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UVOLNĚTE SÍLU, VHLED 
A ODPOVĚDI S OSVĚDČENOU 

SILVOVOU METODOU!

Světově proslulá Silvova metoda již pomohla milionům lidí 
uskutečnit pozitivní, dynamické změny v jejich životech. Nyní 
můžete odhalit, jak obohatit svůj osobní a  pracovní život ve 
všech oblastech technikami, které vám umožní:

•	 „pochopit“ odpovědi na zdánlivě neřešitelné problémy,
•	 zbavit se únavy – a změnit bezkrevnost v elán,
•	 rozloučit se se stresem – naučit se skutečně relaxovat,
•	 efektivněji komunikovat – v práci i doma,
•	 zvítězit nad ztrátami a strachy – vyhrát nad problémy.

A mnohem, mnohem víc!

Když budete používat obě hemisféry svého mozku, dostanete se 
do kontaktu se svým Vyšším já – jež vás spojí s ještě mocnější 
tvůrčí skutečností. A když budete následovat snadné, postupné 
instrukce obsažené v Silvově metodě ovládání mysli pro získání 
pomoci z druhé strany, zapojíte síly své vyšší inteligence do prá-
ce pro plnější, bohatší, stále úspěšnější život!
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1.
Co je to „druhá strana“?

„MůžU ZíSKAT PoMoC z druhé strany?“
Jistě.
„Myslíte od Boha?“
Ano, ale než vyvodíte jakékoli závěry, raději několik kapitol 

počkejte.
„Dokáže to někdo?“
Kdokoli.
„Teď?“
Teď.
o druhé straně toho mnoho nevíme. Jednou věcí, kterou 

víme, je, že skutečně existuje. Vy i já existujeme. My jsme ná-
sledkem nějaké příčiny. Touto příčinou je druhá strana.

Kdysi jsem se zeptal jednoho skeptika, „Koho litujete víc: 
člověka bez jakýchkoli viditelných podpůrných prostředků, nebo 
člověka bez jakýchkoli neviditelných podpůrných prostředků?“

„Viditelných,“ zněla jeho rychlá odpověď.
Nyní byste možná odpověděli stejným způsobem. Až 

budete postupně procházet tréninkem, který tato kniha 



poskytuje, začnete si uvědomovat, o kolik mocnější mohou 
vaše neviditelné podpůrné prostředky být. Pochopíte sílu 
druhé strany.

Před mnoha lety jeden muž jménem Lelani Melville Jones 
napsal knihu nazvanou Děti duhy (Children of the Rainbow) 
o havajských domorodých léčitelích zvaných kahuna a  způ-
sobech, jak ovládají přírodu. Když byl rukopis knihy hotový, 
rozkousal ji jeho pes na cucky a Jones byl nucený napsat celou 
knihu znovu. Když ji dokončil podruhé, došlo k havárii na 
vodovodním potrubí a rukopis byl zničený. Do třetice Jones 
onemocněl a čelil řadě dalších překážek, než byl rukopis na-
konec vydaný.

V  Dětech duhy Jones odhaloval tajemství kahunů, jež by 
mohla být nebezpečná, kdyby byla zpřístupněna příliš brzy. 
Proto autorovo úsilí narazilo na odpor z druhé strany a kniha 
nebyla vydána, dokud nenastal vhodný čas.

V této knize žádná taková tajemství neodhaluju. Spíš opa-
kuju kreativní pravdy, jež byly na dosah po tisíciletí. Jsou to 
pravdy, které druhá strana chce, abychom znali. Jsou obsažené 
ve starobylé čínské taoistické filozofii. Jsou obsažené v indic-
kých upanišadách, v  židovské kabale, v  islámském koránu, 
v Ježíšových slovech v evangeliích. Lidé tato slova buď neslyší, 
nebo jim nerozumí. V každém případě tyto pravdy jsou zde 
pro ty, kteří jsou připraveni naslouchat, pro ty, kdo hledají 
pomoc z druhé strany.
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ÚSVIT NOVÉHO VĚKU

Říká se, že vstupujeme do Nového věku. Mnozí lidé Nový věk 
definují jako dobu, kdy my všichni budeme otevřenější vůči 
kreativitě. Jiní říkají, že se jedná o období probouzení, rozšíře-
ného vědomí. Rozšířené vědomí lidstva přibližuje druhou stra-
nu k této straně. Věřte mi, že teď je tak blízko, že se jí můžete 
„dotknout“.

