De Narcisten Buster
Betreft: Een serieuze open sollicitatie.

Geachte lezers,
In de Harry Potter films mag één naam niet worden uitgesproken ‘Voldemort’, de slechte tovenaar.
Net zo wordt in onze wereld de diepere grond achter het woord ‘Narcisme’ niet geduid.
Benoem het onderwerp ‘narcisme’ in bestuurslagen en de deuren worden meestal hermetisch
afgesloten, zelfs in de wereld van coaching en psychiaters gaat de deur bij dat onderwerp stijf
dicht, ook in de wereld der journalistiek haken ze vaak af.
De oorzaak van het sluiten der deuren zijn angst & belangen.
Psychiater Esther van Fennema schrijft voor The Post Online.
Zo relativeert zij in een column de veel gebruikte modieuze kreet ‘narcist’ dat die te makkelijk
wordt gebruikt door divers onbevoegd pluimage die de term als het minste of geringste tegenzit al
misbruiken en personen zonder bevoegdheid oordelen.
Fennema rangschikt veel bedoeld gedrag eerder onder ‘sociopaat’.
Als ervaringsdeskundige inzake psychopathie rangschik ik om reden inmiddels anders inzake dit
fenomeen.
Net als schizofrenie door velen niet correct begrepen wordt, mensen denken vaak dat een
schizofreen twee personen in een mens zijn, zit dat vaak wat anders en complex in elkaar.
Narcisme wordt net zo min correct begrepen. Als ‘men’ het al denkt te weten denken velen bij
narcisme aan de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie die verliefd s op zijn eigen
spiegelbeeld. Die ‘verliefdheid op het eigen zelf’ ligt psychisch pas aan het einde van de route
naar zwaar narcisme.
Sociopathie, psychopathie, schizofrenie, borderline en veel persoonlijkheidsgedragingen hebben
steevast dezelfde soort eigenschappen die ik rangschik onder ‘narcisme’ in de varianten ‘light’ t/
m ‘zeer zwaar’. Veel van de narcistische gedragskenmerken komen bij de genoemde typeringen
(met variaties) overeen, er zit zeg maar altijd narcisme in/bij.
Veel psychiaters zijn schoolboek geleerden, geen ervaringsdeskundigen. Van de vier psychiaters
die ik om diverse redenen persoonlijk heb ontmoet was er maar één in balans tussen zijn
narcisme en empathie, lang niet alle psychiaters zijn schoon van bovengemiddeld narcisme.
Bekend Nederlands psychiater Eric Scherder stelt zelfs dat hij narcistisch is en verklaart dat dit
komt ‘omdat zijn hersenen anders werken’, deze psychiater heeft gelijk maar heeft ook zó ongelijk
wat de oorzaak betreft.
Ik ben een ‘beelddenker’. Radiant thinking of totaalbrein-denken of T-denken kan worden
omschreven als het synchroniseren of combineren van het denken met de linker- en rechtercortex.
Bovendien is dit een begrip dat door Tony Buzan werd geïntroduceerd om het leren via een
mindmap aan te bevelen. De combinatie logica-fantasie of in- en ontspanning nastreven stimuleert
niet enkel de beide hersenhelften, maar moet er ook voor zorgen dat men tijdens het leren langer
de aandacht kan vasthouden. Deze associatieve manier van leren verwijst naar de radiant, het
hoofdsleutelwoord waaronder de spinnenwebstructuur van een mindmap wordt opgebouwd.
(Wikipedia)
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Door mijn levensomstandigheden ben ik zo’n 55 jaar lang een soort van ‘blind’ geweest omdat ik
in het overleven onder mijn vechtende ouders al heel jong mijn lichaamsgevoelens had afgeblokt
en in die omstandigheden heb samengeleefd met twee zwaar narcistische ouders.
Nadien heb ik dertig jaar een vrouwelijke partner gehad met serieuze complexiteit welke ik pas na
genezing van mijn ‘blindheid’ in 2014 begon te doorzien, met als gevolg dat ik ben gescheiden.
Die combinatie is een real time live praktijk opleiding inzake het bestuderen van narcisme waar
menig psychiater zijn vingers bij zal aflikken van jaloezie.
Daarbij ruim dertig jaar televisie cameraman nationaal internationaal en regionaal waaronder
Tweede Kamer.
Ruim tweehonderd Oral History verhalen overlevenden Tweede Wereldoorlog vastgelegd voor
zowel Herinneringscentrum Kamp Westerbork als ook het Indisch Herinneringscentrum.
Als mijn eigen raadsman in twee afzonderlijke langdurige casussen zeer ruime praktijk ervaring
opgedaan met Justitie Nederland, met name op gebied van corrupt gedrag van en door
Recherche, Advocaten, Rechters, Reclassering, Openbaar Ministerie, Raad van State en een
Gerechtspsychiater Medisch Tuchtcollege aan toe en dat op basis van feiten (niet emotie).
