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Több alkalommal utaltam arra, hogy nem
a kézírásban olvasható szöveg értelmezé-

se az, ami a grafológus munkáját irányítja, hanem a
tudattalant megmutató grafológiai jelek összessé-
gének értelmezése, bemérése, átlagolása. Hiszen
hosszas munkával vizsgáljuk a sorok, a szavak irá-
nyát, formáját, a beírt fekete vagy fehér területek, a
térszinbolika szerinti elhelyezést, és még számtalan
más grafológiai írásjegy kerül vizsgálat alá. S biz-
tonságosan csakis a grafológiai jegyek összefüggé-
sének ismeretében számítható ki az, hogy a szavak-
ba formált tudat megnyilvánulása mögött hogyan
mutatkozik meg a tudattalan.

Az írásmintában leírt szöveg tartalmának értel-
mezése épp ezért másodlagos szerepet kap az
elemzésnél, de semmi szín alatt nem hagyható fi-
gyelmen kívül, hiszen a szövegrészen belül bújhat-
nak meg a grafológiai elemzés szembetûnõ, méré-
sek nélkül is felismerhetõ szimbólumai, a freudi vé-
tések, hívószavak, a dominánssá vált jelek formájá-
ban.

Az utóbbi idõben már többnyire A/4-es sima fe-
lületû lapon érkeznek be az írások, amelyeken már
a kért adatok szerepelnek, a név, a foglalkozás, s a
szövegtömb alatt ott van a háromszori névaláírás
is, ami sokat segít az egyéb grafológiai jelek össze-
függéseinek vizsgálatánál. Az elemzésre beküldött
írásmintáknál azonban a jobb- vagy balkezesség
feltüntetésének jelentõségére, valamint a szem-
üveg viselésének jelzésére még ismételten fel kell

hívnom a kedves olvasók figyelmét, ugyanis erre az
esetek többségében Önök még nem ügyelnek.

A beérkezett írások közül, az elsõ számú írásmin-
tánál Sz. Mária fõiskolai végzettségû gyógyszertári
asszisztensnõnek a kézírását választottam ki elem-
zésre, aki immár 26 éve szenved sclerosis multiplex
betegségben, s jelenleg rokkantnyugdíjas. Az nem
derül ki a levelébõl, hogy visel-e szemüveget, a kéz-
írás vizsgálatánál azonban valószínûsíthetõ, hogy
vannak látási problémái, az egyik szemével gyen-
gébben lát. Azonban ennek diagnosztizálása nem a
grafológus, hanem az orvos feladata. A grafológus a
személyiségjegyek vizsgálatánál nem a betegség
megállapításával segíthet, hiszen azt szigorúan tilt-
ja a grafológusok etikai szabályzata, azonban arról
informálhat, hogy a már diagnosztizált betegség
hangulatilag, energetikailag hol tart. Sõt! Minderrõl
a kézírás elemzése esetenként sokkal többet
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mondhat el, mint a tudatos álla-
potfelmérés, hiszen a kézírás gra-
fológiai elemzése a tudattalanról
ad információt.

Természetesen Sz. Mária is az-
zal kezdi a levél írását (mint amint
az az 1. számú írásmintában lát-
ható), hogy „a kézírása már nem a
régi”, s mindjárt hozzáteszi azt is,
hogy:„talán így nem is tudja meg-
állapítani a grafológus a helyes
választ”.

Kedves Mária! Az, hogy ennyi
év után a kézírása betegségének
egyenes következményeként ko-
ordinálatlanabbá, gyenge nyoma-
tékával erõtlenebbé, rendezetle-
nebbé vált, az sajnos velejárója
lehet a sclerosis multiplex meg-
betegedésnek. Azonban nem
gyõzzük elégszer hangsúlyozni,
hogy a grafológiai elemzés közel
sem a laikusok által szépnek vagy
csúnyának látott minõsítés szerint tárja fel a szemé-
lyiségjegyek megmutatkozását, ugyanúgy, mint
ahogy nem a „jó, vagy rossz” fogalompárok véglete-
in keresztül vizsgáljuk a személyiségjegyek meg-
mutatkozását sem. S mivel az elemzés nem minõsít,
így nem a „szép írás–csúnya írás” kategóriáján ke-
resztül állítja fel a kézírásból visszatükrözõdõ tu-
dattalan üzenetet az íráspszichológia.

Épp az Ön kézírásának tükrében van mód arra,
hogy a grafológiával kapcsolatos „szép írás–csúnya
írás”-sal kapcsolatos félelmeket, tévhiteket helyre-

tegyük, esetleg akár ennek a grafológiai sorozatnak
fontos tartozékaként is.

Így hát nagyon köszönöm, hogy elküldte a kéz-
írását és lehetõséget adott arra, hogy ezen az erõ-
vesztéseket mutató írásképen keresztül megmutat-
hatóvá váljon az a nagyon régóta érvényben lévõ
igazság, ami arról szól, hogy adott esetben nem a
külsõ szépség az érték. Sehol sem, de az íráselem-
zésnél a legkevésbé. S talán az Ön írásán keresztül
elsõsorban ez prezentálható.

