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Почеркът - 
изкуството да рисуваш мисли 

 
 

Високо Уважаеми Майстор на стол, 
Уважаеми Братя, 
 
С настоящия градеж бих желал да насоча, вниманието Ви към древното познание за 

почеркът. 
Знаци, символи, черти, точки, щрихи или цели свързани изречения, всичко това се описва 

с едно изречение, а именно: Изкуството да рисуваш мислите си. 
 
Изложените хипотези за определени твърдения и взаимовръзки са едни от многото, които 

имат място на пътя, водещ към Истината и Светлината. 
 
Градежът е базиран на множество научни разработки, както на български светила, като 

проф. д-р Цеко Цеков /Криминалистика/, така и на задълбочени лични познания и 
изследвания. 

Във времената, в които основното пишещо средство е „черното устройство“ разположено 
пред нас е трудно да си представим, какво би било да използваме само писалка. С нея да 
пишем и подписваме, да изразяваме чувствата си, след което да ги записваме на хартия,  както 
е било дълги години преди това. 

Днес вече не си даваме сметка, не си спомняме дори, колко много време ни отне да се 
научим да пишем, да даваме облик и форма на думите си, да ги подреждаме и подбираме 
така, че да бъдем това, което сме сега. 

 
Ще се постарая да Ви изложа достатъчно простовато, но не и просто моето разбиране и 

моите възгледи за това висше изкуство. Казвам не случайно висше, защото „в началото бе 
словото“, а след него и дойде и почерка, за да бъде то предадено за идните поколения! 

 
Изкуството на почерка ни дава възможност да изобразим и онагледим мислите си, да им 

придадем графичен образ и да ги материализираме в движение. 
Почеркът е основен аспект на умствената ни дейност. Той се формира още от ранната ни 

детска възраст, когато мозъкът се приучава да направлява изписването на различни 
фрагменти от букви /кръгове, ченгели, черти, вълни и други/. 

Почеркът е един от най-сложните ни навици. При формирането му участва пряко мозъкът, 
зрителните и слуховите органи, както и значителна част от мускулите на ръката ни. 

Според някой изследвания, когато пишем ръкописно участват над 400 /четиристотин/ 
мускула, контролирани непосредствено от мозъка. Можем спокойно да кажем, че почеркът 
изразява вътрешната природа /душевност/ на човека. 

Почеркът е огледало на човешката същност. 
Рядко се замисляме, а и още по-рядко се заглеждаме в чуждия почерк /подпис/, но това е 

друга врата, към човешката същност. Казвам „друга“, защото очите, очите са първата врата! 
Тази врата е винаги открехната към нас и ние можем да опознаем човека, без дори той да 

ни се е представил или да сме го заговорили, това е възможност да надникнем дълбоко в него 
и да придобием частична представа за това, що за човек стой срещу нас. 

 
Хората използват два начина, за да характеризират дълбоката си същност /мислите, 

желанията, стремежите и т.н./ и това са Словото и Жестът. 
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Словото – то е първоизточник на всичко свято. То може, както да отваря врати, така и да 
ги затваря завинаги. Чрез него ние придаваме тон и вибрация на мислите си. 

Жестът - може да се изрази по най-различни начини, съгласието или отказът е приятелски 
или враждебен жест, насочен към човека, който стои срещу нас. Размахването на ръка при 
сбогуване или посочването на вратата, с което казваме на някой да излезе, всичко това е израз 
на нашата мисъл. Всеки човек си служи с жестикулиране като изразно средство. 
Темпераментът и характерът на личността са нещата, които отличават индивидите един от 
друг. 

Същото е и с почеркът, който е графичен израз на човешката мисъл, тъй като това не е 
нищо друго освен движение на ръката върху лист хартия, управлявана от мозъка /на 
подсъзнателно ниво/. 

В действителния смисъл на думата писането /почеркът/ е изключително сложен и 
деликатен акт, в който участват огромен брой нервни и мускулни връзки и това 
индивидуализира всеки отделен човек, като му придава уникалност. 

Човешкият почерк не е просто движение на ръката в дадена посока, а по-скоро ръката е 
само инструментът, задвижван от двигател, който представлява вътрешно хармонична 
комбинация от мускули и нерви и на свой ред е приведен в различни движения, чиито начален  
източник е мозъкът. 

Импулсите, бързината на реакциите, както и спонтанността на даден индивид намират 
израз в почерка му. Така ние можем да си създадем представа за качествата и способностите 
на човека и то само от неговия почерк. 

