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Kopš 20. gadsimta 60.-70. gadiem zinātnē pieaug pētījumu skaits par mainītiem 

apziņas stāvokļiem jeb transpersonālo pieredzi, t.sk. par mistisko pieredzi (mystical 

experience). 

 

Latvijā līdz šim mistiskā pieredze nav pētīta, un latviešu valodā nav pieejami 

instrumenti, kas ļautu to darīt (Bitēna, 2018). 

Pētniecības aktualitāte 

Misticisma skalas (M-Skalas) adaptācijas pirmais posms latviešu valodā. 

Mērķis 

Misticisma skala (M-Skala) 
Pašnovērtējuma aptauja mistiskās pieredzes novērtēšanai. 

Aptauju veido astoņi faktori (Hood, 1975). 



Mistiskā pieredze 

Mainīta apziņas stāvokļa jeb transpersonālās pieredzes veids, kas ietver: 

● indivīda vienotības izjūtu ar visu pastāvošo;  

● svētuma izjūtu;  

● izjūtu par pieredzi kā par neapstrīdamu zināšanu avotu;  

● dziļi izjustas pozitīvas emocijas; 

● izjūtu par telpas un laika zudumu un grūtības aprakstīt pieredzi vārdos  

(Barrett et al., 2015). 



Ego 

kvalitāte 

M-Skalas faktori 

Sevis izjūtas zudums, 
saglabājot skaidru apziņu; 
izjūta par saplūšanu ar 
visaptverošu spēku. 

Vienotības izjūtas 

kvalitāte 

Izjūta par visu pastāvošo 
kā par vienotu veselumu. 

Iekšējā subjektīvisma 

kvalitāte 

Izjūta par apziņas esamību 
visiem objektiem, pat tiem, 
kas tiek piedzīvoti tikai 
materiālā formā. 

Laika un telpas 

kvalitāte 

Mainīta laika un telpas 
uztvere, izjūta par laika un 
telpas neesamību. 

 

(Hood, 1975) 



Noētiskā 

kvalitāte 

M-Skalas faktori 

Izjūta par pieredzi kā par 
neapstrīdamu zināšanu 
avotu. 

Vārdos 

neaprakstāmība 

Nespēja aprakstīt pieredzi 
vārdos, pieredzētā iedabas 
dēļ. 

Pozitīvā  

ietekme 

Dziļi izjustas pozitīvas 
emocijas, visbiežāk laimes 
vai patiesa prieka izjūta. 

Reliģiskā 

kvalitāte 

Izjūta par pieredzi kā par 
kaut ko svētu. 

 

(Hood, 1975) 



Kāda ir M-Skalas adaptētās versijas faktoru struktūra?  

 

Vai M-Skalas adaptētās versijas faktoru struktūra atbilst oriģinālam?  

 

Kādi ir M-Skalas adaptētās versijas iekšējās saskaņotības rādītāji? 

 

Kādi ir M-Skalas adaptētās versijas reakcijas un diskriminācijas indeksi? 

 

Kāda ir M-Skalas adaptētās versijas testa-retesta ticamība? 

Pētījuma jautājumi 
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Pirmā datu ievākšana 

137 respondenti  

Sievietes - 89%; Vīrieši -11% 

Respondenti vecumā no 18 līdz 77 gadiem (M = 38.14)  

Pirmās datu apstrādes rezultāti un interpretācija 

9 apgalvojumi neiekļāvās vēlamajās reakcijas un diskriminācijas indeksu robežās 

1 faktors neatbilda mērāmajai pazīmei 

Faktoru struktūra bija daļēji atbilstoša oriģinālajai M-Skalai 

Tika secināts, ka nepieciešams pārskatīt 18 no 32 apgalvojumiem 



Modifikācija un otrā datu ievākšana 

Pārskatīti tulkojumi un no jauna konstruēti 112 skalas apgalvojumi 

Atlasīti 54 veiksmīgāk tulkotie un konstruētie apgalvojumi 

221 respondents 

Sievietes - 87%; Vīrieši -13% 

Respondenti vecumā no 18 līdz 78 gadiem (M = 35.58) 

Pantu izslēgšanas process 

Pēc reakcijas indeksa aprēķināšanas izslēgti 5 apgalvojumi. 

Pēc diskriminācijas aprēķināšanas visai aptaujai izslēgti 0 apgalvojumi. 

Pēc diskriminācijas aprēķināšanas skalām izslēgti 4 apgalvojumi. 

Atkārtoti vecot faktoranalīzi, analizējot pantu saturu un ņemot vērā apgalvojumu 
atbilstību noteiktiem faktoriem, izslēgti 12 apgalvojumi.  

Rezultātā iegūta 33 apgalvojumu skala – maksimāli oriģinālajai skalai atbilstoša. 



Faktoranalīze 

Rezultāti 

https://ej.uz/hz51  

M-Skalas adaptētā versija veido 8 faktoru struktūru. 

M-Skalas adaptētās versijas faktoru struktūra daļēji atbilst oriģinālam. 

https://ej.uz/hz51


Iekšējās saskaņotības rādītāji 

Rezultāti 

M-Skalas adaptētās versijas iekšējās saskaņotības rādītāji ir vēlamajās robežās. 



Reakcijas un diskriminācijas indeksi 

Rezultāti 



M-Skalas adaptētās versijas reakcijas un diskriminācijas indeksi ir vēlamajās robežās. 



Retesta ticamība 

Rezultāti 

M-Skalas adaptētās versijas testa-retesta ticamība ir augsta. 



M-Skalas adaptētā versija ir piemērota konstrukta mērīšanai kopumā, tomēr mērot 
atsevišķas mistiskās pieredzes kvalitātes, jāņem vērā faktoru struktūras atšķirības no 
oriģinālās M-Skalas. 

 

Lai iegūtu oriģinālam atbilstošu instrumentu, tika nolemts, ka 25 no kopā 33 M-Skalas 
adaptētās versijas apgalvojumiem ir atbilstoši, savukārt 8 nākotnē nepieciešams 
pārskatīt. 

 

Ņemot vērā Latvijas kultūras kontekstu, un to, ka valoda, kas tiek izmantota mistiskās 
pieredzes aprakstīšanai nav vienota un, iespējams, ir atkarīga no garīgās prakses, ko 
indivīds piekopj, būtu nepieciešams veidot pamatoto toriju valodas lietojumam, kas 
ļautu raksturot konceptu mūsdienām un Latvijas kultūrvidei atbilstoši. 

 

Secinājumi un priekšlikumi 



Paldies! 