Když jsem poprvé začal zkoumat možnosti větší aktivace 
mysli, lidé mě považovali za blázna. To bylo v roce 1944. V teh-
dejší době jste o silách mysli nemohli ani promluvit. I když byla 
v roce 1966 zdokonalena a představena Silvova metoda, šířily se 
zvěsti, že je to zhoubné.

V dnešní době Silvova metoda už dosáhla určitého zralého 
věku. Nového věku. Silvovu metodu stvrzují vědecké výzkumy 
fyziků, které popisují prostor či vesmír jako pole inteligence, 
což potvrzuje teorii o kolektivním nevědomí předloženou před 
několika desetiletími doktorem Carlem Jungem. Výzkum s vy-
bavením na biologickou zpětnou vazbu nám umožňuje měřit 
mozkovou aktivitu vykazující změny, jež nastávají při relaxaci 
– další vědecky doložená skutečnost, která je v souladu se Silvo-
vým přístupem. A díky novým vědomostem o pravé mozkové 
hemisféře je Silvova metoda přijímána téměř ve všech zemích 
světa a miliony lidí tento výcvik úspěšně využívají.

Pomáhá nám Silvova metoda navázat kontakt s  druhou 
stranou? Ne, protože v  kontaktu s  druhou stranou už jsme. 
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Dává nám nějaké zvláštní výsady v  souvislosti s druhou stra-
nou? Ne – z pohledu druhé strany není nikdo výjimečný. Co 
tedy Silvova metoda dělá?

Jednoduše řečeno pomáhá nám využívat náš přirozený kon-
takt s druhou stranou účinně, abychom z tohoto světa udělali 
lepší místo k žití.

Stvoření je cílem druhé strany. Stvořitel stále tvoří, nejen 
tam venku, ve vesmíru, ale tady, na planetě Zemi. Jsou aspekty 
této planety, jež se stále nacházejí v procesu formování. Masy 
zemské kůry se pozvolna posouvají, sopky chrlí lávu, zemětře-
sení mění a přetvářejí krajinu, eroze vytváří využitelnější roviny, 
z oceánu se vynořují úplně nové ostrovy.

Stvořitel však při tvoření potřebuje pomoc člověka. Člověk 
je nezbytný při vytváření lodi, dopravního letadla nebo loko-
motivy. Stvořitel potřebuje člověka, aby vyráběl oblečení, ná-
bytek a  domovy. Člověk musí být spolutvůrcem při vyvíjení 
počítačů, energetických zdrojů a průmyslu.

Je možné, že se druhá strana snaží od nás lidí získat vět-
ší pomoc? Učinit nás lepšími spolutvůrci? Stvořitel by na tuto 
otázku mohl odpovědět a ta odpověď by mohla znít: Nový věk. 
A součástí Nového věku je Silvova metoda.

LETMý POHLED DO ZÁKULISÍ

Helen H. pronásledoval odmítnutý nápadník neustálými 
otravnými telefonáty. Neakceptoval její „ne“ jako odpověď. 
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Helen si koupila nový telefon, který se dal na noc vypnout, 
aby jí nerušil, on jí ale volal do práce a  celý víkend. Měla 
pocit, že ji sleduje. Dostávala nepodepsané dopisy, u nichž si 
byla jistá, že jsou od něj.

Helen se rozhodla, že s  vyřešením tohoto problému po-
třebuje pomoct. Jednou večer poté, co poklidila v kuchyni, se 
rozhodla získat takovou pomoc z druhé strany. Posadila se na 
pohovku v obývacím pokoji, zavřela oči a několikrát se zhlubo-
ka nadechla a vydechla. Zhruba za minutu Helen otevřela oči. 
Cítila se skvěle. Věděla, že problém je vyřešený. A byl. Ten muž 
ji už nikdy nekontaktoval.