 
Гледайки през погледа на историята най-

ранните източници датират от 1871 г., когато 
абат Жан Мишон публикува във Франция 
първия значителен труд върху графоложкия 
метод, озаглавен „Система на графологията“ 
/наука за почерка/. Именно той въвежда 
термина „графология“. Абат Жан Мишон 
извежда, както във всички науки, една строга 
класификация, която да ръководи 
методологичното изграждане на познанието за 
почерка на човек. 

Пътят на Абат Жан Мишон е продължен от 
Жан Крепио - Жамен, който също бил възпитаник на френската школа. Той посвещава целия 
си съзнателен живот на графологията и се превръща в неин истински основател. 

Трудовете му са преди всичко базирани на аналитичния подход. Той изготвя детайлни 
класификации, които залагат основите на модерната графология. Така поставени тези 
критерии се използват до ден днешен. 

 
С настъпването на съвременните времена и технологичното развитие на човешкото 

общество писането на ръка остава на заден план. В съвременния свят документи, изписани 
на ръка, почти не се срещат, а само такива, които са изготвени на текстови редактори и 
подписани собственоръчно с цел удостоверяване на съставителя на дадения текст. Ето защо 
основен съвременен елемент на индивидуалния почерк е човешкият подпис и затова ние тук 
ще сложим символично равенство между почерка и подписа на човек. 

 
Какво би означавало това равенство, ако не именно това, че ние слагаме на една плоскост 

съвкупността от множество мускулни движения при писането и ежедневния и на моменти 
досаден навик да полагаме подписа си под най-различни документи.  

 
Подписът е свързан с душевността, с характера и вътрешния свят на човека. Той също е 

своего рода огледало на неговата същност. 
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Изучавайки и опознавайки основни характеристики на подписа, разкриващи черти на 

човешкия характер, ние ще можем да придобием първоначална представа за човека пред нас. 
Редица учени смятат, че Графологията е интуитивна наука и тези твърдения в известна 

степен имат своето основание, но Графологията е и наука, която се уповава на наблюдението 
и съзерцаването, на гледането в детайлите. 

А не е ли, питам аз Съзерцанието едно от най-висшите човешки качества? 
 
Както вече споменахме, мъжът Жан Крепио – Жамен посвещава живота си на изучаването 

и популяризирането на науката. В своите трудове той извежда 7 /седем/ категории, с които 
отчита особеностите на всеки подпис, като ги нарича родове: форма, размер, посока, натиск, 
скорост, непрекъснатост, ред. 

 
Формата: Съществуват известни норми за големината на подписа, пропорциите между 

съставните му части и съотношението между тях в рамките на самия подпис. Формата на 
подписа е качествено определящ признак за умствените способности на човека. 

Моралната страна на един индивид също се отразява във формата на подписа му. От 
изключителна важност е първото впечатление, което ни прави формата на подписа, ако тя е  
вяла, без особености, и не се запомня, то и личността не се откроява или не се извисява над 
мнозинството. 

Степента на оригиналност на подписът е свързана със степента на самобитност и 
неповторимост в характера на дадена личност. 

Размерът: Той е от особено значение, когато разглеждаме един подпис от гледна точка 
на неговия размер и позиционирането му в листа /в пространството/. Размерът на ширината е 
също толкова съществен, колкото и този на височината. От големината на подписа зависи 
степента на личностно достойнство и самоуважение. 

Дребният подпис свидетелства за пресметливост, а в някой случай и за потиснатост, 
хитрост, лукавост на притежателя му. 

Едрият подпис е стремеж за проява на личността за себеизтъкване. 
Не винаги, но твърде често, състоянието на задоволство намира израз в един обемист и 

възходящ почерк. 
Посоката: Възходящите, хоризонталните, низходящите и вълнообразните подписи ни 

предоставят информация за поведението на дадения човек. Песимистът и/или плахият човек 
имат низходящ подпис, защото няма необходимият енергиен заряд и психическа енергия. При 
него/тях ръката се отпуска и подписът се навежда надолу. Както вече споменах това е 
подсъзнателен акт, върху, които трудно може да упражняваме влияние. 

При подписа на оптимиста и на амбициозния човек нещата са коренно различни. Тук 
присъства силна емоционалност, която се забелязва мигновено. При него/тях подписът има 
възходяща посока, която лесно се отличава. 