Masterclasses bijgewoond van Brits psycholoog, auteur Tony Buzan en over hem ‘n documentaire
opgenomen. Voor de Ministeries van Onderwijs Schotland & Engeland documentaires opgenomen
inzake ‘leren en werking’ menselijke hersenen in het onderwijs waaronder de toepassingen van
cognitieve vaardigheden.
Wat zouden jullie ervan vinden als ik stel dat er een stuk kennis is dat heel veel nationale
problemen, indien geëxporteerd, wereldproblemen kan oplossen.
Een oplossing die als je de kennis eenmaal snapt, zo ongelooflijk veel ellende, scheidingen,
oorlogen en misbruik kan afremmen zodat het principe van de ‘marktwerking’ eeuwig tot het
verleden zal gaan behoren.
Dit menselijk probleem is bijna 3.000 jaar geleden al geduid door Koning Salomo die daarna
echter zelf ook in dezelfde valkuil van het persoonlijk narcisme viel.
De ‘wereld epidemie narcisme’ is qua verspreiding vele male groter dan de hoeveelheid hart en
vaatziekten, kanker en moorden tezamen opgeteld.
Een oplossing die daarbij, als die opgepakt zou worden, op termijn zo goedkoop is dat de gehele
wereld daar baat mee zou kunnen hebben. En eigenlijk ook niets anders kost dan het overdragen
van de kennis inzake de balans in de hersenen tussen narcisme & empathie.
Ik heb door vele omstandigheden die kennis uiteindelijk mogen leren begrijpen.
Die omstandigheden en alles daaromheen, zijn op zich niet meer zo interessant voor mij, wel heb
ik mijn kennis ermee vergaard, mijn voorbeelden. Je ziet als jarenlang ervaringsdeskundige,
narcisme bijna op afstand.
Wat met mijn open sollicitatie nu wél interessant wordt is of onze regeringsleiders deze kennis al
hebben en zo niet of zij deze nu ook wensen te krijgen zodat zij die kennis vervolgens als ware
leiders van de bevolking weer door kunnen geven aan de bevolking ter verbetering en het creëren
van een meer harmonieuze samenleving / wereld.
Een zeer protserige arrogante zin maar het is wel zo.
Als je kennis over narcisme bekendmaakt draaien angsthazen alles wat ik doe om en zullen zij
gaan beweren dat ik aan grootheidswaanzin lijd, dat ‘omkeren’ is een narcistisch kenmerk is.
De vraag die dan rest luidt ‘wie is de ware narcist’, de narcist herken je aan hun vruchten. (harde
feiten)
De oorzaak van alle ellende in deze wereld is dat mensen de kennis niet krijgen om zuivere keuzen
te kunnen maken, dat heeft weer te maken met hoe keuzes gemaakt worden met de hersenen,
dat heeft weer te maken met dat veel mensen zich niet bewust zijn dat ze twee hersenhelften
hebben die, mits in balans, beiden samenwerken en een belangrijke functie hebben, namelijk;
links de ratio / het narcisme & rechts het gevoel / de empathie.
Bij teveel narcisme zijn beide helften in onbalans geraakt op basis van verkeerde keuzen.
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Ik leg hier nu maar één ding over uit op een heel simpele manier;
De marktwerking is niets anders dan doorgeslagen narcisme en narcisme is een bestanddeel van
een van de twee belangrijkste werkingen van de hersenhelften van ieder mens. Het andere deel
van die hersenen is het bestanddeel van de empathie.
Samen maken beide hersenhelften, narcisme versus empathie, een gezond stabiel mens.
Mensen die puur denken vanuit marktwerking zijn in hun hersenen niet meer in balans en derhalve
narcisten.
Met de kennis hoe de hersenen werken kan een mens zich bewust worden dat een mens het
eigen denken kan beïnvloeden en desgewenst kan leren zichzelf te beschermen tegen de
manipulatie der narcisten. Die kennis doorgeven staat wel haaks op de marktwerking,
dus wat is uw keuze?
Narcisme zit overal, dit beredeneerd vanuit de kennis van narcistische gedragingen, het zit heden
in bijna alle bestuurslagen en narcisme vernietigd verder dan een gezond denkend mens kan
bevatten. Mensen die bovengemiddeld narcistisch zijn zien hun eigen narcisme niet, dat is onder
andere het probleem.
Van klein tot heel groot hebben narcisten de neiging ten bate van zichzelf door te gaan tot aan het
oneindige en daarna nóg verder en dat is een begrip dat mensen met in balans zijnde hersenen
nagenoeg niet kunnen bevatten.
