
Dzień świstaka – amerykańska komedia filmowa opowiadająca
historię człowieka, który codziennie przeżywa ten sam dzień,
stała się dla wielu ludzi symbolem świata, w jakim funkcjonują.
Czy rzeczywiście musimy tkwić w zaczarowanym kręgu
i powtarzać ciągle te same czynności do końca życia?
– Wydaje mi si´, ˝e podstawà jest ÊwiadomoÊç tego,
w jakim systemie istniejemy i jakie ˝ycie chcemy prowadziç.
Wi´kszoÊç ludzi całà swojà uwag´ skupia na
zaakceptowaniu stanu, w jakim funkcjonuje i na tym,
co jeszcze mo˝e osiàgnàç, nie łamiàc ogólnie obowiàzujàcych
zasad. Starajà si´, jak najlepiej zaadaptowaç, przystosowaç
i prze˝yç tak całe ˝ycie. System wyobra˝eƒ i przekonaƒ,

którym si´ posługujemy i poprzez który odbieramy cały
otaczajàcy Êwiat, powstaje w dzieciƒstwie. Prawie wszystkie
myÊli, jakie pojawiajà si´ w naszych głowach do szóstego
roku ˝ycia bardzo mocno zapisujà si´ w pami´ci i tworzà
podstawy dalszego postrzegania i kreowania rzeczywistoÊci.
W zale˝noÊci od tego, jakà strategi´ lub postaw´ wobec
˝ycia wtedy przyjmiemy, albo b´dziemy wygrywaç i odnosiç
sukcesy, albo przegrywaç i niczego nie osiàgniemy. JesteÊmy
uwarunkowywani przez dorosłych, którzy najcz´Êciej
kształtujà nas na swoje podobieƒstwo, wpajajàc nam wiele,
nie zawsze prawdziwych, wzorców i przekonaƒ budujàcych
nasze póêniejsze ˝ycie. ˚eby uwolniç si´ od tych, które
nam nie słu˝à i przestaç powtarzaç schemat rodem
z Dnia Êwistaka, musimy najpierw rozpoznaç swój
ukryty, ograniczajàcy nas wzorzec myÊlenia i działania,
a potem go zmieniç.

Kiedy uÊwiadomimy sobie, w co wierzymy i jak ta wiara
kształtuje nasze zachowanie, myÊlenie i post´powanie,
b´dziemy mieli szans´ zrozumieç, co tak naprawd´ nas
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ROZWÓJ OSOBISTY

Najlepszy dzieƒ
naszego ˝ycia
Z SIRANUSEM SVENEM VON STADENEM z Ibizy,
trenerem osobistego wzrostu wewnętrznego,
pracującym Nowymi Technikami Kwantowymi,
rozmawia Włodzimierz Osiński.

SIRANUS SVEN VON STADEN
Twórca Quantum Energy (Kwantowa Energia) – uzdra-
wiającej i transformującej metody zwanej także Psycho-
logią Energetyczną. Jest popularnym wykładowcą,
trenerem transformacyjnym (Transformations Trainer)
oraz Integralnym Trenerem Życiowym (Life Coach). Wy-
dał 9 książek, wiele płyt CD oraz dwa kursy wideo. Jego
książki przetłumaczono na holenderski, flamandzki, fran-
cuski, polski, węgierski, hiszpański i bułgarski. Siranus
jest częstym gościem w radiu i telewizji. W programie
Punkt 12 emitowanym przez stację telewizyjną RTL za-
prezentował milionom widzów, jak w ciągu dwóch minut
uwolnić się od nałogu palenia. W Polsce ukazały się dwie
jego książki: Energia kwantowa i Leczenie kwantowe dla
każdego (Wydawnictwo KOS).



ogranicza. Dlatego podstawowym zadaniem b´dzie
przetransformowanie wzorców, co doprowadzi do realnych
zmian w naszym ˝yciu. Nareszcie b´dziemy mieli szans´
dostrzec to, co znajduje si´ w zasi´gu naszych mo˝liwoÊci
oraz to wszystko, co nas blokowało i ograniczało na skutek
dawnych przekonaƒ. Przeprowadzenie takiego procesu
sprawia, ˝e zaczynamy postrzegaç siebie samych w innym
Êwietle; czujemy si´ silniejsi, pewniejsi siebie, bezpieczniejsi
i odwa˝niejsi, a przede wszystkim zdolniejsi i zdatniejsi
do robienia rzeczy, których nie robiliÊmy wczeÊniej.

