De Narcisten Buster
C.V. Dhr. R. Huijskens:
Robert Huijskens, roepnaam Robbert, geboren 21 mei 1957 te Breda,
A: Robbert is ervaringsdeskundige op gebied van narcisme.
Hij heeft de Pratical Autodidactic Master (PAM) opleiding gedurende 55 jaar
continu gevolgd —> levenservaringen. Die opleiding onder de medemens heeft Huijskens
met succes gevolgd, hij is uiteindelijk cum laude afgestudeerd.
Robbert is van het type ‘rechte rug behouden t.b.v. behoud van een zuivere ziel’.
De praktijkopleiding:
Twee ouders met de (minimaal) narcistische persoonlijkheidsstoornissen (DSM-5),
32 jaar huwelijk met een complexe vrouw.
Robbert heeft dit continu proces goed doorstaan, overleefd en van geleerd.
B: Robbert Huijskens is daarbij cameraman / journalist vanaf 1977 en heeft de wereld aan
journalistieke ervaringen opgedaan, inclusief armoede in de wereld, vastleggen van
inmiddels meer dan 200 lange getuigenissen van overlevenden betreﬀende de tweede
wereldoorlog en onze Oorlog in Indië t.b.v. twee Nederlandse herinneringscentra,
opnamen op de Rechtbanken Assen Groningen Leeuwarden, bij het Openbaar Ministerie
en in een Forensisch Psychiatrische .
Ook tijdens zijn werkzaamheden ontdekte Robbert steeds meer leidinggevende mensen
die bovengemiddeld narcistisch zijn.
C: Robbert heeft eind 1996 een valse zedenaangifte meegemaakt waarover het complete
Rechtssysteem zwaar is uitgegleden inclusief de Gerechtspsychiater en de
Gerechtspsycholoog. Op Huijskens was door de recherche en het Openbaar ministerie
een enorme karaktermoord gepleegd omdat zij door de (inmiddels ex) partner van
Robbert in 1996 en mede door de valse aangeefster 180 graden op het verkeerde been
waren gezet. Het is Huijskens gebleken dat de aangeefster gedragingen had die zijn ex
ook heeft. Tevens heeft de aanstichter van de aangifte reeds een jaar in de gevangenis
gezeten wegens financiële oplichting van zijn familie.
Er ligt hier een verhaal achter van verregaande samenwerking tussen advocatuur O.M. en
corrupte rechters, tevens kinderporno gemaakt door de Recherche in samenwerking met
O.M. Robbert heeft binnen deze hele casus zonder hulp van een advocaat o.a. de
Gerechtspsychiater door Het Medisch Tuchtcollege met succes laten “kielhalen”. Daarbij
nog een heel skala aan andere rechtszaken, hetgeen teveel is voor dit C.V..
D: Robbert is in 2011 op valse gronden zijn wapenverlof kwijtgeraakt, de initiator daarvan,
Korpschef L. D-vdG die last had van haar narcistische gedragingen, zij is daardoor
stilzwijgend uit het Rechtssysteem verwijderd en is weer een braaf burgemeester.
Ook hieruit zijn wederom een heel skala aan rechtszaken gevolgd waaronder een hoger
beroep bij De Raad van State aan welke Robbert, na ook hun volstrekte onzin uitspraak,
heeft geschreven dat De Raad Van State corrupt is en dat niet als zijn “mening” maar als
“onderbouwd hard feit”.
E: Robbert heeft een documentaire opgenomen met psycholoog - auteur Tony Buzan en
simultaan twee van zijn masterclasses gevolgd. Tony Buzan is expert op gebied van de
hersenen, het hoe functioneert het ‘leren’ en mindmappen hetgeen algemene kennis voor
iedereen behoort te zijn hetgeen de Nederlandsche Regering echter niet wenst. Deze
kennis wordt alleen doorgegeven aan hogere bestuurslagen.