По-сложен е вълнообразният подпис. Най-често той принадлежи на хора, които лесно се 
поддават на внушения и често променят мнението си под въздействието на външни субекти. 
Те обикновено не притежават волята и желанието да отстояват принципите си. 

Обърнатият наляво подпис, който се среща често, се характеризира с нормалното 
движение на дясната ръка, която се движи от ляво на дясно. Също така можем да кажем, че 
наклонът на ляво представлява свободната изява на чувствата. Колкото подписът е по-
изправен и стегнат, толкова чувствата на човека са по-сдържани. 

Отвесният прав подпис представлява баланс между разума и чувствата, между сърцето и 
душата. 

Наклонът на дясно показва волята на автора. 
Натискът: Той обикновено е свързан със силата на човек. Когато се ръкуваме с някого, 

можем да си съставим известно мнение за него само по силата на неговото ръкостискане, 
същото се отнася и за подписа. Силата или отпуснатостта на човек се характеризират с 
натискът, т.е. с вътрешната енергия, когато подписващият оставя следи по листа хартия. Тук 
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е важно да отбележим, че това е валидно при използване на стандартни пишещи средства 
като молив, химикал, ролер и т.н, но това не се отнася за пишещите с писалки, при тях 
обикновено натискът е слаб за сметка на скоростта. 

Натискът ни дава информация за волята на човек, но има и случаи, при които силния натиск 
се среща при хората с психологически разстройства. 

Скоростта: Това е динамиката на човешкия подпис. Скоростта ни дава представа за 
реакциите му, за бързината на неговия ум, които стоят в основите на цялостната му физическа 
активност. Бързо протичащата мисловна дейност се материализира в динамиката на подписа. 
Мудният и непродуктивен ум не изпитва нужда за динамика и ръката му, която е задвижвана 
от мозъчната му дейност, се движи според зададения й ритъм /забавя се/. 

От рода скорост можем да обобщим, че бавният подпис е равен на мудност, а бързият - на 
активност. 

Редът: Този род се характеризира с подредеността на подписа, с респектът, който 
подписващият изпитва към самия себе си и към този, който ще види неговия подпис. Редът ни 
дава информация за организираността на човек. 

Непрекъсваемост: Този род, също като формата, се забелязва при първия поглед. Тя 
обикновено е свързана с уравновесеността на човек - колкото е по-стегнат и непрекъснат един 
подпис, толкова и човекът е по-постоянен и целеустремен в действията си и обратното, 
колкото е по-накъсан един подпис, толкова е по-силен признака за непоследователност на 
автора. 

 
Сред видовете подписи, изведени от Жан Крепио – Жамен, може да се срещне и т. нар. 

несъразмерен подпис или почерк, като неговото обособяване към кой точно от 7 /седемте/ 
вида принадлежи, е трудоемко. 

Съразмерността е свързана с баланса и цялостната вътрешна хармония на пишещия човек, 
докато несъразмерността ни дава отрицателен ефект при определяне на ориентацията на 
отделните му признаци. 

 
Според проф. д-р Цеко Цеков /Криминалистика/ почеркът може да се класифицира и по 

общи и частични признаци. 
Към общите признаци се отнасят: наклонът, размерът, разтегнатостта, свързаността, 

гладиолажът и натискът при писането. По тях могат да се определят само общите 
особености на почерка и подписа. 

Към частните признаци се отнасят: разположението на точката на започване на 
движенията с ръката и начинът на започване, посоката на движенията на ръката, 
формата, относителните размери и разположението на буквите и буквените елементи, 
формата на движението на ръката, сложността на движенията, разположението на 
точката на пресичане, разположение на точката на завършване, начинът на завършване. 

 
Необходимо е да отбележим и труда на швейцарския психолог д-р Макс Пулвер, който 

предизвиква революция в Графологията. 
Инстинктивно ние възприемаме подписа като движение от ляво на дясно. Ако си 

представим, че подписващият се намира в ляво, а онзи, за когото е предназначено посланието 
/подписания документ/ в дясно, отнесено към времето ще изведем следния извод: Аз = сега = 
ляво; Ти = бъдеще = дясно. 

