 'premičnik' smatra za boljšo. Osebo, ki sama zapusti, izstopi, je mogoče gledati kot
'izgubljeno dušo', ki ni našla nobene realne alternative. Prvi ukrep lahko vzpodbudi
sovraštvo, drugi pomilovanje, usmiljenje do tega človeka. Zapustitev – izstopitev se
lahko šteje kot potencialno popravljiva, rešljiva;

preklopitev – prestopitev pa ne.

Nekateri se sprašujejo, ali se lahko pomilovanje spremeni v bes in izobčenje, če
izstopnik javno zavrže, zanika obstoj Boga. To je lahko še bolj žaljivo kot prestop,
preklop. Glavni razlog za preklapljanje ali zapustitev Cerkve se zdi, da je v nestrinjanju
s cerkvenimi nauki (40 %). Drugih 38 % trdi, da so našli bolj izpolnjujočo vero. 19 %
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mladih odraslih je v tej zadnji kategoriji, medtem ko je le 9 % tistih, ki so stari 50–65 let
in so ravnali podobno. Hadaway (1980) je ugotovil, da so 'preklopniki' večinoma
konzervativni religiozni iskalci, motivacija za spremembo je pogosto povezana z
religioznim izkustvom, še posebno med evangeličani. Očitno obdobje integracije o
pomenu izkustva zavzema mesto med procesom ponovne vključitve v skupino, ki ceni
takšna srečanja.

4.1.4 Institucionalna nevključitev
Enostavna institucionalna nevključitev se lahko pojavi zaradi številnih razlogov, med
katerimi je prevladujoč vpliv sekularizacije v sodobni družbi (Nelson 1988). Nekatere
od teh označimo s termini 'osipniki' in 'necerkveni', ki jih raziskovalci uporabljajo za
tiste, ki zapustijo Cerkev. Veliko teh ljudi ostane osebno religioznih, vendar cerkev,
tempelj, sinagoga v njihovem življenju in sodobnem svetu niso več pomembne. Vzroki
za to napetost med posamezniki in religioznimi institucijami tako v precejšnji ravni
ležijo na fizični, socialni in ekonomski mobilnosti, ki prevladuje v zgodnji in srednji
odraslosti. Ljudje so pogosto 'prezaposleni', da bi se spraševali o končnem smislu, ali da
bi čutili potrebo, da se zanesejo (povežejo) na določeno religiozno skupnost. V zvezi z
različnimi stališči in prepričanji so tisti, ki so 'religiozno odklopljeni' bolj liberalni pri
socialnih, moralnih in političnih vprašanjih (Nelson 1988). Ne glede na razloge za
zapustitev religije, se je ta težnja v zadnjem desetletju povečala. Ateizem, agnosticizem
in sekularizem se povečujejo v mnogih kulturah.

4.1.5 Medverska poroka in religiozno preklapljanje – osip
Čeprav bomo o medverskih porokah in ločitvi razpravljali kasneje v tem poglavju, samo
na kratko to podajmo tukaj kot razmislek o osipu in preklapljanju. Glavni razlog za
prestop iz ene religije v drugo se zgodi takrat, ko se poročijo ljudje različnih
veroizpovedi. McCutcheon (1988) nakazuje na precejšnje povečanje porok, ki se
zgodijo izven primarne religije med protestanti, katoliki in Judi v 20-em stoletju. Bolj
konzervativna je vera, v kateri so ljudje odraščali, manj pogost je preklop. Več kot 80 %
konzervativnih protestantov in katoličanov je ostalo pripadnih prvotni Cerkvi. Če je
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oseba vzgojena v določeni religiozni tradiciji in se poroči z nekom, ki je istega
prepričanja, je možnost, da bo eden od zakoncev spremenil religiozno pripadnost zelo
nizka. Omeniti moramo, da bolj ko je človekova vera konzervativna, manj verjetno je,
da se bo poročil z nekom, ki pripada drugi religiji.
Obstaja več možnosti za preklapljanje. Prvič, religija je za dva človeka z različnim
religioznim ozadjem nepomembna. Če se poročita, religija zanju ni težava. V mnogih
primerih pa se začetna nepomembnost vere spremeni za enega ali oba zakonca, ko v
družino stopijo otroci. Posamično ali skupaj, novi starši postanejo iskalci, kot so storili
številni baby boomerji. Pogosto se pojavijo socialni pritiski skupnosti in družine.
Približno 20 % preklopnikov je to storilo zaradi poroke v drugo religijo; en zakonec se
navadno spreobrne v religijo drugega. Nacionalni podatki 8000 anketirancev, ki sta jih
uporabila Music in Wilson (1995), kažejo najmanj razlogov za zamenjavo iz zakonskih
razlogov med Judi (3,4 %), baptisti, mormoni in katoliki (vsak okoli 5 %). Največ
zamenjav zaradi poroke je pri učencih Kristusa, luteranih, prezbiterijancih in člani
združene Cerkve Kristusa. Še vedno je poroka glavna pot do spremembe za Jude,
katolike in luterane. V zvezi s podrobnostmi za preklapljanje zaradi zakonskih namenov
Music in Wilson predpostavljata, da se liberalno religiozni ponavadi povežejo s
konzervativnimi, medtem ko se konzervativni premaknejo k liberalnim na koncu.
Potrebna je bolj poglobljena analiza dejavnikov, ki se nanašajo na zakonsko
preklapljanje, prestopanje. Obstaja resnična težava dejanskega odstotka ljudi, ki so se
poročili izven svoje religije. Spreminjanje posameznikove religiozne pripadnosti lahko
vsebuje formalno pretvorbo – spreobrnitev; vendar pa takšen premik, preklop ne
vsebuje vedno resne zavezanosti. Spreobrnjenec, za katerega vera ne pomeni veliko,
lahko preprosto sprejme pripadnost bolj predanega zakonca, da mu ustreže. Na žalost
imajo dolgoročne razlike med zakoncema v smislu religioznih obredov pogosto za
posledico konflikt ali ločitev. Kaj pa otroci takšnih 'mešanih' parov? Ko si starša delita
isto vero, je odstotek nevključenih mladih majhen. Ko starši prisostvujejo v različnih
Cerkvah, lahko religiozne razlike povzročijo nekaj konflikta in zmede pri potomcih.
Zato se število mladih, ki trdijo, da niso vključeni (ne pripadajo), povečuje. Glavna
težava se pojavi, ko eden ali oba starša ne kažeta nobene religiozne identitete. Ko očetje
poročajo o nevključenosti, nepripadnosti, se delež mladih, ki so nevključeni, poveča za
2–3-krat napram deležu medverskih porok (npr. protestant, katoličan). Ko matere
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poročajo o nepripadnosti, se stopnja nepripadnosti med mladostniki ponovno dvigne,
zdaj vsaj za 3-krat. To podpira skupno ugotovitev, da so mnoge matere bolj pomembne
od očetov, ko govorimo o religioznem nagnjenju potomcev. Nazadnje, ko sta oba starša
nevključena, je njuna skupna moč precejšnja; v tem primeru govorimo o 85,4 % otrok,
ki poročajo, da niso pripadni. Ta odkritja pomembno prispevajo k razumevanju
socializacijske religiozne identifikacije.

4.2 Religija in spol
4.2.1 Tradicionalni pomen religije med ženskami
Drugi pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je spol in nedavna raziskava
(Gallop Poll) kaže, da ženske bolj kot moški čutijo, da je religija v vsakdanjem življenju
zelo pomembna, kar je že bilo omenjeno (Newport 2006). Razlike v odstotkih so v
razponu 13–16 %. Pogledali bomo nekatera religiozna prepričanja in prakse ameriških
odraslih (18–65 let) glede na spol:
- članstvo v Cerkvi, sinagogi: 53 % moških, 64 % žensk
- molitev enkrat na dan ali več: 42 % moških, 63 % žensk
- vera, da je Bog zelo pomemben (da): 52 % moških, 58 % žensk
- vera v čudeže (da): 67 % moških, 81 % žensk
- vera v življenje po smrti (da): 77 % moških, 80 % žensk
- vera v nebesa (da): 82 % moških, 89 % žensk
- vera v pekel (da): 73 % moških, 73 % žensk
- verovanje v hudiča (da): 64 % moških, 65 % žensk
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Podatki so jasni: ženske dosledno kažejo večjo afiniteto do religije kot moški.
Predlagane so bile številne teorije, ki bi pojasnile različne religiozne vloge moškega in
ženske kot spola, ki je področje, ki prehaja skozi psihologijo in vse socialne vede.
Antropologi in sociologi predpostavljajo, da so moški socializirani, da bi bili
dominantni, in ženske, da bi bile odvisne in podrejene. Kot rezultat je status, ki ga
pogosto dobijo ženske, in to ima posledice v smislu delitve dela. V mnogih družbah so
ženske opredeljene izključno kot gospodinje in skrbnice otrok. Ker niso delovna sila, se
šteje, da imajo več časa za religijo in zato imajo večjo cerkveno udeležbo, močnejša
religiozna prepričanja in zaveze. Religiozno udejstvovanje je tako obravnavano kot
tradicionalna ženska vloga. Miller in Hoffman (1995) psihološko razlagata ženski
socialni položaj v smislu prevzemanja tveganj. Ker so v šibkejšem kulturnem položaju
kot moški, bi morale biti ženske manj pripravljene tvegati in bolj verjetneje sprejeti
psihosocialne varne pozicije kot je religija. Z drugimi besedami, od žensk se pričakuje,
da se soočajo z manj življenjskimi napetostmi in nejasnostmi, medtem ko so moški
socializirani, da so neodvisni in postanejo nosilci tveganja. To lahko pojasni razlike
med spoloma na mnogih področjih življenja. Nižji status in moč žensk (McGuire 1992,
Pargament 1997) sta bili analizirani s strani Hindeja (1999) na 'religiji zatiranih' – gre za
potrebo, da ko se ženske čutijo nemočne (ko odpovejo vse možnosti), se zatekajo k
svoji veri. Predpostavil je tudi, da je ženskost povezana z večjo nagnjenostjo k
družbenim povezavam in odnosom z drugimi. Obe od teh nagnjenj pa sta lahko
zagotovljeni v institucionalizirani veri. Ta večja navezanost na religijo s strani žensk
ima za posledico to, da ima religija za ženske večjo korist kot za moške in dokazi
kažejo, da je to res. Bolj ko je religija osebno pomembna, bolj pomaga pri spopadanju z
vsakodnevnimi težavami.

4.2.2 Žensko spreminjanje vloge v življenju in religiji
Skozi stoletja je nekaj izjemnih žensk v vsaki generaciji pretrgalo psihosocialne vezi, ki
so jih v bistvu držale v ujetništvu. Vendar pa so se velike spremembe v položaju ženske
in njenega statusa začele v 20-em stoletju, ko so se ženske začele dvigovati proti
moškemu nadzoru praktično v vseh vidikih njihovega življenja. Klasična vloga ženske v
odnosu do religije se je tudi začela radikalno spreminjati v 1960-ih. Namesto, da bi
sledile poti, ki so jim jo zastavili moški, so mnoge ženske razvile nove načine za dosego
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svojih lastnih poti, smeri. Te nove poti so prevzele razločne oblike. Prvič, ženske so
odprto, odkrito govorile o svojih religiozno duhovnih bojih in inspiracijah. Nato je
prišel poizkus uresničitve teh upov s kritiziranjem tradicionalnih religiozno
institucionaliziranih struktur in njihove teološke utemeljitve. Hkrati pa so ženske že
zdavnaj prevzele vodstvene pozicije v cerkvah in sinangogah. Chaves (1997) trdi, da je
bil pritisk na spol glavna sila za posvetitev žensk – trend, ki se je povečeval v zadnjih
30-ih letih.

4.3 Religija v ljubezni, zakonu in spolnosti
Če karkoli opredeljuje osebo kot odraslo, je to povezano z ljubeznijo in zakonskimi
obveznostmi, zavezanostjo – teme, ki postavljajo posameznika v središče matrice
biološke, zgodovinske, sociokulturne in psihološke sile. Alfred Adler (1935) je
imenoval ljubezen kot eno od velikih, glavnih nalog v življenju. Biologija ljubezni,
prevedena v spolnost in razmnoževanje, je bila analizirana v zvezi z evolucijo.
Zgodovinski, kulturni in psihološki vidiki ljubezni in intimnih odnosov so tudi bili
široko raziskani (Brehm 1992, Hunt 1959). Čeprav je moderni svet liberaliziral religijo,
obstaja precejšnja stopnja napetosti, ambivalence in nelagodja v religioznem kontekstu
v zvezi z ljubeznijo, spolnostjo in poroko. Zgodovinsko gledano je veliko od tega
povezano z institucionalno religiozno obravnavo žensk. Poleg tega je v zadnjih letih
'prišla iz omare' tudi homoseksualnost, ki jo je v sodobnem življenju treba razumeti.
Poleg tega, že omenjeno, tukaj pomislimo na spolne odnose pred poroko, na odnose
zunaj zakonske zveze in ločitev – vse, kar vključuje religijo.

4.3.1 Kratka zgodovina in kontekst religije in heteroseksualnosti
Odnos med religijo in spolnim vedenjem ima dolgo in težavno zgodovino (to je še
posebno res za homoseksualno
vedenje). Konflikt, ambivalentnost in odkrita neobčutljivost so označevale način, s
katerim se je organizirana religija pogosto soočala s spolnimi potrebami in izrazi.
Religija in spolnost sta pogosto bili 'intimni sovražnik' (Bach in Wyden 1969).
Zgodovinsko gledano je religija vedno skušala spolnost nadzorovati (Burket 1996).
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Judovsko-krščanska perspektiva deloma odraža zgodnji grški pogled, ki postavlja užitke
uma nad užitke telesa. To je bilo včasih enačeno s pojmom, da je telo pokvarjeno,
nečisto, in da skozi vadbo uma dosežemo razsvetljenje. Zgodnji krščanski asketi so
pogosto trdili, da je telo ovira pri doseganju mističnega združenja z božanstvom in to se
je včasih povezovalo tudi s spolno aktivnostjo. Tovrstno razmišljanje je bil korak k
utemeljitvi celibata za tiste, ki posvečajo svoje življenje Cerkvi. Naslednji korak v tem
procesu je bil identificirati, poistovetiti spolnost z ženskami in ju povezati z zlom.
Čeprav lahko v Svetem pismu najdeno odlomke, ki poudarjajo, da naj bosta mož in žena
'rodovitna in se množita', kar daje pozitiven in konstruktiven namen spolu, je pritisk
(odgovornost) pogosto postavljen v vlogi Eve, da se nepravilnost posploši na vse
ženske. Do 3. stoletja se v krščanstvo filtrirajo elementi manihejstva. To gibanje je
poudarjalo konflikt med dobrim in slabim in tudi spolnost med zakoncema šteje kot
negativno. Takšni pogledi so verjetno vplivali na sv. Avguština in ostale zgodnje
cerkvene očete, da so zavračali čutnost, spolne odnose in ženske kot večje grešnice.

4.3.2 Sodobne raziskave spolnega vedenja pred poroko med
religioznimi ljudmi
V zvezi s spolnostjo pred poroko na splošno in še posebno med religioznimi ljudmi se
podatki pogosto izpodbijajo. Ne vemo dosti o prekomernem zanikanju ali sprejemanju
takšne izkušnje. Dejavnik je lahko spol, pri moških, ki se skušajo pojavljati kot zelo
izkušeni, ali pri ženskah, ki želijo predstavljati podobo krščanstva in čistosti. Po
Janusovem poročilu o spolnem vedenju (Janus in Janus 1993) je 67 % poročenih
moških in 46 % poročenih žensk imelo spolne odnose pred poroko. Ugotovila sta, da
bolj ko so bili ljudje religiozni, manj verjetno so bili spolno aktivni pred poroko, ali so
to vsaj priznali. Kljub temu, da sta poročala o podatkih 52 % zelo religioznih moških in
37 % takšnih žensk. Očitno je, da so te ugotovitve daleč od ideala abstinence spolnosti
pred poroko.
Velik vzorec študij okoli 2000 kristjanov je pokazal najnižjo stopnjo predzakonske
spolnosti pri binkoštnikih, mormonih in Jehovih pričah (Beck, Cole in Hammond 1991).
Te skupine so bile označene kot 'institucionalizirane sekte' v nasprotju z drugimi
konzervativnimi skupinami (baptisti). Od vseh glavnih religioznih teles – protestanti,
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katoliki, konzervativni protestanti – ki so bili vključeni v raziskavo, so imeli enake
negativne poglede na predzakonsko spolnost, a so avtorji trdili, da so nižje stopnje
'institucionaliziranih sekt'' bile v funkciji 'stopnje zavezanosti in socialne integracije'
mladih v teh skupinah. Čeprav religiozna zavezanost zmanjšuje možnost predzakonske
spolnosti, se večkrat kažejo dokaži o takšnih aktivnostih. Reynoldsova (1994) je
opozorila na znake potencialno resne napake v takšnih raziskavah in sicer neuspeh za
prepoznavanje in nadzor prisilnih spolnih odnosov in posilstva. Predpostavlja, da 20–30
% predzakonskih spolnih odnosov, še posebno med najstniki, lahko vključuje prisilo.
Če je to res, in takšni primeri so statistično odstranjeni iz podatkov, bi religiozni učinki
morali postati veliko bolj negativni.
Čeprav je stopnja spolnega odnosa med religiozno aktivnimi nižja, so nekateri spolno
aktivni, čeprav je to v nasprotju z njihovo vero. V študiji, ki so jo opravili Wulf,
Prentice, Hansum, Ferrar in Spika (1984), je 59 % posameznikov poročalo, da ni
aktivnih, 18 % pa jih je bilo spolno aktivnih enkrat na mesec ali več. Ti podatki so bili
zbrani na 365 udeležencih in napoved, kdo je bil vključen v takšno vedenje, je bila
dokaj zanesljiva. Starejši moški in ženske, ki so bili prej poročeni in so imeli tesnega
prijatelja nasprotnega spola, so bili bolj verjetno spolno aktivni. V študiji vzorca nikoli
poročenih odraslih je Barkan (2006) ugotovil, da religioznost podpira enega (ali malo
število) predzakonskega spolnega partnerja. Nizka religioznost je bila povezana z več
partnerji. Kot kaže, biti religiozen ne zmanjša predzakonske spolnosti in mnogi so se
spraševali, kakšne posledice ima to kasneje.

4.3.3 Religija in spolni užitek
Drugo vprašanje, ki je bilo pregledano, je obseg spolnega užitka, o katerem so poročali
religiozni ljudje. Poročila o stopnji spolne aktivnosti so višja za zelo religiozne ljudi kot
za tiste, ki so nereligiozni. Poleg tega se zdi, da se je pogostost take aktivnosti povečala.
V religioznih zakonih je 57 % moških in 49 % žensk svojo spolno izpolnjenost,
izpolnitev ocenilo z 10 ali 10+. Tako se zdi, da religija ne ovira spolno razveseljivih
odnosov.
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Nekateri sociologi so pripravljeni sprejeti pozitivno pričanje religioznih žensk. Bile so
predpostavke, ki pravijo, da verjetno 'ne vedo, kaj zamujajo, pogrešajo', ali so se na
raziskave odzvali na družbeno željen način. Ni dokazov, ki bi to podprli. Čeprav sta
Travs in Sadd (1977) verjela, da imajo takšne ženske nižja seksualna pričakovanja in so
manj pripravljene verjeti v fantazije v spolni zadovoljitvi, ponovno ni podatkov, ki bi
takšno trditev podprli. Na kratko, prizadevanja, da bi religijo prikazali v vlogi represorja
glede na spolno izražanje, niso pridobila raziskovalne podpore.

4.3.4 Religija in tradicija spola v zakonu
V klasičnem krščanstvu je moški glava gospodinjstva. Neka raziskava evangeličanov je
pokazala, da je približno 90 % potrdilo prevlado, dominacijo moškega v družini in 40 %
bi jih ženski zanikalo kakršnokoli pozicijo moči v Cerkvi (Kasmin in Lachman 1993).
Tradicija pravi, da bi ženska morala biti subjekt za nadzor moškega in bolj ko je
ortodoksno religijsko telo, bolj prevladuje takšen doktrinalen pogled. Študija
fundamentalistične južne baptistične Cerkve, ki jo je izvedla Carolyn Pevey (1994), je
pokazala, da sta lahko načelo ali teorija eno, praksa pa drugo. Ugotovila je, da so žene
včasih prisiljene v podložnost, vendar ko je potrebno, se te konzervativne ženske
postavijo po robu moški avtoriteti. Navadno se zdi, da se odnos mož-žena medsebojno
podpira in sodeluje in ne, da je borben. Zaposlovanje žena, ko sta zakonca člana
konzervativnega religioznega telesa, postavlja običajno argumente o 'mestu ženske'.

Pogledali bomo raziskavo Johnsona, Eberlya, Dukea in Sartaina (1988) o zaposlitvenem
statusu žene in zakonski sreči religioznih parov. Te raziskave so pestile številne težave.
Teorija pravi, da naj bi religioznost pozitivno korelirala s srečo žena. Johson s sodelavci
je izbral žene mormonov. Čeprav so te ženske članice konzervativne religiozne skupine,
bodo izven doma delale tako verjetno kot članice katerekoli druge veroizpovedi v ZDA.
Podatki so bili zbrani za može in žene o religioznosti, izobrazbi, starosti otrok in za
delno ali polno zaposlitev žene. Johnson je ugotovil, da gresta zakonska sreča in
religiozna zavezanost skupaj za moža in ženo. Žene, ki so bile delno zaposlene
(polovični delovni čas), so bile manj srečne od tistih s polno zaposlitvijo. Med ženami
so bile tradicionalne gospodinje najbolj zadovoljne s svojim položajem, sledile so jim
polno zaposlene. Delno zaposlene žene in njihovi možje so bili najmanj zadovoljni, kar
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je lahko posledica številnih dejavnikov. Lahko bi bile pod stresom, saj takšno delo ne
zagotavlja dovolj prihodkov, kar pa je izvor stresa. Z drugimi besedami, vloga
priskrbljenosti ni v celoti izpolnjena.

4.3.5 Medverska poroka in ločitev
Podatki jasno in dosledno kažejo, da imajo medverske poroke precej večjo verjetnost,
da se končajo z ločitvijo kot poroke znotraj vere. Problem ni samo, da imajo medverski
zakonci različna zaledja in pričakovanja, ampak tudi, da se razlikujejo glede stopnje
religioznosti. Ko se 'poročno potovanje' konča in sta zakonca soočena z realnostjo
zakonskega življenja, lahko dobijo religiozna vprašanja nov pomen. Kot že omenjeno,
do tega pogosto pride, ko se rodijo otroci in se 'novopečeni' starši srečajo s potrebo po
religiozni identifikaciji in izobrazbi. Ena ocena kaže, da se religiozne razlike ublažijo
preko zamenjave vere (spreobrnenjem), do česar pride v približno 50 % porok
(McCutcheon 1988). Dokazi kažejo na povečanje konflikta v medverskih zakonih. To
se bolj verjetno pojavi, ko je med zakoncema večja religiozna distanca, razdalja (npr.
prvi je nizko religiozen, drugi pa zelo navezan na svojo religijsko skupino; ali kadar sta
oba močno predana svoji veri). Medverska distanca izgleda, da ima škodljive učinke na
otroke v teh zvezah. Slednji bodo bolj verjetno imeli stik z drogami in alkoholom (Petts
in Knoester 2007). Razveza, ločitev pa negativno vpliva na duhovno rast otrok.

4.3.6 Religija in zakonska prilagoditev
Samski so se pred poroko bolj pripravljeni sestajati, dobivati (na zmenkih), kot pa se
poročiti z nekom izven njihove religiozne skupine. Poleg tega so karakteristike, ki so pri
zmenkih privlačne, pogosto drugačne od tistih, ki se jih želi za zakonskega partnerja.
Izbira potencialnega zakonca pomeni premik k bolj stabilnemu in trajnemu vedenju, ki
je bolj primerno za ustvarjanje uspešnega zakona in življenja doma. To vključuje večji
poudarek na religiji. Dudley in Kosinski (1990) sta odkrila, da bolj ko so zakončeva
vedenja in drže podobni, večje je njuno zakonsko zadovoljstvo. Zlasti zakonska
zvestoba je okrepljena z vero (religijo) na več načinov. Pari trdijo, da vera posvečuje
njuno pripadnost eden drugemu, skupna religiozna aktivnost, dejavnost krepi zakonsko
zavezo, moralne vrednote in izboljšuje njihov odnos do Boga ter medsebojni odnos med
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zakoncema. V delu Goodmana in Dallahitea (2006) religiozni pari opisujejo različne
načine, na katere je v njun zakon bil vključen Bog, vse v korist njunega zakona.
Ko sta oba zakonca religiozno zavezana – predana, sta tudi verjetneje vključena v
moralno skupnost. To pomaga razložiti veliko ugotovitev o religiji in moralnosti. V eni
študiji je zakonska sreča povezana ne samo z dogovorom o religioznih zadevah, ampak
tudi s prepričanjem, da ljubezen še naprej raste, ko se poročita. Te ugotovitve paralelno
povečujejo zadovoljstvo pri obeh zakoncih. To pomeni, da religija upravlja koristne
funkcije tako za zakonsko zvezo kot za posameznika v zakonu. Evans, McIntosh in
Spika (1986) so ugotovili, da zakonci z enako religiozno orientacijo, motivacijo izražajo
večje zakonsko zadovoljstvo. Kaj pa tisti, ki se opisujejo kot nereligiozne? Podatki
kažejo, da bodo religiozno neodvisni verjetneje neporočeni, ločeni, razvezani ali
ponovno poročeni kot tisti, ki so pripadni. Poleg tega razkrivajo nižje ravni
zadovoljstva, osebne izpolnitve in socialne integracije (Bock in Radelet 1988).
Obstajajo močni dokazi, da sta zakonska prilagoditev in dolgo življenje v funkciji
'posvečenih družinskih razmerij' (Mahoney, Pargament, Murray-Swank in MurraySwank 2003). To pomeni, da zakonci smatrajo svoj zakon kot sveto zavezo, so srečnejši
s svojo zavezo in bolj predani eden drugemu kot tisti, ki svojega partnerstva ne gledajo
skozi religiozne izraze, okvire.

4.4 Pregled
V tem prvem delu naloge smo se posvetili psihološkim vidikom preučevanja religije.
Pregledali smo številne raziskave, ki so nam pomagale osvetliti naravo interakcije
posameznikovega razvoja v odnosu do religije, interakcijo s starši, vrstniki, družbo,
izobrazbo … in njihov vpliv na posameznikovo oblikovanje religioznosti. Sprehodili
smo se skozi obdobje otroštva, adolescence in odraslosti in in pri vsakem obdobju
skušali izpostaviti njegove glavne značilnosti ter težave in izzive, ki so zanj značilne. V
nadaljevanju naloge pa naš poudarek ne bo več toliko psihološke narave (čeprav tudi),
temveč bo temeljil na nevrološki ali bolje nevroteološki perspektivi, ki skuša s pomočjo
nevroznanosti interpretirati fenomen religioznega izkustva (tudi mističnega), katerega
razumevanje je za namen naše naloge bistveno.
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5. NEVROTEOLOGIJA

5.1 Splošen uvod
Nedavno, natančneje v devetdesetih letih, je prišlo do tako imenovane nevroznanstvene
revolucije, ki so jo sprožile nove slikovne tehnike slikanja možganov (fMRI, PET,
SPECT), ki so odprle vpogled v živeče človeške možgane. Te inovacije so omogočile
študijo nevrobioloških korelatov širokega spektra mentalnih (duševnih) procesov in dale
možnost preučevanja mentalnih pojavov (kot so odločanje, volja, čustva), kar je
pritegnilo strokovnjake z različnih področij, ki so upali, da bodo s to pomočjo lahko
osvetlili nekatere težave na svojem področju raziskav. Tako smo lahko v zadnjih
dvajsetih letih priča širjenju različnih nevro (pod)disciplin, kot so nevropsihologija,
nevropsihiatrjija, nevroekonomija, nevroetika, nevrofilozofija in nevroteologija. Ni
trajalo prav veliko časa, da so številni avtorji začeli izražati pomisleke glede
metodologije in interpretacije. Mi bomo za namen naloge skušali predstaviti in osvetliti
nevroteologijo, ki se ukvarja s fenomenom religije (rituali, prepričanja, mitologija),
čeprav bomo dali poudarek na njeni perspektivi preučevanja religioznih in mističnih
izkustev.
Področje nevroteologije je zelo raznoliko in tudi med samimi avtorji ni soglasja o tem,
kateri deli možganov so vključeni pri religioznem izkustvu ali kako bi naj interpretirali
eksperimentalne ugotovitve. V zadnjih nekaj desetletjih so tako bili predlagani –
zagovarjani različni modeli za religiozno izkustvo, ki so se nanašali na predele
možganov, ki bi pri izkustvu naj bili dejavni. Na kratko jih preglejmo.

