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Stimate doamne, stimați domni, 

 

avem plăcerea să vă adresăm călduroasa invitație de a participa la Conferința Europeană de 
Medicină și Spiritualitate Creștină ce se va desfășura în orașul München, Germania, în perioada 15 – 17 
noiembrie 2019, sub binecuvântarea PS Episcop Vicar Dr. Sofian Brașoveanul – Arhiepiscopia Germaniei, 
Austriei și Luxemburgului. 

 

CONTEXT, PREMIZE  

 

Cercetările medicale din ultimele trei decenii, au scos la iveală tot mai multe conexiuni existente între 
diversele planuri ale existentei personale și comunitare pe de o parte, și starea de sănătate de partea 
cealaltă. Mediul în care trăim, obișnuințele, condițiile de muncă, pattern-urile cognitive și emoționale, felul în 
care obișnuim să interpretăm situațiile de viață, relațiile noastre cu semenii, raporturile cu natura, toate 
contribuie în mod considerabil la calitatea vieții și a sănătății. Domenii precum psihoneuroimunologia, 
medicina comportamentală sau psihologia sănătății, au determinat o deschidere tot mai mare și preocupări 
științifice tot mai concrete susținute pentru evaluarea diverselor elemente prezente în câmpul vast al 
practicilor și activităților omenești cu relevanță medicală. 

În același timp, cercetările medicale din ultimele decenii au furnizat numeroase rezultate care scot 
la iveală capacitățile regenerative și o remarcabilă plasticitate a ființei omenești, de la plasticitatea sinaptică 
auto-indusă, la modificarea expresiilor genetice, ori la plasticitatea telomerilor, elemente atât de strâns legate 
de diversele aspecte ale vieții, de dispoziția psiho-emoțională, conectivitatea socială, calitatea relației medic-
pacient, dar și de credința sau preocupările spirituale ale pacientului. În același timp, aceste rezultate au scos 
la iveala și importanța conduitei pacientului, rolul decisiv al comportamentului acestuia și al implicării sale în 
acțiunile terapeutice. 



Toate aceste descoperiri evidențiază o convergență din ce în ce mai strânsă între medicină și 
spiritualitate, justificând inițiativele de dialog și explorarea interdisciplinară, precum și abordările integrative, 
cum este aceasta propunere pe care o supunem atenției Dvs. 

În acest context, dialogul dintre medicină și spiritualitate creștină, devine nu numai necesar, dar și 
inevitabil. Pentru spațiul european însă, viața Bisericii lui Hristos și cea a spiritualității creștine constituie un 
fundament pe care s-au constituit istoric inițiative cu caracter medical și filantropic. În plus, impresionantele 
resurse de semnificație și înțelesuri edificatoare de care dispune creștinismul, ca și practicile spirituale 
reprezintă conținuturi care trebuie puse în legătură nu numai cu dimensiunea personală / individuală, dar și 
cu cea de grup social a vieții. 

 

TEME ȘI PROIECTE 

 

Dorim ca această Conferință, desfășurată cu binecuvântarea Prea Sfințitului Sofian, să inaugureze 
platformă de dialog și cercetare “European Network for Medicinine and Christian Spirituality”, care să 
permită tuturor celor interesați, audierea unor prezentări cu tematică specifică și dezbateri referitoare la 
posibilitățile concrete de colaborare și promovare a dialogului dintre spiritualitatea creștină și științele 
medicale, în spațiul european. 

