
Párkapcsolati grafológia

Grafológiai sorozatunk olvasói már több olyan területbe pillanthattak be, amelyben a
szakképzett  íráselemző  konkrét  segítséget  nyújthat  megbízóinak  (pedagógiai,
humánpolitikai szféra, igazságügyi terület).
Ma a grafológiának abban a szeletében vizsgálódunk, amely nagyon sok embernek
adhat  támpontokat,  s  amely  területnek  csupán  „nevesítése”  kapcsán  is  igen  sokan
kapják  fel  a  fejüket  „a  párkapcsolati  grafológia?  Ilyen  is  van?”-  kérdés
megfogalmazásával.

Igen, ilyen is van! Mára specializálódott az íráselemzés tudománya, s kialakultak a
különféle  grafológiai  ágak,  melyek  egyike  ez.  A párkapcsolati  grafológia  –  mint
ahogyan a neve is jelzi – a párok személyiségvizsgálatával foglakozik.
Valljuk be, szinte mindannyiunkat érdekel a kérdés: hogy lehet az, hogy néhány párnak
sikerül egy életen át tartós, békés, szeretet-teli kapcsolatban élni, míg másoknak ez
csak időlegesen, avagy soha nem adatik meg? Kik tudnak egymást kiegészítve együtt
élni? 
Ilyen kérdésekre választ tud adni egy grafológus? És ráadásul előre? És oly módon,
hogy a párt magát nem is látja, csak írásukat??? 

Igen, igen, valóban ezt tudja egy íráselemző. 
A párkapcsolati grafológiában tevékenykedő szakértőtől azonban egyetlen megrendelő
sem várhatja azt, hogy az elemző döntsön a pár tagjai helyett: éljenek-e együtt, avagy
nem.

Mit kap egy ügyfél, ha párkapcsolati grafológiai elemzést rendel?

A megfelelő és etikus körülmények között átadott írásminta vizsgálata után a szakértő
megvizsgálja mindkét fél személyiségét, s ennek eredményeként két külön elemzést és
egy (közös) összegzést készít.
Az  íráskép  vizsgálata  alapján  a  szakember  arra  ad  választ,  hogy  az  alapvető
személyiségjegyek  terén  (pl.  mentalitás,  közösségi  kapcsolatok,  dominancia  igény,
motiváció,  érzelmek  intenzitása)  milyen  kép  –  összhang  vagy  ellentmondások  –
tárhatóak fel a két adott alany esetében. Az összegzésben azután azt értékeli, hogy ezen
feltárt  személyiségjegyek  milyen  eredményeket  mutatnak  a  szakirodalmi  adatokkal
történő  összevetés  során..  Szakirodalmi  adatnak  a  legtöbb  esetben  működő,  azaz
ideális állapotként megjelölt szituációhoz viszonyít az elemző. Ezt úgy kell elképzelni,
pl. a dominanciaigény vizsgálata esetében, hogy mindkét fél grafológiai elemzésében
kitérünk  a  vizsgált  személy  dominanciaigényének  mértékére,  azaz  összegezzük,
mennyire  erős  akaratú,  mennyire  kívánja  saját  véleményét  másokra  erőltetni,  ill.
milyen fontos számára az irányítás egy kapcsolatban. Az összegzés ezek után kitér
arra,  hogy az  optimális  esetben e  személyiségterület  vonatkozásában különbözőség
jellemzi  a jól  működő párkapcsolatot.  (Azaz az  egyik fél  markáns lehet,  de  akkor
szerencsés, ha társa alkalmazkodó természetű.) Emellett a szakvélemény összegzése
azt  is  megmutatja,  hogy az  aktuális  vizsgálati  helyzet  eredménye megegyezik-e az
ideális állapottal, avagy eltér attól. A kész szakvélemény két külön, névre szóló, lezárt



borítékban kerül átadásra a két félnek, mégpedig oly módon, hogy mindenki a saját
elemzését  és  az  (közös)  összegzést  láthatja.  Kettejük  döntése,  hogy  saját  részletes
elemzésüket átadják-e egymásnak.

Fontos tisztázni az etikai alapvetéseket: 
Minden  grafológiai  vizsgálat  csak  úgy  kezdődhet  el,  ha  a  vizsgált  személy
beleegyezését, egész oldalas írását, aláírását és adatait adja az elemzéshez. 
A párkapcsolati vizsgálatok esetében ennek külön hangsúlya van: egyik fél sem hozhat
el elemzésre egy „egyszerű” – értve ezalatt azt, hogy más célból megfogalmazott –
levelet, a másik fél tudta nélkül… 

A  korrekt,  és  etikus  magatartást  képviselő  grafológus  szakértő  ezen  említett
szituációban nem fogadhatja el a megrendelést.
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