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Opinie o książce 
Pismo automatyczne

„Większość prostych decyzji w życiu podejmuje się z łatwością. Pizza 
czy makaron? W przypadku złego wyboru nie ponosimy większych 
konsekwencji. Jednak w  przypadku ważnych życiowych decyzji 
stawka jest wysoka. Jim czy Jeff? Kalifornia czy Kostaryka? Udziały 
czy akcje? Czy nie byłoby fajnie skonsultować się ze źródłem nie-
skończonej mądrości, stojąc w obliczu decyzji, które zmienią nasze 
życie? Michael Sandler w swojej książce Pismo automatyczne pokazu-
je, jak to zrobić. Pokazuje ci, w jaki sposób odstawić na boczny tor 
swój zmartwiony, logiczny i ograniczony umysł i połączyć się ze źró-
dłami mądrości wykraczającymi daleko poza poziom świadomości. 
Według nauki istotą wszechświata, w którym żyjemy, są informacje, 
a metoda AWE opracowana przez Michaela pozwala nawiązać po-
łączenie z tym niesamowitym źródłem. Jeśli chciałbyś zmienić upo-
rczywe lub tajemnicze wzorce ograniczeń w swoim życiu, musisz 
zostawić za sobą swoje pełne ograniczeń świadome nawyki. Pismo 
automatyczne poprowadzi cię krok po kroku do mądrości kosmosu 
i nieskończonego potencjału”.

– DAWSON CHURCH, nagradzany autor książki  
Ekomedytacje dla szczęśliwego mózgu
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„Książka Pismo automatyczne pokazuje, dlaczego Michael Sand-
ler jest jednym z najbardziej dynamicznych, racjonalnych i waż-
nych współczesnych głosów w praktycznej ducho wości. Objaś nia, 
w  jaki sposób metoda AWE zawróciła go znad krawędzi – 
i w jaki sposób może doprowadzić do przełomu w twoim życiu. 
Niniejsza książka jest instrukcją obsługi twoich wewnętrznych 
zasobów”.

– MITCH HOROWITZ, autor bestsellera

„Pismo automatyczne jest potężną praktyką duchową, która 
wzmacnia twoje osobiste połączenie z boskością. Dzięki swojej 
zaraźliwej, przyjemnej i entuzjastycznej energii Michael Sandler 
sprawi, że staniesz się podatny na otrzymywanie ważnych komu-
nikatów za pośrednictwem pisma automatycznego. Jego książka 
jest ważnym przewodnikiem po tej dziedzinie”.

– KYLE GRAY, autor książek Anielskie liczby i Praca z energią

„Czerpiąc ze starożytnej praktyki i  najnowszych technik roz-
szerzania umysłu Michael Sandler pomaga ci się połączyć ze 
Źródłem mocy, dzięki któremu możesz urzeczywistnić swoje 
wymarzone życie. Jeżeli chcesz prowadzić życie pełne sukcesów, 
w którym pismo automatyczne zajmuje ważne miejsce, ta książka 
jest dla ciebie”.

– dr JOE VITALE, autor bestsellera
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„Michael Sandler jest odkrywczym i hojnym nauczycielem. Wielu 
czytelników uzna niniejszą książkę za bezcenne narzędzie, dzięki 
któremu będą mogli uzyskać dostęp do wiedzy wyższego ja”.

– PAUL SELIG, autor książki Na początku było Słowo  
– Sekret Przebudzenia

„Książka Pismo automatyczne autorstwa Michaela Sandlera jest 
kluczowym narzędziem w naszej życiowej skrzynce z narzędzia-
mi. Ta rewelacyjna publikacja pomoże nam wszystkim odczuć 
moc, koncentrację i połączenie z duchem.

Nauka, jak słuchać swojej intuicji i  swojego bezpośredniego 
duchowego przewodnictwa, to jedyny sposób na pchnięcie wła-
snego życia do przodu.

Michael z humorem, współczuciem, miłością, inspiracją i przy-
kładami z życia wyjaśnia, jak pismo automatyczne może stać się 
przełomowym doświadczeniem dla ciebie w obecnych czasach, 
łącząc praktykę z magią ducha”.

– SANDRA INGERMAN, nagradzana autorka bestsellerów

„W pełni zgadzam się z  tym, że pismo automatyczne przyno-
si same korzyści. Korzystam z niego od dziesięcioleci; prowadzę 
dzienniki, piszę wiersze, książki i inne teksty. Przeczytaj, jaką wie-
dzą dzieli się Michael w swojej książce, poznaj swoje prawdziwe 
ja i ulecz się”.

