
 

Pisava razkriva naše skrite talente, inteligenco, sposobnosti za poklic, čustva 

in še mnoge druge lastnosti. Veliko nam pove o partnerju, sodelavcih, 

poslovnih partnerjih, prijateljih in otrocih. Zakaj smo z nekaterimi ljudmi 

kompatibilni, z drugimi pa ne? 

 

Spoznajte svoje osebnostne značilnosti ter značilnosti svojih bližnjih in se 

nam pridružite na  delavnici osnov znanja iz grafologije  

 

v sredo, 11. marca  2015, od 18. do 21. ure 

v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIVNOSTI PISAVE – GRAFOLOGIJA ZA VSAKOGAR 

Predavateljica: Jožica LESKOVAR, diplomirana grafologinja, 

predavateljica psihologije pisave in avtorica 

odmevne knjige “Skrivnosti pisave” 

Promocijska cena delavnice do 27.2.2015: 33 eur z DDV 

Redna cena delavnice: 40 eur z DDV 

Obseg delavnice:  3 polne ure 

Informacije:   CDI Univerzum, tel. 01/583 92 70 

                       info@cdi-univerzum.si                                   

                       www.cdi-univerzum/seminarji-prijave 
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SKRIVNOSTI  PISAVE – GRAFOLOGIJA ZA VSAKOGAR:  

Ali sem izbral(a) pravega partnerja?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DELAVNICE 

Grafologija je veda, ki analizira in 

preučuje človekovo pisavo v povezavi z 

njegovimi psihološkimi značilnostmi. 

Razkriva mnoge skrivnosti naše 

osebnosti. 

Poznavanje grafologije nam bo 

pomagalo odgovoriti na  številna 

vprašanja. Zakaj imamo včasih težave 

v komunikaciji le z nekaterimi ljudmi? 

Kaj nas ovira pri doseganju določenih 

ciljev? Katere so naše dobre lastnosti, 

ki bi jih morali poudariti? In ne 

nazadnje: Ali sem izbral(a) pravega 

partnerja zase? 

 

Z analizo pisave bomo ugotavljali 

osebnostne lastnosti (čustovanje, 

optimizem, strahove, skrite talente) 

oseb po vaši izbiri. 

 

 

 

TRAJANJE DELAVNICE 

Delavnice traja tri polne ure. 

Pridobljeno znanje grafologije 

boste lahko nadgradili v 

nadaljevalni in poglobljeni stopnji. 

VSEBINA DELAVNICE 

Pod vodstvom diplomirane 

grafologinje in avtorice z 

mnogoterimi izkušnjami boste 

najprej skozi svojo pisavo spoznavali 

skrite in manj skrite talente ter 

ozavestili potenciale in morebitne 

blokade. 

 

Izdelali boste svojo lastno kratko 

grafološko analizo pisave. To vam 

bo  v pomoč, če boste kjerkoli 

predstavljali svoje kvalitete ali 

karakterne lastnosti (npr. pri 

razgovoru z delodajalcem).  

 

Nato pa bomo iz podpisov, ki jih 

boste prinesli s seboj, ali pa iz 

krajših tekstov (priporočamo pol 

strani), ugotavljali stopnjo 

kompatibilnosti in lastnosti  z 

izbranimi osebami, bodisi partnerji 

ali s kom drugim. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE 

kontaktna oseba: Lidija Borštnar 

 01/583-92-70 

lidija.borstnar@cdi-univerzum.si 

 

info@cdi-univerzum.si 

www.cdi-univerzum/seminarji-prijave
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