
 

www.patientervaringsverhalen.nl 

 

Deni Iseli: Wijsheid als HSP met dissociatie 

In eigen beheer, 2021 ISBN: 9798479238420 

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), hoog sensitief persoon (HSP), burn-out, narcisme, 
Emoties, persoonlijke relaties, familie verhoudingen, Perspectief Patiënt 

Over het boek: 
Ik ben, als HSP, opgegroeid in een gezin met de aanwezigheid van de psychische 
aandoeningen PTSS, (open en verborgen) narcisme, codependentie, gaslighting 
(geslepen manipulatietechniek van verborgen narcisme) en TPS. Het gevolg van dit 
pathologisch narcisme is een burn-out, dissociatie, hypoglykemie alsook concentratie- 
en geheugenstoornissen. Het is voor mij persoonlijk gebleken dat al mijn gezinsleden en 
mijn tweede ex-echtgenoot uit Algerije heel anders zijn dan de indruk die ze wekken. 
Mijn tweede ex-echtgenoot uit Algerije had er geen moeite mee om een schijnhuwelijk 
(nephuwelijk) te gebruiken voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning en een 
Nederlands (Europees) paspoort. Veel mensen gebruiken hun positieve kanten om de 
zwakke kanten van andere mensen te ontdekken om die mensen te misbruiken in hun 
eigen voordeel en ten nadele van die andere mensen. Het lijkt erop dat dergelijke 
mensen genieten van de effecten van hun gedrag. De bovengenoemde psychische 
aandoeningen zijn overal aanwezig, in onze wereld van ongeveer 7 miljard mensen, 
zonder dat iemand het meteen merkt. Het gedrag van al mijn gezinsleden en mijn 
tweede ex-echtgenoot uit Algerije heeft mij ongelooflijk verbaasd. Ik merk dat veel 
mensen op een bepaalde manier en in een bepaalde mate de kenmerken vertonen van 
echoïsme als reactie op het gedrag van een narcistische persoon. Hoe meer ik ontdek, 
hoe groter mijn (levens)wijsheid is en hoe groter mijn geestelijke rijkdom is die mij helpt 
om de rest van mijn leven op een zo positief mogelijke manier te leiden. 
 
Over de auteur: 
Deni Iseli kwam er op haar vijftigste achter dat ze hoog-sensitief is. Ze is geboren in 
Indonesië en verhuisde later naar Nederland. Door haar gezinssituatie ontstond haar 
dissociatieve stoornis op een jonge leeftijd. Ze startte in 2015 met therapie en schrijft 
haar inzichten en ervaringen op.  
  
 