– BERNIE SIEGEL, lekarz medycyny, autor bestsellera  
oraz tomiku poezji napisanego z wnukiem Charliem Siegelem
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„W swojej nowej książce Michael Sandler obdarzył nas wszyst-
kich bardzo cennym, niosącym głębokie uzdrowienie darem. 
Większość z nas podczas ciszy w trakcie pisania odczuwa we-
wnętrzny spokój i duchową odnowę. Jednak tylko niepowtarzal-
ny Michael przekuł to doświadczenie w pełnoprawną praktykę 
duchową, aby zaangażować się w podnoszące na duchu twór-
cze energie, które powstają w głębi naszej wewnętrznej istoty. 
Każdy pisarz powinien natychmiast zaopatrzyć się w egzem-
plarz niniejszej książki. Świetna robota, Michael, kibicujemy ci. 
Książka roku!”

– STEPHEN G. POST, doktor nauk humanistycznych, 
założyciel i dyrektor Institute for Research on Unlimited Love  

oraz autor bestsellera

„Książka Michaela Sandlera na temat pisma automatycznego 
definitywnie odmieni twoje życie. Na lepsze!

Napisana w przemyślany i przystępny sposób, a  także opa-
trzona znakiem rozpoznawczym autora, jakim jest uszczypliwy, 
lecz prosty humor, książka poprowadzi cię krok po kroku przez 
proces pisma automatycznego w sposób, który jest łatwy do zro-
zumienia i jeszcze prostszy do wykonania.

Michael omawia, w jaki sposób uzyskać dostęp do wewnętrz-
nej wiedzy, która jest osiągalna dla wszystkich, jeśli wiesz, gdzie 
jej szukać i jak o nią prosić. Jak wskazuje Michael, nie musisz być 
religijny, nie musisz interesować się duchowością, a nawet wie-
rzyć w jakiś rodzaj wyższej siły – po prostu musisz wykonywać 
tę prostą technikę i połączyć się z nieskończoną mądrością, która 
pomoże ci przejść przez życie.

Nie musisz wiedzieć, jak się medytuje. Nie musisz siedzieć 
w pozycji lotosu. Nie musisz jeść jarmużu ani śpiewać mantr.
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Po prostu musisz stosować metodę Michaela, a  wtedy za-
czniesz komunikować się ze źródłem mądrości i miłości, które 
wie, co jest dla ciebie najlepsze.

Dla mnie ta książka jest objawieniem. Zmieniła moje życie. 
Teraz jestem w posiadaniu prostej i  eleganckiej techniki, którą 
mogę wykorzystać do połączenia się ze swoim wyższym przewod-
nictwem. Hura!”

– BILL BENNETT, autor bestsellerów

„Wielkie brawa dla Michaela Sandlera za zdjęcie otoczki zjawisk 
paranormalnych z pisma automatycznego! Pokazuje to, co długo 
pozostawało tajemniczym procesem dostrajania się do wyższego 
przewodnictwa. Sprawia, że pismo automatyczne staje się łatwe 
i dostępne dla każdego. Jak wszystko, co robi Michael, ta cudow-
nie praktyczna książka bawi, ale jednocześnie niesie głębokie du-
chowe przesłanie. Wykorzystaj to, czego dowiesz się z niniejszej 
książki, a twoje życie ulegnie diametralnej zmianie”.

– SUZANNE GIESEMAN, autorka bestsellerów

„W książce Pismo automatyczne Michael Sandler, ucząc opraco-
wanej przez siebie metody AWE, rzuca światło na najbardziej 
uświęconą podróż, jaką kiedykolwiek odbędziemy – to podróż 
w  stronę miłości własnej i poczucia swojej wartości. Niniejsza 
książka daje ci niezawodny kompas, którym może się kierować 
każdy z nas i z którego będziesz korzystać cały czas”.

– NANCY LEVIN, autorka książki Jesteś tego warta
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„Książka Pismo automatyczne Michaela Sandlera pomoże ci wrócić 
do idealnego momentu tu i teraz, odzyskać moc swojego prawdzi-
wego ja i wyjść poza pełen zmartwień, egoistyczny, myślący umysł. 
To zaproszenie do wysłuchania swojego wewnętrznego ducha oraz 
przywrócenia sobie mocy, aby w codziennym życiu być obecnym, 
odczuwać, myśleć i działać. Książka Michaela pomoże ci się zanu-
rzyć w pismo automatyczne w każdej chwili, połączyć się ze swoim 
wewnętrznym duchem i na nowo odkryć swoją wewnętrzną moc”.