1. Enomodularni model: desno hemisferska hipoteza (Ornstein 1972) in hipoteza
temporalnega lobusa (Ramachrandran in Blakeslee 1998, Persinger 1983, Persinger in
Healey 2002).
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2. Dvomodularni model: hipoteza temporalno-parietalnega lobusa (d'Aquili in Newberg
1999, Newberg in d'Aquili 2002) in hipoteza temporalno-frontalnega lobusa
(McNamara 2009).
3. Večmodularni model (multimodularni) ali sistemski model (Austin 1999, 2006
Beauregard in O'Leary 2008).
Ti nevrobiološki modeli so bili kritizirani z mnogih perspektiv in tudi sami raziskovalci
se zavedajo svojih omejitev. Ker so religiozna in mistična izkustva nepredvidljiva, se
težko pričakuje, da s bodo zgodila v laboratoriju, zato se številni sprašujejo, ali so te
(nove) slikovne tehnike primerne za ta tip študij, raziskovanja. Med drugim so nekatere
tudi glasne in za udeleženca, ki kontemplira, moli ali meditira, znajo biti moteče. Poleg
tega pa med samim 'snemanjem' možganov in izkustvom udeleženci ne morejo
komunicirati z raziskovalcem, ki bi lahko točno določil, kaj in kako se v možganih
dogaja; kakšni občutki, misli, vizije itd. se sprožajo.

Leta 1983 je nevroanatomist Michael Persinger promoviral hipotezo, da so religiozna in
mistična izkustva zgolj posledica mikronapadov v temporalnem lobuso. V medije je
prišla njegova rumena ''Božja čelada'', ki naj bi bila domnevno sposobna religiozna in
mistična izkustva sprožiti s šibkimi magnetnimi polji. Nevropsiholog Vilayanur
Ramachrandran je temu dodal še spekulacijo o lokaciji ''Božjega modela'', ki se sproži z
epilepsijo. Nevroanatomist Andrew Newberg pa je s sodelavci dobil veliko pozornosti z
možganskimi posnetki krščanskih redovnic in budistov, o čemer bomo podrobneje
govorili kasneje. Najprej si poglejmo temeljne principe nevroteologije, njeno definicijo,
meritve in tipe študij.

5.2 Temeljni principi nevroteologije
Avtor knjige Andrew Newberg The Principles of Neurotheology (2010) pravi, da upa,
da bo nevroteologija prispevala k novim perspektivam nevroznanosti in k teologiji.
Verjetno bo prispevala tudi k različnim poljem interdisciplinarnosti, antropologiji,
sociologiji, nevrobiologiji, kognitivni nevroznanosti, medicini, genetiki, fiziki,
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filozofiji, religioznim študijem in teologiji. Ta polja pa bodo tudi obogatila in poglobila
samo nevroteologijo, saj bo vsako polje s svoje perspektive odgovarjala na različna
vprašanja, ki se bodo porajala.
Nevroteologija si zastavlja štiri poglavitne cilje:
1. da izboljša naše razumevanje človeškega uma in možganov
2. da izboljša naše razumevanje religije in teologije
3. da izboljša človeško stanje, pogoje, še posebno v zvezi z zdravjem in dobrobitjo
4. da izboljša človeške pogoje, še posebno v kontekstu religije in duhovnosti,
spiritualnosti
Ti cilji so recipročni v tem, ker predpostavljajo, da bosta tako religiozna kot znanstvena
zasledovanja s pomočjo nevroteologije pridobili, profitirali. Prva dva cilja sta mišljena
kot ezoterični in pragmatični, saj se nanašata na znanstvene in teološke discipline.
Druga dva imata za cilj zagotovitev praktičnih aplikacij nevroteoloških odkritij, da
izboljšata posameznikovo življenje individualno in tudi globalno.
Poglejmo te cilje malo pobližje. Na prvega, kot pravi Newberg, kritiki nevroteologije
pogosto pozabijo. Kognitivna nevroznanost povezuje različne aspekte človeške misli,
občutkov in percepcij s spodaj ležečimi korelati, korelacijami. Tehnike, ki so se razvile
v imenu kognitivne nevroznanosti, so v zadnjih desetletjih, kot smo že omenili, zelo
napredovale; obstajajo različni tipi slikanja možganov in druge tehnike, ki merijo
delovanje možganov med različnimi mentalnimi nalogami in percepcijami. Razvoj teh
tehnik, še posebno v študiji religioznega in duhovnega, spiritualnega fenomena bo po
Newbergu nedvomno vogelni kamen nevroteologije v prihodnosti. Vendar bodo
nevroteološke raziskave imele tudi potencialno veliki vpliv na kognitivno nevroznanost.
Razlog je v tem, da je religiozna, spiritualna, duhovna in mistična izkustva težko oceniti
iz znanstvene perspektive. Težave za empirično nevroteološko raziskavo so v določitvi
subjekta, kaj meriti biološko, kaj meriti subjektivno ali fenomenološko, kdaj meriti in
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kakšen pristop uporabiti. Nevroteologija bi lahko prispevala tudi k izboljšanju
kognitivne nevroznanosti, saj nevroteološke raziskave dajejo nove perspektive, ki se
nanašajo na človeški um. Raziskovanje religiozne in duhovne, spiritualne perspektive bi
pa lahko tudi pomembno obogatilo razumevanje človeka kot osebe.
Pri drugem cilju gre za izboljšanje razumevanja religije in teologije, vendar ne v smislu
reduktivne, neosebne in neduhovne različice razumevanja z uporabo znanosti. Med
nevroteološkimi raziskavami bo ta skrb obstajala, saj redukcija religije in duhovnosti,
spiritualnosti na koncu ne bi dala primernih rezultatov.
Tretji cilj izhaja iz prvega, ki izboljšuje naše razumevanje odnosa med religijo in umom
in bi moral na koncu doprinesti k informacijam, ki bi imele praktične aplikacije. Obstaja
veliko literature, ki se nanaša na odnos med religijo in fizičnim ter mentalnim zdravjem.
Študije tudi kažejo, kako lahko religija prispeva k izboljšanju fizičnega zdravja, saj
zmanjšuje stres in lahko izboljša vsesplošno zdravje celotne populacije. Različne
prakse, kot so meditacija in molitev, doprinesejo k izboljšanju različnih fizičnih
procesov, ki so povezani s kardiovaskularnim sistemom, prebavnim in imunskim
sistemom. Nevroteologija bo morda lahko tudi identificirala negativne posledice
religioznih in duhovnih, spiritualnih prepričanj, ki lahko vodijo v depresijo,
anskioznost, in o čemer zaenkrat še ne vemo prav veliko. Kakšen odgovor bo lahko
morda tudi dala glede terorizma, saj ni jasno, zakaj nekateri posamezniki sledijo
ekstremnim religioznim ali duhovnim, spiritualnim pogledom. Nevroteologija ima
možnost, da oceni, kakšen tip posameznika bo verjetno sledil taki poti in morda bo
lahko ponudila metode, da takšne posameznike preusmeri. Zmožnost določiti, zakaj je
sovraštvo v nekaterih skupinah in pri posameznikih sprejeto, bi lahko imela za
posledico izboljšanje globalnega zdravja.
V četrtem cilju si nevroteologija prizadeva, da izboljšano razumevanje religioznega in
teološkega fenomena vodi v praktične aplikacije na načine, da posameznik zasleduje
svoje osebne, duhovne, spiritualne cilje.
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5.3 Definicija
Nevroteologija se nanaša na polje študij, ki povezujejo nevroznanost z religijo in
teologijo, zato bi naj ne bila mišljena kot specifično omejena pri ocenjevanju teoloških
principov, čeprav je tudi to pomembna komponenta.
Ker so možagni in um tesno povezani, bi morala 'nevro' komponenta nevroteologije v
svoja raziskovanja vključiti tudi psihiatrijo, psihologijo, kognitivno nevroznanost,
genetiko itd. Še pomembneje pa je, da bi na nevroteologijo morali gledati kot na
'dvosmerno cesto', ki daje informacije tako nevroznanosti kot religiozni in teološki
perspektivi in omogoča med njimi dialog. Definirani morajo biti tudi nevroteloški
'strokovnjaki' in sicer široko, saj lahko vključujejo znanstvene, teološke, sociološke,
antropološke, duhovne – spiritualne in religiozne elemente. Strokovnjaki so lahko
orientirani tudi bolj znanstveno – študije slikanja možganov med meditacijo, študije
koristi za zdravje za religiozne ljudi, študije, kako lahko duhovne, spiritualne prakse
pomagajo izboljšati kvaliteto življenja in zmanjšujejo kriminal. Lahko pa so orientirani
bolj teološko – razumevanje narave molitve s pomočjo slik možganov, hermenetična
analiza svetih spisov s poudarkom na nevropsiholoških elementih. Na kratko
nevroteološki strokovnjaki bi morali všteti raznolike vrste pristopov, ki bi lahko
zagotovili vpogled v odnos med umom in religijo. Po drugi strani pa je nevroteologija
do neke stopnje hibrid naravne teologije in naravne filozofije (naravna teologija temelji
na razumu in vsakdanjih izkustvih, naravna filozofija pa je študija narave in fizičnega
vesolja). Nevroteologija bo od strokovnjakov

pričakovala, da ocenijo religijo in

teologijo iz razumskega zornega kota in tudi znanstvenega. Nevroteologija tudi
prepoznava, da bi znanost lahko zahtevala oceno teološke in religiozne perspektive.
Tako kombinira elemente naravne teologije in naravne filozofije. Gre torej za
multidisciplinarno naravo nevroteologije, ki skuša določiti, kako so različne
komponente religije in duhovnosti povezane s človeškim umom in možgani.

5.3.1 Interakcije med znanostjo in religijo
Nevroteologijo lahko razumemo kot aktivno študijo religioznega in duhovnega,
spiritualnega fenomena v povezavi s kognitivno nevroznanstveno perspektivo.
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Poglejmo, kakšni so principi interakcije med nevroznanostjo in teologijo, če
upoštevamo nevroteološki kontekst. Ian Barbour je izpostavil štiri možne interakcije
med znanostjo in religijo. Prvi tip te interakcije je konflikt, ki lahko ima korenine v
obeh, in nevroteologija že v samem imenu nakazuje na 'regulacijo' tega konflikta. Npr.
religiozna prepričanja se navadno pričnejo z nadnaravnimi temelji in tako je znanost, ki
ima naravne temelje, v bistvu irelevantna za fundamentalna religiozna prepričanja. In
obratno; ker religija temelji na nadnaravnih temeljih, ki niso v dosegu znanstvene
raziskave, je obsojena kot irelevantna za fundamentalen znanstven pristop. Tako si mora
nevroteologija prizadevati k razumevanju specifične narave konflikta med znanostjo in
religijo, s tem da se osredotoča na naravo človeškega uma in/ali možganov kot mediator
tega konflikta. Naslednji tip interakcije je vzajemna neodvisnost znanosti in religije, kar
se nanaša na to, da sta znanost in religija v svojem bistvu tako različni in imata
fundamentalno različne pristope, da včasih niti ne moreta nasloviti iste teme. Naslednji
tip interakcije je dialog, kar je nakazano že v samem imenu nevroteologija, ki povezuje
dve polji, dva pola. Vprašati se je potrebno, katere ideje najlažje pripeljemo v dialog in
katere najtežje, kakšen jezik je najprimernejši (filozofski, teološki, antropološki,
znanstveni ali nek nov hibrid), kako naj sveti spisi in znanstvene raziskave vstopata v ta
dialog, kakšne so ovire pri posameznikih, ki ne vstopajo v tak dialog ... Četrti tip
interakcije je integracija in tukaj igra nevroteologija bistveno vlogo. Ne sme biti
mišljena kot 'nevroznanstvena študija religioznih in teoloških konceptov'.

5.3.2 Nevroteologija kot metateologija in megateologija
Metateologijo lahko razumemo kot poskus oceniti principe, ki ležijo pod vsemi
religijami, njihovimi sistemi prepričanj in njihovimi teologijami. Metateologija ne
obsega ene določene teologije, ampak je način, ki opisuje, kako so nastale vse religije in
njihova določena teološka načela. Nevroteologija skuša raziskati naravo doktrin in
njihov izvor ter njuno recipročno interakcijo z možgani. Želi tudi razumeti kompleksen
proces, ki je povezan z razvojem teoloških sistemov, še posebno, če imajo recipročne
interakcije s procesi v možganih. Nevroteologija tudi skuša razumeti praktične elemente
religije, kot so rituali v kontekstu recipročne interakcije z možgani. Nazadnje,
metateologija mora tudi računati s širokim spektrom religioznih in duhovnih izkustev,
ki variirajo od blagih do intenzivnih mističnih izkustev. Megateologija pa je način, kako
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pristopiti k religiji, ki se osredotoča na univerzalne elemente, za katere se zdi, da si jih
delijo vse religije, in te elemente bi teoretično lahko integrirali v vsak specifičen sistem.
Ti elementi morajo vključevati razumevanje mističnega izkustva in naslavljati podobne
elemente religioznega vedenja, vključno z idejo o skupnosti in družini, moralnostjo,
ljubeznijo, vdanostjo, odpuščanjem, občutkom pripadnosti in občutkom biti del nečesa
večjega od sebe. Avtorji (Newberg, d'Aquili in Rause) verjamejo, da lahko
nevroteologija zagotovi dober vir za razvoj zadovoljive meta- in megateologije in zato
obstaja, kot pravijo, več razlogov. Nevroteološki pristop je po svoji naravi univerzalen.
Vsi ljudje imamo možgane in vsi možgani delujejo podobno. Nevroteološki pristop
lahko tudi pomaga povezati religijo s človeško psihologijo in človeškim telesom, saj so
ti dejavniki prepleteni. Nevroznanstveni pristop lahko tudi pomaga raziskati kritične
sestavine religije, vključno z mitom, ritualom in mističnim izkustvom. Avtorji so tudi
raziskovali, kako je lahko tak pristop uporabljen za razumevanje odpuščanja, skupnosti
in emotivnih občutkov, kot je ljubezen. Ta pristop jim pomaga razumeti tudi veliko
teoloških pojmov, kot so izvor, koncept vzročnosti, celote, pravice in različne koncepte
Boga.

5.4 Meritve in definicije spiritualnosti, duhovnosti in religioznosti
Ena od pomembnejših težav, povezanih z meritvami religioznega in duhovnega
fenomena, ima opraviti s korelacijo subjektivne in objektivne meritve. Če npr. določen
tip meditacije zmanjša krvni pritisk ali je povezan s spremembami v cerebralnem
metabolizmu, je ključno vedeti, kaj je bilo dejansko izkušeno s strani posameznika in
kakšen tip meditacije je dejansko izvajal. Pogledali si bomo subjektivne in objektivne
meritve ter tehnike slikanja možganov.

5.4.1 Subjektivne meritve
V več ozirih so najpomembnejše meritve religioznega in duhovnega, spiritualnega
fenomena prav tiste, ki zadevajo subjektivno naravo izkustva. Ko ima oseba religiozno
ali spiritualno izkustvo, jo bo navadno skušala opisati v kognitivnih, vedenjskih in
emotivnih parametrih. Izkustvo bo navadno opisala kot 'spiritualno, duhovno', kar jo
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ločuje od ostalih, ki so 'nespiritualne, neduhovne'. Nekateri bodo razlikovali še dalje,
med 'spiritualnim, duhovnim' ali 'religioznim' izkustvom. Težave pri meritvah
subjektivne narave odpirajo 'črno škatlo' (black box), saj izkustvo posameznika ni vidno
zunanjemu opazovalcu. Težava postane še večja, ko se skušajo primerjati ta izkustva od
posameznika do posameznika in med različnimi kulturami. In tudi variirajo od blagih do
mističnih izkustev, zato si mora raziskovalec zastaviti pomembno vprašanje, kako zajeti
subjektivne komponente izkustva, ali lahko primerja ta subjektivna občutja in misli, ki
so jih imeli posamezniki. Adekvatne lestvice, ki bi merile duhovnost, spiritualnost in
religioznost, je težko razviti. Napravljenih je bilo kar nekaj poizkusov, da bi razvili
lestvice samoporočanja, ki merijo subjektivno naravo določenega religioznega ali
spiritualnega, duhovnega fenomena. Je pa težava tudi v sami definiciji. Nekdo lahko
definira religioznost ali spiritualnost drugače kot nekdo drug in zato bodo obstajale
težave pri razvoju lestvice.

5.4.2 Objektivne meritve
Objektivne meritve religioznega in spiritualnega fenomena vsebujejo različne fiziološke
in nevrofiziološke meritve. Trenutno obstaja veliko različnih pristopov k proučevanju
človeških možganov. Nekateri pristopi posnamejo različne fiziološke procese, kot so
metabolizem, krvni obtok ali aktivnost nevrotransmiterjev. Polja, ki so nedavno
napredovala – psihonevroendokrinologija in psihonevroimunologija – naslavljajo
pomembni notranji odnos med možgani in telesom. Vsaka misel ali občutek v možganih
ima vpliv na funkcije celotnega telesa.
Ena skupina fizioloških meritev so meritve aktivnosti avtonomnega živčnega sistema,
kar se je izkazalo za uporabno pri meritvah religioznih in spiritualnih praks, kot sta
meditacija in molitev. Številne študije so namreč odkrile spremembe v krvnem pritisku
in srčnem utripu. Zanimivo je, da so takšne spremembe lahko kompleksne; vključujejo
lahko sprostitveni odziv ali vzburjajočega ali pa oba hkrati. Nedavna študija dveh
različnih meditativnih tehnik je pokazala na vzajemno aktivacijo parasimpatičnega in
simpatičnega živčnega sistema, saj se je srčni utrip med meditacijo povečal.
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Nedavno so bile odkrite tudi hormonske in imunske funkcije. In tako, če bi hipotetična
študija pokazala, da meditacija zmanjšuje stopnjo raka na prsih, bi bilo vredno preveriti
hormonsko in imunološko stanje posameznika in določiti fiziološki temelj. Določene
vrste raka so povezane v nenormalnostih, nepravilnem delovanju imunskega sistema
(kot levkemija in limfom) ali s hormonskim sistemom (rak na dojki in prostati).
Pomembno pa je tudi opomniti, da so spremembe v različnih hormonskih in imunskih
aktivnostih lahko tudi povezane z bolj specifičnimi spremembami v delovanju
možganov. Npr. aktivacija višjih korikalnih struktur možganov, kot je frontalni lobus,
lahko sčasoma povzroči spremembe v aktivnosti limbičnega sistema s posledičnimi
spremembami v avtonomnem živčnem sistemu in hormonskem sistemu. Ta interakcija
je lahko dvosmerna. Torej, nekatera stanja možganov lahko povečajo hormonski status,
vendar lahko ta hormonska stanja obratno vplivajo na delovanje možganov. To se lahko
še posebej opazuje pri ženskah s predmenstrualnim sindromom, vendar so tudi druge
okoliščine, v katerih različni nevrohormoni lahko spremenijo čustvena, kognitivna in
vedenjska stanja. Obstaja veliko načinov merjenja funkcionalnih sprememb.
Zgodnje študije meditativnih praks so precej uporabljale elektroencefalografijo (EEG),
ki meri električno aktivnost možganov (elektrode so nameščene na površino glave). Gre
za relativno neinvazivno metodo, ki spremlja spremembe v možganih in je uporabna pri
opazovanju določenih meditativnih stanj. Glavna težava te metode je, da je prostorska
resolucija (ločljivost) zelo nizka, tako da je vsaka sprememba lahko locirana le na širših
področjih možganov. Naslednja težava je, da je EEG analiza lahko zahtevna zaradi
številnih snemanj, posnetkov med samo seanso. Še posebno pa je EEG upraben, ker
zaznava določena stanja in tudi zagotavlja, da preučevan posameznik ni zaspal.

5.4.3 Ostale tehnike slikanja možganov
Študije religioznih in spiritualnih, duhovnih fenomenov uporabljajo PET (pozitronska
emisijska tomografija), SPECT (fotonska računalniška emisijska tomografija) in FMRI
(funkcionalno slikanje z magnetno resonanco). Na splošno lahko te tehnike merijo
funkcionalne spremembe v možganih in patološka stanja s farmakološko intervencijo in
med različnimi aktivacijskimi stanji. Aktivacijska stanja vključujejo senzorično
stimulacijo (vidno, slušno itd.), motorično delovanje in koordinacijo, jezik in višje
kognitivne funkcije (npr. koncentracija). Spremembe, ki so lahko merjene, vključujejo
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bolj splošne fiziološke procese, kot so tok krvi in metabolizem, poleg mnogih aspektov
sistema nevrotransmiterjev. Čeprav so študije nevroloških posnetkov, slikanj veliko
prispevale k razumevanju človeških možganov, ima vsaka tehnika svoje prednosti in
omejitve v zvezi z ocenjevanjem religioznih in spiritualnih, duhovnih fenomenov. MRI
(slikanje z magnetno resonanco) meri primarno spremembe v cerebralnem toku krvi in
je na splošno veljavna metoda za merjenje možganske aktivnosti, saj bo področje
možganov, ki se aktivira med določeno nalogo, izkusilo sočasno povečanje v toku krvi,
krvnem obtoku. Opazovanje pretoka krvi in delovanja omogoča določiti, v katerih delih
možganov se je delovanje, aktivnost povečala in kje zmanjšala. MRI ima več prednosti.
Ima zelo dobro prostorsko in temporalno resolucijo (ločljivost), tako da je lahko v
kratkem času opazovanih več slik možganov (če sodelujočega prosijo, da izvede deset
različnih molitev, bo MRI zaznal spremembe v krvnem obtoku v teh desetih različnih
molitvenih stanjih). FMRI ne vsebuje nobene radioaktivne izpostavljenosti. Njegova
slabost je, da mora biti oseba v skenerju in le-ta lahko povzroči do 100 decibelov hrupa,
kar je lahko zelo moteče, ko posamezniki izvajajo spiritualne, duhovne prakse
(meditacija, molitev). Tudi hrup MRI lahko vpliva na aktivnost možganov, še posebno v
slušnem korteksu. PET (pozitronska emisijska tomografija) in SPECT (fotonska
računalniška emisijska tomografija) imata tudi prednosti in slabosti. Prednosti so
podobne kot pri MRI, to je dobra prostorska resolucija za PET in malo slabša za
SPECT. Obe metodi zahtevata injiciranje radioaktivnega tracerja (sledilca), čeprav gre
za nizke vsebnosti in dovoljujeta meritve le dveh ali treh stanj med seanso. Tako je
uporabnost različnih tehnik lahko boljša ali slabša, odvisno od cilja študije. Obstajajo pa
tudi bolj globalne težave, ki vplivajo na zmožnost interpretirati rezultate slikanj
možganov. Najpomembneje je, kako biti prepričan, kaj je bilo dejansko fiziološko
izmerjeno in kaj to pomeni v primerjavi s subjektivnim izkustvom. Te težave vodijo do
nezmožnosti dokončno določiti vzročni odnos med procesi v možganih in subjektivnom
izkustvom.

5.5 Različni tipi študij
Obstaja veliko različnih tipov študij, ki so koristne, ko naslavljamo religiozne in
spiritualne fenomene. Vsak tip ima svoje prednosti in slabosti, ki se nanašajo na
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ocenjevanje religioznega in spiritualnega fenomena. Določitev primernega tipa študije
pri določeni hipotezi je pomembna, primerno pa je tudi uporabiti druge tipe, ki lahko
pomagajo pri razumevanju potencialnega problema.

5.5.1 Študija primerov
Ta študija bi lahko bila najprimernejša za ocenjevanje posameznikovega religioznega in
spiritualnega izkustva. Osredotoča se na enega posameznika ali manjšo skupino, ki
imajo podobna izkustva ali težavo. Npr. študija primerov mističnega izkustva potrebuje
jasen opis posameznikovega ozadja, medicinske, psihiatrične, socialnoekonomske in
religiozne zgodovine. Določeno religiozno ali spiritualno izkustvo ali občutek je lahko
opisano v detajle in verjetno prispeva k različnim dejavnikom v posameznikovem
ozadju, zaledju. Prednost te študije je, da se individualne karakteristike osebe in
izkustva lahko razvijajo in so predstavljene na način, ki zagotavlja informacije za ostale
raziskovalce, ki so imeli ljudi ali paciente s podobnimi izkustvi ali zaledji, kar je bil
lahko vzgib za takšna izkustva. Takšne študije uporablja tudi medicina, ko določa nove
tipe motenj, nove diagnostične težave ali nenavadne različice že obstoječih motenj.
Študija primerov v zvezi z religioznimi in spiritualnimi izkustvi je lahko zelo v pomoč
pri opisovanju nenavadnih izkustev ali izkustev, ki so povezana z ljudmi z nenavadnimi
karakteristikami.
Slaba stran teh študij je ta, da ne zagotavljajo zadostne znanstvene podpore za
razumevanje danega fenomena in navadno jih ne moremo posplošiti na druge ljudi.
Tudi ne zagotavljajo dovolj informacij o vzroku in naravi takšnih izkustev in kako so leta povezana z ostalimi tipi religioznih in spiritualnih izkustev. Takšne informacije
zahtevajo večje študije, ki vključujejo večje število ljudi s podobnimi izkustvi.

5.5.2 Deskriptivna analiza
Ima nekaj podobnosti in razlik s študijo primerov. Deskriptivna analiza lahko po eni
strani zagotovi veliko bolj podrobno perspektivo subjektivnega izkustva. Pristop, ki ga
uporablja, je ocenitev ali napisanega opisa ali posnetka intervjuja posameznika. Takšen
pristop ima očitne koristi v študiju religioznih in spiritualnih fenomenov, saj so le-ti
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zelo subjektivne narave in zelo različni v kulturah. Primarna prednost te metode je njen
fokus na posameznikovem izkustvu, ki je lahko primerjan skozi različne metode in
analize. Opisi sami po sebi ne skušajo posplošiti različna izkustva na večjo skupino. Po
drugi strani pa bo analiza opisnega materiala iskala določene fraze ali besede, ki se
uporabljajo univerzalno, splošno.
Podobnost med deskriptivno analizo in študijo primerov je, da se pogosto nanašata,
zanašata na malo število subjektov. Težko bi bilo namreč primerjati opise mističnih
izkustev, če bi bilo vključenih 500 oseb; primerjava je veliko lažja, če je vključenih 10–
15 oseb. Spet pa malo število udeleženec onemogoča, da se interpretacije posplošijo.

5.5.3 Vzdolžne (longitudinalne) in presečne študije
Včasih je pomembno voditi študije, da se opazujejo spremembe, ki se v določeni
populaciji sčasoma pojavijo. Primarni namen teh obeh tipov študij je oceniti učinke
sprememb čez nekaj časa. Razlog za vzdolžno študijo je npr. določitev, kako se je
spremenil posameznikov občutek za spiritualnost skozi njegovo življenje. Lahko so
izvedene tudi za krajše trajanje, omejene npr. na spremembo spiritualnosti na koncu
življenja (pred smrtjo) ali na to, kako je spiritualnost povezana z določenimi boleznimi,
kot je demenca, ali kako se spiritualne prakse med otroštvom spremenijo. Glavna težava
vzdolžnih študij je njihovo dolgo trajanje, preden jih je možno zaključiti; če želimo
vedeti, kako se je spiritualnost posameznika spreminjala skozi njegovo življenje, lahko
traja tudi 60 let (če začnemo pri posameznikovih dvajsetih letih). Presečne študije imajo
tukaj prednost, saj zahtevajo veliko manj časa, saj jemljejo vzorce posameznikov v
istem času, čeprav se razlikujejo po starosti. Tako lahko ocenijo spremembo
spiritualnosti po ključu, da preučujejo 20-, 30-, 40-letne … ljudi in nakažejo na razlike v
različnih obdobjih.

5.6 Spiritualni, duhovni izkustveni razvoj
Obstaja kar veliko literature, ki obravnava razvojne aspekte religije in spiritualnih
izkustev in zadeva razvoj spiritualnih izkustev od rojstva skozi adolescenco do odrasle
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dobe. Pomembno je razumeti vpliv religije in spiritualnosti v posameznikovem življenju
in rasti. Potrebno pa je tudi upoštevati nujnost nevrokognitivnega razvoja, da lahko
pride do spiritualnih izkustev. Z drugimi besedami, od posameznika se lahko zahteva
precejšnja stopnja zrelosti in sprememb skozi življenje, preden pride do močnega
spiritualnega, duhovnega izkustva. Tako je pomembno oceniti trenutno stanje in razvoj
posameznika in tudi, če le-ta razume naravo religioznih in spiritualnih izkustev.
Bolj primitivna oblika nediferencirane (nerazlikovane) vere se pojavi že zelo zgodaj,
medtem ko se bolj kompleksni aspekti spiritualnih izkustev, ki vključujejo kognitivne,
kulturne in afektivne komponente, navadno razvijejo skozi odraščanje, o čemer smo
predhodno že govorili. Večina teh analiz spiritualnega izkustvenega razvoja temelji na
psihologiji. Nevroznanost pa lahko te ugotovitve izkoristi in jih primerja z razvojem
različnih možganskih struktur in z nevrokognitivnimi procesi. To bi lahko po Newbergu
pomagalo osvetliti, katere možganske strukture in funkcije so zahtevane za različne
komponente spiritualnega izkustva.
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6. RELIGIJA IN ČLOVEŠKI MOŽGANI

6.1 Uvod v nevrološko in duhovno revolucijo
Avtorja A. Newberg in M.R. Waldman (2009) pravita, da ne obstaja nobena druga
beseda, ki vzbudi več zanimanja, kot beseda Bog. Koncept Boga razumejo tudi otroci,
ki izhajajo iz nereligioznih družin in brez težav narišejo njegovo podobo, ki je pogosto
pogovorno podoba starega moža z dolgimi lasmi in brado. Kasneje, ko odraščajo, te
podobe postanejo bolj abstraktne (oblaki, spirale, ogledalo), saj skušajo integrirati
realnost, ki je ne vidijo. Koncept postaja kompleksnejši in domiselnejši, bolj ko človek
razmišlja o Bogu, in ta koncept se od posameznika do posameznika razlikuje.
Če Boga dovolj dolgo kontepliramo, se nevrološke funkcije začnejo spreminjati.
Nekatera vezja se aktivirajo in druga deaktivirajo, formirajo se novi dendriti in
sinaptične povezave, možgani postanejo bolj občutljivi za subtilne ravni izkustva.
Dojemanje in prepričanje se spreminjata, in če vam je Bog pomemben, postane
nevrološko resničen. Pri nekaterih lahko Bog ostane primitiven koncept (interpretacija
otroka), a se pri večini ljudi transformira v simbol ali metaforo in predstavlja širok
spekter osebnih, etničnih, socialnih in univerzalnih vrednot.