W teorii wydaje się to proste, ale jak wiadomo, najważniejsza jest
praktyka, czyli ćwiczenia. Jak można wzmocnić swoją postawę,
aby przełamać krąg ograniczających nas wzorców?
– Jest wiele łatwych çwiczeƒ słu˝àcych wzmocnieniu
pozytywnych cech charakteru, takich jak siła, odwaga czy
poczucie własnej wartoÊci. Kiedy spotkało nas coÊ
nieprzyjemnego (w domu, w pracy lub w sklepie), przez co
poczuliÊmy si´ gorzej i bez energii, musimy zadaç sobie
pytanie, co sprawiło, ˝e mamy wra˝enie, i˝ jesteÊmy gorsi
od innych. Przy odrobinie wprawy b´dziemy mogli
uÊwiadomiç sobie, ˝e ta sytuacja przypomniała nam
wydarzenie z dzieciƒstwa, w którym zostaliÊmy skarceni
lub skrytykowano nasze zachowanie. Przyj´liÊmy wtedy
fałszywà strategi´, co nale˝y robiç, aby „zasłu˝yç”
na miłoÊç lub pochwały rodziców, opiekunów albo
starszych kolegów.

Po rozpoznaniu takiego „hamujàcego” wzorca nale˝y go
transformowaç, aby ju˝ nigdy wi´cej nie ograniczał naszego
post´powania. MyÊlenie b´dzie wtedy klarowniejsze,
a reakcje zostanà uwolnione od negatywnego baga˝u
emocjonalnego przynale˝nego dawnym wydarzeniom.
Poczucie winy zniknie i ju˝ nie b´dzie miało znaczenia,
czy to my zrobiliÊmy coÊ nie tak, czy ktoÊ inny.

W takim razie, jak przetłumaczyć naszemu wewnętrznemu
dziecku lub podświadomości, że już nie potrzebujemy jakiegoś
ograniczającego nas wzorca?
– Pracujàc z Quantum Energy (Kwantowà Energià),
mo˝emy dokonaç tego w doÊç prosty sposób. Jednà dłonià
odnajdujemy na ciele miejsce energetycznie kojarzàce si´
nam z jakàÊ nieprzyjemnà sytuacjà, potem drugà r´kà
odnajdujemy w przestrzeni naszej aury miejsce, które stanie
si´ łàcznikiem z innym, pozytywnym wzorcem. Nast´pnie
koncentrujemy si´ wyłàcznie na naszych dłoniach z intencjà
transformacji i pozwalamy, aby energie tych dwóch
punktów połàczyły si´ ze sobà i doprowadziły do zmiany.
Mo˝emy nawet słowo transformacja wypowiedzieç na głos,
aby wzmocniç i ukierunkowaç przepływ energii. Pełen
wibracji wszechÊwiat podà˝y za naszà intencjà i dokona
zmiany przekonaƒ. Aby sprawdziç, jak przyjàł si´ nowy
wzorzec zachowania, wystarczy zwizualizowaç jakàÊ
sytuacj´, w której uaktywniłby si´ ograniczajàcy wzorzec
i zaobserwowaç, jakie mogà byç nasze reakcje. KiedyÊ nie
było wiadomo, jak sobie z tym poradziç, teraz mamy
techniki kwantowe, z którymi mogà pracowaç nawet dzieci.
Musz´ jeszcze dodaç, ˝e aby prawidłowo przeprowadziç

to çwiczenie, nale˝y byç w stanie umysłu okreÊlanym przeze
mnie mianem ÊwiadomoÊci êródłowej. To bardzo krótka
chwila, w której uwalniamy umysł od natłoku
niepotrzebnych myÊli, wysyłajàc z serca do głowy
dwukolorowy promieƒ słu˝àcy do tworzenia wolnej
przestrzeni pomi´dzy kolejnymi myÊlami. To çwiczenie
tak˝e jest bardzo proste i sprawia, ˝e nasza rozedrgana
psychika potrafi bardzo szybko uzyskaç stan wyciszenia.

