Radi pišemo z roko
Časopis Društva Radi pišemo z roko Številka 1, maj, 2018

IZ VSEBINE
Na dobri poti.
Skupaj z Društvom SILA obeležili Mednarodni dan pisanja z roko.
Pisanje z roko - veščina, ki nas loči od robotov, intervju z Vlasto Nussdorfer.
Naključij ni, vse je na-ključ.
Teden pisanja z roko 2018.
Bi znali pisati z levo roko?
Grafološka sekcija.
Kaligrafija sprošča naše čute in nas uči potrpežljivosti.
Spremembe v pisavi lahko nakazujejo napredovanje Alzheimerjeve bolezni.
Kraljeva poroka leta. Kaj izražata pisavi princa Harryja in Meghan Markle?
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NA DOBRI POTI

Pobuda Radi pišemo z roko je neposredno povezana z mojim zanimanjem za različne
oblike pisnega komuniciranja in posledično izobraževanjem na tem področju; od
magistrskega študija komunikologije, področja internega komuniciranja v Mercatorju,
kjer sem bila več let zaposlena, do specialističnih študijev grafologije in forenzične
preiskave pisav. Sodelovanje v mednarodnem forumu preiskovalcev pisav Vanguard2
mi je pred leti odprlo nov pogled na pisanje z roko. Osupljivo je bilo spoznanje,
da je pisava vsakega človeka izvirna in neponovljiva. Kot pedagoginja sem bila še
posebej pozorna na informacijo, da so v nekaterih ameriških osnovnih šolah opustili
učenje pisanja pisanih črk, češ da je to nekaj zastarelega in ne sodi v digitalno dobo.
Strokovnjaki na tem področju so opozarjali na negativne posledice opuščanja pisanja z
roko, še posebej pisanih črk. Tudi sama sem menila, da je vsakršno ravnovesje, naj si bo
v naravi, družbi, človeku ali pisavi, boljše od ekstremov. ‘Tipkovnica DA, a radi pišemo z
roko,’ je bil prvi slogan, s katerim smo opozarjali, da je dobro ohraniti možnost izbire,
kako in kdaj bomo v bodoče pisali: s tipkovnico ali z roko. Imeti možnost izbire je bolje,
kot ne imeti možnosti izbire. S tipkovnico smo bolj hitri, učinkoviti, z roko pa bolj
izvirni. Več razlogov je torej bilo, da sem pobudo prenesla v naše okolje.
Najprej kot ‘dan Radi pišemo z roko’, 19. maja 2016, ki smo ga prvič organizirali v
okviru podjetja Grafologika in Tedna vseživljenjskega učenja. Odziv je bil med učitelji,
učenci, dijaki, starši in drugimi udeleženci, zelo pozitiven in to nam je dalo zagon za
nadaljnji razvoj pobude. Tako smo jeseni 2017 ustanovili Društvo Radi pišemo z roko.
Namen je bil preprost: ozaveščati o pomenu pisanja z roko in ga spodbujati na različne
načine, med različnimi generacijami, z različnimi orodji. V letnem načrtu Društva je
tudi izdaja dveh časopisov, spomladi in jeseni, v katerih bomo obravnavali različne
teme, povezane s pisanjem z roko.
Uredniški odbor:
Marijana Jazbec, Alenka Zdešar,
Danijela Marolt, Marika Mihelčič, Vida
Trošt Vidic
Lektorica: Andreja Kordiš
Časopis Društvo Radi pišemo z roko
izhaja dva krat letno. Prejemajo ga
člani Društva.
Društvo Radi pišemo z roko
Stegne 23 a 1000 Ljubljana
Telefon: 030 998217

In kaj smo pripravili v prvi številki? Poročali bomo, kako je potekal Mednarodni dan
pisanja z roko v mesecu januarju in Teden pisanja z roko 2018 konec meseca marca.
Pisali bomo o levičarjih in njihovih posebnostih, ko gre za pisanje z roko. Predstavili
bomo grafološko sekcijo, ki deluje v okviru Društva. Spoznali boste, zakaj je dobro
zvečer, preden se odpravimo spat, napisati z roko spisek nalog, ki jih moramo opraviti
naslednji dan. Pojasnili bomo, kako se Alzheimerjeva bolezen vidi v spremembi pisave.
Seznanili se bomo s kaligrafijo, lepopisjem. Predstavili bomo vneto zagovornico pisanja
z roko, varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. In za konec; v mesecu maju se
bo zgodila kraljeva poroka leta - princa Harryja in Meghan Markle v Veliki Britaniji in
pokukali bomo v njuni zelo različni pisavi in povedali, kaj izražata.
Želim vam prijetno branje! Vabim vas k soustvarjanju jesenskega časopisa. Veseli bomo
vaših člankov, lahko tudi v obliki mnenj, stališč in pobud do pisanja z roko.

E: marijana.jazbec2@gmail.com
S: www.pisemozroko.si

Imejte lepo poletje!
					Marijana Jazbec
					Predsednica Društva
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Mednarodni dan pisanja z roko, Avstrijka Barbara Riesner
na OŠ Ketteja in Murna

(z leve proti desni): Liliana Drolc, Vesna Lazović, Gregor Deleja,
Marijana Jazbec, Danijela Marolt.