6.1.1 Znanost o Bogu
A. Newberg že več let raziskuje nevrološke mehanizme duhovnosti, spiritualnosti in je
prišel do sklepa, da nekateri religiozni rituali sproščajo, nekateri povečajo
osredotočenost in opreznost, nekateri pa tiste, ki prakticirajo, popeljejo v
transcendentalne realnosti mističnega izkustva. Njegova raziskovalna ekipa je vztrajno
prikazovala, da bolj ko o Bogu razmišljamo, bolj se spreminjajo nevrološka vezja, da
Bog spremeni naše možgane in je del naše zavesti, ne glede na to, katere veroizpovedi
smo. Človeški možgani so edinstveno konstruirani, da zaznavajo in ustvarjajo duhovne
realnosti (teh predpostavk zaenkrat še ni moč preveriti). Uporabljajo logiko, razum,
intuicijo, domišljijo in čustva, da integrirajo Boga in univerzum v kompleksen sistem
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vrednot, vedenj in prepričanj. A se narava vesolja, univerzuma izmika našim možganom
ne glede na to, kako močno poizkušamo.
Nevrologija si zastavlja vprašanja o izvoru življenja, kje se le -to konča in kakšnemu
namenu služi, zanima jo, ali obstaja spiritualna, duhovna realnost, ali je ta le izdelava
našega uma; če Bog res obstaja, ali nas lahko doseže in ali je naš um sposoben seči tako
daleč, da objame, sprejme Boga, ki je lahko realen ali ne. Na ta vprašanja še mora
odgovoriti, a že sedaj lahko posname učinke religioznih prepričanj in izkustev, ki jih lete imajo na človeške možgane. Lahko nam pomaga razumeti, kako je Bog kot podoba,
misel ali občutek interpretiran, ne daje pa odgovora na to, ali Bog obstaja ali ne.
Pravzaprav večino človeških možganov niti ne zanima, ali so stvari resnične ali ne,
temveč ali so uporabne za preživetje. Če nam vera v Boga prinaša udobnost in varnost,
Bog naše življenje izboljša, če pa ga vidimo kot maščevalno božanstvo, ki vam daje
opravičilo za povzročitev škode drugemu, to poškoduje vaše možgane in vas motivira,
da se vedete socialno destruktivno.
Pravilen pogled na realnost ni močna točka naših možganov; imajo težave pri
razlikovanju fantazij od realnosti, vidijo stvari, ki jih ni, in ne vidijo stvari, ki so.
Pravzaprav niti ne poizkušajo skreirati celotnih detajlov za zunanji svet. Raje izbirajo
peščico iztočnic, napolnjenih z domnevami, domišljijo in prepričanjem. Ko pride do
razmišljanja o Bogu, tako možgani skreirajo širok sklop teologij in ne glede na to, kako
celovite so te teologije, so naši možgani redko zadovoljni s koncepti in podobami Boga.
Rezultat tega so številne kontemplativne prakse različnih verovanj. ''Bolj kot nekdo
kontemplira o Bogu, bolj skrivnosten Bog postane. Nekateri to nastajajočo dvoumnost
sprejemajo, nekateri se je bojijo, nekateri ignorirajo in nekateri jo zavračajo v celoti.
Vendar je dejstvo, ki ostaja, da vsaki človeški možgani od otroštva naprej kontemplirajo
možnost, da duhovna, spiritualna resničnost obstaja'' (Newberg in Waldman 2009, 5).
Avtorja sta tudi raziskovala, kako na človeški um vplivajo različni koncepti Boga.
Skenirala sta možgane frančiškanskih nun, ko so se potopile v božjo prisotnost, zaznala
spremembe pri budistih, ki so kontemplirali univerzum, in opazovala spremembe pri
binkoštnikih, ki povabijo sv. Duha, da jim govori v jezikih, in opazovala reakcijo ali nereakcijo ateistovih možganov, ko kontemplira na konkretno podobo Boga. Z
raziskovalnim osebjem na Univerzi v Pensilvaniji in Centrom za spiritualnost in um so
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preučevali sike, sufije, jogije in napredne meditante, da bi mapirali nevrokemične
spremembe, ki so jih povzročila spiritualna ali religiozna prakticiranja, prakse.
Raziskava je pripeljala do naslednjih zaključkov: 1. Vsak del možganov skonstruira
različno percepcijo o Bogu. 2. Vsaki človeški možgani sestavijo svojo percepcijo o
Bogu na unikatne različne načine, tako dajejo Bogu različne kvalitete pomenljivosti in
vrednot. 3. Spiritualne prakse, četudi so odstranjene iz religioznih prepričanj,
povečujejo nevrološko delovanje možganov na načine, ki izboljšujejo fizično in
emocionalno zdravje. 4. Intenzivna, dolgo trajajoča kontemplacija o Bogu in ostale
duhovne vrednote spremenijo strukturo tistih delov možganov, ki nadzorujejo
razpoloženje, dvigne se samozavedanje in izostrijo se senzorične percepcije glede sveta.
5. Kontemplativne prakse izboljšajo specifična nevrološka vezja, ki ustvarjajo mirnost,
mir, socialno-družbeno zavedanje in sočutje do drugih.
Spiritualne prakse lahko spremenijo našo percepcijo realnosti, lahko so uporabljene za
povečanje kognicije, komunikacije, kreativnosti, a to je še potrebno objektivno potrditi.

6.1.2 Nevroplastičnost možganov in Bog
Newberg in Waldman pravita, da kontemplacija spremeni naše možgane, a se bo
nevrološko vezje spremenilo tudi, če bomo kontemplirali npr. veliki pok, igrali kakšen
inštrument in to vse bo povečalo naše kognitivno zdravje. ''Vendar religiozna in
spriritualna kontemplacija vaše možgane spreminjata na globoko drugačen način, saj
krepita edinstveno nevrološko vezje, ki specifično povečuje socialno-družbeno
zavedanje in empatijo, saj obvladuje destruktivne občutke in čustva'' (Newberg in
Waldman 2009, 14). Mehanizem, ki te spremembe omogoča, se imenuje
nevroplastičnost, ki je zmožnost strukturalne preureditve možganov (kot odgovor na
pozitivne in negativne dogodke).
Napredek nevrologije v zadnjih letih omogoča, da znanstveniki možgane dojemajo kot
maso aktivnosti, ki se neprestano spreminja. Nevrološke spremembe se dogajajo
dobesedno v urah in razvoj določenih nevroloških povezav se zgodi skorajda takoj, v
kratkih intervalih po simulaciji. Erick Kandel (Nobelov nagrajenec) je dokazal, da se
nevroni nikoli ne nehajo učiti, kar je pomembna dimenzija nevroplastičnosti. Ko so
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okoljski stimulansi spremenjeni, se spremeni tudi notranja funkcija živčne celice, kar
povzroči rast, novo razširitev, imenovano akson (axons), ki pošilja različne informacije
drugim delom možganov. Vsaka sprememba v okolju (zunanja ali notranja) povzroči
preureditev celične aktivnosti in rasti. In vsak nevron ima svoj 'um', ki se odloča, če bo
signal poslal, in če ga bo, kako bo močan.
Včasih je veljalo, da se z leti nevroni 'slabšajo' (čeprav raziskava avtorjev kaže, da
meditacija vzdržuje ravnovesje in upočasnjuje proces staranja), danes pa velja, da
nevrološke povezave včasih zamrejo ali pa postanejo preveč aktivne, kar prinaša
zmedenost in kaos v naši notranji organizaciji. Tehnologija skeniranja možganov
znanstvenikom omogoča opazovanje živečih možganov v 'akciji'. Elektrokemično
aktivnost in pretok krvi spremeni vsaka misel ali občutek in tudi določenega občutka ali
misli nikoli ne ponovimo enako, kar je še en primer plastičnosti možganov. Po vseh
dosedanjih raziskavah o nevroplastičnosti Newberg in Waldman zaključita, da se
nevroni neprenehoma spreminjajo, sproženi so zaradi tekmovalnosti, okoljskih
sprememb in izobrazbe in nimajo vnaprej določene pozicije. In če kontempliramo Boga,
ki je kompleksen in skrivnosten, se bodo sprožile nevrološke aktivnosti v različnih delih
možganov, zrasli bodo novi dendriti in zaradi nove perspektive se bodo stare povezave
izklopile. Možgani pa rastejo in se razvijajo tudi, ko razmišljamo o velikih vprašanjih,
najsi bodo religiozna, znanstvena ali psihološka, kar bomo na primeru prikazali v
nadaljevanju.

6.2 Bog, meditacija in molitev
6.2.1 Starajoči se možgani, spomin in meditacija
Leta 2006 je A. Newberg začel raziskovati pozitivne posledice meditacije pri pacientih,
ki so trpeli zaradi težav s spominom. Po tridesetem letu začne možganski metabolizem
upadati in starejši ko postajamo, bolj smo nagnjeni h kognitivnim okvaram, počasi
izgubljamo optimalno ravnotežje nevroplastičnosti, kar prizadane naš spomin,
pozornost, koordinacijo, procesiranje informacij, reševanje problemov in socialnih
vrlin. Tako so se s sodelavci namenili raziskati, ali lahko meditacija spremeni
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nevronsko kemijo in vezje tako, da okrepi naše kognitivne spretnosti (in če, ali so
spremembe začasne ali trajne).
Sodelovali so z ljudmi, ki so imeli malo ali nič izkušenj z meditacijo, in dokumentirali
spremembe v možganih. Raziskovali so Kirtan Kriya tehniko (duhovna tradicija severne
Indije, v 16-em stoletju), ki vsebuje tri elemente: dihanje, zvok in gibanje. Pri prvem
elementu gre za regulacijo dihanja, za katero so številne dobro dokumentirane študije
prikazale, da zmanjšuje stres, pritisk, anksioznost in izboljšuje kognitivno delovanje.
Nedavne študije dihalne meditacije pa kažejo, da le-ta vpliva na regulacijo imunskega
sistema, staranja in celične smrti. Naslednji element vsebuje zvok oziroma ponavljanje
določenih glasov – sa, ta, na, ma, ki so lahko povedani potiho ali na glas, lahko tudi v
melodiji ali pesmi. Gre za mantro (vsaka mantra je povezana s teološko ali metafizično
idejo), ki je podobna katoliški tradiciji ponavljanja molitve. Obstaja na stotine manter,
ki imajo svete ali simbolne pomene, pri nekaterih gre samo za ponavljanje primarnega
zvoka. Ponavljajoče se molitve (npr. rožni venec) in mantre imajo močan in sinhron
učinek na kardiovaskularni sistem izvajalca. Tretji element vključuje posebno gibanje
prstov, vsako ponavljajoče gibanje ali zvok pa iz znanstvene perspektive pomagata, da
misli ostanejo osredotočene.
Preizkus je bil narejen na 'običajnem človeku', ki je opravil serijo testov, da bi ocenili
njegove kognitivne sposobnosti. Naredili so izhodiščno sliko, med katero je kandidat 10
minut sedel in poslušal intelektualni opis o meditaciji in ta slika jim je po osmih tednih
meditiranja služila za primerjavo aktivnosti njegovih možganov. Nato mu je A.
Newberg podrobno opisal meditacijo in mu zavrtel posnetek, kandidata pa prosil, da
izvaja meditacijo skupaj z osebo na posnetku. Posneli so drugo sliko njegovih
'nenatreniranih' možganov in mu v zadnjih minutah meditacije injicirali radioaktiven
tracer, sledilec, domov pa ga poslali z naročilom, da meditira vsak dan 12 minut. Po
osmih tednih se je kandidat vrnil na nadaljnje preiskave, testiranja in posnetke
možganov. Njegove normalne možganske funkcije so se po osmih tednih prakticiranja
spremenile, saj so s pomočjo posnetka ugotovili, da se je povečala aktivnost v
prefrontalnem korteksu (pomaga pri osredotočanju na neko nalogo), aktiviral se je tudi
anteriorni cingulantni korteks, struktura, ki je vključena pri čustvenih regulacijah,
učenju in spominu in je še posebno ranljiva pri procesu staranja. Igra pomembno vlogo
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pri zmanjševanju anksioznosti in razdraženosti in tudi izboljšuje socialno zavedanje, ki
z leti upada. Ne samo da aktivacija v prefrontalnem korteksu in anteriornem
cingulatntnem koreksu izboljša spomin in kognicijo, ampak tudi zmanjšuje depresijo, ki
je pogost simptom v motnjah povezanih s starostjo. Bolniki s Parkinsonovo in
Alzheimerjevo boleznijo tudi kažejo zmanjšano metabolično aktivnost v anteriornem
cingulantnem korteksu in to kaže na to, da lahko meditacijske tehnike upočasnijo
poslabšanje, ki jih povzročata ti dve bolezni. S počasnejšim napredovanjem
Alzheimerjeve bolezni pa je povezana tudi višja stopnja duhovnosti in religiozne
prakse. Dokazi kažejo, da večina oblik kontemplativne meditacije (in joge) vzpodbuja
kognitivno zdravje in vitalnost. Tudi molitev, ki je vstavljena v intenzivno meditacijo,
ima mnoge koristi, vključno z daljšim življenjem. Pravzaprav pa je potrebno intenzivno
osredotočanje na določeno idejo, cilj ali predmet in to stimulira kognitivna vezja v
možganih.
Slike možganov kandidata so pokazale, da je meditacija izboljšala določena vezja –
vključno s prefrontalnim in orbitalfrontalnim korteksom, anteriornim cingulantnim
korteksom, ganglji, talamusom, kar se z leti poslabšuje (podrobneje kasneje). Ta vezja
urejajo število aktivnosti, ki so povezane z zavestjo, jasnostjo uma, formacijo realnosti,
zaznavo napak, empatijo, sočutjem, čustveno uravnoteženostjo in zatiranjem jeze in
strahu. Ko to določeno vezje slabo deluje, prispeva k formaciji depresije, anksioznosti,
obsesivno-kompulzivnemu vedenju in shizofreniji. To vezje lahko ohranimo zdravo in
ga celo izboljšamo, če vključimo meditacijo v svoje vsakodnevno življenje.
Vrnimo se za trenutek še k plastičnosti možganov v luči kandidata zgoraj. Po osmih
tednih so mu ponovno vbrizgali tracer, sledilec in ga prosili, da meditacijo izvede v
laboratoriju, saj so želeli videti, ali se bodo njegovi možgani odzvali drugače kot pri
prvi meditaciji. Odkrili so, da se je proti koncu 12-minutnega prakticiranja zmanjšala
aktivnost v parietalnem lobusu, del korteksa, ki je povezan z gradnjo zavedanja o sebi,
samozavedanja, in podobno so ugotovili tudi pri skeniranju možganov nun in budistov.
Ko pride do tega, se samozavedanje raztopi in omogoči osebi, da čuti ne-čutno z
objektom kontemplacije ali z namenom. Za nune je bil cilj priti bližje k Bogu, za
budiste izkustvo čiste zavesti in zavedanja, za zgoraj opisanega kandidata pa izboljšanje
težav s spominom. Kot navajata avtorja, razlog za to ni popolnoma razumljen, vendar se
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zdi, da izguba samozavedanja izboljša nekogaršnji namen, da doseže določene cilje.
Izguba samozavedanja tudi izboljša posameznikovo zmožnost reševanja različnih nalog
z večjim zadovoljstvom. V psihologiji temu stanju pravijo 'iti s tokom', go with the
flow. Pri omenjenem kandidatu so rezultati pokazali izboljšanje nevroloških funkcij
možganov v manj kot dveh mesecih, kar po avtorjih prikazuje, da imamo moč, da svoje
možgane zavestno spremenimo in izboljšamo nevrološko delovanje v veliko krajšem
času, kot smo mislili. Test spomina je pokazal skoraj 50% izboljšanje, pri ostalih
kandidatih pa se je splošni napredek gibal med 10 in 20 %, kar je glede na kratko dobo
osmih tednov impresivno. Kot smo že prej navedli, stalne spremembe nevronov lahko
vidimo že v nekaj dnevih, in kot kažejo študije, večina meditacij skreira pomembne
spremembe v nekaj mesecih. O trajnosti sprememb pa imajo avtorji dokaze, saj tisti, ki
že leta meditirajo, kažejo bistvene razlike v možganih napram tistim, ki ne meditirajo in
to tudi v času, ko meditacije ne izvajajo. Za trajne koristi pa je podobno kot z vajami –
več jih je, boljše je, kar pomeni, da je možgane treba 'vaditi' na dnevni bazi. Poleg
izboljšanja spomina meditacija, čeprav je izvzeta iz religioznega okvirja, zmanjšuje
anksioznost, dvom vase, izboljšuje osebno zadovoljstvo in socialno zavedanje, izboljša
prostorski spomin in pri mladostnikih tudi vpliva na upad kršitev v šolah.
Osredotočena pozornost ali selektivna pozornost gradi in vzpostavi nova nevronska
vezja, ki avtomatično aktivirajo dele možganov, ki vključujejo motivacijsko aktivnost.
Regulirano dihanje vpliva na mehanizme, ki nadzorujejo čustva in senzorične zaznave,
ima pomirjujoč vpliv na telo in razum ter zmanjša metabolično aktivnost v določenih
delih možganov. To pa je zelo pomembno, saj je frontalni lobus nagnjen k preveliki
aktivnosti in uporablja energijo, ki je potrebna za delovanje drugih nevronskih
mehanizmov, počasno, globoko dihanje pa to energijo dopolni. Ko dalj časa intenzivno
meditiramo na določen cilj, se poveča delovanje talamusa, ki je povezan z ustvarjanjem
– delanjem realnosti; možgani začno to idejo povezovati tako, kot da je resničen objekt
v svetu. Ko postaja koncept bolj realen, motivira druge dele možganov.
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6.2.2 Osredotočena molitev (kontemplativna molitev s poudarkom na
notranji tišini) in budistična meditacija
Leta 1999 je A. Newber preučeval skupino nun, ki so kontemplativno molitev
prakticirale vsaj 15 let. S pomočjo skeniranja možganov je s sodelavci ugotovil, da so
nevrološke spremembe drugačne od normalnega delovanja možganov in tudi zelo
podobne tistim, ki so jih posneli pri skupini budistov, ki gojijo drugačna religiozna
prepričanja. To jim je bil dokaz, da imajo koristi pridobljene z molitvijo ali meditacijo
manj skupnega s specifično teologijo kot z ritualnimi tehnikami dihanja, sproščenostjo
in osredotočanjem pozornosti na koncept, ki prebuja udobje, sočutje ali duhovno
občutenje miru. Leta 2003 je skeniral možgane članom binkošne cerkve, medtem ko so
govorili v jezikih (glosolalija, ki ne velja za kontemplativno meditacijo). Opazili so
zmanjšanje aktivnosti v frontalnem lobusu (ker predajo kontrolo, nadzor, ki je
pomembna stopnja običajne zavesti), kar dovoljuje limbičnim področjem možganov, da
postanejo bolj aktivna in to poveča čustveno intenzivnost izkustva. Ko se aktivnost
frontalnega lubusa poveča, se limbične aktivnosti zmanjšajo, kar pripelje do vedrega in
mirnega stanja zavesti.

6.3 Bog in naši možgani
Naši možgani se začnejo spreminjati v trenutku, ko se srečamo z Bogom ali idejo Boga.
Pri večini ljudi se to zgodi v prvem letu starosti, ko se srečajo s prazničnimi
religioznimi simboli (božič, velika noč), ki se vtisnejo v spomin in ti spomini, podobe in
koncepti se gradijo, dokler se ne pojavi kompleksno nevrološko vezje, ki predstavlja
primitiven sistem prepričanj. Rituali pa teološkim idejam dajejo poseben pomen. Zato
religiozni starši jemljejo svoje otroke v cerkve, templje, saj tam otroci dobesedno
vstopajo v novi svet; prižigajo svečke, pojejo himne v tujih jezikih, prejemajo
zakramentalno hrano ... in skozi to se aktivirajo novi deli možganov. Rituali tudi dajejo
bisvo našim prepričanjem in duhovne prakse so ključ, da Bog postane osebno
pomemben in resničen.
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Religiozna vključenost je tudi povezana z zdravjem in dolgim življenjem, vendar se
zaenkrat še ne ve, zakaj. A. Newberg in M. R. Waldman se sprašujeta, ali se odgovor
skriva v dolžini časa ali pogostosti obiskovanja, v veroizpovedi, v različnih dejavnostih
(molitev, petje, branje svetih spisov, spoved ...). Ugotovili so, da vse od tega lahko
vpliva in spreminja način, na katerega premišljujemo in čutimo o Bogu. Vendar vsaka
od teh aktivnosti različno vpliva na določene dele možganov. Tako tiha molitev vpliva
na en del, glasna na drugega, ponavljanje iste molitve lahko en del možganov aktivira v
nekaj minutah in lahko utiša drugi del po 10-ih minutah. Lahko pa je posamična
struktura v možganih simultano vključena v številnih različnih funkcijah (nekatere so
povezane z religioznim ritualom, druge ne).

6.3.1 'Božja' vezja v možganih
Kot smo že navedli, Bog v človeških možganih obstaja od zgodnjega otroštva naprej in
je kombinacija idej, odnosov, podob, občutkov. Tukaj pa bomo na kratko predstavili
nevronske strukture in vezja, ki oblikujejo našo percepcijo o Bogu:
ANTERIORNI CINGULANTNI KORTEKS: igra pomembno vlogo v duhovnih
praksah, vključen je pri učenju, spominu, osredotočeni pozornosti, čustveni regulaciji,
motorični koordinaciji, utripu srca, zaznavi napake, moralni oceni, strateškemu
planiranju, empatiji, spremljanju konflikta.

OKCIPITALNO (ZATILNO)-PARIETALNO (TEMENSKO) VEZJE: identificira Boga
kot objekt, ki obstaja na svetu. Otroci vidijo Boga kot obraz, saj njihovi možgani ne
morejo procesirati abstraktnih duhovnih konceptov.
PARIETALNO (TEMENSKO)-FRONTALNO (ČELNO) VEZJE: vzpostavi odnos
med dvema objektoma poznana kot ''ti'' in ''Bog''. Boga umesti v prostor in omogoča, da
izkusimo božjo prisotnost. Če zmanjšamo aktivnost v parietalnem lobusu skozi
meditacijo ali intenzivno molitev, se meje med nami in Bogom raztopijo, zbledijo.
Imamo občutek enosti z objektom kontemplacije in svojimi duhovnimi prepričanji.
FRONTALNI LOBUS (ČELNI REŽENJ): skreira in integrira vse vaše ideje o Bogu –
pozitivne ali negativne – vključno z logiko, ki jo uporabljamo za ocenitev svojih
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religioznih in duhovnih prepričanj. Napoveduje vašo prihodnost v odnosu z Bogom in
poskuša intelektualno odgovoriti na vsa vprašanja ''zakaj, kaj in kje'', ki jih vzpodbudijo
duhovne težave.
TALAMUS: daje konceptom Boga čustven, emotivni pomen. Daje holističen občutek o
svetu in izgleda, da je ključen organ, ki naredi Boga občutenega kot resničnega.
AMIGDALA: ko je preveč stimulirana, skreira čustven vtis zastrašujočega,
avtoritativnega in kaznovalnega Boga in zavira zmožnost čelnega režnja, da logično
razmišlja o Bogu.
STRIATUM: inhibira aktivnost amigdale, vam dovoljuje, da se čutite varne v
prisotnosti Boga ali katerikoli drug predmet ali koncept, na katerega kontemplirate.

6.3.2 Nevrološka konstrukcija Boga
Po analizi raziskav in študij je bilo odkrito, da različni deli možganov proizvajajo
različna izkustva, ki vplivajo na način, s katerim dojemamo Boga, vesolje, univerzum,
svoj um in svoje življenje. Frontalni lobus – čelni reženj (najnovejši predel človeških
možganov) nam posreduje logični koncept racionalnega in ljubečega Boga, limbični
sistem (najstarejši del možganov) pa skreira čustveno pomembno, smiselno izkustvo
Boga. Če eden od njiju ne deluje pravilno, lahko pride do nevsakdanjih misli, percepcij
in tako lahko ljudje z nevrološkimi poškodbami postanejo obsedeni z Bogom ali pa
izgubijo ves interes za religijo. Če ima posameznik preveč aktiven limbični sistem, je
sposoben dan za dnem razmišljati npr. o prvem grehu, posameznik s preveč aktivnim
čelnim režnjem pa lahko postane obseden z matematičnim dokazovanjem ontološkega
obstoja Boga. Preveč aktiven limbični sistem (ustvarja čustvena stanja) je lahko fizično
in psihološko nevaren, vendar lahko meditacija zmanjšuje aktivnost amigdale, ki je
ključen organ limbičnega sistema, ki ustvarja anksioznost in strah. Na drugi strani pa, če
emocionalni centri in frontalni korteks nista aktivna, medtem ko posameznik
kontemplira Boga, Bog nima nobenega pomena, vrednosti, kar A. Newberg s sodelavci
verjame, da se zgodi v možganih ateista. Za pozitiven pogled, percepcijo ali izkustvo
Boga po njihovem potrebujemo samo 'pravo' ravnotežje frontalne in limbične
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aktivnosti. Ostali možganski predeli so povezani z drugačnimi izkustvi in pojmi Boga.
Okcipitalni

korteks

(zadnja

stran

možganov)

pomaga

pri

predstavljanju

antropomorfnega Boga, temporalni lobus – senčni reženj (nad ušesom vendar pod
parietalnim – temenskim področjem) omogoča določenim posameznikom, da slišijo
božji glas. Če so ta področja poškodovana, nekateri ljudje začnejo videvati ali slišati
razne fenomene, ki jih interpretirajo kot religiozne, mistične ali demonične. Ko je
Parietalni lobus – temenski reženj aktiven, nam daje občutek sebe v odnosu do časa,
prostora in ostalih objektov na svetu, kar nam omogoča, da vidimo Boga kot ločenega
od nas samih, ki obstaja daleč nad mejami našega osebnega obstoja. Ko se aktivnost v
temenskem režnju zmanjša, se pojavi občutek 'brezčasnosti', 'neprostorskosti', kar so
pokazala tudi skeniranja možganov pri krščanskih meditantih in budistih, človek se čuti
eno z objektom kontemplacije: z Bogom, univerzumom, mirnostjo ali s katerim koli
predmetom, na katerega se osredotoča. Pri binkoštnikih (ko govorijo v jezikih) se
aktivnost temeskega režnja poveča, kar jim daje občutek, da so ločeni od entitete, s
katero komunicirajo in ne poročajo o občutku enosti z Bogom. Igrajo pa temenska
področja tudi vlogo pri formaciji jezika in artikulaciji, zato se A. Newbergu in M. R.
Waldmanu zdi smiselno, da so ta tip aktivnosti videli prav pri izkustvu binkoštnikov.
Ugotovili pa so tudi, da imajo napredni meditanti, ko ne meditirajo, višjo raven
temenske aktivnosti, kar kaže na to, da meditacija čez čas izboljša občutek za samega
sebe (jaz) v odnosu do sveta kot tudi v duhovni dimenziji življenja. Kaže tudi, da
zavestna manipulacija temenske aktivnosti izboljša ta del možganov na enak način kot
intelektualna aktivnost izboljša frontalni lobus, čelni reženj. Povečana temenska
aktivnost je povezana s povečano zavestjo, budnostjo in zmožnostjo ''odmevanja''
občutkov in misli drugih ljudi.

6.3.3 Sočutje, družbena zavest in anteriorni cingulantni korteks
Anteriorni cingulantni korteks (ACK) stimulira veliko oblik meditacije. Lociran je med
čelnim režnjem in limbičnim sistemom in deluje kot mediator, posrednik med našimi
čustvi in mislimi (čeprav ga nekateri znansveniki obravnavalo kot del frontalnega
lobusa in prefrontalnega korteksa, drugi pa ga vidijo kot del limbičnega in
paralimbičnega sistema). Vključen je pri intuiciji, socialnem zavedanju, družbeni
zavesti in je večji pri ženskah kot pri moških. To lahko po Newbergerevem razloži,

93

zakaj so ženske bolj empatične (sočutne), socialno ''izvežbane'' in bolj reagirajo na
dražljaje strahu. Nekateri moški imajo težave pri izražanju svojih občutij in pri
prepoznavanju občutkov, čustev drugih in ti imajo večje področje, kapaciteto ACK na
desni polovici možganov in ta kapaciteta pomaga zatreti čustva ter zmanjša strah, ki
izvira iz aktivnosti v amigdali. Izkušajo manj čustev, razen če so razdraženi
(sprovocirani). Druge študije so pokazale, da imajo 'ne-čutni' moški manjšo aktivnost v
ACK, kar predpostavlja, da lahko še vedno čutijo negativna čustva, vendar se jih ne
zavedajo. Kontemplativne prakse stimulirajo aktivnost v ACK in tako pomagajo osebi
postati bolj občutljiva na občutke drugih. Meditacija na katerokoli obliki ljubezni,
vključno z božjo ljubeznijo, izgleda, da krepi isto nevrološko vezje, ki nam omogoča, da
čutimo sočutje do drugih.
ACK lahko poškodujejo religiozne aktivnosti, ki se osredotočajo na strah, in ko pride do
tega, taka oseba izgubi zanimanje za težave drugih ljudi ali ravna proti njim agresivno,
religije, ki temeljijo na strahu pa bi celo naj odslikovale posttravmatske stresne motnje.
Študije so pokazale, da če predvidevamo nek negativni dogodek v prihodnosti, se
poveča aktivnost v amigdali in zmanjša aktivnost v ACK, kar ustvarja višjo stopnjo
anksioznosti in nevroticizma. Zato so močno anksiozni posamezniki lahko pritegnjeni k
fundamentalistični religiji, ki ponuja visoko strukturirane sisteme prepričanja in to
zmanjšuje občutek negotovosti, ankstioznosti, jeze in strahu. Ko posameznika sprejmejo
v skupnost in ko tudi on to skupnost sprejme, ima to pozitivni vpliv na AKC, saj razvija
sočutje do ostalih članov skupnosti in tudi do sebe. Če pa skupnost prezira člane drugih
skupin, to zavira, zavre delovanje ACK.