– ANNE BÉRUBÉ, doktor nauk humanistycznych, 
autorka bestsellera

„Połączenie z duchem dzięki wykorzystaniu pisma automatycz-
nego poprawi twoje życie i życie każdej osoby w twoim otoczeniu.

Dzięki wiedzy Michaela dotyczącej otrzymywania przewod-
nictwa od ducha, w połączeniu z jego łatwym do naśladowania 
podejściem, skomunikujesz się z niebem w rekordowym czasie”.

– JULIE RYAN, intuicyjna uzdrowicielka, medium i wróżka

„Kiedy chcesz pogłębić wiedzę w jakiejś dziedzinie, zwracasz się 
do mistrza. Michael Sandler faktycznie jest jednym z tych mi-
strzów, który, oprócz tego, że jest jednym z moich ulubionych 
duchowych nauczycieli i  trenerów, daje naprawdę potężne na-
rzędzie, ucząc cię z niego korzystać krok po kroku, dzięki czemu 
zmienia sposób, w  jaki używasz swojego umysłu. Jeżeli chcesz 
zmienić to, jak myślisz i się komunikujesz, ale pragniesz również 
badać niewykorzystaną wiedzę i duchowe przewodnictwo, które 
tylko czeka, aby do ciebie przyjść, ta książka jest prawdopodobnie 
tym, czego szukasz”.

– dr MICHAEL LENNOX, psycholog i astrolog
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„Fascynująca i pouczająca książka Pismo automatyczne autorstwa 
Michaela Sandlera zaprasza czytelnika do zanurzenia się w od-
krywanie wewnętrznej wyroczni, którą posiada każdy z nas, czy-
li w głęboką wiedzę i wewnętrzny kompas, pojawiające się, gdy 
anga żujemy się w duchową praktykę i samopoznanie.

Mądrość zawarta w niniejszej książce czerpie z wielu różnych 
tradycji psychologicznych, filozoficznych i duchowych, łącząc je 
w jeden niepowtarzalny system stworzony przez Sandlera. Sys-
tem ten składa się z praktycznych i prostych praktyk, które mogą 
nam przynieść uleczenie i wgląd”.

– JONATHAN HAMMOND, autor bestsellera

„Jeśli chcesz żyć swoim najwspanialszym życiem, nietuzinkowym 
i lepszym, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś, musisz zanurzyć 
się w wiedzę dotyczącą pisma automatycznego. Fascynująca tech-
nika stworzona prze Sandlera pomoże ci wyróżnić się z tłumu, 
odkryć swoją prawdziwą wielkość i znaleźć całkiem nowy – lep-
szy sposób na życie. Jeśli chcesz wieść niezwykłe, godne podziwu 
życie, skorzystaj z wiedzy Michaela o piśmie automatycznym”.

– BRANT PINVIDIC, autor bestsellera,  
dyrektor generalny INvelop Entertainment
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Wiadomość specjalna 
od doktora Ervina Laszlo

Michael wpadł na pomysł – na pomysł, który jest istotny i w pełni 
prawdziwy. Możemy się kontaktować i komunikować ze światem 
– oznacza to, że możemy się połączyć – bądź też połączyć się na 
nowo – z tym, co nazywam „źródłem”. Wiemy o nim – wszystkie 
poważne, wnikliwe osoby o nim wiedzą. Jednak w zestawie in-
strumentów brakowało jednego ważnego narzędzia do połącze-
nia: doświadczenia z pismem automatycznym (AWE).

Teraz zadaję sobie pytanie, czy miałem doświadczenie z pis-
mem automatycznym? Czy naprawdę praktykowałem pismo 
automatyczne? Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopo-
dobne. Tylko ja piszę to, co piszę i nikt ani nic innego. Jednak po 
chwili namysłu nie jestem tego taki pewien. Nie jestem pewien, 
czy JA SAM napisałem to, co napisałem. Pozwól, że opowiem ci 
pewną historię.

