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Mindannak ellenére, hogy gyakran szóltunk
már arról, hogy „egy jel nem jel”. S egy boríték-

nyi kézírás nem lehet alapja a grafológiai elemzésnek.
Mégis,vannak már a boríték címzésében olyan grafoló-
giai jegyek, amelyek elsõ látásra is sokat mondanak a
grafológus számára,s amelyeket a borítékban lévõ írás-
minta jegyei minden esetben kiegészítve visszaigazol-
nak.

Épp ezért mindig nagy izgalommal bontom fel, már
a címzés grafológiai jegyeit látva, a beérkezett írásokat.

Vajon ki Õ? 
Ki is az az ember,aki kéri a grafológus válaszát,s hiszi,

hogy a grafológia mûködik? S talán már azt is tudja,
hogy nemcsak a tudatos énünk,hanem a tudattalan az,
amitõl másképp mûködnek néha a dolgok, mint aho-
gyan azt a tudatos énünk szeretné.

S éppen ezért fontos annak a bizonyos tudattalan-
nak a felismertetése, ami a kézírás nyomatékából, a be-
tûk dõlésszögének átlagolásából vagy éppen méreté-
bõl, formájából, szöges vagy girlandos kötésmódjából,
és még nagyon sok más grafológiai jel viszonyításából
kiolvasható.

Gyakran esett arról szó, hogy a grafológia már túlju-
tott a paratudományokon, s hogy egyre egzaktabbá
válik, egyre többen tanulják.

S amitõl elsõsorban tanulhatóvá vált, az a mérhetõ-
sége. Igen, ma már tudjuk, hogy a grafológia mérhetõ.
S ami mérhetõ, az kiszámítható. Sõt! Sok grafológus-
hallgató épp azért kezdte el bátrabban a grafológiai ta-
nulmányait,mert a kézírás vizsgálatát különbözõ méré-
si módszerekkel bárki megtanulhatja, akár intuíció nél-

kül is ma már.Hiszen mérnök végzettségû hallgatóink a
grafológusképzésben pont azt tartják rendkívülinek,
amikor a mérések, számítások végeredményeként elõ-
jönnek ugyanazok a személyiségjegyek, amelyeket a
gyakorlott szemû vagy intuícióval is rendelkezõ grafo-
lógusaink már elsõ rálátásra is felismernek.

Persze azért az intuíció mégsem lebecsülhetõ ebben
a tudományban. Sõt, már azt is tudjuk, hogy az intuíció
nemcsak velünk született tulajdonság, hanem autogén
tréninggel, meditációval, a szimbolikus látásmód meg-
tanulásával fejleszthetõ.

A grafológus munkája éppen azért olyan megható-
an emberközeli, mert a felszín, a látható mögött meg
kell hogy fejtse azt, ami a szemnek láthatatlan.

„Hiszen jól csak a szívével lát az ember.Ami igazán lé-
nyeges, az a szemnek láthatatlan.”

S most nem is elsõsorban a Kisherceg gyönyörû idé-
zetét akartam megfogalmazni,hanem érzékeltetni sze-
retném, milyen különleges érzés több mint tizenöt év-
nyi grafológiai gyakorlat után is még mindig, amikor
egy-egy kézírást a kezembe veszek.

Azt szoktam mondani a grafológushallgatóimnak,
hogy olyan ez az érzés,mintha a másik ember lelkét tar-
tanánk a kezünkben.

S így vagyok már a boríték felbontása elõtt is, amikor
megérkeznek hozzám az önök levelei. Hiszen írásaik-
ban a betegségjelektõl elvonatkoztatva, fontos megke-
resni azokat a személyiségjegyeket, amelyek támaszt
adhatnak a diagnózis felismerése után is abban, hogy
együtt tudjanak élni azokkal a tünetekkel, amelyek a
sclerosis multiplex betegséggel együtt járnak. S ezért
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az önök leveleit még nagyobb odafigyeléssel, feladat-
tudattal bontom fel, hiszen már a kézzel megcímzett
boríték is nagyon sok mindent elmond arról, aki a leve-
let megírta.