6.3.4 Bog in del možganov, ki ga naredi 'resničnega'
Talamus je struktura v obliki oreha, ki leži na vrhu limbičnega sistema v središču
možganov (v bistvu sta dva – par, vsak na svoji hemisferi) in velja za glavno postajo
senzoričnega procesiranja, saj gre skozi njega vsak občutek in misel kot informacija, ki
je povezana z drugimi deli možganov. Če preneha delovati, smo smatrani, da smo v
komi in že majhna poškodba ovira delovanje drugih delov možganov. Zanimivo je, da
so A. Newberg in sodelavci pri naprednih meditantih (ki so prakticirali več kot 10 let)
ugotovili asimetrično aktivnost med levim in desnim talamusum (en bolj aktiven od
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drugega), ko niso bili kontemplativno aktivni, čeprav se navadno ta simetrija najde pri
epileptikih in shizofrenikih. Pri 'navadni' populaciji pa sta obe strani tipično enaki, še
posebno, ko počivajo. ''Talamus igra ključno vlogo pri identificiranju tega, kar je
resnično in kaj ni resnično, in daje občutek čustvenega pomena mislim, ki se pojavijo v
čelnem režnju. Pri večini živali talamus običajno pošilja enosmerna sporočila čelnemu
režnju, pri človeku zaseda – predstavlja ogromen nevronski dialog'' (Newberg,
Waldman, 2009, 54–55). Nesimetričnost talamusev pri naprednih meditantih pripisujejo
ponavljanju misli ali ideje znova in znova, zaradi česar se možgani začnejo odzivati
tako, kot da sta ideja ali misel resničen objekt. Bog bo zaznan kot resničen, bolj ko se
nanj osredotočamo, a ne bo 'simetrična' realnost, ampak bo zaznana 'asimetrija', kar
pomeni, da bo naša realnost drugačna od nekogaršnje normalne percepcije sveta. Pri
naprednih meditantih ta asimetrična realnost postane normalno stanje zavedanja in Bog,
mir in enost niso več zgolj misel, temveč otipljivo izkustvo in sestavni del življenja.
Tako lahko vsaka ideja ali misel, če je dovolj dolgo kontemplirana, postane podobna
realnosti, saj prepričanje postane nevrološko resnično in temu primerno se tudi odzivajo
možgani. Tako bo imel nekdo, ki bo kontempliral drugačno idejo ali misel, drugačen
pogled na realnost, imel bo drugačno resničnost.

6.3.5 Kemične reakcije v možganih
Duhovne, spiritualne prakse imajo vpliv tudi na nevrotransmiterje, kemikalije, ki
pripravijo možgane in telo, da delata. Pri nekaterih oblikah meditacije je bilo odkrito
65% povečanje dopamina, ki povečuje senzorično predstavnost, ustvarja prijetna
izkustva, stimulira pozitivne misli, zviša občutek dobrobiti in omogoča, da se v svetu
počutimo varno. Tudi omamljenost od kokaina je povezana z nenadnim dvigom
dopamina v možganih in to bi po Newbergu lahko razložilo, zakaj nekateri ljudje
enačijo duhovna izkustva z izkustvom drog, saj si oba delita podobne povezave v
možganih. Tudi zmožnost verjeti v spiritualne resničnosti povezuje s količino
dopamina, ki se sprosti v čelnem režnju, in premalo dopamina lahko vodi do
skepticizma ali nevere. Previsoka stopnja dopamina pa lahko vodi do gojenja in
pospeševanja paranormalnih prepričanj. Druge raziskave pa so predpostavile, da
predispozicijo osebe za spiritualnost ali ateizem regulira ravnotežje aktivnosti med levo
in desno hemisfero.
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Med intenzivnimi oblikami meditacije se spremeni nivo serotonina (poveča ali
zmanjša), ki bi lahko bil odgovoren za okrepljeno vizualno predstavnost (vizualizacijo)
in ljudje poročajo o senzoričnem izkustvu med intenzivno spiritualno prakso. Dokazano
je, da meditacija pomaga pri hudi depresiji in razpoloženjskih motnjah.
Spiritualne prakse pa vplivajo tudi na druge pomembne nevrokemikalije v možganih.
Nežne oblike joge (dihanje, raztezanje) povečajo nivo (gamma-aminobutyric acid)
gama-aminomaslene kisline (GABA) v možganih za 27 %, kar je povezano z manjšo
stopnjo depresije in anksioznosti. Transcendentalna meditacija (kombinacija sprostitve,
dihanja in ponavljanje ponavljajočega se zvoka) tudi zniža molekule stresa, adrenalina,
kar pojasni zakaj takšne prakse pustijo človeka zadovoljno sproščenega, relaksiranega.
S spreminjanjem nevrokemije v možganih nas spiritualne prakse obdarijo z občutkom
miru, sreče, varnosti in zmanjšujejo simptome anksioznosti, depresije in stresa, kot smo
že povedali.

6.3.6 Spiritualna, duhovna izkustva povzročena z zdravili in drogami
V tem delu bomo na kratko pogledali, kako na možgane in spiritualna, duhovna
izkustva vplivajo različne droge. Za halucinogene rastline kot pejotl je znano, da so bile
uporabljene za interakcijo s spiritualnimi entitetami ali silami, in ko je v 60-ih letih
postal popularen LSD, so zagovorniki bili mnenja, da so našli hitro pot, da dosežejo
spiritualno, duhovno in psihološko razsvetljenje. Ker so droge nepredvidljive, so
psihologi hitro spoznali, da labilne in nestabilne osebe lahko padejo v živo nočno moro
(bad trip), ki lahko traja dneve, tedne ali mesece. Nekateri strokovnjaki so bili tudi
prepričani, da izkustva, ki temeljijo na drogah, ne naredijo veliko za temelj, po katerem
posameznik živi svoje življenje. Drugi pa so prepričani, da imajo določene droge vpliv
na stimulacijo v slabo delujočem nevronskem vezju ter na globoka izkustva.
M. Persinger je bil mnenja, da so naši možgani predispozirani za določena izkustva,
droge kot take pa vplivajo na različne dele možganov in tako povzročajo različna
občutja (ker med drugim potencirajo določene kemikalije v možganih). Sklene tudi, da
če določenega dela možganov ne bi imeli, droga nanj ne bi mogla vplivati in tako tudi
ne bi povzročila izkustev.
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Marihuana lahko upočasnjuje hiperaktivnost, saj spreminja človekovo cerebralno uro.
Štiri študije iz l. 2008 so ugotovile, da marihuana in MDMA (poznan kot ekstazi)
vplivata na številne kognitivne funkcije. Halucinogene substance (pejotl, maskalin in
LSD) stimulirajo več možganskih centrov, proizvajajo vizije in zaznavne fenomene, ki
imajo občasno religiozno konotacijo. V primerjalni študiji uporabnikov psihodeličnih
drog z uporabniki marihuane in alkohola so ugotovili, da so uporabniki psihodeličnih
drog bolj dovzetni za mistična prepričanja, bolj nagnjeni k vrednotam duhovnega
življenja in imajo večjo sposobnost empatije do drugih ter so bolj domiselni. Težili so k
večjemu fantaziranju, vendar so imeli tudi več nezavednega sovraštva kot neuporabniki
drog. Uporabniki nepsihodeličnih ostalih prepovedanih drog pa so imeli izredno nizko
zmožnost obvladovanja.

Narejeni so bili tudi preizkusi na 36-ih subjektih, ki niso nikoli vzeli psihadelikov. Dali
so jim dve različni drogi, vsako ob svoji priložnosti: psilocybin (aktivna sestavina,
najdena v norih gobah) in ritalin, stimulativno zdravilo, ki se uporablja za zdravljenja
motnje pomanjkanja pozornosti. Kaj so jim dali, jim niso povedali. Pri prvem so
poročali o pomembnem dvigu občutka za enost, svetost, intuitivnega znanja. Dva
meseca kasneje so udeleženci povezovali izkustvo s povečanim občutkom altruizma,
pozitivnih čustev in s konstruktivnim obnašanjem, vedenjem. V bistvu je več kot 70 %
udeležencev izjavilo, da je bila to ena izmed najboljših deset izkušenj v njihovih
življenjih.

Ena tretjina je rekla, da je to bila edina najbolj pomembna spiritualna

izkušnja, izkustvo v njihovem življenju in druga tretjina, da je bilo to izkustvo eno
izmed njihovih najboljših pet. Ritalin je dal slabše rezultate, čeprav je nekaj ljudi
poročalo o mističnem izkustvu. Psihodeliki lahko tudi sprožijo paničen napad in 10 %
udeležencev takšnega izkustva ne želi imeti nikoli več, veliko subjektom se je povečal
občutek anksioznosti, zato A. Newberg priporoča meditacijo, M. Persinger pa uporabo
Božje čelade, ki je varen način za spremenjeno delovanje možganov, in ki možgane
stimulira z magnetnimi polji, o čemer bomo kaj več povedali kasneje.

6.3.7 Udeležba v cerkvi in človekovo zdravje
Študije kažejo, da redna prisotnost pri religioznih aktivnostih zmanjšuje krvni pritisk,
vendar to ni dovolj, da se zmanjša tveganje za srčni infarkt ali kap. V veliki narodni
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raziskavi so tisti, ki so prisostvovali religioznim obredom na tedenski ravni, imeli 1.46
milimetrov nižji pritisk kot tisti, ki se niso udeleževali, in tisti, ki so obiskovali 52-krat
na leto, so imeli pritisk 3.03 mm nižji. Za osebe s sistoličnim pritiskom 150 pa to ne
pomeni, da zmanjšajo nevarnost za zdravje (na 147). Religiozna udeležba,
prisostvovanje ima koristne vplive, kar kaže tudi nacionalni vzorec, saj tisti, ki zahajajo
v cerkev vsaj 1 x na mesec, imajo zmanjšano tveganje za 30–35 %, za starejše pa je
udeležba še koristnejša. Tisti, ki v cerkev zahajajo tedensko, bodo manj verjetno
doživeli kap. Religiozna udeležba pa ne vpliva na diabetes ali srčni infarkt, zato A.
Newberg pravi, da je Bog dober za naše možgane, ne pa za naše srce. Študije so bile
opravljene na ljudeh starejših od 30 let in tisti, ki neredno zahajajo v cerkev, so imeli
večjo možnost za smrt zaradi ožilja, prebavnih in dihalnih motenj.
Religija vpliva na vsak vidik človekovega življenja, določene navade vzpodbuja, druge
opušča in prispeva k socialnemu vključevanju kot tudi k občutku smisla in pomena, kar
pa je bistveno za človekovo zdravje. Ljudje, ki bijejo religiozni 'boj' (čutijo, da so
kaznovani s strani Boga, obsedeni od demonov, ali so izkusili religiozen ali duhoven
'odklop') so po raziskovalcih Kennethu Pargamentu in Haroldu Koenigu nagnjeni h
krajšemu življenju. Če ima človek občutek krivde, strahu ali skriva negativna vedenja
pred Bogom, duhovščino in ostalimi člani Cerkve, je nagnjen k slabšemu zdravju in
depresiji. Človek, ki je jezen na Boga, pa ima več zdravstvenih težav in po bolezni ali
hospitalizaciji težje ozdravi. Tako ljudje, ki bijejo religiozni 'boj', čez čas tvegajo svoje
zdravje.
Newbergerjeva nevrološka odkritja kažejo, da različni tipi molitve ali meditacije na
različne načine vplivajo na različne dele možganov in imajo pozitiven vpliv na
nevrološko delovanje, fizično in čustveno zdravje. Nekatere tehnike povečujejo krvni
obrok v čelnem, temenskem režnju, temporalnem lobusu in limbičnem sistemu v
možganih, medtem ko druge zmanjšujejo metabolično aktivnost v teh predelih.
Intenzivna meditacija lahko tudi sproži nenavadno obliko nevronske aktivnosti, v kateri
en del možganov ignorira informacijo, ki je bila poslana iz drugih delov možganov. Ko
se to zgodi, se radikalno spremeni naša vsakodnevna percepcija na svet. Z manipulacijo
dihanja, telesa, zavedanja (zavesti), občutkov in misli se lahko zmanjšata napetost in
stres. Lahko se prebudijo zatrte specifične emocije in svoje misli osredotočimo na
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načine, ki biološko vplivajo na druge dele možganov. To po Newbergu vznemirja
tradicionalen pogled, ki pravi, da ne zmoremo svobodno, prostovoljno vplivati na
nezavedne dele v možganih. Nad svojim telesom, umom in usodo pridobimo več
nadzora, bolj ko smo vključeni v spiritualne, duhovne prakse.

6.4 Nevronska evolucija in Bog – kako občutimo Boga
6.4.1 Različnost spiritualnih, duhovnih izkustev
Ko je A. Newberg spraševal ljudi, kako občutijo, začutijo Boga, jih je večina za
trenutek obmolknila in to pripisuje temu, ker velik del nevroloških – nevronskih
aktivnosti skuša ubesediti koncept, ki definira parametre jezika, za večino vernikov pa
je Bog veliko več kot ideja in globoko cenjeno izkustvo, ki presega teološko definicijo
sveta. Premor pred odgovorom so naredili celo ateisti; nekateri so se smejali, drugi
odgovorili, da do Boga ne čutijo nič, saj Bog za te posameznike ni nič več kot
abstraktna ideja. V manj kot 5-ih sekundah sta odgovorila le dva katolika, ki sta se
čutila v svoji religiozni vzgoji zlorabljena, saj je zanju razmišljanje o Bogu sprožilo
moteče spomine, ki sta se jim raje želela izogniti. Travmatični spomini so namreč hitro
priklicani nazaj, kar tudi razloži, zakaj sta se tako hitro negativno odzvala. Ko možgani
'posnamejo' travmatično izkustvo, se nevronska vezja povežejo s podobnimi spomini in
tako lahko kak neljub dogodek v cerkvi (npr. padec po stopnicah in zlom kolka), ki
nima nič skupnega z religioznimi občutji, povzroči, da koncept Boga postane nevronsko
'spojen' s to bolečino.
Večina ljudi, ki jih je A. Newberg spraševal, je občutilo Boga kot ljubezen, vendar ko
jih je vprašal, kako čutijo to ljubezen, jih je večina ponovno za nekaj časa obmolknila.
Raziskave so namreč pokazale, da dvoumne besede kot ''ljubezen'' (ki je lahko
uporabljena kot glagol ali samostalnik) vključujejo večjo nevrološko akivnost – in zato
daljši čas za procesiranje, zato ko razmišljamo o Bogu kot o občutku, porabimo več
energije, da procesiramo. Ljudje, ki porabijo veliko časa za kontemplacijo, pa bodo
Boga verjetneje zaznavali na bolj sofisticirane načine.
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Pri opisu konkretnih objektov (miza, stol) nimamo težav, in čeprav je za veliko ljudi
Bog enako resničen kot karkoli drugega, ga težko opišemo. Ljudje vidijo Boga kot
prijatelja, voditelja, učitelja, ustvarjalca čudežev ali daljnega opazovalca človeške
usode. Nekateri ga vidijo kot duha, upanje, inspiracijo, življenje, ljubezen in resnico,
drugi ga enačijo z vsem, ničem, višjo silo, fantazijsko zablodo ali nekogaršnjim
najglobljim sebstvom, jazom. V tradicionalni psihoanalizi je Bog včasih enačen kot
simbol projekcije (nekogaršnji starš), potrebna iluzija ali moralistični ideal. Večina ljudi
ima o Bogu več percepcij, zato je A. Newberga in M. Waldmana zanimalo, kako ljudje
definirajo Boga in spiritualnost, duhovnost in še posebej ju je zanimalo, če obstaja
kakšna razlika med človekovimi religioznimi idejami in njegovimi osebnimi
spiritualnimi izkustvi, na kar bomo skušali odgovoriti v nadaljevanju.

6.4.2 Raziskave spiritualnih, duhovnih izkustev
L. 2005 je A. Newberg izvedel spletni vprašalnik (pod imenom Raziskava spiritualnih
izkustev), kjer so se zbirali podatki o religioznih orientacijah ljudi in njihovih sistemih
prepričanj. Posebno pa ga je zanimal opis spiritualnega izkustva osebe in njegova
povezava s posameznikovim socialnim, religioznim in osebnim ozadjem, zaledjem. Za
raziskavo na spletu so se odločili zato, ker so študije pokazale, da so sodelujoči bolj
odprti, iskreni in manj pristranski, ko niso soočeni s spraševalcem. Do konca l. 2007 so
zbrali informacije od skoraj tisoč ljudi, od katerih jih je skoraj 300 opisalo svoja
izkustva v podrobnosti. Od teh jih je le 15 % živelo v tujini, ostali pa v ZDA (bili so iz
Kanade, VB, Španije, Avstralije, Nigerije, Brazilije, Nemčije, Izraela, Pakistana, Indije
...).
Vključili so številne vprašalnike, da bi izmerili, ocenili religiozna zaledja ljudi, njihove
spiritualne aktivnosti in stopnjo religioznosti ter razvili raziskavo 'Lestvica prepričanj,
sprejemanj', da bi ocenili, koliko so ljudje tolerantni do tistih, ki ne delijo enakega
religioznega prepričanja. Rezultat te raziskave je bil po Newbergerjevem srce parajoč,
saj je skoraj 30 % sodelujočih imelo težave pri sprejemanju drugih z drugačnimi
religioznimi prepričanji. Pravzaprav bi se več ljudi bilo pripravljenih poročiti z nekom
druge rase ali etničnega zaledja (85 %) kot z nekom, ki ima drugačno religiozno
orientacijo (72 %).
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Udeležence so vzpodbujali, da opišejo s svojimi lastnimi besedami s čim več mogočimi
podrobnostmi izkustva, za katera so verjeli, da so imela globok in trajen vpliv na
njihova življenja. Če takšnega izkustva niso imeli, so jih vzpodbujali, da opišejo, kako
so njihovi religiozni ali duhovni pogledi vplivali ali spremenili njihova življenja.
Vprašanja, ki so jih zastavili, so bila sledeča: 1. Ko ste imeli to izkustvo, kako ste ga
primerjali z vašim vsakdanjim, navadnim občutkom o realnosti? 2. Kako resnično se zdi
sedaj? Ti dve vprašanji sta bili za A. Newberga pomembni, saj je skozi svojo celotno
kariero trdil, da duhovna izkustva spremenijo posameznikovo percepcijo realnosti.
Obstaja torej zelo velika možnost, da je naš perceptualni, zaznavni občutek za realnost
drugačen od našega zavestnega zavedanja realnosti, saj je vsak tip realnosti sestavljen
skozi različna nevronska vezja, ki ne komunicirajo eno z drugim. Zato A. Newberg
verjame, da zavest predstavlja omejen in razdrobljen pogled na realnost, ki je neskladna
s holističnim pogledom, ustvarjenim z nezavednimi, nezavestnimi procesi v možganih
in to morda razloži, zakaj ljudje intuitivno vedo, da je realnost več kot to, kar zavestno
razumejo, in zakaj nekateri to realnost enačijo z Bogom.

Za analizo posameznikovih narativnih opisov spiritualnega izkustva so uporabili
'vsebinsko analizo', ki kategorizira, kako pogosto je uporabljena določena beseda ali
besedna zveza, skupina besed. Npr. če so želeli vedeti, koliko ljudi je izkusilo enost z
Bogom ali univezumom, so besede kot enotnost, enost, celost, celovitost bile dane
skupaj in primerjane z besedami drugih ljudi kot ločenost, distanca, sam(ost), ki so
opisovale njihovo spiritualno izkustvo. Iskali so skupne značilnosti religioznega in
spiritualnega, duhovnega izkustva, vendar niso našli nobenih, kar je bilo za A.
Newberga zelo pomembno odkritje.
Sodelujoči so za opis svojega spiritualnega izkustva uporabili skoraj 5500 besed, vendar
se med njimi ni pojavila podobna terminologija. Tudi besedi izkustvo in spiritualnost,
duhovnost, za katere se je pričakovalo, da bodo velikokrat uporabljene, saj je raziskava
direktno naslavljala prav spiritualna izkustva, so bile uporabljene le v 23 % (izkustvo)
in v 17 % (spiritualnost, duhovnost). Bog je bil omenjen samo v 18 %, Jezus v manj kot
4 %. Komaj 10 % udeležencev je omenilo ljubezen in 6 % jih je govorilo o miru. Manj
kot 5 % se je nanašalo na vero, zavest ali resnico, besede, za katere se je pričakovalo, da
bodo uporabljene večkrat. Skoraj nihče od sodelujočih ni uporabil enakih besed, fraz ali
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občutkov, ko je opisoval svoje srečanje z božanskim, saj so resnična religiozna in
spiritualna izkustva unikatna, vsaj ko pride do naše zmožnosti, da jih opišemo z
besedami. Edini podobni imenovalec, skupna lastnost, ki so ga našli, ni bil v opisu,
temveč v pozitivnem vplivu, ki ga je takšno izkustvo imelo pri udeležencih. 89 %
udeležencev je čutilo globlji občutek spiritualnosti, duhovnosti. Samo 10 % jih je čutilo,
da se njihova duhovnost ni spremenila po izkustvu in 1 % jih je reklo, da je izkustvo
negativno vplivalo na njihovo duhovnost. 79 % jih je reklo, da čutijo večji namen,
smisel v življenju, v primerjavi s 4 %, ki so čutili manj smisla.

Zanimalo jih je tudi, kako je duhovno, spiritualno izkustvo vplivalo na njihovo
religioznost. Približno polovica jih je rekla, da se čutijo bolj religiozne, tretjina, da se
njihova religioznost ni spremenila in 11 %, da se čutijo manj religiozne. Številni
udeleženci so rekli, da njihovo izkustvo ni bilo naslovljeno s strani določene religije, v
kateri so bili vzgojeni, in so se tako od nje odvrnili. Kot rezultat duhovnega izkustva je
60 % udeležencev čutilo, da so se izboljšali družinski odnosi, 8 % je čutilo, da so se
poslabšali (razlog za to se morda skriva v trenjih s starši s striktnejšimi religioznimi
prepričanji). 53 % je prav tako čutilo, da se je njihovo zdravje okrepilo, in le 3 %, da se
je njihovo zdravstveno stanje poslabšalo, kar kaže na to, da lahko ima osebno duhovno
udeleževanje podobno izboljšanje zdravja, kot smo že navedli za ljudi, ki redno zahajajo
v cerkev. Na psihološkem nivoju jih je 76 % reklo, da sedaj čutijo manj strahu glede
smrti, medtem ko je samo 2 % čutilo večji strah.. Tako ta odkritja nakazujejo možnost,
da so duhovna izkustva ključni element, ki zmanjšuje posameznikov strah pred smrtjo.
S pomočjo te raziskave so našli tudi potrditev, da duhovna izkustva na pomemben način
spremenijo posameznikov občutek, občutenje (dojemanje) realnosti. Za samo izkustvo
je 63 % ljudi reklo, da je bilo realnejše, resničnejše od normalnega vsakodnevnega
izkustva in 7 % ga je čutilo kot manj resničnega, ker pa sodelujočih niso prosili za
njihovo definicijo realnosti, so morda na vprašanja odgovorili z nečim, kar so imeli
takrat v mislih (to je težava pri raziskovalnih vprašalnikih). A. Newberg verjame, da
ima duhovno izkustvo unikatno kvaliteto, ki ga dela občutenega zelo drugače od našega
vsakodnevnega dojemanja realnosti, in da je to res za večino ljudi, ki so ga imeli. Kot
kaže, nekateri relativno univerzalni senzorični elementi naredijo ta izkustva takšna, kot
so, čeprav so opisana na široko različne načine. Kognitivni procesi spremenijo Boga v
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idejo, senzorični procesi pa ga spremenijo v občutek, ki spremeni način, kako
dojemamo svet.
Nadalje so začeli različne besede grupirati v različne tipe kategorij. Največja kategorija
je vključevala besede, ki so izražale močno čustveno, emocionalno vsebino. Skoraj
tretjina je svoja izkustva opisala kot intenzivna z uporabo besed kot ekstatično,
vznemirljivo, odlično, močno, razburljivo, globoko. Skoraj polovica je izkustvo opisala
z besedami, ki so izražale mirnost, vedrino in zadovoljstvo, kar dobro korelira (je v
soodnosu) z nevrološkim modelom, ki kaže, da duhovna izkustva simultano stimulirajo
simpatični (vzburja) in parasimpatični (pomirja) živčni sistem. Na splošno je redko, da
izkustvo vzbuja in pomirja in to je eden od razlogov, ki kaže, da spiritualna izkustva
stimulirajo možgane na edinstven, unikaten način. Jih pa je presenetilo dejstvo, da je
samo 1 % udeležencev imel osebno 'srečanje' z Bogom, ki je bil večkrat uporabljen kot
vir za intelektualno razlago spiritualnega izkustva.
Na podlagi tega, kar je znano o možganskem procesiranju občutkov in zavestne
(zavedne) prepoznave izkustva, Newberg in sodelavci verjamejo, da je posameznikovo
spiritualno izkustvo (kot biti na novo rojen) pred kognitivnim zavedanjem približno pol
sekunde. Da to zavedanje prevedejo v jezik, morajo možgani vključiti število
nepovezanih aktivnosti, da izkustvo spremenijo v besede. Za to je potreben še dodaten
nevrološki čas in tako se širi vrzel med resničnim izkustvom in izražanjem le-tega skozi
besede, jezik. Samo izkustvo bi tako lahko bilo skupno mnogim ljudem, vendar so
besede, ki jih uporabijo za opisovanje, neizogibno različne od osebe do osebe. Tako je
po Newbergu možno, da različna duhovna besedila opisujejo univerzalno izkustvo,
vendar uporabljajo jezik kulture ali veroizpovedi, v katerem je bilo napisano.

Oseba, ki ni imela neke stopnje spiritualnega izkustva, Boga dojema kot intelektualno
idejo ali možnost nekoga, nečesa, ki lahko ali ne obstaja. Za tako osebo je vera bistven
ključ, da nadaljuje z religioznim prepričanjem. Pri osebi, ki pa je imela močno izkustvo,
Bog postane občutek in ideja in nekdo, ki dejansko obstaja.
Raziskava je pokazala, da ljudje, ki so izkustvo imeli, večinoma o Bogu govorijo s
pozitivnimi občutki. Najpogosteje uporabljeni besedi sta bili ljubezen in mir in za

103

večino je bila ljubezen povezana z Bogom. Za mnoge je Bog postal simbol ljubezni in
miru. Za druge je simboliziral svetlobo in resnico. Veliko jih je Boga izkusilo tudi skozi
povezanost z univerzumom, naravo in drugimi. Le nekaj ljudi je reklo, da se je njihovo
izkustvo dotikalo službe, planiranja počitnic ali nakupovanja. Izkustva so bila skoraj
vedno povezana z globokimi filozofskimi in fundamentalnimi vprašanji.
Niso pa spiritualna izkustva vedno pozitivna, saj je 10 % udeleženih poročalo o
negativnih emocijah (depresija, anksioznost, strah). Razlogi za to bi se lahko skrivali v
neugodju zaradi polomljenih starih prepričanj, v skrbi, kako bi lahko odreagirali
družinski člani ali prijatelji, ter v dejstvu, da lahko spiritualno prebujenje 'izpusti' moteč
nezaveden material pri ljudeh, ki so zelo senzitivni, občutljivi ali trpijo za čustvenimi
motnjami.
Omenjena raziskava je tudi ugotovila, da spiritualno izkustvo spremeni stara prepričanja
in da življenju novo dimenzijo. Tako je od 300 udeležencev, ki so podrobno opisali
izkustvo, 80 % poročalo o neki vrsti senzoričnega, vizualnega in slušnega izkustva.
Videli so svetlobo, barve in aure, slišali zvoke kot zvonjenje ali brenčanje ali slišali
glasove, kar je zelo okrepilo moč samega izkustva. 69 % jih je poročalo o tem, da so se
jim razvile nove zmožnosti, ki jim omogočajo interpretirati informacije na drugačen in
bolj pomenljiv način. Ena oseba je izjavila, da ji je Bog dal vizijo tega, kar je. Druga je
ugotovila, da lahko občasno sliši angelsko glasbo in vidi sence ali ljudi, ki želijo z njo
govoriti. Naslednji je opisal, da se mu je enega dne zdelo, da je življenje 'preskočilo'.
Imel je neko jasnost, kot da bi gledal na življenje od znotraj navzven. Bilo je skoraj
tako, kot da bi mu intuicija iz nekod globje ponudila nekakšno direktno izkustvo, da bi
potrdila njegovo znanstveno potrebo po dokazu. Nekdo je tudi poročal o tem, da je svet
postal bolj tridimenzionalen, bolj bogat, intenziven, prijeten. Četudi je takšno izkustvo
težko opisati, je večina čutila, da je le-to spremenilo njihovo orientacijo v življenju, saj
imajo takšna izkustva moč, da spremenijo zavedanje samega sebe.
Spiritualna izkustva pa so tudi spremenila prepričanja udeležencev (beseda prepričanje
je bila šesta najpogosteje uporabljena) in najdeni so bili dokazi, da se lahko spremenijo
posameznikove tradicionalne ideje o Bogu (Bog izgubi biblični pomen in postane sila,
ki prebiva znotraj). Ker takšno pojmovanje nasprotuje tradicionalnim doktrinam, se
morda razlogi, da so ljudje, ki se vidijo spiritualne, manj pogosto pripravljeni obiskovati
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cerkev ali se identificirati s svojo religiozno preteklostjo, skrivajo prav tu. Podatki
raziskave namreč kažejo, da je kot rezultat takega izkustva polovica ljudi zamenjala
religiozno orientacijo. Povezana študija univerze v Kaliforniji je ugotovila, da raste
trend raziskovanja alternativnih oblik spiritualnosti. L. 1982 je manj kot 20 % študentov
navedlo, da nimajo nobene religiozne preference. L. 2004 je 31 % novih študentov
trdilo, da nimajo religiozne pripadnosti, čeprav so proti koncu študija rekli, da so 'na
spiritualnem iskanju'. Ena tretjina študentov je tudi čutila, da kolidž vzpodbuja njihov
'osebni izraz spiritualnosti' (spiritualni interesi pa zmanjšujejo cerkveno udeležbo).

