
A MÍT dobogókői Pszicho-Pilis 2010 Konferenciájának HÍREI 

Színfoltok, kapcsolatok, mélységek és magaslatok 
a MÍT hagyományteremtő szakmai és kulturális életében….. 
 
 
Közeledik a dobogókői rendezvényünk, a Pszicho -Pilis 2010 Konferencia, 
amely ebben az évben tíz éves jubileumát ünnepli.  
Időközben, mint ahogyan arról már a közgyűlésünkön a résztvevők értesültek, 
tervezett programunk változott, mivel olasz kollégáinknak, akiket rendezvényeiken évek óta 
vendégül láttunk, egy szakmailag létfontosságú, elhalaszthatatlan nápolyi konferencián kell 
részt venniük, amelynek időpontja a Pszicho- Pilisünkkel egy időben szerveződik, május 22-
én 23-án, azaz Pünkösdkor. 
S megtudtuk azt is, hogy ezen a konferenciájukon dől el, hogy az egységes olasz 
grafológusképzés megszervezéséhez, melyik iskola módszerét fogadja el Rómában a 
minisztérium. (Reméljük, hogy az ARIGRÁF iskoláét, azaz Dr. Rafaelle Caseliék magas 
szintű képzési rendszerét.) 
Azonban, amilyen váratlanul ért minket, a már évek óta konferenciánkon megjelenő olasz 
kollégáink részvételének akadályoztatása, olyan váratlanul ért egy rendkívül meglepő, és 
örömteli hír,( azaz e-mail), Washingtonból. Ugyanis az e-mail Románné Goldzieher 
unokatestvérétől, Lucy Arnótitól jött, aki megkereste a Magyar Írástanulmányi Társaságot, 
hogy felvegye velünk a kapcsolatot a család Budapesten élő barátján keresztül, és felajánlotta 
Románné ez- évben kiadásra kerülő Handwirting (Kézírás) című könyvének három példányát 
a MÍT könyvtárának. 
Sőt! Vállalta, hogy a konferenciánk első napján, szombaton délután 17 órakor, telefonos 
kapcsolaton keresztül válaszol Goldzieher Klára Washingtonban töltött éveinek 
munkásságával kapcsolatos kérdéseinkre.  
S ettől kezdve a szerencse újra mellénk szegődött, hiszen az elmaradó olasz vendégeink 
helyett még egy külföldről érkező előadót is találtunk a tíz éves évfordulóját ünneplő Pszicho 
-Pilis konferenciánkra. Hegyi Johannát, a Romániából érkező magyar származású 
pszichológust, aki a határainkon túl is megalakult Relaxációs- és Pszichoterápiás Képzés 
Erdélyi Tagozatának vezetője. 
S mint ahogyan az a programból látható, a rendkívül értékes pszichológiai grafológiai témájú 
előadások mellett konferenciánkon a Hellinger- féle családfelállítás módszere is megtalálható. 
Tíz éves jubileumi Pszicho-Pilis konferenciánk sztárvendége Udvaros Dorottya pedig a 
napokban készítette el írásmintáját az interaktív elemzéshez. 
Reménykedünk abban, hogy az eső, amely napok óta zúdult a tavaszt váró pilisi hegyekre, 
május végéig kitombolja magát, csillapodik, és Pünkösdre, a konferencia idejére kisüt a nap. S 
így az idén újra megvalósulhatnak hagyományos erdei sétáink a Nagy Kőhöz, Európa 
Szívéhez, a kilátóhoz, s eljutunk újra a hegyek közötti völgyben eldugott egzotikus Saolin 
Faluba is. S erdei sétáink a Pilis varázsával a lélek megújulását segítik majd a konferencia 
színes szakmai programjának élményein túl. 
Bár, a Walden Hotelben, konferenciánk ezévi új színhelyén, a szobák már foglaltak, azonban 
napi jegyünk van még bőven. Hiszen az elegáns Hotel legnagyobb előadó termében tartjuk ezt 
a rendhagyó- tíz éves jubileumát ünneplő konferenciát, amelyre várunk mindenkit szeretettel. 
 
 

Pálmai Anna  
a MÍT elnöke  

a konferencia rendezője 


