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Rozdział 10

CZY NARCYZM RZECZYWIŚCIE  
JEST TAK DUŻYM PROBLEMEM

Ludzie zrobią wszystko,  
by tylko nie skonfrontować się z własną duszą 

 – uciekną się nawet do absurdu*.
CARL GUSTAV JUNG

W tym miejscu powinni!my zada" sobie kilka pyta#. Przy-
k$adowo: czy to, %e otacza nas garstka narcyzów, ma dla nas 
jakiekolwiek znaczenie? Co jest z$ego w& tym, %e ludzie zbyt 
cz'sto my!l( o&sobie? To wa%ne pytania, dlatego %e na !wiecie 
jest mnóstwo ró%nych problemów i&nale%a$oby je jako! skla-
syfikowa". Tylko który wzi(" na pierwszy ogie#?

Aby zdecydowa", czy w a r t o  rozwi(za" dany problem, 
najpierw nale%y si' zastanowi", czy to w&ogóle jest m o % l i w e. 
Niektóre praktycznie znikaj( same, inne wymagaj( ogromne-
go zaanga%owania. Do tych ostatnich nale%y mi'dzy innymi 
efekt cieplarniany. Osoby mówi(ce, %e powinni!my zrobi" 
wszystko, by go powstrzyma", s( gotowe ponie!" wszelkie 
koszty. I&walcz( z&tymi, którzy uwa%aj(, %e nie trzeba podej-
mowa" %adnych stara#, bo sprawa i& tak ju% jest przegrana. 
Jeszcze inni s(dz(, %e problem nie istnieje. To wyja!nia, dla-
czego uczestnicy debat klimatycznych nie s( w& stanie doj!" 
do porozumienia& – po prostu nie pos$uguj( si' jednakow( 
definicj( problemu. A&bez tego nie da si' rozmawia" o&roz-
wi(zaniach.

* C.G. Jung, Psychologia a!alchemia, prze$. R. Reszke, Wydawnictwo KR, 
Warszawa )*+,.
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Czyja! te!ciowa to prawdziwa j'dza. A&wujek co weekend 
si' upija. To przykre. Mo%e da si' co! z&tym zrobi", mo%e nie&– 
zale%y troch', kogo spytamy. Tak czy siak, b'dzie to wymaga" 
mniej zachodu, ni% powstrzymanie efektu cieplarnianego 
i&jego skutków.

Silne strony narcyzów

W czym ta zgraja jest dobra? Oprócz tego, %e k$amie, zdradza 
i& oszukuje, bezb$'dnie rozpoznaje s$abo!ci innych. Zupe$nie 
jak psychopaci. Narcyzi na pocz(tku zwi(zku intensywnie ba-
daj(, kim jeste!. Innymi s$owy: przygotowuj( sobie grunt.

W pierwszej, intensywnej fazie zwi(zku mami( ci' fa$-
szywymi obietnicami, czekolad( i& kwiatami. Zdradzaj( ci 
zmy!lone sekrety, tak %eby! si' przed nimi otworzy$ i&wyjawi$ 
co!, czym nie chcia$e! si' z&nikim dzieli". Zapewne ju% si' 
domy!lasz, do czego to zmierza: narcyzi staraj( si' wyci(gn(" 
z& ciebie jak najwi'cej informacji, by pó-niej wykorzysta" je 
przeciw tobie.

Narcyz mówi ci, %e przera%a go wizja utraty dachu nad 
g$ow(. A&ty, %e szefowa wyrzuci ci' z&pracy i&nie b'dziesz mia$ 
pieni'dzy na op$acenie rachunków. No i& teraz to wie. Mo%e 
jeszcze mu si' to przyda. A&czy on naprawd' tak bardzo si' 
boi, %e wyl(duje na ulicy? No powiedz tylko. Prawdopodob-
nie nie. Ale teraz wie o& tobie co!, co potem da si' jeszcze 
spo%ytkowa".

Mo%e to by" te% l'k przed du%( pr'dko!ci(. Gdy narcyz si' 
o&nim dowie, nast'pnym razem, gdy b'dzie chcia$ wyprowa-
dzi" ci' z&równowagi, po prostu wci!nie mocniej peda$ gazu.

By" mo%e powiedzia$e! mu kiedy!, %e nie lubisz, gdy lu-
dzie& wybuchaj( agresj( i& podnosz( g$os. Wtedy narcyz na 
pewno wyczuje odpowiedni moment i&na ciebie nakrzyczy, 
by w&ten sposób dosta" to, czego pragnie.

