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2020 – „Anul omagial al
pastorației părinților și
copiilor“ și „Anul comemorativ
al filantropilor ortodocși
români“
„În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două corăbii
oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Atunci El,
urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze
puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar când a încetat
să vorbească, i-a zis lui Simon: Îndepărteaz-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele
voastre ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea neam trudit şi nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi,
făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. De
aceea, au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Şi au
venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se scufunde. Iar SimonPetru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, înaintea lui Iisus, zicând: Ieşi de la
mine, Doamne, că sunt om păcătos! Căci spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei
ce erau cu el, pentru pescuirea atâtor peşti. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui
Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de
acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul
şi au mers după El“.
(Luca 5, 1-11)

Cum se schimbă creierul în practicarea credinței (II)
„Vă rugăm să ne dați câteva exemple în care neuroplasticitatea este
maladaptativă.
Epilepsia, multe dintre distonii, dintre cele de care mă ocup eu în
“. mod particular, sunt două exemple de neuroplasticitate aberantă. În
epilepsie apar focarele epileptogene, care funcționează la nivelul
creierului la un prag de sensibilitate mai scăzută. Deci, e un exces. De
ce? Pentru că acolo se creează niște sinapse, sau există printr-o
dezvoltare anormală niște sinapse care, funcționând excesiv, generează
o neuroplasticitate locală ce organizează focarul epileptogen.
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Distoniile sunt niște boli în care spontan apar niște contracții
musculare involuntare, tonice, ce imprimă niște posturi anormale ale
unor segmente, ale capului, ale mușchilor feței, ale membrelor. Uneori
sunt generalizate și induc tot felul de posturi diforme. De ce? În cele
mai multe există fie o bază genetică, ce induce o activitate anormală,
fie sunt distoniile secundare, în care apare o leziune în creier ce induce
o astfel de activitate crescută. Activitatea aceasta repetitivă anormală
crescută din diverse motive face ca anumite circuite să lucreze selectiv,
excesiv, și asta duce la boală. Creierul nu are de unde să deosebească
local ce e bine și ce e rău. El este stimulat, sau anumite circuite sunt
stimulate, și acelea se dezvoltă mai bine și creează o activitate care la
un moment dat devine autonomă. Și aceasta, dacă afectează structurile
motorii, inclusiv cortexul, zone de reprezentare de la nivelul scoarței
cerebrale, începe să descarce niște impulsuri care generează diversele
tipuri de mișcări involuntare. Deci, există și situații patologice, așa
cum, dimpotrivă, există și neuroplasticitatea reparatorie, pe care se
bazează o subspecialitate a neurologiei, fascinantă și în plină
dezvoltare azi, și pe care se bazează neurorecuperarea științifică,
științific făcută și înțeleasă după diversele leziuni pe care le poate avea
creierul sau sistemul nervos în general. Pentru că neuroplasticitatea nu
funcțio-nează numai la nivelul creierului, ci și la nivelul celorlalte
structuri ale sistemului nervos central, chiar și la nivelul sistemului
nervos periferic. Să luăm cel mai simplu exemplu. Sunt leziuni ale
unor nervi periferici, traumatice să zicem, și care sunt cunoscute că,
dacă sunt reparate chirurgical la timp, uneori chiar și spontan, duc la
recuperarea segmentului respectiv. De ce? Pentru că apar niște
mugurei, niște colaterale la nivelul acelor nervi ce caracterizează
neuroplasticitatea și care reinervează mușchii care și-au pierdut
inervatia.
Neuroplasticitatea în sine este din nou un fenomen biologic pe care
ni l-a lăsat Dumnezeu protectiv, să repare ceva, dar atunci când repari
în exces, fără să fie nevoie de reparație, apare și neuroplasticitatea
maladaptativă, care duce la boală. Așadar, binele și răul sunt în
balanță. Depinde de situația în care apar și cum sunt utilizate, spontan
de organism sau, uneori, induse de comportamentul nostru.
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Da, din păcate, bolile degenerative nu le putem controla. În multe
dintre aceste boli, neuroplasticitatea reparatorie este profund alterată.