SKUPAJ Z DRUŠTVOM SILA OBELEŽILI MEDNARODNI DAN
PISANJA Z ROKO
Društvo SILA, Mednarodno združenje žensk Ljubljana, je v prvih
dneh novega leta 2018 gostilo Marijano Jazbec, ki jim je predstavila
naše novo ustanovljeno Društvo in pobudo pisanja z roko. To so
podprle z veliko naklonjenostjo. Ob pomoči Jerce Legan Cvikl so
se dogovorile o sodelovanju ob obeležitvi mednarodnega dneva
pisanja z roko, 23. januarja. Ker prihajajo članice SILE iz različnih
držav, je bila osnovna ideja, da bi učencem predstavile svojo
abecedo, pisavo in njen pomen kot pomemben del nacionalne
kulture ter jih spodbudile k pisanju z roko.
Povabilu k sodelovanju so se odzvale članice iz Japonske,
Romunije, ZDA, Francije, Avstrije, Hrvaške, Egipta, Indije in Črne
gore. Izbranih je bilo pet šol, ki so pripravile srečanja z gostjami
iz tujine: OŠ Danile Kumar, OŠ Miška Kranjca, OŠ Ketteja in
Murna, Waldorfska šola Ljubljana in Gimnazija Celje – Center.
Gimnazijo Celje – Center, na kateri sem profesorica matematike,
sta obiskali Liliana Drolc in Vesna Lazović.
Gospa Liliana Drolc je diplomirala na Fakulteti za kemijsko
tehnologijo, študij pa zaključila z magisterijem iz biokemije.
Bogate izkušnje ima na področju medijev, odnosov z javnostmi,
administracije in diplomacije. Po skoraj desetletnih izkušnjah z
delom na diplomatskih predstavništvih v Ljubljani ima sedaj
svoje prevajalsko podjetje. V Slovenijo jo je pripeljala ljubezen.
Njena družina je multikulturna, njena desetletna hči pa že
govori pet jezikov. Gospa Drolc nam je s ponosom in ljubeznijo
pristne Romunke predstavila svojo rojstno domovino, njen
jezik in kulturo.
Gospa Vesna Lazović, soproga veleposlanika Črne gore v
Sloveniji, je doma opravljala delo svetovalke direktorice

Nacionalne turistične organizacije. Pred tem pa je več kot 20
let delala v šolstvu. Ravno to je bila glavna motivacija, da nas je
obiskala. Čeprav Črno goro dobro poznajo naši maturanti, smo
se vsi naučili nekaj novega. Med drugim tudi to, da obstajajo
v črnogorskem jeziku izrazi, ki se jih ne da prevesti in da je
njihova cirilica drugačna od tiste, ki jo spoznavamo pri ruščini.
Svetovljanki, ki sta nas obiskali, sta nas navdušili s svojim
entuziazmom in drugačnostjo. Dijaki so z zanimanjem
spremljali zanimivi gostji. Nekaj utrinkov je objavil tudi edini
spletni časopis za otroke Časoris: https://casoris.si/celjski-gimnazijcipisemo-z-roko.
Verjamem, da so učenci tudi drugih šol preživeli nepozaben
dan v nevsakdanji družbi. Pestro dogajanje tistega sončnega
torka je bilo zanimivo mnogim medijem:
https://sobotainfo.com/novica/globalno/ste-vedeli-da-je-danes-mednarodni-danpisanja-z-roko/420523
http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=8919
https://www.sta.si/2474053/mednarodni-dan-pisanja-z-roko-v-znamenjuspodbujanja-mladih
http://www.celje.info/mladi/na-gimnaziji-celje-center-so-pocastili-mednarodnidan-pisanja-z-roko/
https://mariborinfo.com/novica/globalno/dan-vescine-ki-nas-loci-odrobotov/156914

Po tako pozitivni izkušnji, si vsi želimo še nadaljnjega
sodelovanja.
Danijela Marolt
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PISANJE Z ROKO - VEŠČINA, KI NAS LOČI OD ROBOTOV
Intervju

Čeprav se pisanje z roko s starostjo zmanjšuje, njen pomen
ostaja in prav je tako.
Kako gledate na veščino pisanja z roko, kot pravico ali kot
odgovornost posameznika do lastnega razvoja?
Imamo pravico pisati z roko, če le okoliščine ne zahtevajo
drugače. Veščino, ki je zagotovo pomembna pri razvoju naše
osebnosti, bodo težko nadomestila precej brezosebna, a
vendar tako uporabljena, elektronska sporočila. Moderni načini
pisanja preko e-pošte ali sms sporočil, da ne govorimo o drugih
poteh, ki jih tako radi uporabljamo, ne morejo izničiti lepega
pisma, razglednice ali osebne čestitke. Pri tem se potrudimo
tudi z lepim jezikom in uporabo primernega pisala, celo
posebne znamke. Pri hitrih sporočilih zlasti mladi uporabljajo
sleng in popačenke, zato jim včasih celo v šoli zmanjka
pravilnih slovenskih besed. Sama tudi pri teh sporočilih, ki
hitreje dosežejo naslovnika, dosledno uporabljam pravilno
slovenščino, ponagaja mi lahko le hitrost, ki prinese kakšno
vejico ali piko preveč ali premalo.

V Tednu pisanja z roko smo se pogovarjali z gospo Vlasto
Nussdorfer. Njena podpora in naklonjenost našemu delu
nam veliko pomeni, saj je kot varuhinja človekovih pravic in
svoboščin prvi predstavnik in zaščitnik ljudstva. Z bogatimi
izkušnjami in pretanjenim občutkom za človeka, s katerim
svoje delo spreminja v poslanstvo, nam je v odgovorih nanizala
nekaj zanimiv idej, ki jih bomo lahko uporabili pri našem
nadaljnjem delu.
Z roko napisano sporočilo je nema priča časa, ki nam ga je
nekdo namenil. Verjetno to ni edina vrednost, ki jo imajo
taka sporočila?
Poleg izbire papirja in časa, ki nam ga je namenil, kaže na veliko
pozornost pisca. Sem predstavnica generacije, ki so ji učitelji v
prvih razredih osnovne šole ocenjevali tako vsebino kot tudi
obliko, zato smo pisanju z roko posvečali veliko pozornosti. Če
oblika ni ustrezala pričakovanju staršev, smo morali domačo
nalogo prepisati. Še slabše je bilo takrat, ko smo že uspeli pri
starših, pa je potem učitelj prav pisavi namenil slabšo oceno.
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Z branjem vplivamo na bogatejši besedni zaklad, na
bolj precizno ustno in pisno izražanje, ne pomislimo
pa obratno, da z načinom pisanja vplivamo na bralne
sposobnosti. Z razvojem sta se branje in pisanje srečali
na računalniški tipkovnici, a strokovnjaki so ugotovili, da
se v primerjavi z rokopisom pri uporabi tipkovnice vključi
manj možganskih omrežij in tako posledično krnimo tudi
veščino branja. Kar zaskrbljujoče, kajne?
O vplivu na branje vsekakor verjamem in zaupam
strokovnjakom, ne bi pa rada doživela časa, ko bodo otroci
že pri šestih letih ob vstopu v šolo uporabljali le še tablice in
pozabili na svinčnike, barvice, radirke ter peresa. Kakšna bo
šele njihova usodna zasvojenost, saj jim starši ne bodo več
zmogli omejiti uporabe vseh teh modernih naprav. Potrebovali
bomo strokovnjake in institucije za njihovo zdravljenje.
Mnogo držav opušča učenje pisane pisave v osnovnih
šolah, češ da je zastarela in mnogokrat nečitljiva. Mlajši
odrasli v večini pišejo le še s tiskanimi črkami. Pri analizi
poenostavljena pisana pisava kaže na učinkovitega
človeka. Opuščanje pisane pisave kot kaže ni le sodobna
muha. Če se bo trend nadaljeval, ali jo je možno s čim
nadomestiti?
S pisanjem zagotovo uporabljamo roko na povsem drugačen