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A t/m E: De kennis die Dhr. Robbert Huijskens met de punten A t/m E heeft opgedaan is
zo immens dat Robbert vanaf januari 2015 op zijn auto reclame heeft maakt voor zijn
website www.hoeDENKik.nl met de tekst “Justitie Nederland Corrupt”.
Dit was bekend bij iedereen die dat weten moest en er is nog steeds geen Proces Verbaal
inzake omdat Justitie Nederland iets te verbergen heeft en zij Huijskens daarom maar
liever laten rondrijden met die stickers dan dat de waarheid op tafel moet komen.
Robbert respecteert De Rechtspraak etc, echter, Huijskens heeft om terechte redenen
een enorme hekel aan bovengemiddeld narcisme welks ook veelvuldig voorkomt in
bestuurslagen en het rechtssysteem en zeker ook met de variant van de
persoonlijkheidsstoornis narcisme.
Huijskens heeft inmiddels andere reclame op zijn auto.
Een van de vele kenmerken van de stoornis is in ieder geval de hang naar geld - macht seks, mogelijk ook in vaak complexe combinaties met elkander en verborgen agenda’s.
Huijskens heeft twee website’s hoeDENKik.nl & narcistenbuster.nl
Voor die zich al wat willen bekwamen wat kerngedragingen ter herkenning van het
gedrag / methoden / handelwijzen der bovengemiddeld narcistische mensen;
a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:
i:
j:
k:
l:
m:
n:
o:
p:
q:
r:
s:
t:
u:

v:
z:

ze maken gebruik van de salamitactiek.
ze gaslighten mensen.
narcisten pogen het zicht op je eigen ware zelf te ondermijnen doordat narcisten hun
eigen gebreken op hun slachtoﬀer (jou) projecteren.
ze willen de zwakte van hun prooi kennen en hun prooi daarmee manipuleren om ze te
vermorzelen.
ze zijn liefdeloos en hebben ook geen echt invoelingsvermogen dan alleen geacteerd.
het zijn heel goede acteurs met meerdere maskers waarachter zij zich verschuilen.
het zijn notoire leugenaars…altijd ….
ze kunnen niet echt luisteren naar anderen, ze doen alsof ze luisteren, ze luisteren
constant en alleen maar naar hun eigen verlangens.
ze hebben een creatieve fantasie om al de genoemde tools te kunnen hanteren en putten
daar een diep ziekelijke vorm van behagen uit.
narcisten zijn verkrachters van de psyche van hun slachtoﬀers en narcisten genieten dan
ook anders dan mensen die échte empathie hebben.
ze scheppen een diep behagen in de zogeheten andere mensen middels macht - geld seks of die in combinatie te misbruiken.
ze vertonen kleutergedrag.
narcisme vernietigt de samenleving, de beschaving en onze planeet.
ze houden er eigen verzwegen agenda’s op na.
ze ontkennen alles, ook vaak omdat ze het werkelijk niet snappen.
narcisten dekken andere narcisten of als het beter uitkomt vernietigen zij elkaar.
ze vertonen disinhibitie = schaamteloze grensoverschrijdende gedragingen.
zij kennen geen ‘wederkerigheid’
ze werken je tegen, remmen je ontwikkeling, ze zijn een handrem op je leven.
Een narcist eist dat jij doet wat hij eist, je bent zijn / haar slaaf
Heb je een narcist ontmaskert dan:
heeft die je niet meer nodig en laat je keihard vallen en/of
zolang je bij de narcist blijft (relatie) is die in al zijn/haar verkeerd gedrag tegenover ‘jou /
zijn prooi’ volstrekt schaamteloos.
en helaas nog meer.
Aan het eind van hun psychisch traject vinden zij zichzelf heel mooi en goed, dat komt
door de psychische kronkels die zij in hun hersenen moeten maken om zichzelf jegens hun
eigen slechte gedragingen a t/m r jegens zichzelf te rechtvaardigen en zien zij verneuken
hun eigen brein dan als positief.
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