De Narcisten Buster
Is Narcisme een soort grap of een ziekte van de geest, een psychische
persoonlijkheidsstoornis?
Het grote ’N’ woord dat niet uitgesproken mag worden, net als mensen Kanker
vaak ‘K’ noemen.
Ook wordt er met het woord ‘Narcisme’ gescholden, anderen Narcisme
verweten en ook wordt Narcisme meer en meer geaccepteerd als Normaal.
Normaal begint ook met een ’N’.
Ieder psychisch gezond mens heeft Narcisme in zich, ieder gezond mens heeft
ook Empathie in zich. Ook heeft ieder mens latent Kanker in zich.
Het gaat erom wat voor eigen keuzen je maakt en of je de kennis erover hebt in
ieder geval een goede keuze te kunnen maken. Bijvoorbeeld of je gaat roken als
je de kennis hebt dat roken de kans vergroot dat de Kanker cellen die in je zitten
zich gaan ontwikkelen tot een kwaadaardige Kanker. Kanker is een erkende
ziekte die vaak leidt tot de dood.
Narcisme hebben we dus allemaal in onszelf maar of je daaruit ook de
persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld hangt helemaal van ieder persoon zelf af,
mits die persoon de kennis over hoe Narcisme zich ontwikkeld krijgt.
Bovenmatig Narcisme staat in de DSM beschreven als de
persoonlijkheidsstoornis Narcisme.
De DSM is The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het
Diagnostisch en Statistisch Handboek over Psychiatrische Aandoeningen
Narcisme ontwikkeld zich net als Kanker en kan steeds groteskere vormen
aannemen, als je de stoornis opwekt wordt het een zich uitzaaiende stoornis.
Narcisten worden dan ook steevast steeds ergere Narcisten.
Narcisme wordt vaak gezien als een op zichzelf staand negatief gedraaginkje
dat veel leiders in zich hebben dat niet serieus genoeg wordt genomen.
Grote Leiders zijn vaak ook mensen die Lijden aan Groot Narcisme.
Dat wordt veroorzaakt omdat vele mensen in de Elite en de Hoger Opgeleide
mensen in zichzelf het innerlijk Narcisme mede opwekken omdat ze zichzelf
geweldig gaan vinden. Net zo is de bijna vriendelijk klinkende term Sociopaat
bedacht voor Asociaal Narcisme.
Wat veel mensen niet weten is dat als je de DSM gaat doorspitten en de
kenmerken van veel persoonlijkheidsstoornissen bekijkt ziet dat die heel vaak
overeenkomen met de kenmerken van ernstig Narcisme. Narcisme zit onder
bijna alle stoornissen verstopt.
Heel veel hulpverleners hebben ook een overmaat aan ’N’.
Als je bijvoorbeeld bij een bank werkt en een hypotheek (product) aan een
burger verkoop warvan je weet dat het een ondeugdelijk product is, bouw je
actief aan de groei van je eigen Narcisme. Voor dat soort van geslaagde
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verkoop wordt je vaak ook nog beloond door je leidinggevende, hetgeen ook
weer extra stimulans is voor de verdere groei van je innerlijk Narcisme.
Nog ’n voorbeeld om meer ’N’ in jezelf te kweken; Of je nou een dealer of
verkoper bent. Een auto heeft gebreken en als verkopende partij ken je die
gebreken, evenwel verkoop je die auto zonder de gebreken te melden aan de
kopende partij. Als de koper erin is ingetrapt ben je trots met jezelf op basis van
je manipulatief handelen, dan ben je al in bezit van een redelijk gevorderde ’N’
Stoornis.
Is ’N’ eenmaal voldoende uitgezaaid in de ziel is het teveel aan ’N’
onbehandelbaar geworden.
Mijn eerdere website www.hoeDENKik.nl is begin 2011 ontstaan omdat ik er in
2010 achter kwam dat ze op het Nederlands Ministerie van Onderwijs een brief
met inhoud over ‘kennisverspreiding’ niet meer op inhoud konden lezen.
Achteraf besef ik dat het aldaar verziekt is met ’N’.
www.narcistenbuster.nl is medio 2018 ontstaan omdat die nog beter datgene
duidt waar ik in 2011 al over schreef, de zeer besmettelijke wereldwijd
verspreidde volksziekte genaamd;
de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (zie DSM 3,4, 4TR & 5).
Narcisten kunnen de inhoud van deze website niet meer snappen.
Hen die de inhoud nog wel kunnen snappen wens ik dat ze de kennis
doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen, daar is spoed bij geboden want
er zijn overal zware ’N’ types aan de macht.
Ik wens iedereen het behoud van de balans van hun ziel want dáár gaat het
allemaal om.
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