način kot pri suhoparnem udarjanju po tipkah na še tako
pametnem telefonu. Pred kratkim sem na obisku enega izmed
domov za starejše spoznala arhitekta, ki dnevno obiskuje
oskrbovance. Pripravil jim je čudovito knjigo za barvanje risb
z barvicami, izdelke pa kasneje lahko uporabijo kot unikatne
razglednice. Ob takem ustvarjalnem risanju in pisanju je
dognal, da so se celo bolniki s Parkinsonovo boleznijo povsem
umirili.
Pisanje z roko ima vsako leto 23. januarja svoj mednarodni
dan. Pred leti bi bil tak dan nenavaden, v digitalni dobi,
ko vedno bolj konkuriramo z roboti, ki le čustvovati ne
bodo znali bolje od nas, pa se sliši, kot klic na pomoč. Kaj
pa zdrava pamet, pogum, domišljija, pisanje z roko, tega
roboti ne zmorejo?
Prihaja čas robotov, ki bodo delali praktično vse, a tega časa
se bojim. Kako jim povsem zaupati? Zaenkrat bi težko sedla v
avto, ki bi vozil sam ali bi na voznikovem sedežu sedel robot.
Ko bi se zalomilo, ni odgovornega, pa tudi prepozno bi bilo.
Če bi videla pisati robota, bi vedela, da to počne brez duše in
vsem piše z enako pisavo. Tako kot moj računalnik, ki mu sicer
lahko spremenim pisavo, a to je tudi vse. Namesto njega bi raje
videla živega človeka, ki bi pokazal čustva in to pristna. Stroj
jih lahko le igra. In ta igra bi nas morala skrbeti, zlasti če gre za
zelo osebno zadevo.

Ali nam dobra veščina pisanja z roko lahko pomaga, da
ostanemo konkurenčni na zahtevnem trgu delovne sile
oziroma dobimo boljše karierne priložnosti?
Že dolgo nisem prejela ali videla vloge za razpisano delovno
mesto, ali pa vsaj spremnega dopisa, ki bi bil ročno napisan.
Na žalost bi ga morda celo narobe razumeli, kot pomanjkanje
znanja računalništva. Vsekakor pa tudi lastnoročni podpis pove
in razkrije marsikaj. Videla sem strašno zanimive in vredne
posebne analize. Nekateri so se mi za vedno vtisnili v spomin.
Alenka Zdešar

Danes se v Sloveniji začenja akcija Teden pisanja z roko.
Z različnimi načini ozaveščanja in aktivnostmi bo v akciji
sodelovalo skoraj 100 osnovnih in srednjih šol, knjižnic,
društev in drugih organizacij. Kam bi v prihodnje še
veljalo usmeriti pobudo?
Krajev, kamor bi lahko usmerili pisanje z roko, je še veliko.
Ravno domovi starejših bi bili primeren kraj, pa tudi poziv
ljudem, da še vedno s pismom ali čestitko koga povabijo na
praznovanje ali voščijo ob praznikih, tudi osebnih. Sama vsem
zaposlenim in upokojencem vedno na roko napišem čestitko
in s tem pokažem, da jih cenim. Lahko bi jim na hitro poslala
e-mail čestitko, a se raje usedem, napišem nekaj osebnih misli
in jih pustim v njihovem službenem predalu ali na pisalni
mizi. To vedno naredim ob nedeljah, ko sem v službi malo bolj
svobodna.
Aktivnost, ki smo se je naučili v zgodnji dobi odraščanja,
je povezana z ritmom celotnega telesa in učinkuje na naše
počutje. V poslovnih okoljih uporabljajo vedno več tehnik
umirjanja in treniranja čuječnosti, s katerimi povečujejo
zavedanje telesa in vedenja. Kaj pa pisanje z roko?
To bi lahko bil občudovanja vreden poskus. Morda celo učenje
kaligrafskega pisanja. Kako lepo ga je prejeti ali vsaj videti, saj
zaradi hitrosti ne pišemo niti pol tako lepo.

