
A kimondott szó hazudhat – az írás soha 

Szentes - Egy grafológus elıtt nincs titok, de senkit nem elemez, ha nem az illetı 
maga kérte. K. Horváthné Szabó Edit szerint a kétévesek személyiségérıl is sokat 
elárul a firkálmányuk. 

A Zsoldos-középiskolában tanított magyart és 
történelmet K. Horváthné Szabó Edit, amikor 
felfigyelt rá: egy-egy diák írásképe idınként 
megváltozik. 
 
– Nagyon érdekelt ez a tudomány, ezért elvégeztem 
Szegeden egy hat fél éves grafológusképzést. 
Rájöttem, mivel az íráselemzés a pszichológia 
segédtudománya, ez kulcs lehet a személyiség 
megértéséhez – mesélte a ma már nyugdíjas tanárnı. 
– Nagyon hasznos, hiszen jobban megismerhetjük 
általa az embereket. Igaz, olyan személyiségjegyek is 
nyilvánvalóvá válnak, amelyekkel az illetı nem szívesen szembesül. 
 
Többféle elızetes információ kell a szakembernek, mielıtt munkához lát. Tudni kell, 
hogy a mintát adó személy hány éves, milyen nemő, szemüveges-e, esetleg szed-e 
valamilyen gyógyszert. Egy jegy nem jegy – hallottuk a grafológuskörökben vallott 
általános alapelvet. Az elemzéshez levélszerő formátum kell dátummal, aláírással. 
 
– Elıször a teljes írásképet nézem meg, így haladok „a nagytól a kicsiig". Ehhez a 
munkához szeretet és intuíció kell. Meg türelem, hiszen egy alapos elemzéshez akár 
8–10 órára is szükség lehet – folytatta Edit. – Szentesen nagy az érdeklıdés a 
tudományág iránt, 3 csoportnak tartok szakköri foglalkozásokat.  
 
Edit évente két elıadást szokott tartani. A tulajdonságainknak megvan a felismerhetı 
írásjegye, legutóbb az elhallgatás és a kegyes hazugság tetten érhetı jeleit 
ismertette. Legközelebb azt mutatja be, bizonyos betők alakítása miként árulja el, 
ha valaki Münchausen báró méltó vetélytársa. 
 
– A még írni nem tudó kisgyerekek firkálása is sokatmondó. Akár már kétéves koruk 
táján látható a vonalaikból, hogy nyugodt, vagy agresszióra hajlamos ember lesz-e 
belılük – hallottuk a szakembertıl.  
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A rovat legfrissebb cikkei 

Bicikliúton parkolni? - Így állt meg 
a Merci Adyvárosban

A nyitóoldal témái 

Villámok tánca Szeged felett 
péntek este - galéria
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2230560



Bp. Honvéd-Gyıri ETO FC - online közvetítés vasárnap 16 
óra

Maradhatnak szüleik felügyelete alatt a túlságosan elhízott 
gyerekek?

Szegedet sem kíméli a ménkő - 1 millió volttal is becsaphat 
a villám

Halálra gázoltak egy úttesten fekvı 18 éves fiút

hirdetés    

   

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 

Stresszes? Tart az 
infarktustól? Gyors, 
biztos diagnózis, 
rövid várakozási idı 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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