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CUVÂNT ÎNAINTE

Grafologia este o ºtiinþã fascinantã ºi aceasta tocmai
datoritã demersului investigativ pe care-l implicã, profunzimii
ºi totodatã acurateþii rezultatelor la care se ajunge. ªi prin
metode, de la cele obiective la cele subiective, subiectivul
presupunând aici calea proprie a specialistului de a depista,
de a afla, de a cunoaºte prin prisma experienþei sale profesionale dar ºi în urma coroborãrii aptitudinilor cu atitudinile
specifice, grafologia înseamnã de fapt calea de acces cãtre
tainele sufletului uman care stau la baza mecanismelor sale
viitoare, a comportamentelor ºi exteriorizãrilor diverse în
unitatea de timp universal.
Reprezintã o cale de acces la o minusculã bucãþicã de
univers, pe care, cu multã dibãcie putem sã o lipim într-un
puzzle din dorinþa de a afla însãºi esenþa vieþii. ªi cum sã nu
dorim sã cunoaºtem mai multe despre noi, ce am fost, cine
suntem ºi încotro ne îndreptãm.
Cu o experienþã de peste 10 ani ca psiholog ºi grafolog
am fost fascinatã de scrierea diferitã a tipurilor diverse de
popoare ºi mi-am dat seama, din dorinþa de a cunoaºte mai
mult, cã aceste diferenþe nu sunt nicidecum întâmplãtoare ºi
cã ele însoþesc diversitatea de trãsãturi specifice fiecãrui popor
sau tip de popoare în parte.

8

Arabella Marinca

Astfel m-am gândit sã vã împãrtãºesc o frânturã din
trãsãturile fiecãrui tip de popoare, trãsãturi care sunt decelate
din scrierea acestora. Cercetând ºi perseverând în acest sens
poþi ajunge la rezultate uluitoare. ªi nu este de dorit sã laºi
pe mâine ce poþi face astãzi. Cãci s-ar putea ca viitorul sã se
imprime într-un prezent continuu, pe care dacã îl trãim activ,
din plin, nu ne vom mai stresa aºteptându-ne la ceva ce poate
cã nici nu va veni. ªi ce argumente avem decât cã atunci
când ne imaginãm ce va fi, imaginaþia are loc de fapt într-un
prezent, iar viitorul îl raportãm mereu la trecut.
Deci trãim într-un prezent continuu în care ne este permis
orice doar coordonatele pot fi diferite, noi fiind într-o continuã
miºcare. Iar prezentul este declanºat în esenþa lui de cele
mai multe ori de trecut, care acþioneazã ca o forþã ºi atunci
când se propulseazã cu o forþã maximã se poate declanºa
chiar o schimbare majorã.
Scrisul ne aduce exact în tãrâmul vast, complex ºi inedit
al fiinþei umane. Descifrându-l vom putea afla dar ºi modela
ceea ce cunoaºtem, vom putea nuanþa ºi chiar transforma cu
bune intenþii, nelãsând sã se repete ceva ce îºi pierde treptat
valoarea. Prin analiza înscrisului, pe lângã cã putem decela
structura psihologicã a individului uman ºi dinamica continuã
în care aceastã structurã capãtã nuanþe ºi este posibilã
transformarea, structura fiziologicã ºi potenþialul energetic,
putem investiga însãºi sufletul uman pe care individul a reuºit
sã-l activeze ºi cu care a lucrat sau nu. Suflet de care persoana
este dependentã conºtient sau nu ºi de care depind atitudinile
ei, trecute, prezente sau viitoare. ªi astfel putem afla
informaþii inedite cum ar fi potenþialul nostru de adaptare
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dar ºi de vindecare precum ºi arsenalul propriu cu care putem
face faþã diverselor încercãri ce aparþin vieþii.
Ignoranþa este pentru cei ce vor sã rãmânã în sfera
propriei inconºtienþe care poate, din fericire, îi va propulsa
de la sine cãtre o nouã etapã. Dar dacã vrem sã parcurgem
conºtient toate etapele vieþii noastre pentru a atinge cele mai
înalte valori ce ne aparþin suntem datori la cunoaºtere.
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CUNOAªTEREA DIFERITELOR POPOARE
PRIN FELUL LOR DE A SCRIE

