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Navodila za odvzem vzorca pisave

1. Pišite spontano o čemerkoli želite ali  podrobno odgovorite na naslednja tri vprašanja:
 a) Kateri so vaši najpomembnejši cilji v naslednjih šestih mesecih?
 b) Katere kvalitete imate, da bi dosegli te cilje?
 c) Kakšno delovno okolje vam je najljubše?
2. Uporabite svoj naravni/spontani rokopis. Okusen rokopis ni nujno znak pozitivnosti ali negativnosti.
3. Izberite pisalo po vašem okusu, le navadnega svinčnika ne; ne uporabite črtalnikov!
4. Če pišete tiskano, uporabite tiskano prvo stran ali odgovor na vprašanje št. 1 in pisano pisavo na drugi strani 
oziroma pri odgovorih na vprašanja št. 2 in 3.
5. Vključite stavek, ki vsebuje besedo z malimi pisanimi »f«, npr. »feferon«, če v vašem tekstu črka “f” ne nas-
topa pogosto.
6. Vključite stavek, ki vsebuje veliko črk “t”, npr. “teta teče po toči odtočit”
7. Ko rokopis pošiljate po pošti, naj bo tudi naslov na kuverti izpisan ročno.
8. Če imate pri pisanju kakšne fizične omejitve ali pišete z levo roko, prosim razložite to na drugi strani. Omen-
ite tudi morebitne posebne okoliščine ob nastajanju rokopisa (vas je kdo motil, je zvonil telefon, ste bili posebej 
na koga jezni, ali žalostni, ste ravno takrat zvedeli kaj pretresljivega itd....)

Obkrožite, vrsto analize, ki jo želite. Obkrožite lahko več točk.

1.  ugotavljanje ponarejenih pisav in podpisov
2.  profil za delovno mesto
3.  analiza za izbiro poklica 
4.  managerska  sposobnost 
5.  prodajna sposobnost 
6.  osebna - razširjena vsestranska analiza  
7.  osebna – psihološki profil
8.  razširjena analiza kompatibilnosti ujemanja 
9.  (za dve osebi) 
10.  analiza za izbiro hobija 
11.  analiza negativnih čustev, ki povzročajo bolezni
12.  preverjanje logotipa ali napisa 
13.  trening pisave za odrasle se ugotavlja naknadno po analizi (če je potreben, ga predlagam in tudi obvestim,   
       kaj bi povzročila sprememba pisave, ker zares deluje) Sami lahko že na obrazcu opišete vaš največji prob
       lem in prosite za načrt treninga pisave, ki vam bo spremenil življenje v želeno smer.
14.  trening pisave za otroke – omili grafomotorične težave
15.  trening pisave za športnike uskladi um z gibi in gibe z umom.

Obrazec za grafološko analizo pisave
Prosim, natančno preberite navodila. V primeru vprašanj ali dodatnih pojasnil, me kontaktirajte na gsm: 040 
451 799 ali po elektronski pošti na tomic.edita@gmail.com
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Prostor za vaš rokopis
Pisati začnite na tej strani in nadaljujte na naslednji. V primeru analize avtentičnosti pisave ali podpisa na
listinah podpisa prosim za sken listine.



Grafologija | Pisava je zrcalo osebnosti.                       Stran 3 od 3

PRIVOLITEV ZA GRAFOLOŠKO ANALIZO GORNJEGA ROKOPISA
S podpisom soglašam z izvedbo grafološke analize. Pomembno! Obrazec “Vzorec rokopisa” mora biti datiran in podpisan. Nepodpisani vzorci 
rokopisa ne bodo sprejeti v analizo. Osebni podatki bodo varovani v skladu s slovensko zakonodajo.

OBRAZEC POŠLJITE NA: 
Edita Tomič - grafologinja
Majaronova 18 

1000 Ljubljana
ali po e-pošti na:
tomic.edita@gmail.com

PODATKI O VAS
Ime in priimek:           Spol:   M   Ž     Starost:    Poklic:

Naslov:            Poštna številka:      Kraj:

Telefon:    E-mail:

Datum:    Podpis s tiskanimi črkami:   Vaš običajen podpis:   