Postawi ci' na piedestale, robi(c to, co sprawia ci przyjem-
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no!", a&pó-niej zrzuci ci' z&niego, robi(c to, czego nie znosisz. 
I&to w&bardzo okrutny sposób. To zale%y od tego, czego w&da-
nej chwili chce.

Narcyz zna twoje traumy, ma !wiadomo!", czego si' bo-
isz i& jak zbi" ci' z& tropu. Pami'taj, %e tacy ludzie nie uznaj( 
granic. Robi( to, co im si' podoba. Nie s( zdolni do empatii, 
a&je!li z&jakiego! powodu zechc( ci' skrzywdzi", to nic ich nie 
powstrzyma.

Wi'kszo!" z&nich kryje si' za fasad( uprzejmo!ci. Ka%dy, 
kto próbowa$ zerwa" z&narcyzem czy narcyzk(, wie, jak za-
zwyczaj reaguje na to otoczenie. „Naprawd' chcesz zostawi" 
tego przemi$ego ch$opaka / t' przemi$( dziewczyn'?”.

Narcyzi sp'dzaj( mnóstwo czasu na tworzeniu idealne-
go&wizerunku. A&jako %e ich s$uchacze dzia$aj( podobnie jak 
ty, wierz(, %e jest prawdziwy. Twoi znajomi nie mieszkaj( 
pod jednym dachem z&narcyzem, dlatego gdy powiesz im, co 
on tak naprawd' wyrabia, raczej ci nie uwierz(. Bo dlacze-
go mieliby ci zaufa"? W&ko#cu powiedzia$ im, %e niedawno 
zmieni$a! si' nie do poznania.

Cho" wydaje si' to sprzeczne, wi'kszo!" narcyzów w&rze-
czywisto!ci dobrze wie, jak dzia$a ludzka psychika. Mimo 
%e ich sfera emocjonalna wygl(da zgo$a inaczej i&sami&nie s( 
zdolni do empatii, p o t r a f i (  rozszyfrowa" reakcje innych. 
W&ko#cu badali nas z&bliska, i&to nie kieruj(c si' emocjami. 
Dzi'ki temu potrafi( !wietnie analizowa" sytuacj'.

Wszystko dlatego, %e chc( nauczy" si' na!ladowa" ludzkie 
emocje. I&!wietnie im to wychodzi. Nie daj si' zwie!".

Czy narcyz ma też jakieś słabości

Ca$e mnóstwo. Ale, rzecz jasna, si' do nich nie przyzna.
Narcyzi nienawidz( oboj'tno!ci. Nie znosz(, gdy kto! ich 

lekcewa%y. Nie chc( przebywa" w& towarzystwie osób, które 
nie po!wi'caj( im nale%ytej uwagi. Wszystko jest lepsze od 
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braku zainteresowania: nawet z$o!" czy nienawi!". Ka%da reak-
cja to dowód na to, %e kto! ich zauwa%y$. Ludzie, którzy igno-
ruj( ich wyg$upy, wydaj( si' prowokuj(cy, bo narcyzi nie maj( 
nad nimi w$adzy. Jak unieszcz'!liwi" kogo!, kogo nie obchodzi 
twoje istnienie?

 Wa%ne, by od samego pocz(tku znajomo!ci czu" si' ko-
chanym. To wyra-ne potwierdzenie w$asnej warto!ci. A& co, 
je!li narcyz zamiast tego spotka si' z&oboj'tno!ci(? Je!li si' 
na niego nie zareaguje, to nie b'dzie móg$ nikogo pó-niej 
sabotowa". Bo jak ma zniszczy" dzie# osobie, która nawet go 
nie s$ucha? Je!li ofiara, czy te% przysz$a ofiara, %yje w$asnym 
%yciem i&cho"by przelotnie na niego nie spojrzy, doprowadzi 
go do szale#stwa.

 Narcyzi nie maj( dost'pu do !wiata, w&którym przebywa-
my ty czy ja. S( tak p$ytcy, %e nie dostrzegaj(, co oferuje im 
%ycie. A&gdy to sobie u!wiadomi( (pami'taj, %e nie mówimy 
tu o&psychopatach, którzy nie chc( wiedzie" niczego o&emo-
cjach i&ciesz( si', %e nie musz( si' z&nimi zmaga"), czasami 
wpadaj( w&g$'bok( depresj'. W&g$'bi serca wiedz(, %e pewne 
rzeczy s( dla nich nieosi(galne. Ale refleksje nad %yciem na-
chodz( ich dopiero na staro!".