Nie napisałem niczego odręcznie co najmniej przez ostatnie 
trzydzieści lat – bo to było dla mnie za wolne… Kiedyś byłem 
pianistą koncertowym, więc moje palce są zwinne i szybko piszę 
na klawiaturze. Prawie tak szybko, ale jednak nie tak szybko, jak 
myślę. Teraz komputer przechowuje moje teksty. Najpierw piszę 
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wszystko tak, jak myśli przychodzą mi do głowy, a później czy-
tam i czytam jeszcze raz, nanoszę poprawki, dopóki nie będę za-
dowolony. Jednak to, co pojawia się najpierw, nie jest tym, nad 
czym wcześ niej pracowałem. Oczywiście znam kontekst i temat 
i na nich się koncentruję. Ale później odpuszczam sobie i piszę. 
To jest jak fizyczny impuls. Jeżeli nie mogę natychmiast położyć 
rąk na klawiaturze, czuję się niemal chory – nie mogę myśleć o ni-
czym innym i z pewnością nie mogę wykonywać większości czyn-
ności. Relaks i sen są wykluczone. Kiedy siadam i piszę, zdania 
same się tworzą – ja po prostu muszę je spisać. Czy to jest pismo 
automatyczne? Czy to channeling? Czy to forma inspiracji? Czy 
to komunikacja z superczłowiekiem lub przynajmniej ponadludz-
ką inteligencją?

Dla mnie to doświadczenie stanowi głębokie źródło podziwu 
i cudu. Nie jestem sam w pisaniu – mam pomoc. Coś w rodzaju 
dyktowania, ale w żadnym wypadku nic przypadkowego. Teksty 
koncentrują się na zadawanych przeze mnie pytaniach. I to pły-
nie. I – powinienem dodać – może również blokować. Nie zawsze 
płynie, a sposób, w jaki blokuje, jest dość zdumiewający. Maile się 
nie wysyłają, napisane przeze mnie akapity znikają z pliku, a cza-
sami cały plik jest niedostępny. Gdzie to idzie, nie wiem. Ale mogę 
zgadywać, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ myśląc ponownie nad 
tym, co napisałem – lub próbowałem napisać – uświadamiam so-
bie, że się myliłem. Obrałem złą drogę – przedstawiłem złą hipo-
tezę lub przeinaczyłem coś, co chciałem przekazać. Z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że dzięki Bogu, zniknęło!

Jest również pozytywny aspekt tej sprawy. Kiedy ponownie czy-
tam tekst i myślę o tym, co napisałem, a tekst zazębia się z tym, co 
postrzegam jako istotny dowód – doświadczeniami innych osób 
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lub teorią bądź afirmacją pochodzącą z nauki – wtedy jestem zdu-
miony i szczęśliwy.

Dlatego dobrze wiedzieć, że nie jestem na łasce moich włas-
nych narzędzi, kiedy pojawia się pomysł lub teoria – że jest „coś” 
– lub ktoś? – kto pracuje ze mną. Nadzoruje mnie i uniemożliwia 
mi popełnianie istotnych błędów.

Dziękuję ci, drogi Michaelu, za podpowiedź, aby zastanowić się 
nad tym doświadczeniem. Nigdy tego nie napisałem, choć często 
rozmawiam o tym z żoną – za każdym razem jestem zdumiony 
i zaniepokojony lub szczęśliwy. Teraz czekam na komentarze two-
je i  twoich czytelników – osób, które przejawiają entuzjastyczne 
i mam nadzieję bezstronne zainteresowanie fenomenem pisma au-
tomatycznego. I czuję szacunek, który inspiruje ich samych.

dr ERVIN LASZLO, dwukrotnie nomi no-
wany do Nagrody Nobla, zdobywca na gro dy 
Goi Peace, Międzynarodowej Nagrody Man-
diru Pokoju, nagrody Holistyczna Kultura 
przyznawanej przez organizację Cona creis 
oraz nagrody imienia polihistoryka Hermana 
Ottó za działalność na rzecz ochrony środowiska
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Stworzyłem kilka sposobów angażowania mózgu (i pió-
ra) w proces. Zaczynamy od modlitw: intencji i inwoka-
cji, a następnie przechodzimy do pytań, które przyciągną 
twoich przewodników.