Bistvo v razumevanju fenomenologije subjektivnega religioznega izkustva je, da skoraj
vsako spiritualno, duhovno izkustvo na nek majhen način spremeni naš občutek
realnosti v odnosu, ki ga imamo do sveta. Na splošno, dvigne naš občutek enotnosti,
harmonije in celosti, ne samo v metaforičnem smislu, ampak v načinu, kako ravnamo v
življenju. V bistvu je skoraj ¾ udeležencev navedlo, da so čutili enost z univerzumom,
vesoljem ali enotnost, harmonijo z vesoljem ali harmonijo, enotnost z vsem življenjem.
Ti občutki so tudi povezani z večjim občutkom za pomen in smisel posameznikovega
življenja. Takšna izkustva vsebujejo stopnjo samotranscendence in zaustavitev
osebnega egoizma. V teh trenutkih nihče več ne čuti potrebe po nadzoru zunanjega
okolja, saj se vse zdi v redu, prav takšno, kot je. Preteklost in prihodnost sta ukinjeni,
zaustavljeni (suspendirani) in občutek živeti v sedanjosti preveva posameznikovo
zavest. V takšnem stanju nekateri verjamejo, da so v božji prisotnosti, prisotnosti Boga,
medtem ko drugi preprosto čutijo zaustavitev, suspenz negativnih počutij.
Religija in spiritualnost delujeta na različnih nivojih, vendar nazadnje vplivata ena na
drugo. Religija pripravi teren za spiritualne prakse, spiritualna izkustva pa spremenijo
posameznikovo percepcijo o religiji. Newberg pravi, da se bodo religiozna prepričanja
ljudi spreminjala tako dolgo, dokler bodo imeli spiritualna, duhovna izkustva.

6.5 Domišljija, kreativnost in vizualna predstavitev spiritualnosti
Kot smo že povedali, je Bog občutek in ideja, ampak do česa pride prej? Kot kaže, se
spiritualna izkustva v človeških možganih zgodijo spontano in zelo redko v zgodnjem
otroštvu. Zato Boga otrokom skozi pripovedovanje zgodb in enostavnimi rituali
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(molitev) predstavijo starši. In to postane naša nevrološka podlaga za prihodnja
religiozna prepričanja, ki obarvajo naša spiritualna izkustva za vse življenje. Kar pa
zadeva mehansko delovanje možganov, pa po Newbergu ni pomembno, ali je Bog
psihološko, mentalno ali duhovno, spiritualno resničen, temveč je pomembno samo, ali
je koncept uporaben za preživetje, in ker so pojmi spiritualne realnosti prežeti s kulturno
zgodovino, to kaže na to, da je religija igrala (igra) pomembno vlogo pri pomoči
ljudem, da so bili (smo) kos svojemu življenju.

6.5.1 Risanje slike Boga
Vpliv na možgane imajo vse zavestne misli in podobe, vendar nekatere besede na osebo
bolj čustveno vplivajo kot druge. Celo besedi 'da' in 'ne' sta čustveno procesirani v
različnih delih možganov. Za besedo 'ne' oseba potrebuje več odzivnega časa, kar kaže
na to, da možgani neradi sprejmejo, da je njihovo delovanje zmoteno. Pravzaprav starši
dobro vedo, da lahko traja leta, da poučijo otrokov um, da razume koncept 'ne'. Beseda
Bog pa ima po Newbergu specifično unikaten vpliv na možgane, saj dokazi kažejo, da
otroci začnejo s preprosto konkretno podobo Boga, ki počasi postaja bolj abstraktna in
čustveno vzbuja na pozitiven in negativen način in tako bi lahko bil Bog najmočnejša
beseda, s katero se oseba sreča v otroštvu.
Newberg poroča, da ko so udeležence prosili, da narišejo sliko Boga, so 'pauzirali' celo
dalje, kot pri vprašanju 'kako občutite Boga', to pa zato, ker se pojavi povečanje
aktivnosti v številnih delih možganov, še posebno v vizualnih, motoričnih, asociativnih,
kognitivnih in emocionalnih centrih. Newberg predpostavlja, da je vprašanje nevrološko
izzivalno in psihološko provokativno tako, da so nekateri ljudje preprosto zavrnili, da bi
narisali karkoli. Otroci glede tega niso imeli nobenih težav. In tako so učitelji 6 let
prosili otroke, da narišejo sliko Boga, da bi raziskali njihove religiozne koncepte in
prepričanja. Še posebno majhni otroci nimajo jezika, da bi artikulirali religiozne
koncepte, vendar so njihove risbe dale dober vpogled v to, kar notranje čutijo in mislijo.
Na splošno otroci živijo svoja religiozna življenja skozi domišljijske ''sanje podnevi'' in
simbolizem bolj kot skozi misli.
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Psiholog David Heller je l. 1986 intervjuval 40 otrok in uporabljal risanje, igranje in
inovativne oblike dialoga. Ugotovil je, da katoliški otroci povezujejo Boga z družino,
judovski otroci so govorili o Bogu v odnosu do trpljenja. Za baptistične otroke je Bog
bil kot nadzornik, ki priskrbi red, organizacijo in strukturo posameznikovega življenja.
Hindujski otroci so njihove bogove identificirali s skupnostjo in za njih božansko bitje
simbolizira energijo in silo v univerzumu, vesolju, ne osebe. Nekdo bi lahko mislil, da
različne religije ustvarjajo različne podobe Boga, celo med različnimi krščanskimi
sektami, vendar nedavna študija med njimi ni našla pomembnih razlik. Je pa tudi
dejstvo, da še noben raziskovalec ni zbral podatkov o tem, kaj si predstavljajo odrasli,
ko so naprošeni, da narišejo sliko Boga. Ko so to poizkusili Newberg in sodelavci, so
dobili fascinantne dokaze o nevrološki 'evoluciji' religiozne predstave, predstavnosti v
umih vernikov in nevernikov.
A. Newberg se zato sprašuje, ali je možno, da v naših možganih obstaja nevron Boga,
božji nevron oziroma skupek ali set nevronov, ki bi se sprožili, ko bi si človek
predstavljal Boga. Verjame, da ja in da ta nevron lahko predstavlja vogelni kamen
religioznega učenja in prepričanja ter je povezan s 'sliko' o Bogu, s katero smo se
spoznali v otroštvu. Verjame tudi, da se bo čez čas dokazalo, da imajo človeški možgani
unikaten 'prstni odtis' pri predstavljanju podobe Boga, ki je povezana z nadgradnjo
otroških prepričanj ter novimi pomeni in kvalitetami.

6.5.2 Predstavljanje transcencence in samorazvijajoči se možgani
Ljudje smo biološko nagnjeni, da spremenimo Boga v podobo, a se naši možgani temu
upirajo, saj ne marajo negotovosti, in ko so soočeni s problemom, za katerega se zdi, da
ga ni mogoče rešiti, sprožijo veliko število nevrotransmiterjev, ki nas opozorijo. Če ne
najdemo rešitve, lahko postanemo depresivni in to v religioznih krogih imenujejo
'temna noč duše' (dark night of the soul). Ljudje, ki imajo mistično vizijo, mističen
pogled na Boga, redko trpijo za neko skrbjo daljše časovno obdobje, saj najdejo nove
poti, ki dajejo nepredstavljivim realnostim smisel. Gre za kreativen proces, preko
katerega spreminjajo običajne vzorce razmišljanja. Podobno je pri otrocih, ki svojemu
umu dovolijo, da fantazira. V tem procesu se ustvarijo nove nevronske povezave, ki
omogočajo integracijo novih in starih perspektiv, pogledov. To ves čas počnejo tudi
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umetniki, iznajditelji, znanstveniki (teoretiki), teologi … in za njih ni nič bolj
razveseljivo, kot pogledati na svet z novimi očmi; oblikujejo se nove podobe, in če se
izkažejo za življenje uporabne, so stara prepričanja zavržena. Podobno je tudi z
izkustvom Boga, ki se spreminja bolj, ko raziskujemo svoja spiritualna, duhovna
prepričanja. Če se oprijemamo otroških percepcij, omejimo svojo percepcijo resnice.

Nevronska evolucija Boga je po Newbergu neizogibna in ljudje smo svobodni, da na
novo odkrivamo sebe in svojo duhovnost z vsako novo generacijo. Tudi, ko se staramo,
še naprej spreminjamo naša prepričanja, lahko se na novo rodimo, spremenimo religijo
ali našo moralno kodo ter svoje podobe o Bogu in vse to zahvaljujoč, kot pravi
Newberg, evoluciji resnično nenavadnih možganov. Minljivost človeških idej dela
človeško bitje unikatno, edinstveno in ta minljivost se odraža v naši izjemni
nevroplastičnosti. Saj nevroni nimajo fiksnih, stalnih lastnosti, ampak se spreminjajo
ves čas. Potrebno je manj kot dva tedna, da nevronu zrastejo novi dendriti in aksoni in
v nekaterih primerih se sprememba pojavi takoj. Hitro oživčenje vezij lahko sproži
ponavljajoče se vedenje, vpliv okolja, izobrazba ali celo pridiga. Tako nam je evolucija
dala živčni sistem, ki v svoji lastni nevronski konstrukciji aktivno sodeluje, česar pa ne
vidimo pri možganih ostalih živali. Kot kaže, imajo naši možgani mutantni odpor do
DNA, ki nasprotuje naši kreativnosti, inventivnosti in posameznikovi enkratnosti. Zato
tudi enojajčni dvojčki niso v resnici identični in zato je lahko en družinski član dober v
matematiki, drugi v športu, nekdo se bojuje z resno mentalno boleznijo, čeprav nihče v
družini ni imel takšnih težav. Ker se niti dvoje človeških možganov ni začelo z isto
gensko kodo, niti dva človeka ne dojemata sveta ali Boga na enak način.

6.6 Sočutje, misticizem in spiritualne osebnosti
Skupina sociologov z Univerze Baylor je Američane prosila, da opišejo kvalitete, ki
simbolizirajo njihovo podobo o Bogu, in na podlagi tega so ugotovili, da se pojavljajo
štiri osebnosti, ki pa ne osvetljujejo samo religiozne 'pokrajine' Američanov, temveč
tudi notranjo nevrološko 'pokrajino' ameriške duše. V študiji je sodelovalo 34 %
evangeličanskih protestantov, 22 % (mainline) protestantov, 21 % katolikov, 2,5 %
Judov in 5 % povezanih s kongregacijami črnskega protestantizma (black church).
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Približno 5 % jih je bilo povezanih z ostalimi veroizpovedmi (budisti, mormoni,
hindujci, jehove priče, muslimani, ortodoksnimi kristjani …), 10 % se jih je
identificiralo z 'nepridruženimi' veroizpovedi ali veri. Udeleženci so bili stari od 18 let
navzgor in imeli različne nivoje izobrazbe, socialnoekonomskega statusa in lokacijo
domovanja po vseh ZDA.

6.6.1 Štirje Bogovi Amerike
Ali se zavedamo ali ne, vsi Bogu pripišemo neko osebnost in to nevrološko temelji na
naravi naše lastne osebnosti in prepričanja. Lahko ga vidimo kot prijateljskega,
zastrašujočega, očetovskega, distanciranega, odpustljivega, kaznujočega ... Različni
ljudje imajo različne predstave o Bogu, kar globoko vpliva na način, na katerega vidimo
svet. Ko so na univerzi Baylor združili podatke, so zaključili, da vzorci teh primerov
kažejo na 4 osebnosti Boga: avtoritaren (samovoljen), kritični, distanciran in
dobrohoten. Vendar te 4 kategorije ne pripisujejo nobeni določeni veroizpovedi ali
sekti. Pa si na kratko te osebnosti poglejmo.
Avtoritaren: v takšnega Boga je verjelo 32 % Američanov. Verjamejo, da je Bog zelo
jezen in voljan kaznovati vsakega, ki je neveren ali ki ne dela dobro. Lahko celo
verjamejo, da Bog povzroča potrese. Ta Bog je zelo vključen v dogodke na svetu in v
osebna življenja posameznikov in ljudje, ki prevzemajo takšnega Boga, želijo, da
vladujoča vlada bazira na krščanskih vrednotah.
Kritičen: 16 % Američanov verjame v Boga, ki je kritičen, vendar ne bo ne kaznoval
ne tolažil. Ta Bog ima neugodne poglede na skupnost. Ne intervenira v svetu, vendar bo
izvršil sodbo v posmrtnem življenju. Samo 4 % te skupine je verjelo v spreobrnitev
ostalih v svoje religiozno prepričanje, kar je veliko manj kot pri ljudeh, ki sprejemajo
avtoritarnega Boga. Tedensko je iz te skupine obiskovalo cerkev samo 10 % ljudi (ker
Bog po njihovem ne kaže zanimanja, ne čutijo, da bi ga morali oni). Ta skupina se je
tudi zelo zavzemala za zaščito okolja, ampak le malo bolj kot ostale skupine. To je
morda povezano s tem, ker verjamejo, da je Bog neskrben, zato to odgovornost
prenesejo nase in na skupnost. Če to primerjamo s prvo skupino vernikov, skoraj 50 %
Američanov sprejema Boga, ki je hladen, kritičen in oster, krut.
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Distanciran, oddaljen: v distanciranega in nevključenega Boga verjame 24 %
Američanov. Ker Bog nima mnenja o svetu ali osebnega vedenja, so posamezniki
prepuščeni svoji svobodni volji, da se odločajo, kaj je prav in kaj narobe. Ta Bog je bolj
kozmična sila kot oseba. Ljudje iz te skupine imajo višjo izobrazbo in večji zaslužek kot
ljudje iz ostalih skupin. Skoraj polovica jih nikoli ne gre v cerkev in 38 % jih nikoli ne
moli, kar je nasprotju z ljudmi, ki verjamejo v avtoritarnega Boga (le 2 % jih nikoli ne
moli). Newberg se sprašuje, ali strah pred Bogom pripravi nekoga do tega, da več moli.
Dobrohoten: v nežnega, odpuščajočega in Boga, ki se bo manj verjetno odzval z jezo,
verjame 23 %. Ti verjamejo, da je v njihovih življenjih zelo aktiven, posluša, se odziva
na molitve in ga globoko skrbi za trpljenje drugih, vendar včasih povzroči trpljenje in
bolečino. Ker večina Stare zaveze opisuje jeznega Boga, bi to lahko bil razlog, da tako
malo ljudi verjame v Boga kot simbol večne ljubezni.
Kot smo že navedli, ima osebnost, ki jo pripišemo Bogu izrazite nevronske vzorce, ki
korelirajo z našimi lastnimi čustvenimi stili vedenja. Po zgornji študiji so ljudje, ki
sprejemajo avtoritarnega Boga, naklonjeni smrtni kazni, krepitvi vojske, želijo dati vladi
več moči v boju s terorizmom in vztrajajo, da bi molitev morala biti vključena v javne
šole. Podoba avtoritarnega in kritičnega Boga aktivira limbična področja v možganih, ki
ustvarjajo strah in jezo (možgani se pripravijo na borbo).
Podoba dobrohotnega Boga pa stimulira drug del možganov v prefrontalnem korteksu,
saj ljubeče in sočutne misli, podobe ali obrazi aktivirajo vezje, ki mu pravimo anteriorni
cingulanti korteks (ali ACK, o katerem smo že govorili), ki leži med limbičnimi in
prefrontalnimi strukturami, in ko je stimuliran, zavira impulz jeze ali strahu. Pomaga
tudi ustvarjati občutke empatije do drugih, ki trpijo ali so prizadeti. Ko se ACK aktivira,
čutimo večjo toleranco in sprejemamo ljudi z drugačnim prepričanjem. Bog ACK je
ljubeč, Bog limbičnega sistema pa zastrašujoč. Vse, kar ocenjujemo, stimulira različne
strukture v limbičnem sistemu, če so pa emocionalna vezja v naših možganih šibko
stimulirana, ima Bog v našem življenju majhen pomen.

Ljudje, ki dojemajo Boga kot distanciranega, niso emocionalno stimulirani in
nevrološko se takšen Bog čuti manj resničen, bolj distanciran, kar lahko v posamezniku
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sproži nagib k agnosticizmu in neveri. V štirih osebnostih, opisanih v študiji Baylor,
Bog ostaja v mislih vernikov ''drugi''. Nevrološko gledano je za to, da Bog ostane
'drugi', odgovorna aktivnost v parietalnemu lobusu (temenski reženj). Temenski reženj
naredi Boga kot objekt, ki ima v univerzumu specifično lokacijo, kar lahko najjasneje
vidimo pri otrocih: 'Bog je zgoraj', v nebesih in mi smo 'tukaj spodaj'.

6.6.2 Mistična osebnost Boga
Newbergova študija spiritualnih, duhovnih izkustev je pokazala na drugačno podobo
Boga – mistično. Veliko udeležencev je govorilo o Bogu kot čustveni prisotnosti,
navzočnosti in uporabljali so besede kot mir(nost), energija, blaženost. Bog ni bil ločena
entiteta, temveč bolj sila, ki prežema vse. Bog ni skreiral vesolja, Bog je bil vesolje,
sijaj, ki se razteza skozi prostor in čas. Bil je svetloba, svoboda in za mnoge zavest
sama. Za te mističen Bog pogosto ne more biti opisan z besedami. Mističen Bog ni niti
'ona' niti 'on', ne kaznujoč, kritičen ali distanciran. Ljudje, ki sprejemajo takšnega Boga,
jih pogosto privlačijo religiozne skupine izven glavnih veroizpovedi in pogosto vidijo
različne religije kot odseve ene spodaj ležeče resnice. Bolj sprejemajo religiozne razlike
in bolj so pripravljeni preizkusiti ostale spiritualne tradicije in prepričanja. Na podlagi
rezultatov raziskave Barna Group 11 % Američanov verjame v Boga, ki je stanje višje
zavesti, ki jo človek lahko doseže, 8 % definira Boga kot skupno realizacijo osebnega,
človeškega potenciala in 3 % verjame, da je vsaka oseba Bog. V netradicionalnega
Boga verjame četrtina ali tretjina Američanov in ta Bog ni niti avtoritaren, kritičen ali
distanciran. Čeprav v mističnega Boga verjame veliko ljudi, je Newberg prepričan, da je
osebno mistično izkustvo imelo manj kot polovica ljudi, saj se taka izkustva zgodijo
spontano ali po letih prakticiranja in bolj intenzivno, ko molimo ali meditiramo, bolj
verjetno bomo izkusili mistično ali transcendentalno stanje, o čemer bomo več povedali
v poglavju o misticizmu.

6.6.3 Nevrološka evolucija in Bog
Posameznikova osebnost je povezana kot že omenjeno s posameznikovim konceptom
Boga. Newberg predpostavlja, da različne osebnosti Boga (avtoritaren, dobronameren,
mističen ...) korelirajo z nevrološko evolucijo in razvojem možganov. Gre celo korak
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naprej in trdi, da so avroritarni bogovi povezani s starejšimi, primitivnejšimi strukturami
možganov, medtem ko je dobrohoten ali mističen Bog izkušen skozi nedavno razvite
dele možganov, v strukturah za katere se zdi, da so unikatne pri človeškemu bitju. Ta
razvojni pogled je približno vzporeden s kulturno evolucijo religioznih tradicij po svetu.
Npr., mitološki bogovi skoraj vseh plemenskih skupnosti so imeli zlobne osebnosti.
Vendar, ko so se družbe in religije razvijale, vidimo pojav prijaznejših božanstev in
bogov. Kot kaže, se je v možganih naših prednikov nekaj zgodilo, da so se razvile
nevrološke strukture, ki so okrepile našo zmožnost sodelovanja z drugimi; zgradili smo
jezik in zavestno razmišljanje (logično, razumsko). Newbergova raziskava kaže, da so
stimulirane enake strukture med meditacijo in molitvijo in to je tisto, kar nam omogoča,
da imamo podobo ljubečega in sočutnega Boga. Brez teh novih nevroloških povezav bi
bili ljudje omejeni v svoji sposobnosti, da razvijemo svojo notranjo moralno kodo ali
etični sistem.

6.6.4 'Sočutni nevroni'
Frontalni lobus ima več plastičnosti kot emocionalna vezja v naših limbičnih možganih;
vsi postanemo jezni ali prestrašeni na enak način, vendar vsakdo izkuša ljubezen na
presenetljivo drugačen način. Reptilski (primitivni) možgani so sodelovali s frontalnim
lobusom in zdaj imajo sposobnost prilagajanja in se odzivajo z večjo primernostjo na
nove situacije in stres (drugi primati niso pokazali te adaptivne spretnosti). Pri
premostitvi tega prepada med 'starimi' in 'novimi' možgani je sodelovala posebna
struktura, ki smo jo že omenili – anteriorni cingulantni korteks (ACK). Ta povezuje
naše emocije s kognitivnimi sposobnostmi in igra ključno vlogo pri čustvenem
samonadzoru, se osredotoča na reševanje težave, prepoznavanje napak in še
pomembneje, integrira aktivnost različnih delov možganov na način, ki omogoča, da se
pojavi samozavedanje, še posebno, ko se nanaša na to, kako vidimo sebe v odnosu do
sveta. ACK se aktivira, ko vidimo nekoga, ki trpi, in nam omogoča, da čutimo sočutje
in empatijo, o čemer smo že govorili. Ker je ACK delikatna struktura, lahko njegova
poškodba na neprijeten način spremeni našo osebnost – lahko postanemo depresivni ali
izgubimo občutek empatije. ACK vsebuje tudi vretenasto oblikovane celice, imenovane
economo nevroni, ki so bili najdeni samo pri ljudeh, velikih opicah in kitih. Ti nevroni
imajo obsežno matriko povezav z ostalimi deli možganov in so vključeni pri razvoju
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družbenega zavedanja, saj integrirajo naše misli, občutke in vedenja. Vodijo nas k
pozitivnim občutkom in stran od negativnih. So pa pri stresu tudi zmoteni. Če se
izpostavljamo trajajočemu stresu, se njihovo delovanje zmanjša, če pa smo v okolju
bogatem z ljubeznijo, komunikacijo, senzorično in intelektualno stimulacijo, se njihovo
delovanje izboljša (meditacija zmanjšuje stres, okrepi frontalni lobus, ki stimulira
aktivnost ACK ter povečuje sočutje in družbeno zavedanje, zmanjšuje anksioznost,
depresijo in bes).
Emocionalni limbični sistem, kar vključuje amigdalo, ki proizvaja strah, ima recipročen
odnos s frontalnim lobusom in zmožnostjo uporabe logike, razuma in jezika. ACK, ki je
levo od meje med limbičnim sistemom in frontalnim lobusom, deluje kot 'vrtišče' in
balansira naše občutke in misli. Če postanemo preveč čustveni, kri steče v limbični
sistem in stimulira opreznost, nevarnost, obrambo in strah v amigdali. Newberg to
primerja z gugalnico (kjer vsak sedi na svoji stani); ko gre aktivnost v limbičnem
sistemu navzgor, gre aktivnost v frontalnem lobusu navzdol. Tako da kadar smo jezni
ali anksiozni, prenehamo biti logični ali razumski in naše kognitivne sposobnosti so
zmanjšane. Ko postane amigdala aktivna, se ACK 'ugasne', kar reptilnim možganom
omogoča, da vzamejo vajeti v svoje roke. Upadeta intuicija in empatija, s čimer upade
tudi sposobnost čutiti počutje drugih ljudi. Aktivnost amigdale upočasni aktivni
frontalni lobus, si stimulira ACK, s čimer si logika in razum podredita jezo in strah. Ko
gre ena stran navidezne gugalnice navzgor, gre druga stran navzdol.
Raziskave kažejo, da bolj ko je ACK aktiviran, manj dojemamo Boga kot avtoritarnega
ali kritičnega. Če gojimo sočutje (lahko s pomočjo molitve, meditacije ali tudi brez
religiozne konotacije – osredotočanje nanj), se v nekaj mesecih okrepi novo nevrološko
vezje sočutja, in če negativne misli ali občutke zavestno 'motimo' s pozitivnimi
prepričanji, četudi temeljijo bolj na fantaziji kot realnosti, se ACK aktivira. To pa
zmanjšuje razdražljivost, anksioznost in te občutke počasi nadomestijo občutki miru.
Spet je podobno kot pri gugalnici: ljubezen naraste, strah se zmanjša, jeza gre navzgor
in sočutje navzdol. In če se osredotočate na dobrohotnega Boga, se avtoritaren umirja.
Pretirana jeza ali strah lahko trajno zmotita veliko struktur in funkcij tako v telesu kot v
možganih. Ta destruktivna čustva motijo shranjevanje spominov in kognitivno
natančnost, kar zmoti našo sposobnost pravilne presoje in odziv na socialne situacije.
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Jeza naredi ljudi kaznovalne, pesimistične, obtožujoče in brezbrižne v njihovi logiki in
razumskih sposobnostih. Jeza tudi vzpodbuja možgane, da branijo svoja prepričanja, če
so pravilna ali ne, in ko se to zgodi, bomo verjetneje čutili predsodke do drugih.
Napačno bomo dojemali jezo na obrazih ljudi in to bo povečalo naše lastno nezaupanje
in strah. To je notranji proces, ki hrani samega sebe in lahko vpliva na naše obnašanje
daljše časovno obdobje. In to lahko celo poškoduje pomembne strukture v možganih.
Tudi za naše srce to ni dobro. Glede na starost, spol ali etničnost bodo jeza, cinizem,
sovraštvo in obrambnost, obramba povečali tveganje za kardiovaskularne bolezni in
cerebrovaskularne težave (možganske). To, kar dela jezo še posebno nevarno, je to, da
nas zaslepi do te mere, da niti ne vidimo, da smo jezni, saj nam daje lažen občutek
sigurnosti, zaupanja in optimizma.
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7. MISTICIZEM

