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SLOW  kezdőknek
Frusztrál az élettempód, de 

nem tudsz teljesen belassulni? 
Segítünk megmutatni a Slow-

ból azokat az elemeket, amiket 
nagyon könnyedén be tudsz 
építeni a mindennapjaidba, 

mégis rengeteget jelentenek 
a testednek-lelkednek. 

Nagy Réka írása

Egyre több helyen készül már slow 
food, szerveznek meg úgy ételszál-
lítást, hogy az ebéded alapanyagai 
valóban csak a környékről származ-
zanak, és teremtenek meg a világon 
olyan „lassú kultúrát”, ahol minél 
több parkkal és bringás utakkal em-
berléptékűvé próbálják lassítani a 
városi lét tempóját. A slowba min-
den beletartozhat: a szórakozás, az 
evés, az utazás, a vállalati kultúra 
vagy akár a gyereknevelés is. Per-
sze nem kell azonnal olyan munka-
helyet keresned, ahol jóváhagyja a 
főnököd, hogy órákig ebédelj! Vagy 
ha többgyerekes anyukaként úgy 
érzed, egyszerűen még az is nagy 
kihívás, hogy egy reggel nyugodtan 
kávézz, nem fontos a slow számod-
ra megoldhatatlan elemeit alkal-
maznod ahhoz, hogy megismerd 
ezt a filozófiát. Most azokat az apró 
trükköket lestük el, amiket alkal-
mazva nem csak irigykedhetsz 
a mozgalom résztvevőire, hanem 
te is sokat tehetsz magadért.

Online időlimit
Délután hazaérsz, lerogysz a kana-
péra, kezedben egy okostelefon 
vagy egy tablet… Az idő csak repül, 
és te már ezerszer frissítetted 
a Facebookot. Hirtelen éjfél lesz, 

az sem tudod, hova tűnt az idő. 
Ismerős? Ne vond meg mindezt 
magadtól, de szabj magadnak idő-
határt, ha lehet, este 8-9 után már 
ne légy online. Nézz körül a köny-
vespolcodon, hátha találsz egy jó 
könyvet, amit már régen el szerettél 
volna olvasni. Az agyad ahelyett, 
hogy számtalan szétszórt, egymás-
tól független információt dolgozna 
fel, elmerül egy dologban. Az okos-
telefon sok mindenre jó, többek 
között persze ébresztésre is. 
De így hatalmas a kísértés, hogy 
elalvás előtt még lefusd a rutinkörö-
ket, például ránézz a levelekre, 
a Facebookra. Cselezd ki magadat, 
ne engedd be a hálóba telefont, 
használj újra ébresztőórát! 

Unitasking 
a multitasking helyett
Koncentráld a figyelmedet arra 
a dologra, amit éppen csinálsz. Így 
– akármennyire is hihetetlen, de – 
időt spórolsz magadnak, mert a mul-
titasking lassíthatja a gondolkodást. 
„Ha egy nagyobb, figyelmet igénylő 
feladatot kell elvégezned a munkahe-
lyen, a naptáradban előre jelezd ezt, 
hogy te is és a kollégák is lássák, 
elfoglalt vagy” – ajánlja Krajcsó Nelli, 
a Slow Budapest alapítója.

Nézz fel!
Hazafele sétálsz, és a cipőd orrát nézed? 
Emeld fel a tekinteted, és nézd meg jobban 
azokat az épületeket, amelyek mellett 
mindennap elmész. A házak homlokzata 
néha csodálatos meglepetéseket tartogat!

Bambulj!
Állsz a sorban, és az e-mailjeidet csekko-
lod? Ülsz a buszmegállóban, és épp re-
kordot próbálsz dönteni a kedvenc játé-
kodban? Tedd inkább zsebre, és bambulj 
helyette! A bambulás jót tesz, pihenteti 
az agyat, kikapcsol, időt ad arra, hogy 
a helyére kerüljenek a dolgok. 

Menj piacra!
Nagybevásárlást tervezel valamelyik 
hipermarketbe?n Irány inkább a piac! 
Hogy szombat reggel még a pénteki bulit 
hevered? Semmi gond, próbáld ki 
a Szimpla Vasárnapi Őstermelői piacot. 
A hely nappal is nagyon hangulatos, ihatsz 
egy kávét is a bevásárlás után, ráadásul 
szezonális termékeket fogsz kapni! Ha nem 
esik útba, találd meg a hozzád legközelebb 
található piacot: www.slowbudapest.com/
termeloi-piacok-budapesten/

Kapcsold ki 
az értesítéseket!
Ha a telefonod folyton izzásban van a különböző 
értesítésektől, akkor te sem fogsz tudni elszakadni 
tőle, és folyamatosan felesleges izgalomban ma-
radsz. Kapcsold ki az automatikus szinkronizációt, 
némítsd el az értesítési hangokat, hagyd a telefont 
a táskádban vagy a másik szobában. 

Legyél turista!
Próbálj meg úgy közlekedni, mintha először látnád a lakóhe-
lyedet, mint egy turista. Hétvégén ismerd meg a környék 
eddig még fel nem fedezett apró titkait. Meg fogsz lepődni, 
közvetlen lakókörnyezetedben is mennyi érdekesség lehet! 

Sétálj!
Mindig a legközelebbi menzán eszel a munkahelyeden, vagy a gép előtt? 
Nincs monitor előtt ebédelés vagy buszon reggelizés, ahogy meetingen 
uzsonnázás vagy rohanva kávézás sem! „Ezeket az időszakokat használd 
arra, hogy megpihensz. Menj a távolabbi étkezőhelyre, és sétálj egy kelleme-
set. Felfrissíti az agyadat, és még a lelkiismeret-furdalást is kiiktathatod, 
ha tudod, hogy ezzel az extra oxigénadaggal később kreatívabban 
és gyorsabban fogsz dolgozni” – tanácsolja Krajcsó Nelli. Ha hazafelé nem 
kell sietned, az utad egy részét, a szebbiket, sétáld le. Így a sport is megvan 
aznapra, a levegőn vagy, és a városoddal is ismerkedsz.

Hangolódj a napra!
Nincs időd arra, hogy 20 percig kor-
tyolgasd reggel a teádat, kávédat? 
Nem is kell. Az viszont fontos, hogy 
ülj le vele az asztalhoz akár 5 perc-
re. Ha lehet, nézz ki az ablakon, ha 
már süt a nap, szívd magadba a su-
garait. Ne olvass, ne nézegesd a le-
veleidet és a közösségi oldalakat. 
Hidd el, jobban fogod érezni magad.

Csend az autóban
Hazafelé mész kocsival? Egyszerűen ne nyomd meg 
a rádió bekapcsoló gombját. Furcsa lesz csendben 
utazni, de meglátod, hogy mekkora felüdülés, 
ha kiiktatod egy fél órára az infóáramlást. 

Még több érdekel?
Ha elgondolkodtál azon, hogy komolyabban foglalkoznál 

a lassítással, még jelentkezhetsz a Slow Budapest által 

szervezett Fenntartható Élet Programra. Azoknak szól, 

akik úgy érzik, szakmai segítséget vennének igénybe

a lassuláshoz, fejlesztenék az önismeretüket 

és a tudatosságukat. A lelassulást egy 6 lépéses, márciustól 

novemberig tartó programsorozat keretei között valósítják 

meg, havi találkozókkal, házi feladatokkal.
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