Pristopno izjavo za nove
člane najdete na spletni
strani Društva Radi pišemo
z roko.
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NAKLJUČIJ NI, VSE JE NA-KLJUČ
Tudi to ni naključje, da berete te vrstice. V času, ko sem
pripravljala ta članek, sem bila na tečaju Nevrolingvističnega
programiranja. In jasno, da sem takoj opazila veliko povezav
med vsebino, ki sem jo poslušala in vsebino, ki sem jo želela
zapisati v članku, zakaj vse je pisanje z roko pomembno in
koristno. Celotno naše delovanje je namreč v veliki povezavi
s tem, kako delujejo naši možgani, kako se naši nevroni
povezujejo. In posledica tega povezovanja je zadovoljstvo ali
nezadovoljstvo s tem, kar smo, s tem, kar počnemo.
Poleg ustreznega programiranja naših možganov pa je
zelo pomembno tudi lingvistično programiranje. Kakšne
besede, kakšne stavčne zveze uporabljamo pri komuniciranju
najprej sami s seboj in seveda tudi z drugimi. Saj veste, ali je za
vas kozarec pol poln ali pol prazen. Ali vaši mladoletni hčerki,
preden greste čez vikend na zaslužen izlet, na list napišete:
»V soboto ne smeš priti domov po 23. uri!« Ali pa ji napišete:
»V soboto lahko prideš domov do 23. ure«. Je veliko bolje
zapisati v pozitivnem duhu, kajne. Ja, to je drobec tega NLP
programiranja. Na kratko bi rekli, da je NLP programiranje
naših možganov, da nato ustrezno komuniciramo najprej
sami s seboj, posledično pa seveda tudi z drugimi. In pri tem
programiranju ima res velik pomen tudi pisanje z roko.
Nekaj namigov, zakaj je dobro pisati z roko:
• Cilji prihajajo iz želja, iz sanj
Zapišimo jih z roko, ker je zapis gotovo bolj trden in oprijemljiv,
kot če si cilj samo zamislimo. Pri pisanju ciljev pa priporočam, da
se držimo navodil Žarka Petana. Rekel je:« Kdor gradi gradove
v oblakih, naj se ne čudi, če mu na glavo pada kamenje. « Zato
pišimo cilje, ki bodo uresničljivi, pa čeprav vemo, da morajo
biti naši cilji visoki, ker nam jih že tako življenje nekoliko zniža.
• Vse kar nas muči, vse zapišem
Ljudje si včasih ne upamo biti ranljivi, ne upamo si priznati,
velikokrat niti samim sebi, kaj šele drugim, da imamo težave.
Papir pa prenese vse. Zato ven iz nas, naj gre vse na papir. To
nas bo omehčalo, očistilo in pripravilo na osvajanje novih ciljev,
ki jih bomo seveda spet zapisali z roko.
• Vse se nam dogaja z razlogom
Vsako pisanje na papir ima svoj razlog. Zato spet ven z vsemi
našimi željami, frustracijami, negotovostmi, da bomo lažje
ozavestili, katere misli nam koristijo in katere ne, katero
vedenje nam koristi in katero ne. Zato vse ven, vse na papir. Pri
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tem mentalnem čiščenju pa delujmo po načelu »Ne sodi, da ne
boš sojen«. Ne kritizirajmo drugih, ne jezimo se na druge. Vse
sile usmerimo samo v nas in kako bi bili lahko še boljši.
• Izrazi, da boš lahko ozavestil
Ja, če ne zapišemo, se nam prevečkrat zgodi, da ne ozavestimo,
kaj nam služi in kaj nam ne služi. Z pisanjem izrazimo tisto, kar
se nam kuha v možganih. Nobena juha pa ni dobra prevroča.
• Pametni pišejo
Ali se vam je že zgodilo, da ste se ponoči vrteli in vrteli, šteli ovce
naprej in nazaj, spanca pa ni bilo. Spanca seveda ni, ker imamo
takrat prave roje misli, velikokrat zelo koristih, zanimivih,
uporabnih. Te misli so tako žive, tako dobre, tako produktivne,
da si rečemo, tega pa ne bomo pozabili. Takoj ko bomo vstali,
si bomo to, kar smo razmišljali, zapisali. In pride jutro, in točno
vemo, da smo ponoči odkrili svet, ali pa ga reševali in sedaj
smo prazen list papirja, misli so spuhtele, ideje tudi z njimi.
Zato predlog, da imate na nočni omarici vedno pri roki svinčnik
in papir. Odprite luč, zapišite si idejo, utrinek, rešitev, da vam
do jutra ti utrinki ne zbežijo v vesolje. Pametni pišejo.
• Pisanje z roko umirja
Pisanje z roko pomirja, kot bi popili kamilični čaj pred spanjem.
Ko zvečer preden zaspimo, v miru zapišemo utrinke dneva,
ki se poslavlja, kaj se nam je zgodilo dobrega, kaj nam bo od
tekočega dneva ostalo v spominu, že samo počasno pisanje
umirja naše misli, naše telo. Gotovo se boste strinjali, da če
pišemo na računalnik, nas že zaradi tega, ker je tipkanje po
tipkovnici bolj energično, kot če črke počasi oblikujemo v misel
in stavek zapišemo na papir. Pisanje na računalnik zbuja in ne
uspava. Umirjanje pa je pogoj za lažji prehod v spanec.
• Za dobro spanje napišite cilje jutrišnjega dne z roko
Raziskave so pokazale, da v kolikor zvečer pred spanjem na
roko zapišemo plane za naslednji dan, hitreje in bolj mirno
zaspimo. Zakaj? Razlog je popolnoma psihološki. V kolikor si
že zvečer zapišemo vse zadolžitve, zaspimo mirneje in hitreje,
ker vemo, da bomo imeli nato naslednji dan vse pod kontrolo.
Vemo, da ne bomo česa pozabili, vemo koliko časa nam bo
določena naloga vzela. Že zvečer smo tako mirni, ker vemo, da
bo naslednji dan vse potekalo po planu in organizirano.
Želim vam veliko pisanja z roko.
Nives Fortunat Šircelj
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TEDEN PISANJA Z ROKO 2018
Teden pisanja z roko 2018 smo pripravili prvič v organizaciji
Društva Radi pišemo z roko; projekt sta podprla Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo.
Ministrica Maja Makovec Brenčič je napisala pismo podpore
našemu projektu. Vključenih je bilo prek 100 ustanov,
predvsem osnovnih in srednjih šol, knjižnic, medgeneracijskih
centrov, društev in drugih organizacij s prek 9000 udeleženci.
V Društvu smo pripravili plakate, s katerih so nas s svojimi
pisavami in mislijo ‘Naša prepričanja ustvarjajo dejstva’
pozdravljali varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer,
meteorolog Andrej Velkavrh in igralka Polona Juh. Natisnili
smo več tisoč razglednic z napisom Radi pišemo z roko, ki jih
je posebej za Teden pisanja z roko 2018 oblikovala Ema Dolinar
Lovšin. Koordinatorji so gradivo osebno dvigovali v Ljubljani.
Vsaka ustanova, ki je prijavila sodelovanje, je pripravila načrt
aktivnosti in večina je načrte uresničila.
Letos smo v Društvu Radi pišemo z roko namenili posebno
pozornost raziskavi o odnosu do pisanja z roko in spodbujanju
pisanja s pisano pisavo. V skladu z letnim programom dela
Društva bomo prvič doslej v Sloveniji s pomočjo rezultatov
raziskave spoznali, kakšna stališča imajo mladi in odrasli o
pisanju z roko. Pisano pisavo pa spodbujamo zato, ker jo
vse bolj pogosto zamenjuje tiskana pisava in to po mnenju
strokovnjakov z vidika delovanja možganov ni dobro.
V nekaterih šolah so ravnatelji z roko napisali vabilo k
sodelovanju, v drugih so povabili župane, da napišejo nekaj
misli z roko. Oblikovali so potujoče zvezke, v kateri so z roko
pisali vsi člani v družini, tudi prijatelji. Največkrat so udeleženci
akcije z roko zapisali ‘To je moja pisava. Kakšna pa je tvoja?
Podpis’. S tem so utrjevali spoznanje, da je pisava vsakega od
nas posebna, izvirna in neponovljiva. Učenci in dijaki so se
učili pisati razglednice, čestitke, zahvale in pohvale. Izdelovali
so knjižne kazalke. Povabili so znane osebnosti iz lokalnega
okolja, da so kaj napisali z roko ali jim pripovedovali, kako so
včasih pisali. V domovih za starejše so obujali spomine, kako
so v njihovem obdobju v šoli ocenjevali tudi ‘pisanje’, ne le
posamezne predmete. Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino
so pisali z roko krvodajalci, zakaj radi darujejo kri. V več šolah
so v Tednu pisanja z roko spoznavali nastanek in razvoj pisave
skozi različna zgodovinska obdobja. Teden pisanja z roko je
bil koristen in zabaven. Ponekod so učitelji posredovali svoje
rokopise, učenci pa so uganjevali, čigav je posamezen rokopis;
prav tako so uganjevali pisave učenci med seboj. Uvedli so šolske
pismonoše, ki so raznašali razglednice in poštne nabiralnike na
šolah. Učenci so spoznavali izvirnost pisav, primerjali pisave
babic in dedkov, staršev, učiteljev, prijateljev, sošolcev.
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Organizatorji smo veseli zelo pozitivnega odziva do Tedna
pisanja z roko 2018 med mlajšimi in starejšimi, manj in bolj
izobraženimi, v javnem in zasebnem sektorju, v mestih in na
podeželju, pri učencih, dijakih, učiteljih, starših in v medijih.
Podpora je bila res velika in nas navdaja z optimizmom, da
je zavedanje pomena ohranjanja pisanja z roko navkljub
dominantni uporabi tipkovnice v pisanju sporočil še vedno
veliko. Številni učitelji so izrazili prepričanje, da je potrebno
nameniti več pozornosti pisanju z roko tudi med letom, ko ni
Tedna pisanja z roko.
Izvedbo Tedna so podprla uspešna slovenska podjetja Kolektor,
Zorn Plus, Akrapovič, Domel, Egal in Pošta Slovenije.
Lepa je misel, ki so jo napisali v OŠ Spodnja Idrija: ‘Teden
pisanja z roko je ustvaril občutek, da se čas odvija počasneje’.
Dober občutek, kajne? Ponovno ga bomo priklicali naslednje
leto, in sicer od 21. do 25. januarja, ko bomo organizirali Teden
pisanja z roko 2019.
Marijana Jazbec