''Za razliko od meditacije, ki je netendencionalna, relativno pasivna metoda umirjanja in
dvigovanja ravni zavesti, je beseda mistika v zgodovini filozofije rezervirana za aktivno
spoznavanje v t. i. višjih stanj zavesti, ki naposled preseže samo sebe. Tako dejavno
intuitivno spoznavanje oziroma zrenje je seveda lahko dovolj bogato le, če črpa iz
vsestranskih in sistematičnih analitičnih izkušenj iz drugih stanj zavesti. Razum in
mistični uvid naj bi se torej dopolnjevala, četudi je resda mistika zaradi svoje spoznavne
skrajnosti, moči in celovitosti zelo paradoksna s stališča logičnih in analitičnih
opredelitev, saj jih na sintetični ravni velikopotezno presega oziroma nadgrajuje'' (Peruš
1997, 64–65).
Poudarek na misticizmu v tem poglavju podaja osrednjo vlogo mističnega izkustva, s
katerim so se ukvarjale konceptualne razprave o religiji skozi stoletja. V razpravah, ki
se ukvarjajo z vidno (dokazljivo) vrednostjo mističnih izkustev, dominirajo trditve
mistikov. ''Dokazna sila'' in ''dokazna vrednost'' sta frazi, ki sta najbolj povezani z
razpravami o tem, ali religiozna izkustva, kot je misticizem, zagotavljajo zadostno
podlago za uveljavljanje resnice o različnih religioznih prepričanjih ali ne. Za nekatere
mistično izkustvo ne more podpreti prepričanja, da je nekdo združen z Bogom, ali da je
izkusil končno realnost (resničnost); za slednje posameznike je mistično izkustvo
razvidna dokazna sila. Kot je opomnil Katz (1977), tisti, ki zagovarjajo dokazno moč
mističnega izkustva, zagotavljajo 'ekumenski dežnik', pod katerim se različne religiozne
trditve zaščitijo kot enostavno različni izrazi ene fundamentalne resnice. To preprečuje
neprijetnim posameznim religioznim izkustvom, ki se, podobno kot posamična
religiozna prepričanja, izražajo v dogmatičnih izrazih in ločujejo eno vero od druge. Kot
sta opomnila Jones (1994) in Miles (2007), znanost in religija nista enaki, vendar tudi
ne moreta biti kategorično ločeni ali biti gledani kot izključujoči orientaciji.
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7.1 Konceptualna vprašanja v študiju mistike
''Ker mistika ne spada (samo) v filozofijo, ne (samo) v teologijo oziroma religijo, ne
(samo) v holistične veje znanosti, ne (samo) v duhovno kulturo ter svobodno duhovno
spoznavanje zavesti, temveč spada v vse hkrati, pa nikamor povsem in nikamor uradno,
se lahko dotika vsega kot nekakšna spoznavna predhodnica ali nadgradnja, kakor
hočete. Kajti ne sme se pozabiti, da mistično spoznavanje vendarle JE, redko,
neopredeljivo, a izjemno intenzivno, pomembno, združujoče, ter vsebuje ogromno
spoznavno vrednost, največkrat obogateno z moralno-etično rastjo'' (Peruš 1997, 65).
Teološka in filozofska literatura o misticizmu je obsežna. Tukaj se bomo omejili na
literaturo, ki ima neposreden pomen za empirične raziskave. Pojasnili bomo naravo
mističnega izkustva in tudi njen odnos z drugimi oblikami religioznega izkustva. Glede
na Thornerja (1966) mistiki trdijo, da je percepcijski (zaznavni) referent v religioznem
izkustvu, enost v svetu. Enakost ni povezana z nobenim zaznavnim objektom; namesto
tega so vsi objekti poenoteni v zaznavanju enosti in popolnosti (celoti). Vendar pa je
mistično izkustvo enosti v svetu, ki ga poudarja Thorner, samo ena oblika misticizma.
Po Staceu (1960) je to ''ekstrovertiran misticizem'', ki mu je v nasprotju ''introvertiran
misticizem''. To je izkustvo enosti brez zaznavnih objektov; je dobesedno izkustvo ničnosti, niča. Zaznavni objekti izginejo in poroča se o čisti zavesti brez vsebine. Forman
(1990a) je navedel, da je to ''izkustvo čiste zavesti''. Kar je pomembno za zdaj, je, da
ima samo ekstovertirtiran misticizem kot svojega zaznavnega referenta enost, ki
transcendira (presega) posamezne objekte percepcije. Obstajajo diskretni objekti
percepcije, vendar so vsi videni združeni (poenoteni) v svoji partikularnosti kot kljub
temu eno. Enost v ekstrovertiranem misticizmu je v skupku objektov percepcije
(zaznave); enost v introvertiranem misticizmu je v čisti zavesti, brez objektov
percepcije. Stace (1960) je predpostavil, da je ekstrovertiran misticizem manj razvita
oblika, ki pripravlja introvertirano mistiko. Forman (1990a) je trdil, da je ekstrovertiran
misticizem višja oblika, za katerega je introvertirani misticizem samo priprava. Hood
(1989) je trdil, da je ekstrovertirani misticizem verjetno tak, da sledi introvertiranemu
mističnemu izkustvu, vendar ne trdi, da je to 'višje' izkustvo. Konceptualni argumenti o
tem, ali sta ta dva misticizma ločena, ima pomembne posledice za empirične raziskave.
Kot bomo videli, če bi lahko bila ekstrovertirani in introvertirani misticizem merjena, bi
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odnos med njima lahko bil preučen kot empirično vprašanje. Vendar pa neglede na to,
ali je introvertiran ali ekstrovertiran, gre za izkustvo, ki ga znanstveni konsenz
enoznačno imenuje misticizem. Čeprav družboslovci ne morejo potrditi nobene
ontološke trditve, ki temelji na mističnem izkustvu, lahko zgradijo teorije, ki so v skladu
s trditvami o obstoju takšnih realnosti. Hodges (1974) in Porpora (2006) sta trdila, da je
znanstveni tabu proti nadnaravnemu lahko 'razbit', v kolikor so hipoteze o nadnaravnem
lahko prikazane tako, da imajo empirične posledice. V Garettovi (1974) frazi ''težavna
transcendenca'' se moramo soočiti z družboslovci, teologi in filozofi.
Nobenega razloga ni za to, zakaj znanstveniki ne morejo vključiti specifične hipoteze,
ki izhaja iz pogledov (mnenj) o naravi transcendentne realnosti v empiričnih študijah o
religioznem izkustvu, dokler so lahko narejene specifične empirične napovedi
(predpostavke). Vir teh napovedi je lahko referenca tudi za nevidno in nedotakljivo,
nepojmljivo. Vse, kar je potrebno, je, da bi bile empirične posledice identificirane.
Pri Jonesu (1986) odmeva klasična trditev Williama Jamesa, da mistiki bazirajo svoja
izkustva na podobnem procesu kot empiristi – na neposredni izkušnji, izkustvu. James
bi omejil avtoriativno vrednost mističnega izkustva na osebo, ki je imela izkustvo.
Vendar pa so mistiki poenoteni v prepričanju, da so takšna izkustva resnična, in mnogi,
ki niso mistiki, so prepričani v resničnost izkustva, čeprav ga osebno niso imeli. Tako
kot trdi Swinburne (1981), mistično izkustvo je avtoritativno tudi za druge, ostale.
Družboslovci se pogosto prehitro pohvalijo, da njihovi lastni omejeni empirični podatki
spodkopavajo ontološke trditve. Religiozne tradicije ne morejo biti ustrezno razumljene
brez predpostavke, da se za transcendentalne objekte izkustva verjame, da so resnični in
temeljni za tiste, ki so jih izkusili. Prav tako je možno, da se ne le verjame, da so
resnični, temveč da so tudi v resnici resnični. Poleg tega se je njihova realnost pokazala
v izkustvu. Cormody in Cormody (1996) definirata 'misticizem' kot 'neposredno
izkustvo končne realnosti'. Ta definicija ostaja hipoteza, vredna empirične raziskave.
Bowker (1973) je po kritičnem pregledu družbeno-znanstvene teorije o občutku –
pomenu Boga opozoril, da je empirično mnenje takšno, da lahko zaključi, da vsaj del
občutka Boga lahko prihaja od Boga samega. V naših izrazih religiozni pogledi na
naravo Resničnosti nakazujejo načine, v katerih je lahko izraženo človeško izkustvo. To
lahko deluje v dve smeri, deduktivno in induktivno. Deduktivna; nekdo lahko upošteva,
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da če je Realnost zasnovana na določen način, potem so nekatere izkušnje, izkustva
realnosti lahko pričakovana, da sledijo. Tako lahko pričakujemo, da pričakovanja igrajo
pomembno vlogo v religioznem izkustvu, pogosto potrjujejo temeljne realnosti,
stvarnosti nekogaršnje verske tradicije. Induktivno; lahko sklepamo, da če pride do
posebnega izkustva, potem je možnost, da realnost obstaja, razumno sklepanje – to je
zagovarjal Berger (1979). Tako lahko pričakujemo takšna izkustva, nekatera
nepričakovana pa lahko vodijo nekatere k iskanju religije za svoje razsvetljenje
(osvetlitev, illumination). Religiozne tradicije so sprejele obe možnosti pri soočanju z
mističnimi in numinoznimi izkustvi. V tem smislu je rigorozni metodološki ateizem
neupravičen. Ni presenetljivo, da so mistične izkušnje bile dolgo v središču empiričnih
raziskav in provokativnega teoretiziranja med sociologi in psihologi. Najprej bomo
raziskali klasična prizadevanja pri soočanju s temi izkustvi. Ti klasični pogledi so več
kot zgodovinskega pomena, saj so postavili vrsto konceptualnih vprašanj, ki še naprej
'morijo' sodobne empirične študije misticizma. Naš poudarek na klasičnih pogledih ne
bo izčrpen. Osredotočili se bomo na predstavnike treh večjih socialno (družbeno)znanstvenih pogledov na mistično izkustvo: napačno pripisovanje, povečano stanje
zavesti in razvita zavest.

7.1.1 Mistika kot napačno pripisovanje
Preus (1987) je poudaril, da so klasični socialno-znanstveni teoretiki religije, le z nekaj
izjemami, le malo dvomili, da lahko zagotovijo reduktivne razlage o religiji. Take
razlage so nameravali zamenjati z religioznim pripisovanjem s povsem sekularnimi,
posvetnimi trditvami, da bi mistična izkustva osvetlili z znanostjo. Poleg tega je bilo
običajno domnevano, da ko bo družboslovje (social science) enkrat osvetlilo resnično
naravo religioznega izkustva, potem bodo religiozne trditve, ki temeljijo na takšnih
izkustvih, izgubile veliko svoje prepričljive moči.
Zgodnji psihologi religije si niso mogli pomagati pri soočanju z misticizmom v luči teh
predpostavk. Mistična trditev o izkustvu Boga ni bila med psihologi nekritično sprejeta.
Za veliko znanstvene veljavnosti psihologije se je zdelo, da počiva na svoji sposobnosti
zagotavljanja znanstvenih razlag za duhovne in religiozne trditve. Tako je kljub dejstvu,
da je v priljubljeni psihologiji uma bila psihologija videna kot duhovna disciplina,

118

veliko psihologov videlo javni interes v duhovnih zadevah kot način pri pomoči razvoja
znanstvene psihologije, če lahko psihologija razloži duhovne in naravno-znanstvene
izraze. V knjigi The Psychology of Religious Mysticism je Leuba (1925) podal eno
prvih psiholoških teorij misticizma. Precej manj razumevajoč do religije kot William
James je Leuba vztrajal, da za mistična izkustva ni potreben noben transcendentalen
objekt, in da lahko takšna izkustva osvetlijo samo psihološki procesi in naravnoznanstveni okvir. Bil je prvi od psihologov, ki je zatrjeval, da mistično izkustvo ne
zagotavlja razvidnih moči za religiozna prepričanja. Trdil je, da mistiki v svojih
izkustvih ne 'naletijo' na Boga, ampak da uporabljajo svoja prepričanja za interpretacijo
svojih izkustev, in da so ta zmotna. Njegova zdaj klasična študija misticizma je
odmevala v splošni francoski tradiciji, nastajajoče discipline psihiatrije, v kateri so
mentalna stanja (vključujoč številna religiozna, interpretirana s strani tistih, ki so jih
izkusili) bila razumljena v terminih svojega izvora v fizioloških in psiholoških procesih,
ki so bili pogosto šteti kot patološki. Charcot je bil del te francoske tradicije in močno
vplivan s strani Freuda, katerega odnos do religije je bil kompleksen, vendar na koncu
nesočuten. V knjigi The Future of Illusion (1927/1961b) je Freud trdil, da so religiozna
prepričanja iluzorna (iluzije) – produkt želja bolj kot odgovori na realnost sveta.
Kasneje se je odzval na kritiko (nobelovca) Romain Rollanda, da se je osredotočil na
religiozna prepričanja in podcenjeval vrednost religioznega izkustva. Rolland je odkril,
da je bistvo religije v tem, kar je poimenoval ''občutek oceana'' ali stanje enosti s svetom
(misticizem); trdil je, da je vrednost tega občutka neodvisna od Freudovega uničujočega
izpodbijanja religioznih prepričanj. Freud se je odzval v svojem delu Civilization and Its
Discontents (1930/1961a) in trdil, da ta občutek ni primarno religiozen, ampak se
kasneje samo 'pritrdi' na religiozno prepričanje. Dejanski ''občutek oceana'' je samo
spomin na inflantilno stanje, morda enosti z materjo. Mistika je tako regresija v prejšnje
inflantilno stanje. Tako mistično izkustvo ne predloži dokaza za enost s svetom ali celo
z Bogom; je preprosti pritrjen občutek na religiozna prepričanja, da Bog obstaja in je
lahko izkušen. Religiozna prepričanja sama po sebi niso zgolj iluzorna, temveč tudi
zmotna (varljiva). Religija je torej dvojna napaka: napačna vera v obstoj Boga in
napačna interpretacija regresivnega izkustva kot dokaz združenja z Bogom. Tako je
Freud eden od prvih teoretikov, ki je trdil, da ni bistvenega odnosa med mističnim
izkustvom in religioznim prepričanjem. Trenutna kritika Freudovega pogleda na
misticizem je še posebno na osnovi trditve, da je napačno razumel Rollandov ''občutek
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oceana'' (Parsons 1999), in da je mistično izkustvo inherentno regresivno, pridobljeno
(Hood 1976a). O empiričnem odnosu med misticizmom in psihopatologijo bomo
razpravljali kasneje. Leuba in Freud predstavljata primere prvih pravih razlag
misticizma. Leuba predpostavlja, da je izkustva mogoče reduktivno pojasniti s
fiziološkimi procesi, Freud pa s psihološkimi. Osnova obeh pogledov je, da so osebe, ki
menijo, da so bile soočene ali združene z transcendentalnimi objekti, v zmoti. Podobni
argumenti so bili podani s strani sociologov. Npr. Durkheim (1915) je za mistična
izkustva

trdil,

da

so

bojazen,

zla

slutnja

posameznikove

odvisnosti

od

transcendentalnega objekta; vendar je ta objekt družba, ne božansko bitje ali resničnost.
Pristno izkustvo biti del enosti je pravilno, vendar napačno pripisovanje to pripisuje
Bogu, namesto svojemu resničnemu poreklu, družbi. Tako mora vsaka teorija, ki trdi, da
razlaga izkustvo enosti z Realnostjo, s procesom, ki ga lahko identificiramo kot čisto
fiziološkega, psihološkega ali socialnega, zahtevati interpretacijo misticizma kot
napačno pripisovanje. Posledica je, da ko se posamezniki zavejo resničnega vira svojega
izkustva enosti, religiozne kvalitete – kakovosti (v smislu transcendentalnih trditev),
izginejo.

7.1.2 Misticizem kot povečano zavedanje
Čeprav je večina zgodnjih družboslovcev uživala v navidezni moči psihologije, da
razloži religijo na splošno in še zlasti mistična izkustva, je William James najbolje
zastopal paradoksalen položaj nastajajoče znanosti psihologije. Hood je sledil
prizadevanjem Jamesa, da bi se izognil religioznim konceptom, kot so duša, v razvojni
psihologiji kot naravoslovni znanosti. V knjigi The Principles of Psychology
(1890/1950) James ni videl potrebe po konceptih – pojmu duše ali za katerokoli
transcendentalno dimenzijo človeške zavesti; vendar pa je v knjigi The Varieties of
Religious Experience (1902/1985) opozoril, da dejstva mističnega izkustva zahtevajo
širšo dimenzijo človeške zavesti. Favoriziral je Myersov (1903/1961) pojem podzavesti,
o kateri je James trdil, da se lahko pojavi širši jaz. Poleg tega je trdil, da je lahko ta
naraven proces takšen, da se človekov jaz združi z Bogom. Tako je, čeprav empirična
dejstva ne morejo dokazati obstoj Boga, mistično izkustvo tisto, ki zagotavlja osnovno
izkustveno dejstvo, iz katerega Bog kot pristen razloži ta proces. Mistična izkustva
imajo tako razumno dokazno moč z Jamesovega pogleda.
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Njegov pogled je povzročil veliko polemik med zgodnjimi psihologi, ki so bili
zaskrbljeni, da bi se ločila psihologija od religioznih pogledov, povezanih z znanostjo.
Vendar pa je Jamesovo vztrajanje, da so mistična izkustva veljavne oblike človeškega
izkustva –nezmožne biti redukcionalistično razložene ali s fiziološkimi ali psihološkim
procesi –pripeljalo do številnih nastajajočih naravno-znanstvenih in psihoanalitičnih
psihologij, ki so zanikale možnost, da bi lahko imela religiozna izkustva resnično
transcendentalno dimenzijo. Jamesov pogled je bil enostavno takšen, da lahko nekdo v
mističnem izkustvu sreča Boga, ne glede na postopke-procese, ki delujejo med
izkustvom. V že prej uporabljenih terminih, znanost ne more izključiti, da je mistično
izkustvo Realnosti ali temelj realnosti, ki bi lahko bila potrebna, da se izkustvo pojavi.
Najmanj kar je, biti mora prepričanje v realnost, kot je James navedel v svojih zapiskih
za predavanje o misticizmu v knjigi The Varieties of Religious Experience: ''Ne
pozabite, poanta je resnično verjeti, da preko določene točke ali dela v vas se povežete
in ste identični z Večnim, večnostjo'' (navedeno Hood, Hill in Spilka 2009, 336).

7.1.3 Mistika kot razvita zavest
Na misticizem so nekateri gledali kot na obliko zavesti, ki se še razvija. Ne samo, da se
osebe zavedajo, zavedajo se tudi, da se zavedajo; to pomeni, da lahko svoje zavedanje
reflektirajo. Bucke (1901/1961) je najbližje identificiral teorijo, ki sledi refleksivnemu
zavedanju v evoluciji zavesti, ki je kozmična zavest ali mistično stanje zavedanja enosti
s kozmosom. Dokumentiral je povečano prisotnost posameznikov, v katerih je videl
primere oseb, ki izražajo to kozmično zavest. Osnova njegove teorije je pojem, da se
kozmična zavest razvija v človeški vrsti in postaja bolj pogosta (Budha, Jezus). Vendar
pa je v nasprotju s teoretiki, ki so misticizem opisovali kot patološki ali kot enost z
religiozno opredeljenim objektom, Bucke videl kozmično zavest kot naravno, napredno
obliko zavesti, proti kateri se človeška vrsta razvija (ko se zavest razvija, se razvija v
mistično zavest). Filozof Bergson (1911) je dal velik zagon za evolucijske teorije
misticizma z identificiranjem mističnega izkustva z neposrednim zavedanjem
evolucijskega procesa samega (po sebi). Elan Vital, vitalna moč, za katero je videl, da je
osnova za vso življenje. Kolakowski (1985) je trdil, da so sociološke študije misticizma
podprte in združljive z Bergsonovim povezovanjem mističnega izkustva in Elan Vital,
vitalna moč – točka vredna poudarka v smislu težnje mnogih psihologov religije, da bi
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zagotovili redukcijske evolucijske poglede na religiozno in mistično izkustvo. Drugi
evolucijski mistični pogled, ki je v skladu z neredukcionalističnim religioznim
pogledom, najdemo v delu de Chardina (1959). Alister Hardy (1965, 1966) je
predpostavil, da se kozmična zavest pojavi postopoma znotraj človeške vrste kot celote.
Njegova teorija zagotavlja temeljito naturalistično podlago za mistično izkustvo kot
razvijajočo se obliko zavesti. Za razliko od Buckeja, je Hardy predpostavljal, da so
mistična stanja pogosta, kasneje v življenju po upokojitvi v karieri zoologije je začel
prositi za poročila o religioznih izkustvih in sprožil prizadevanja za zagotovitev
razvrstitev klasifikacijskega sistema o njih. Jung je ponudil drugačen zasuk evolucijskih
teorij o misticizmu. Dejansko so mnogi trdili, da je Jungova celotna psihologija sama po
sebi mistična. Za naše namene je dovolj poudariti, da v terminih evolucije Jungova
teorija predpostavlja, da so arhetipi evolucijsko bazirani na tendenci, da izkusijo svet v
določenih načinih. Ko si zamislimo, je izkustvo arhetipsko in ima 'občutek'
numinoznega (Jung, 1954/1968); kar pomeni, da daje zavedanje o ''svetem drugem''
zunaj – preko narave, s katero se nekdo čuti, da je v skupnosti. Arhetipi so kolektivno
deljeni kot globoki religiozni simboli, ki izhajajo iz človeške psihe. Tako so tisti, ki so
sledili Jungu, za numinozna izkustva pričakovali, da se pojavijo pri vseh, če so le-ta bila
ali ne izražena v religioznem jeziku.

7.2 Pogled A. Newberga
Pogledali bomo tudi, kaj piše o misticizmu A. Newberg v svoji knjigi Why God Won't
Go Away. Podaja primer. Da bi se pripravila na postni čas, je nemška nuna Margareta
Ebner (14.stol) preživela več dni v spoštljivi tišini in konstantni kontemplativni molitvi.
Neko noč, ko je sama molila v samostanski kapeli, je zaznala na koru prekrasno
prisotnost, ki jo je kasneje opisala v svojem dnevniku: ''... in nato se je zgodilo na pustni
torek, ko sem bila sama na koru po jutranjici in pokleknila pred oltar in velik strah je
prišel nadme in v tem strahu sem bila obkrožena z milostjo, ki se je ne da izmeriti ...
Dana mi je bila nemerljiva sladkost in čutila sem, kot da bi bila moja duša ločena od
telesa. In sladkost vseh imen, ime Jezus Kristus mi je bila takrat dana s tako veliko
vnemo njegove ljubezni, da nisem mogla moliti nič kot le konstantno ponavljati to, kar
je bilo vzbujeno v meni z božansko močjo Boga in temu se nisem mogla upreti in o tem
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ne morem napisati nič, razen tega, da povem, da je bilo ime Jezus Kristus v tem
nenehno, stalno''(navedeno Newberg in d'Aquili 2001, 98).
Bi lahko bilo res, da je sestro Margareto res obiskala mistična prisotnost Jezusa Kristusa
v tej kapeli, 700 let nazaj? Ali je bila, kot bi rekli moderni in racionalistični misleci,
žrtev nekega emocionalnega ali psihološkega neravnovesja, ki mu znanstveniki tistega
časa niso prišli do dna? V trenutnem skupnem pogledu znanstvenega razumevanja je
ekstatično spiritualno združenje (enost, enotnost), ki ga je izkusila ta nuna in na tisoče
drugih mistikov kot ona, iluzorno (prevara) stanje, do katerega pride zaradi
disfunkcionalnosti možganov ali zaradi številnih psiholoških stresov. Medicinske
raziskave so predlagale veliko razlogov za ta intenzivna duhovna, spiritualna stanja, od
utrujenosti do emocionalne stiske, do obsesivnega razmišljanja in celo mentalne
bolezni. V bistvu od Freudovega časa je veliko psihiatrov verjelo, da so mistična
izkustva iluzije, sprožene z nevrotično, regresivno potrebo, da se zavrže neizpolnjena
realnost, in da se podoživi blaženost, ki smo jo poznali kot dojenčki, ko smo doživljali
vseobsegajočo enost z materino ljubeznijo. Freudovska razlaga Margaretinega
mističnega trenutka bi zvenela nekako tako: ko je sestra goreče molila v kapeli,
kontemplirala slavo nebes in hrepenela, da bi pobegnila pred praznoto, praznostjo
vsakdanjega življenja, je nekako izkoristila nezavedne spomine transcendentalnega
veselja, ki ga je imela kot dojenček (mogoče med nenadnim napadom bolezni). Kasneje,
ko je skušala osmisliti ta nenaden val zamaknjenosti, jo je njena duhovna senzibilnost
vodila k temu, kar je bila očitna razlaga: dotaknila se je je prisotnost Boga.
Iz razumskega zornega kota si je težko predstavljati, da bi trditve mistikov lahko
temeljile na čemer koli drugem kot na iluziji, zmoti. Raziskave Newberga in sodelavcev
pa predpostavljajo in kažejo na to, da večina mističnih srečanj ni nujno rezultat
emocionalne stiske ali nevrotične iluzije ali patološkega stanja. To bomo kasneje
pogledali pobližje, najprej pa bomo pogledali definicijo misticizma.
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7.3 Definirati misticizem
V svoji knjigi Mysticism avtorica Evelyn Underhill pravi za izraz misticizem, da je
''eden od najbolj zlorabljenih besed v angleškem jeziku'' (navedeno Newberg in d'Aquili
2001, 100). ''Bil je uporabljen v različnih in pogosto izključujočih pomenih s strani
religije, poezije in filozofije'' (navedeno Newberg in d'Aquili 2001, 100).
V knjigi Practical Mysticism pa poda to definicijo: ''Misticizem je umetnost združenja z
Realnostjo. Mistik je oseba, ki je dosegla to združenje, enost v večji ali manjši meri,
stopnji; in ki ima cilj in verjame v takšno doseganje'' (Underhill, 1915, 8).
Za Underhillovo ni nič nejasnega ali zmedenega v mistični misli. Misticizem, kot pravi,
''ni mnenje: ni filozofija. Nič nima skupnega z opravljanjem okultnega znanja ... Je ime
za organski proces, ki vključuje popolno konzumacijo božje ljubezni ... Je umetnost
vzpostavitve zavestnega odnosa z Absolutnim''(navedeno Newberg in d'Aquili 2001,
100-101).
''Vsi viri se strinjajo, da se mistiki soočajo s problemom na akutni stopnji, ko opisujejo
mistično zavest. Vendar, kot je opozorila (svarila) Underhillova, je veliko mistikov
artikuliranih in so več kot srečni, ko poskušajo razložiti. V bistvu lahko njihove razlage
postanejo del problema (Beauregard in O'Leary 2007, 189): '' Vse vrste simbolnega
jezika pridejo naravno (po naravni poti) artikuliranemu mistiku, ki je pogosto
dobesedno tudi umetnik: tako naravno, da včasih pozabi razložiti, da je njegova izjava
zgolj simbolična – obupan poskus prevesti resnico tega sveta v lepoto tega (le tega)''
(navedeno Beauregard in O'Leary 2007, 189).

Njeno definicijo podpirajo tudi mistiki. Po mistiku John Taulerju (14. stol), mistikova
duša postane ''potopljena in zgubljena v breznu božanstva in izgubi zavest o razlikah
med bitji. Vse stvari so zbrane skupaj v eno z božansko sladkobo in tako človekovo
bitje prodre v božansko substanco tako da se znotraj nje izgubi, kot je izgubljena
kapljica vode v kozarcu močnega vina'' (Newberg 2010, 150).

124

Mistična izkustva, z drugimi besedami, niso magija ali branje misli ali čarovniške vizije
ali duhovi, niso nič drugega kot 'dvignjen', večji občutek pristnega združenja z nečim
večjim od sebe. Ta definicija je potrjena s strani mistikov skozi čas in v vseh religioznih
tradicijah. Leta 1997 sta nevrološka raziskovalca Jafferey Saver in John Rabin
ugotovila, da so mistična stanja pogosto označena z močnimi, kontradiktornimi
emocijami – npr. zastrašujoč strah lahko sobiva, soeksistira z nepremagljivim veseljem.
V mističnem izkustvu sta čas in prostor razumljena kot neobstoječa in normalna
razumska misel napravi pot bolj intuitivnim načinom razumevanja. Mistiki pogosto
izkušajo sugestije, namige prisotne svetosti in pogosto trdijo, da so videli
najpomembnejši pomen (bistvo) stvari in to imenujejo notranje razsvetljenje, ki rezultira
v končno svobodo. V središču, srčiki vseh opisov mistikov je prepričljivo prepričanje,
da so se dvignili nad materialen obstoj in so se spiritualno, duhovno združili z
absolutnim. Primarno hrepenenje po tej absolutni združitvi –uniji in transcendentalno
izkustvo, h kateremu lahko vodi, so skupne teme mističnih tradicij vzhoda in zahoda od
zgodnjih stoletij vse do danes.
Po M. Perušu (1997, 67–68):
''Kaj je torej mistično ali vrhunsko stanje zavesti?
Res je, veliko bom govoril in zelo malo povedal. Ker se ne da povedati, pa če se
trudim do onemoglosti. Povem pa lahko, zakaj se ga ne da opisati:
Ker je najbolj vseobsegajoče, celostno in splošno izkustvo, kar ga človek
premore!!!
Ker transcendentalno mistično izkustvo pomeni izločitev vseh posameznih
konkretnih vsebin iz zavesti, hkrati pa so VSE te vsebine v ozadju zlite v splošni
kondenzat (''hologram'') vseh možnih konkretnih vsebin.
Ker besede opisujejo posamezne stvari, zaznane v običajnem stanju zavesti,
mistična zavest pa jih doživlja vse hkrati v nadindividualni Celoti, vse v enem, in
obenem, ker se v vseh stvareh odraža dinamika Celote, eno v vsem.
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Človek sebe, svoje možgane, duševnost in duhovnost občuti zlite s to kozmično
interakcijsko mrežo.
Česa bolj celostnega, splošnega in hkrati bolj ''živega'' (procesualnega), kjer deli
soustvarjajo celoto in hkrati bivajo v njej, si človek ne more zamisliti. To je vrhunec
splošnega celostnega spoznanja človeka – vrhunec ne le v informacijskem, temveč tudi
v doživljajskem in afektivnem pomenu.''
Navidezno vse mistične tradicije identificirajo nek občutek združitve z absolutnim kot
končni duhovni, spiritualni cilj. Vse te tradicije so razvile rigorozne sisteme treninga,
prakse in iniciacije, narejene zato, da predani lahko dosežejo to redko stanje.
Kabalistični Judje so izvajali zapleteno mentalno manipulacijo števil in podob, da bi
prišli do tega konca. Krščanski mistiki so se zanašali na intenzivno kontemplativno
molitev, post, tišino in druge oblike, da so osvobodili svoje misli od vsakodnevnih
stvari, da so se lahko bolj pozorno osredotočili na Boga. Te discipline so se razvile
neodvisno, vendar temeljijo na podobnem vpogledu: prvi korak v doseganju mistične
zdužitve je utišati zavestni um in osvoboditi duha od omejujočih strasti in iluzij ega.
Hindujski spisi pravijo tako: ''Ločen jaz se potopi v morje čiste zavesti, neskončne in
nesmrtne.'' ''Ločenost prihaja iz identifikacije sebe s telesom, ki je narejeno iz
elementov; ko se ta fizična identifikacija raztopi, izgine, več ne more biti ločenega jaza''
(navedeno Newberg in d'Aquili 2001, 103). Duhovna potreba transcendirati sebe je
središčna tema vzhodnih religij.
William James definira mistična izkustva v štirih točkah, ki jih bomo na kratko
predstavili.
1. Neizrekljivost: človek, ki je doživel mistično izkustvo, bo izjavil, da se ga ne da
opisati z besedami. Iz tega izhaja, da mora kvaliteto izkustva neposredno doživeti, se ga
ne more naučiti ali ga posredovati drugim. Po tem so mistična stanja bolj podobna
občutkom, čustvom kot intelektualnim stanjem. James pravi, da nekdo, ki ni nikoli
občutil nekega določenega občutka, ne more razumeti njegove kvalitete; če človek ni
muzikaličen, ne more razumeti vrednosti simfonije, mora sam izkusiti zaljubljenost, da
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bi jo razumel. In tako mistik meni, da večina ljudi enako nekompetentno obravnava
njegovo izkustvo (če ga niso izkusili tudi sami).
2. Noetična kvaliteta (noetičnost): mistična stanja so stanja uvida v globljo resničnost in
nedoumljiva diskurzivnemu intelektu (so bolj čustvena). Gre za razsvetljenja, razodetja,
ki so pomembna in pomenljiva, četudi ostajajo neizrekljiva, praviloma prinašajo s sabo
nenavaden in trajen občutek avtoritete (pomembnosti). So stanja vednosti, znanja.
3. Minljivost: mistična stanja ne trajajo dolgo. Razen v redkih primerih je meja pol ure,
eno uro ali največ dve uri. Ko zbledijo, se je njihove kvalitete moč spominjati, in ko se
vrnejo, se te kvalitete prepoznajo in izboljšujejo to, kar človek čuti kot svoje notranje
bogastvo in to, kar mu je pomembno.
4. Pasivnost: ko nastopi karakteristična vrsta zavesti, mistik čuti, kot da mu je lastna
volja prenehala delovati, včasih čuti, kot da ga je 'zagrabila' in ga 'drži' višja sila. Vedno
ostaja spomin na njihovo vsebino in prav tako globok občutek njihovih pomembnosti.
Spremenijo notranji svet, notranje življenje posameznika.
Evelyn Underhill (1911) pa je podala drugačno razlago:
1. Pravi misticizem je aktiven in praktičen, ne pasiven in teoretičen. Je organski
življenjski proces, nekaj, kar počne celotni jaz, ne nekaj, o čemer ima intelekt mnenje.
2. Njegovi cilji so v celoti transcendentalni in spiritualni, duhovni. V nobenem načinu
se ne ukvarja (dotika) z dodajanjem, raziskovanjem, preurejanjem ali izboljšanjem
česarkoli v vidnem vesolju, univerzumu.
3. Ta enost za mistika ni le Realnost vsega, kar je, kar obstaja, ampak je tudi živeč in
oseben objekt ljubezni, nikoli objekt raziskovanja.
4. Živeti v enosti (uniji) s to Enostjo je (do)končno stanje ali oblika povišane vrednosti
življenja.
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Tukaj smo pogledali nekaj definicij, ki jih bomo v nadaljevanju naloge vsebinsko še
dotaknili in jih skušali razložiti, osvetliti.

