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Zdecydowana większość mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej wyraża opinię w 
Panu. Znacznie więcej niż ośmiu na dziesięciu dorosłych w wielu z 18 ocenianych krajów 
deklaruje troskę o Boga, w tym większość w siedmiu krajach, którzy twierdzą, że są 
„zdecydowanie pewni” swojego zdania. Podczas gdy ludzie w całej okolicy są raczej mniej 
skłonni do wyrażania opinii na temat Boga niż mieszkańcy Ameryki Łacińskiej i Afryki 
Subsaharyjskiej, pustka jest zauważalnie niewielka między tymi dwoma niezwykle 
duchowymi regionami a częścią planety który był właściwie niedawno odurzony oficjalnie 
ateistycznym Związkiem. Więcej znajdziesz na stronie - www.prymaswyszynski.pl. 
https://www.prymaswyszynski.pl/ 
 

 
 
W wielu krajach Core i Dalekiego Wschodu wiele osób twierdzi również, że zależy im na raju, 
piekle, magii, przeznaczeniu i obecności serca. Ponadto dominujący punkt widzenia wśród 
uczestników w wielu krajach jest taki, że ich boski podręcznik (czy to Pismo Święte, Koran czy 
Tora) jest w rzeczywistości słowem Bożym, chociaż opinie są w rzeczywistości bardziej 
mieszane co do tego, czy jego własny język obcy musi być faktycznie wzięte praktycznie, 
słowo w słowo. 
 
Większość uczestników powiązanych religijnie na tym obszarze nie traktuje swojej religii 
jako ekskluzywistów. Mniej niż połowa prawosławnych, a nawet katolików w większości 
badanych krajów twierdzi, że ich przekonania religijne są w rzeczywistości jedyną 
prawdziwą wiarą, która wyzwala nieśmiertelność w niebie. 
 
Podsumowując, katolicy są bardziej skłonni niż prawosławni powiedzieć, że polegają na 
niebie, a także na piekle, ideach powszechnie kojarzonych z chrześcijaństwem. Jednak 
religijni ortodoksyjni są w rzeczywistości bardziej skłonni niż katolicy liczyć na złe oko, a także 
cud, zaklęcie, a nawet czary, doznania generalnie nie związane z chrześcijaństwem. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, dziewczęta w Europie Środkowej i Wschodniej mają tendencję do 
prezentowania wyższego poziomu wiary niż chłopcy poprzez liczne postanowienia. A także 
świadomie spokrewnieni dorośli ze znacznie niższym wykształceniem są w rzeczywistości 
bardzo skłonni twierdzić, że ich wiara jest jedyną prawdziwą wiarą, która prowadzi do życia 
wiecznego w niebie. 
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Wiara w Boga jest powszechna, ale wiele z nich jest niższych niż konkretne 
 
We wszystkich 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej objętych niniejszym sondażem 
średni odsetek osób, które twierdzą, że liczą na Pana, wynosi 86%, podobnie jak 89% osób w 
Stanach Zjednoczonych, które twierdzą, że zależy im na „Bogu, a nawet zdrowy rozsądek”. 
Opinia o Bogu jest w rzeczywistości jeszcze bardziej powszechna w Afryce Subsaharyjskiej i 
łacińskich Stanach Zjednoczonych, które mają typowe proporcje 98% i 99%. 
 
Mimo to duże rzesze dorosłych w niemal każdym narodzie skontrolowanym w Europie 
Środkowej i Wschodniej twierdzi, że wierzy w Boga, w tym ponad dziewięciu na dziesięciu w 
Gruzji, Armenii, Mołdawii, a także Rumunii, z większością ortodoksyjną. 
 
Z kolei Estonia, a także Rzeczpospolita Czeska, znajdują się na drugim końcu świata – 
zaledwie 44% Estończyków i 29% Czechów wspomina, że wierzy w Pana. W obu tych krajach 
znaczna część dorosłych (45% w Estonii i 72% w Czechach) określa swoją duchową 
tożsamość jako agnostyk, agnostyk lub „nic szczególnego”. 
 
W całej lokalizacji prawosławni zakonnicy równie często jak katolicy wspominają, że liczą na 
Boga. Dorośli niezrzeszeni świadomie w rzeczywistości znacznie mniej troszczą się o Boga, 
jednak w niektórych krajach znaczna część duchowych „nic” wyznaje ten pogląd. Na przykład 
na Łotwie iw Chorwacji około jeden na pięciu dorosłych niezrzeszonych (22% w obu krajach) 
twierdzi, że troszczy się o Boga. 
 