Wiele osób twierdzi, że ćwiczenia prezentowane na seminariach
działają tylko na zajęciach, a po powrocie do domu nie potrafią
uzyskać już takiego samego efektu. Dlatego zniechęcają się
i traktują warsztaty jak chwilową fascynację, która nie ma odbicia
w rzeczywistości.
– To normalne. Na zaj´ciach jesteÊmy w euforii i cieszymy
si´, ˝e dzi´ki çwiczeniom b´dziemy mogli zrobiç wszystko,
co chcemy. Potem wracamy do domu i okazuje si´, ˝e nie
jest tak kolorowo, gdy˝ upragnione zmiany nie nast´pujà.
Najlepszym rozwiàzaniem jest utworzenie grupy wsparcia,
która spotyka si´ co kilka tygodni, wzajemnie si´ motywuje
i koryguje poprawnoÊç wykonywanych çwiczeƒ. Mam takie
grupy w krajach, w których prowadz´ zaj´cia, pami´tam
te˝, aby utrzymywaç z nimi stały kontakt, wysyłam im
e-maile z nowymi çwiczeniami lub urzàdzam
telekonferencje przez Internet. Najwa˝niejszy jest jednak
systematyczny trening zgodnie z zasadà, ˝e çwiczenie czyni
mistrza.

Wszystkim poczàtkujàcym polecam metod´ drobnych
kroków. Zmieniajàc swoje przekonania lub negatywne
wzorce, nie rzucajmy si´ na problemy „giganty”, które majà
korzenie si´gajàce wielu pokoleƒ, ale zaczynajmy
od przepracowania jakiejÊ drobnej sprawy, której przemian´
mo˝emy zaobserwowaç i która le˝y w polu naszych
realnych mo˝liwoÊci. JeÊli ktoÊ chce byç bogaty, to musi
zaczàç trenowaç i nauczyç si´ myÊleç tak, jak robià to ludzie
zamo˝ni. Dotyczy to chocia˝by rachunków, których nikt nie
lubi płaciç. Tymczasem osoba zamo˝na traktuje je jak
inwestycj´ i naturalnà konsekwencj´ tego, ˝e ma dobrà
prac´, samochód i ˝ycie na właÊciwym poziomie.
Aby coÊ w sobie zmieniç, musimy przenieÊç uwag´
na pozytywny aspekt danej sytuacji.Osoba pragnàca
poprawiç partnerstwo nie mo˝e si´ zastanawiaç, jak mogła
wyjÊç za kogoÊ takiego, lecz spojrzeç na m´˝a lub ˝on´
i poszukaç w nich pozytywnych cech. Zmiana postrzegania
rzeczywistoÊci, czyli skupianie si´ na po˝àdanych rzeczach,
jest jednym z łatwiejszych sposobów przemiany naszego
myÊlenia i całego ˝ycia.
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Wszystkim poczàtkujàcym polecam metod´ drobnych kroków.
Zmieniajàc swoje przekonania lub negatywne wzorce,
nie rzucajmy si´ na problemy „giganty”, które majà korzenie
si´gajàce wielu pokoleƒ, ale zaczynajmy od przepracowania
jakiejÊ drobnej sprawy.
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A zatem zajęcia są jedynie początkiem długiego procesu
przemiany?
– Dokładnie. ˚aden trener nic nie zrobi bez zaanga˝owania
swoich studentów. Wszystko osiàga si´ za pomocà treningu,
dlatego zanim wybierzemy si´ na jakieÊ zaj´cia, musimy
wiedzieç, czy mamy w sobie wystarczajàcà ch´ç
do przeprowadzenia zmian i to nie tylko na seminarium,
ale ka˝dego kolejnego dnia. Opowiem teraz o mojej
ulubionej pracy domowej, jakà zadaj´ swoim
seminarzystom. Ka˝dego poranka nale˝y powiedzieç sobie,
jaki dzieƒ chciałbym mieç i wymieniç kilka realnych rzeczy,
które musimy lub chcemy zrobiç. Potem postarajmy si´
poczuç, jaki to b´dzie dzieƒ i co mo˝e nam sprawiç
przyjemnoÊç: praca, spotkanie ze znajomymi czy wieczorna
randka z ukochanà. Kiedy poczujemy, ˝e coÊ przyniesie
nam chocia˝by drobnà radoÊç, pojawia si´ motywacja
do wykonania kilku kwantowych çwiczeƒ, majàcych
zintensyfikowaç nadchodzàce zmiany. To b´dzie najlepszy
dzieƒ naszego ˝ycia. Kiedy utwierdzimy si´ w swoich
przekonaniach, to wszechÊwiat b´dzie podà˝ał za naszymi
myÊlami i nie ma szans, ˝eby nie wydarzyło si´ coÊ, czego
pragniemy z całego serca. WszechÊwiat zawsze odpowiada
na nasze pragnienia, poniewa˝ kocha ludzi cieszàcych si´
swoim ˝yciem.

