Ontvorming
Fun fact:
Samenvallen met de eigen vorm wordt gerekend
tot de hoogste vorm van geluk.
Het toeval wil dat voor ieder mens een geheel
eigen omtrek voorhanden is. Desalniettemin
blijkt een groot deel van de lokale (en ook de buiten-lokale) bevolking
aan ontvorming te lijden, wat door de werkgroep als volgt wordt omschreven:
Het chronisch onvermogen waar te nemen of structureel ontkennen
van de hoogstpersoonlijke omtrek. Dit kan leiden tot ernstige gevallen van
Verstandsverbijstering of bovennatuurlijk lang aanhoudend ongeluk.
In de volksmond ook wel eens vermomd als angst voor uw:
Raison d'être.
Of als u liever uit het oosten steelt uw:
Daseinsberechtigung.
Onderschat hiervan niet de gevolgen op uw omgeving.
Hoe herkent u de symptomen? Wees waakzaam voor:
doucheputjes vol uitgetrokken haren
dichtslaande zolderramen
plots slecht passende kleding
het niet ontsteken van kaarsen
afstoffen van yogamatten
leegvallen van claxons
ernstige scheld kanonnades
sedimentatie in uw schedelpan
Om nog maar te zwijgen van verslavingen van allerhande karakter.
Er zijn vele gevallen van zelfmedicatie, te weten:
verhoogde doses online coaching sessies
bovengemiddelde hoeveelheden afhaalmaaltijden
exorbitante daling in ledenaantallen
(een contra beweging op het rijzende aantal leden voor afgesloten haatfora)
sterk dalend aantal gezette stappen in gemeenschappelijke ruimtes
(wij houden dit bij met GPS data)
(wij weten niets af van uw prikgeschiedenis)
U wilt wat aan uzelf doen. Dat snappen we.
(u volgde ooit een cursus Afrikaans beeldhouwen bij een witte mevrouw die Marijke heet.
We weten dat u aan culturele appropriatie doet maar gunnen ook u de tijd dit te ontkennen.)
Het is oké. Niemand komt aan uw Oegandees houtsnijwerk of
synthetische dreadlocks. Daarvoor zijn we hier niet.

En daarbij, wordt zelfverkozen ontvorming
nog niet gezien als een volksziekte.
Er is hoop voor u.
'Is er dan niks aan te doen?'
hoor ik u denken
'Is er dan niemand die in actie komt?'
hoor ik u zeggen
Of wij bij de pakken gaan neerzitten
Natuurlijk
gaan wij niet bij de pakken neerzitten
We werken inmiddels aan ontvorming
Mijn team en ik hebben contact met de DSM om deze aandoening onder
de aandachtig te brengen en samen te werken aan een landelijk behandelplan.
Binnenkort liggen de flyers bij alle huisartsenposten.
De ontwerpen liggen inmiddels bij een drukker
en is zelf op innerlijke vakantie. Verkennen
van de eigen omtrek.