Introducere
Fiecare popor are modul sãu specific de a scrie. Încã de
mic copilul învaþã sã scrie în alfabetul propriu locului din
care provine ºi cãruia îi aparþine ulterior. Odatã cu celelalte
aspecte care se moºtenesc ori care se învaþã, scrisul îl însoþeºte
pe om de-a lungul existenþei sale într-un mod conºtient iniþial
pentru ca dupã aceea acelaºi scris sã devinã de la sine, o
parte din el. Astfel scrierea, în calea ei proprie, îl însoþeºte
pe individul uman încã de la începutul evoluþiei sale,
punându-ºi negrãit amprenta asupra personalitãþii ºi fãcând
astfel automat parte din mersul sãu fizic, fiziologic,
psihologic, dar ºi cel spiritual. Cãci spiritul ne însoþeºte peste
tot, în tot ceea ce facem, întreprindem în mod conºtient
sau nu.
Pornind de la scrierile vechi chiar dacã în timp, caligrafia
scrisului s-a mai schimbat, simplificându-se ori complicându-se în diverse moduri. Varietatea a crescut, tipurile
diferite de scriere ce derivã din alfabetele existente ºi-au pus
amprenta ºi mai bine spus au mers împreunã cu evoluþia
psihologicã ºi spiritualã a poporului respectiv. Prin

