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HON KAN MÖTA DIG FÖRSTA GÅNGEN MED ÖPPNASTE, VARMASTE FAMNEN.
Hon är Moderkvinnan som tar dig till sina bröst -- såsom kvinnor är ämnade, enligt naturens lag.
Att vårda och ömma för, är kvinnliga sidan. Att gå ut i krig och konfrontera fienden, är manliga sidan. En manlig
psykopat, kan man på något sätt begripa. Han är ondskan. Han är förstöraren, han är kärlekslös, oansvarig, en
unge -- som han ofta kallar sig själv - ja - underutvecklade själsförmågor. Och det kan man trots allt ta till sig.
Med välvilja från omgivningen och deras förståelse, kan man även hämta sig ur dessa fasansfulla möten.
DEN KVINNLIGA PSYKOPATEN ÄR OMVÅRDANDE MODERN. När den kärleken kommer loss, då läks aldrig såren.
Hon lockar dig med öm och frodig omsorg.
OCH SEN BÖRJAR HON PINA. Det är en chock, så helt obegriplig.
HENNES MAKTMEDEL ÄR INTE LIKA TYDLIGA SOM MANNENS. Vi lever på olika sätt. Män har oftast mer makt i
samhället, mer tid att skaffa den synliga och imponerande makten, nån sorts "gräddfil". Kvinnan har inte det. Vi skall
vara mödrar också. Det kan ej könskvoteras bort. Kan ej försvinna genom att könsneutralisera samhället.
Kärleken, omsorgen, den kvinnliga sidan, blir kvinnans vapen för oinskränkt makt. Med den kan hon gå ut i livet med
en kniv mellan tänderna -- för att döda. Pina i vällust.
Som ett sjukt grönt svavelspöke. HAHA! Där ljuder hennes triumfvrål.
Hennes hat är iskallt, som härdat stål.
Hon är kvinnan som väcker allas förfäran. Som skriver manifest för massmord på män, barn, kvinnor, djur -långsamma, utdragna plågsamma massmord. Och vissa utför dem också.
Kvinnan räknar vi med som älskande - ja - stabila mamman. - Men psykopaten - se -- hon är fullständigt
oberäknelig. Lynnig, idéspruta för ondska, mamman som äger.
"Har jag ingen pappa? Är min pappa död? Kommer han aldrig?" kan hennes lille barn fråga. Psykopaten kniper
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ihop läpparna och fröjdas inuti. Inget svar till hennes ägodel, barnet - Ondskan är den navelsträng hon aldrig klipper
av dem emellan. MAKT. Över en helt försvarslös. Kan inte bli bättre. Ett liv hon skapat, då tillhör det henne, för
henne att forma som en klump lera till hennes - Gudens - avbild. En klump att stampa på när humöret växlar neråt.
Lyfta UPP - när hon lyfter. "Cirkusmamman", vars uppfostran är karusell och pariserhjul och berg och dalbana. upp
ner. Varför är du arg på mig mamma -- huhuuu, jag gråter, för jag et inte varför mamma är arg på mig ----Åh, så
rolig du är mamma -- ahh nu blev jag rädd -- Mamma -HAHAHA.
Makt.
Det är hon som i sjuk fröjd, når sin högsta glädje när hon pinar barnafadern. -- Du får inte se ditt barn. Nu skall du
lyda mig och krypa på knäna -- kanske får du se barnet en timme -- eller också bestämmer jag om och pinar dig tills
du slår mig. Och då går jag till polisen och anmäler att du är farlig. Och då måste du tigga mig på knäna och vara
min lille hund.
Ge mig pengar. Så får du se ditt barn. -- Nej, det räckte inte. Ge mig mer. -- Mer. -- Nej, det var inte nog. Du får inte
se ditt barn.
HON ÄR DEN VERKLIGE "ANTIKRIST" - kärleken dömd till döden.
HON ÄR SJÄLVASTE SATAN.
