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Care sunt profesiile cu cei mai multi psihopati.
Directorii executivi conduc topul
In Manualul de Diagnostic si Statistica al Tulburarilor Mentale, al American
Psychiatric Association, o personalitate psihopata este definita ca avand un
emfatic, grandios simt al sinelui si o abilitate spre a manipula oamenii, cu
toate ca un diagnostic nu este atat de simplu de stabilit, scrie Business Insider,
potrivit Mediafax.
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Lucrul pe care psihopatii tind sa il aiba in comun este cariera pe care o urmeaza. Este foarte
probabil ca multi dintre acestia sa se afle in pozitii de conducere “din cauza”, pe de o parte,
“datorita”, pe de alta parte, cruzimii, carismei si lipsei de frica.
Sunt foarte priceputi sa ia decizii rapide, dar nu atat de buni in profesii precum asistenta medicala
sau terapie, care implica empatie.
Psihologul si scriitorul britanic Kevin Dutton, specializat in sudiul psihopatiei, spune ca “psihopatii
functionali isi folosesc personalitatile detasate, ferme si carismatice pentru a reusi in societatea
de masa”. Acesta a realizat in cadrul cartii sale “The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies,
and Serial Killers Can Teach Us About Success” o lista a tipurilor de meserii care atrag cei mai
multi psihopati. Topul celor 10 cariere alese de psihopati este intocmit in ordinea popularitatii.

Pe locul 10 se afla functionarii publici. Ce a atras foarte tare atentia a fost ca in 2014 oficialii din
guvernul britanic au luat in calcul recrutarea de psihopati tocmai pentru “a pastra ordinea”,
deoarece sunt “foarte buni in momente de criza” si “nu au sentimente pentru altii, nici cod moral si
tind sa fie foarte inteligenti si plini de logica”.
Functionarii publici sunt surclasati de bucatari, pentru ca in bucatarie guverneaza haosul, iar
psihopatii fac fata cu brio acestuia. Multi care sufera de aceasta tulburare mintala nu sunt
predispusi in a-i rani pe altii, deci cutitele nu ar trebui sa reprezinte o problema pentru ceilalti.
Veteranul FBI Joe Navarro a explicat ca unele dintre motivele pentru care o cariera clerica ar fi
vanata de persoanele psihopate ar fi ca organizatiile religioase au nevoie de oameni care sa-si
poata exploata semenii, astfel ca locul opt este ocupat de cariere in cadrul institutiilor religioase.
Pe locul sapte se afla politistii. Lucratorii in politie sunt supusi unor situatii de criza intense si
periculoase, iar calmul psihopatilor ii califica pe acestia pentru un job in cadrul fortelor de ordine.
Unele dintre punctele forte ale unui jurnalist sunt sarmul, concentrarea, intelegerea si ferocitatea,
in special cand deadline-urile se apropie sau cand trebuie sa obtina informatii. Dar acestea sunt
si atribute ale psihopatilor, ceea ce claseaza meseria de jurnalist pe locul sase in acest top.
Chirurgia, inca un domeniu preferat de psihopati, ocupa locul cinci. Fara sa ne gandim la un
apetit pentru sadism, calmitatea, precizia si rezistenta la stres de care dau dovada acestia si
faptul ca medicii chirurgi trebuie sa ia zilnic decizii rapide si dificile face ca cei cu aceasta
tulburare sa se priceapa in meserie.
Cu totii am interactionat la un moment dat cu agenti de vanzari. Ei ocupa locul 4 in acest top,
date fiind inabilitatea psihopatilor de a lucra in echipa, dar si dorinta de a castiga din ce in ce mai
multi bani cu ajutorul abilitatilor proprii, promovarea personala lipsita de jena sau abilitatea de a
fura si a insela.
Personalitatile media se afla pe locul trei. intr-un job care necesita o mare atentie a publicului,
psihopatii, cu narcisismul lor caracteristic, sunt infiltrati destul de bine. in plus, pentru a lucra in
mass-media e nevoie de asemenea de calm in fata presiunii.
in "Confessions of a Sociopath: A Life Spent Hiding In Plain Sight", autoarea M.E. Thomas,
autoproclamata sociopat, sustine ca fiind avand aceasta tulburare a ajutat-o sa fie un avocat mai
bun. Trasaturile psihopatice cum ar fi increderea de sine ridicata, sangele rece si sarmul ar putea
fi la indemana avocatilor, ceea ce face avocatura al doilea domeniu cu cei mai multi psihopati.
in sfarsit, locul unu este ocupat de directorii executivi ai marilor companii. Aici, tacticitatea in fata
haosului reprezinta unul dintre atributele care ii califica pe psihopati pentru aceste functii. Uneori,
acestia creeaza dezastru in randul competitorilor doar pentru a parea pe pozitii cand ceilalti,
competitia, se zbat sa iasa din situatii problematice.
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