Și acolo funcționează neuroplasticitatea, mai ales în stadiile inițiale, că
de asta bolile neurodegenative au o evoluție lentă. Multe boli
degenerative știm că au o bază genetică, deci, ne naștem cu acele
defecte, dar boala apare târziu, se manifestă clinic târziu, pentru că în
tot timpul acesta creierul este apărat de neuroplasticitate. Atât timp cât
leziunile neurodegenerative nu sunt foarte mari, pentru că se produc
lent și funcțio-nează neuroplasticitatea, creierul le compensează. În
momentul în care raportul acesta între dege-nerescență și
neuroplasticitatea reparatorie este depășit și domină procesul
degenerativ, încep să apară primele semne ale bolii.
Ce se întâmplă în creier când practicăm virtuțile creștine, sănătoase,
cum ar fi empatia, generozitatea sau dragostea? Cum modifică acestea

creierul?
Aici, neuroimagistica și studiile clinice, pe care trebuie să le facem
cu bună-credință, nu cu rea-credință, pentru că altfel ne facem că nu
vedem ceea ce observăm, au demonstrat fără doar și poate, și sunt
studii din ce în ce mai multe apărute în ultimii 15-20 de ani, că
respectarea normelor unor credințe religioase în general, credințe
religioase care se caracterizează prin niște repere între bine și rău,
diferențiază creierele oamenilor. Persoanele credincioase, și s-a văzut
în mod particular la creștinism, dar unele aspecte s-au văzut și la alte
religii, la budhism de exemplu, determină o mai bună organizare a
funcționalității și a relațiilor dintre aceste circuite neuronale despre
care vă spuneam. Și există niște studii recente formidabile, făcute în
centre mari de cercetare din lume, de la cele mai mari uni-versități din
SUA, Europa sau China, foarte puternice în cercetarea din neuroștiințe,
studii care arată destul de clar că la oamenii care au o credință
religioasă constantă, adică trăită, nu doar declarată, există o dominanță
a acelor zone din creierul nostru unde se găsesc nodurile de rețea care
sunt legate prin corelație clinică cu etica binelui, cu altruismul și mai
puțin cu egoismul și cu răul.
Practicarea virtuților creștine în mod particular, poate că și la alte
religii, dar pe cele creștine le știu mai bine eu, practicarea rugăciunii,
practicarea unei meditații în sensul binelui s-au putut corela cu aceste
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modificări foarte interesante legate în mod deosebit de ceea ce numim
creier social. Creierul social se referă la totalitatea rețelelor neuronale
în creierul nostru, legate de un domeniu cognitiv fundamental, care se
numește cogniție socială. Și una dintre particularitățile sau funcțiile
creierului social este empatia, pentru care s-au putut identifica zone
particulare din creier ce intervin în modularea și în funcționarea
empatiei. Altele sunt cele legate de funcțio-nalitatea socială, deci,
capacitatea noastră de a interrelaționa cu semenii, de a anticipa ce se
întâmplă. Empatia aceasta este diferită, de aceea o și definim separat.
Sigur că interferează și cu funcțio-nalitatea socială, dar empatia este
capacitatea noastră socială nu numai de a recunoaște printr-o
comunicare nonverbală a trăirilor semenului nostru cu care intrăm în
contact - că e trist, că e vesel, că îl preocupă ceva -, ci și, în momentul
în care sesizăm, mai ales că este într-o condiție precară de suferință, să
avem și o apropiere față de el și să simțim nevoia măcar psihologic de a
veni în ajutorul lui. Asta este empatia. Este o componentă a cogniției
sociale și începem să avem din ce în ce mai multe cunoștințe despre ce
anume părți din creier sunt implicate în mod deosebit în aceste funcții
ale creierului social.
Empatia se poate dezvolta indiferent de vârstă?
Creierul, în general, are o plasticitate care este valabilă atât timp cât
individul trăiește, cel puțin pe acest pământ, pentru că este partea
materială. Problema este că ni-l înnoim sau nu ni-l înnoim, în funcție
de modul în care ne comportăm noi cu noi înșine. El se înnoiește
biologic și spontan, dar nu într-o manieră la fel de bine organizată, nu
cu aceeași intensitate și nu având aceleași consecințe de valori. Dincolo
de planul biologic, la nivel comportamental, social, moral, ține de noi,
de educația noastră...“
(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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