
Van abban valami ősellent-
mondás, hogy a mai narcisztikus 
korunkban, amikor minden 
az önérvényesítésről és az 
önös érdekekről szól, nem 
jutunk hozzá saját legbelsőbb 
vágyainkhoz. Néha olyan 
távol kerülünk tőlük, hogy 
az ellenkezőjét tesszük annak, 
amit szeretnénk. Holott aki 
ezekre képes figyelni, az képes 
lassítani is, talán nem marad 
le a saját életéről.
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FOLYTATÁS 
A KÖVETKEZŐ OLDALON

A gyerekeim még ösztönösen ellenállnak a gyorsításnak. 
Ezt különösen reggelente állapítom meg rezignáltan, ami-
kor egyre dühödtebben követelem tőlük, hogy most már 
keljenek föl, szedjék össze az előszobában szanaszét he-
verő cuccaikat, húzzák fel végre a cipőjüket, pulóverüket, 
és induljunk, mert le fogjuk késni a pontban hét óra nyolc 
perckor induló HÉV-et. Marci, a legkisebbik szokott hama-
rabb kivánszorogni a szobájából, de még leheveredik  
a nappaliban a kanapéra, és vagy összekucorogva próbál 
kicsit pihengetni, vagy zoknihúzás közben mereng bele  
a puszta levegőbe, úgy, hogy a zokni egyáltalán nem ke-
rül fel a lábára. Én titkon tudom, hogy valójában ő a nor-
mális, hogy az embernek ez a rendes reggeli tempója... 
De azt is, hogy baj lesz abból, ha elkésik az iskolából.

Nagyjából ez az ellentmondás kíséri végig a mindennapi 
életünket. Tudjuk, hogy másképp kellene, mégsem vagyunk 
képesek másképp csinálni. Nehéz megmondani, hogy a kül-
ső kényszerek miatt van ez így, vagy azért, mert már el is  
felejtettük, mi volna az, ami nekünk igazán jó volna, és ha  
lehetne másképp, akkor azt hogyan is kellene csinálni. 

AKI LASSÚ, AZ LÚZER?
Aki tartani akarja a tempót, az élethossziglan tanul, aki 
tartani akarja a tempót, az több vasat tart egyszerre a tűz-

ben, aki nem akar lemaradni, az évszakonként cseréli le  
a ruhatárát, az mindig megfelel a munkahelyi követelmé-
nyeknek, nem késik, és időre adja le a vállalt munkáit.  
Az elvárások halmazát ráöntjük a gyerekeinkre is, mert 
úgy gondoljuk, nem maradhatnak le a többiekhez ké-
pest, abból ugyanis megintcsak baj lesz... Ezért a gyere-
keink különórákra járnak, angolra legalább, de edzésre, 
korrepetálásra és talán valami zenére is. Ráadásul egyre 
hamarabb kell megtanulniuk mindent. Mi még gimnázi-
umban kezdtünk el ismerkedni az egyenlet fogalmával,  
a mai gyerekek azonban már felső tagozatban. Fizikából 
és kémiából pedig a középiskolákban olyasféle dolgokat 
oktatnak, amilyeneket korábban csak az egyetemeken. 

Számtalan más példát hozhatnánk arra, hogy miféle 
csatornákon kell/ene még gyorsabban reagálnunk, cse-
lekednünk. Itt vannak például az SMS-üzenetek, amelyek 
rövidítései kezdenek hasonlítani a hieroglifákhoz, és 
gyakran felérnek egy keresztrejtvénnyel. A megfejtés 
ugyanis csak akkor egyszerű, ha már hozzá vagyunk 
edződve ehhez a nyelvhez. Idemásolok néhány jellegze-
teset: „Szasz. Mond+ tesódnak, h Lkéne vinni az állomás-
ra 1 óra mlva. Fnts lenne. Thx.” (azaz: Szia, mondd meg a 
tesódnak, hogy le kéne vinni az állomásra egy óra múlva. 
Fontos lenne. Thanks, azaz, köszönöm.) „eBdLTl már? 

mama üzeni, h 1él nálunk. ojat csin amit xerecc. vmi rán-
tott cucc.” (azaz: Ebédeltél már? Mama üzeni, hogy egyél 
nálunk. Olyat csinál, amit szeretsz. Valami rántott cucc.) 
„Várom a .határokat. rem vhova csak felvesznek. tiszta 
ideg vok.” (azaz: Várom a ponthatárokat. Remélem, vala-
hova felvesznek. Tiszta ideg vagyok.) 

