BEYOND
‘Psychisch Beyond Zijn’ is wat mensen hebben die teveel narcisme hebben, oftewel mensen die
in onbalans leven met hun empathie.
Een mens die enigszins in balans is tussen het eigen narcisme en de eigen empathie kán mensen
die te narcistisch zijn niet begrijpen, té narcistische mensen proberen te begrijpen ligt voor een
redelijk in balans zijnd gezond stel hersenen buiten het eigen bevattingsvermogen.
Té narcistische mensen proberen echt te snappen behoort dus tot de onmogelijkheden.
De kennis omtrent ‘beyond zijn’ hoort ook bij de kennis over ‘de mores’.
De ondergrondse structuur die schimmels onderling hebben is vergelijkbaar met het netwerk zoals
bovengemiddeld narcistische mensen met elkaar opbouwen, vormen, gezamenlijk in stand
houden, afdekken en vertakkingen die niet meer voldoen (mensen) worden simpelweg zonder
enig gevoel afgestoten.
In mijn stuk ‘De Walnoot’ ga ik nog verder uitleggen over de balans tussen onze linker en rechter
hersenhelften. In de linker hersenhelft is ons narcisme woonachtig, in onze rechter hersenhelft
woont onze empathie, beide hersenhelften werken bij een in balans zijnd mens redelijk ‘samen’.
Bij te narcistische mensen werkt die balans niet meer. In ‘De Walnoot’ meer hierover.

∞

Op een ouderwetse camera lens zag je nog het teken ‘oneindig’
Oneindig betekent dat alles, zover je kijken kunt, aan de horizon scherp in beeld is, verder dan
oneindig gaat het scherpte bereik niet want alles tot aan de horizon is dan scherp in beeld.
Narcisten ontwikkelen ter bevrediging van hun zieke behoeften een scherpte bereik dat voorbij
gaat aan het oneindige van een enigszins in balans zijnd brein van een mens, narcisten
ontwikkelen een voor anderen onzichtbaar gebied voorbij het normale oneindige.
Ze ontwikkelen dat gebied zelf op basis van eigen gemaakte foute keuzen en zij worden eigenlijk
altijd erger en erger en de ontwikkelde persoonlijkheidsstoornis is onbehandelbaar.
In de film ‘Hannibal’ zie je zo iemand die zijn narcisme heeft doorontwikkeld tot een psychopaat.
De ‘verborgen agenda’ waar vaak over wordt gesproken, is dat gebied waar de narcist over zwijgt
waarin de ’N’ zijn/haar ware doelen verborgen houdt. Als je hen daarop wijst ontkennen ze het
altijd en dat doen zij met verve, stofwolken, wollige niets zeggende taal. Als de waarheid toch
tevoorschijn komt heeft volgens hen altijd een ander de schuld, nooit zij zelf.
Omdat narcisten ook een enorme arrogantie ontwikkelen, een zeer complex brein krijgen omdat
ze alles bij elkaar manipuleren (liegen), omdraaien, gaan ze uiteindelijk als ze psychisch onder
zware druk worden gezet, uiteindelijk ergens fouten maken.
Narcisten dekken elkaar af maar als het niet anders kan laten ze de mindere vallen, de ‘beste’
narcisten overleven het best achter hun masker.
Narcisten zijn ten diepste onzekere mensen die een buitenkant hebben opgebouwd, achter een
masker zit hun ware onzekere zelf verscholen. Liegen en manipuleren is hun leven.
Ze hebben behoefte aan korte termijn bevrediging, anders dan bij een ‘normaal’ mens, ze
genieten bijvoorbeeld van anderen vernederen, macht hebben over anderen op de bekende
gebieden macht / geld / seks.
Eigenlijk is bij narcisten sprake van het sprookje van Hans Christian Andersen ‘de nieuwe kleren
van de keizer’, de narcist is van binnen net zo leeg als de keizer naakt loopt.
Het slechtste dat je doen kunt met iemand die al narcist is geworden, is therapie geven. Narcisten
misbruiken juist ook de tools die ze in de therapie aangereikt krijgen om anderen nog weer beter
mee te kunnen verneuken. Niet doen dus!

1/4

∞ beyond hoort bij ‘de mores’.

