"Webloggende zenuwelijders"
Therapie voor webloggende zenuwelijders van de bovenste plank en andere kneusjes uit luiletterland. Het
onrustbarend ziek makende weblogwezen voor leken verklaard door pastoraal medewerker fred
"voelmeflappies" van der wal
Hoe moeten wij de webloggende zenuwelijder verklaren van uit zijn existentiële noodzaak broodzaak om
al zenuwelijdend door het leven als "Rebel Without A cause" op de krukken van het geschreven woord dat
immer ontoereikend is te gaan met webloggen tot ie een ons weegt, desnoods tot in de late uren onder het
genot van een of meer kruiken zeer oude genever met als ondertafel gebeuren een ouwe lamme hond?
Hoe groot is het verschil niet tussen een doorgaans gezonde en een permanent persisterende zieke
weblogger annex zenuwebal.
Een overmaat van nachtelijk webloggen tot in de wee wee hours verzwakt de zenuwen en veroorzaakt de
zogenaamde zenuwachtige serviele nervositeit met haar onnoemelijk veelzijdige gevolgen voor de lijder
zelf en zijn omgeving. Deze gevolgen uiten zich doorgaans telkens op een andere huiveringwekkende
manier.
Eerst treedt een grote mate van prikkelbaarheid in die in korte verergert naarmate het ziekte proces voort
schrijdt.
Een lijder c.q. lijdster aan het nerveuze weblogwezen syndroom is een zenuwachtig persoon van de
manlijke of vrouwelijke kunne. Zo iemand geraakt bij het minste of geringste aangelegenheid in heftige
toorn, agressie of verdriet en wordt het niet alleen huilen met de lamp op maar hij of zij wordt dan ook nog
onvriendelijk en heftig jegens anderen en is altijd slecht gehumeurd.
Dit kan zo ver gaan dat dit tiepe zenuwelijdend weblogger/weblogster door anderen gemeden gaat worden
en in een kwade reuk komt te staan.
De normale weblogger daarentegen, zoals Isis Nedloni en Fred van der Wal, ook wel een leuk duootje
genoemd of 2 culturele bloedgabbers zullen tegen malkander zeggen: zoon kwaadaardig iemand moesten
wij maar eens links laten liggen in afwachting van betere tijden tot de bitterballen gaar zijn en de bakken
friet ons toelachen als wij de Prosecco, Pumanto of Roze sjampie ontkurken.
Bij zoon kwaadaardig nerveuze persoon gaat echter zijn kwaal dikwijls gepaard met een paranoïde inslag ,
seksjuwelen deviaties, gefixeerdheid op de geslachtsdelen in soms zulk een hoge mate dat de manlijke
lijder in iedere vrouw bij het Nordic Walken denkt een kut op twee benen te zien.
Een gereformeerde multi sessie therapeut uit Leeuwarden met homosuwele inslag zei mij eens in
vertrouwen dat hij de laatste tijd op straat geen vrouwengezichten meer zag maar alleen kutten koppen.
Ik vroeg hem geïnteresseerd of hij daar een cursus voor had en of je van die klup lid kon worden. Tevens
ging bij hem een overgevoeligheid van de gehoorzenuwen gepaard met zijn temporaine gekte. Hij hoorde
mensen niet meer zinnen uiten maar dacht dat zij alleen maar klaarkomkreten uitten als hij de weg naar
morgen vroeg.
Het harde ratelen van een pneumatische boor of een zestonige claxon van een Old Timer voelde hij als
een zware lichamelijke pijn die door zijn ballen heen als een bliksemschikt de trottoirtegels in sloeg.
Het kan zelfs voor komen in ernstige gevallen dat het luid spreken van een dominant mans persoon hem,
zoals de volkmond zegt "gelijk op de zenuwe slaat".
Hoe verre deze storingen van het gehoor en de gehoorzenuwen uitgebreid zijn en doorgeslagen,
observeert men in de kliniek dat in de medische bladen.
Herriestoppers en oordoppen worden aangeraden om het aantal decibels terug te brengen. Ook zijn er
moderne, computer gestuurde geluidsremmers die de geluidsgolven compenseren door een anti geluid in
wisselende frequentie te produceren.
Onnodig te vermelden dat men dan een rugzak aan electronische geluidsapparatuur op de rug met zich
mede sjouwt en in het openbaar vervoer gemakkelijk in conflict komt met de medereizigers doordat de
zenuwelijder te veel plaats in neemt in een overvolle coupé.
Een begeleidend verschijnsel van de zenuwzwakke weblogger zijn zonderlinge angsttoestanden,
pleinvrees en arachnofobie of veelvuldig en dwangmatig masturberen, toestanden die de doorsnee
webloggende zenuwezwakke aan zijn computer buro plotseling zonder enige aanleiding overkomen,
waardoor hij als een razende het toetsenbord beroert en bijna automatisch als in een trance toestand een

weblog produceert dat anti Fred van der Wal (genie) is gericht.
Deze toestanden kunnen zich vergeren tot pleinvrees of dwangmatig weblogs wild typen die als kut op Dirk
slaan en bij sommige versmade vrouwen ontaarden in het in psychiatrische kringen overbekende Trut von
Troje syndroom.
Dit stadium kan zulk een ernstige vorm aan nemen dat de lijder niet meer een druk verkeerspunt durft over
te steken of tunnels vermijdt en zich onprettig voelt in grote mensenmassas die bedriegend op hem af
komen. Veelal gaat dit stadium gepaard met zware epileptische aanvallen, duizeligheid, demonische
razernij, schuimbekken, schuttingtaal uiten en voortdurend vuilbekken, vloeken, zelf mutilatie, suicide
pogingen.
Vele zenuwelijdende webloggers kunnen niet langer alleen in huis of in een kamer zijn, want zij menen
aangevallen te worden door een groep demonen die het op de webloggende zenuwelijder hebben
voorzien en hem influisteren moorden te plegen of tot potloodventen te bewegen.
Elke ware zenuwelijdende maar ook normale weblogger heeft wel te lijden aan buien van bovenaardse
geilheid, verstrooidheid, geheugenzwakte, vernielzucht, agressie hetgeen hem in het zakenleven bij het
uitoefenen van bepaalde beroepen grote nadelen kan toebrengen waardoor ontslag onvermijdelijk is.
(wordt vervolgd)
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