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OCZEKIWANIA VS
RZECZYWISTOŚĆ OSTATECZNE STARCIE

Uwielbiam Celeste Barber. Znasz jej zdjęcia? Celeste robi fotograficzne
komentarze do instagramowych zdjęć celebrytek. To takie dyptyki. Po
lewej celebrytka, po prawej Celeste. Kocham Celeste za jej poczucie
humoru i dystans i uświadamianie nam, że social media generują
psychozę tworzenia obrazów idealnego życia, do którego rzeczywistość
nijak nie chce się nagiąć.

Idąc tym tropem, chciałam podzielić się kilkoma faktami dotyczącymi 5dniowej szkoły “od kuchni” z intencją, żeby pokazać Ci, że wszystko ma
swoje zaplecze i poprosić Cię, żebyś pamiętała, że nawet latając wysoko
nie jest się całkiem odpornym na psikusy losu, ale można wychodzić z
tych psikusów obronną ręką.
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Oto moje ministudio z nieco
szerszej perspektywy. Łazienka
była najlepszym akustycznie i
oświetleniowo miejscem do
prowadzenia codziennych lajwów.
W wannie mieszkają zwierzęta
kąpielowe.
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A oto mała trajektoria psikusowa:
Niedziela, 3.06 - siadam do ustawienia automatycznej wysyłki maili w
moim “rewolucyjnym serwisie do email marketingu” (tak się reklamuje) i
się okazuje, że właśnie teraz mój wykupiony limit został przekroczony. O
trzy osoby. Mimo, iż mam wykupiony serwis do końca miesiąca, mam
nałożoną blokadę. Odblokowanie oznacza kupienie wyższego planu. 500
zł, wyskakuj Dutkowska. Myślę “zadzwonię do nich”. Jesteśmy kolegami,
ja i rewolucyjny serwis. Nie oznacza, że się kochamy, bo co chwilę mnie
irytują swoją beznadziejną obsługą klienta, ale nie ma ideałów. Zobaczę,
A NUŻ mogliby jednak mi odblokować dostęp. Te trzy osoby, co to jest,
umówmy się. Pracują w niedzielę do 21:00, tak mają napisane na stronie.
Więc dzwonię. I dzwonię. I dzwonię. Cisza.
Chwila namysłu. Ok, 500 zł. Nie mam tyle na koncie firmowym. Niech żyją
zatem przelewy eliksiry. Jest późno, północ. Serwis odblokowany,
ruszamy!
Poniedziałek, 4.06 - zaczyna się wspaniale - pojawiacie się na grupie i się
przedstawiacie. Jest pięknie. Ja doszlifowuję w trybie last minute stronę
lądowania nowej edycji, bo zostawiłam doszlif na ostatnią minutę.
Wieczorem moje dziecko zaczyna znienacka gorączkować.
Wtorek, 5.06 - Ups. Popłoch z rana. Młody ma gorączkę. Nie idzie do
przedszkola, tylko do babci, która musi zmienić swoje plany. Ale jest
dobrze zaopiekowany. Pod koniec dnia, z myślą o tym, że nie mam czasu
na pierdoły w stylu gotowanie, zamawiam makaron z owocami morza i
zjadam go na noc, bo moje dziecko wyjątkowo postanawia zasnąć o
22:40, a nie o 20:00.
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Środa, 6.06.2018 - budzę się wcześnie rano z objawami zatrucia, dopiero
po chwili znajduję winowajcę - to te owoce morza, te dranie! przesuwam
poranny lajw - młody już czuje się dobrze i w trakcie dnia skacze po mnie i
doprowadza mieszkanie do ruiny, a ja leżę na dywanie i ledwo żyję,
czasem jedynie sięgam po telefon i lajkuję Wasze posty, myślę o tym, że
rok temu myślałam o tym, żeby podczas kolejnej 5- dniowej stworzyć dla
siebie oazę spokoju, pozwalają na koncentrację, mieć zamówienie
jedzenie, pójść na masaż, do fryzjera, skupiać się tylko na tym, co się
dzieje w 5-dniowej …, po godzinie 17 po wypiciu 40 litrów wody czuję się
już znośnie i o 21 jest super lajw o najczęstszych błędach osób
początkujących (chyba powinna być też druga część pt. “notoryczne
błędy zaawansowanych”)
Czwartek, 7.06 - Małgosi Balickiej siada w kamienicy i w całej okolicy
prąd + coś nie zadziałało w ustawionych mailach i nie dostajecie porannej
wiadomości
Piątek, 8.06 - po lajwie miałam zamiar jechać do Warszawy na Latający
Krąg ze mną, wchodzę na stronę PKP i okazuje się, że nie ma biletów na
żaden pociąg, w żadnej z klas - jadę zatem szybko na dworzec, żeby
spróbować czy aby A NUŻ nie znajdzie się bilet. Znajduje się - w pierwszej
klasie. Pociąg się spóźnia. W moim przedziale jadą ludzie, którzy
zazwyczaj tak jak ja podróżują drugą klasą. Drą się przez telefon. Jeden
mężczyzna deklamuje Stepy akermańskie. Drugi własną poezję. Zamykam
oczy i wkładam do uszu słuchawki
Nie ma idealnych warunków, jedyne co można kontrolować to własna
postawa :)