Kobiety częściej niż mężczyźni twierdzą, że polegają na Panu. Na przykład w Estonii około 
połowa (53%) dziewcząt twierdzi, że liczy na Pana, w porównaniu z jedną trzecią mężczyzn 
(34%). 
 
Z pewnością nie każdy z tych, którzy twierdzą, że polega na Bogu, jest tego pewien. W ponad 
połowie badanych krajów respondenci, którzy twierdzą, że liczą na Boga, w kolejnym pytaniu 
z dużym prawdopodobieństwem przyznają, że są „wystarczająco pewni”, „niezbyt pewni” 
lub nawet „niespecyficzni” w tej kwestii niż powiedzieć, że są „absolutnie specyficzne”. Na 
przykład 25% wszystkich dorosłych Rosjan twierdzi, że są zdecydowanie pewni, że Bóg 
istnieje, w porównaniu z 38%, którzy są stosunkowo konkretni, a także 10%, którzy liczą na 
Pana, ale nie są szczególni. 
 
W 18 ocenianych krajach średni odsetek tych, które twierdzą, że wierzą w Boga z absolutną 
pewnością, wynosi 40%, w porównaniu z podobną ceną 89% w Afryce Subsaharyjskiej. W 
Stanach Zjednoczonych 63% dorosłych wspomina, że są w rzeczywistości pozytywnie 
konkretni w swojej opinii w Panu. 
 
Jeden z badanych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Armenia (79%), a także Gruzja 
(73%) mają najwyższy odsetek dorosłych, którzy są konkretni na temat istnienia Pana. Z 
drugiej strony w Estonii, a także w Republice Czeskiej, tylko 13% g awanturnicy mówią, że są 
„absolutnie konkretni” co do swojej idei Boga; dwie trzecie Czechów (66%) nie dba o Pana w 
ogóle. 
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Katolicy częściej niż prawosławni troszczą się o niebo i do cholery 
 
Znacznie mniej dorosłych w całym regionie twierdzi, że polega na raju i piekle, niż twierdzi, 
że liczy na Boga. Mimo to mniej więcej połowa, a nawet więcej w większości badanych 
krajów twierdzi, że zależy im na raju. W równowadze mieszkańcy Europy Środkowej i 
Wschodniej znacznie rzadziej twierdzą, że polegają na piekle niż na niebie. (Podobny styl — 
to znaczy w rzeczywistości nawet szersza opinia w niebie niż w piekle — istnieje również w 
stanie zjednoczonym). 
 

 
 
Ogólnie rzecz biorąc, w okolicy katolicy bardziej niż prawosławni troszczą się o raj, a nawet o 
piekło. We wszystkich ocenianych krajach typowe wyznania katolików, którzy liczą na niebo i 
do diabła, wynoszą w rzeczywistości odpowiednio 78% i 66%. W przypadku zakonników 
ortodoksyjnych równoważne liczby wynoszą w rzeczywistości 61% i 58%. 
 
Znacznie mniej świadomie niezrzeszonych ludzi polega na niebie i piekle. Dla przykładu, 
jeden na dziesięciu duchowych „nic” w Rosji nie wierzy w raj (11%) i piekło (12%), w 
porównaniu z 60% wśród prawosławnych w Rosji, którym zależy na raju, a także 58%, że 
polegać na chuju. 
 

Ludziom w wielu regionach zależy na cudach, losie i życiu serca. 
 
Pomysł w losie, jak również obecność serca są dość popularne w ocenianych narodach. 
Ogólnie rzecz biorąc, stosunkowo mniej dorosłych wspomina, że polega na magii, ale nadal 
w wielu badanych krajach około pięćdziesiąt procent lub więcej wspomina, że polega na 
magii. 
 
Również kilku niezrzeszonych religijnie dorosłych wyraża ideę w tych niezwykłych 
doznaniach. Na Łotwie, na przykład, 60% niezrzeszonych dorosłych wspomina, że polega na 
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szczęściu (tj. że program życia codziennego jest w rzeczywistości w dużej mierze lub nawet 
całkowicie z góry ustalony), podczas gdy 54% twierdzi, że polega na cudach, a 62% liczy na 
obecność ducha. Również w Czechach 32% duchowych „nic” polega na przeznaczeniu, 27% 
na magii, a 30% na istnieniu duszy. 