Persze megítélés kérdése, hogy melyikfajta üzenetet 
egyszerűbb és gyorsabb megírni vagy elolvasni. A ma-
gam fajta X generációs számára könnyebb a rövidítések 
nélküli változat..., de az biztos, hogy a fiataloknak az én 
tempóm már lassú, unalmas és talán leginkább korszerűt-
len. Ez számomra azt üzeni, hogy végül őket sikeresen 
hajszoljuk bele valamibe, egy olyan világba, amelyet  
lassan mi már nem is értünk. Aztán kérdés, ki hogyan 
boldogul hosszú távon ezzel a gyorsulással. Egy fiatal – 
egyébként jól képzett –, munkanélkülivé lett ismerősöm 
panaszkodott a múltkor, hogy a barátai gyakran a lúzer-
ségével szembesítik. Azzal, hogy bezzeg nekik három-
négy munkájuk is van egyszerre, ezért telik arra, hogy 
külföldre járjanak, és ő talán biztosan nagyon elront vala-
mit. Az én fiatalember ismerősöm azonban egyáltalán 
nem vágyik arra, hogy három-négy munka között vergőd-
jön egyszerre, sőt arra sem, hogy olyan munkahelye  
legyen, ahol teljesíthetetlen elvárások halmazában kell  
működnie. Ezért hagyta ott a korábbi állását is...

Én meg azon morfondírozom, hogy valóban ez a két 
választásunk van-e: az, hogy vagy több munkahelyünk is 
van, és éjt nappallá téve, megfeszítve dolgozunk, vagy ki-
szállunk a mókuskerékből, és akkor előbb-utóbb a sem-
mi közepén találjuk magunkat. Lehet-e egyáltalán lassíta-
ni úgy, hogy közben folytatjuk az eredeti életünket, és 
nem megyünk el vidékre kecskét tenyészteni?

ÉLETEMET ÉS VÉREMET
– Az én nemzedékemben tömegek panaszkodnak arról, 
hogy a munkahelyükön nem mernek nemet mondani, 
mert félnek attól, hogy elveszítik az állásukat – mondja 
Egyházyné Tóth Andrea viselkedéselemző, autogén tré-
ner. – Nagyon sokakat elbocsátottak az elmúlt években, 
de a munka mennyisége ugyanannyi maradt. Amit koráb-
ban többekkel végeztettek el, azt most kevesebb ember-
nek kell megcsinálnia. Ezért, akinek munkája van, erőn 
felül dolgozik, életét és vérét kell áldoznia a havi fizetésé-
ért, mert ha nemet mond, nagyon könnyen pótolható, 
százak állnak sorban az állásáért. Közben a tömegterme-
lés, a munka specializálódása miatt még az értelmiségi 
munka is bürokratizálódott; sok benne a rutinfeladat,  
kevés lehetőséget ad az önkifejezésre. A nagy egészet,  
feladataink végső értelmét nem láthatjuk, ezért a munká-
ban megszűnik a sikerélmény, és ez tovább növeli azt az 
érzést, hogy robotokká lettünk. 

Modern életünk egyik nagy ellentmondása, hogy egy-
re több a gép például a háztartásunkban, amelyek elvileg 
megkönnyítik a munkánkat, és lerövidítik a háztartásra 
fordítandó időt, csakhogy minden gépnek meg kell ke-
resni az árát, ezért túlórázunk, másik állást vállalunk. Így 
nincs idő friss ételt készíteni, a gyereknek nincs idő tortát 
sütni a születésnapjára, ezért meg kell rendelni, nincs idő 
piacra járni, ezért fagyasztott zöldségeket kell venni – és 
ez az, ami végül is mozgásban tartja a fogyasztói társa-
dalmat. Ehhez aztán társul a média, a reklámok vágykel-
tő, fogyasztásra serkentő hatása. Minden hitelreklám  
a család, a ház, az autó és a kutya álomképével kezdő-

dik, és akinek ez nincs, az kevesebbnek érzi magát. Eze-
kért a javakért lassan belehajszoljuk magunkat valamibe, 
hiteleket veszünk föl, aminek meg kell keresni a kamatait, 
és az életünk alig lesz élhető. Leginkább azért, mert sem-
mire sem marad idő, ami igazán feltölthetne bennünket. 
Az időhiány pedig gyakorlatilag egyenlő a stresszel, ami-
nek az egészségünkre gyakorolt káros hatásáról már na-
gyon sokat tudunk.