Pismo Ministrice.

Teden pisanja z roko 2018 je bil tik pred Veliko nočjo.

Pregled razvoja pisave skozi različna zgodovinska obdobja.

Rokopis župana občine Zreče.

Učenci so se naučili pisati razglednice.

Pisana pisava je lepša od tiskane.

Učenci so se naučili pisati razglednice.

Upokojenci radi pišejo z roko.

Medgeneracijsko pisanje z roko.

Medgeneracijsko pisanje z roko.
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Vsaka pisava je izvirna in neponovljiva.

Številne znane osebnosti so dale glas za več pisanja z roko.

Igra slik in besed
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Pisanje z roko podpirajo varuhinja človekovih pravic Vlasta
Nussdorfer, meteorolog Andrej Velkavrh in igralka Polona Juh.

Za Teden pisanja z roko 2018 je posebne razglednice
oblikovala Ema Dolinar Lovšin.

SEKCIJA GRAFOLOGOV V DRUŠTVU
RADI PIŠEMO Z ROKO
V okviru Društva Radi pišemo z roko smo ustanovili tudi Sekcijo grafologov Slovenije.
V sekcijo smo vključene grafologinje in grafologi z namenom, da pridobivamo nova
znanja, si izmenjujemo izkušnje in mnenja, združujemo ideje, predvsem pa ohranjamo
že usvojena znanja vede.
Običajno imamo srečanja enkrat mesečno, vsako drugo sredo v mesecu (razen v času
letnih počitnic), med 17.30 in 19. uro v prostorih Poslovne stavbe Zorn, Stegne
23 a v Ljubljani. V letošnjem letu načrtujemo pripravo gradiva za izdajo priročnika
Grafološki slovarček. Le-ta bo vseboval najpogostejše osebnostne lastnosti piscev, opis
posamezne lastnosti, pokazatelje lastnosti ter konkreten primer pisave. Slovarček nam
bo v pomoč pri razlagi opravljenih analiz ali kot hitri pogled pomena izstopajočih znakov
v pisavi.
Na srečanja vabimo tudi druge člane Društva Radi pišemo z roko. Predhodne prijave so
zaželene zaradi priprave materiala in obveščanja o morebitnih spremembah izvedbe
delavnic.
Sabina Kalan, predsednica sekcije

Teden pisanja z roko 2019
od 21. do 25. januarja
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KALIGRAFIJA SPROŠČA NAŠE ČUTE IN NAS UČI POTRPEŽLJIVOSTI

Kaligrafsko orodje.