Oczywi!cie niektórzy narcyzi dobrze to rozumiej(. Podzia$ 
jest p$ynny, ale zazwyczaj mowa o& nadwra%liwych jednost-
kach, które w&g$'bi duszy czuj( do siebie wrogo!". Wiedz(, %e 
wszyscy wokó$ ich nie znosz( i&%e nie mog( nic z&tym zrobi". 
Sprawa jest skomplikowana: z&jednej strony ciesz( si', %e nie 
kieruj( si' sentymentem, a&z&drugiej strony s( przez to znie-
nawidzone.

Je!li kiedy! przysz$o ci do g$owy, %e fajnie by$oby by" nar-
cyzem, jeszcze si' nad tym zastanów. 

Tak naprawd' narcyzi s( do!" zoboj'tniali. Nigdy nie do-
wiedz( si', czym jest prawdziwa mi$o!". Maj( !wiadomo!", 
%e istnieje i&rozumiej(, na czym polega, ale na pewno jej nie 
do!wiadcz(. A&jako %e nie znosz(, gdy im si' czego! odmawia, 
ogarnia ich z&tego powodu wielkie zmieszanie.
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Czy narcyzi są niebezpieczni

Tym sposobem wrócili!my do pytania, które postawi$em na 
pocz(tku rozdzia$u: czy to, %e wokó$ jest garstka narcyzów, 
ma dla nas jakiekolwiek znaczenie? Zastanówmy si', jak 
narcyzi i& narcyzki krzywdz( innych. Czy s( niebezpieczni 
i&jakkolwiek&zagra%aj( tobie i&twojej rodzinie?

Jak zdefiniowa" s$owo „niebezpieczny”? Przyjrzyjmy mu 
si' z&ró%nych stron. Niebezpieczny znaczy przede wszystkim 
tyle, co „zagra%aj(cy innym”. Mam tu na my!li&zarówno&prze-
moc fizyczn(, jak i&psychiczn(.

Osoby stosuj(ce wobec innych przemoc fizyczn( nieko-
niecznie musz( by" narcyzami czy psychopatami. M'%owie 
bij(cy %ony to najcz'!ciej tchórzliwe dupki, które nigdy nie 
odwa%y$yby si' zaatakowa" m'%czyzny. Nie uderzyliby niko-
go, kto móg$by im odda". Tyrani niestety istniej( od zawsze. 
Jak na razie nie wiemy, czy narcyzi maj( wi'ksz( sk$onno!" 
do przemocy ni% inni. W&pewnym stopniu zale%y to od baga-
%u ich do!wiadcze#.

Badania wykazuj(, %e rodzice, którzy bij( swoje dzieci, 
sami te% do!wiadczali w&dzieci#stwie agresji. Takie wyja!nie-
nie wydaje si' jednak ma$o przekonuj(ce&– w& ko#cu wielu 
z&nich wcale tego nie robi. Przemoc zatrzymuje si' na nich. 
Nie przenosz( jej na dzieci. 

Nie mamy dowodu na to, %e narcyzi cz'!ciej od innych 
przejawiaj( tendencj' do zachowa# agresywnych. Uwa%am, 
%e je!li zacz'$y nachodzi" ci' my!li typu: „Czy mój partner 
mo%e by" niebezpieczny?”, powiniene! przygotowa" si' na 
wszystko. Na twoim miejscu od razu spakowa$bym walizki. 
Nie ma na co c z e k a ".

Je!li jednak przyjrzymy si' temu z&drugiej strony i&spyta-
my, czy narcyzi stosuj( wobec innych przemoc psychiczn(, to 
odpowied- bez w(tpienia zabrzmi: „Tak”. Narcyzi, podobnie 
jak psychopaci, krzywdz( otoczenie swoim post'powaniem. 
Manipuluj(, oszukuj(, zdradzaj(, wyzyskuj( i& g r a j (  n a 
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u c z u c i a c h. Niekiedy zachowuj( si' tak -le, %e ich partne-
rzy lub partnerki zwyczajnie nie maj( szans wyj!" z&tego bez 
szwanku.

