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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το ανθρώπινο μυαλό έχει εξελιχθεί να σκέφτεται με τέτοιον τρόπο, που είναι φυσιολογικό 
να υποφέρουμε ψυχολογικά. 

Στην Εποχή του Λίθου, 200.000 χρόνια πριν, η ζωή ήταν αρκετά επικίνδυνη για τους 
προγονούς μας, τους ανθρώπους των σπηλαίων. 

Αν ένας άνθρωπος των σπηλαίων ήθελε να επιβιώσει 

έπρεπε συνέχεια να προσέχει για πράγματα τα οποία μπορεί να τον πλήγωναν ή να τον 
έβλαπταν, 

εάν το μυαλό αυτού του ανθρώπου των σπηλαίων δεν ήταν καλό στην πρόβλεψη, τον 
εντοπισμό και την αποφυγή του κινδύνου. 

Τι της συνέβη; 

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο μυαλό των ανθρώπων των σπηλαίων ήταν πρωτ’ απ’ όλα η 
ασφάλεια... Και εμείς στον σύγχρονο κόσμο την κληρονομήσαμε. 

Τα σύγχρονα μυαλά μας μάς προειδοποιούν συνεχώς για πράγματα που μπορεί να μας 
πληγώσουν ή να μας βλάψουν. 

Το μυαλό του ανθρώπου των σπηλαίων λέει «Πρόσεχε, μπορεί να υπάρχει μια αρκούδα σε 
εκείνη την σπηλιά, μπορεί να σε φάει!» 

«Πρόσεχε, αυτή η σκιά στον ορίζοντα μπορεί να είναι εχθρός από κάποια άλλη φυλή, 
μπορεί να σε σκοτώσει!» 

Το σύγχρονο μυαλό μας, ανησυχεί, προβλέπει τα χειρότερα, αποφεύγει οτιδήποτε σε 
φοβίζει--το άγχος σε όλες τις μορφές του. 

Στην εποχή των ανθρώπων των σπηλαίων, αν επιζούσες από μια αναμέτρηση με μια 
αρκούδα ή έναν λύκο, θα ήταν χρήσιμο να επαναλάβεις στο μυαλό σου την εμπειρία που 
βίωσες. 

Είναι χρήσιμο για το μυαλό σου να επεξεργαστεί τα γεγονότα και να θυμηθεί τι έκανες για 
να επιβιώσεις, ώστε να είσαι καλύτερα προετοιμασμένος την επόμενη φορά. 

Ωστόσο, στον σύγχρονο κόσμο μας επαναλαμβάνουμε διαρκώς επίπονες αναμνήσεις, τις 
υπεραναλύουμε, τις ξαναζούμε, ακόμα και όταν δεν υπάρχει τίποτα χρήσιμο να μάθουμε 
από αυτές ή ακόμα και όταν έχουμε μάθει καλά και πραγματικά το μάθημά μας πολύ καιρό 
πριν. 

Στην εποχή του λίθου, ως άνθρωπος των σπηλαίων έπρεπε να ενταχθείς σε μια ομάδα. 

Αν ήσουν μόνος, θα πέθαινες σύντομα. 

Έτσι, το μυαλό σου σε συγκρίνει με άλλους μέσα στην ομάδα. 

Έχω ενταχθεί; Συνεισφέρω αρκετά; 

Ακολουθώ τους κανόνες; Κάνω κάτι που θα με έδιωχνε από την ομάδα; 

Τώρα, στη σύγχρονη ζωή, συγκρίνουμε πάντα τους εαυτούς μας με άλλους. 

Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε πια σε μικρή ομάδα. 

Οι ομάδες μας είναι τεράστιες σήμερα και κουβαλάμε μαζί μας συσκευές, οι οποίες 
συνεχώς μας τροφοδοτούν με 

εικόνες και ιστορίες ανθρώπων από όλον τον πλανήτη. Αυτή η συνεχής σύγκριση...αυξάνει 
τον φόβο μας ότι θα κριθούμε. 