7.4 Misticizem in mentalno zdravje
Študija sociologa Andrewa Greeleyja (za National Opinion Research Center) je
spraševala ljudi: ''Ste že kdaj čutili ali mislili, da ste bili zelo blizu s spiritualno silo, za
katero se je zdelo, da vas je dvignila nad vas same?'' Več kot 35 % jih je odgovorilo z
'da'. Od te številke jih je 18 % poročalo o enem ali dveh izkustvih, 12 % o 'več' in 5 %
jih je reklo, da imajo takšna izkustva 'pogosto'.
V starih kulturah so bili mistiki videni kot najmodrejši in najspiritualnejši, duhovni člani
družbe. Razumske in empirične zahteve zahodne znanosti izgleda, da profesionalnim
opazovalcem ne dopuščajo nobene druge možnosti, kot da takšne ljudi poimenujejo kot
žrtve poškodovanega ali zavedenega uma. Seveda so pa tudi dokazi, ki podpirajo ta
zorni kot gledanja. Vemo, da določena patološka stanja kot shizofrenija in epilepsija
temporalnega lobusa lahko sprožijo slišanje glasov, vizije in druge halucinogene vplive,
ki velikokrat vključujejo tudi religiozno konotacijo, in da občasno lahko te halucinacije
vodijo nenormalne fascinacije nad spiritualnimi zadeva (o tem nekoliko kasneje).
Obstaja pa tudi široko sprejet Freudov pogled, ki se nanaša na mistična izkustva, kot da
so rezultat regresivne, inflantilne nevroze. V njegovi interpretaciji je hrepenenje po
duhovni, spiritualni združitvi, enosti, ki jo mistiki tako univerzalno izražajo, v bistvu
nezavedna želja, da človek pobegne pred kruto, žalostno realnostjo s tem, ko se vrne v
svet blažene enosti, enotnosti in celosti, ki smo jo poznali kot otroci.
Znanost se tako nekako na splošno strinja, da je um mistika um, ki je nekako postal
fundamentalno zmeden. Misticizem je tako z drugimi besedami rezultat mentalne
patologije in mistiki, ali trpijo za nevrozo, psihozo ali funkcionalnimi problemi v
možganih, so ljudje, ki so jasno izgubili smisel za realnost, za to, kar je res. Čeprav
znanost do sedaj še ni uspela najti empiričnega dokaza, da je misticizem produkt
zmedenega in disfunkcionalnega uma. Pomembna raziskava v bistvu kaže, kako so
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ljudje, ki so izkusili pristna mistična stanja, bolj 'psihološko' zdravi kot široka, širša
javnost. Npr. študija Greeleyja je odkrila, da udeleženci, ki so trdili, da so vstopili v
mistična stanja, so bili v 'stanju psihološke dobrobiti' veliko višje od povprečja. Druge
študije so pokazale, da so celo blaga mistična in spiritualna izkustva povezana z višjimi
nivoji psihološkega zdravja, kar se je kazalo v boljših medosebnih odnosih, boljši
samopodobi, manjšemu nivoju anksioznosti, jasnejši samoidentiteti in zvišano skrbjo za
druge in nasplošno pozitivnejšemu pogledu na življenje.
Ta odkritja postavljajo pomembno vprašanje (po Newbergu): Če je mistično izkustvo
dejansko produkt zmedenega in neurejenega uma, kako lahko ta um tudi demonstrira
tako zavidljive nivoje mentalne 'čistosti', jasnosti in psihološko zdravje? Po drugi strani
pa, če so mistična izkustva produkt zdravega uma, zakaj so tako podobna blodnjam, ki
so povezane z mentalno boleznijo?
Odgovor zahteva previdno razlikovanje med mentalno blodnjo in 'pristnim' mističnim
stanjem. To sta raziskovala Saver in Rabin (1997). Primerjala sta religiozne halucinacije
povzročene zaradi shizofrenije in ostalih psihotičnih stanj s 'kulturno sprejetimi
religiozno-mističnimi prepričanji'. Čeprav sta obe stanji lahko pospremljeni z
religioznimi vizijami, glasovi in drugimi nenavadnimi dogodki, se mistiki in psihotiki
na izkustvo odzovejo na dramatično drugačne načine. Mistiki svoja izkustva skoraj
vedno opisujejo kot ekstatična in vesela in spiritualna enost, združitev, ki so jo dosegli,
kot trdijo, je najpogosteje opisana z besedami 'vedrina', 'celota, enost', 'transcendenca' in
'ljubezen'. Po drugi strani pa so psihotiki pogosto zmedeni in prestrašeni od religioznih
halucinacij, ki pogosto vključujejo prisotnost jeznega Boga.
Podobno, izgleda, da oba, mistično in psihotično izkustvo 'prekineta' z normalno
realnostjo. Za mistike je ta trenutek dobrodošel in po njem hrepenijo. Ko se 'ločenost'
konča in se vrnejo v 'normalno' realnost, lahko svoja izkustva delijo z drugimi in
ponovno efektivno funkcionirajo, delujejo v družbi. Za psihotike pa je za umik od
normalne realnosti neprostovoljen in ponavadi zaskrbljujoč pojav. Blodenjska
psihotična stanja lahko trajajo leta in svoje žrtve pripeljejo v globlja stanja socialne
izolacije. Mistiki pa so po drugi strani pogosto med najbolj spoštovanimi in
učinkovitimi člani neke družbe.
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Nazadnje, mistiki in psihotiki imajo zelo različne interpretacije pomena njihovih
izkustev. Psihotiki imajo v takšnih blodnih stanjih pogosto občutek veličastnosti in
napihnjene egoistične pomembnosti – lahko se vidijo kot božje odposlance,
blagoslovljene s pomembnim sporočilom za svet ali z spiritualno močjo zdravljenja.
Mistična stanja pa pogosto vključujejo izgubo ponosa in ega, utišanje uma in
'izpraznjenje' sebe, jaza – in to vse je zahtevano, da lahko mistik postane primerna
posoda za Boga.
Te razlike kažejo na to, da misticizem ni produkt psihotične blodnje, vendar so
religiozne halucinacije tudi povezane s patološkimi stanji, ostalimi od psihoze. Npr.
nekateri tipi epilepsije temporalnega lobusa lahko sprožijo spontane halucinacije, ki so
zelo podobne izkustvom, ki jih opisujejo mistiki. Po Saverju in Rabinu so učinki
epileptičnih napadov na temporalnem lobusu povezani z občutji nenadne ekstaze in
religioznim strahom; s povečanim interesom za religijo in celo religioznim
spreobrnenjem; z zunajtelesnimi izkustvi; z bojaznijo 'enosti, harmonije, veselja,
božanskostjo vsega stvarstva in v nekaterih primerih s prisotnostjo Boga.

Veliko raziskovalcev je odkrilo povezavo med epilepsijo in spiritualnostjo. Nekateri so
šli celo tako daleč, da so mistikom po smrti pripisali, da so bili žrtve epilepsije.
Newberg ne verjame, da so pristna mistična izkustva lahko razložena kot produkt
ostalih halucinacijskih stanj, sproženih z drogami, boleznijo, psihično izčrpanostjo,
emocionalnim stresom ali senzorno deprivacijo. Halucinacije, ne glede na njihov vzrok,
enostavno niso sposobne zagotoviti umu tako prepričljivega izkustva, kot je to v
mistični spiritualnosti.

To mnenje ima(jo) na podlagi enostavnega opazovanja. V primeru halucinacije,
povzročene z napadom, se ve, da dokler ni 'skriti' vzrok napada odpravljen, bodo napadi
pogosti. V resnih primerih lahko žrtve napada izkušajo več napadov na teden ali celo na
dan. Večina mistikov pa po drugi strani izkusi peščico mističnih srečanj v življenju.
Halucinacijska stanja, povzročena z epileptičnimi napadi, pa so dosledna in
ponavljajoča v vzorcu – žrtev sliši isti glas z istim sporočilom. Mistična izkustva pa
imajo toliko različic kot vsakodnevna izkustva, izkušnje: emocionalna nota se od časa
do časa lahko razlikuje, kot lahko ima angelski glas različna sporočila ind.
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Mistična izkustva so tudi ločena od halucinogenih stanj z višjo stopnjo senzorične
kompleksnosti, ki jo navadno vključujejo. Halucinacije pogosto vključujejo samo en
senzorični sistem – oseba mogoče vidi vizijo, sliši glas ali čuti neko prisotnost, vendar
so redko ti občutki vključeni simultano. Mistična izkustva pa so po drugi strani bogata,
koherentna in globoko dimenzionirana senzorična izkustva. Zaznana so enako ali v
nekaterih primerih s povečano stopnjo senzorične kompleksnosti, s katero zaznavamo
''navadna'' stanja uma. Z drugimi besedami, enostavno so čutena kot resnična.
Halucinacije se tudi zdijo resnične, medtem ko trajajo, vendar ko se taka oseba vrne v
normalno stanje, v trenutku prepozna razdrobljeno in kot čez dan sanjajočo naravo
halucinacije in razume, da je vse bila napaka uma. Mistiki pa nikoli ne morejo biti
prepričani, da njihovo izkustvo ni resnično. Ta občutek resničnosti ne zbledi, ko se
pojavi v tem stanju in ne izgine čez čas.
''''Bog obišče dušo na način, ki preprečuje, da bi dvomila, da je bila v Bogu in Bog v
njej,'' je rekla sv. Tereza Avilska ... In tako trdno je prepričana v to resnico, četudi leta
minejo, preden se to stanje ponovi, duša tega ne more nikoli pozabiti, da bi dvomila o
tej resničnosti ... '''' (navedeno Newberg in d'Aquili 2001, 112–113).
Z drugimi besedami, um se spominja mističnega izkustva z enako stopnjo jasnosti in
občutkom realnosti, ki je primerljiva z ostalimi ''resničnimi'' dogodki v preteklosti.
Enako ne moremo reči za halucinacije, blodnje ali sanje. Verjamemo, da ta občutek
resničnosti kaže na to, da imajo mistiki stabilen, koherenten um, voljan iskanja višjega
spiritualnega načrta.

7.4.1 Ramachandranove raziskave epilepsije temporalnega lobusa
(senčne epilepsije) in religioznih izkustev
V. S. Ramachandran, nevrolog v ZDA in zagovornik teorije o senčnem režnju
(temporalnem lobusu) je pozornost posvečal ljudem, ki so utrpeli večje ali manjše
poškodbe možganov. Ugotovil je, da lahko imajo le te vpliv na bolj intenzivna mistična
izkustva. Pri zdravem posamezniku se med molitvijo in meditacijo poveča aktivnost
frontalnega režnja (nove možganske skorje), kar pomeni večje zavedanje realnosti,
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stvarnosti, pri epileptičnih napadih (posebnega tipa) in shizofreniji pa se ta aktivnost
zmanjša, kar vodi do manjšega zavedanja stvarnosti. Fiziološki izvor pripisuje
netipičnim procesom nevronov. Ko se v limbičnem predelu (ki je udeležen v
subjektivnem dojemanju okolja in regulaciji čustev) nenadzorovano aktivira skupina
nevronov, to vpliva na posameznikovo vedenje (tudi med epileptičnimi napadi).
Epileptične napade ločimo na generalizirane – velike napade (grand mal) in delne –
male, žariščne napade (petit mal). Epilepsija temporalnega lobusa se običajno prične z
delnimi napadi – videnji, glasbo, občutki ..., ki včasih prerastejo v ostala nezavedna
dejanja (drgnjenje dlani, cmokanje z ustnicami). Posamezniki včasih poročajo tudi o
intenzivnih spominih. Po Ramachandranu: ''Bolniki pravijo, da njihova 'čustva gorijo',
variirajo med intenzivno ekstazo in globokim obupom, imajo občutek o bližnji pogubi
ali imajo celo napade skrajne jeze (besa) in strahu. Še najbolj presenetljivo pa je, da so
vsi ti pacienti, ki so imeli globoka ganljiva spirituanja, duhovna izkustva, vključevala
občutek božanske prisotnosti in občutek, da so v direktni komunikaciji z Bogom. Vse
okoli njih je prežeto s kozmičnim pomenom. Lahko rečejo: 'Končno razumem – v vsem
je smisel vsega. To je trenutek, ki sem ga čakal celo življenje. Naenkrat je vse smiselno.'
Ali: 'Končno imam vpogled v resnično naravo kozmosa.''' (Ramachandran in Blakeslee
1998, 179).
Čeprav lahko gre za kratke napade, lahko privedejo do trajnih nevroloških in
osebnostnih sprememb, ki jih poznamo kot 'Geschwindov sindrom' (po Normanu
Geschwindu, ki je izdelal značajsko sliko ljudi s tako epilepsijo) ali kot 'osebnost
temporalnega lobusa' ali 'osebnost senčnega lobusa (temporal seizures personality).
Takšni ljudje v vsakodnevnih dogodkih čutijo kozmični pomen in tudi čustva imajo
izrazitejša. So samovšečni, brez smisla za humor, vse podrobno zapisujejo v dnevnike
(hipergrafija). V komunikaciji znajo biti osladni, egocentrični, prepirljivi, pedantni in
obsedeni s filozofskimi in teološkimi vprašanji. Saver in Rabin (in drugi) so to
'hiperreligioznost' pripisovali 'hiperkonektivnosti' v strukturah limbičnega sistema (del v
notranjosti temporalnega lobusa – senčnega režnja), ki igra pomembno vlogo pri
čustvuvanju in spominu. Poveča se število in gostota povezav med limbičnim sistemom
in kortikalnimi predeli, ki so odgovorni za obvladovanje čutnih informacij, in tako
postane vse zelo pomembno, vsak dogodek, predmet dobi 'večji' pomen. To morda
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pojasnjuje neizrekljivost religioznih (še posebno mističnih) izkustev, saj se takemu
bolniku zdi pomembno vse in težko izpostavi, kaj je v bistvu tako pomembnega na njih.
To je Ramachandran preveril s pomočjo preizkusa. Dvema bolnikoma, ki sta kazala
simptome Geschwindovega sindroma (hipergrafija, duhovna nagnjenja, obsesivna
potreba po izražanju svojih občutkov ter religiozne in metafizične teme), je meril
glavanski odziv kože, medtem ko jima je predvajal različne besede in slike. Glavanski
odziv kože kaže spremembe v čustveni vzburjenosti (simpatični – 'vzbujajoči' živčni
sistem postaja aktivnejši), žleze znojnice začno hitreje delovati, to poveča prevodnost
kože (naprava je nameščena na dlan ali prste). Predvajal jima je približno 40 besed in
slik; od vsakodnevnih predmetov (stol, miza), znane (sorodniki) in neznane obraze,
slike in besede povezane s spolnostjo, slike nasilja in groze ter besede in slike povezane
z religijo. Pri zdravem človeku glavanska prevodnost naraste pri zadevah, povezanih s
spolnostjo in nasiljem, tudi pri znanih obrazih, na ostalo se ne odzivajo. Pri tema
testirancema pa se je zgodilo nasprotno. Povečan odziv se je zgodil le pri z religijo
povezanimi stvarmi, na ostale kategorije sta se odzvala 'neobičajno nizko'.
To ga je pripeljalo do zaključka, da je prišlo do ojačanja enih in šibitve drugih povezav;
krogotoki, ki delujejo pri religioznih izkustvih, pri nekaterih epileptikih postanejo
hiperaktivni. Ramachandran verjame, da ima ta del možganov (senči reženj, temporalni
lobus) bolj kot katerekoli drugi del neposredno vlogo pri takih izkustvih. Tu se ne bomo
poglabljali širše v njegove raziskave in kritike le-e, rečemo pa lahko, da njegova
raziskava ni bila nikoli objavljena in da tudi obstaja dvom, da bi potrdila to, kar je
skušala dokazati, saj je Ramachandran meril le galvanski odziv kože (spremembe) in ne
delovanja možganov, zato ni jasno, kateri deli možganov so bili vključeni.

7.4.2 Persinger in 'Božja čelada'
Persinger je svoje poizkuse delal na nekoliko večji empirični ravni, vendar kljub temu
obstaja dvom o točnosti rezultatov (sugestibilnost sudelujočih, vedeli so, kaj naj
pričakujejo, poročali celo o izkustvih, ko naprava ni bila prižgana). Verjel je, da lahko
nepravilna elektromagetna nihanja od zunaj ali pa možgani sami povzročijo motnje, ki
so podobne epileptičnim napadom. Ti 'mikronapadi' (v temporalnem lobusu) naj bi
vplivali na različna stanja spremenjene zavesti (mistična in religiozna izkustva,
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izventelesna doživetja, celo ugrabitev nezemljanov). Do asimetrične hiperaktivnosti
senčnih

režnjev

pride

zaradi

poškodb,

epileptičnih

napadov

ali

zunanjih

elektromagnetnih vplivov, ki razcepi naš občutek jaza na dvoje. Leva polobla (navadno
dominantna) si ta drugi del jaza razlaga kot 'zaznano prisotnost' (kasneje jo je
poimenoval 'parazitska zavest). Na to, kaj bomo v tem drugem jazu ali zaznani
prisotnosti videli, vpliva kulturno ozadje (angele, Boga, nezemljane ...).
Poizkus je izvajal s pomočjo Božje ali Korenove (po izumitelju Stanleyju Korenu)
čelade. Njena sodobnejša različica je sestavljena iz osmih naelektrenih magnetov, ki so
nameščeni okoli glave ter pošiljajo elektromagnetne impulze v različne dele možganov
(levi senčno-temenski predel, desni senčno-temenski predel in senčno-temenski predel v
obe polobli naenkrat). V kontrolni skupini je imelo izkustvo o 'zaznani prisotnosti'
tretjina udeležencev, v drugi skupini je bil delež teh poročil dve tretjini. Približno
polovica teh, ki so imeli takšno izkustvo, je čutilo, kot da je v sobi prisoten še nekdo
(bili so sami), slaba tretjina je prisotnost pripisalo pokojnemu družinskemu članu ali
duhovnemu vodniku. Ugotovil je dvoje. Da je z izkustvom zaznane prisotnosti moč
'eksperimentalno manipulirati' in da izkustvo morda temelji na pojavih, ki jih
pripisujemo obiskom bogov, duhov ...
Te ugotovitve je želel replicirati P. Granquist, a je raziskava dala negativne rezultate;
niso našli nobenih dokazov, da bi šibka magnetna polja sprožila to 'zaznano prisotnost'.
Tu smo pogledali nekaj možnosti, interpretacij določenih (patoloških) stanj, v katera se
ne bomo podrobno poglabljali, nakazali pa smo tudi na razliko med pristnimi mističnimi
izkustvi in izkustvi, ki temeljijo na določenih disfunkcionalnostih in izkustvih
'proizvedenih' v laboratoriju.

7.5 Nevrobiologija mističnih izkustev
Težko je za nas, ki živimo v praktičnem svetu in vsakodnevno obvladujemo izzive
obstoja, da razumemo pomenljiv način mističnega občutka transcendentalne enosti, ki
jo opisujejo svetniki in modreci. V svojem bistvu mistična izkustva niso tako čudna,
nenavadna, kot se zdijo, in prvi korak v razumevanju njihove narave je spoznanje, da se
dogajajo ves čas, vsem nam.
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Po Newbergu smo ljudje v bistvu mistiki po naravi, blagoslovljeni s prirojeno
genialnostjo napora samotranscendence. Če smo se že kdaj ''izgubili'' v čudoviti glasbi,
smo že okusili majhen del te mistične združitve, union (enosti). Če smo že bili kdaj
zaljubljeni ali prevzeti nad lepoto narave, vemo, kako je občutiti, ko se ego umakne in
za kratek trenutek ali dva smo 'živo' razumeli, da smo del nečesa večjega.
Kot vsa izkustva, počutja in percepcije, so ta 'enostna', združena stanja omogočena
zaradi nevroloških funkcij. Še natančneje, so rezultat mehčanja zavedanja samega sebe
in absorbcije sebe v nek večji občutek realnosti, ki se, kot verjamemo, pojavi, ko je
možganski orientaciji odvzet nevronski 'input' (dodatek).
Ritmičnost religioznih ritualov lahko pripravi, nastavi mehanizem prikrajšanja
informacij v gibanju in ta proces lahko vodi do trenutkov transcendentalne duhovne,
spiritualne enosti (unity). Enaka veriga dogodkov je lahko nastavljena v gibanju manj
formalno z vzorci vedenj, ki nimajo nobenega spiritualnega, duhovnega pomena, ampak
so kljub temu ritualistični.
Npr. zamišljajmo si, da smo ravnokar prišli domov po napornem delovnem tednu. Da
preženemo skrbi povezane s službo, si pripravimo vročo kopel, prižgemo svečke … Ne
da bi želeli, smo ustvarili okolje za ritual. Poslušamo prijetno, umirjeno, ritmično
glasbo. Ko se umirjamo, to v hipotalamusu vzbudi šibko zaviranje nevronskega toka in
blago enotno stanje, kar lahko izkušamo kot vedrino. Ko se to tiho stanje poglablja, se
lahko ta vedrina nadaljuje v bolj pomirjujoče stanje in orientacijska področja so
učinkoviteje blokirana. To povzroči močnejše stanje enotnosti (poenotenja, enosti) in
čutimo, kot da smo blaženo vsrkani, absorbirani v glasbo. V tem smislu lahko tiha
glasba v pravem okolju vodi v stanje spreminjanja uma, samotranscendence, podobno
kot v stanju enotnosti, proizvedenim v ritualu.
Počasne ritmične aktivnosti, kot so branje pesmi, pestovanje otroka ali molitev, imajo
en tip učinkov, medtem ko hitre ritmične aktivnosti, kot tek, navijanje v množici, imajo
drugačne. Oboje pa lahko možgane pripeljejo v stanje enotnosti, čeprav to dosežejo
preko različnih mehanizmov. V obeh primerih ritmična vedenja lahko vodijo v stanje
enotnosti, saj povzročijo predelom orientacije, da je blokiran od nevronskega toka.
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Intenzivnost takšnih stanj enotnosti je odvisna od stopnje nevronske blokade. In dokler
je prisotna popolna blokada, je možen širok spekter povečanja stanja enotnosti. Temu
razponu pravimo kontinuum enotnosti, enotnostni kontinuum. Lok tega kontinuuma
povezuje najgloblja izkustva mistikov z manjšimi transcendentalnimi trenutki, ki jih
večina od nas izkuša vsak dan, in to kaže na to, v nevroloških terminih, da sta si ti dve
izkustvi različni po stopnji.
To lahko primerjamo z izhodiščnim stanjem uma, s katerim doživljamo vsakodnevno
življenje. Jemo, spimo, delamo, smo v interakciji z drugimi in svet dojemamo,
izkušamo kot ločen od nas samih. Ko se premaknemo k enotnostnemu kontinuumu, pa
ta ločenost postaja manj in manj izrazita. V blago stanje enotnosti, enosti, poenotenja se
lahko premaknemo s pomočjo umetnosti, glasbe ali sprehodom po gozdu v jeseni.
Globlje stanje enotnosti lahko doživimo v obdobju intenzivne koncentracije ali
mišljenja. Te aktivnosti in transcendentalna stanja, ki jih proizvedejo, niso religiozne,
vendar v nevroloških terminih so podobne mnogim izkustvom enotnosti, ki so
proizvedene z religiozno aktivnostjo. Ta religiozna izkustva obstajajo poleg enakega
nevrološkega kontinuuma in kot vsa neduhovna stanja enotnosti (enosti, poenotenja) je
njihova intenzivnost določena –determinirana s stopnjo blokade področij orientacije in
nevronskega toka.
Na nizkih nivojih ta blokada rezultira na blage občutke enotnosti, kot sta občutek enosti
in delitev podobne inspiracije, ki jo dobimo pri religiozni udeležbi. Ko se premikamo
pri kontinuumu, najdemo napredek pri povečanju intenzivnega stanja enotnosti,
karakteriziranega z duhovnim strahom in zamaknjenostjo. Ko so vključeni podaljšani in
rigorozni rituali, se lahko pojavi stanje transa, trenutki ekstaze ali hiper lucidne vizije.
In na koncu oddaljenega kontinuuma najdemo globoka stanja duhovne enosti (union),
kot nam to opisujejo mistiki.
Kot smo že razložili, so ta napredna stanja enotnosti, enosti navadno nad dosego
ritualna, ki temelji na fizični bazi. Človeško telo na splošno ne more dovolj dolgo
vzdrževati zadostno intenzivnost rituala, ki bi omogočal odvzem informacij in se
nadaljeval v takšen ekstrem. Mistiki vseh tradicij so to intuitivno razumeli in so se
naučili, da se osredotočijo na neizčrpljive moči meditacije, ki jih ponese v globje stanje
enosti z božanskim.
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Različne mistične tradicije predpostavljajo različne meditativne tehnike. Nekateri
mistiki meditirajo, da pripeljejo um do ostrega fokusa, drugi meditirajo, da zabrišejo
fokus uma in pometejo vse misli. Nekateri se ukvarjajo z reflektivno molitvijo –
kontemplirajo svete misterije ali določene resnice v spisih. Drugi molijo bolj pasivno,
preprosto odprejo svoj um za Boga, in spet drugi uporabljajo različne tehnike, da
napredujejo v svoji duhovni nalogi. Ne glede na metode pa je namen skoraj vedno enak:
utišati zavestni um in osvoboditi zavedanje uma od ega. Na splošno te meditativne
tehnike delimo na dve kategoriji. Pasivni pristop, v katerem je namen očistiti um vseh
zavestnih misli, in aktiven pristop, v katerem je cilj v celoti osredotočit um na nek
predmet pozornosti – mantro, simbol ali verz.