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HON ÄR GULLIGA MAMMAN VARS ENDA LIVSLUSTA ligger i att pina - sina barn - sin omgivning.
Hon är SADISTEN, den utspekulerade torteraren.
Hon är jävligaste fångvaktaren i KZ-lägret, på fängelset, på slutna vårdavdelningar. Hon skaffar makt genom att välja
ut de hjälplösa, sjuka, svaga, gamla,ensamma, isolerade -- och barnen.
OM DU VILL SLIPPA MÖTA HENNE I ALL EVIGHET, så bliv en kristen, för till Himmelen kommer hon inte.
Hon kommer ner dit hon kom från: Rakt i kitteln i glödande helvetet.
KOLLA BILDEN IGEN. Se de ögonen. De är stela som på en robot som söker ett offer att slita i bitar. I all hemlighet.
För hennes feghet är total. Hon äger ingen själ, hon är inte modig, för hon är fysiskt underlägsen mannen och måste
hitta de lömska metoderna att utöva makt. Hon är det uslaste kräk jorden nånsin fått slösa bort liv och näring på.
HÄR ÄR HON --- HÄXAN I HANS OCH GRETA.
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HON HAR NU FÖRTROLLAT de små, irrat bort dem och lovat kakor och sagor och kramar. Och sen in i buren.
Mamma kommer aldrig att släppa ut er igen. Mamma skall kolla vart steg ni går. Mamma skall snurra er runt i skallen
och ta er till psykologen och göra er sjuka så ni aldrig blir lyckliga en enda dag. - Krama nu mamma, annars sticker
jag ut ögonen på er. HAHA.
SÅDAN ÄLSKAR DEN KVINNLIGA PSYKOPATEN. Får ni ont i magen när ni läser? Den kvinnliga psykopaten är
snudd på sinnessjuk. Sadismen är förhärskande draget. Sadism är ingen psykiatrisk diagnos. Så är ej heller
psykopati. --- Det är en fysisk sjukdom. De kvinnliga psykopaterna finns det horror-legender om. Skulle inte förvåna
mig, om vissa av de som brändes på bål, faktiskt hörde hemma i helvetets eldar ändå.
FÖR DESSA - DE ÄR HÄXORNA. De riktiga. Ragator och annat smått är normala kvinnor. Men dessa maktsjuka
"bakvägs-häxorna" som döljer sina spår, som lurar bak knuten, som lockar barn med söta kakor -de är de riktiga
häxorna. Robotar med vampyrtänder. Tant Dracula.
NU SKALL SNÄLLA SVÄRDOTTERN BESÖKA SVÄRMODER PÅ ÅLDERDOMSHEMMET. "Det var ju så angeläget
för mig att få min "moder" hit. Hon betyder så mycket för mig. Hon ville vara kvar i sitt hem, men hon kunde ju inte
sköta sig själv. Hon planterade ju penséerna på parketten. HAHA. Som en zigenare. HAHA."
Hur det gick till? "- Det -- sa häxans make -- det -- " sen tårades ögonen. Han var stor, sin häxas trygghet, hennes
jättelika burfågel. "Min mamma kom med krukor. Men då var redan penséerna på parketten. Med en hel påse jord
och vattnet flöt.-Se vad din mor har gjort, skrattade min hustru. - Jag var ju inte där. Mamma säger en sak, min
hustru en annan." Och han blev tyst. För burfåglar har yttrandeförbud. Och det är en knut i halsen. Den löses inte
upp hur lätt som. Och särskilt inte hos en man, som ju skall vara herre på täppan, enligt sagorna.
"Sen försvann mammas räkningar, så de gick till inkasso, och hon hittade inte sina kläder, där hon trodde hon lagt
dem -- och sen efter nån dag, låg de där igen, så hon trodde inte längre sina ögon och att hon haft minnesförlust
eller demens, också blev det bara till att ta in på hemmet. -- Jag skulle så gärna ha tid att gå dit och vara där -http://sidselb.blogspot.se/2014/05/kvinnliga-psykopaten-lomskaste-mest.html
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passa på."