– Főiskolás koromban kerültem Budapestre – meséli 
Krajcsó Nelli kommunikációs szakértő, a Slow Budapest 
Mozgalom vezetője. – Ez tempóban, zajban egészen más 
léptékű világ, mint a vidéki, és engem különösen megvi-
selt. Szokatlan volt a napi többórás utazás, az állandó ro-
hanás, amelybe nem fért bele már a reggeli sem. Amikor 
elkezdtem dolgozni, akkor különösen felgyorsult az élet, 
nem tudtam, meddig maradok benn a munkahelyemen, 

A slow life mozgalom, a slow food mozgalomból ered. Képviselőik kezdetben 
a gyorséttermek elleni tiltakozásukat akarták kifejezésre juttatni. 1986-ban 
egy olasz gasztroíró, Carlo Petrini fejébe vette, nem hagyja, hogy a római 
Spanyol Lépcsőnél az egyik gyorséttermi hálózat újabb üzletet nyisson. 
Küzdelme nem volt hatástalan, ugyanis három évvel később, 1989-ben 
megszületett Párizsban a slow food alapdokumentum, amely a gyorsétter-
mekkel és a „műanyag” ételekkel szemben az ízek és az étkezés élvezetét,  
a helyi termelők támogatását hirdette. Azóta a világ több országában, 
Norvégiában, az USA-ban, Németországban – még a túlgyorsult Japánban  
is – közösségbe szerveződtek e filozófia követői, és a lassúság eszménye az 
élet más területére is kiterjedt. Az utazás, a gyereknevelés, a médiafogyasz-
tás, a design terén is más értékeket helyeztek előtérbe, a gyorsaság helyett  
a minőség került középpontba. A slow life mozgalom így egyre közelebb 
jutott a zöld mozgalmakhoz is, hiszen amit mi magunk otthon állítunk 
elő, az kevésbé szennyezi a környezetet, és valószínűleg sokkal 
nagyobb értéket is képvisel. A slow design már egy emberközpontú 
világba helyez bennünket, helyi alapanyagokból dolgozik, és 
hangsúlyos az alapanyagok újrahasznosítása is. Az „Élj lassan 
mozgalma” másképp képzeli a munka világát is. Az ennek szellemében 
épülő cégek emberközpontúak, és hosszú távra terveznek, megadják 
a szükséges időt az ötletek kidolgozásá-
ra, a termékek kifejlesztésére és  
a magabiztos döntések meghozatalára. 
Eredményorientált, de a folyamatokat 
már minket figyelembe véve alakították ki: 
rugalmas az időbeosztás, és a megbeszélések 
csak a legszükségesebb esetekben, s a lehető 
legrövidebb ideig tartanak. Olyan hely, ahol  
a munkavállaló személyes és szakmai céljai 
egyensúlyban vannak; az elsődleges 
elvárás a kreativitás, amelyet nyu-
godt, inspiráló, kiegyensúlyozott, 
lassú környezet kialakításával 
segít a vállalat.

EGYHÁZYNÉ 
TÓTH ANDREA 

VISELKEDÉSELEMZŐ, 
AUTOGÉN TRÉNER

A FÉKEZÉSművészete
A SLOW LIFE MOZGALOM

„Valóban ez a két választásunk van? Az, hogy  
több munkahelyünk is van, és éjt nappallá téve, 
megfeszítve dolgozunk, vagy kiszállunk  
a mókuskerékből, és akkor előbb-utóbb a semmi 
közepén találjuk magunkat. Lehet egyáltalán 
lassítani úgy, hogy közben folytatjuk  
az eredeti életünket, és nem megyünk el  
vidékre kecskét tenyészteni?”
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mikor milyen új feladat szakad rám, ezért gyakorlatilag 
percről percre éltem. Naphosszat ültem a monitor előtt, 
ott is ebédeltem, közben kétféle e-mailt írtam, és gyakori 
volt, hogy a telefon is csörgött közben. Esténként gyors-
étteremben kajáltam, és nem volt időm a kikapcsolódás-
ra. Másfél év után, 24 évesen a szervezetem jelzett. Volt 
olyan, hogy idegi alapon megsüketültem, a sok beáramló 
ingert nem tudta már befogadni az agyam, ezért úgy rea-
gált a szervezetem, hogy egyszerűen nem hallottam a fü-
lemre, ami sokszor sodort vicces helyzetekbe. A gyom-
rom felmondta a szolgálatot, és álmomban csikorgattam  
a fogamat. Rájöttem, hogy ha nem akarom teljesen tönk-
retenni magam, akkor változtatnom kell. Felmondtam,  
és elkerültem egy sokkal nyugalmasabb munkahelyre.  
A slow mozgalommal egy magánéleti és egy munkahelyi 
válság során találkoztam, és rögtön azt éreztem, életem-
nek ezt a vállalhatatlanul gyors tempóját le kell lassíta-
nom. Mert ha nem teszem, egyszerűen nem lesz hosszú 
távon fenntartható az életem. Apránként kezdtem el vál-
toztatni a szokásaimon, és nagyon hamar igen sok pozitív 
változást érzékeltem. 

