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Det Mediterende Dyr 
Michael Bang Petersen, Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.  
 
 
Du er i sikkerhed, men du er bange. Ingen vil dig noget ondt, men du er vred. Du burde være 
lykkeligt, men du er det ikke. Menneskelivet er fuldt af paradokser, og et af de største er 
hvorfor angst, stress og depression eksploderer i en verden, hvor vi aldrig har været mere 
sikre, mere frie og mere rige. Hvis den beskrivelse rimer på dig, så fortvivl ikke. For det er 
ikke din skyld. Det er snarere det uundgåelige resultat af 1,8 millioner af års evolution, 
hævder den amerikanske videnskabsjournalist, Robert Wright, i en ny bog. Men heldigvis er 
hjælpen nær: Mediter og du vil blive fri, siger Wright. 
 
Wrights bog bærer den provokerende titel, "Why Buddhism Is True". I strømmen af videnskabelige 
bøger om mindfulness og meditation stikker Wrights bog ud. Den fortæller ikke, hvordan du 
mediterer; den er ikke en gennemgang af de mange empiriske undersøgelser, der tyder på, at 
meditation og mindfulness virker; og den gennemgår ikke slavisk dette og hint hjernecenter, der 
aktiveres, når en buddhistisk munk mediterer på den ene eller anden måde. Alt det handler om, 
hvordan meditation virker. Wright er interesseret i et større spørgsmål: Hvorfor virker meditation? 
Wrights svar er, at centrale dele af buddhismen er sand i helt naturvidenskabelig forstand. 
Buddhismen er ikke kun sandheden, og den er slet ikke helt sandheden (nej, du behøver hverken at 
frygte for dæmoner eller at blive reinkarneret som myre). Men der er sandhed nok i buddhismens 
bevidsthedsfilosofi til, at vi alle bør tage den seriøst. Og Wright er ikke hvem som helst. Han er 
tidligere Pulitzer-finalist indenfor videnskabsjournalistisk og har skrevet flere bestseller-bøger om 
menneskets natur fra et evolutionspsykologisk perspektiv. Og det er præcist dette 
evolutionspsykologiske blik, han bruger til at dissekere tre af buddhismens mest centrale budskaber: 
(1) Dit liv er lidelse; (2) "du" eksisterer ikke; (3) og det gør "det" du higer efter eller frastødes af 
heller ikke. Darwin er, ifølge Wright, Buddhas sandhedsvidne. 
 Ifølge evolutionsbiologien er du og jeg intet andet end maskiner, bygget og styret af vores 
gener for, at vi kan hjælpe dem med at blive spredt. For at sprede vores gener behøver vi en lang 
række ting herunder status, kalorier, sex. Fordi sådanne ting er hensigtsmæssige fra et evolutionært 
perspektiv bør vi opleve nydelse, når vi får fat i dem. Men lykken skal være kortvarig og den 
forventede lykke skal dermed være større end den faktiske lykke, når målet indfries. For vi 
overlever og reproducerer os langt bedre og langt mere, hvis vi konstant er på jagt efter andet og 
mere. De ting, som vi mennesker stræber efter - en forfremmelse, en chokoladebar, den søde 
nabopige - vil derfor altid kun skabe korte glimt af lykke, uanset hvor attraktive og mættende de 
måtte se ud. De historier, som vores følelser fortæller os om, hvad der vil ske, hvis vi når målet, er 
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netop kun dette: historier, eller illusioner, der er skabt til at få os til at følge følelsen. Det er i den 
forstand, at "det", som vi stræber efter, ikke eksisterer.  
 Evolutionen er ikke interesseret i vores lykke, kun i vores overlevelsesevne. Og derfor er 
livet lidelse. Men selvom lidelse er menneskedyrets grundvilkår, eksploderer lidelsen særligt for det 
moderne menneske. Vores hjerne er bygget til et liv i små grupper af jægere og samlere, men der 
lever vi ikke længere. Vi står overfor en lang række nye situationer, der trykker voldsomt på vores 
følelsesmæssige knapper: At holde præsentationer foran foredragssale fulde af fremmede og at 
interagere med folk, vi ikke kender i trafikken, i køer og på internettet. Intet af dette gjorde vores 
forfædre, og vores følelsesmæssige systemer er ikke bygget til at fungere som gode guides i disse 
situationer. Derfor gruer vi med bankende hjerte for foredraget, eller derfor ulmer vreden i trafikken 
over ham der i Audien, der ikke giver plads. Selvom de følelser gør mere skade end gavn (ikke 
mindst for den, der føler dem). 
 Vi lever i dag i overflodssamfund med konstant mulighed for her-og-nu behovsopfyldelse. 
