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U N U

RELIGIA ªI CREIERUL UMAN

Timpul nostru se remarcã prin minunate împliniri în
domeniile înþelegerii ºtiinþifice ºi prin aplicarea
tehnicã a acestor introspecþii. Cine nu ar fi încântat
de asta? Dar sã nu uitãm cã numai cunoaºterea ºi
abilitãþile nu pot conduce umanitatea cãtre o viaþã
fericitã ºi demnã. Umanitatea are toate motivele
sã-i punã pe cei care proclamã valori ºi standarde
morale înalte deasupra descoperitorilor adevãrului
obiectiv. Ceea ce umanitatea datoreazã personali-
tãþilor ca Buddha, Moise, Iisus valoreazã pentru
mine mai mult decât toate realizãrile minþii iscodi-
toare ºi constructive.

Albert Einstein, The Human Side
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Cui îîi ppasã dde DDumnezeu?

Introducere la o revoluþie neurologicã ºi spiritualã

Dumnezeu.
În America, nu mã pot gândi la niciun alt cuvânt care sã

stârneascã mai mult imaginaþia. Chiar ºi copiii mici care au fost
crescuþi în comunitãþi nonreligioase înþeleg conceptul de Dum-
nezeu, iar când sunt întrebaþi, vã vor desena cu dragã inimã o
imagine — de obicei, proverbialul bãtrân cu pãr lung ºi barbã.
Pe mãsurã ce copiii cresc ºi devin adulþi, propria lor imagine
despre Dumnezeu evolueazã adesea spre imagini abstracte de
nori, spirale, explozii solare ºi chiar oglinzi, în încercarea de a
integra caracteristicile unei realitãþi pe care nu o pot vedea. De
fapt, cu cât o persoanã se gândeºte mai mult la Dumnezeu, cu
atât mai complex ºi mai imaginativ va deveni conceptul, pre-
luând nuanþe unice de semnificaþie, care diferã de la un individ
la altul. 

Dacã îl contempli suficient de mult pe Dumnezeu, se va
întâmpla ceva surprinzãtor în creier. Funcþionarea neuronalã
începe sã se schimbe. Diferite circuite devin active, în vreme ce
altele vor fi dezactivate. Se formeazã noi dendrite, se fac noi
conexiuni sinaptice, iar creierul devine mai sensibil la zone sub-
tile de experienþã. Percepþiile se schimbã, credinþele încep sã se
schimbe, iar dacã Dumnezeu are semnificaþie pentru tine,
atunci Dumnezeu devine neurologic real. Pentru unii, Dum-
nezeu poate rãmâne un concept primitiv, limitat la felul în care
copiii mici interpreteazã lumea. Dar pentru cei mai mulþi
oameni, Dumnezeu este transformat într-un simbol sau o
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metaforã ce reprezintã o paletã largã de valori personale, etice,
sociale ºi universale. ªi, dacã se întâmplã sã lucrezi în domeniul
neuroºtiinþei, Dumnezeu poate fi una dintre cele mai fascinante
experienþe umane care pot fi explorate.

ªtiinþa lui Dumnezeu
În ultimii cincisprezece ani am investigat mecanismele neuro-
nale ale spiritualitãþii cu aceeaºi fervoare cu care un preot îl
contemplã pe Dumnezeu. Unele ritualuri religioase nu fac
decât sã te relaxeze, altele te ajutã sã te menþii concentrat ºi
alert, dar câteva par sã-i poarte pe practicanþi pe tãrâmuri trans-
cendente ale experienþei mistice, unde întregile lor vieþi sunt
schimbate.

Echipa noastrã de cercetare de la Universitatea din
Pennsylvania a demonstrat convingãtor cã Dumnezeu este o
parte a conºtiinþei noastre; cu cât te gândeºti mai mult la
Dumnezeu, cu atât mai mult vei modifica circuitul neuronal
din anumite pãrþi ale creierului. De aceea afirm, cu cea mai
mare încredere, cã Dumnezeu îþi poate schimba creierul. ªi nu
conteazã dacã eºti creºtin sau evreu, musulman sau hindus,
agnostic sau ateu.

În De ce nu dispare Dumnezeu, am demonstrat cã omul are
creierul construit astfel încât sã perceapã ºi sã genereze realitãþi
spirituale.1 Totuºi el nu poate asigura acurateþea acestor per-
cepþii. În schimb, creierul nostru foloseºte logica, raþiunea,
intuiþia, imaginaþia ºi emoþia pentru a-l integra pe Dumnezeu ºi
universul într-un sistem complex de valori personale, compor-
tamente ºi credinþe. 