Wiemy, %e spora cz'!" osób cierpi(cych na zespó$ stresu 
pourazowego by$a wcze!niej w& jakiego! rodzaju toksycznej 
relacji. Zdarza si', %e kto! zn'ca$ si' nad nimi przez kilka-
dziesi(t lat. Narcyzi s( wytrawnymi dr'czycielami i&– cho" ich 
metody nie wydaj( si' tak drastyczne, jak w&przypadku psy-
chopatów&– bawi( si' swoimi ofiarami, przez co te na d$ugo 
trac( zaufanie do innych ludzi. O&ile nie na zawsze.

Podsumowuj(c: kontakt z& narcyzami nie jest dla ciebie 
dobry.

Ale narcyzi i&narcyzki mog( by" niebezpieczni tak%e dla 
ca$ych grup. Na przyk$ad dla pracowników przedsi'biorstwa. 
Je%eli kto! swoim zachowaniem zak$óca dzia$anie firmy, mo%e 
bardzo jej zaszkodzi". Najgorzej, je!li narcyzem jest sam szef 
czy szefowa. I&sk$óca pracowników, by wzmocni" w$asn( po-
zycj'.

Tego typu jednostki krzywdz( innych na wiele sposobów.
Narcyzm to psychologiczny ekwiwalent biernego palenia. 

Narcyz ostatecznie te% pewnie na tym ucierpi, ale równie 
mocno (a&mo%e nawet bardziej) zaszkodzi osobom z&najbli%-
szego otoczenia. I&to znacznie wcze!niej ni% sobie&– w&ko#cu 
oni sami nie palili.

Prawda jest taka, %e narcyzi& – podobnie jak psychopaci 
i&makiaweli!ci&– s( manipulantami i&potrafi( bardzo uprzy-
krzy" innym %ycie. A&gdy cz$owiek nie spodziewa si' ataku, 
sytuacja mo%e sta" si' rzeczywi!cie niebezpieczna. 

Wniosek jest taki, %e narcyzi zagra%aj( innym ludziom. Im 
bardziej si' do ciebie zbli%(, tym wi'ksze ryzyko, %e w&ko#cu 
spotka ci' co! nieprzyjemnego.
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Rozdział 27

TEST: CZY JESTEŚ NARCYZEM

W każdym z nas jest ktoś,  
kogo nie znamy*.

CARL GUSTAV JUNG

Pora iść dalej. Po rozważaniach o narcyzmie kulturowym być 
może zadajesz sobie to oczywiste pytanie: co, jeśli ja sam też 
jestem osobą narcystyczną?

Tak, co wtedy? Dobre pytanie i już teraz mogę ci wyjawić, 
że wszyscy mamy w sobie taką cząstkę. Różni się ona tylko 
wielkością.

Ale czy jesteś n a r c y z e m  l u b  n a r c y z k ą?
Może i  jesteś. W  każdym razie choć trochę. Nie sądzę, 

byś był przypadkiem klinicznym, nigdy więc nie zdiagno-
zowano by u ciebie narcyzmu. Widziałeś ogólne kryteria do 
postawienia tego rozpoznania. Na bank wychwyciłeś u siebie 
niektóre z  nich, co może wydawać się niepokojące. Ale tak 
samo jak nie możesz zaprzeczyć, że czasami odkładasz rze-
czy na później, jesteś złym słuchaczem lub sięgasz po ostatni 
kawałek czekolady, gdy nikt nie patrzy, to w  równie małym 
stopniu możesz powiedzieć, że nigdy nie zachowujesz się jak 
narcyz. To złożona kwestia.

Żeby dowiedzieć się, czy masz cechy narcystyczne, możesz 
zaraz zrobić sobie test, którego psychologowie używali od 

* C.G. Jung, Przełom cywilizacji, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, War-
szawa 2009.
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dziesięcioleci. Nie jest zapewne doskonały, a niektórzy wręcz 
twierdzą, że nie działa wystarczająco dobrze. Może jednak 
wskazać pewne tendencje narcystyczne bez klasyfikowania 
cię jako rasowego narcyza. Prawdopodobnie masz w  sobie 
wiele cech narcystycznych, ale nie czynią cię one narcyzem, 
dopóki nie przejawiają się u ciebie wystarczająco często. Cza-
sem po prostu trzeba zaakceptować, że nie jest się świętym, 
a wartość z uświadomienia sobie tego jest wartością płynącą 
ze zrozumienia, jakie ma się predyspozycje.