Och där tystnade han åter. År med psykopater ger självcensur, rent som om stämbanden förlamats. Ångest, heter
det. Darrande oupphörlig ångest som ett spännbälte om kroppen och längst in djupet i själen. - Förbjudet att röja
psykopaters illdåd. Man måste ju vara solidarisk -- med sin fångvaktare.
"På Hemmet är de förvånade. Mamma verkar ju helt klar. Och sen, när min hustru kommit och kramat och lagat
kaffe och bakat, så är mamma så darrig att hon inte ens kan hålla en gaffel. Och hon spiller på sig.Och talar
sluddrigt. De tror hon haft små slag --"
Och den store, starke mannen som bär ansvaret för att förhindra psykopatens planerade katastrofer - händelser -är gråblek. Trött till utmatning. Trofast till döden. Skamfull för sin förnedring. Och vad som händer när de tu är
ensamma -- vet man inte. Psykopater äger ingen förmåga till kärleksfull sex. Några gitter inte. Andra vill ha
förändring, andra måste ha ut sina sadistiska drifter. -- Att vara psykopatoffer och stor, stark, kärleksfull man -- det
är en smärta man inte förstår, en tyst uppgivenhet och en panisk räddande ängel på vakt - ingen fattar hans värde. Så tråkig han är -- grå bredvid henne. Och överallt hindrar han att kalaset blir roligt.
Glädjedödare. Just när den galna spefulla glansen börjat skina feberaktig i psykopatkvinnans ögon -- och det skulle
bli festens höjdpunkt -- då griper han in. Tar flaskorna. De hon viftar med, öppnade, komna ur barskåpet. Och han
ersätter med oöppnad sockerdricka.
Livräddare.
"Hahaha," skrattar hon övergivet. "En gång föll en gäst ner trappan och höll på att bryta nacken! Hahaha!" Alla är
glada och dricker sockerdricka och Burfågeln är stel och grå. Och tråkig. Och förstör allt som är kul.
DETTA SÄTT - ATT LEKA MED DÖDEN -- SÅ EN ANNAN HELA TIDEN MÅSTE RÄDDA DEN HOTADE - DET ÄR
PSYKOPATKVINNANS LYCKLIGA STUNDER.
Hon skulle troligtvis inte döda, eftersom psykopater är särskilt rädda för att förlora sin frihet - och mord ger fängelse.
Detta vet psykopatn. Men -- om det händer "en olycka" - då ställer sig saken annorlunda. Den möjligheten kan hon
hålla öppen alltid, så hennes räddande riddare alltid är totalt på hugget.
Jobbigt värre.
Kul för henne. Hon förbrukar hans liv, så han inte skall skaffa ett eget.
Känner hon små barn? Ja - då gräver hon djupa gropar i trädgården, så barnen kan falla i. Öppnar brunnslocket.
Ställer fram ogräsmedlen. Sätter frätande vätskor på bordet när barnet skall äta och är törstig. Kollar att Riddaren
ser detta och springer som en tätting och räddar alla situationer. "Vad du bekymrar dig," skrattar hon övergivet. "Jag
leker ju bara med döden. HAHA. Jag passar barn. HAHA."
PSYKOPATMAMMANS ÖMHET:
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"MAMMA - MAMMA - ÄLSKA MIG. Se, jag skär mig själv!"
"Oh vad hemskt, älsk,älsk,älsk, räcker det nu?"
"Mamma, älska mig på riktigt! Mamma! Jag hänger mig!"
"Jaja. Egentligen ville jag inte ha dig. HAHA." Sen skär hon lite lök så ögonen blir röda och kastar sig ut för att
uppsöka psykolog, för samtal, för tröst för hennes dotter har självskadebeteende. Psykopatmamman är strålande
upphetsad, medelpunkt, alla hon nånsin känt får telefonsamtal. "Det händer nu igen! OOOOHHH! Vad HEEEEMSKT!