7.6 Absolotno enotno (poenoteno, eno) bitje (bitnost), (Absulute
Unitary Being) evolucija in jaz (po Newbergu)
Doseganje absolutnega enega (bitja) je redek dogodek in celo tisti, ki so se mu
približali, so se znašli v duhovnem stanju neopisljive, neizrekljive moči in veličastnosti,
vzvišenosti. Newber in sodelavci verjamejo, da imajo vsa mistična izkustva, od šibkih
do zelo intenzivnih, svoje korenine v umski mašineriji transcendence. To trditev
zastavijo še malo bolj provokativno; če možgani ne bi bili tako sestavljeni, kot so, ne bi
mogli izkušati višje resničnosti, četudi bi obstajala. To jih sili v to, da naslovijo težko,
vendar fascinantno vprašanje: Zakaj bi človeški možgani, ki so se razvili zaradi zelo
pragmatičnega namena, da nam pomagajo preživeti, imeli v posesti takšen očitno
neuporaben, nepraktičen talent? Seveda lahko samo špekuliramo, vendar narava
evolucijskega procesa kaže na to, da se zmožnost uma, da vstopi v stanje enotnosti,
enosti ni razvila specifično zaradi namena spiritualne transcendence. Evolucija je
pragmatično slabovidna; naklonjena je prilagoditvam, ki zagotavljajo efektivne
preživetvene prednosti tukaj in zdaj. Težko si je zamisliti, da bi evolucija dopuščala
takšen nevrološki razvoj, ki ne bi bil uporaben in ga ne bi zavrgla. Navsezadnje pa
evolucija ne planira vnaprej. Nepristransko tipa potenciale in ne ve, kam bi ta potencial
lahko vodil.
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Verjetno je, da je veliko višjih funkcij človeškega uma – filozofski koncepti, izkustvo
kompleksnih čustev, kot so ljubezen, žalovanje, ljubosumje – razvitih zaradi
enostavnejših nevroloških procesov, ki so se razvijali, da naslavljajo bolj osnovne
preživetvene potrebe. Po Newbergu se je nevrološka mašinerija transcendence pojavila
iz nevronskega vezja, ki se je razvilo za parjenje in spolna izkustva. Jezik misticizma
namiguje na to povezavo: mistiki vseh časov in kultur so uporabljali podobne izraze:
blaženost, zamaknjenost, ekstaza, veličastnost. Zase govorijo, da so se izgubili v
občutku enosti, se stopili v vnesenosti in o popolnem zadovoljstvu želj. Morda ni
naključje, da je to tudi jezik spolnega zadovoljstva. To ni presenetljivo, saj so se
nevrološke strukture in poti, ki so vključene v transcendentalnem izkustvu, primarno
razvile, da povežejo spolni vrhunec z močnim občutkom orgazma. Mehanizem orgazma
se je aktiviral s ponavljajočo, ritmično stimulacijo. Pomembno, orgazem zahteva
simultano stimulacijo vzburjajočega in pomirjujočega sistema. Kot smo videli, je
simultana aktivacija teh dveh sistemov intimno povezana s procesom, ki pripravlja
umsko mašinerijo transcendence; mistično združenje in spolna, seksualna blaženost
tako uporabljajo podobne nevrološke poti. To pa kljub temu ne pomeni, da gre za dve
enaki izkustvi. Nevrološko sta precej različni.
Seksualna blaženost je primarno proizvedena s hipotalamusom, relativno primitivno
strukturo, in medtem ko so skozi proces lahko vključene višje misli pri krepitvi užitkov
(spolnega) odnosa, so ekstaze spolnosti primarno rezultat fizičnih, občutljivih občutij.
Transcendentalna izkustva na drugi strani, vsaj tista, ki vodijo k intenzivnim stanjem
enotnosti, enosti, so verjetno odvisna od vključenosti višjih kognitivnih struktur, še
posebno tistih v frontalnem lobusu in drugih povezanih področij. Subtilni in kompleksni
mentalni ritmi meditacije in kontemplacije so nevrološki sprožilci, ki pripravijo proces
k gibanju.
Evolucijska perspektiva predpostavlja, da je nevrobiološko mistično izkustvo nastalo,
vsaj deloma, zaradi mehanizma spolnega odziva. V tem smislu bi bilo mistično izkustvo
lahko ponesrečen soprodukt, vendar to nujno ne zmanjšuje pomena spiritualnega,
duhovnega izkustva. Kompleksne kognitivne zmožnosti, ki nam omogočajo, da cenimo
glasbo ali drugo umetnost, so se razvile iz enostavnejših nevroloških struktur, te pa so
se razvile, da bi naslovile vsakodnevne preživetvene potrebe.
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Kar si je potrebno zapomniti, je to, da neglede na to, kako nevsakdanje, čudne in
nedoumljive so te izkušnje mistikov, ne temeljijo na zmotnih, blodnih idejah, temveč na
izkustvu, ki je nevrološko resnično (SPECT – fotonska računalniška emisijska
tomografija- single photon computed emission tomography ).
Nevrološka resničnost absolutne enosti biti (bitja) ni dokaz o absolutni spiritualni
realnosti. Po drugi strani pa razlaga mističnega izkustva kot nevrološke funkcije ne
namerava predpostavljati (kazati na), da ne more biti nekaj več. Kar predlaga,
predpostavlja Newberg v tej raziskavi, je možnost, da lahko um obstaja brez ega, da
zavedanje lahko obstaja brez jaza. Ta raziskava nas bo vodila do presenetljivih
zaključkov o naravi človeške duhovnosti, spiritualnosti in dvignila vprašanja o procesu,
skozi katerega um in možgani determinirajo to, kar je resnično.

7.7 Resničneje od resničnega (um v iskanju absolutnega)
Vesolje je vsekakor 'čudno', vendar za povprečnega razumskega individuuma ni nič bolj
čudno, noben koncept ne more biti bolj bizaren in nepojasnljiv kot trditve mistikov, da
obstaja druga raven, stopnja razvoja, ki je bolj realna kot materialnost vesolja.
Transcendentalna resničnost, ki jo opisujejo, v bistvu absorbira materialni svet, skupaj s
subjektivnim jazom, ki ga dojema, v spiritualno, duhovno 'vse' ali mističen 'nič',
odvisno od metafizičnega zornega kota gledanja.
Zdrava pamet, ki nam pravi, da ne more biti nič bolj resnično kot zemlja, po kateri
hodimo, stol, na katerem sedimo, nas sili, da zavržemo to mistično realnost kot
nesmisel. Splošen pregled, raziskovanje mističnih izkustev pa nam kaže, da to ni lahko
narediti. Kot smo videli, mistiki niso nujno žrtve prevare, iluzije, ampak so njihova
izkustva bazirana na opazovanih funkcijah možganov. Nevrološke korenine teh izkustev
jih naredijo tako prepričljivo resnične kot katere koli druge percepcije možganov. V tem
smislu mistiki ne govorijo nesmislov, neumnosti, ampak poročajo o pristnih
nevrobioloških dogodkih.
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To je zaključek, do katerega so Newberga in sodelavce pripeljale raziskave, in ta jih sili,
da postavljajo provokativno vprašanje o končni naravi človekove duhovnosti,
spiritualnosti: je vsaka duhovnost, spiritualnost in vsako izkustvo, izkušnja resničnosti
Boga lahko zreducirana na bežne elektrokemične 'utripe' (flashes), ki tekmujejo ob
nevroloških poteh možganov? Na podlagi trenutnega razumevanja načina, na katerega
možgani spremenijo nevronski 'input' v percepcije človekovega izkustva, je njihov
najlažji odgovor 'da'.
Ali tako pravijo, da je Bog samo ideja, ki nima nič več absolutne substance (vsebine)
kot fantazija ali sanje? Na podlagi razumevanja, kako um interpretira percepcije
možganov, je njihov najenostavnejši odgovor 'ne'. Znanost o možganih ne more ne
dokazati ne ovreči obstoja Boga, vsaj ne z enostavnimi odgovori. Nevrobiološki aspekt
duhovnega izkustva podpira 'občutek' resničnosti Boga. Preden pogledamo naprej
funkcije možganov, ki nas povezujejo z Bogom, moramo razumeti, zakaj nam možgani
govorijo, da je nekaj resnično in zakaj temu verjamemo.

7.7.1 Znanost o mistikih
Newberg pravi, da se bomo verjetno strinjali, da obstajata dve vrsti realnosti: trdna,
objektivna zunanja realnost, na katero mislimo kot na 'svet', in notranji, subjektivni
občutek realnosti, ki ga pripisujemo 'jazu' (the self). Če se strinjamo, da sta
fundamentalno različni, in če sta samo edini dve poti, načina, po kateri realnost obstaja,
potem logično gledano lahko samo ena predstavlja realnost v svoji bolj fundamentalni
obliki. Z drugimi besedami, ali je objektivni zunanji svet ali subjektivno zavedanje tega
sveta in občutek jaza resnična realnost (prvotno ultimativna, končna realnost). Po
definiciji mora biti končna realnost vir vsega, kar je resnično, tako da subjektivna in
objektivna realnost ne moreta biti obe resnični. Ena mora biti vir druge.
Filozofi so se stoletja in še danes ukvarjali z odnosom med subjektivno in objektivno
realnostjo, vendar se z njihovimi neskončnimi argumenti ne bomo ukvarjali. Za nas je
pomembno, da čim točneje in čimbolj logično skušamo razumeti, kaj nevrobiološka
''realnost'' spiritualnih, duhovnih izkustev lahko pomeni.
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''Znanstvena'' ali objektivna realnost temelji na prepričanju, da ni nič bolj resnično kot
materialni svet. Po tem pogledu je zunanja resničnost primarna resničnost; vse, kar
obstaja, je resnično, vse je izšlo iz nje. Mistiki pa na primarno, fundamentalno
resničnost gledajo drugače. Verjamejo, da so izkusili primarno realnost, ki je globlje od
materialnega obstoja – je stanje čistega bitja, čiste bitnosti, ki zajema manj realnosti
zunanjega sveta in subjektivni jaz. Znanstveniki to trditev zavračajo ne samo, ker se
oklepajo misli, da v obstoju ni nič bolj resnično kot resničnost materije, ampak tudi
zato, ker ne zmorejo sprejeti, da lahko nekaj tako nemerljivega in subjektivnega, kot je
mistično izkustvo, prinese uporabno resnico o tem, kaj je fundamentalno resnično.
Zagovarjajo principe znanosti in vse, kar ne more biti merljivo, stehtano, prešteto,
skenirano ali drugače razumljivo z znanstvenimi metodami, ne more biti resnično. Tako
realnost mistikov ne more biti resnična, saj znanstveno ni preverljiva.
A. Newberg in E. d'Aquili sta kot vsi znanstveniki pričela z predpostavko, da je vse, kar
je resnično, resnično, materialno. Na možgane sta gledala kot na biološki stroj,
sestavljen iz materije, ki je bila skreirana skozi evolucijo, da bi zaznavala fizični svet in
z njim vstopala v interakcijo. Po letih raziskav ju je njuno razumevanje ključnih struktur
možganov vodilo do hipoteze, da imajo možgani mehanizem za samotranscendenco. Za
ta mehanizem verjameta, da izbriše občutek jaza in razveljavi vsako zavestno zavedanje
zunanjega sveta. Ta hipoteza je bila kasneje podprta s SPECT skeni (fotonska
računalniška emisijska tomografija – single photon computed emission tomography), ki
so začeli osvetljevati nevrološke korelate duhovnega izkustva.

Pravita, da vsa izkustva obstajajo v umu. Zemlja pod nogami, stol, na katerem sedimo,
knjiga, ki jo držimo v rokah, vse to se lahko zdi neizpodbitno resnično, vendar so vse to
neizvirne (secondhand – iz druge roke) nevrološke percepcije kot utripi, ki tekmujejo v
nevroloških poteh znotraj naše lobanje. Pravita, da če želimo zavrniti spiritualna
izkustva kot zgolj nevrološke aktivnosti, tudi ne bi smeli zaupati vsem našim
možganskim percepcijam materialnega sveta. Po drugi strani pa, če ne zaupamo
percepciji fizičnega sveta, nimamo nobenega razumskega razloga, da razglasimo, da so
spiritualna izkustva fikcija, ki obstaja samo v umu.
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Raziskave so ju pripeljale do dveh izključujočih se možnosti: ali so spiritualna izkustva
nič več kot nevrološki konstrukt, ki je v možganih, ali pa gre za stanje absolutne enosti
(union), ki jo opisujejo mistiki, ki resnično obstaja in je um razvil sposobnost, da jo
zaznava. Zaenkrat znanost še ni našla jasne poti, da bi odgovorila na ti vprašanji.
Transcendentalno stanje, ki mu pravita absolutno enostno, eno bitje, bitnost (Absolute
Unitary Being) se nanaša na različne kulture – Tao, Nirvana, Unio Mystica, Brahmanatman. Gre za stanje čistega zavedanja, jasne in žive zavesti niča. Je pa tudi nenadna,
živa zavest vsega kot (neločene) celote. Čeprav mistiki pravijo, da ultimativno bitje,
bitnost ne more biti razumljena preko razuma niti racionalno, razumsko opisana, to ni
ustavilo številnih, da bi to poskušali. Veliko opisov je kontradiktornih, vendar to ne
pomeni, da niso resnični, ali da realnosti ne opisujejo pravilno.
Zen mojster Huang Po je ultimativno stanje poimenoval en um: ''Vse Bude in vsa čuteča
bitja niso nič drugega kot en um, poleg česar ne obstaja nič. Ta um, ki je brez začetka,
je nerojen in neuničljiv. Ni zelen ali rumen, nima niti forme niti pojavnosti (videza), ne
spada v kategorijo stvari, ki obstajajo ali ne obstajajo, niti se ga ne more misliti v
terminih novega ali starega. Ni niti dolg, niti kratek, ne velik ali majhen, saj
transcendira vse omejitve, meritve, imena, sledi in primerjave ...'' (navedeno Newberg
in d'Aquili, 2001, 147–148).
Takšne trditve um težko sprejme kot resnične: ne obstaja, a obenem ne moremo reči, da
obstaja, presega vse meje in primerjave in zunaj tega enega uma ni nič druga resnično.
Za nekoga, ki takšnega stanja ni izkusil mentalno in fizično, so ti koncepti težko
razumljivi. Ironično je (po avtorjih Newberg, d'Aquili), da mora biti to stanje čuteno in
oba, telo in um, mu morata verjeti, čeprav oba, telo in um transcendirata s pomočjo tega
stanja. Vendar mistiki trdijo, da je to povsem mogoče razumeti, če damo na stran svojo
subjektivno nevero, neprepričanje.
Absolutno eno (unitary) bitje, bitnost je opisano kot stanje brez časa, prostora in fizičnih
občutij; z nobenim zavedanjem materialne realnosti. Ponovno ironično, za doseganje
tega stanja zahteva mentalno potovanje v najglobje dele sebe (jaza) in tisti, ki so to
stanje dosegli, se strinjajo, da subjektivno samozavedanje izgine, ko se to stanje doseže.
Avtorja pravita, da moramo, če želimo priti do tega stanja, uporabit um, da gre preko
uma (preko samega sebe). Um mora izstopiti iz svojih okvirjev. Ta izbris, uničenje jaza
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je verjetno najtežji koncept, da ga razumski um razume. Težko pridemo do dna temu,
kako je lahko um, ki ne vsebuje določenega jaza, sploh um. Je pa tudi možno, da obstaja
zavedanje brez subjektivnega fokusa jaza. V bistvu vsi začnemo živeti z umom, ki še
nima jaza (nepopisan list, tabula rasa). Vsi človeški otroci so rojeni s potencialom, da
zgradijo, formirajo jaz, vendar to naredijo skozi življenje in izkušnje. Razvoj jaza tudi
zahteva razvoj določenih nevronskih povezav v možganih (o čemer v tej nalogi ne
bomo govorili podrobno).

7.7.2 Je absolutno eno(stno) bitje resnično?
A. Newberg pravi, da če je to absolutno eno(stno) bitje (bitnost) resnično, z vsemi
personalizacijami, ki mu jih človek pripisuje, je lahko izraženo samo v metafori, ki
vedno kaže na nekaj. In metafori Boga daje njen trajen pomen prav dejstvo, da je
zakoreninjena v izkustvu, ki je brezpogojno resnično.
Nevrobiološke korenine spiritualne, duhovne transcendence kažejo, da obstaja možnost,
da takšno bitje, bitnost obstaja. Mistiki tako niso nujno prismojeni ali celo nori.
Resničnost tega bitja, bitnosti ni dokaz, da Bog obstaja, vendar kaže na to, da je v
človeški eksistenci veliko več kot čisti materialen obstoj. Um je intuitivno voden od te
globoke resničnosti, tega absolutnega, popolnega občutka enosti, kjer izgine vso
trpljenje in vse želje so na pravem mestu. Dokler naši možgani delujejo tako, kot
delujejo, dokler je um sposoben čutiti, zaznavati to globljo realnost, tako dolgo bo
človeško izkustvo vodila, oblikovala spiritualnost, duhovnost in Bog, kakorkoli ta
skrivnosten koncept imenujemo, 'ne bo šel stran'.
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ZAKLJUČEK

Na podlagi naših raziskav bi težko trdili, da je religiozno ali mistično izkustvo nekaj, k
čemur bi hrepenel ves svet, kar je žalostno spoznanje, saj gre za izkustva, ki jih
dojemamo kot bistvena za razvoj posameznikovih kvalitet, vrednot in verjamemo, da je
na svet skozi prizmo religije gledati precej drugače in z večjim smislom, smiselnostjo
kot s pogledom uprtim v posvetne stvari. Vrednost in veličina človeka se skriva v
njegovi majhnosti, v dojemanju svoje nevednosti, minljivosti, podarjenosti, iskanju
resnice, ki je onkraj zaznavanja tusvetnega, zemeljskega sveta. To ne pomeni, da
moramo vse predati v božje roke, sedeti in čakati, da nas nagovori. To smo omenili
samo kot iztočno misel.
Naloga se je v prvem delu ukvarjala z religioznim izkustvom v različnih obdobjih
življenja in njenimi 'posledicami' za posameznikov razvoj. Teorije in raziskave, s
katerimi smo se srečali, so nam vsaka po svoje razgrinjale 'tančice' in uporabili smo jih
v želji boljšega razumevanja in povezovanja različnih dejavnikov, ki pomagajo (ali
onemogočajo) pri graditvi nadaljnje religioznosti, religije, verovanja, pripadnosti.
Temelje ali 'semena zasaditve' tako dojemamo kot bistvene.
Otroštvo zaznavamo kot lep čas (če nam je dano) spoznavanja, odkrivanja in preprosto
'otroškega čudenja', za katerega verjamemo, da nas 'prebuja' in spremlja tudi v ostalih
dobah življenja − adolescenci in odraslosti. Vendar nam včasih ti 'zunanji' vplivi
spreminjajo poti, preusmerijo tirnice življenja in zato se nam zdi tako pomembno, da o
njih govorimo. Saj ne gre vedno za negativne vplive − menimo, da nas tudi pozitivni
znajo včasih omejiti; v smislu trenutnega zadovoljstva in ne vedno znovič novega
iskanja.
Če izhajamo iz trditve, da je vsaka družina 'temelj prihodnosti', trden ali prhel (majav)
in starši ali skrbniki bistven medij pri posredovanju religioznosti ter tudi širše, da so
starši sooblikovalci mladostnikovih vrednot, percepcij, pogledov na svet in življenje, si
lahko samo želimo, da bi starši svoje poslanstvo starševstva jemali s spoštljivo
odgovornostjo, ki jo bodo njihovi potomci prenašali na nadaljnje rodove.
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Naj podamo še kratek razmislek o apostaziji ali odpadništvu, za katero smo mnenja, da
predstavlja izziv ne samo staršem, temveč tudi širše, družbi, v vsemi njenimi atributi
(šola, izobrazba, izbira poklica, družbene vezi, odnosi, partnerstva). Ker pa družba ali
družbe niso homogene v svojih vrednotah, religiozni usmerjenosti, dojemanju, večkrat
je med njimi celo prepad v smislu dialoga, komunikacije in medsebojnega razumevanja,
nastopi tu težava ali bolje izziv za vse strokovnjake. S tem seveda ne namigujemo na
'poenotenje mišljenja' vseh ljudi, temveč poudarjamo raznolikost, iz katere smatramo,
da bi morali črpati nova znanja, novo 'dozo' medsebojnega razumevanja, če je
predpostavka ta, da vsi težimo k dobrobiti sočloveka in/ali mu hkrati skušamo pomagati
na njegovi poti odkrivanja sebe, Boga in ostalih 'drugih'.
Glede prestopa v drugo vero, za katero smo ugotovili, da je povečini razlog medverska
poroka, pa zavzemamo stališče, da če oseba že prestopi, bi to naj naredila iz nekega
močnega notranjega vzgiba in ne formalnega, ne 'kar tako', ker 'kar tako' sam po sebi
niti nima neke vrednosti, ima pa svoje posledice. Takšnim ljudem bi svetovali (bi si
dovolili svetovati), da se pred prestopom temeljito izprašajo in pridejo do odgovorov –
ali jih prevevajo občutki prave pripadnosti, ali je ta pripadnost zgolj formalna,
neobčutena in neizživeta. Smo nekako mnenja, da če človek niti v prejšnji religiji ni
iskal globine in globljih odgovorov, obstaja velika možnost (verjetnost), da jih niti v
'novi' ne bo. Oziroma, da povemo še drugače: če človek površinsko pozna ali ga
njegova prva veroizpoved površinsko zanima (zato verjetno tudi lažje prestopi), s
prestopom in istim odnosom, torej površinskim do nove vere, religije, prav nič ne
naredi. Če pa ga ta nova religija posrka vase, navdušuje in krepi, pa na stvar gledamo z
določenim razumevanjem.
Poglejmo še spraševanja, ki so se porajala v naslednjih poglavjih, ki so nam
predstavljala vrhunec raziskovanja, čeprav nas (kot laike) trditve mestoma rahlo
razočarajo, ali bolje, nam ne dajo zadovoljivega odgovora. V mislih imamo
nevroteologijo in vse njene 'pomagajoče discipline', ki jo bogatijo ... Medtem ko smo
obdelovali vsa ta razna polja, poglede, predpostavke, zaključke, spraševanja
nevroteologije, smo se na eni točki vprašali, ali to sploh potrebujemo in/ali zakaj to
potrebujemo? Dejstva so jasna − ljudje najraje in najprej verjamemo nečemu, kar je
dokazljivo. Ampak ali je to res dokazljivo? Ali nevroteologija res lahko ponudi
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odgovore? Smo mnenja, da jih lahko, vendar zaenkrat še ne dokončnih in 'dokončno
dokončnih' tudi morda nikoli ne bo, lahko pa pomaga osvetljevati pot. Se pa sprašujemo
tudi, da če bi nevroteologija bila sposobna zagotoviti dokaze o Bogu, Nadnaravnem ...,
ali bi to človeštvo bilo pripravljeno sprejeti, razumeti in živeti? Menimo, da so
nevroteološka

raziskovanja

pomemben

prispevek

k

globljemu

razumevanju

religioznega, mističnega izkustva in njena dosedanja odkritja že sedaj pripomorejo k
izboljšanju človekovega zdravja; kot smo videli za meditacijo, ki med drugim krepi
spomin, zmanjšuje depresijo, anksiozost ... in tudi obiskovanje cerkve izboljšuje zdravje
ter podaljšuje življenje, kar se nam zdijo zanimivi zaključki.

Ustaviti pa se moramo tudi pri delu M. Persingerja, ki nam vzbuja pomisleke, saj
menimo, da je s človekom lahko manipulirati, z Bogom pa nikakor ne. Ne bomo
presojali, koliko je to področje ali 'poizkusi na ljudeh' moralno sporno, saj so sodelovali
prostovoljno. Vendar bi pa radi opozorili in izpostavili, da zavzemamo stališče, da Bog
niso samo 'procesi in povezave' v možganih, na katere je moč vplivati ('Božja čelada',
psihodeliki), temveč je za nas tako kompleksen in svoboden, da ga je težko 'razložiti' in
ga je nemogoče omejiti ali ukalupiti v npr. en del človeškega telesa (ki verjamemo, da je
dar Boga), ne v svet, ne v vesolje, ne v dimenzije časa in prostora. Ker prežema vse,
tudi to, česar (še) ne poznamo. O tem smo podrobneje govorili v poglavju o misticizmu
in poročila mistikov nas tako pripeljejo do uvida, kako nevedni smo in tudi nemočni pri
božji 'izbiri', božji 'svobodi' (Bog nima svobode, Bog je svoboda). Ne moremo se
namreč nekega jutra odločiti, da bomo danes imeli mistično izkustvo in prav v tem
vidimo ves čar, pravi dar, božje darilo, ki ga imajo mistiki moč posredovati človeštvu.
To pa je v hudih ali temnih časih zdravilo za mnoga srca, na katera trka dvom.
Ali ni bistvo človeka ravno v tem, da presega sebe, svojo 'omejeno' realnost in strmi k
'višjim ciljem'? Ciljem, ki morda niti niso cilji sami po sebi, ampak so dejansko
izpopolnitev 'nevednosti', ki prežarja velik del človeštva. In ne izpopolnitev v smislu
'večje nevednosti', temveč zmanjšanja le-te. Gre za čas, ko se zastirke razblinijo, morda
le samo za trenutek ali dva, in kot je bilo razvidno, le redki lahko to dosežejo, to živijo
in tudi delijo.
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Mističnost je za nas Mističnost (in naj pri tem ostane). Težko razložljiva, težko
razumljiva, težko dojemljiva, a absolutna stvarnost, ki je le malo znanstveno merljiva. V
tem je njena mističnost. Pravzaprav skrivnostnost, ki ni prav dobro otipljiva, a je
osupljiva. 'Nadrealna' v svoji 'izmuzljivosti' a vendar 'tuzemeljska', in če želite
'vsemogočna'. Takšna mističnost je za nekatere stvarnost. Nikoli pozabljena, včasih
živeta, včasih pozabljena − a le za trenutek ali dva, saj se človek vedno vrača tja, kjer je
našel Boga. In če to ni mističnost ali mistično, potem tudi mistika nima smisla....
Naloga nas je tako med drugim pripeljala do sledečega. Že sama naša predpostavka, da
religija sooblikuje človekov razvoj, se je skozi raziskave izkazala za resnično in tako
smo potrdili svoje prejšnje prepričanje, da je bistvena. S pomočjo naloge pa smo to
vedenje oziroma že prejšnje zavedanje nadgradili z novim znanjem ter razširili vpogled
v tematiko. Nadalje, že v sami izbiri teme in prvotnem raziskovanju smo odkrili, da je
religijo in religiozna, mistična izkustva možno preučevati z nevrološkega vidika ali
nevroteološkega, kar je bila za nas novost, morda celo presenečenje, ki nas je močno
pritegnilo, lahko bi rekli kar prevzelo. Za konec pa naj še enkrat poudarimo, da tovrstna
raziskovanja podpiramo, čeprav smo mnenja, da nikoli ne bodo dala 'dokončno
dokončnih' odgovorov glede Boga in prepričani smo, da je tudi prav tako. Bog je
Skrivnost, in če je Skrivnost lahko tako 'preprosto' razložena, izgubi svoj pomen. Tudi
mistiki, ki imajo spoznanje o Bogu, ki se prelevi v vedenje, ne nehajo iskati te
Skrivnosti, ki prežarja vse in preprosto Je.
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POVZETEK
V pričujoči diplomski nalogi smo se ukvarjali z vprašanjem interakcije religioznega
izkustva in razvoja posameznika. Delo smo nekako razdelili na dva dela, ki se po našem
mnenju dobro dopolnjujeta, saj vsak del s svoje perspektive opisuje, razlaga in proučuje
fenomen religioznega izkustva, ki je temeljni kamen te naloge. Naravnanost prvega dela
je psihološko-sociološka, naravnanost drugega dela pa nevroznanstvena oziroma
nevroteološka. Prvi del tako zajema različna obdobja razvoja (otroštvo, adolescenca,
odraslost) in posamične specifične značilnosti v le-teh, pri čemer se opira na številne
empirične raziskave ter teorije in teoretične predpostavke različnih avtorjev. Nakazali
smo tudi na težave pri študijah religioznega izkustva, pregledali različne dejavnike, ki
sooblikujejo

posameznikovo

percepcijo

o

religiji,

religioznosti,

duhovnosti,

spiritualnosti. Nadaljevali smo z nevroznanstvenim vidikom proučevanja religioznosti,
natančneje z nevroteološkim pristopom razumevanja religioznega in tudi mističnega
izkustva, ki nam, kljub temu da je veda, ki jo dojemamo kot vedo v nastajanju, ponuja
širše razumevanje religioznega in mističnega izkustva na podlagi različnih aktivnostih v
možganih. Tako smo najprej predstavili to (pod)disciplino nevrologije − nevroteologijo
in se v nadaljevanju soočili z nekaterimi njenimi ugotovitvami, za katere verjamemo, da
odgovarjajo na določena vprašanja, povezana z izbrano temo, vendar hkrati tudi
prebujajo nova vprašanja in postavljajo nevroteologijo kot vedo pred številne izzive v
iskanju odgovorov.
Ključne besede: razvoj posameznika, dejavniki − vplivi, religiozno izkustvo,
nevroteologija, možgani, mistično izkustvo.
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ABSTRACT
In this diploma we have included a discussion on interaction between religious
experience and the development of an individual. The work was somehow divided into
two parts, which in our opinion supplement each other well. Every part describes,
interprets and studies from its own perspective the phenomenon of religious experience,
which is the base of this paper. The content of the first part of the diploma is
psychosociological, while the second part is neuroscientific and neurotheological. The
first part covers different periods of development (childhood, adolescence, adulthood)
and specific individual characteristics of these, relying on a number of empirical
researches and theories and theoretical assumptions of different authors. We also
indicated the difficulties in studies of religious experience and reviewed different
factors that shape an individual’s perception of religion, religiousness, spirituality. We
continued with neuroscientific aspects of religiosity, focusing on neurotheological
approach of understanding the religious and mystical experience that provides, despite
the fact this science is perceived as the science in the making, a broad understanding of
religious and mystical experience based on various activities in the brain. Thus, we first
presented this (sub)-discipline of neurology − neurotheology, and hereafter we faced
some of its conclusions, which we believe answer certain questions, linked to the
chosen subject. However we also raised new questions and faced neurotheology with a
number of challenges in search for answers.
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