 
 
Произход     Аз          Ти 
 
Минало                     Сегашно     Бъдеще 

 
От това съдим, че подписите, обърнати наляво, принадлежат на хора, които имат 

непреодолима носталгия към миналото и обратното, тези които са обърнати на дясно, са 
насочили своя мироглед към бъдещето. 
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Съвсем естествено хората се възприемат като същества, които се стремят към развитие и 
прогрес и затова посоката на подписите им подсъзнателно е насочена на дясно. Народите 
като семити, араби, евреи и други се възприемат като продължение на едно цяло, като 
продължение на рода и народа им. Това е вдъхновено от наследството на техните корени и 
техните родители, затова посоката на почерка им е от дясно на ляво – от бъдещето към 
миналото. 

Китайският народ се възприема като „Синове на небето“ и затова тяхната писменост е от 
горе на долу, сякаш изписването на йероглифите идва от горе – от Великия Архитект на 
Вселената. 

Символиката има своята огромна част при обясняването на движенията на мозъка /на 
подсъзнателно ниво/. Това, което не може да бъде обяснено с думи е онагледено, чрез 
символи, знаци и щрихи. 

Обикновено това се случва без дори човек да се замисля. Подписва се със замах и дори не 
мисли. Това е т. нар. подсъзнателен импулс, при който човек извършва определено действие 
без да го обмисля и планува, без подготовка и прочие. 

Установено е, че професията на даден човек като в зависимост дали тя е свързана с 
умствен или физически труд, дава отпечатък върху подписа на човек. Така например, често в 
почерк на един хирург или човек, работещ с режещи инструменти, се откриват следи от  
елементи, които наподобяват отрязъци от писеца /остри и резки черти, наподобяващи разрез/, 
в този на музиканта, някои елементи наподобяват ноти, а в този на художника четки или 
палитра. 

 
 
 
 
 
Опитът на изследователите показва, че някои букви могат да характеризират различните 

човешки качества, стига да са в хармония с подписа като цяло. Една такава е буквата „М“. Тя 
се изписва от две вертикални линии. Разглеждайки начина на изписване и ако той бъде 
отнесен към символиката, с която буквата е изобразена, можем да считаме, че когато първата 
черта от тях е по-голяма и се издига над другата, това означава, че човекът, който се подписва, 
иска да доминира над останалите. Той изпитва нужда за превъзходство. Този символ 
обикновено е признак на желанието на Аза да властва над останалите индивиди. Такива 
почерци /подписи/ обикновено имат хората с властен характер, които са свикнали всички да 
им се подчиняват, обикновено така изписват тази буква надменните и високомерни хора. 

И обратно, ако втората част от буквата „М“ е преобладаваща, това е признак за скромността 
на човек. Така човекът поставя другите пред себе си. 

Когато имаме изписана малката буква „m“ и тя е с клиновиден вид /първата част е по-малка 
от втората и третата/ може да се каже, че индивидът е под силно влияние на външния свят. 
Когато средната част е с най-висока линия, това е признак за съществуваща връзка между 
пишещия и семейството му. Различните букви „свидетели“ предоставят най-различни 
комбинации и тълкувания между елементите на подписа. Други такива букви са „о“, „а“ и др. 

 
Различните посоки и вариации в подписите се характеризират и изразяват със схема, 

известна като „Роза на ветровете“. 
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„Роза на ветровете“ 
 
Духовност 
Мистицизъм 
 

Вглъбеност Непримиримост 
Резервираност Агресивност 

 
 

Съзерцателност     Прогресивност 
Интровертност     Екстровертност 
Егоизъм      Алтруизъм 

 
 
 

Конформизъм Упоритост 
 Инат 

Материализъм 
             

Съзерцавате ли тук познатите ни символи? 
Да, точно така, това са свещените за нас „Екер и Пергел", обърнати към Материалното и 

Духовното. Към сърцето и душата, към Микро и Макро космосът, към Ноумена и Феномена. 
Като триъгълника на Соломон и звездата на Давид. 

 Според изследванията на Валтер Егар всички елементи на почерка се подчиняват на 
закона за предшестващия образ, с изключение на отделния щрих. 

Формулирането на щрих в подписа се определя от дълбоките черти в подсъзнанието, 
движенията, които произвеждат тези щрихи, са рефлекторни и подсъзнателни. 

Една от най-известните техники за разпознаване на подпис е неговото разчленяване на 
съставните му части. Когато разчленим един графичен щрих на основните му елементи, е 
възможно чрез съчетаването на резултантните да направим по-лесно изводи за автора му.  

