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Cum se schimbă creierul în practicarea credinței 
„Tot mai multe cercetări din domeniul neuroștiințelor au ajuns la 

concluzia că practicarea credinței schimbă elemente importante la nivelul 

creierului. Contemplarea intensă și îndelungată a lui Dumnezeu și a altor 

valori spirituale pare să schimbe permanent structura acelor părți din 

creier care ne controlează stările de spirit, dau naștere noțiunilor de 

conștiință a sinelui și ne modelează percepțiile senzoriale ale lumii. Un 

dialog cu regretatul medic neurolog, profesor și academician Ovidiu 

Alexandru Băjenaru despre cum îl schimbă pe om bucuria, despre efectele 

neuroplasticității și despre schimbările neuronale în practicarea credinței.  

Ce se întâmplă în creier când vorbim despre experiențele vieții, cum ar fi 

experimentarea plăcerii sau a bucuriei? 

Ambele au rădăcini puternice în mecanismele noastre fiziologice. Senzațiile 

plăcute, integrate într-un anume fel, pot provoca bucurii, însă plăcerea, în 

sensul conceputului fiziologic, este generată întotdeauna de un factor extern, 
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fără să implice neapărat un aspect al spiritualității. Bucuria este o trăire a unui 

sentiment pozitiv, conștientizat și înțeles cu un mare conținut de raționalitate și 

care ține foarte mult în special de zona neurocognitivă a funcționalității 

creierului nostru. De aceea, sunt situații, aparent paradoxale, în care oamenii, în 

momente dramatice de multe ori, pot să resimtă bucuria chiar în contextul în 

care numai plăcere din punct de vedere fizic nu simțeau, uneori chiar durere. 

Ne gândim aici, de exemplu, la experiența oamenilor credincioși, care au trăit 

bucuria apropierii de Dumnezeu în contextul chinurilor din pușcăriile politice 

comuniste. Este cea mai bună exemplificare pentru o astfel de asociere, dovadă 

că sunt două lucruri complet diferite. Plăcerea este foarte mult studiată și e mai 

ușor s-o studiezi și din punct de vedere experimental, și pentru că ea este 

legată efectiv de o anumită activitate sinaptică, niște structuri ale creierului ce 

generează senzația de plăcere, determinată în cele din urmă de eliberarea unor 

substanțe chimice din organismul nostru care se numesc endorfine și care 

acționează în același loc în care acționează și substanțele opioide. Se mai 

numesc și opioide endogene, legate de un anumit mecanism care are și el rolul 

lui biologic stimulativ, cunoscut sub denumirea de circuit de recompensă. Acela 

în care individul biologic - un om sau un animal inferior omului - are, în 

contextul unei experiențe bune, o senzație ce îi determină plăcerea și care este 

stimulatorie și o memorează. Îl ajută să rețină acel tip de activitate, pentru ca în 

situații similare să se comporte la fel, ceea ce până la o anumită limită ne ajută 

să ne adaptăm cu mai multă ușurință, să ne însușim cu ușurință lucrurile care 

pot să fie utile în viața noastră. De exemplu, plăcerea de a învăța. Uneori avem 

chiar o senzație de plăcere când învățăm ceva, nu numai că ne bucurăm. Unii 

poate nu se bucură, dar au o senzație plăcută și, dacă înveți cu plăcere, reții și 

mai ușor. Acesta este sensul bun al plăcerii. Din păcate, plăcerea are și versantul 

negativ, pentru că, în momentul în care plăcerea este căutată excesiv, se 

creează dependență și mecanismele de dependență, care sunt atât de 

dramatice. Toate consecințele lor sunt cauzate de fapt de un exces al solicitării 

acestor circuite de recompensă. Ceva asemănător se întâmplă la pacienții care 

dezvoltă diverse toxicomanii, tocmai pentru că stimulează acele structuri din 

creierul nostru care creează, prin utilizarea diverselor droguri, ulterior și prin 

alte mecanisme, dependența fizică, nu numai dependența psihică.  

Aici nu este vorba numai de substanțe, pentru că astăzi avem experiențe 

care ne descoperă tot felul de alte dependențe ce urmează același mecanism 

legat de plăcere. De exemplu, dependența de telefon, dependența de 

calculator etc. Neuroplasticitatea este un fenomen biologic bun, dar care 
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uneori este maladaptativ. Și aici se întâmplă, de fapt, printr-o utilizare 

excesivă, un fenomen maladaptativ al neuroplasticității care creează niște 

sinapse preferențiale ce duc la obținerea unui rezultat - plăcerea, dar care are 

consecințe negative din punct de vedere biologic și psihic asupra 

organismului nostru. Trebuie să înțelegem foarte bine. În timp ce bucuria, 

adevărata bucurie, nu va duce la nimic rău, tocmai pentru că ea ține de o sferă 

înaltă, aceea a cognitivității, este legată de procese corticale foarte elaborate, 