Hon krossade köksfönstret med sitt huvud -ooooh -- och har hängt ett rep i badrummet --oooooh!" Så synd om
psykopaten. -- Dottern -- varför gör hon så? "Ohh -- det är jag som gjort henne så." Och psykopaten skiner i triumf.
Makten att förstöra är störst när man kan förstöra ett liv.
Att det är egna barnet, är utan betydelse.
Det finns inte kärleksband i psykopat-världen. Kärlek är pling-plong, ding-dong, något som Hollywood hittat på, för
att tjäna storkovan på B-filmer. - (Citat av en diagnostiserad psykopat.)
Band till barnet som ägodel och statist i moderns pling-plong-drama om hennes ego, de finns. Men psykopater gör
inga riskbedömningar.
De är gränslösa.
De gör inga konsekvensanalyser, då varje tanke på konsekvens utgör hot mot psykopatens totala frihet. De för krig
mot ramar, regler, inskränkningar, moral, lag. De ser sig som hjältar i en befrielserörelse. En anti-lag-rörelse. Om alla
var lika fria som jag, skulle inga neuroser finnas, säger psykopaten.
Den är oförmögen att få neuros. Det är över-jaget - ens inre moraliska väsen, som skapar de otillräcklighetskänslor
som ger upphov till neuros.
Psykopaten har inget över-jag. Det har inte utvecklats. Förmågan finns inte. Det är stumt i hjärnan, där
medmänsklighet och ansvar skulle funnits.
De vet skillnad på rätt och fel, men är ju helt friska, så de har befriat sig från de neurotiska moralistiska
masochistiska hyllningarna till 10 Guds buden och hela världsliga lagverket.
Deras liv är ämnade åt STORVERK: att bevisa att människan är född FRI och kan leva i FRIHET när hon bara är frisk
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i sinnena och använder sitt intellekt och sina förfinade känslospröt. -- De som känner av andras ömma tår. Så hon
kan sätta stålklacken på. Och starta centrifugen i hjärntvättmaskinen.

[http://2.bp.blogspot.com/C1igdYPtOXo/U34ataTLegI/AAAAAAAAz08/5qbBIbp8hlI/s1600/arbeider+de+store+bildene+og+psykopaten+026.jpg]

TILLS OFFREN LÄRT SIG LÄXAN: människan är född god. Psykopater är födda goda. - Älska mig tills jag känner
mig full av kärlek. -- Ja - tänker offren. Älska ett kalhygge varmt och frodigt. -- Det är en gudasänd uppgift. Kan
göra offret till helgon -- så kör hårt. --Går ej att genomföra. Men offren älskar, älskar, tröstar, tröstar - gör allt vad där står i deras makt. För att smälta
glaciären som är psykopatens hjärta. Älska 10.000 års istid varm? Nix. Går inte. Inte ens i helvetets eld smälter
dessa förstenade ismonster.
Offren brukar ha över-jag över det normala. Ansvarskänsla över det normala. Empati över det normala. Och bli
darrande nervknippen på randen av undergång. För de skyller alla psykopatens brister på sig själva. De räcker ju
inte till för allt psykopaten förväntar sig. De hinner inte avvärja alla olyckorna. De hinner inte ta kärleksfullt hand om
alla de älskar.
De räddar bara liv. Så gott det går.
Tyngda av svart samvete, skuldkänslor och självförakt.
DENNA SORTEN MODER som driver sina nära till självmord, stjäl sen hela begravningen genom att kasta sig på
kistan och skrika så kyrkan skakar, vild av "smärta" -- begrav mig med!! I svarta flor och sorgeband som ett spöke
ur Draculas borg i Transsylvanien.
DIAGNOS: SJÄLVDRAMATISERANDE, narcissistisk personlighetsstörning, storhetsvansinne, extrem känslokyla, helt
gränslös, hel avsaknad av empatisk förmåga. Underutvecklade själsförmågor. Uppfyller alla kriterier på fullblods
satan.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati [http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati]
DET ÄR DIAGNOSEN.
