
Silva Matos je univ. diplomirana psihologinja in terapevtka. 
Je tudi avtorica številnih knjig: Spodbujanje ustvarjalnosti

(1994), Utrinki življenja (2012), Ustvarjalni ogenj je v vsakem 
človeku (2014) in Nevidne vezi (2018). 

Svojo življenjsko pot je posvetila odnosom. Za seboj ima boga-
to poklicno pot. Bila je voditeljica številnih seminarjev, predavanj, 
delavnic, danes pa se posveča predvsem ljudem v stiski, jim po-
maga in jih spodbuja k ustvarjanju dobrih medčloveških odnosov 
ter svetuje o možnostih za razvoj lepšega, smiselnega, bolj odprte-
ga in polnega načina življenja.

Silvin svet so ljudje, družina, prijatelji, zakonska skupina, 
knjige, čudovito Stvarstvo, smisel in skrivnost bivanja. Pri tem 
ji pomagajo tudi preizkušnje, nepredvidene in tudi predvidljive 
težave, boleče spremembe.

V pričujoči knjigi Izviri vedrine piše o sebi, o ljudeh, ki jih 
ima rada, o ustvarjalnosti človeka, ki išče, njegovi tenkoču-

tnosti in spoštovanju, o njegovem hrepenenju po tem, kar je, o 
odnosih, lepoti in grenkobi življenja, razvoju duha, in nenaza-
dnje o ljubezni, ki premaga vse in pomirja dušo. 

Srečujem ljudi, ki željno čakajo, da bi imeli ob sebi razumevajo-
čega, sočutnega človeka. Da bi skupaj z drugim potovali sko zi 

skrivnostno pokrajino življenja. Ta pot je prava pustolovščina duha, 
saj ob spoznavanju drugega prihajam tudi do bližje in glo blje re-
snice o samem sebi.
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