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Rokraksti un paraksti
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Nav sliktu rakstura īpašību ir tikai labās, kuras dažkārt izmantojam nepareizi!



Anita Millere

IZGLĪTĪBA

2002. Gadā uzsāk mācības Kembridžas universitātē

2004. Grafoloģija (Kembridžas koledžā) 

2006. Psihoterapija 

2009. Neiropsiholoģija

2018. Biznesa psiholoģija

2020. Kriminālpsiholoģija (Cīrihe)

DARBA PIEREDZE

• Psihiatriskās pētnieciskā klīnika (GB) (2006 – 2020) – eksperimentālās pētnieciskās nodaļas vadītāja.

• AnyGroup (GB) (2016 – 2020) – vadītāja 

• Grafoloģija (LV) (no 2015) – CEO 

• LTD Soytex (CY) (no 2019) – konsultējošais eksperts, no 2021.g. arī padomē

• GRARAR group (LV) (no 2021) - CEO

HOBIJI

Vēsture

Golfs

Krav Maga

Pārgājieni



Mīti par grafoloģiju

1. Mīts. Grafoloģija ir tas pats kas rokraksta analīze.

2. Mīts. Grafologs spēj paredzēt nākotni?

3. Mīts. Grafologs spēj dziedināt un ir līdzīgs dziedniekam.

4. Mīts. Grafologs var izstāstīt citiem manu raksturojumu.

5. Mīts. Grafoloģija un kaligrāfija ir viens un tas pats.

6. Mīts. Grafoloģija nav balstīta uz vērā ņemamiem pētījumiem.

7. Mīts. Rakstīšana ar roku drīz izzudīs.

8. Mīts. Lai iemācītos grafoloģiju ir jābūt īpašām spējām.



Populārākie jautājumi un apgalvojumi grafologam

1. Es māku rakstīt dažādi – ko tu par to teiksi?

2. Ko nozīmē, ka es s burtu rakstu dažādi?

3. Ja rakstīšu ar otru roku vai pateiksi to pašu?

4. Es rakstu tikai ar drukātiem burtiem! Tam ir kāda nozīme?

5. Man ir neglīts rokraksts, sen nav rakstīts ar roku…

6. Kādā virzienā man sevi attīstīt? Kādu profesiju izvēlēties?

7. Kādās nozarēs izmanto grafoloģiju?

8. Vai visiem ir līdzīgi raksturojumi?



Glīts vai neglīts rokraksts?

Aspazija

Rainis

Arturs Goba



E. Levits

Velga Krile

Normunds 
Rudzītis



Ko spēj grafoloģija un kam tā noder?

Grafologs pēc rokraksta analīzes:

• var izšķirt vairāk kā 250 rakstura iezīmes,

• daudzus emocionālos un psiholoģiskos stāvokļus;

• ieraudzīt pašam sevi no malas un pilnveidot savu personību;

• palīdz izprast un pieņemt sev apkārtējos cilvēkus ar visām viņu "dīvainībām";

• dod iespēju pāriem atrisināt konfliktus un vieglāk vienam otru izprast;

• Vecākiem palīdz izprast savu bērnu un viņa rīcības motīvus.



Ko grafoloģija nespēj?

• Paredzēt nākotni!

• Noteikt dzimumu;

• tautību;

• vecumu;

• reliģiskos un politiskos uzskatus.



Vienai personai dažādi rokraksti? Ko tas nozīmē?

Rokraksts mainās atkarībā no:

● garastāvokļa;

● steigas;

● stresa ietekmē;

● slimības ietekmē;

● fiziskā noguruma;

● utt. 

Mainās slīpums, vizuālais izskats, taču burtu galvenās iezīmes paliek nemainīgas!

Cilvēks ir emocionāla personība.



Kā tiek veikta rokraksta analīze?

• Rokraksta slīpums un tā mainīgums;

• Rokraksta virziens

• Augšējā zona

• Apakšējā zona

• Viduszona



Rokraksta slīpums

• Pa labi

• Pa kreisi

• Taisni



Plats, šaurs, lapas vidū, augšā utt.

Šiem rādījumiem ir tikai simboliska nozīme un maznozīmīga ietekme rokraksta analīzē personības 

psiholoģiskā portreta noteikšanai.

Kas ietekmē platumu, šaurumu un teksta izvietojumu?

• Rokraksta proporcijas

• Kam veltīts teksts

• Ar ko un uz kādas virsmas rakstīts teksts

• Papīra formāts, izskats un veids

• Emocijas



Augšējā zona

• t – izglītība, kritika, analītika, humors, egoisms, attiecības ar vecākiem, u.c.

• h – garīgums, attieksme pret savu un citu izaugsmi;

• l – sapņi, vēlmes, plāni, psihiskā veselība;

• d – attieksme pret sevi un savu izskatu;

• b – garīgā un fiziskā veselība, ambīcijas …

• f – prāta spējas, darba apņēmība



Vidējā zona
• a – komunikācija un dvēseles stāvoklis;

• o – meli, fantāzija, godīgums;

• m – informācijas apstrāde;

• k – romantisms;

• r – radošums, loģika;

• c – kompromisms, skaudība un attīstība;

• s – līdzjūtība;

• e – spītība, prasme klausīties;

• i – atmiņa, domas, stress;

• v – attieksme pret sievietēm;

• u – kompleksi;

• z – kultūras izpratne, profesionalitātes rādītājs.



Apakšējā zona

• p – fiziskā un mentālā izturība, labsajūta, arī materiālisms …

• g, y – seksualitāte, prasības un vēlmes pret partneri;

• j – attieksme pret draugiem un arī finansēm;

• q – attieksme pret finansēm;

• f – vadības prasmes, līderisms, patika pret fizisko darbu …



1.Patika patērzēt 
pie tējas tases

3. Enerģiska. 
Motivēta.

2.Bez ģimenes atbalsta 
grūti tikt galā ar 
problēmām. Taču piemīt 
mērķtiecība.

4. laipna

5. Analizē pirms otram 
palīdzēt.

6. Laba tehniskā domāšana

7. Labas argumentācijas prasmes

8. Fiziski izturīga. 
Neliels stress dēļ 
fiziskās labsajūtas

9. Piemīt sirdsapziņa

10. Vainas apziņa pret ģimenes locekļiem

13. vainas apziņa un 
nedrošība par savām 
vadības prasmēm

14. Labas organizatoriskās 
prasmes

15. Apzinīgums un kārtība 
pret veicamajiem darbiem

11. Sev kaut ko iestāstījusi, 
kas neatbilst patiesībai prof. 
vidē

16. Cenšanās būt tolerantai

17. Prasīgums pret draugiem, bez liekām 
rupjībām.

18. Dusmas, apjausma, ka sevi māna 
par darba vidi un sev rada neesošas 
ilūzijas

12. Loģiskā spriestspēja 
labāka rakstveidā 19. Sanāk darba vidē daudz 

komunicēt



Pateicos par veltīto 

uzmanību!

Saziņai: 28449872

e-pasts: rokraksta.analize@gmail.com
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