נרקיסיזם ממאיר
נרקיסיזם ממאיר או נרקיסיזם גרנדיוזי היא תסמונת פסיכולוגית המורכבת מתמהיל קיצוני של הפרעת
אישיות נרקיסיסטית ,הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית ,תוקפנות וסדיזם או הפרעת אישיות היסטריונית.
תאורטיקנים כגון אוטו קרנברג] [1ואריך פרום] [3][2תיארו הפרעה זו כסוג קיצוני של הפרעת אישיות
נרקיסיסטית .יש המנגידים אותו לסוג קיצוני אחר של ההפרעה ,נרקיסיזם פגיע )המשלב הפרעה
נרקיסיסטית עם הפרעת אישיות נמנעת ,מופנמות ונטייה לדיכאון( .סיווג זה לא מוזכר במדריכי האבחנות
הפסיכיאטריים הרשמיים ,כגון  ICDאו  .DSMכתסמונת היפותטית וניסיונית ,יש המכלילים בנרקיסיזם
ממאיר גם היבטים של פרנויה.
אדם הלוקה בסוג זה של נרקיסיזם מאופיין במניפולטיביות ,חיפוש כוח ושליטה בהקשר הבין-אישי,
חשיבות עצמית קיצונית ,דעתנות עקשנית ,היעדר חרטה וחשיבה לטווח רחוק ,חוסר שקט ואנרגטיות
קיצונית ,ובמקרים קיצוניים ליקוי בשיפוט המציאות [4].הוא מתקשה לחשוב באופן אמפתי על האנשים
בסביבתו ,ממעיט בערכם ,מזלזל בהם ויוצר להם דה-הומניזציה .רמת העוינות שלו עלולה לעלות לאורך
זמן.
יש הטוענים כי שליטים טוטליטריים קיצוניים ידועים בעולם ,כגון היטלר ,לקו בהפרעה זו[6][5].

הטיפול המקובל בהפרעה זו ,בדומה להפרעת אישיות נרקיסיסטית בכלל ,הוא טיפול פסיכולוגי .לרוב
המטופלים מבטאים התנגדות משמעותית בתחילת הטיפול )כגון ניסיונות לשלוט במטפל או לפגוע בו(,
בין השאר בשל החשש לאיבוד תחושת הכוח והשליטה ,ובשל הקושי בהתמודדות עם הרעיון שמישהו
חיצוני יכול לסייע להם ,ולכן הפרעה זו קשה לטיפול בהשוואה להפרעות נפשיות אחרות.
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