Narcisten zijn per definitie slopers en als een narcist eenmaal heeft gekozen voor de brede weg is
dat gedrag ook ongeneeslijk.
Zo kan ik heden terugkijkende heel goed snappen hoe ik geleefd heb maar doorgronden kan ik de
hersenen van mensen als mijn ouders en mijn ex gelukkig niet, ik kan met mijn kennis het nu wel
heel goed doorzien.
Dat het handelen van narcisten het gewone verstand ver overschrijdt geldt voor mijn eigen leven
en er zijn vele voorbeelden in de wereld waarin je de handtekening van narcisten kunt zien.
Zo is 9-11 een gebeurtenis die het verstand van veel mensen ver te boven gaat, veel narcistische
belanghebbende bij die situatie zetten kritische vragen vervolgens weg als een complot theorie
hetgeen een gaslight tactiek van een narcist is.
Blijf je de gaslight boodschap herhalen gaat het volk het vanzelf ook geloven.
Het gebrek in te zien dat 9-11 iets anders is geweest dan het ogenschijnlijk lijkt te zijn is blindheid
voor narcisme en gebrek aan kennis daarover.
Theater maker George van Houts 4 april 2018 te gast bij Pauw, daar gebeurde hetzelfde, hij werd
weggezet als complotdenker, niemand heeft door dat het hele 911 gebeuren zwaar gegaslight is
vanuit eigen gebrek aan kennis over hoe narcisten handelen, de eigen angst voor het onbekende.
Zo heb ik als zelfstandig ondernemer mijn grootste klant RTV Drenthe de rug toegekeerd omdat
het volledig management én hun raad van toezicht dikke narcisten bleken te zijn geworden en ik
op het smalle pad wens te blijven lopen.
Werken voor een organisatie waar zwaar narcisme heerst is zeer ongezond voor de innerlijke
balans. Narcisten zuigen hun slachtoﬀers emotioneel financieel en psychisch leeg zoals
parasieten doen, aldus maken narcisten mensen overspannen ziek en arm.
Ik ondersteun nu iemand die een conflict heeft gekregen met zijn werkgever omdat de voltallige
staf van die instelling inclusief hun bedrijfsarts en hun advocaat ernstig narcistische gedragingen
vertonen. (zie mijn stuk: De Rechtspraak)
Narcisme ontstaat op basis van keuzen, de keuze tussen misbruik of rechtvaardigheid, het kiezen
om te lopen op de smalle, de moeilijker weg of te kiezen voor de makkelijke brede weg. Dit heeft
te maken met een stabiele groei naar volwassenheid en het leren luisteren naar je
lichaamsgevoelens, welk fenomeen ze moeten kennen in de medische wereld.
Hier zit een stuk kennis achter op basis van ervaring die ik graag deel.
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Ik breng inzake graag in herinnering het boekje van ex VVD Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes
‘Voorlichting loopt met u mee tot aan het ravijn’.
Door Halbe Zijlstra en politiek journalist Frits Wester werd Ybeltje weggezet als ’n zielige
backbencher. Halbe Zijlstra viel een tijdje later echter zelf van zijn troon door zijn eigen
narcistische foute keuzen te weten manipulatieve leugens. Dat onze Premier Mark Rutte
vervolgens op televisie verkondigde dat hij samen met narcist Halbe Zijlstra had zitten huilen
spreekt boekdelen, dat is gaslighten van het volk en dan spoort er iets niet, dat is kleutergedrag.
Het kan dat Ybeltje het woord ‘narcisme’ bewust heeft verzwegen of (zoals dat werkt)
komt het besef pas later, haar boekje is een perfécte weergave over narcistische gedragingen,
alleen benoemd zij dat niet met dat ‘verboden’ woord want aan een narcist vertellen over zijn/haar
narcisme werkt net als een kat tegen de haren instrijken, de kat krabt je gezicht open.
Dus blijft narcisme bestaan en wordt dat steeds erger omdat narcisten elkander afdekken en zal
de samenleving uiteindelijk aan narcisme ten onder gaan.
Sigrid van Dort is ook ervaringsdeskundige en heeft twee boeken geschreven waarin zij de narcist
heel mooi neerzet als ‘een rat’. Ik heb in het verleden een documentaire opgenomen in een
Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) en aldaar een sessie psychotherapie vastgelegd.
Doel in een FPK is delinquenten pogen te leren hun misdaden bij de echte naam te noemen, dus
een koe is geen paard en een gepleegde verkrachting is niet hetzelfde als de liefde bedrijven.
Ik benoem, het inmiddels ontstaan van dit maatschappelijk probleem van epidemiologische aard,
narcisme dus gewoon bij de correcte naam.