To wspaniała perspektywa, ale wielu ludzi nie potrafi wykrzesać
z siebie odpowiedniej dawki energii, aby tego dokonać.
– Bardzo du˝y wpływ na naszà psychik´ i zdrowie fizyczne
majà niewłaÊciwe myÊlenie, niezdrowy styl ˝ycia i ciàgłe
funkcjonowanie w stresie. Do prawidłowego działania
ka˝da komórka ciała potrzebuje nie tylko tlenu
i odpowiednich substancji od˝ywczych, ale tak˝e
właÊciwych wibracji, na które składajà si´ dobre myÊli
i pozytywne uczucia.Wtedy komórki funkcjonujà
prawidłowo, ich błony utrzymujà odpowiednie ciÊnienie
osmotyczne, a w uj´ciu całoÊciowym organizm ma sprawnie
działajàcy system immunologiczny. Kiedy funkcjonujemy
w stresie, nie dostarczamy naszym komórkom właÊciwego
pokarmu energetycznego, a zaciÊni´te arterie transportujà
o wiele mniej tlenu, przez co zostaje zaburzona właÊciwa
przemiana materii. Rozedrganie komórkowe przenosi si´ na

cały organizm, sprawiajàc, ˝e jesteÊmy bardziej znerwicowani
i skłonni do popełniania bł´dów. Pojawiajà si´ tak˝e ró˝nego
rodzaju choroby, takie jak alergie, uczulenia, astma a nawet
nowotwory.

I nie mo˝emy tego bagatelizowaç, poniewa˝ wszystko,
co wydarza si´ w naszym ˝yciu, ma jakiÊ powód. Dzi´ki
technikom kwantowym mo˝emy porozumieç si´ z ciałem
i dotrzeç do êródeł wszelkich dolegliwoÊci, poczynajàc od
migreny czy zwykłego bólu głowy. Cokolwiek to by nie
było, przesłanie jest zazwyczaj bardzo wyraêne: obudê si´
i zrób coÊ ze swoim ˝yciem. Kiedy wsłuchasz si´ w serce,
ono powie ci nie tylko, co si´ dzieje, ale tak˝e co
powinieneÊ zrobiç. Wprowadzenie właÊciwych zmian
sprawi, ˝e ka˝da, nawet najbardziej zaawansowana
choroba bezpowrotnie odejdzie. Mało kto wie, ˝e nic tak
skutecznie nie zabija człowieka jak długotrwały stres
i negatywne myÊlenie.

Bardzo łatwo byç zdrowym: wystarczy dostarczaç swojemu
organizmowi odpowiedniej fizycznej i energetycznej strawy,
a on poradzi sobie ze wszystkimi chorobami.

Dziękuję za rozmowę.
– Dzi´kuj´ i pozdrawiam wszystkich moich polskich
czytelników.

Włodzimierz Osiński
Zdjęcia z archiwum Siranusa Svena von Stadena
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SIRANUS SVEN von STADEN
Trener Nowych Technik Kwantowych
3 XII 2015 – Spotkanie otwarte z Siranusem
Warszawa, ul. Grażyny 13, godz. 19:00,
wstęp wolny.

4 – 5 – 6 XII 2015, „UCIECZKA Z WIRÓWKI CHOMIKA”
– seminarium realizacji marzeń za pomocą pracy z Nowymi
Technikami Kwantowymi

ZAPISY:
ARS LIBRA , tel. 22-768-00-68, 501-504-673, www.arslibra.p