Sociale medier, hvor likes kan jagtes dag og nat; butikker, der bugner af slik og chips; og et 
internet, der flyder over med porno. At have en sødtand var ikke en evig kilde til problemer for 
vores forfædre, for der var ingen bugnende supermarkedshylder til konstant at friste. 
Overflodssamfundet er særligt problematisk, når det ses i sammenhæng med det sidste centrale 
budskab i buddhismen: at "du" ikke eksisterer. Det kan lyde spøjst, men er måske den mest 
veldokumenterede pointe i Wrights bog ud fra moderne psykologi og neurovidenskab. Din 
fornemmelse af at have et "selv", et være et fuldt integreret hele, er forkert. Sindet er snarere en 
mosaik af utallige små afgrænsede følelsesmekanismer med hver deres strategi for at fremme din 
krops overlevelse og reproduktion. Din bevidsthed gør i sig selv intet. Hvad du oplever her og nu af 
følelser er ikke noget, som "du" - din bevidsthed - har besluttet, men er blot den nuværende 
konsensus blandt utallige selvstændige psykologiske systemer for, hvad der er hensigtsmæssigt. I 
den forstand er "du" en illusion. Når du føler, at "du" bare må have den Marsbar, så er det en 
illusion i den forstand, at det blot er ét af mange forslag, der rumsterer rundt inde i din hjerne - og 
dermed ikke forslag, som du nødvendigvis behøver identificerer dig med eller følge. Samtidig er det 
væsentligt, at vores følelsesmekanismer er underlagt en række komplicerede feedback-processer. 
Har ét sæt af mekanismer vundet kæmpen om din adfærd én gang, har de større muligheder for at 
trænge igennem næste gang. I et overflodssamfund træner vi med andre ord vores sind til at give 
efter for de mekanismer, der skriger på kortsigtet behovsopfyldelse. Og dermed eksploderer 
lidelsen, og folkesygdomme som stress og ADHD-lignende problemer med impulskontrol bliver 
symptomerne.  
 Buddhismens problemdiagnose er korrekt og det er buddhismens løsning også, ifølge 
Wright. Sæt dig på en pude, følg dit åndedræt og vend tilbage til åndedrættet, hver gang dine tanker 
vandrer. Wrights foretrukne forklaring på effekterne af meditation er, at det træner vores evne til 
ikke at reagere på vores følelser, og på den måde kan vi med tiden se igennem illusionen om selvet 
og de historier, som vores følelser spinner. En af udfordringer ved denne forklaring er, som Wright 
selv bemærker, at det øjensynligt ikke er alle følelser, som vi føler mindre af igennem meditation. 
Vrede, ængstelse, misundelse reduceres, men det sker ikke i samme grad for eksempelvis 
medfølelse. Et sandsynligt bud, som Wright ikke får udfoldet i samme grad, er, at meditation også 
øger evnen til introspektion, evnen til at overvåge og "lytte" til sig eget indre liv. Følelser som vrede 
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og angst er følelser, som naturlig selektion har bygget for at skabe her-og-nu-reaktioner. De larmer 
og kræver opmærksom. Medfølelse og andre følelser, der flugter med langsigtede mål, er derimod 
rolige følelser, med den skotske filosof David Humes ord. At holde fast i medfølelsen, mens vrede 
eller angst buldrer løs, kræver, at man kan lytte godt efter. Men kan man det, kan man i højere grad 
sige nej til Marsbaren og styre sin adfærd i retning af de mål, der gavner på lang sigt.  
 Set fra et evolutionspsykologisk perspektiv er det mest interessante dog ikke hvorfor 
meditation virker, men hvorfor et dyr skabt til reproduktion og overlevelse overhovedet kan finde 
på at sætte sig på en pude og følge sit åndedræt i halve og hele timer. Her er vi ved bogens svageste 
punkt. Wright beskriver meditationen som et oprør mod vores egen natur. Men et mere stringent 
evolutionspsykologisk argument ville være, at meditationen er visse dele af vores naturs oprør mod 
andre dele. Meditation er et trick, som de mekanismer, der fokuserer på langsigtet 
behovsopfyldelse, tager i brug mod de mekanismer, der fokuserer på her-og-nu behovsopfyldelse. 
På samme måde som vores forfædre tålmodigt begyndte at sy tøj for at kunne bevæge sig ind i 
koldere klima, kan vi måske se meditation som en kulturel teknologi, der sætter os i stand til at leve 
i en anden form for nyt klima: store massesamfund med konstante fristelser. I den forstand er det 
måske ikke tilfældigt, at den historiske Buddha var en indisk prins. Tættere på et liv med first world 
problems - og en erkendelse af de psykologiske konsekvenser - kom man nok ikke for 2500 år 
siden, da buddhismen blev grundlagt. 