Без да влизаме в детайли, ще дадем един пример с елемента скорост: Ако скоростта е 
позитивна, т.е. тя е бърза и е възможно да се съчетае с друг позитивен елемент, като например 
натискът, ще можем да заключим, че активността на индивида е подплатена със силна 
енергичност и жизненост. Възможно е също така скоростта да се съчетае с прави линии или 
изчистен подпис, в този случай психологическото значение ще се насочи в една или друга 
посока и обратното, ако бързината на подписа се съчетае с негативен щрих, например 
въртеливи движения или повтаряне на едни и същи елементи, това ще се счита за понижена 
активност. 

Самото изследване на графичните щрихи може да ни доведе до заключения и обяснения 
на някои психични конфликти, като например тези между инстинктите и волята. 

Отпуснатият, еднообразен, равен и заоблен почерк е свързан с един от четирите типа 
темперамент, а именно „флегматичният“. Там, където преобладават рязко отсечени прави 
линиите, т.е. там където подписът е жив, това е „сангвиничен“ темперамент. Гъвкавостта,  
волята и непрекъснатото движение на мисълта също характеризира развитието на личността. 
То се открива в плавното, непрекъснато колебание на писеца по хартията, Дребните, но 
постоянни неравности по щриха, са признак за „холеричен“ характер. 

 
За да се  направи връзката между човека и неговия подпис, е необходимо да имаме 

познания за типологията на темперамента и вариациите в характера, които той има. 
 
Още от Античността древните хора се опитвали за определят темперамента на човек.  
Класическата типология на характера и темпераментите се базира на една древна 

класификация, като за първоизточник е определен Хипократ, който още през V век пр.н.е. 
описва четири човешки типа според „преобладаващата в организма им течност”, а именно: 
сангвиник (кръв), холерик (жълта жлъчка), флегматик (лимфа) и меланхолик (черна жлъчка). 
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Трябва да споменем и труда на Елий Гален, който също има своят принос за определянето на 
различните видове темперамент. 

    

Флегматичен Сангвиничен Холеричен Меланхоличен 

отпуснат Раздвижен нервен Строг 

монотонен Устремен подскачащ ъловат 

Закръглен Орнаментиран изтънен изчистен 

разводнен Раздут вълнист нюансиран 

вял Ретуширан неспокоен с натиск 

плосък Разтеглен променлив групиран 

автоматичен с напречни елементи накъсан спокоен 

равен Нарастващ ситен равен 

спокоен Енергичен сух несвързан 
             
Познанието за четирите типа характер - би ни помогнало по-лесно да определим към кой 

тип попада почеркът на човека, които наблюдаваме. Това от своя страна би ни позволило да 
придобием представа за неговите характерни специфики. 

Също така трябва да знаем, че човешкият темперамент не се среща в чистата си форма 
или това явление е изключително рядко. По-често в една личност балансират два типа 
характер, като единият е доминантен, а другият допълващ. Досущ като принципът за единното 
начало. 

 
Нека разгледаме различните типове темперамент според Хипократ, а именно: 
Сангвиник: Повишена реактивност. Жив с голяма възбуда, откликващ на всичко, което 

привлича вниманието му. Жива мимика и изразителни движения. По лицето му можем да 
отгатнем - неговите настроения, както и отношението му към определен човек или предмет. 
Човекът, който има сангвиничен характер, има способността бързо да съсредоточава 
вниманието си. Той има понижена сензитивност (висок праг на усещане) и повишена 
активност. Много е енергичен и работоспособен. Активността и реактивността му са 
уравновесени. Дисциплиниран е и добре сдържа проявата на чувствата си и неволевите си 
реакции. Той има бързи движения, бърз темп на речта, готовност да се включи в нова работа 
с голяма находчивост. Има висока пластичност. Чувствата, настроението, интересите, 
стремежите му са много променливи. Контактен е и лесно установява контакти с нови хора, 
лесно свиква с нови изисквания и с нова обстановка. Той е уравновесен. 

Холерик: Той има същите характеристики като сангвиникът. Холерикът също се отличава 
със слаба сензитивност, висока реактивност и активност, но при него реактивността 
преобладава над активността. Поради това е необуздан, невъздържан, нетърпелив, избухлив. 
По-малко пластичен и по-ригиден от сангвиника. Оттук идват и по-голямата устойчивост на 
стремежите и интересите. Изпитва проблеми с пренасочването на вниманието. Той има бърз 
психически темп и е неуравновесен. 