Intencja

Modlitwa zwana intencją jest pierwszym (pisemnym) krokiem 
w piśmie automatycznym i otwarciem się na własną najgłębszą 
mądrość. Lubię myśleć, że intencja pomaga ci stworzyć bańkę mi-
łości i światła, z której piszesz, lub uświęcone naczynie, które cię 
otacza i pomaga przywołać słowa. Z perspektywy funkcjonalnej to 
jak pierwszy krok ku króliczej norze i ku nieznanemu. Gdybyśmy 
pomyśleli o doświadczeniu związanym z pismem automatycznym 
(AWE) jak o szamańskiej podróży, zaczynałoby się ono od dźwię-
ku bębnów i zmierzania ku zaświatom – miejsca, w którym czeka 
magia i przewodnicy.
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Kiedy pracuję z klientami, zawszę proszę, aby modlili się do 
Boga lub boga, źródła, wszechświata, wyższego ja, wewnętrz-
nej mądrości, Jezusa, Buddy, Allaha lub kogokolwiek (z pełnym 
i  abso lutnym szacunkiem). Możesz pisać do któregoś z  nich 
w swojej intencji. Najlepiej sięgnąć do najwyższego źródła z moż-
liwych. Zabiorę cię na najwyższy poziom twojej wiary i to stam-
tąd będziemy prosić o informacje.

Powiem ci, co działa na mnie i na wielu moich klientów oraz 
osoby, które wzięły udział moim kursie online dotyczącym AWE. 
Jednak śmiało możesz wykorzystywać wszystko to, co działa na 
ciebie. Jeżeli jesteś ateistą lub jesteś bezwyznaniowy, po prostu pisz 
do swojej wewnętrznej mądrości. AWE i tak zadziała. I tak je-
steś zmuszony wykorzystać swoje duchowe i religijne przekona-
nia w praktyce. To właśnie jest najważniejsze – rób to, co działa na 
ciebie i daje ci największe poczucie komfortu.

Pismo automatyczne jest całkowicie wszechstronne, więc bę-
dzie działać ze wszystkim, ale uwzględnij w nim całość swoich 
przekonań. Nie trzymaj ich przed drzwiami. W tym momencie 
płyną one z twojego serca i to z niego popłyną również odpowiedzi.

Ja sam w swoich modlitwach piszę do Boga, chociaż nie wierzę 
w gościa z białą brodą siedzącego w niebie ani w nic podobnego. 
W moim przekonaniu Bóg odnosi się do miłości, z której po-
chodzimy i miłości, którą jesteśmy, lub do pola Akaszy, jak mówi 
o nim doktor Ervin Laszlo, dwukrotnie nominowany do Nagrody 
Nobla (wielokrotny gość naszego programu) – pola miłości i in-
formacji, które potwierdza i informuje o wszystkim. Jest to ener-
gia, która nas otacza i wypełnia, i która dosłownie tworzy nasze 
istnienie. Tym właśnie jest Bóg dla mnie.

Jeżeli raczej nie uważasz tego za modlitwę, za apel do Boga lub 
boga, możesz zastąpić czymś innym użyte przeze mnie słowo „Bóg”. 
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Nawet tym wielkim cheeseburgerem na niebie, o którym mówi-
łem, więc przedstaw swoją intencję temu, który działa na ciebie.

Zasadniczo na tym etapie swoją intencją przygotowujesz 
grunt dla pisma automatycznego, aby płynęło. Śmiało wprowa-
dzaj w niej konieczne zmiany.

Bez względu na to, czy robiłeś to setki lub tysiące razy, napisz 
swoją intencję. Używam akronimu P-O-C-W, aby przypomnieć 
sobie słowa. Oto, co piszę:

Dziękuję ci, Boże, że prowadzisz mnie swoją miłością i światłem.
Dziękuję ci, Boże, że otaczasz mnie swoją miłością i światłem.
Dziękuję ci, Boże, że chronisz mnie swoją miłością i światłem.
Dziękuję ci, Boże, że wypełniasz mnie swoją miłością i światłem.
Dziękuję ci, Boże. Dziękuję ci, Boże. Dziękuję ci, Boże.

Całkowicie świecka wersja mogłaby brzmieć tak:

Dziękuję ci, wewnętrzna mądrości, że prowadzisz mnie swoją 
miłością i światłem.
Dziękuję ci, wewnętrzna mądrości, że otaczasz mnie swoją 
miłością i światłem.
Dziękuję ci, wewnętrzna mądrości, że chronisz mnie swoją 
miłością i światłem.
Dziękuję ci, wewnętrzna mądrości, że wypełniasz mnie swoją 
miłością i światłem.
Dziękuję ci, wewnętrzna mądrości. Dziękuję ci, wewnętrzna 
mądrości. Dziękuję ci, wewnętrzna mądrości.

Przyrównuję pismo automatyczne do randki. Najpierw drżą 
ci ręce. Musisz poznać tę wewnętrzną mądrość. Musisz nawiązać 
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relację. Zaczynacie się poznawać. Pielęgnujesz tę relację. Kiedy 
podlewasz nasiona, widzisz, jak rosną.