Test
Pora skończyć ze spekulacjami i poważnie zbadać tę kwestię.

Z każdej pary wybierz stwierdzenie, z którym najlepiej się 
identyfikujesz. Jeśli utożsamiasz się z obydwoma, wybierz to, 
które twoim zdaniem jest trafniejsze.

 1 1 PUNKT Mam naturalny talent, jeśli chodzi o wpływanie na innych.
0 PUNKTÓW Nie umiem zbyt dobrze wpływać na ludzi.

 2 1 PUNKT Pokora jest nie dla mnie.
0 PUNKTÓW W gruncie rzeczy jestem dość nieśmiałym człowiekiem.

 3 1 PUNKT Chętnie podejmuję ryzyko, niezależnie od sytuacji. 
0 PUNKTÓW Zazwyczaj postępuję dość ostrożnie.

 4 0 PUNKTÓW Czasem, kiedy ludzie prawią mi komplementy, wstydzę się. 
1 PUNKT Wiem, że jestem dobrym człowiekiem, bo wszyscy mi  

to mówią.

 5 0 PUNKTÓW Przeraża mnie myśl o przejęciu władzy nad światem.
1 PUNKT Gdyby władza nad światem spoczywała w moich rękach, 

byłby on lepszym miejscem.

 6 1 PUNKT Jestem w stanie wyłgać się z każdej sytuacji.
0 PUNKTÓW Staram się akceptować konsekwencje swojego 

zachowania.

 7 0 PUNKTÓW Wolę wtopić się w tłum.
1 PUNKT Lubię stać w centrum.

Otoczeni przez narcyzów
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Test: czy jesteś narcyzem

 8 1 PUNKT Zostanę człowiekiem sukcesu.
0 PUNKTÓW Nie myślę aż tak o sukcesie.

 9 0 PUNKTÓW Nie jestem lepszą ani gorszą osobą od większości ludzi.
1 PUNKT Myślę, że jestem niezwykłą osobą.

10 0 PUNKTÓW Nie mam pewności, czy sprawdziłbym się w roli lidera/
liderki.

1 PUNKT Postrzegam siebie jako dobrą liderkę/dobrego lidera.

11 1 PUNKT Jestem pewny/pewna siebie.
0 PUNKTÓW Chciałabym/Chciałbym być bardziej pewna/pewny 

siebie.

12 1 PUNKT Lubię mieć władzę nad innymi.
0 PUNKTÓW Nie mam nic przeciwko wykonywaniu rozkazów.

13 1 PUNKT Myślę, że łatwo jest manipulować ludźmi.
0 PUNKTÓW Nie odpowiada mi manipulowanie innymi.

14 1 PUNKT Domagam się szacunku, na jaki zasługuję.
0 PUNKTÓW Zwykle spotykam się z szacunkiem, na jaki zasługuję.

15 0 PUNKTÓW Nie lubię pokazywać swojego ciała.
1 PUNKT Lubię odsłonić trochę ciała.

16 1 PUNKT Czytam z ludzi jak z otwartej księgi.
0 PUNKTÓW Czasami trudno mi zrozumieć ludzi.

17 0 PUNKTÓW Jeśli czuję się kompetentna/kompetentny, chętnie biorę  
na siebie podejmowanie decyzji.

1 PUNKT Lubię brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

18 0 PUNKTÓW Chciałbym /chciałabym być po prostu szczęśliwy/
szczęśliwa.

1 PUNKT Chcę coś osiągnąć w oczach świata.

19 0 PUNKTÓW W moim wyglądzie nie ma nic specjalnego.
1 PUNKT Lubię na siebie patrzeć.

20 0 PUNKTÓW Staram się nie mówić o wszystkim, co robiłem/robiłam.
1 PUNKT Zwykle opowiadam o wszystkim, co robiłem/robiłam,  

jeśli tylko mam ku temu okazję.
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21 1 PUNKT Zawsze wiem, co robię.
0 PUNKTÓW Czasami nie jestem pewny/pewna, co robię.

22 0 PUNKTÓW Czasami, wykonując jakieś zadanie, jestem uzależniony/
uzależniona od innych.