Dat onze samenleving zo is afgegleden komt omdat we middels gaslicht boodschappen door de
bovenstroom ‘narcisme’ zijn gaan zien als normaal gedrag. Als je het gewone volk decennia lang
bestookt met narcistische leugens gaat het volk die uiteindelijk geloven.
De leugen wordt de waarheid.
Ernstig narcisme is echter een persoonlijkheidsstoornis.
De mores binnen de bovenstroom (leidinggevenden) is dat je elkaar zo lang mogelijk in de rug
dekt, ook als je daarvoor de democratische Wetten aan de laars moet lappen.
De media dienen dat gedrag te controleren maar middels de aandeelhouders en overheid die de
macht hebben en de media goeddeels bezitten is onderzoeksjournalistiek zo goed als dood.
Ik ‘hobby’ daar nog een beetje mee.
Narcisten gebruiken o.a. de ‘salamitactiek’. De salamitactiek is dat je bij een breed probleem
(lange worst) je de worst in plakjes snijdt en er één plakje uit neem en daarover gaat gaslighten en
stofwolken omheen maakt. Iedereen kijkt dan naar de stofwolk. Ondertussen haal je aan de
andere kant van de worst 3 plakjes worst weg en meestal let niemand op.
De ‘salamitactiek’ is eigenlijk een leugenrad, een variant op ‘iemand een rad voor de ogen
draaien’ opdat de ‘software’ in je hersenen worden gemodificeerd.
Het principe is, Henry Kissinger (en ook wat andere heel foute mensen) zei het in alle openheid,
des te groter de leugen is en je deze een paar keer herhaald, des te beter gelooft het volk je.
9-11 is ook zo’n verhaal, de massa gelooft dat verhaal terwijl je alleen maar een heel klein beetje
autonoom hoeft te gaan nadenken om zeker te weten dat de versie ‘terroristische aanslag’ niet
klopt maar ook niet kloppen kán als je naar de wetenschappelijke vaststaande feiten kijkt.
Mensen die in de leugens van narcisten zijn gaan geloven ‘zetten mensen die hebben nagedacht
weg’ als fantasten of complot denkers.
Feit is dat die mensen zelf weigeren na te denken over zo’n onderwerp.
Ik ben geen ‘complot denker’ ik ben een spiegeldrager die de ervaring heeft opgedaan over
narcistisch gedrag dat achter de aanslagen op het WTC zit.
De uitleg ‘beyond’ is zo belangrijk omdat mensen met een gezond brein gewoon niet kunnen
snappen wat het beyond gedrag van een narcist is als je het niet hebt meegemaakt.
A/ kan je hen niet snappen omdat het een stoornis betreft en B/ overtreft het je gezond brein.
Met hen pogen te snappen maak je jezelf juist ziek. Je moet ze detecteren en hen de rug
toekeren.
De nieuwe info op deze website is bedoeld om ‘gedrag’ te tonen hoe langdurig en geslepen
bovengemiddelde narcistische mensen met andere mensen omgaan.
Met de mores dekken ze elkaar af.
Door vanuit de onderstroom (het volk) met de kennis over narcisme naar boven (bovenstroom) te
gaan kijken, ga je het gedrag van de bovenstroom niet alleen zien, je kunt je eigen leven daardoor
veranderen en niet langer de slaaf van de bovenstroom zijn.
Materialisme is een van de methoden waarmee de bovenstroom de onderstroom manipuleert en
aan zich bindt.
Als de onderstroom massaal niet meer angstig zou zijn en zich niet meer aan de
bevredigingsdoelstellingen van de bovenstroom aanpast zou de samenleving wellicht nog gered
kunnen worden, het beyond gedrag van narcisten heeft namelijk nog een heel gevaarlijk
ingrediënt, hun niet te stuiten behoefte aan zelfbevrediging ten koste van anderen komt omdat
hun binnenste een onverzadigbare bodemloze put is.
Bij een narcist gaat alles om het ‘zelf’ en daarvoor dient alles te wijken want hun empathie is
dood. Het moeilijke is om narcisten te detecteren, dat kan alleen met kennis op basis van feiten,
vandaar mijn ‘scherpe stukken’.
Op de levensweg die de narcist loopt zoekt die, vanwege zijn leeg onzeker innerlijk
zelfbevrediging. Hij beleeft het hoogst mogelijk genot als hij die bevrediging vindt ten koste van
anderen. Ze zijn daarin uiteindelijk ook schaamteloos.
Vandaar ook dat ik in mijn stuk ‘De glasheldere corrupte Rechtspraak, de De Rechtspraak ook
‘helder in corruptie’, of ‘corruptie in helderheid’ noem. De corrupte rechter in kwestie heeft in zijn
vonnis zo duidelijk onbeschaamd de mores gevolgd dat hij ter zelfbevrediging uiteindelijk zichzelf
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minimaal een tik op de vingers heeft gegeven maar omdat hij door zijn arrogantie blind is
geworden voor zijn eigen gedrag hij dat niet eens beseft. Die rechter zal beweren dat ik, ondanks
de harde feiten, een gestoorde ben, het omkeer eﬀect en omdat hij een Rechter is gelooft de
massa zijn leugen eerder dan dat de massa mijn ware feiten kan geloven. Zo complex werkt het
narcisme. Zo erg kunnen ze toch niet zijn denkt de burger veelal, nou, dat kan dus wél.
Het laat zien dat onze samenleving en dus beschaving reddeloos verloren is.

