
 

Nedvomno ste se kdaj pred sklenitvijo sodelovanja z novim poslovnim 

partnerjem ali zaposlitvijo novega sodelavca vprašali, če ste se prav odločili? 

Ali pa ste ugibali, zakaj z nekaterimi sodelavci odlično sodelujete, z drugimi pa 

ne najdete skupnega jezika? Če bi poznali osnove grafologije, bi lahko iz 

primerjave rokopisov prepoznali razlog, zakaj je tako. 

 

Spoznajte pokazatelje zanesljivosti poslovnih partnerjev in značilnosti 

rokopisov v medsebojnih poslovnih odnosih! Pridružite se nam na  delavnici  

 

v četrtek, 25. oktobra  2018, od 17. do 20. ure 

v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIVNOSTI PISAVE – GRAFOLOGIJA ZA VSAKOGAR 

Predavateljica: Jožica LESKOVAR, profesionalna          

grafologinja,svetovalka in terapevtka 

Cena delavnice:     33 eur  

Obseg delavnice:    4 šolske ure 

Informacije:     CDI Univerzum, tel. 01/583 92 98 

                         info@cdi-univerzum.si                                   

https://goo.gl/xvz5pk 
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SKRIVNOSTI  PISAVE – GRAFOLOGIJA ZA VSAKOGAR:  

Grafologija v poslovnem svetu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DELAVNICE 

Grafologija je veda, ki analizira in 

preučuje človekovo pisavo v povezavi z 

njegovimi psihološkimi značilnostmi. 

Razkriva mnoge skrivnosti naše 

osebnosti. 

Na tokratni delavnici se bomo posvetili 

grafologiji v poslovnem svetu, npr. pri 

trženju, pogajanjih, odnosom s 

sodelavci, karieri … Grafološko znanje 

lahko pomaga pri oblikovanje poslovnih 

odločitev in usmerja k izbiri  pravih 

sodelavcev za sodelovanje v vašem 

osebnem in poslovnem svetu. 

Nekatera podjetja na podlagi rokopisa 

lažje izberejo najustreznejšega 

sodelavca. Na enak način ugotavljajo 

predvsem zanesljivost poslovnih 

partnerjev.  Z analizo vašega rokopisa 

vam bo grafologinja svetovala, s 

kakšnimi poslovnimi partnerji ste 

kompatibilni in s kom lahko načrtujete 

ustrezno  poslovno pot. 

S seboj prinesite svoj rokopis na A4 

brezčrtnem papirju! 

 

 

 

BESEDA O AVTORICI 

Jožica Leskovar je diplomirana 

grafologinja, avtorica in 

predavateljica psihologije pisave. 

Študij je zaključila pod mentorstvom 

psihologa in grafologa dr. Andreja 

Zagheta ter grafologinje Magdalene 

Metelko. Spoznala je različne 

svetovne grafološke šole: italijansko, 

francosko, angleško in ameriško. S 

svojim bogatim znanjem in izkušnjami 

iz grafologije zato lahko pomaga 

ljudem na različnih življenjskih 

prelomnicah, pri dilemah, pred 

pomembnimi odločitvami in v stiski. 

Pri založbi Mladinska knjiga je izdala 

knjigo Skrivnosti pisave.  

 

S CDI Univerzumom sodeluje od leta 

2013. Po številnih uspešno izvedenih 

delavnicah vas bo tokrat usmerila k 

dobrim poslovnim odločitvam, ki se 

kažejo v rokopisu posameznikov. 

 

PRIJAVE IN INFORMACIJE 

kontaktna oseba: Lidija Borštnar 

 01/583-92-98 

lidija.borstnar@cdi-univerzum.si 

 

Ne pozabite: 

Človek skriva, pisava odkriva! 

mailto:lidija.borstnar@cdi-univerzum.si