Kedves Ildikó!
Már a boríték megcímzésének grafológiai jelei is hor-

doznak olyan információt, amelyek sejtetik embersze-
retetét, demokratikus szemléletét. S azt is, hogy bármi-
lyen sokan is veszik körül, néha mégis elhagyatottnak
érzi magát. A borítékban lévõ írásmintában pedig egy
praktikus, gyakorlatias ember kézírásmintája tárul
elém, akinek az SM diagnózisa elõtt valószínûsíthetõ,
hogy rendkívül jó emberi vagy akár munkatársi kap-
csolatai voltak.

Mindig fontosak voltak az emberek, hisz támaszigé-
nye óriási, de sérülékenysége, sérthetõsége miatt még-
sem lehettek, azaz lehetnek felhõtlenek a kapcsolatai,
annak ellenére, hogy nagyon is konfliktuskerülõ.

Kitartása, akaratereje rendkívüli.
Célorientált, segítõkész, tevékeny ember, aki rendkí-

vül gyakorlatias is tud lenni egyfelõl, de mivel minden-
kinek jót akar, mindenkinek meg akar felelni, akkor is
ad, amikor nem kérik, gyakran sérül kihasználhatósága,
naivitása vagy éppen makacs ragaszkodásai miatt.

Vannak dolgok, amelyekben nagyon nehezen meg-
gyõzhetõ. Keményen ragaszkodik a maga igazához. Sze-
ret tervezgetni, s meggondolatlanul nem megy bele
semmibe. Hangulatingadozása, fokozott támaszigénye,
szorongása – úgy gondolom –
már a betegségének következ-
ménye, ugyanúgy, mint túlzott
ragaszkodása.A szeretet, amit ad,
még a birtokló szeretet,s talán ha
engedékenyebb, elengedõbb,
akkor több viszonzásra talál.

A környezete lehet, hogy né-
ha kiszámíthatatlannak látja, de
hangulatingadozása, fáradé-
konysága valószínûsíthetõ,hogy
a már diagnosztizált betegség
tünete lehet.

Rendkívül jó kommunikációs
készségrõl árulkodik a kézírás.

Emberi kapcsolataiban vannak, akikkel udvariasan tá-
volságtartó, vagy éppen vannak olyan idõszakai, té-
mái, amikor nem engedi túl közel magához a hozzá-
tartozóit sem.

Gyakran élesen fogalmaz (ámbár vannak olyan gra-
fológiai jelek, amelyek arra utalnak, mintha fiatalkorá-
ban visszafogottabban fogalmazta volna meg a véle-
ményét).

A naivitása, fáradékonysága ellenére még mindig
rendkívül tevékeny.

Az anyagi problémái talán a betegsége,talán az ada-
kozó kedve miatt, megmutatkoznak az írásában, de
idõnként önbizalom-problémái vannak.

Betegségtudata vagy tünetei miatt nõiségét mutat-
ják fusztráltnak, sérültnek a grafológiai jelek. Férjétõl
vár valami pozitív megoldást egy tervére, ami sok min-
dent megoldhat életében.

Ha a szívével látja a környezetét és szeretetteljesen
fogalmazza meg gondolatait, érzéseit, akkor Önt is a
szívével fogja talán látni majd a környezete, s akkor
megérzik, ha támaszra, szeretetre vagy épp a pihenés
jótékony csendjére vágyik.

Kedves levélíróink! Kérem, ha megkapták az újságon
keresztül kézírásuk grafológiai elemzését, írjanak egy
rövid visszajelzést arról, hogyan látták önmagukat ab-
ban a „lelki tükörben”, amely a kézírásuk rövid elemzése
által ennek az újságnak grafológiai sorozatában Önök-
höz elérkezett.