care țin de aspectele mintale ale înțelegerii, ale rațiunii, și apare reacția 

afectivă, firească. Pentru că are și o componentă afectivă, nu numai cea 

cognitivă propriu-zis, dar generată de înțelegerea a ceva bun, a ceea ce ne 

produce această bucurie. Pentru că, de fapt, rațiunea și reacțiile emoționale, 

dispoziția, afectul nostru sunt două componente care funcționează foarte 

strâns una cu cealaltă, nu sunt separate, cel puțin în condiții normale“.   
Care sunt factorii care declanșează adicții? Evoluția rapidă a societății, 

schimbarea valorilor de referință se numără printre aceștia? 
Fiecare și toți la un loc. Dacă e să ne gândim în istorie, oamenii 

dezvoltau mai puțin procese adictive, pentru că regulile sociale, regulile de 
comportament social erau de asemenea natură, încât nu favorizau foarte 
mult adicția. Fenomene adictive erau și atunci, dintotdeauna a fost adicția, 
dar pe măsură ce societatea a evoluat în timp, asta nu înseamnă că a 
evoluat calitativ neapărat, s-au indus comportamente care au creat cu mai 
multă ușurință adicția. Pentru că dezvoltarea tehnologică, de exemplu, care 
este extraordinară și care a adus foarte multe avantaje omenirii, are și niște 
componente negative dacă nu este folosită cum trebuie, pe niște principii 
comportamentale, morale. Așadar, dacă eu ca producător de așa ceva 
cultiv foarte mult utilizarea anumitor instrumente, ca telefonul sau 
calculatorul, sau altele, pentru a-mi crește vânzările, fac propagandă pentru 
că îți fac viața mai ușoară, pentru că totul devine mai comod etc. Și se 
cultivă foarte mult comoditatea și nu obținerea a ceva, a unei bucurii că ai 
realizat ceva și chiar a unei plăceri că ai realizat ceva prin muncă și prin 
efort. Sigur, comoditatea psihologică e mai ușor acceptată, dar când 
această comoditate este mult propovăduită, evident că depinde de un 
factor psihocomportamental, de un factor social care favorizează adicția de 
o sumedenie de obiceiuri, repet, față de anumite alimente, obiecte, 
favorizează diverse comportamente ce duc la adicție. Acestea, în foarte 
mare măsură, probabil că nu întotdeauna, din nefericire au în spate și niște 
interese foarte lucide, pentru că obiectele și lucrurile utilizate și care 

creează adicție înseamnă vânzări și profit. Va urma!  
(Interviu realizat în cadrul emisiunii „Lumina cunoștinței” la Radio TRINITAS, 31 ianuarie 2020) 

(Narcisa Balaban Urucu, Ziarul Lumina, 07 Septembrie 2020) 
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EVENIMENTE PAROHIALE 
• Luni, 1 septembrie, chiar în prima zi a noului an bisericesc, părintele 

Octavian Pelin a împlinit 44 ani de diaconie, iar marți, 2 septembrie, 44 de ani 

de când a fost hirotonit preot. O întreagă viață dedicată Domnului și semenilor! 

Și tot la un 1 septembrie, dar în anul 1987, părintele Octavian Pelin a devenit 

preot al Bisericii Vovidenia. Sunt, așadar, 33 de ani pe care părintele Octavian   

i-a dedicat Parohiei Vovidenia, cea care i-a devenit casă și familie! 

În ziua aniversară, după Taina Sfântului Maslu, credincioșii prezenți au 

transmis un gând bun și un cuvânt de recunoștință pentru părintele Octavian. A 

luat cuvântul părintele Ioniță Lupoae care a transmis un mesaj de felicitare. 

Îi dorim părintelui Octavian Pelin sănătate trupească și sufletească, 

înţelepciune de la Domnul ca să păstorească şi în continuare tot cu aceeaşi 

râvnă duhovnicească pe care o poartă pentru toţi binecredincioşii. 

• Marți, 8 septembrie, în zi de sărbătoare a Nașterii Maicii Domnului, a avut 

loc sfințirea noii icoane a Maicii Domnului cu Pruncul, situată la intersecția 

dintre străzile Gării, Alexandru Ioan Cuza şi Mihai Bravu, în zona scării 

monumentale, cunoscută de gălățeni sub numele de “scara Moruzi”. 

Construită în 1874, pe timpul lui Alexandru D. Moruzi, scara monumentală 

este printre puţinele amintiri ale Galaţiului de altădată. 

Sfințirea a fost săvâșită de către preoții parohiei Vovidenia, în prezența a 

numeroși credincioși care au ținut să fie prezenți la acest moment deosebit. 

Inițiativa montării unei noi icoane în firida scării Moruzi aparține enoriașelor 

noastre: Ana Liliana Zaharia și Cleopatra Dragoș, iar la efectuarea lucrării au 

contribuit, financiar sau prin muncă și alți credincioși ai parohiei. Le mulțumim 

tuturor! Mulțumim de asemenea și domnului inginer Bujoreanu, care a realizat 

ușa ce protejează icoana, precum și doamnei Cristina Petcu pentru imprimarea 

icoanei. Maica Domnului să vă răsplătească dragostea, să vă binecuvinteze și să 

vă ocrotească!           Pr. Gabriel Ioan Pelin, Iuliana Sbîrnea

                

    
 

Parohia Vovidenia  
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