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To wiedza o drugim człowieku daje nieograniczone możliwości zarówno 

w zakresie wykorzystania jego mocnych stron, jak i bycia świadomym tych 

słabych, czy w ogóle uniknięcia decyzji o rozwoju znajomości z nim. 

Pomyśl, o ile łatwiej byłoby Ci podjąć decyzję o rozpoczęciu współpracy 

z kimś, o kim odrazu wiesz to wszystko? O ile korzystniej poprowadziłbyś 

znajomość mając taki zasób informacji? 

Z pisma ręcznego można wyczytać cechy charakteru, predyspozycje 

społeczne, zawodowe, skłonności do zachowań, a także niektóre choroby.
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DOBÓR PERSONALNY 
Dobór personalny, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej, to jedno z najtrud-
niejszych oraz obarczonych największym ryzykiem wyzwań życia każdego człowie-
ka. Sztuka dotyczy nie tylko rozpoczęcia jakiejkolwiek wspólnej drogi z właściwą 
dla siebie osobą, ale i umiejętności korzystnego odnalezienia się lub prowadzenia tej 
istniejącej już relacji, jak np.w procesie ewaluacji pracownika. 

Ile razy bowiem każdy z nas powiedział sobie „gdybym to wiedział/-a odrazu…”. 
Wówczas albo w ogóle nie inwestowalibyśmy czasu i energii w taką relację, albo wie-
dząc o tej drugiej osobie to wszystko, co przychodzi z czasem i doświadczeniami, bez 
zbędnych trudności, rozczarowań umielibyśmy funkcjonować w relacji z nią. 

Biznes tworzą ludzie, a od tych, z którymi decydujemy się go prowadzić w znacznej 
mierze zależy powodzenie naszej pracy. Szacuje się, że błąd w doborze rekruta-
cyjnym to koszt około sześciu pensji tego pracownika, które, oprócz wypłaca-
nych jemu wynagrodzeń, stanowią uśrednioną wycenę poświęconego czasu 
na jego wdrożenie i przygotowanie do pracy. Przy czym koszt ten nie dotyczy 
bezcennej wartości jaką jest przekazany know how przedsiębiorstwa oraz 
wszelkich utraconych korzyści, jakie można było uzyskać poświęcając te 
zasoby właściwej osobie.

Najprawdopodobniej każdy z nas, gdyby tylko mógł cofnąć czas, 
wskazałby choć jedną osobę, w którą nie inwestowałby swoich 
zasobów wiedząc to wszystko, co przyniosły dopiero dalsze do-
świadczenia z nią. 

JEST SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE TAKIEGO BŁĘDU! 



Jednym z najskuteczniejszych, bezinwazyjnych i powszechnie na świecie 
stosowanych narzędzi pozwalających na poznanie człowieka takim jaki jest, 
a nie jakim chciałyby być postrzeganym, jest psychologiczną analiza jego 
pisma ręcznego. 

GRAFIZM OPISUJE JEGO AUTORA W PEŁNI I PRAWDZIWIE,  
BEZ NAKŁADANYCH MASEK ZDOLNOŚCI AUTOPREZENTACJI.  
Z PISMA RĘCZNEGO MOŻNA WYCZYTAĆ:

 � cechy charakteru, 
 � predyspozycje społeczne, zawodowe, 
 � skłonności do zachowań, 
 � niektóre choroby. 

Wnioski z analizy psychografologicznej to wiedza o prawdziwej naturze 
człowieka, o tym jak z kimś postępować, czego się po nim spodziewać, cze-
go potrzebuje, by na przykład zrealizował stawiane przed nim wymagania. 

Historia wykorzystania analizy osobowości człowieka na podstawie jego pi-
sma ręcznego sięga początków już XIX w. kiedy francuski badacz pisma 
Jean Hipolit Michon, jako pierwszy wprowadził do powszechnego stosowa-
nia termin Grafologia oraz opracował podstawowe zasady psychologicznej 
analizy pisma w oparciu o stworzony przez siebie katalog cech pisma za-
wierający 360 zmiennych. Narzędzie analizy osobowości człowieka w opar-
ciu o jego pismo ręczne jest znane i wykorzystywane od ponad 200 lat! 
Od dekad powszechnie korzystają z niego takie kraje jak Francja, Włochy, 
Niemcy, Szwajcaria, Austria, USA, Izrael,  … eliminujące bądź ograniczają-
ce do minimum najsłabsze ogniwo w relacjach biznesowych i prywatnych, 
czyli nierozpoznanego człowieka.

Kancelaria Prawno Grafologiczna we współpracy z Instytutem Psychogra-
fologii oraz Naczelną Radą Pismoznawczą dokonuje profesjonalnych psy-
chologicznych badań pisma ręcznego w celu sporządzania portretów oso-
bowościowych autorów grafizmów. 

Opisy takie mogą dotyczyć ogólnych charakterystyk 
zawierających zagadnienia każdej ze sfer życia, 
jak i ściśle ukierunkowanych, na przykład tylko 
w zakresie pracy, predyspozycji zawodowych, 
funkcjonowania w zespole.    



WARTO WIEDZIEĆ, ŻE: 

 � Analiza pisma ręcznego jest bezinwazyjnym narzędziem 
oceny osobowości człowieka. 

 � Nie stanowi testu psychologicznego, na który wymagana 
jest zgoda uczestnika.  

 � Portretu osobowości człowieka można dokonać na pod-
stawie próbek pisma sporządzonych w okolicznościach nie 
związanych z analizą jak i przygotowanych na jej potrzeby.

KOSZT, CZAS REALIZACJI, SPOSÓB PŁATNOŚCI: 

 � Przy zamówieniu analizy pisma 1 osoby: 500 zł brutto, 
5 dni roboczych, płatność z góry. 

 � Przy jednoczesnym zamówieniu analizy pisma dla wię-
cej niż 1 osoby wycena, czas realizacji, sposób płatności 
ustalane są indywidualnie.  

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia i jego 
procesu realizacji dostępne za pośrednictwem:

biuro@kpg-legal.pl lub tel. +48 505 842 830

CZY ZATEM, ABY POZNAĆ KOGOŚ WOLISZ ZAINWESTOWAĆ OKOŁO 
TYGODNIA I KILKASET ZŁOTYCH CZY MINIMUM KILKA BEZCENNYCH 
MIESIĘCY Z ŻYCIA SWOJEGO I PRZEDSIĘBIORSTWA?


