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M E G H Í V Ó 
a Magyar Írástanulmányi Társaság Pszicho-Pilis 

2010 nemzetközi Konferenciájára, 
amelyet  

2010. május 22-23-án a  
WALDEN HOTELBEN rendezünk (Dobogókő, Fény út 1.) 

 

 „Ép testben ép lélek. A test és a lélek egysége, vagy annak sérülései  
a pszichológia és a kézírás tükrében” 

 

A konferencia védnöke: Dr. Szőnyi Magda 
 

Szombati programok: 
 

9:00 Regisztráció 
10.00 Tízéves a Pszicho-Pilis, ünnepi köszöntő: Pálmai Anna 
10.30 Dr. Szőnyi Magda pszichológus, a konferencia védnöke:  
Belátás és kitekintés… A megkülönböztetés lelki műveletei…  
11.00 Vékony Györgyi: Test, lélek, szellem a  zónaelmélet tükrében  
11.30 Urbán József: A térszimbolika mélyebb értelmezése 
12.00 Pálmai Anna: Lelki sérülések testi tünetei a statikus és dinamikus 
jegyekben a térszimbolika és a családi háttér tükrében 
12.30  Ebéd a Walden Hotel éttermében 
13.30 Hegyi Johanna pszichológus Romániából,  a kolozsvári Relaxációs 
és Pszichoterápiás-képzés Erdélyi Tagozatának vezetője:  Írásos varrások 
rejtett üzenete 
14.00 Pálmai Anna médiasorozatának vendége Udvaros Dorottya,  
a művésznő interaktív grafológiai elemzését diagramokkal jelzi vissza 
Láng Edina 
15.00 Dr. Szidnai László-Diószegi Gabriella: A változások számokban, a 
mérhetetlen lélek. A családfelállítás írásanalitikai megközelítése 
15.30 Láng Edina: Lelki és testi egészségünk a holisztikus grafológia 
tükrében 
16.00 Kerekasztal-beszélgetés: Halló, itt Washington! 
a. A magyar grafológia Washingtonban. Nemzetközi kapcsolataink 
aktualitása, újdonsága Lucy Arnóti, Románné Goldzieher Klára 
unokahúga, aki megkeresett minket, s Románné most megjelenő 
Handwriting című könyvéből tiszteletpéldányt ajánlott fel a Magyar 
Írástanulmányi Társaságnak 
b. Beszélgetés Hegyi Johannával, Romániából érkező előadónkkal,  
a külföldi Relaxációs és Pszichoterápiás Képzés Erdélyi Tagozatának 
vezetőjével 
c. A térszimbolika mélyebb értelmezése - vitafórum 
19.00 Ünnepi vacsora, állófogadás a hotel éttermében, utána kirándulás a 
Saolin faluba, majd séta a kilátóhoz, ahol megcsodálhatjuk a Dunakanyar 
éjszakai fényeit   



 
Vasárnapi programok:  

 
9. 00 Regisztráció 
9.30 A vasárnapi program megnyitója a pünkösd jegyében. 
9.45 Budavári Zsuzsa: A megbetegült lélek tükre az írásban 
10.30 Gyulai Zsuzsa: A holisztikus szemlélet az írásanalitika tükrében 
11.00 Csepelyi Magda: A coathing alkalmazása a grafológiában, 
vezetői konzultációk, pályakarrier-gondozás  
11.30 Marunák Mária: Enneagram és grafológia a lelki egészség tükrében 
12.-13 Ebéd  
13.00 Sztelek Emese pszichológus: A Hellinger-féle családfelállítás 
módszerének bemutatása s annak pszichológiai megközelítése 
14.00 Vasárnapi kerekasztal-beszélgetésünk. Témája: a térszimbolika 
mélyebb értelmezése, külföldi kapcsolataink lehetőségeinek további 
fejlesztése. Vezeti Urbán József és Pálmai Anna 
15.00 A tízéves konferencia ünnepélyes, zenés záró programja                                                      
                                                    
Közlemény: Olaszországban ugyancsak ezen a pünkösdi hétvégén megrendezésre 
kerülő nápolyi konferencián dől el, hogy melyik grafológiai irányzat programját fogadja 
el majd a minisztérium egy egységes olasz grafológusképzés megszervezéséhez. Így az 
olasz kollégák Pilisre tervezett előadásukat előreláthatólag a Grafo-Gárdony 
Konferenciánkon pótolják. Helyettük most pszichológiai témájú külföldi előadót várunk 
Romániából, Hegyi Johanna pszichológust, a határon túl is megalakult Relaxációs és 
Pszichoterápiás Képzés Erdélyi Tagozatának vezetőjét.  
Amint az a programban is látható, telefonon felvesszük a konferenciánkon a kapcsolatot 
Lucy Arnótival, Románné Goldzieher Klára unokahúgával, aki ez évben megkeresett 
minket, s Románné most megjelenő Handwriting című könyvéből tiszteletpéldányt 
ajánlott fel a Magyar Írástanulmányi Társaságnak. 
 
Részvétel MÍT tagoknak két napra étkezéssel, szállással 25 000.- Ft  
Napijegy MÍT tagoknak ebéddel és aznapi vacsorával 14 000.- Ft 
Napijegy nem MÍT tagnak ebéddel 12 000.- Ft, ebéd nélkül 8000.-Ft 
Napijegy szombaton ebéddel és vacsorával 16 000.- Ft 
Érdeklődni a csütörtöki irodai délutánokon a 06-1-212-8801-es,  
a 06-30-973-9084-es és a 06-30-922-2948-as mobilszámokon lehet. 
A programváltozás jogát továbbra is fenntartjuk. 
 
 

∗∗∗ 
 

Kellemes szakmai és lelki feltöltődést kívánnak a MÍT Ügyvivő 
Testületének tagjai, Balázs Piroska, Láng Edina, szervezők 

és Pálmai Anna, a konferencia főrendezője. 
 

 