1 PUNKT Rzadko jestem zależny/zależna od innych, kiedy załatwiam 
jakieś sprawy.

23 0 PUNKTÓW Zdarza mi się opowiedzieć dobrą historię.
1 PUNKT Wszyscy lubią słuchać moich historii.

24 1 PUNKT Dużo oczekuję od innych.
0 PUNKTÓW Lubię robić coś dla innych.

25 1 PUNKT Nie będę zadowolony/zadowolona, dopóki nie dostanę 
tego, na co zasługuję.

0 PUNKTÓW Odbieram nagrodę, kiedy mi się trafi.

26 0 PUNKTÓW Komplementy wprawiają mnie w zakłopotanie.
1 PUNKT Lubię słuchać komplementów.

27 1 PUNKT Mam silną wolę.
0 PUNKTÓW Władza dla samej władzy mnie nie interesuje.

28 0 PUNKTÓW Nie interesują mnie nowe trendy ani moda.
1 PUNKT Lubię inicjować nowe trendy i modę.

29 1 PUNKT Lubię patrzeć na siebie w lustrze.
0 PUNKTÓW Niespecjalnie interesuje mnie patrzenie na siebie 

w lustrze.

30 1 PUNKT Naprawdę lubię być w centrum.
0 PUNKTÓW Będąc w centrum, czuję się niekomfortowo.

31 1 PUNKT Mogę żyć tak, jak chcę.
0 PUNKTÓW Ludzie nie zawsze mogą żyć tak, jak chcą.

32 0 PUNKTÓW Bycie autorytetem niewiele dla mnie znaczy.
1 PUNKT Ludzie zawsze rozpoznają mój autorytet.

33 1 PUNKT Wolę być liderem/liderką.
0 PUNKTÓW Nie ma dla mnie znaczenia, czy jestem liderem/liderką, 

czy nie.
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Test: czy jesteś narcyzem

34 1 PUNKT Będę wspaniałą osobą.
0 PUNKTÓW Mam nadzieję, że odniosę sukces.

35 0 PUNKTÓW Ludzie czasem wierzą w to, co im mówię.
1 PUNKT Mogę sprawić, by ludzie uwierzyli we wszystko.

36 1 PUNKT Denerwuję się, gdy ludzie nie zauważają, jak wyglądam.
0 PUNKTÓW Nie mam nic przeciwko niknięciu w tłumie.

37 1 PUNKT Jestem urodzonym liderem/liderką.
0 PUNKTÓW Przywództwo to umiejętność, której rozwój wymaga 

dużo czasu.

38 1 PUNKT Chciałbym/Chciałabym, żeby ktoś napisał moją biografię.
0 PUNKTÓW Nie lubię, kiedy ktoś z jakiegokolwiek powodu węszy 

w moim życiu.

39 1 PUNKT Jestem zdolniejszy/zdolniejsza od innych.
0 PUNKTÓW Dużo mogę się od innych nauczyć.

40 0 PUNKTÓW Jestem prawie taki sam/taka sama jak wszyscy inni.
1 PUNKT Jestem niezwykłą osobą.

Łączna liczba punktów: 

Przykłady Punkty

Amerykańscy studenci (Raskin i Terry, 1988) 15,6 

Dorośli Amerykanie (Pinsky i Young, 2009) 15,3

Amerykańscy celebryci (Pinsky i Young, 2009) 17,8

Ile masz punktów? Mogę zdradzić, że sam zdobyłem 14, co 
plasuje mnie w  gronie niemalże wszystkich innych. Żeby 
zostać sklasyfikowanym jako narcyz, trzeba zdobyć ponad 
25 punktów. Jeśli skończysz z wynikiem 30 punktów, możesz 
być pewny, że znajomi uważają cię czasem za dość wnerwia-
jącego. Masz ich ponad 30? Hm. Nie sądzę, żebyś tyle zdobył. 
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Otoczeni przez narcyzów

Powód jest prosty: naprawdę trudno mi uwierzyć, że praw-
dziwy narcyz odpowie szczerze na te pytania.

Zwróć proszę uwagę, że test należy traktować tylko jako 
wskazówkę. Jedynie specjalnie przeszkolony psycholog może 
stwierdzić, czy naprawdę jesteś narcyzem lub narcyzką.
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Więcej o książce przeczytasz tutaj.
Mogą zainteresować Cię również:

Sprawdź nasze NOWOŚCI 
Zapraszamy na wielkalitera.pl 
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