Флегматик: Слаба сензитивност и емоционалност. Бедна мимика, неизразителни 
движения. Голямата активност преобладава значително над слабата реактивност. Хората 
флегматици са работоспособни и издръжливи. Отличават се с търпение и самообладание. 
Имат бавен темп на речта и движенията. Изпитват затруднения със съсредоточаването или го 
губят много лесно. Ригиден е. Трудно превключват вниманието си, трудно се приспособяват 
към нова обстановка, трудно влизат в контакт с нови хора и трудно променят навиците си, но 
те са уравновесен тип личности. 

Меланхолик: Характеризира се с голяма сензитивност и много нисък праг на усещанията, 
извънредно чувствителен. Слаба реактивност, неизразителна мимика и бедни движения, тих 
глас. Понижена активност. Неувереност в себе си, стеснителен. Дори и незначителна трудност 
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може да го накара да се предаде или откаже, лесно се уморява и е неработоспособен. 
Неустойчиво внимание и бавен психичен темп. Ригиден. Неуравновесен.    

 
Доброто познаване на типовете темпераменти ни позволява да определим човешкия 

характер единствено наблюдавайки подписа му.  
Имайки предвид описанието на четирите вида темперамент, можем да пристъпим към 

някои особености свързани с подписа: 
Посока на подписа: Тя е водоравна, възходяща или низходяща. Когото посоката е 

водоравна, говорим за уравновесена и балансирана личност, когато подписът е низходящ, 
говорим за песимистична и неволева личност, когато подписът заема възходяща посока, това 
е признак за оптимизъм, за устременост към целите. 

Дължината на подписа: Дългият подпис характеризира усърдието, изпълнителността и 
трудолюбието. Краткият подпис е признак за личност, която не обича излишните неща, 
натруфеността и усложняването на простите неща. За хората с кратък подпис е характерно 
това, че те предпочитат да помислят по-дълго над решението на задачата и да я решат по 
възможно най-лесния начин, без излишни усилия. 

Предна и крайна част на подписа: Първата половина на подписа е свързана с 
интелектуалната и умствената дейност, която индивидът упражнява, по нея можем да 
преценим как човекът започва своята работа, как се впуска в новите задачи. Когато в първата 
част на подписа има една или две главни букви, това е признак, че този човек отдава 
предпочитание на умствения труд. Втората половина на подписа характеризира практическите 
способности на човек, неговите чисто технически възможности, как той завършва своята 
работа. Когато големите щрихи са в края на подписа, имаме човек, който е склонен към 
практически действия. 

Височина на подписа: Когато главните букви в подписа са значително по-големи от 
малките, то това е признак за капризност, както и когато главните букви не се различават много 
от малките, то това е признак за скромност и смирение. Малките букви характеризират човека 
като рационален, конкретен, но твърде малките букви са признак за егоизъм. Големите букви 
от своя страна са признак за мечтателност, романтизъм, доверчивост. Те също така показват 
и стремеж към независимост. 

Закръгленост и острота на подписа: Спокойните хора имат закръглени почерци, 
изписани изписват буквите леко и плавно, за разлика от резките, нетърпеливи и 
раздразнителни хора. Когато буквите в подписа са овални и свързани, това е признак за 
последователност и логичен характер. Подписите, при които има прекалено много излишни 
елементи и щрихи, са показател за мечтателност, лежерност и стремеж за привличане на 
внимание. 

Разстояние в подписа: То определя щедростта на човек, по описаното по-горе за частите 
на подписа можем да направим връзката, че така може да се съди в какво е щедър човека, в 
интелектуалната сфера или в труда си. 

Подчертаване на подписа: Подчертаните подписи принадлежат на самолюбиви хора,  
хора, чиято цел е да бъдат забелязани, които се чувстват недооценени. С това си действие се 
опитват да насочат вниманието на другите върху себе си. 

Вертикални черти: Те сами по себе си са интересен щрих, защото чрез тях можем да 
придобием представа за това дали един човек допуска хора в близост до себе си или не.  
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Това са и признаци за поставени стени в характера на човек. Ние сами поставяме тези стени, 
както за защита от недобронамерени хора така и защото смятаме, че личното пространство е 
неприкосновено. Обикновено резервираните хора имат вертикални черти в подписите си. 
 

 

 

 

Почеркът на човек се характеризира с три основни свойства: индивидуалност, 
устойчивост и комуникативност. 

