Komplex lelki tanácsadói problémamegoldó grafológia
Minden tudatos és tudattalan személyiségvonás mindenkinek az írásképében rejtve van.
Grafológus szakemberként és lelki tanácsadóként feladatomnak nem csak azt tartom, hogy
önmagukról részletes személyiségképet nyújtsak át a hozzám fordulóknak. Hitem szerint a grafológia,
az íráselemzés tudományában a lelki segítségnyújtás lehetősége az elsődleges. A grafológia lényege
az, hogy olyan embereknek segítünk, akik nyitottak önmaguk megismerésére, képesek szembenézni
akár hibáikkal is, és készek tenni életük megváltoztatására.
Az elkészített elemzés minden tudatos és tudattalan személyiségvonást feltár, akár összefüggéseiben
is. Így válik a grafológia tudománya az önismeret megszerzésében egyedülálló, hatékony módszerré.
Az elkészített személyiségkép azonban akkor válik igazán a hatékony problémamegoldás eszközévé,
ha egyéni, komplex lelki tanácsadói tevékenység részeként alkalmazzuk.
A komplex lelki tanácsadás lépései:
1. grafológiai elemzés;
2. a személyiség fejlődését gátló tényezők, ok-okozati összefüggések feltárása;
3. probléma megoldás, visszacsatolás.
A tanácsadás munkaterületei:
1. Egyéni személyiség elemzés
Általános képet készítek a megrendelő lelki tulajdonságairól, energiáiról, munkamódjáról,
érzelmi-kapcsolati viszonyairól, énképéről.
Ára: 23.000 Ft + Áfa
Sürgősségi felár: 3 munkanapon belül + 100 %
2. Családi és párkapcsolati elemzés
Párkapcsolati grafológia esetén a grafológus feltárja a kapcsolatban résztvevők
személyiségét, ezzel nem csak önismeretük javul, hanem megismerik partnerük /eddig talán
rejtett / tulajdonságait is. Ezek a tulajdonságok a résztvevők számára általában ismertek.
Ha egy külső személy /szakember/ tükröt tart elénk, önismeretünk, önelfogadásuk javul,
vágyainkat, céljainkat, elvárásainkat is csak így tudjuk meghatározni. Csak az az ember tud
egy másik embert elfogadni erényeivel, hibáival együtt, aki önmagát ismeri és elfogadja.

Ára két konzultációval 27.000 Ft+Áfa
3. Munkahelyi és üzleti grafológia
Az összes személyiségvizsgáló módszer közül egyedül a grafológia tudománya képes a
jellemvonások összességét és azok kölcsönhatásait is feltárni. Gyakorlatilag kiváltja az összes
lélekkel foglalkozó tesztet, mert feltárja a személyiség minden lényeges vonását, ellentétben
az általában csak egy személyiségterületet vizsgáló különféle tesztekkel.

Kit hívjon be interjúra? Kit válasszon ki az interjú után? Segítség a humán szolgáltatásban
dolgozóknak a kiválasztáshoz.
Ez a szolgáltatást kétféleképpen történik:
· kihelyezett tanácsadásként
Ára:

max. 4 órás időszakra : 46.000 Ft + Áfa
max. 8 óráig : 91.000 Ft + Áfa
(kiszállási díj: 9.000 Ft + ÁFA Budapesten belül, vidéki helyszínnél megegyezés
szerint).

· beküldve két munkanap alatt, rövid, írásban tett (max.1 oldalas) jellemzéssel.
Ára:

rövid jellemzés esetén: 8.000 Ft + Áfa/fő
részletes jellemzés esetén 18.000 Ft + Áfa/fő

4. Grafológiai gyorselemzés rendezvényeken
Érdeklődés-felkeltés, látogatottság-növelés helyszíni gyorselemző módszerrel.
A stand látogatottságának növelése érdekében konferenciákon, szakmai eseményeken,
illetve ifjúsági- és családi programokon, egyéb rendezvényeken szakembereink a résztvevők
által adott írásminták rövid elemzését beszélik meg a vendégekkel.
Céges rendezvényeken, családi napokon igény szerint gyermekrajzok elemzését is vállaljuk.
Tapasztalataink alapján a grafológia nagy érdeklődésre számít, nagy látogatottságot
eredményez.
Ára: 68.000 Ft + Áfa/nap/grafológus (budapesti helyszínnel)
(Áraink budapesti helyszínekre vonatkoznak. Hétvégén: + 30%-os felár. Ünnepnapokon: +
50%-os felár.)
----------------Az A-level Kft. szerződésben garantálja az alábbiakat:
· az ügyfelekkel kapcsolatos információk teljes titoktartása,
· a személyiségi jogok védelme.
Munkánkat mindenkor ügyfeleink egyéni igényei, szempontjai szerint, a megjelölt határidő
betartásával végezzük.
A szakértői vélemények elkészítési határideje 10 munkanap (korábbi teljesítés esetén sürgősségi díj
felszámításával).
További kérdéseire készséggel állunk rendelkezésére telefonon, e-mailen, illetve előzetes
bejelentkezés után személyesen is.