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Dessa förkrympta varelser brukar vara väldigt stolta över den smärta de klarar påföra andra. De tror de är större,
bättre, starkare, smartare, friskare och mera livsdugliga än sina offer.
De äger ju makten att pina, att få offren att bryta samman, läggas in till psykiatrisk vård, ta sitt liv.
I psykopatens värld är detta ett Framgångsrecept.
Maktrecept.
Tro inte att jag är svagare bara för jag är kvinna!
Jag kan döda genom löften om kärlek.
NEJ, PSYKOPATEN FÖR INTE VÄRLDEN FRAMÖVER. Den kan skapa tumult ett tag. Den kan till och med rasera
halva världen, döda miljontals både av egna folket och andras. Men så ser inte framgång ut.
Framgång är att förbättra - inte att förstöra.
Om en psykopatkvinna skulle råka läsa detta, skulle hon känna sig stolt. Hon läser svart på vitt att hon är en jävel.
Hurra.
Så fungerar den kvinnliga psykopaten.
Männen vill inte bli diagnostiserade. De förlorar ju makt då.
Kvinnorna kan i vissa fall jaga hemska diagnoser, bara för att få läsa att de har vunnit i kampen över männen och
världen och sina egna barn - de är stolta, när de konstaterar: Kvinnliga psykopater är djävlar, värre än någon annan!
HAHAHA.
De kan bli fast gäst hos psykologer, bara för att lära sig vad man inte skall göra, då det sårar andra. - Bra - fin
lektion. Nu går jag hem och praktiserar. Oh vad roligt det skall bli -- om han börjar lipa - så ont jag kan göra honom!
Jag tror jag vill ha med honom ut i bil. På motorvägen, så han inte kan stanna. Eller komma undan. Så börjar jag
smärtprovet. OH, vad roligt detta skall bli.
Alla vet att tjejer mobbar elakare än killar. Sniket, lömskt, förrädiskt. Bakom ryggen, luras vilja vara vän, sen HAHA,
ville bara sparka dig i ändan så alla ser det. HAHA.
Denna sadistiska läggning finns i kvinnor, ett sätt att hämnas att man saknar fysisk kraft att slåss på bara nävarna.
OCH PSYKOPATKVINNAN DRIVER DENNA STIL TILL YTTERSTA FINESS.
DAMEN MED HUNDEN.
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Det lyser grönt som krysolit ur psykopatens ögon.
Maken står som en skyddsvägg mellan hustrun och bekanten. "Så lätt det hade varit att knuffa dig ner på spåret,
just när tåget kommer," skrattar psykopatkvinnan lystet. Maken blir gråvit.
Hunden gnyr - jämrar sig - med bandage kring framtassarna. Blodiga. Bit för bit kapas de av hos veterinären.
Canceroperation, säger kvinnan. Med storslagen sorgeröst. "Jag kunde ge mitt liv för den hunden. Imorgon skall vi
till veterinären för cancern verkar sprida sig."
Maken ser sjuk ut. Stelt trygg, håller kroppen spänd som en sträng, andas knappast. Hon ler omsorgsfullt, kniper
ihop läpparna så man undrar -- vad menar hon? Vilka budskap är detta?
"Ska vi gå närmre spåret? Tåget kommer snart."
"NEJ!" säger maken. Tar et steg, ställer sig framför gästen. Hustrun fnissar upphetsat.
"Så - gå kissa!" Damen knuffar till hunden. Den gnyr, haltar, går med tassarna i vädret, - jämrar sig för varje steg.
"Cancern har spritt sig till båda tassar nu. Det började i ena. Sen över till andra. Och nu verkar bakbenen sjuka
också."
Blicken njuter. Sen slocknar den. Som uttråkad. Och makens mun är som ett pinat sträck. Ögonen blanka. Han är
som på gränsen att bryta samman. Efter 30 år som fånge. Ibland som husdjur, ibland som förskjuten, ibland som
pinad lyssnare till alla hennes utläggningar om dugligare älskare - och sen plötsligt kommer hon med resväskan och
flyttar in. "Nu är jag här. Gå hämta mina grejer i bilen."