A pszichológusok régóta tudják, hogy képesek va-
gyunk több dolog közt megosztani figyelmünket, de ez 
hosszú távon kimerítő, ezért mindig, amikor ilyesmire 
kényszerülünk, akkor túlfeszítjük magunkat. Személyiség-
függő, hogy pontosan mennyi ingert tudunk befogadni és 
értelmezni egyszerre. Az extrovertált, kifelé forduló em-
berek többet, gyorsabban, az introvertált, befelé forduló-
ak kevesebbet, lassabban. Ebben szerepe van genetikai-
lag öröklött tényezőknek és annak is, hogy mennyi inger 
ért minket gyerekkorunkban. Nagyon fontos, hogy éle-
tünk első három évében beszéljenek hozzánk, legyen 
elég lehetőség a mozgásra, hogy az agy és az idegrend-
szer kellőképpen fejlődhessen. Az idegrendszer kisebb 
mértékben még felnőttkorban is képes alkalmazkodni  
a külső körülményekhez, a követelményeknek megfelelő-
en alakulni. Ezért elképzelhető, hogy a mai nemzedék 
már gyorsabb információfeldolgozásra képes, de az el-
mélyült munkához nekik is időre van szükségük, és nagy 
kérdés, hogy az állandó hírdömping ezt egyáltalán lehe-
tővé teszi-e számukra. Mert egyes dolgokban előrébb  
járhatnak, miközben más dolgokban lemaradnak. Nagy-
Britanniában a lemaradóknak hozták létre közkeletű ne-
vén a Facebook-klinikát, ugyanis a számítógép előtt ülő  
fiatalok sok mindenben hátrányba kerülnek, a komputert 
bámulva ugyanis nem fejlődik a mozgásuk, az idegrend-
szerük, nem tudnak szemkontaktust tartani, és a kapcso-
latépítő képességeik is sokkal rosszabbak. Kínában is 
működik már internetelvonó-klinika, az USA-ban pedig 
praktizálnak úgynevezett cyberpszichológusok. 

– Nelli története is jól mutatja, ahhoz, hogy lelassuljunk, 
meg kell tanulnunk a stresszkezelést – mondja Egyházy-
né Tóth Andrea. – A stresszkezelés egy lehetséges mód-
ja az autogén tréning, ez egy relaxációs módszer, amely 
csökkenti a stressz fizikai, szellemi és lelki tüneteit is, köz-
vetetten emberi kapcsolatainkra is jó hatással van. Az au-
togén tréning segít hozzáférni saját belső erőforrásaink-
hoz. Ez a kikapcsolódásnak egy viszonylag független 
módja, hiszen, ha már egyszer megtanultuk ezt a mód-
szert, akkor gyakorlatilag bárhol, bármikor alkalmazhatjuk 
önállóan, nem kellenek hozzá olyan speciális körülmé-
nyek, mint meditációs zene, füstölő és csend. Az AT  
a szervezetet izgalmi állapotból nyugalmi állapotba  