Co Helen během té minuty dělala? No, bylo to totéž, co dě-
lal Arthur, když se rozhodl, že potřebuje pomoc z druhé strany 
při hledání bytu. Byl poslední měsíc v pronájmu, který už mu 
majitel bytu neprodloužil, protože byt prodal. Arthur se posadil 
do pohodlného křesla, zavřel oči a několikrát se zhluboka na-
dechl a vydechl. Zhruba po minutě otevřel oči. Ze své situace 
měl dobrý pocit. Tušil, že všechno dobře dopadne. Krátce nato 
mu zavolal nový majitel: Bude se moct nastěhovat až za rok. 
Nechtěl by Arthur v bytě zůstat?

Co Helen a Artur dělali, když seděli se zavřenýma očima? 
Modlili se? Ne; tedy ne v běžném slova smyslu. Navázali však 
kontakt s druhou stranou. Spojili se s druhou stranou tím, že 
zpomalili své mozkové vlny, aby aktivovali pravou hemisféru 
svého mozku. Pravá mozková hemisféra je naším spojením 
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s oblastí kreativity. Když se spoléháme na pravou hemisféru, 
otevíráme se druhé straně.

Jak ale zpomalili své mozkové vlny? Jak svou pravou moz-
kovou hemisféru aktivovali? Jak použili pravou hemisféru k zís-
kání okamžité pomoci z druhé strany?

Dvaatřicet hodin výcviku v  Silvově kurzu na tyto otáz-
ky poskytne odpovědi. Nebo si můžete tuto knihu přečíst 
od začátku do konce a  naučit se tuto metodu, kterou He-
len a Arthur shledali tak užitečnou. Má to cenu? odpověď je 
prostá: Jaký „neviditelný podpůrný prostředek“ má pro vás 
cenu? Druhá strana je právě takovou podporou – a s druhou 
stranou na své straně nemá konce to, co můžete dělat. Věřte 
mi, že to má cenu.

PROČ POTřEbUjEME POMOC  
Z DRUHÉ STRANY

Někde po cestě evoluce lidský druh špatně zahnul. Ztratili jsme 
cestu a oddělili se od svého zdroje. Začal nás fascinovat fyzic-
ký svět. Našim životům nyní vládnou naše smysly. Pro většinu 
z nás neexistuje nic jiného než fyzický svět. Je to svět tělesné 
bolesti, tělesné rozkoše, tělesného pohodlí. Je to svět fyzických 
dovedností, fyzických obrazů, zvuků, vůní a chutí.

Naše zaujetí fyzickým světem vede k  materiálně zamě-
řenému vzdělávání. Každá generace stále víc a  víc propadá 
tomuto fyzickému světu – a má stále menší úctu vůči tomu, 
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co není možné vidět, ale lze to pouze tušit, představovat si to 
nebo vizualizovat. 

Pravá mozková hemisféra je naším „spojením“ se světem za 
tímto fyzickým světem; je to náš kontakt s  druhou stranou, 
cesta ke kreativní říši, kde jsme byli stvořeni. Jak se stále víc 
a víc zaobíráme tímto fyzickým světem, pravá mozková hemi-
sféra ustupuje do pozadí a my se spoléháme na logickou, levou 
mozkovou hemisféru, aby za nás přemýšlela.

Pravá mozková hemisféra je nyní téměř zakrnělý orgán. Ne-
potřebujeme ho, abychom přežili ve fyzickém světě. Zvládáme 
to dobře jako logičtí a výkonní lidé s levou polovinou mozku. 
Pak se ale naše firma sloučí s jinou, naše pozice zanikne a my 
zůstaneme bez práce. Nezaplacené účty se vrší. Jsme u konce se 
svými silami. Modlíme se. Nic se neděje a my hloubáme nad 
tím, proč. Potřebujeme pomoc z druhé strany, když ale zavolá-
me o pomoc, naše volání zjevně nikdo neslyší. Jako by telefonní 
dráty byly přestřižené.

Naše spojení není přestřižené, ale dost dobře by být mohlo. 
Protože jsme se soustředili na materiální svět, odpojili jsme se 
od druhé strany. Náš kontakt s  kreativní říší pravé mozkové 
hemisféry nám dává svobodu obnovit naše spojení s  druhou 
stranou. V tomto světě levé mozkové hemisféry nás od dětství 
až po hrob nikdo neučí, jak s druhou stranou navázat kontakt. 
To vše se ale mění. Nové obzory se otevírají a Silvova metoda 
může být vaší příležitostí, jak získat pomoc, kterou potřebujete.
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