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TRANSCENDOWANIE - TRANSCENDANCE 

„przekroczenie, wzniesienie się, 

doskonalenie i niezależność od 

wszechświata i czasu. Zakłada 

również wyjście poza wszelką 

ludzka wiedzę i doświadczenie” 

E. Erikson  

 



POZIOMY WYCHOWANIA DO STAROŚCI I W STAROŚCI 

biologiczny 

psychiczny 

intelektualny 

duchowy 

ekonomiczny 

społeczny 



TROSKI EGZYSTENCJALNE LUDZI STARSZYCH 

 (D. I. YALOM) 

ŚMIERĆ 

SAMOTNOŚĆ (OSAMOTNIENIE) 

POCZUCIE (BEZ)SENSU ŻYCIA 

WOLNOŚĆ 



Śmierć jako troska 

egzystencjalna 

Śmierć nas unicestwia  
– zintegrowanie idei śmierci nas 

zbawia 
I. Yalom 

 



Projekt „Moje życie 

 – moja śmierć 

„Nikt mnie nie prosił nigdy o takie 

zadanie, więc nie jest to dla mnie 

łatwe. Dobrze, że przyszłaś, bo 

już nikt starej baby odwiedzać nie 

chce, nie ma się co dziwić, mam 

tylko jednego syna, też za młodu 

nie pomyślałam, bo przecież nikt 

nie myśli w tym wieku o 

przyszłości. Nie żebym liczyła na 

to, że się mną wiecznie zajmować 

będą, bo nie po to się rodzi 

dzieci, by oczekiwać od nich 

współczucia.” (Janina) 

 



Konotacje badanych z własnym 

życiem w perspektywie śmierci 
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Konotacje badanych z własnym 

życiem w perspektywie śmierci 

  

ŻYCIE/ 
ŚMIERĆ 

Lęk przed 
śmiercią i 

umieraniem 

Bilans życia 

Wiara i 
religijność 

Samotność 

Cierpienie 



„Gdy leżałam w szpitalu podczas choroby trochę cierpiałam, 
przychodziły mi takie myśli, że mogłabym sobie umrzeć. (…)Wszystko 
mnie na świecie drażni i przeszkadza nawet gdy słońce za długo świeci. 
Nie lubię spotykać się z ludźmi. Żyję w samotności. Nie czerpię radości 
z życia. Może przyczyną tego jest mój mąż, który za dużo pije. Gdyby 
choroba mi się przywróciła i miałabym przechodzić wszystko od nowa, 
to wolałabym wtedy umrzeć, żeby się długo nie męczyć. Chciałabym 
umrzeć szybko i bezboleśnie.” (Dorota) 



Konotacje badanych z własnym 

życiem w perspektywie śmierci 
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„Dzieci mało mnie teraz odwiedzają - nie mają czasu, ciągła 
gonitwa za pieniędzmi, karierą - kiedyś tego nie było. Ale staram 

się zrozumieć syna - takie teraz czasy. Wiesz Gosiu, że Piotrek 
jest lekarzem - jestem z niego bardzo dumna, pomaga przecież 

ludziom. Jestem teraz trochę samotna, dlatego cieszę się że mnie 
odwiedziłaś, a ja mogę Ci pomóc, bo wy chyba młodzi nie lubicie 

starszych osób? Sama za bardzo ich nie lubię, ciągle 
przynudzają, a jak rozmawiają to tylko o chorobach.” (Stefania) 



Konotacje badanych z własnym 

życiem w perspektywie śmierci 
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Kiedy oglądam nasze wspólne zdjęcia, myślę: moje poprzednie 
życie już nigdy nie będzie jak dawniej. Wiem, że znalazłeś spokój 
i ukojenie, ale poczucie straty i brak twojej obecności są bardzo 

dotkliwe. Nie umiem o tym mówić. Jeżeli niebo jest pełnią, to 
muszę tam być razem z Tobą. Twoja żona, Franciszka (74) 
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE CAŁOŚCIOWEJ POZAMEDYCZNEJ OPIECE GERONTOLOGICZNEJ 

Z UWZGLĘDNIENIEM TROSK EGZYSTENCJALNYCH  
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Psychoterapia 

Terapia 
zajęciowa  

Animacja 
społeczna, 
kulturalna i 
oświatowa 

Doradztwo 
filozoficzne 

Metody 
sokratejskie 

Wsparcie 
psychologiczne 

Wsparcie 
duchowe 



Dziękuję za uwagę! 


