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Grafológia tevékenység:
- Az interaktív grafológiai elemzés módszerének kidolgozását, 15 éves kutatómunkám eredményeire
alapozva hoztam létre. Kutatási területeim közé tartozik, többek között, a szülői-nevelői módszerek
személyiségformáló szerepének megmutatkozása, vizsgálata a kézírásban. Ezen belül a poroszos
nevelői hatást, valamint a Gordon nevéhez fűződő, elfogadó, szeretetteljes nevelői attitűdök
személyiségformáló szerepének grafológiai jeleit vizsgáltam a felnőtt korúak kézírásában.
-Rendkívül fontosnak tartom a különböző grafológiai iskolák, irányzatok szakmai, emberi
együttműködését. Ennek megfelelően alakítottam ki iskolám képzési rendszerének profiljaként egy
újszerű koncepciót, amely szerint nemcsak belső tanárok vesznek részt iskolánk oktató munkájában,
hanem bevonjuk képzésünkbe más iskolák szaktekintélyeit, előadóit is, ami a sokoldalú képzés
lehetőségét segítheti.
- Iskolámat, az Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézetet 2003-ban alapítottam meg. A
képzőintézmény vezetőjeként, tanáraként a tudományos grafológia eredményeinek megőrzését, az
egzakt mérések és kutatómunkák fejlesztését, a modern pszichológia irányzatainak bekapcsolását
(autogéntréning, tranzakció analízis) tartottam fontosnak.

-Rendezvényeinken, konferenciáinkon népszerű művészek interaktív grafológiai elemzését mutattam
be. Személyes jelenlétük nemcsak nagy élményt jelentett, hanem egyben visszaigazolták a grafológia
hitelességét.
- A Budapest TV Grafomédia sorozatának műsorvezetőjeként és a Grafomédia Magazin
főszerkesztőjeként a grafológia és a média kapcsolatának lehetőségeit szeretném bővíteni.

A Magyar Írástanulmányi Társaságban tagságom kezdete: 1989 őszén
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Korábbi egyesületi tevékenységeim:
-Grafológiai szakmai programok, hagyományok megteremtése, elindítása, fejlesztése.
- A MÍT szakmai „ernyőszervezetének” működtetésével a magyar grafológia- a grafológus szakma
országos- és nemzetközi kapcsolatainak létrehozása, konferenciák, rendezvények, pályázatok, külföldi
utak megszervezésével.
-1991-ben indítottam el az Országos Grafológus Bált és a Grafo-Gárdonyt, amelynek szervezésében,
hagyománnyá alakításában a későbbiek során is aktívan vettem részt.
- 2001-ben az ”intuitív grafológia”, azaz a „Határterületek Bizottság” kutató munkájának vezetésével
bízott meg a MÍT elnöksége. Ezen a szekción belül indítottam el újabb hagyománnyá formálódó
rendezvényeimet a „Pszicho- Klubokat,” és a minden év Pünkösdjén, Dobogókőn megrendezésre
kerülő „Pszicho-Pilist.”
A MÍT 75. évfordulóján, 2005 augusztusában munkám elismeréseként a vezetőség emlékplakettet
adott át számomra, amely kitüntetés máig is hajtóereje munkámnak.
-2005 augusztusától a MÍT központi irodájának és könyvtárának adok helyet székhelyünkön.
-Elnöki tisztségem időszak alatt a MÍT, mint non profit szervezet, először nyert pályázatokat, amely
az utóbbi évek nehéz gazdasági helyzetében működésünk lehetőségét segítette.
-1991-ben indított Grafo-Gárdony, és az ezredfordulón indított Pszicho-Pilis elnökségem időszaka
alatt már nemzetközi konferenciává nőtte ki maggát.
-Nemzetközi kapcsolataink eredményeként konferenciáinkon 10 fős olasz delegációt láttunk
vendégül. S a Magyar Írástanulmányi Társaság ennek köszönhetően meghívást kapott két alkalommal
is az olaszországi ARIGRÁF iskola szervezésében megrendezett római konferenciákra, ahol először
nyílt alkalmunk külföldi fórum előtt megmutatni a magyar grafológia értékeit.

- Három éve, 2005 decemberétől vagyok a MÍT elnöke

1. Ez alatt az időszak alatt a MÍT, először nyert pályázatokat, amely az utóbbi évek nehéz
gazdasági helyzetében a fennmaradás lehetőségét segítette.

2. Első ízben szervezett nemzetközi kapcsolatokat.

3. Újabb hagyományként „mint ernyőszervezet” elindította „Négy-Égtáj” nevű programját az
ország vidéki nagyvárosaiban működő grafológusképző iskolák segítségével.
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Tisztségem megújítása esetén terveim, célkitűzéseim:
-Az előzőekben felsorolt eredményeket továbbfejleszteni szeretném!
-Továbbra is ápolni szeretném a MÍT- ben már kialakított hagyományokat, -klubokat,
rendezvényeket, országjárásunkat biztosító Négy- Égtáj programjainkat,
EU-s kapcsolatainkat.

- A Magyar Írástanulmányi Társaság programjainak szervezésénél a különböző iskolák,
egyesületek irányzatainak összefogását tartom továbbra is a grafológustársadalom
legfontosabb feladatának, bevonva ebbe az egyénileg dolgozó grafológus kollégákat is.
-Intézményemben továbbra is helyet szeretnék adni, a MÍT Központi Irodájának és
könyvtárának. S újságunkban, a Grafomédia Magazinban úgyszintén.
-A Tiszteletbeli Tagok bevonásával szeretném megszervezni, életre hívni az Oktatási Bizottságot,
amelynek feladata lehetne a minisztériummal való kapcsolattartás.
Létrehozása segítheti a modulrendszerű képzés nehézségeivel, valamint az írásszakértés- és
grafológia kedvezőtlen helyzetével küszködő szakma problémáinak megoldását.

Jelentősebb publikációim listája:
Petőfi Rádió, Pilis Rádió, Klub Rádió, Dió Rádió, Sztár Rádió, Miskolci Rádió, Fehérvári Rádió,
Duna TV, MTV1, TV 2, RTL Klub, Fókusz, Budapest TV sorozat, Elit. m Magazin sorozat, Diéta
Magazin, Grafológia folyóirat, Grafomagazin, Elixír Nyári Magazin,
Elixír folyóirat,
theBusinessWoman, Nők az üzleti életben Magazin, Irodavarázs, SMS újság grafológiai sorozata,
Grafomédia Magazin stb…

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok eljárás alatt, és a közügyek
gyakorlásától nem vagyok eltiltva.
Budapest, 2008. november 23.

Pálmai Anna
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