Pojem kaligrafija nas podobno kot grafologija usmeri k
razmišljanju o pisanju z roko. Beseda izhaja iz grščine in
dobesedno pomeni lepo pisavo. V zgodovini, ko tiska še niso
poznali, je služila pretežno prepisovanju verskih besedil.
Menihi, ki so redki sploh znali pisati, so v samostanih, ob svečah,
prepisovali obsežne knjige. Mnogokrat so umetelno iluminirali
velike začetnice, včasih pa kar cele strani. Te umetnine so
shranjene v številnih evropskih muzejih in knjižnicah, na ogled
javnosti pa le pod skrbno varovanimi pogoji.
Danes se kaligrafija kljub številnim digitalnim pripomočkom,
ali pa prav njim navkljub, ponovno vrača z vse močnejšim
zamahom. Dobrodošla je na vizitkah, vabilih, voščilnicah,
pohvalah, priznanjih, poročnih slavjih in še kje. Da bi
kaligrafsko izpisan izdelek bil tak, kot mora biti, potrebujemo
ustrezno orodje. Dobimo ga v trgovinah z umetniškimi
materiali in pripomočki. Za večino pisav uporabljamo posebna,
prirezana peresa različnih debelin, ki jih namestimo na
posebna držala. Poleg peres sta osnovna pripomočka tudi tuš
in papir. Kaligrafska peresa morajo neovirano drseti po pisalni
ploskvi, zato papir pred uporabo vedno preverimo, da ne vpija
preveč ali premalo tuša, ki mora biti izdelan posebej za pisanje
kaligrafije. Ko se dodobra spoznamo z izbranimi pisavami in
oblikovanjem teksta, nam pridejo prav še ravnila, svinčniki,
radirke, šestila, škarje, čopiči ipd. K lepemu kaligrafskemu
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izdelku pomembno prispeva tudi poznavanje kompozicije, ki
poskrbi za uravnotežen izgled.
Umetnost lepopisja je veščina, ki se jo lahko naučimo in
zanjo ni potreben nek poseben talent. Zahteva pa potrpljenje,
umirjenost in natančnost, sposobnost zaznavanja in disciplino.
Ustvarjanje kaligrafije je dragoceno tudi zato, ker z njo lahko
prej omenjene sposobnosti, če jih še nimamo, pridobimo in jih
razvijamo. Ko se predamo kaligrafiji, ali bolje, risanju črk, nas
ta aktivnost popelje v svet, kjer ni ne prostora, ne časa. Sprosti
se naš um in telo, zato jo upravičeno lahko prepoznamo kot
obliko meditacije.
Mojca Vasle Cejan

Za Teden pisanja z roko 2018 je posebne razglednice oblikovala
Ema Dolinarkompozicija.
Lovšin.
Kaligrafska

BI ZNALI PISATI Z LEVO ROKO?
Znanih levičarjev je v zgodovini sveta neverjetno veliko, mnogi
med njimi so bili izjemno nadarjeni in bistroumni ljudje. Naj v
uvodu navedem le nekatere med njimi, k drugim se bomo vrnili
v nadaljevanju.
Kako močno so s svojim življenjem in delovanjem zaznamovali
svetovno zgodovino Aleksander Veliki, Julij Cezar, Napoleon
Bonaparte, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albert Einstein,
Rafael, Beethoven, Mark Twain, Charlie Chaplin, Marie
Curie, Mahatma Gandi, Friedrich Nietzsche, Isaac Newton
… Med sodobniki našega časa izstopajo Bill Gates, Paul
McCartney, avtor Alice v čudežni deželi Lewis Carrol ter kar
pet predsednikov iz Bele hiše (Reagan, Ford, Bush st., Clinton
in Obama). Posebno mesto imajo levični športniki, npr.
igralci tenisa Martina Navratilova in John McEnroe, pa Goran
Ivanišević in Rafael Nadal. Z največ košarkarji levičarji se je
lahko pohvalila slovenska reprezentanca, najbolj znana med
njimi sta brata Dragić. Levičnost se odraža tudi v dominaciji
leve noge, med najbolj uspešnimi nogometaši sta Diego
Maradona in Lionel Messi. Nekateri znanstveniki menijo, da
imajo levičarji razvitejšo komunikacijo med levo in desno
možgansko hemisfero in zaradi tega hitrejše telesne reakcije.
Levičnost, dominantnost leve roke, obstaja tako dolgo kot
človek, vendar se je sprejemanje drugačnosti skozi obdobja
le stežka uveljavilo. Trditev, da jih je med nami okoli deset
odstotkov, je mogoče realno potrditi šele v sodobnem času, saj
so levičnost dolgo prikrivali. Odstotek je višji pri moških kot
ženskah.
Levičarji so bili v zgodovini velikokrat žrtve diskriminacije.
Nekateri so končali na grmadi, niso se smeli poročati, bili so
izobčenci. Evolucijsko so levičarji preživeli, ker so nasprotnika
presenetili z levico, v zgodovino so se zapisali kot drznejši in
odločnejši. V svojem življenju so povzročili spremembe, ki so
vplivale na tok svetovne zgodovine.

področjih, kot so matematika, naravoslovje, tehnika in likovno
področje.
Pri vsakodnevnih aktivnostih levičar posnema desničarja,
kot npr. pri uporabi raznih orodij. Pri tem oponašanju mora
biti zbranejši in se mora bolj vživeti v posnemanje. S tem
razvije lateralno razmišljanje, to je sposobnost vzpostavljanja
nenavadnih povezav, sposobnost videti eno stvar kot nekaj
povsem drugega. Levičar se nenehno prilagaja okoliščinam,
kar posledično vpliva na osebno preobrazbo. Mogoče je tu že
del odgovora, zakaj je med igralci veliko levičarjev. Levičar je že
naravno nosilec sprememb.
Za levičarje so značilne določene lastnosti in sposobnosti, ki
pa se pri posameznikih pojavljajo v različni kombinaciji in
intenzivnosti: intuitivnost, empatičnost, vizualno-prostorsko
zaznavanje, lateralno razmišljanje, vročekrvnost, samotarstvo,
ikonoklastičnost, neformalno izobraževanje, inovativnost in
vizionarstvo. O tem pa več prihodnjič.
(povzeto po knjigi: Ed Wright, Levični velikani svetovne
zgodovine, Založba Narava, 2012)
Marika Mihelčič

Levičar Einstein.

