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tekst: Katarzyna Kamińska

Chcę mieć wybór
Chcę wolności

Chcę mieć wpływ na moje życie i moją przyszłość

ale

Czy to, co wybiorę, będzie najlepsze dla mnie?
Czy nie popełnię błędu, idąc w prawo, a nie w lewo?

Lęk, odpowiedzialność, frustracja, uzależnienie

SZTUKA

WYBORU

WELLNESS

Sztuka wyboru, sztuka naszych czasów, 
gdzie każda czynność, którą wykonuje-
my, każda rzecz, którą nabywamy, poja-
wia się w  rozlicznych wersjach. Jeden 
kolor ma 100 odcieni, a ty masz wybrać 
ten najwłaściwszy dla siebie. Podejmując 
decyzję, chcemy służyć naszemu dobru 

i dobru naszych najbliższych. Jeżeli rzeczywiście uda nam się 
osiągnąć zamierzony cel, to chcemy jeszcze więcej – niejako 
uzależniamy się od przyjemnego uczucia wygranej i za wszelką 
cenę unikamy tego, co jest jego przeciwieństwem. 

W rezultacie jest to nieustające staranie się i walka o utrzy-
manie osiągniętego statusu. Pozostałe po tym pole bitwy z bie-
giem czasu staje się suchą i nieurodzajną ziemią, na której, 
pomimo naszych chęci i starań, nic już nie rośnie. 

Tego typu problemy mają już swoje nazwy w psychologii.
Pojawiły się terminy takie jak satysfakcjonaliści i maksymaliści. 
Pierwszy zarezerwowany jest dla osób, dla których doko-

nywanie wyborów nie stanowi większego problemu. Natomiast 
drugi przynależy do osób, dla których niemal każda decyzja 
może się już stać nie lada wyzwaniem. 

Reprezentatywna grupa psychologów stworzyła nawet kilka 
lat temu skalę maksymalizacji, badającą tendencję zachowań 
w tej materii. Jedno z określeń przyporządkowujących do grupy 
maksymalistów brzmi:

„Często fantazjuję o życiu, które byłoby zupełnie inne od 
mojego. Maksymaliści spędzają więcej czasu niż satysfakcjona-
liści na rozmyślaniach o swoich »nieprzebytych drogach«. (…) 
Maksymaliści w mniejszym stopniu delektują się wydarzeniami 
pozytywnymi niż satysfakcjonaliści i nie radzą sobie także (jak 
sami przyznają) z wydarzeniami negatywnymi.”*

      
W buddyzmie istnieją trzy ideały, trzy klejnoty:
•  Klejnot Buddy
•  Klejnot Dharmy
•  Klejnot Sanghi

Nasze życie jest klejnotem, aczkolwiek często nieuświado-
mionym. Przypomina to trochę żyjącego w nędzy bogacza, któ-
ry nie wie, że taki skarb posiada.

I tak, Klejnot Buddy to życie uznane z perspektywy Abso- 
lutu, którego poszukujemy całe życie, ale nie możemy go doj-
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rzeć, bo jest częścią nas samych. Ten objawia się w dharmie, 
będącej rzeczywistością relatywną, w której możemy dostrze-
gać i widzieć. W kontekście wyborów będziemy mówić o tych 
dwóch klejnotach, które stanowią dwie różne perspektywy, dwie 
strony tego samego medalu. 

Z punktu widzenia dharmy może się wydawać, że istnieje 
wybór, że mamy moc sprawczą – dokonując tych „dobrych” 
decyzji, idziemy np. na sesję jogi, rozpoczynamy studia pody-
plomowe o określonym kierunku, kończymy związek, który 
nam nie służy, itd.

Z perspektywy buddy, nie ma żadnej możliwości wyboru. 
Wszystko jest takie, jakie być powinno – to idealna manifesta-
cja każdej minuty naszego życia. Nie może być ani lepiej, ani 
gorzej, tak po prostu jest. 

Jako istoty ludzkie, często znajdujemy się pomiędzy tymi 
dwiema skrajnościami.

„Jeżeli spojrzymy na rzeczywistość buddy i dharmy z dalszej 
perspektywy, dostrzegamy, że jedynym wyborem, jakiego 
możemy dokonać, jest brak wyboru. To jest nasza droga, nie 
możemy posiąść życia kogoś innego. Jedynym rozwiązaniem 

KATARZYNA KAMIŃSKA – nauczycielka współpracująca 
z Joga Saska Kępa w Warszawie. Prowadzi sesje Wilderness 
Yoga w Zawoi. Uczennica mistrza zen Genpo Roshiego.

Z PERSPEKTYWY EKSPERTA 
W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII:

Psychoterapeuta Olga Kłoda-Krajewska

Wyborów dokonujemy codziennie, jest ich masa. Część 
naszych decyzji jest świadoma, a inna nie. Żeby móc 
czuć się komfortowo z tym, co wybierzemy, dobrze jest 
odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Czego potrzebuję? 
Jakiego efektu oczekuję? Jakie mogą być 
konsekwencje moich decyzji? A także – na ile jestem 
gotowa/gotowy na nieprzewidziane ich skutki? 
Oczywiście, im ważniejsza to decyzja, tym więcej czasu 
i uwagi jej poświęcimy. Dobrze jednak pamiętać, że nie 
na wszystko mamy bezpośredni wpływ, nie wszystko 
jesteśmy w stanie przewidzieć i kontrolować. 

I tu pojawia się pytanie: Na ile jestem w stanie wziąć 
odpowiedzialność za swoje wybory i konsekwencje 
z nimi związane? Na ile mogę mieć wewnętrzną zgodę 
na to, że coś może pójść nie po mojej myśli?

Osoba dojrzała psychicznie potrafi lepiej poradzić 
sobie z emocjami, które w takich sytuacjach mogą się 
pojawiać (złość, zawód czy frustracja). 

jest wybór życia. Jeżeli tego nie dokonamy, będziemy stawiać 
opór, nasz byt stanie się nie do zniesienia. Kiedy pozwolimy 
naszemu życiu płynąć w  sposób niezakłócony, staniemy się 
z nim jednością, wypełni się nasza karma i to będzie prawdziwa 
nirwana.” **

  * Barry Schwartz, „Paradoks wyboru”. 
** Dennis Genpo Merzel, wykład z 20 czerwca 2010 r.


