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Prefaţă
Nu trebuie să trăiţi o viaţă îngreunată de boli.
Nu trebuie să muriţi din cauza bolilor.
Starea naturală a oricărui om este sănătatea.
Este dreptul fiecăruia dintre noi să avem o sănătate perfectă până în ultima clipă, iar moartea să
vină pe cale naturală.
În această fascinantă carte deschizătoare de drumuri, José Silva ne dezvăluie ceea ce a învăţat
despre cauzele psihosomatice şi tratamentele bolilor, în cursul cercetărilor începute în 1944 pentru
găsirea propriei căi în viaţă.
Veţi citi despre numeroase cazuri în care oameni care au suferit ani îndelungaţi de diverse boli
au fost capabili să se vindece într-un timp foarte scurt, după ce au învăţat să-şi pună în aplicare puterea
formidabilă a propriei minţi.
Veţi afla despre cazuri reale în care unele procedee de prim ajutor au determinat vindecarea
rapidă a unor răni apărute în urma accidentelor.
Lucru foarte important, veţi învăţa să preveniţi apariţia bolilor şi chiar producerea unor
accidente, astfel încât să aveţi o viaţă sănătoasă, sigură, fericită şi să-i ajutaţi pe cei iubiţi să reuşească
acelaşi lucru.
Oare să fie toate acestea posibile?
Încă din 1966, milioane de oameni din şaptezeci şi două de ţări au învăţat şi au aplicat metoda
Silva de dezvoltare a minţii şi de control al stresului şi nu contenesc să-şi exprime mulţumirea pentru
felul în care au fost învăţaţi să-şi îmbunătăţească viaţa.
Cartea aceasta vă va schimba viaţa, de îndată ce o veţi citi şi îi veţi urma instrucţiunile care sunt
expuse simplu, pas cu pas. Rezultatele miraculoase vă vor convinge repede de eficienţa programului şi
vă veţi mira de ce nu-l urmează toată lumea.
Va veni şi ziua aceea!
Astăzi este ziua în care veţi începe să folosiţi aceste tehnici, astfel încât dumneavoastră şi cei pe
care-i iubiţi să trăiţi de acum înainte sănătoşi şi fericiţi fiecare clipă a vieţii.

Despre autori
José Silva este un cercetător autodidact, ale cărui explorări în domeniul vindecării bolilor nu au
fost supuse limitărilor pe care le impun practicile convenţionale ale cercetării ştiinţifice. Sondarea
curiozităţilor lumii noastre l-a condus la descoperirea unor adevăruri care astăzi au fost în sfârşit
confirmate de cercetările convenţionale de laborator. Cartea de faţă reprezintă descoperirile făcute de el
în domeniul vindecării şi păstrării unei stări optime de sănătate.
Robert B. Stone, doctor în filozofie, este autorul şi coautorul a peste şaptezeci de cărţi din
domeniul autoajutorării. Este lector pentru metoda Silva, a făcut de două ori ocolul lumii vorbind
despre puterile minţii şi a lansat Metoda Silva de control al minţii în Japonia, Noua Zeelandă şi
Thailanda. Este membru al Academiei de Ştiinţe din New York şi al MENSA*.
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Societate fondată în 1946 în Oxford, Marea Britanie, care identifică şi pune în legătură oamenii cu un coeficient foarte
înalt de inteligenţă. (n.trad.)
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