Pe lângă intervențiile celor înscriși, intenționăm să dezbatem trei mari proiecte care vizează: 

 Editarea unei reviste online de Medicină și Spiritualitate, o publicație care să urmărească 
promovarea tematicii interdisciplinare din acest domeniu și care să devină, în 3-5 ani, o 
publicație BDI;  
 

 Structurarea unui eveniment internațional anual, Conferința Europeană de Medicină și 
Spiritualitate Creștină, destinată medicilor și profesorilor din universitate, cu diferite profile / 
specializări, care să pună în circulație acele date și rezultate ce evidențiază convergența 
universului medical pe de o parte cu practicile vieții creștine pe de altă parte; 
 

 Organizarea unui calendar anual de workshop-uri și școli de vară, în țară sau în străinătate 
desfășurate pe lângă mănăstiri, sau în decoruri cu valențe sanogene, care să vizeze 
prelegeri și/sau experiențe structurate de învățare (training-uri), privind practici cu impact 
semnificativ în abordarea pacientului și în consolidarea stării de sănătate. 

 

ÎNSCRIERI,  

Pentru a putea beneficia de un dialog cât mai fructuos și de o simbioză cât mai armonică ȋntre 

medicină și spiritualitatea creștină, pe parcursul programului Conferinței din München, adresăm tuturor 
participanților invitația de a se înscrie cu lucrări tematice având caracter științific – medical, care sa fie însă 
cât mai strâns corelate de spiritualitatea creștină.  

Formatul de prezentare al lucrărilor va fi în powerpoint, conținutul acestora fiind în limba română, iar 
în continuare vă comunicăm regulamentul de înscriere pentru prezentarea lucrărilor. 

 

 



Taxa de participare 

 

- 50 €  Plata se va efectua în contul: 
CBROM - Cont curent: 
Rumänische Orthodoxe Metropolie-Kirchnzentrum München 
Liga Bank Regensburg 
IBAN: DE76 7509 0300 0005 1307 35 BIC: GENODEF 1M05 
Scop: Taxă participare Conferința (15-17noiembrie 2019) 
 

INFO PENTRU SPEAKERI 

Pentru comunicarea temelor, participanții care intenționează să se înscrie cu lucrări științifice, sunt 
rugați să trimită în prima etapă un scurt rezumat în care să se specifice: titlul lucrării, iar în 2, 3 fraze să 
prezinte tema abordată ca și zona de confluența dintre medicină și spiritualitatea creștină la care se 
face referință.  

Titlul prezentărilor ca și rezumatul foarte concis al lucrărilor, rugăm să fie trimis până pe data 
de 20 octombrie 2019 pe următoarea adresă de poștă electronică:  

E- mail: cosmina.t.rahaian@gmail.com . 

Pentru finalizarea înscrierii lucrărilor, participanții sunt rugați ca până la data de 1 Noiembrie 

sa pregătească un abstract final de 250 de cuvinte în limba română și în limba engleză, în care să 

specifice în afară de titlul și autorul / autorii lucrării și corelația dintre medicină și credința creștină 

Autorii sunt de asemenea invitați să anexeze bibliografia lucrării precum și un număr de 5 
slide-uri reprezentative în limba română (format powerpoint), din întreaga prezentare a lucrării. 

 

CALENDARUL SUBMIT 

Varianta finală a lucrărilor va fi trimisă așadar de către participanți pentru cea de a 2-a etapa a 
înscrierilor lucrărilor, până pe data de 1 noiembrie 2019 la aceeași adresă de  

E- Mail: cosmina.t.rahaian@gmail.com . 

Va urma apoi o etapă de selecție a lucrărilor, care va fi făcută de o echipă de evaluare din cadrul 
bordului de organizare a Conferinței, iar după finalizarea acestei selecții, participanții vor fi înștiințați cu privire 
la rezultatul acesteia. 

Lucrările acceptate vor fi încadrate apoi în secțiuni de lucru, ce vor fi stabilite în funcție de profilul și 
conținutul temelor abordate. 

În speranța că invitația noastră de a lua parte la Conferința de Spiritualitate Creștină și Medicină din 
München vă va trezi interesul și dorința de a participa, sperăm, într-un număr cât mai mare, vă mulțumim 
anticipat pentru cooperare și vă așteptăm la înscrieri. 

Cu stimă și prețuire 

 

Echipa organizatorică a Conferinței Europene de Medicină și Spiritualitate Creștină 
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