Odklonilen odnos do levičarjev se kaže že v samem besednjaku;
v prvotnem indoevropskem jeziku ni bilo besede za levo, samo
za desno. Levičnost so prikrivali, le starodavni Inki so menili, da
levičarji prinašajo srečo. Ko se je pozneje ob nastajanju jezikov
beseda za levo le pojavila, je bil njen pomen slabšalni. Še danes
slišimo koga reči:«Ej, to je pa čisto levo!«
Nevrološko levičarjem vlada desna možganska hemisfera
in posledično trpijo primanjkljaj na lingvističnem področju,
ki mu vlada leva hemisfera, zato je med njimi višji odstotek
dislektikov. Za motnje v govoru, predvsem jecljanje, pa je v
veliki meri krivo nasilno preusmerjanje pozornosti na desno
roko (primer angleški kralj Jurij II., oče sedanje kraljice
Elizabete). Mnogi levičarji so se uveljavili na nelingvističnih
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SPREMEMBE V PISAVI LAHKO NAKAZUJEJO NAPREDOVANJE
ALZHEIMERJEVE BOLEZNI
Tresoča pisava ali neberljiv podpis pogosto kažejo na napredovanje
Alzheimerjeve bolezni
Avtorica: Jessica Firger, prevod: Katarina Čepič
Waveney Franklin je medicinska pomočnica na domu v
New Yorku in pomaga ter oskrbuje bolnike z Alzheimerjevo
boleznijo. V večini primerov Franklin začne s terapijo in
pomočjo kmalu po tem, ko pacienti prejmejo diagnozo in ko
so simptomi bolezni relativno mili. V letih dela se je naučila
opazovati vse znake bolezni, napredovanje, nihanje in njihov
razvoj, ki oropa človeka osnovnih sposobnosti. Eden najbolj
grozljivih znamenj pešanja bolnikovega stanja je trenutek, ko
bolnik izgubi zmožnost pisanja.
Franklin, ki dela za podjetje »Partners in Care«, podružnico
podjetja Visiting Nurse Service New York, se spominja, kako
se je eden od njenih najljubših pacientov trudil, da bi prislonil
pisalo na papir. »Včasih se je podpisovala pri zdravniku, sedaj
se ne more več,« je pristavila Franklin.
Alzheimerjeva bolezen je nevrodegenerativna bolezen,
kar pomeni, da prizadene tako motorične kot kognitivne
sposobnosti. Zaradi tega obstaja velika verjetnost, da bo
pisanje predstavljalo obolelim izziv, saj se stanje z boleznijo
poslabšuje. Bolnik se morda čez čas ne bo mogel več podpisati
in pisava lahko postane neberljiva in črke kot čačke. Ker
so z Alzheimerjevo boleznijo oslabljene tudi kognitivne
sposobnosti, se zato bolnik bojuje s črkovanjem, slovnico,
pisanjem in dokončevanjem povedi.
»Pisava se lahko spreminja zaradi različnih vzrokov,« pravi
Diana Kerwin, nevrologinja in direktorica razvojnega centra
za raziskovanje Alzheimerjeve bolezni in motnje spomina v
bolnišnici Presbyterian Hospital v Texasu. »Eden od razlogov
je lahko apraksija, pri kateri bolnik pozabi na gibe in motoriko
pisanja. Čeprav je motorični sistem nepoškodovan, informacije
ne potujejo pravilno iz možganskega centra, kar vpliva na
pisanje.« Dr. Kerwin dodaja, da Alzheimerjeva bolezen lahko
povzroča slabše prostorsko-vizualno zaznavanje, pri čemer
imajo posamezniki problem z zaznavanjem predmetov in
umeščanjem v prostor.
Spremembe v pisavi so eden od prvih simptomov, ki jih
opazijo pomočniki na domu in ki naznanjajo napredovanje
bolezni. Elaine Pereira, avtorica knjige Nikoli ne bom pozabila:
Hčerina zgodba materine težke in zabavne poti skozi demenco,
je dejala, da dve leti za tem, ko so materi diagnosticirali
Alzheimerjevo bolezen, se je spomnila, kako je videla materin
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podpis na računu v restavraciji. »Bil je neverjetno tresoč,« je
rekla Pereira. »Trudila se je, da bi si priklicala v spomin, kako se
podpisati. Ko se je tega spomnila, se je zbudil mišični spomin in
se je lahko podpisala. Ampak vse to je zahtevalo zbranost, prav
tako ji je upadla veščina pisanja, zato je bila pisava tresoča in
neelegantno tekoča.«
Zaznavanje zgodnjih stopenj Alzheimerjeve bolezni pogosto
vključuje testiranje pacientove zmožnosti pisanja, da bi se
lahko ugotovila resnost njegove kognitivne oviranosti in koliko
je bolezen že napredovala. Zdravnik bo prosil pacienta, da se
podpiše na košček papirja. Eden najpogostejših testov pa je
test ure s številčnico, pri katerem pacient nariše številčnico ure
in na njej pravilno premika urine kazalce.
Rezultati tega testa so pogosto zelo zgovorni. Kadar kazalca nista
pravilno narisana, to navadno kaže na zmanjšane kognitivne
sposobnosti. Bolnik v poznejših stadijih Alzheimerjeve bolezni
pogosto ni sposoben pravilno napisati številk in narisati
kazalcev.
Joe Varghese, MBBS, profesor nevrologije in medicine v
institutu Albert Einstein College Medicine in šef geriatrike v
Einstein and Montefiore Medical Center, je zatrdil, da težave
pri pisanju z roko niso vedno znak, da ima posameznik
Alzheimerjevo bolezen. Padec v motoričnih spretnostih je
splošen sindrom mnogih nevrodegenerativnih bolezni, kot na
primer Parkinsonove bolezni in distonije, motnje, za katero
je značilno nehoteno krčenje mišic, ki povzročajo počasne
ponavljajoče gibe ali nenaravne drže. Prav tako imajo pacienti
z začetnim benignim tremorjem rok težave s podpisovanje
imena.
Čeprav pisanje ni edini kazalec Alzheimerjeve bolezni, je
zaznavanje kakršnih koli sprememb pri pisanju pomembno za
opazovanje razvoja napredovanja bolezni. Medicinsko osebje
mora opazovati še druge spremembe v vedenju in navadah
bolnikov, kot na primer probleme s kratkotrajnim spominom,
ki otežujejo vsakodnevno življenje, težave pri planiranju in
reševanju problemov ter opravljanju preprostih opravil, kot so
oblačenje, izražanje potreb in problem socialnega umika.