Индивидуалността е основно свойство на почерка. То се определя  от психологическите 
особености на човека и от вътрешните условия. Изменението на един от тези фактори води 
до изменение в признаците на почерка. 

Устойчивостта е пряко зависима от продължителността и честотата на еднотипно 
проявяващи се елементи. 

Комуникативността /информираността на почерка/ не бива да се бърка с четливостта. Тя 
отразява единството между мисловната и писмено-двигателната дейност. Без 
комуникативност няма почерк. 

   

Интелектуално ниво Характер Социален план 

общото ниво /в следствие от 
училищно образование/ 

обща ориентираност към 
външния и вътрешния свят 

контакти с другите 

оформеност, яснота, култура, ред 
и организация на мисълта 

чувственост, емоционалност бягство или поемане на 
отговорност 

бързина на мисълта егоизъм, алтруизъм професионална съвест 

здрав разум и критичен дух волеви качества трудолюбие 

широчина на погледа динамизъм ефикасност 

Гъвкавост активност конфликтност 

Оригиналност приспособимост предразположеност към влияния 

внимание, концентрация, 
въображение 

смелост общо поведение 

податливост на внушение жизненост адаптивност, независимост 

 
С тези примери онагледихме основните принципи, които са заложени в подписите на всеки 

един от нас, но не трябва да забравяме, че писането и подписването става на подсъзнателно 
ниво и също така са възможни и най-различни комбинации. Данни, които обикновено 
откриваме в почеркът е поради кодирането им в графичния щрих на пишещия. 

 
През вековете теорията за темпераментите се е развивала върху основата на Хипократ. 

Така някои съвременни психолози и психоаналитици като Карл Густав Юнг създава свои 
класификации точно върху теорията на Хипократ. 

Според Юнг поведението на хората или психологичните им функции са в основата на 4 
/четирите/ типа, но той ги определя по следния начин: „усет“, „интуиция“, „мисъл“, „чувство“. 
Според неговата теория човек притежава една доминантна функция и една допълнителна, а 
останалите две функции не са добре развити, а тази, която е противоположна на 
доминантната е по правило атрофирала. 

Така според неговата теория мисълта и чувството са противоположни и взаимно 
изключващи се функции, също като усетът и интуицията. Той смята, че недоминиращите 
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функции са необвързани и действат разрушително. Според него четирите функции са 
осъзнати единствено при високо еволюирал човешки индивид. 

Схематично 4 /четирите/ функции на Юнг се представят под формата на кръст: 
 
 Мисъл        Интуиция 

 
 
 

Интуиция    Сетивност          Мисъл       Чувство 
 
 
 
 
 
 
 Чувство        Сетивност 

 
В първия пример доминираща ще бъде мисълта, а чувството ще бъде атрофирало. 

Допълнителната функция е усетът /сетивността/, а интуицията е слабо развита. Във втория 
пример доминантна е интуицията, която е подкрепяна от чувството, което ще е съпроводено с 
липсата на усет и слабо изразена мисъл на индивида. 

Този метод е изключително полезен в практиката, като се има предвид, че всяка личност 
притежава индивидуални характеристики на почерка и/или подписа, като пример можем да 
посочим, че тежкият и тромав почерк, в който преобладават заоблените елементи, е свързан 
с доминантната на усета, този на широкия, наподобяващ извивки на гирлянди, е свързан с 
превес на чувството с податливост към чужди влияния или непостоянство. 
 
Ясният и опростен подпис е свързан с баланса, мисълта, разума и вътрешния мир на човек. 
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Братя, 

 
Графологичните познания и инвестирането на време и усилия в придобиването им ни 

носи ползотворно преимущество и то не само на онези, които се интересуват от 
изучаване на личността с нейните физически и психически качества, а и в много други 
сфери.   

 
Графологията ни позволява да разкрием черти, да надникнем в умствените 

способности и качества на всеки отделен характер, а може би по-важното е да придобием 
разбиране за нас самите. 

Изучаването и опознаването на самите нас е в основата на нашите лични градежи. 
Опознавайки себе си, ние опознаваме света. 

 
VISITA INTERIOREM TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OPERAE LAPIDEM 
 
Братя, графологията ни дава отговори на поставените от нас въпроси дори преди да 

сме ги задали. 
 
Аз завърших. 
 
В. П. Н. В. А. Н. В. 
 
Брат ПХ. 
С.Л. Ехнатон 