KIS LÉPÉSEKBEN
– Az életem átalakítását egészen kis lépésekkel kezdtem – magyarázza 
Krajcsó Nelli. – Az étkezés volt az első, ami átalakult. Először is, elhatároz-
tam, hogy nem eszem a monitor előtt, leülök az asztalhoz, és rászánom az 
étkezésre az időt. Kijárok a piacra, és lehetőleg a reggelimet meg a  vacso-
rámat is magam készítem. A munkát fókuszáltan végzem, egyszerre csak 
egyvalamit, ami nyugodt, „slow” állapotot feltételez. Közben nincs faceboo-
kozás, chat és és kattintgatás. Esténként „kikapcsolt állapotban” vagyok, 
ilyenkor nincs internet, telefon, de még televízió sem. Így jut idő olvasni, fel-
töltődni. Az átalakulás második fázisában elkezdtem jógázni, mert ez men-
tálisan is kikapcsol. A hétvégéket pedig a szabadban töltöm, lehetőleg bará-
tokkal. Mindez nagyon egyszerűnek tűnik, de valójában óriási tudatosságot 
feltételez. Minden egyes pillanatban értenünk kell ugyanis, hogy mi az, ami 
igazán örömöt szerez, mi az, ami tényleg boldoggá tesz bennünket, és mi 
az, amit csak azért csinálnánk, mert mindenki ezt csinálja. A mintakövetés 
vágya ugyanis óriási bennünk. Ez életünk átalakításának egyik legnagyobb 
nehézsége. De ha nincs meg bennünk ez a tudatosság, és különösen, ha 
nincs internettudatosságunk, akkor bele lehet ebbe veszni. Mindenki meg 
szokta kérdezni, hogyan lehet ezt az életet összeegyeztetni a munkával. 
Erre az a válaszom, hogy az én esetemben a fókuszáltságnak és a kiegyen-
súlyozottságnak a munkában is nagyon hamar megmutatkoznak az előnyei. 
Sokkal hatékonyabb lettem, és alkalmasabb arra, hogy kreatívabb megoldá-
sokra találjak. Ma már nem harcolok az idővel, van módom a gondolkodás-
ra, arra, hogy átgondoljam a céljaimat. Mindezt nem az életem drasztikus 
átalakításával értem el, hanem kis lépésekben. Nagyon sokan csatlakoztak 
közben az általam indított Slow Budapest Mozgalomhoz. Ma már közösen 
gondolkodunk azon, mi lenne jó, hogyan lehetne az életünk lassabb és ki-
egyensúlyozottabb. Most például a karácsonyi őrület átformálásán gondol-
kodunk, azon, hogyan élhetnénk ezt meg az eddigieknél sokkal lassabban. 
Erre a munkára tettem fel az életem, olyannyira, hogy ma már slow-work 
téringeket szervezek munkavállalóknak és munkáltatóknak is. A lassulás 
ugyanis a munkában az ideális tempó megtalálását jelenti, és ha ezt sikerül 
elérnünk, akkor sokkal hatékonyabban dolgozhatunk.

KRAJCSÓ NELLI 
KOMMUNIKÁCIÓS 
SZAKÉRTŐ

MEGNÖVELT ANTIOXIDÁNS-TARTALOM 

HIRDETÉS

kapcsolja át egy lazító szöveg segítségével, ame-
lyet magunkban ismételgetünk. Ilyenkor az izmok 
ellazulnak, az agy úgy érzékeli, hogy nincs ve-
szély, ezért a vegetatív idegrendszer áthangoló-
dik, oldódik a szorongás, a szervezet nyugalmi  
állapotba kerül. Stresszcsökkentő hatásán túl, 
könnyebben fogadunk be és idézünk fel informá-
ciókat, kreatívabbak leszünk. 

Életünk lelassításához azonban más, egészen 
egyszerű dolgokat is meg kell/ene tennünk.  
Az első például, hogy aludjuk ki magunkat, de 
legalább ennyire fontos, hogy valamit rendszere-
sen sportoljunk, és keressünk örömteli tevékeny-
ségeket. Érdemes a kommunikációs és a konflik-
tuskezelő képességünkön is javítani. De talán 
ennél is lényegesebb, hogy ne akarjunk mindent, 
a tökéletes helyett elégedjünk meg az elég jóval, 
és próbáljuk meg csökkenteni fogyasztói/anyagi 
vágyainkat. Nem biztos ugyanis, hogy hosszú  
távon jól járunk, ha újabb és újabb munkákat vál-
lalunk valamiféle előrejutás reményében, mert  
a gyorsulás nem hagy időt és teret arra, hogy  
a valódi érzelmi szükségleteink kielégülhesse-
nek. Nem marad lehetőségünk a baráti, családi 
kapcsolatok ápolására, arra, hogy saját belső igé-
nyeinket feltárjuk, és ezek szerint éljünk.

Rist Lilla

APRÓ ÖTLETEK 
• tömegközlekedés helyett sétáljunk minél többet, vagy üljünk biciklire
• néha érdemes felfelé nézni – a városi házak homlokzataira és a graffitikre
• üljünk ki a parkba, és figyeljük az embereket
• kutassuk fel a város legjobb croissant-ját/ fagylaltját, csokiboltját stb.
•  beszélgessünk a kofákkal a piacon, és bátran elegyedjünk szóba az utcán 

is az emberekkel
•  keressük meg a számunkra legszebb helyet a városban, és randizzunk  

ott a barátainkkal
•  hétvégére ne tervezzünk semmit, kezdjük egy hosszú, kényeztető  

reggelivel, és folytassuk a napot a hangulatunk szerint