Azt írtam a bevezetõben, hogy a szöveg tartalma
nem befolyásolja a grafológiai elemzést. S ez így
van. Azonban amikor a grafológiai jelek az erõtlen-
ségen túl jelzik a „hiteles ember õszinteségének
megnyílását”, s a szövegrészt értelemszerûen is alá-
támasztják a hiteles embert megmutató grafológi-
ai jelek, az mindenféle minõsítés nélkül egy olyan
ajándék, amely az ember nagyszerûségének, hite-
lességének, hitvallásának „írásba adott”, papírra ve-
tett megnyilvánulásáról szól.
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Szokatlan, hogy a konklúzióval kezdjem az elem-
zést, de adott esetben ezt a sorrendet éreztem fon-
tosnak. S most a hagyományos elemzés egy kis tö-
redéke is idefér talán még ebbe a nem mindenna-
pi, rendhagyó grafológiai elemzésbe:

A kézírás írója lelkiekben és fizikailag is nehezen
terhelhetõ, mégis, fizikai állapotához képest többet
vállal, mint amennyit elbír. Rendkívül sérthetõ és sé-
rülékeny, ugyanakkor óriási szeretetigényét önzetlen
szeretetével tudja viszonozni. Hangulatilag rendkívül
labilis. Konfliktusait egy idõ után már nehezen kezeli.
A tevékenységeibe nagy lendülettel fog bele, nem
szeret hezitálni, várni, óriási kreativitással próbál min-
den helyzetben erõn felül teljesíteni, s hatalmas kitar-
tással, néha naivitással vállalja fel a lehetetlennek lát-
szó feladatot. Az erején felül vállalt teljesíteni akarása
komoly problémát okozhat. Az esti órákban nyugta-
lanabb, hangulata, fizikai állapota miatt ilyenkor
gyakran mélypontra kerül, ami akár rosszulléteket is
provokálhat. Aktív idõszakának munkakörülményei
között jó kapcsolata lehetett kollégáival, ezeknek a
munkakapcsolatoknak a hiánya és a karrierjével ösz-
szefüggõ reményvesztés jelei láthatók az írásképben.
Erõvesztéseiben is megmarad célorientáltnak, s ha
valami lehetetlennek látszik, akkor sem hátrál meg, és
másnap újra meg újra, hezitálás nélkül belefog a
„mindennapok megvalósításába,” amihez óriási hit-
tel, elfogadással ragaszkodik. Kapcsolatai a környeze-
tével közel sem konfliktusmentesek, s ezek a konflik-
tusok állapotának elfogadását megnehezítik, mégis
ezeket hitének óriási erejével képes feloldani.

Egyszerûség, tiszta gondolkodás mellett az igé-
nyesség, de gyakran a kiszámíthatatlanság jelei
mutatkoznak meg a kézírásban, ami valószínûleg
egészségi állapotának lelki velejárója. Szép párkap-
csolatot mutat a kézírás, ugyanakkor nõiségének
megélésében lelkiekben sérült. Állapota ellenére,
egy rendkívül aktív gyakorlatias ember személyi-
ségjegyei tükrözõdnek a kézírásból, mégpedig úgy,
hogy gyakorlatiassága ellenére is meg tudja õrizni
az álmait és hitét a transzcendensben, s mindig,
minden körülményben tisztán vállalja önmagát.

(Jó szülõi hátteret mutat a kézírás, de lánykorá-
ból vagy lányával kapcsolatban egy olyan problé-
mát mutat, amelyet jó lenne személyesen átbeszél-
ni, mert csak az interaktív, szóban interpretált elem-
zés ad lehetõséget ennek a szimbolikusan megmu-
tatkozó grafológiai jelzésnek a kifejtésére.)

Kérem, hogy visszajelzéseit írja meg számomra,
annál is inkább, mert ebben a cikkben csak egy tö-
redékét volt mód kifejteni annak, ami egy grafoló-
giai elemzésnél feltárható.

Kérem a kedves olvasókat, hogy küldjék be to-
vábbra is kézírásukat a szerkesztõségbe, s ha úgy
gondolják, hogy szeretnék jobban megérteni önma-
gukat és környezetüket, vagy kedvük van új szakmát
megtanulni, sohasem késõ.

Olvasson a sorok között!

Az Interaktív Grafológusképzõ és Grafomédia Inté-
zet 2006 õszén is újra indítja OKJ államilag elfoga-
dott grafológusképzõ kurzusait levelezõtagoza-
ton, ami havi egy szombati napot jelent, s az SM-
betegeknek, nyugdíjasoknak, diákoknak, kisma-
máknak tandíjkedvezményt adunk. Jelentkezhet-
nek a szerkesztõségben vagy az Interaktív Grafoló-
gusképzõ és Grafomédia Intézetnél a központi iro-
dában. Cím: 1011 Budapest, Bem rakpart 15. mfsz.
2/a., fogadóóra csütörtökönként 14–19 óra között.
Telefon: 06 1 212 88 01, 06 30 9 222 948, honlap:
www.grafomedia.hu.