KRALJEVA POROKA LETA 2018
KAJ IZRAŽATA PISAVI PRINCA HARRYJA IN MEGHAN MARKLE?

Harry, 2016

Meghan, 2016

Pisava princa Harryja je enostavna, hitra, z velikimi razmiki
med vrsticami in besedami, pokončnim naklonom, fluidnimi
povezavami, brez zank v spodnji in zgornji coni, z visokimi
velikimi začetnicami, brez začetnih in končnih potez, s čistimi
ovali. Pisava je majhna. Njegov podpis je konsistenten z ostalim
besedilom. Kot podpis uporablja ime, ki ga podčrta.
V pisavi Meghan je dominantna oblika, ne gibanje ali prostor.
Njeno pisavo je težje analizirati, ker je stilska, kaligrafska, ni
naravna. Je tako kot bi nosila masko. Pisava je okrašena, z
velikimi arkadami v zgornji coni, ki se obračajo v levo. Arkade
so kot dežniki nad pisavo dodani kasneje, praviloma niso
izvedeni v eni pisalni potezi. Pisava je v izrazitem desnem
naklonu, črke so ozke, s primernim razmikom med vrsticami .
Vse je na svojem mestu, natančno izvedeno. Pisava je počasna.
Podpis je konsistenten z besedilom.
Harry se ne ukvarja veliko s svojim videzom, je bolj enostaven,
enostavno tudi razmišlja. Lahko je introvertiran in ne pretirano
samozavesten. Potrebuje čas in prostor zase. Ne išče pozornosti.
Težko zaupa ljudem; je zadržan, občutljiv in selektiven. Večkrat
se sprašuje, kaj je pomembno in kaj je vredno. Nedokončane
zanke v spodnji coni izražajo nerazčiščen odnos z materjo. A
je z obema nogama realno na tleh. Njegove misli so jasne,
organizirane. S tem, ko v podpisu podčrta ime, daje vedeti, da

hoče iti svojo pot, hoče živeti na svoj način! V komuniciranju
je neposreden, ne uporablja veliko besed, da izrazi svojo misel.
Meghan je organizirana, ve, kaj hoče in sledi svojim ciljem. Je
močna, ambiciozna oseba, ki ima vgrajene veliko samozaščite.
Arkadne poteze v zgornji coni, ki se vračajo nad besedami,
simbolizirajo zaščito ega in željo po pozornosti. Lahko pa te
arkade delujejo kot mavrica, optimistično. V zgornji coni so
sanje, domišljija.
Ko se človek nadzoruje, ostane malo prostora za spontanost in
podzavestne vzgibe. Meghan ne želi delati napak. Njena pisava
ima veliko nasprotij. Je k ljudem usmerjena, pa tudi malce
plašna, negotova v svojem javnem pojavljanju. Ima močna
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čustva, a jih zelo nadzoruje. Njena ozka pisava in velike arkade
kažejo po eni strani željo po zasebnosti, okrašena, ‘persona
pisava’ pa željo biti v središču pozornosti. Pozornosti bo
imela več, kot jo bo potrebovala. Imela bo status, lepo okolje,
možnost povedati na glas svoje mnenje. Lahko bo še naprej
aktivistka; svoje ideje bo izražala javno; vse, kar bo povedala,
bo slišano; o tem se bo svobodno odločala. Njen močan desni
naklon izraža odprto, ekstrovertirano osebo in potrebo po
izražanju čustev. Meghan da veliko na to, kako so stvari videti.
Želi biti resnično popolna. Življenje jemlje resno; formalno,
konzervativno obnašanje ji ni tuje; rada ima lepe stvari.
Pisava se v življenju lahko spreminja, odvisno od življenjskih
izkušenj in razpoloženja. Izraža, kdo ste v tem trenutku. Harry
in Meghan živita pod mikroskopom, njuna želja po zasebnosti
je vedno večja, kar izraža primer njunih zadnjih podpisov iz
Belfasta v 2018, kjer sta se oba podpisala z imenom. Podpisa
sta drugačna kot v letu 2016.

Belfast, 2018

Oba, Harry in Meghan, znata nadzorovati svoje vedenje, le na
drugačen način, Harry bolj spontano kakor Meghan. Meghan
bo pokazala več čustev kot Harry. Harry potrebuje več časa
zase kakor Meghan in ne izraža želje po pozornosti, Meghan
prav nasprotno. Uživala bo v soju luči. Gre za različni osebnosti,
ki se lahko dobro dopolnjujeta. Razumevanje in spoštovanje
drugačnosti bo vsekakor pogoj za lepo skupno življenje.
Marijana Jazbec

PODPORNIKI DRUŠTVA RADI PIŠEMO Z ROKO:
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