Dar indiferent cât de mult ne-am strãdui, natura ultimã a
universului continuã sã scape creierului nostru. Deci marea
întrebare rãmâne. Unde îºi are originea viaþa, unde se sfârºeºte
ea, care este scopul ultim pe care îl serveºte? Existã o realitate
spiritualã, sau este numai o invenþie a minþii? Dacã existã
Dumnezeu, atunci aceastã entitate se întinde spre noi precum

Cui îi pasã de Dumnezeu?
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mâna pictatã de Michelangelo pe tavanul Capelei Sixtine? Sau e
exact invers: mintea noastrã se întinde ca sã îmbrãþiºeze un
Dumnezeu care s-ar putea sã fie real sau nu?

Neuroºtiinþa nu a rãspuns încã la aceste întrebãri, dar poate
înregistra efectele pe care credinþele ºi experienþele religioase le
au asupra creierului. Mai mult, ne poate spune cum Dumnezeu —
ca imagine, sentiment, gând sau fapt — este interpretat, ce reac-
þie provoacã, cum este transformat într-o percepþie care este
simþitã ca semnificativã ºi realã. Dar neuroºtiinþa nu ne poate
spune dacã Dumnezeu existã sau nu. De fapt, din câte ºtim noi,
cea mai mare parte a creierului uman nici mãcar nu îºi face griji
dacã lucrurile pe care le vedem sunt de fapt reale. Are nevoie
numai sã ºtie dacã ele sunt utile pentru supravieþuire. Dacã
credinþa în Dumnezeu vã dã un sentiment de confort ºi secu-
ritate, atunci Dumnezeu vã va intensifica viaþa. Dar dacã îl
vedeþi pe Dumnezeu ca pe o zeitate rãzbunãtoare care vã dã o
justificare atunci când faceþi rãu altora, o astfel de credinþã
poate de fapt sã vã dãuneze creierului pentru cã vã motiveazã sã
acþionaþi în moduri social distructive.

Percepþia corectã a realitãþii nu este unul dintre punctele
forte ale creierului. Dupã cum Mark ºi cu mine am subliniat în
Why We Believe What We Believe*, creierul uman pare sã
întâmpine dificultãþi în separarea fanteziilor de fapte.2 Vede
lucruri care nu existã, iar uneori nu vede lucruri care existã. De
fapt, creierul nici mãcar nu încearcã sã creeze o hartã detaliatã a
lumii exterioare. În schimb, selecteazã câteva aspecte, apoi
umple restul cu fantezie, conjuncturã ºi credinþã. Mai degrabã
decât sã fie un obstacol, o astfel de ambiguitate neurologicã ne
îngãduie sã imaginãm ºi sã creãm o lume plinã de lucruri uto-
pice, utilitariste ºi uneori inutile — de la apãrãtori de ochi pen-
tru gãini, pânã la cornee electronicã pentru orbi.

Religia ºi creierul uman
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Când vine vorba sã ne gândim la Dumnezeu, creierele noastre
creeazã o gamã largã de teologii utopice, utilitare ºi uneori inu-
tile — de la sisteme complexe de valori morale pânã la numãrul
de îngeri care pot sta pe vârful unui ac. Dar indiferent cât de
comprehensive devin teologiile noastre, creierul ne este rar
satisfãcut de conceptele ºi imaginile sale despre Dumnezeu.
Rezultatul final al acestei contemplaþii remarcabile a fost crea-
rea a mii de practici ºi credinþe spirituale diferite.

Cu cât îl contemplãm mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai
misterios devine Dumnezeu. Unii îmbrãþiºeazã aceastã ambi-
guitate, alþii sunt înspãimântaþi de ea, alþii o ignorã, alþii o resping
în întregime. Rãmâne însã fapt cert cã fiecare creier uman, înce-
pând din copilãrie, contemplã posibilitatea existenþei tãrâmu-
rilor spirituale. Credincioºi precum Isaac Newton, agnostici
precum Charles Darwin ºi atei precum Richard Dawkins au
luat serios în considerare fascinaþia umanitãþii faþã de Dum-
nezeu, pentru cã, din clipa în care Dumnezeu este prezentat
creierului uman, conceptul neurologic nu va mai dispãrea. 