Het complexe aan narcisten is dat zij alles omkeren, zij ook tegen niet narcisten zeggen
narcist te zijn, dan krijg je het antieke spel ‘wie van de drie’, maar dan in TV format
‘wie van de twee’. Wie weet dan nog, wie de echte narcist is en wie niet. Dat zie je aan het
gedrag, aan de gedragingen herken je de narcist en als je ervaringsdeskundige wordt zie
je het al aan het gezicht, Maar weer niet bij rechters want die zijn getraind op het hebben
van een ‘kartonnen gezicht’ met een pratende mond erin.
Koning Salomo leefde rond 900 voor Christus, ook toen was de kennis er al maar had het
niet de titel ‘narcisme’:
Ga geen relatie aan met iemand die onbeheerst is en
mijd het gezelschap van iemand die een giftige aard
heeft. Je zou hun gedrag kunnen overnemen en een
strik aanhalen om je ziel.
Met ‘een strik’ maakte Koning Salomo een vergelijk met een ‘val voor klein wild’.
Uiteindelijk koos Koning Salomo een ‘foute’ vrouw, Izebel en zij verleidde hem met
gaslichten tot het maken van verkeerde keuzen. Hij kreeg honderden vrouwen en zijn
leven werd een puinhoop.
Ook in de Griekse mythologie heb je narcisme in de vorm van Narcissis die zichzelf in de
spiegel kijkende zo mooi vond. Écht in de eigen spiegel kijken kunnen narcisten echter
niet, hun ware zelf verbergen ze juist ook voor zichzelf, dát maakt ze zo complex.
Ik vergelijk de bloem ‘Narcis’ ook wel met narcisten.
Zet een Narcis niet samen met andere bloemen in één vaas, de andere bloemen gaan
dood (vernietigen).
Een Narcis is mooi van buiten maar de stam heeft een slijmerige plakkerige bijna holle
binnenkant.
In het boek over psychopathie van Jan Storms haalt Jan de volgende zeer oude wijsheden
aan:
Confucianisme; Wat je niet wilt dat je aangedaan wordt, doe het de anderen niet aan.
Boeddhisme; Kwets anderen niet met wat jezelf doet lijden.
Vedische traditie; Doe een ander nooit aan wat je schadelijk acht voor jezelf. Dit is
dharma. Ander gedrag is veroorzaakt door zelfzuchtige verlangens.
Judaïsme; Wat je voor jezelf verwerpelijk vindt, doe dat ook je naaste niet aan.
Christendom; In alles: doe voor anderen wat je wilt dat zij voor jou doen, want dit is de
hele wet van de profeten.
Islam; Niemand gelooft echt, tenzij hij voor zijn naaste wenst wat hij wenst voor zichzelf.
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Al deze wijsheden zijn ons over de eeuwen niet voor niets gegeven en in alle religies
hoegenaamd gelijkluidend.
Door deze gedragsregels te overschrijden creëert de mens namelijk de alles vernietigende
narcist in zichzelf.
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