PSYKOPATER KAN KÄNNA SMÄRTA. Och smärta, den fysiska, är de rädda för - för egen del. Att påföra andra
smärtan, till exempel ett hjälplöst djur, höjer hennes livskvalité. Ett tag. Sen kissar ju hunden inomhus och blir allmänt
plågsam. Så då är det inte längre så viktigt att bedyra sin kärlek och kapa bort cancer. En enkel spruta över till
hundhimmelen -- och färdigt med det. Skaffa ny hund och se vad man kan göra åt den.
Hon vill ju vara mäktig. Hon leder gamet. Det är Powerplay.
Det låter sinnessjukt. Osannolikt. -- Det är finessen vid psykopati överlag: Den verkar helt sjuk. Förstör ju allt den
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börjar bygga upp.
Det finns ingen vinst.
Finns ingen normal logik.
Det handlar om psykopati.
Kolla hur det såg ut i Europa efter Hitler byggt sitt Tredje Rike. Grushögar där förr varit städer. Kolla hur Stalin
byggde idealsamhället: 50 miljoner döda i Sibirien i Gulag. Gillar du inte samhällsarkitekturen, får du dö. För här
gäller Chefspsykopatens vilja.
Kolla "Det vackra odjuret", Irma Greese - fångvaktare i Auswitch. 3.700 kvinnor styrde över KZ-lägrens fångar.
Bödlar fick sin orgasm av att piska fångar till döds.
http://varldenshistoria.se/krig/2a-varldskriget/hitlers-kvinnliga-bodlar [http://varldenshistoria.se/krig/2avarldskriget/hitlers-kvinnliga-bodlar]

MÄNNISKAN UTAN EMPATI ÄR den eviga fasa som sätter världen i brand. Bara för nöjet. Bara så något händer. På
den scen som är vår planet. Med de pjäser som är spelbrickor som kan jämra sig.
Psykopaterna vill glänsa, vill bli något stort, vill bli enorma.
Kan dra i gång stora projekt.
Sen räcker inte förmågan till. Utan själ, kan man inte bli stor. Projekt utan själ, saknar dynamik, saknar kraften att
kämpa med glöd genom motgång.
Psykopaterna vill ha lagrarna gratis, med andras hjälp, genom att manipulera, tjata, hota, fjäska, spela, luras. Med
sådana insatser bliver inga genialiska verk till. -- Kanske något mediokert nån gång, men sen är det slut. Utan själ
kan man inget stort utföra.
Man kan klara sig länge som diktator, som Stalin, genom att döda alla opponenter och mörda alla som tänker själva.
Men storverk blir det ju inte.
PSYKOPATKVINNAN ÄR SOM MAN SER SJÄLVA GRYMHETEN.
Sen finns det grader. Några har drag av psykopati, några har tämligen utvecklad. Och vissa är fullständigt gränslösa.
Ju trofastare riddare psykopaten har, ju längre kan den driva sitt sjuka spel. Riddarens räddningsaktioner gör att
psykopaten kan släppa loss hela sin destruktiva ånga, helt utan hämningar. För riddaren tar ansvaret. Och när spelet
kommit upp på högvarv och omgivningen kokar av vrede - då får riddaren stryk, av oss offren, för den har ju tagit
ansvaret.
4% av befolkningen räknar man med är psykopater.
Hur man skall hejda deras framfart, har ännu ingen hittat recept på. Så är det.
Försök känna igen den. säger jag. Försök isolera den, innan den isolerar dig. En psykopat har inga gamla vänner, de
är förbrukade offer som flytt. Om den inte får nya vänner, utan lämnas ensam - då kan man hejda den. Kanske.
HÄR AVSLUTAS DENNA POST MED ETT PSYKOPATOFFER. Ge dem kärlek. Om de inte korrumperat sig så illa att
straff är enda möjliga reaktion.
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