Au apãrut recent numeroase cãrþi antireligioase — între ele,
The God Delusion, de Richard Dawkins; The End of Faith, de
Sam Harris; ºi God Is Not Great, de Christopher Hitchens —
care argumenteazã cã sunt periculoase credinþele religioase atât
pentru individ, cât ºi pentru societate. Dar cercetarea, aºa cum
vom arãta pe parcursul acestei cãrþi, sugereazã cu tãrie contra-
riul. De fapt nici nu considerãm cã aceºti autori reprezintã
vederile vastei majoritãþi a oamenilor de ºtiinþã ºi a ateilor. De
exemplu, deºi nu sunt religios în mod deosebit, sunt deschis
posibilitãþii cã Dumnezeu s-ar putea sã existe, în vreme ce
Mark, colegul ºi co-cercetãtorul meu, preferã sã priveascã uni-
versul printr-o perspectivã pur naturalistã ºi empiricã. Totuºi
amândoi apreciem ºi încurajãm dezvoltarea religioasã ºi spiri-
tualã — atâta timp cât nu denigreazã vieþile sau credinþele reli-
gioase ale altora.

În ultimii patru ani, Mark ºi cu mine am studiat cum dife-
ritele concepte de Dumnezeu afecteazã mintea umanã. Am
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scanat creierul cãlugãriþelor franciscane care se cufundau în
prezenþa lui Dumnezeu, am înregistrat schimbãrile neurologice
ale practicanþilor budiºti care contemplau universul. Am urmã-
rit ceea ce se întâmplã în creierele practicanþilor penticostali
care invitau Duhul Sfânt sã le vorbeascã prin revelaþia divinã ºi
am vãzut cum creierele ateilor reacþioneazã — ºi nu reacþio-
neazã — când mediteazã asupra unei imagini concrete a lui
Dumnezeu.3

Împreunã cu echipa mea de cercetare de la Universitatea din
Pennsylvania ºi Centrul pentru Spiritualitate ºi Minte, am stu-
diat practicanþi sikhs, sufi, yoga ºi meditatori avansaþi pentru a
localiza schimbãrile neurochimice cauzate de practicile spiri-
tuale ºi religioase. Cercetarea noastrã ne-a condus la urmãtoa-
rele concluzii:

1. Fiecare parte a creierului construieºte o percepþie diferitã
a lui Dumnezeu.

2. Fiecare creier uman îºi adunã percepþiile despre Dumne-
zeu în modalitãþi unice ºi diferite, dând deci lui Dum-
nezeu calitãþi diferite de semnificaþie ºi valoare.

3. Practicile spirituale, chiar ºi când sunt golite de credinþe
religioase, sporesc funcþionarea neurologicã a creierului
în modalitãþi care îmbunãtãþesc sãnãtatea fizicã ºi emo-
þionalã.

4. Contemplarea intensã ºi îndelungatã a lui Dumnezeu ºi a
altor valori spirituale pare sã schimbe permanent struc-
tura acelor pãrþi ale creierului care ne controleazã stãrile
de spirit, dau naºtere noþiunilor de conºtiinþã a sinelui ºi
ne modeleazã percepþiile senzoriale ale lumii.

5. Practicile contemplative întãresc un circuit neurologic
specific ce genereazã starea de pace, conºtiinþa socialã ºi
compasiunea pentru ceilalþi.

Religia ºi creierul uman
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Practicile spirituale pot fi de asemenea folosite pentru
intensificarea cogniþiei, comunicãrii ºi creativitãþii ºi, în timp,
pot chiar schimba propria percepþie asupra realitãþii. Totuºi,
este o realitate pe care nu o putem confirma obiectiv. În
schimb, cercetarea noastrã ne-a dus la concluzia cã trei realitãþi
separate se întrepãtrund pentru a ne oferi un model al lumii:
realitatea care existã în afara creierului nostru ºi douã realitãþi
interne — hãrþi pe care creierul le construieºte despre lume.
Una dintre aceste hãrþi trateazã în mod primordial ºi subcon-
ºtient supravieþuirea ºi întreþinerea biologicã a corpului. Dar
aceastã hartã nu este lumea însãºi; este numai un ghid care ne
ajutã sã navigãm pe teren. Fiinþele umane construiesc, însã, o a
doua realitate internã — o hartã care reflectã conºtiinþa noastrã
conºtientã a universului. Aceastã conºtiinþã este foarte diferitã
de harta subconºtientã formatã de circuitele noastre senzoriale
ºi emoþionale. ªtim cã aceste douã hãrþi interne existã, dar
rãmâne încã de descoperit dacã ºi în ce grad aceste douã realitãþi
interioare comunicã una cu cealaltã.4