Of O.M. Persoﬃcier Gabrielle Hoppenbrouwer die in haar blog schreef over Hoofdoﬃcier
Vincent L. (die tegen de seksuele misbruik lamp was gelopen) wat zij op het hoofdkantoor van het
Openbaar Ministerie zag ‘ook af en toe een traan in de ogen van collega’s’.
Als je over het geval ‘Vincent L.’ in je blog schrijft over tranen bij collega’s heb je geen enkele
kennis over narcisme en ben je dus net zo blind als ik was.
Tevens is ieder misbruik, ook dat door Vincent L., veroorzaakt door zijn eigen narcistische keuzen.
De term ‘sociopaat’ klinkt bijna net zo vrolijk als ‘sociale media’.
Sociopaat zijn is hetzelfde als narcist zijn, alleen klinkt ‘socio’ wat vriendelijker, de moderne
benaming is antisociale stoornis, klinkt heel wat minder fijn.
Net zo zijn Sociale media als Facebook, asociale media.
Onderdeel van narcisme is de gaslight techniek, het met woorden spelen en mensen met wollig
taalgebruik psychisch misleiden. Er zijn heel wat politici die heel veel woorden gebruiken en
eigenlijk helemaal niets zeggen, als je dat als journalist niet door kunt prikken (omdat je geen
kennis over narcistisch gedrag hebt) kan je het nieuws nooit zuiver duiden.
Journalist Jamie Bartlett heeft in 2017 twee documentaires gemaakt over Silicon Valley. De
Geheimen van Silicon Valley —> The Disruptors & The Persuasion Machine. Dan zie je dat
Facebook niets anders is dan een marktwerking machine die niets te maken heeft met een sociaal
platform, een 100% narcistische organisatie waar Trump gebruik van heeft gemaakt!
Dat mensen denken dat het een sociaal netwerk is, is een succesvolle gaslight operatie geweest.
Met kennis over narcisme zie je het nieuws anders!
De Salamitactiek, ook een smerige narcistische truc. Zoek maar op, cursussen voor management
zijn er genoeg. Coaching organisaties werken met ‘onderstroom’ (werknemers) &
‘bovenstroom’ (leidinggevenden) met allerlei psychische trucs waarbij medewerkers
meubelstukken worden.
In mijn CV een heel summier lijstje over mijn opleiding tot ervaringsdeskundige inzake narcisme.
Ik kom door mijn narcistische ouders en autonome toch goede keuzen vanuit een ongebalanceerd leven met teveel empathie en te weinig narcisme, ik heb die onbalans gecorrigeerd.
Ik zoek geen baan, ik wil werk en in mijn werk wil ik alle opgedane kennis over dit belangrijk
onderwerp uitdragen en doorgeven, ook juist bij Justitie Nederland.
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Bij Justitie Nederland noch bij het Openbaar Ministerie snappen zij mijn intenties en dat komt
weer door hun narcistische blindheid —> hun koker visie door hun gebrek aan kennis inzake,
uit ervaring stel ik die organisatie voorlopig op een niveau van bovengemiddeld narcisme.
Kan dus ook zijn dat zij een verborgen agenda hebben.
Ik hoop meer mensen meer te weten willen komen over dit onderwerp, hoe die kennis inzetbaar
is, daarvoor ben ik in te huren.
Of indien er geen interesse is, dan verneem ik dat ook heel graag van u.
Het is zoals vaak in de media en politiek gesteld helemaal geen ‘ twee minuten voor twaalf’,
het is allang ruim twintig minuten over twaalf, de aarde kookt, we zijn allang voorbij het
bestaansrecht der aarde, dat wij er nog zijn is slechts door de goedheid der aarde zelf, de
drijvende kracht van de minderheid der wakkere mensen en of dat de mensheid verder bereid is
wakker te worden en de balans tussen empathie en narcisme zonder oorlog te herstellen.
Aardig i.v.m. mijn open sollicitatie is, of aangeschrevenen zich bewust zijn van VN agenda 21 en
de nieuwe VN agenda 2030, narcisten werken namelijk met verborgen agenda’s. Deze kennis niet
willen doorgeven kan een bewuste keuze zijn.
Echte kennis voor ieder individu over hoe de hersenen in basis eigenlijk werken is de redding der
aarde, de narcistische marktwerking vernietigd onze aarde en de narcisten hebben al bijna hun
einddoel bereikt. Deze kennis betreft tevens snappen hoe ‘leren’ eigenlijk werkt.
Ieder mens draagt de kennis al in zich, die deur naar die kennis moet alleen steeds weer geopend
worden door het delen van de kennis opdat mensen wakker worden geschud.
Mensen deze kennis bewust onthouden is een psychisch misdrijf!
Robbert Huijskens
De Narcisten Buster
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