Ten proces wymaga czasu i  zaangażowania. Proszę cię, abyś 
praktykował go przez trzydzieści dni codziennie. Trzydzieści dni. 
W tym czasie, tak jak cieszysz się poznawaniem nowych przyjaciół, 
być może przy kawie lub na spacerze, dzięki AWE poznasz siebie.

Jeżeli zobowiążesz się, że przez trzydzieści dni będziesz w tym 
sensie randkował sam ze sobą, wszystko się zmieni. Teraz, czy 
zmieni się całe twoje życie? Pod wieloma względami tak, ponie-
waż jeśli będziesz korzystał ze swojej wewnętrznej mądrości i wy-
trwasz w tym przez trzydzieści dni, poczujesz się lepiej, będzie ci 
lżej i otrzymasz wsparcie, a także będziesz się trzymał obranego 
kursu. Oczywiście możesz nie uzyskać odpowiedzi na wszystkie 
najgłębsze życiowe pytania… jeszcze nie.

Jednak powiesz sobie: „Wow, mam GPS. Wiem, jak dostać się 
tam, dokąd chcę pójść lub, co bardziej prawdopodobne, mogę od-
gadnąć, dokąd chcę pójść”. I to bierze się z praktyki i powtarzania.

Najważniejsze jest to, że tak jak z chodzeniem na randki, zwy-
kle nie przechodzisz od szybkiego przywitania się online wprost 
do łóżka. OK, świat się zmienia, ale chodzi o randki, a nie o przy-
godny seks. Jeżeli będziesz działał pośpiesznie, stracisz połączenie 
z pismem automatycznym. Zamiast tego pielęgnuj tę relację i po-
czuj się komfortowo już na początku, zanim zaczniesz zadawać 
ważne pytania.

Zacznij od trzech podstawowych pytań, które za chwilę po-
dam. Następnie przejdź do trochę trudniejszych rzeczy. I jeszcze 
trudniejszych. Wtedy dodaj kilka technik manifestacji i wizualiza-
cji oraz marzeń, a nawet trochę technik finansowych. Po 30 dniach 
będziesz mógł powiedzieć: „Wow, mam teraz prawdziwe narzę-
dzia, z którymi mogę działać”.



Michael Sandler jest autorem bestsellerów, mówcą, przedsiębiorcą, wizjonerem, trenerem 
i współtwórcą Uniwersytetu Inspire Nation oraz kursu online Automatic Writing Experience. 
Nauczył już pisma automatycznego tysiące ludzi na świecie, pomagając im zmienić swoje 
życie. Wraz ze swoją żoną, trenerką i nauczycielką, Jessicą Lee, prowadzą popularny program 
samopomocowy Inspire Nation, a także podcast i kanał na YouTube poświęcone duchowości.

Jak połączyć się ze światem duchowym, 
by odnaleźć drogę do prawdziwego szczęścia i spełnienia marzeń?

Niektórzy z  nas nie mają najmniejszego kłopotu z  podejmowaniem decyzji. 
Dla  innych to prawdziwa droga przez mękę. Pół biedy, gdy decyzja dotyczy 
wyboru, co zjeść na obiad. Co jednak, gdy zależy od niej szczęście osobiste lub 
sukces zawodowy. W takich sytuacjach wielu z nas traci pewność siebie. Jednak 
okazuje się, że pomoc mamy w zasięgu ręki (dosłownie).

Jak otrzymać właściwą odpowiedź na wszystkie nurtujące nas pytania? Istnieje 
proste i skuteczne narzędzie, umożliwiające komunikację z uniwersalną mądrością 
wszechświata. Jest nim pismo automatyczne, którego sekrety odkrywa niniejsza 
książka. Dzięki niej dowiesz się, jak dostępną każdemu czynność pisania przekształ-
cić w duchowy channeling. Nauczysz się zasad pisma automatycznego i będziesz je 
stosował w praktyce, by dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu. Jak przeko-
nuje Autor, pismo automatyczne idealnie wpisuje się w najbardziej palące potrzeby 
współczesnego człowieka. Nieważne, czy dotyczą szwankującego zdrowia, czy 
braku pieniędzy, strachu przed pandemią lub politycznymi zawieruchami. Pismo 
auto matyczne przyniesie nie tylko pocieszenie, ale także uleczy umysł. Przeprogra-
muje podświadomość, by zmienić niepokój i stres w pozytywną energię.

Pismo automatyczne – odkryj moc swojej podświadomości!
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