Una peste alta, conºtiinþa noastrã reprezintã o realitate care
este cea mai îndepãrtatã de lumea care existã de fapt în afara
creierului. Deci, dacã Dumnezeu chiar existã, ar fi de luat în
calcul trei realitãþi separate: Dumnezeu care existã în lume,
percepþia noastrã subconºtientã a acestui Dumnezeu ºi imagi-
nile ºi conceptele conºtiente pe care le construim în fiecare pãr-
ticicã a lobilor frontal, temporal ºi parietal. Scopul meu a fost
acela de a arãta cã practicile spirituale ne pot ajuta sã construim
un pod peste prãpastia dintre aceste realitãþi interioare ºi exte-
rioare, care ne va purta apoi mai aproape de ceea ce existã de
fapt în lume. Încã nu ºtiu dacã este posibil, dar beneficiile medi-
cale asociate cu meditaþia ºi ritualul religios nu pot fi negate. 

Structura cãrþii
În primele douã secþiuni vom explora corelaþiile neuronale ale
experienþelor spirituale pe care cercetarea noastrã le-a descoperit.

Cui îi pasã de Dumnezeu?
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A treia secþiune este compusã din exerciþii practice pe care
oricine le poate folosi ca sã intensifice procesele fizice, emoþio-
nale, cognitive ºi comunicaþionale ale creierului. 

În Capitolul 2 — „Ai de fapt nevoie de Dumnezeu când te
rogi?“ — vom descrie studiile noastre recente care aratã cum
practicile spirituale îmbunãtãþesc memoria ºi cum pot încetini
deteriorarea neurologicã provocatã de îmbãtrânire. Studiul
nostru asupra memoriei demonstreazã de asemenea cã dacã
înlãturi referirile spirituale, ritualurile religioase vor avea încã
un efect benefic asupra creierului. Vã vom mai arãta, de aseme-
nea, cum sã vã creaþi ºi sã vã personalizaþi meditaþia proprie de
„sporire a memoriei“. 

În Capitolul 3 — „Ce face Dumnezeu creierului tãu?“ —
vom explora varietãþile neuronale de meditaþie ºi rugãciune,
explicând cum pãrþi diferite ale creierului creeazã percepþii
diferite ale lui Dumnezeu. Vã vom spune cum devine Dumne-
zeu neurologic real ºi cum diferite neurochimicale ºi droguri vã
modificã credinþele spirituale.

În Capitolul 4 — „Cum se simte Dumnezeu?“ — vom
împãrtãºi cu voi descoperirile surprinzãtoare de la serviciul
nostru online „Supravegherea Experienþelor Spirituale“. Infor-
maþiile noastre sugereazã cã Dumnezeu este mai mult un senti-
ment decât o idee, cã experienþa spiritualã a fiecãruia este unicã
ºi cã aceste experienþe genereazã adesea stãri prelungite de
armonie, pace ºi iubire. Mai mult, ele au puterea de a schimba
orientãrile religioase ºi spirituale ale oamenilor, ca ºi modul
cum interacþioneazã unii cu ceilalþi. 

În Capitolul 5 — „Cum aratã Dumnezeu?“ — vã vom arãta
ce am descoperit când am comparat desene ale lui Dumnezeu
fãcute de adulþi, cu imagini desenate de copii. Vom explica de
ce unii atei pãstreazã imagini copilãreºti, în vreme ce alþii fac
redãri sofisticate ºi vã vom povesti cum agnosticii tind sã reac-
þioneze când exploreazã noþiunea lor de Dumnezeu. Vã vom
explica, de asemenea, de ce fiecare dintre noi s-ar putea sã aibã
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un singur neuron sau circuit „Dumnezeu“ care se extinde
treptat cu cât contemplãm mai mult ideile religioase.

În Capitolul 6 — „Are Dumnezeu inimã?“ — vom descrie
cum proiecteazã americanii diferite personalitãþi asupra lui
Dumnezeu ºi cum fiecare dintre acestea afecteazã funcþionarea
neurologicã a creierului. Vom mai explica de asemenea cum a
evoluat Dumnezeu cultural, de la o zeitate autoritarã, rãzbunã-
toare, pânã la o forþã plinã de compasiune ºi iubire. Acest
element „mistic“ al lui Dumnezeu afecteazã o parte foarte
importantã a creierului, numitã cortexul cingulat anterior, pe
care trebuie sã îl educãm pe mãsurã ce intrãm într-o lume plinã
de percepþii diferite ale divinului.