12

Arabella Marinca

decodificarea caracteristicilor de bazã ale unui anumit tip
specific de scriere al unui popor ori tip de popoare putem
afla trãsãturile ce însoþesc ºi îºi pun amprenta asupra
indivizilor care aparþin acelui popor ori tip de popoare. Altfel
spus trãsãturile de bazã ori trãsãturile specifice unui popor
se pot decela ºi prin investigarea trãsãturilor grafice ce aparþin
scrierii acelui popor.
Scrierea este moºtenitã, odatã cu tot ceea ce s-a moºtenit.
ªi nu este datã, ea vine de la sine, din nevoia de exprimare,
de comunicare, de a spune ceva. Cum altfel sã spui ceva
decât aºa cum ai fost învãþat sã spui.
Vrem nu vrem, exteriorizãm totul într-un fel anume,
specific. ªi bineînþeles, pornind de la aceasta, libertatea de
exprimare este unicã ºi individualizatã. Cu toate acestea
ne propunem sã cunoaºtem care sunt resorturile generale
ºi individualitatea de exprimare, pe ce ºablon se
amprenteazã, de unde provin ele. Iar trãsãturile poporului
din care provenim îºi pun amprenta asupra noastrã ºi prin
intermediul scrierii. Chiar dacã mai târziu evoluãm diferit,
totuºi resorturile noastre iniþiale au provenit de acolo, s-au
nãscut ºi din acele trãsãturi generale au derivat. Deci nu
sunt de neglijat. ªi ne-au însoþit ºi ne însoþesc la tot pasul
în evoluþia, în mersul nostru.
De aici decurge importanþa de a cunoaºte trãsãturile
generale ºi cele individuale ale unui popor ori tip de popoare,
pe care avem posibilitatea sã le decelãm într-un mod relativ
facil prin investigarea specificului scrierii. Nimic nu are loc
aleator. ªi de ce oare existã atâtea tipuri de scris, de ce ele
s-au diferenþiat pe parcurs sau de ce au fost diferenþiate iniþial.
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Cãci ele sunt trãsãturi care ne definesc, chiar dacã în acelaºi
timp ne deosebesc într-un mod anume, prin acestea putând
mai degrabã cunoaºte cum ne putem completa ºi cum putem
avea acces la întreg.
Scoaterea la suprafaþã a trãsãturilor de bazã, specifice
unui popor înseamnã ºi pãtrunderea în istoria lui, în puterea
lui de evoluþie, în spiritul ºi în simþirea lui. Se pot astfel
desprinde cele mai frumoase aspecte precum ºi cele mai de
temut. Putem afla poezia poporului respectiv, dar ºi
minusurile, slãbiciunile ori forþãrile, ce i-a împins pe locuitori
sã o ia într-o anumitã direcþie. Despre suferinþa poporului
respectiv dar ºi despre oaza lui de bucurie. ªi ce taine ascunde,
partea nevãzutã a lucrurilor ori mascatã de aparenþã. Iar
aparenþa în unele cazuri poate distruge esenþa ºi esenþa este
doar una.
Dar sã nu ne depãrtãm de la ceea ce ne-am propus. Sunteþi
gata sã aflaþi câte ceva despre un anume popor investigând
prin intermediul grafologiei felul ºi tipul sãu de scriere? ªi
aceasta pentru a cunoaºte: lumea, pe noi înºine, pentru a
înþelege mai bine puterea creaþiei ºi poate pentru a cunoaºte
unde ne aflãm ºi calea cãtre care ne îndreptãm.
Scurt istoric
Sumerienii (poporul cel mai vechi) au fost denumiþi
inventatorii scrisului, adicã ai primului ansamblu de simboluri
care au redat limbile folosite (v. Wikipedia), cele mai vechi
dintre aceste semne situându-se în jurul anilor 3300 î.e.n.
Este vorba de aºa numitele logograme, semne-cuvinte ce
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reprezintã un obiect sau o acþiune. Cu timpul, desenele sunt
înlocuite de simboluri abstracte, în formã de cuie. Cuneiformele vor fi în continuare folosite pentru scrierea limbilor
akkadiene, babiloniene ºi asiriene. Limba sumerianã a murit
aproximativ în anul 1800 î.C.
La cotropirea persanã, scrierea akkadianã pierde tot mai
mult teren, lãsând loc scrierii alfabetice aramaice, cu mult
mai simplã, clasicã, a civilizaþiilor din E pânã la apariþia
creºtinismului. Ea va continua sã fie folositã în Babilon pânã
în sec. I dupã Hr.
Alfabetul fenician ce dateazã aproximativ din anul 1000
î.C. este folosit iniþial pentru scrierea limbii feniciene dar
care mai apoi a dus la apariþia altor alfabete folosite astãzi,
precum cel latin, arab, ebraic, grec ºi cel chirilic.
Limba akkadianã este o limbã semiticã vorbitã în
perioada antichitãþii pe teritoriul Irakului actual. Este cea mai
veche limbã semiticã atestatã, formând ramura de Nord-Est
a acestei familii. Akkadiana a fost una din limbile
internaþionale de civilizaþie ale lumii antice.
Dupã cucerirea persanã (593 î.Hr.), akkadiana a coexistat
cu aramaica; cele douã limbi s-au influenþat reciproc. Cu
timpul, aramaica a înlocuit-o, mai întâi oral (secolul IV î.Hr.),
apoi ca limbã cultã. Akkadienii foloseau la scriere literele
cuneiforme.
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Limbi semitice
Limba arabã este cea mai mare subramurã, ca numãr
de vorbitori, aflatã în uz, din cadrul familiei de limbi semitice.
Clasificatã ca semiticã centralã, aceasta este înruditã
îndeaproape cu akkadiana, ebraica, aramaica, siriaca,
cananeana, feniciana, limbile etiopiene, etc. În momentul de
faþã, araba este limba oficialã în Algeria, Arabia Sauditã,
Bahrain, Comore (alãturi de alte limbi), Djibuti, Egipt,
Emiratele Arabe Unite, Iordania, Irak, Kuweit, Liban, Libia,
Maroc, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia
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(alãturi de somalezã), Sudan, Tunisia, Yemen. Pe lângã araba
literarã, oficialã, peste tot, în comunitãþile arabe, sunt folosite,
în viaþa de zi cu zi, felurite dialecte arabe. În afara þãrilor
menþionate, araba este folositã ca limbã de cult peste tot unde
a însoþit islamul: în Asia Centralã, China de Vest, Turcia,
Iranul, Afganistanul, India, Pakistanul, Bangladesh,
Indonezia, Malaezia, Filipine, Africa Centralã ºi Orientalã,
în unele pãrþi din Europa (cu precãdere, Peninsula Balcanicã)
etc.
Scrierea în alfabetul arab
Se face de la dreapta la stânga, aºadar, invers faþã de
direcþia scrierii în alfabetul latin, direcþia scrierii þinând de
firesc. Ca numãr de utilizatori este al doilea alfabet din lume
folosit, dupã cel latin.
Alfabetul arab are douãzeci ºi nouã de litere care noteazã
consoanele ºi vocalele lungi. Comparativ cu alfabetul latin,
alfabetul arab nu cunoaºte litere mari (majuscule) sau mici
(minuscule). De asemenea, nu existã litere specific de tipar
ori specific de mânã, ci doar stiluri de scriere diferite aºa
cum am arãtat mai sus. În schimb, deoarece literele se leagã
între ele, în cea mai mare parte a situaþiilor, au forme diferite
în funcþie de relaþia lor cu celelalte litere din cuvânt.
Grafismul arab ne indicã, la o primã privire, un popor
de luptã, dar ºi un popor de cântec, de poezie, de
lirism”. Un grafism care indicã trimiterea acestui popor la
fapte, deci în cele din urmã ori dintâi, la acþiune! Doar faptele
conteazã. Gândurile se pot concretiza ºi pot fi încercate doar

