
 
 

Det mänskliga sinnet har utvecklats till att tänka på ett sådant sätt att det naturligt skapar 
psykiskt lidande. 

 

Du ser tillbaka i stenåldern, 200 000 tusen år sedan, livet var ganska farligt för våra 
grottmänniskaförfäder. 
 

Så, om en grottman eller grottkvinna ville överleva, var deras sinnen tvungna att ständigt 
vara på jakt efter saker som kan skadas eller skada dem. Om den där grottpersonens 
sinne inte var bra på att förutsäga, upptäcka eller undvika fara. 

 
Vad hände med henne? 

 
Standardinställningen av grottan människan sinnet var säkerhet först ... och vi i den 
moderna världen har ärvt detta. 

 
Våra moderna sinnen varnar oss ständigt för saker som kan skada eller skada oss. 

 
Grottmansinnet säger: "Se upp, det kan finnas en björn i den grottan, du kan bli 
uppäten!" 

 
"Se upp att skugga vid horisonten kan vara fienden från en annan klan, kan du få spjut!" 

 
Vårt moderna sinne, då, gör oroande, förutsäga det värsta, undvika allt som skrämmer 
dig - ångest i alla dess olika former. 

 

Tillbaka i grottman dagar, om du överlever ett möte med en björn eller en varg då det är 
bra att spela upp den. 
 

Det är användbart för ditt sinne att gå igenom händelserna och komma ihåg vad du 
gjorde för att överleva, så att du är bättre förberedd för nästa gång. 
 

Men i vår moderna värld går vi om och om igen smärtsamma minnen, bor på dem, 
befriar dem, även när det inte finns något användbart att lära sig, eller lektionen har varit 
väl och verkligen lärde sig för länge sedan. 

 
I stenåldern eran som en grotta man eller grotta kvinna du måste passa in i gruppen. 

Om du är ensam, kommer du snart att dö.  
 

Så, ditt sinne jämför dig med andra i gruppen. Passar jag in? Bidrar jag tillräckligt?  
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Följer jag reglerna? Gör jag något som kan få mig utkastad ur gruppen? Nu i det 
moderna livet jämför vi oss alltid med andra.  

 

Men problemet är att vi inte längre är i en liten grupp. 
 

Våra grupper är enorma idag och vi bär med oss enheter som ständigt matar oss bilder 
och berättelser om människor över hela planeten. Denna ständiga jämförelse ökar vår 
rädsla för att bli dömd eller avvisad, eller inte passa in, eller bara inte vara tillräckligt bra. 
 

Den grottman sinnet säger dig "Du behöver mer mat, du behöver mer vatten, bättre 
vapen, bättre skydd". Grottfolket som levde på detta sätt levde längre och fick fler 
avkommor. 

 
Tyvärr i den moderna världen detta manifesterar som girighet, missnöje, begär, vill, det 
är aldrig tillräckligt, "Jag behöver mer, mer, mer". 

 
Och om allt detta inte var nog dessa stenåldern trodde mönster intensifieras av den 
stora takten och komplexiteten i det moderna livet, vår frenetiska existens, rusar från 
uppgift till uppgift - att aldrig sinande att-göra-lista. 

 
 

Så när ditt sinne börjar göra detta ohjälpsamma saker som alla sinnen gör, kom ihåg att 
det inte är defekt eller onormal. Och det är inte medvetet försöker göra ditt liv svårt. Det 
är helt enkelt att göra det jobb det har utvecklats för att göra: att försöka hålla dig säker 
och rädda dig från smärta. 



 


