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Flashback,bagaimana kita bisa sampai ke posisi kita pada hari ini? Kita dapat
menceritakan darimana kita memulai hingga berada diposisi ini pada hari ini.,
masing-masing terhubung dari jalur satu cerita ke jalur berikutnya dengan satu
panah. Begitulah cara kita menceritakan kisah kita – poin ke poin dengan panah di
antaranya. 

Apakah ini interpretasi panah, menghubungkan-titik-titik bagaimana sebuah realita
benar-benar bekerja? Jika demikian, maka titik akhir masa depan kita juga dapat
diketahui, bukan berarti kita harus mengetahuinya, tetapi mungkin Tuhan akan —
nasib kita, takdir kita diramalkan di suatu tempat seperti menyelesaikan teka-teki
silang.

Jalan kita ke depan tampaknya memiliki banyak poin kemungkinan, beberapa hal
bisa jadi lebih mungkin daripada yang lain. Kita dapat memprediksi atau menebak
di mana kita akan berakhir tetapi itu tidak ditentukan.
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DSaat kita berada dalam kondisi pikiran yang bertekad lakukan atau kalua tidak bisamati,
itu adalah angan-angan. Kamu tahu itu. Determinisme adalah obrolan ringan, bukan
kenyataan. Pencarian kita untuk penentuan nasib sendiri adalah kita menginginkan
kemampuan untuk memilih jalan kita sendiri ke depan, bukan yang bisa kita lakukan.
Peluang itu nyata. kita dapat berusaha sekali untuk tidak terkena kanker dan tetap
mengidapnya. 

Lebih realistisnya, kita puas dengan hasil
yang lebih simple , mencoba menjaga tujuan masa depan tidak ada jaminan kita bisa, tapi
kita mencoba. Ketika kita tidak puas, 

Ketika kita dengan keras kepala bertekad, kita berpura-pura bisa mengagpainya, bukan
mengerucutkan jalan kita ke masa depan yang kita pilih. Tidak sulit untuk berpura-pura:
Yang harus kita lakukan adalah memikirkan masa depan seperti kita berpikir tentang masa
lalu. kita beralih dari titik A ke X dengan sebuah panah, sekarang kita akan beralih dari X
ke Z dengan Sebuah panah. 

Ini disebut bias flashback. kita pikir masa lalu ditentukan oleh panah, bukan
mengerucutkannya. Seolah kita mengetahui yang akan terjadi padahal sebenarnya, kita
tidak tahu. Bagaimana bisa dengan bias melihat ke belakang, Anda dapat membayar ilusi
panah kita ke depan. "Saya tahu ituakan terjadi, jadi saya tahu ini akan terjadi." Orang
yang sok tahu berkembang pesat pada tingkat patologis bias tinjau balik.

Hidup itu mengerucut, bukan panah. Bahkan masa lalu bukanlah satu anak panah.
Bagaimana kita bisa dari A ke X? Mungkin kita mengambil satu jalan, bukan yang lain,
tetapi meskipun demikian jalan itu mengerucut, bukan jalur satu panah. Sebuah jalan lebar,
jarak yang kita tempuh.

Bahasa memungkinkan ilusi panah. semuanya adalah penyempitan kemungkinan.
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