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 גרפולוג לפעילות למבוגרים

או ליתר דיוק לסוג הבידור  ,המרכזיתאם אתם עתידים לערוך אירוע בקרוב ומתלבטים בנוגע לאטרקציה 

שישעשע את המוזמנים, הגעתם למקום הנכון. ישנם רבים התופסים את תחום הגרפולוגיה כתחום כבד מאוד, 

נכון להיום ישנם הלוקח את עצמו ברצינות יתרה. אנחנו כאן כדי ליידע אתכם כי לא תמיד כך הם פני הדברים. 

 . ואף יותר מכך קהל רב ולרתק את המוזמנים במשך שעתיים תמימות גרפולוגים מומחים המסוגלים להפעיל

היא אחד מהתחומים המרתקים ביותר שישנם ואם מתחשק לכם להפתיע את האורחים שלכם, יכול גרפולוגיה 

. במאמר ההפעלות למבוגרים בתחום גם מאוד להיות שתפיקו את המרב מפגישה עם גרפולוג שעוסק

 נות שונים לערב שכולו הנאה ועניין. שלפניכם נפרט אודות רעיו

 הרצאה על גרפולוגיה

אך אין זה מן הנמנע שתתפוס רק חלק קטן מהאירוע שכן גם  ,יכולה למלא ערב שלם גרפולוגיההרצאה על 

הרצאה, ניתן להעביר למשתתפים מידע רב מאוד. ההרצאה בדרך כלל כוללת  עה שלבעשרים דקות או רבע ש

גיה, על התוקף המשפטי של הניתוח הגרפולוגי, על מקרים מפורסמים מההיסטוריה הסבר על ראשית הגרפולו

 בהם הגרפולוגיה שינתה גורלות וכמובן שגם התייחסות למחקרים שעוסקים בתחום. ש

לא חייבת להתנהל בצורה איטית. מרצה מוכשר יכול לרתק את הקהל ולשלהב ואופן ההרצאה בשום פנים 

  מהמוזמנים.  ואפילו לחלץ לא מעט פרצי צחוק ספונטניים ,לחוויה של ממשרצאה אותו, להפוך את הה

 הקניית כלים לאבחון גרפולוגי

ה, הגרפולוג יכול להקנות לקהל המוזמנים כלים מעשיים לאבחון בשיטת הגרפולוגיה. כמובן אלאחר ההרצ

יכול להקנות למשתתפים  מרצה מיומן ומנוסה בהחלט אבל ,פגש בודדשלא ניתן ללמד את כל התורה כולה במ

יעילים. במהלך ההסברים ניתן לשתף את הקהל באופן מלא, לשאול את דעתם בנוגע וכלים בסיסיים 

 לדוגמאות של סגנונות כתיבה שונים ולהראות מדוע האינטואיציה שלנו חזקה יותר ממה שנדמה לנו. 

 לנתח את הקהל

היד של המוזמנים. הגרפולוג שמנחה את הפעילות יכול  הוא ניתוח כתבגרפולוגיה רעיון נהדר לפעילות בנושא 

לכתוב כמה שורות בכתב ידם ולאחר מכן לאסוף אליו את כל הטקסטים ולפענח אותם אחד לבקש מהנוכחים 

אחרי השני. באופן כזה הוא יכול להפגין את המיומנות שלו תוך כדי שהוא מתאר את התכונות של האורחים 

מתאימה כמו  לכןו בעיקר עבור מבוגרים המכירים זה את זה היכרות מוקדמת השונים. פעילות זו מצוינת

 . מבוגרים המתגוררים במסגרת דיור מוגןלכפפה ליד 

המנחה יכול לבחור נציג מהקהל, לבקש ממנו  ,לדוגמה ,את הפעילות ניתן לבצע גם במסגרת פרטנית. כך

כמובן שגם הפעילות  .גרפולוגיהידי באמצעות ימלו באופן לכתוב כמה שורות בכתב ידו ולנתח את האישיות ש

 הפרטנית מתאימה במיוחד עבור אירועים בהם המשתתפים מכירים אלו את אלה. 

 התאמת הפעילויות לאופי המשתתפים

ישנה חשיבות עליונה להתאים את אופי האירוע והפעילויות להרכב הקהל. אי לכך מומלץ מאוד לערוך ישיבה 

מקדימה עם המנחה ולהסביר לו על אופי המוזמנים. ככל שאופי הפעילויות יתאים יותר לאופי הקהל, כך הערב 

ר עבור קהל שמרן או מסורתי, ישנן פעילויות שמתאימות יות ,לדוגמה ,כךיהיה מוצלח יותר ומהנה יותר. 

 בנפשם ועוד. ולפרועים לצעירים  יותר אחרות מתאימות


