
 

 
 

 
 

„100 emberből csupán egy, aki megvalósítja önmagát ,  
és képességeit teljes egészében kihasználja.  
A többség anélkül létezik, hogy igazán élne.  

  John Powell 
 

Kivétel nélkül mindenki hordoz magában valamilyen tehetséget, különleges adottságot, de nem mindig 

könnyű felismerni. A legszerencsésebbek - Mozarthoz hasonlóan - már gyermekkorukban tudják, hogy mire 

születtek. Az egyéni életfeladattal, küldetéssel, a mélyebb motivációkkal összhangban álló munka a hivatás.  Ha 

a "talentumához" illeszkedő munkát végez valaki, akkor abban kimagaslót tud létrehozni, legyen szó pl. 

cukrászról, asztalosról, mérnökről, informatikusról, vagy bármilyen más foglalkozásról.  Mindenki akkor elégedett, 
ha örömmel végzi a munkáját és nem csak a megélhetés, az anyagi szempontok miatti kényszer fogságában 

tevékenykedik. Sokan vannak, akik gyötrődve keresik a mélyben rejlő kincseiket, s vagy túl későn, vagy 
sohasem találnak rá valódi hivatásukra. Ez utóbbiak esetében létkérdés, hogy idejekorán kapjanak külső 
iránymutatást a pályaválasztásban, karrierépítésben, s ne tévutakon tékozolják el a tehetségüket.  

A tehetséges ember a maga szakterületén kiugróan magas önmotivációval rendelkezik, gyakran a munkája 

egyben a hobbyja is. Az adott tevékenység iránti fokozott érdeklődéséből és motivációiból fakadó kreativitása, 

rendkívüli energiája, ötletgazdagsága hatalmas erőt jelent. 
Napjaink gazdasági hullámvölgyeiben kiemelten hangsúlyos a munkatárs tehetsége, teljesítménye, 

teherbírása és elköteleződése.  Az igényes cégvezetők igyekeznek maguk köré gyűjteni a különböző 
szakterületek legkiválóbbjait, akik által kiemelkedő eredményeket tudnak elérni. Ebben a folyamatban a legelső 
mozzanat a megfelelő ember felismerése.  A „tehetségért folytatott háború” az 1990-es években kezdődött el, s 
ma is zajlik.  

Hatékony segítséget tud nyújtani ebben a folyamatban a grafológiai tehetségszűrés, a pályaválasztási ill. 
karrierépítési tanácsadás. A kézírások alapján feltárhatók a rejtett, a fel nem ismert képességek, a kiaknázatlan 

adottságok. A kézírás színvonala, vonalminősége és ritmusa alapján belátható az intellektus, a személyiség 
beállítottsága, temperamentuma, mélyebb motivációja, érdeklődésének stabil pontjai. A kiváló adottságok mellett 
a személyiség egésze, fejlettségi foka is nagyban meghatározza, hogy ki mit tud kihozni önmagából. Aki a 

helyén van, és  tehetségének megfelelő munkát végez, az  nem a hétköznapok szintjén él, mert szinte állandó 
alkotófolyamatban él. Ezt a kreatív munkalázat nem lehet előhívni sem pénzjutalmakkal, sem kitüntetéssel, ez 

csakis az egyéni vonzalmakhoz, képességekhez  kapcsolódó lelki-szellemi minőség.  
A tehetségszűrés során először is az egyéni beállítottságot kell diagnosztizálni. Fontos látni, hogy gyakorlati 

vagy elméleti irányultság jellemző valakire. Lehet valaki szociális beállítottságú, tehetsége van az emberekkel 

való kommunikációhoz vagy együttműködés kialakításához. Vannak, akik inkább a tárgyi világhoz vonzódnak, de 
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vannak, akik az állatok vagy növények világában merülnek el szívesen. Fontos lehet az is, hogy inkább a múlt, a 

történelem foglalkoztatja, vagy a jövő iránt lelkesedik. Számtalan variáció lehetséges, minden embernél egyedi a 
személyiség és tehetségmintázat. Mindez a kézírások alapján feltérképezhető és elkerülhetők a zsákutcák, a 
téves döntések okozta veszteségek. Mindannyian egyszeri, egyedi lények vagyunk, egyedi 

személyiségmintázattal és képességhalmazzal rendelkezünk, ami az egyes ember felcserélhetetlenségét és 

pótolhatatlanságát is jelenti.  

Szondi Lipót, a világszerte ismert pszichológus munkásságának egyik fontos üzenete, hogy emberi 

létszükségletünk az egyéni képességeink kiteljesítését szolgáló tevékenység, mert ezzel az ösztöneinket éljük ki 

szocializált formában. Bármely síkról is közelítjük meg: társas lényként akkor találunk igazi otthonra a világban, 

ha ténykedéseinkkel önmagunk és környezetünk életét gazdagítani tudjuk.  

Hatalmas erő rejlik a tehetségben, amit „bűntény” kiaknázatlanul hagyni.  Mindez jelzi az egyéni felelősség 
súlyát is: aki elmulasztja a magában rejlő adottságokat kiteljesíteni, s azzal a világ javát szolgálni, aki eltékozolja 

az életét képességei elsilányításával, az vét önmaga, és vét a teremtett világ rendje ellen. 
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