În Capitolul 7 — „Ce se întâmplã când se înfurie Dumne-
zeu?“ — vom analiza mai atent pericolele neurologice ale furiei,
fricii, autoritarismului ºi idealismului. Vom mai explica de ce
toatã lumea — credincioºi ºi necredincioºi laolaltã — s-a nãscut
cu un cadru fundamentalist adânc înrãdãcinat în circuitul neu-
rologic al creierului. 

În Capitolul 8 — „Antrenarea creierului“ — vã vom vorbi
despre opt modalitãþi de a vã menþine în formã creierul, din
punct de vedere fizic, mental ºi spiritual. Trei dintre aceste
tehnici sunt direct legate de principiile neurologice ce stau la
baza meditaþiei, dar cred cã unele dintre ele vã vor surprinde,
mai ales cea pe care o bãnuiam a fi esenþialã pentru menþinerea
sãnãtãþii creierului. Toate sunt relativ uºor de fãcut ºi vã vom da
indicii cum sã le integraþi în viaþa voastrã cotidianã. Vã vom
arãta chiar cum vã puteþi excita precuneusul — care ar putea fi
circuitul central al conºtiinþei umane — în mai puþin de ºaizeci
de secunde.

În Capitolul 9 — „Gãsirea seninãtãþii“ — am folosit desco-
peririle cercetãrilor noastre neurologice ca sã creãm un pro-
gram personalizat de „intensificare a creierului“ care vã va
ajuta sã reduceþi stresul, sã deveniþi mai atenþi ºi alerþi, sã
dezvoltaþi o sensibilitate ºi empatie mai mari ºi, în general, sã
vã îmbunãtãþiþi funcþionarea creierului. Vom explica cele 

Cui îi pasã de Dumnezeu?

– 17 –

Stamp



trei principii-cheie ale meditaþiei ºi vã vom cãlãuzi printre
douãsprezece exerciþii pe care le puteþi practica acasã. Sunt
incluse aici trei tehnici diferite de a înlãtura furia, emoþie care
foarte probabil se va amesteca în funcþionarea normalã a
creierului.

În Capitolul 10 — „Comunicare plinã de compasiune“ —
vom integra tehnicile din ultimele douã capitole într-un exer-
ciþiu nou, care poate fi fãcut în timp ce conversaþi cu altcineva.
În mai puþin de cincisprezece minute va începe un dialog intim
plin de compasiune, care submineazã barierele comportamen-
tale pe care le impunem de obicei în situaþii sociale. În acest
moment efectuãm o cercetare bazatã pe scanarea creierului ca
sã analizãm beneficiile neurologice asociate cu exerciþiul
„Comunicare plinã de compasiune“ ºi vã vom arãta cum sã îl
practicaþi cu membrii familiei ºi cu prietenii. Vom mai enu-
mera, de asemenea, douãzeci ºi una de strategii pe care le puteþi
folosi efectiv ca sã vã rezolvaþi problemele interpersonale. 

Explorarea complexitãþii lui Dumnezeu
Unul dintre scopurile principale ale acestei cãrþi este acela de a
ajuta cititorii sã îºi extindã înþelegerea ºi aprecierea practicilor
ºi experienþelor spirituale. În fapt, credinþele religioase sunt
mult mai complexe ºi diverse decât aratã opinia publicã. Din
perspectivã neurologicã, Dumnezeu este o percepþie ºi o expe-
rienþã care se schimbã ºi evolueazã constant în creierul uman, ºi
aceasta implicã faptul cã peisajul spiritual american este practic
imposibil de definit. Nu îl poþi cataloga pe Dumnezeu ca bun
sau rãu. ªi nu poþi intui valorile cele mai adânci ale unei per-
soane numai pe baza crezului ei sau în funcþie de biserica la care
alege sã se ducã. Dacã oamenii ºi-ar da seama cã se vorbeºte de
ceva fundamental personal ºi diferit, poate un grad de neîncre-
dere ar cãdea. 

Deºi studiile noastre s-au centrat în primul rând pe americani,
credem cã aceeaºi diversitate de credinþe religioase existã ºi în
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