
Slow Down

КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА ЗАБАВЯНЕ НА 
ТЕМПОТО И ПОВЕЧЕ 

ПРИСЪСТВИЕ ТУК И СЕГА

Ф Е Р М А  B I O T I F U L



Лято е!
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ . . .

Има едно време от годината, което започва през 
юни и завършва някъде около 15 септември. 
Това време е най-щедрото - дните са най-дълги, 
слънцето е най-много, храната е в изобилие, 
забавленията са навсякъде, приятелите са 
наблизо. Това е лятото! И като знаем колко 
бързо изтича измежду пръстите, грабим от него 
с пълни шепи и бързаме да го оползотворим. 
Срещи с приятели и роднини от близо и далеч, 
пътувания, забавления с децата, организации, 
задължения, събития ...  

Но за да се насладим истински на красотата на 
лятото трябва да забавим темпото. Да спрем да 
бързаме и вместо това да започнем да гледаме, 
да чуваме, да усещаме. И да благодарим!  

Предлагаме ви няколко лесни идеи в тази 
посока, които се надяваме да ви вдъхновят. 



Създай си 
сутрешен 
ритуал
Лятото е чудесно време да започнеш да 
отделяш малко време само за себе си в 
ранните сутрешни часове. По-лесно е да 
се събудиш рано през лятото, когато 
тялото реагира на естествената слънчева 
светлина. Дръпни завесите преди сън и 
остави светлината да те събуди 15 
минути по-рано. 

Използвай това допълнително време, за 
да погледаш изгрева, за изпиеш чаша 
ароматно кафе на терасата, докато 
всички още спят. Вземи хладен душ, 
направи медитация или йога. Каквото и 
да избереш нека това бъдат неща, които 
обичаш да правиш, които те зареждат с 
енергия, успокояват съзнанието ти и те 
вдъхновяват за един прекрасен ден. 

Добро утро! 



Привързаността 
към нещата 
сама изчезва, 
когато 
престанете да 
откривате себе 
си в тях!  

ЕКХАРТ ТОЛЕ



Последното място на което искаш 
да прекараш лятото е вкъщи с 
парцала в едната ръка и с 
прахосмукачката в другата. Затова - 
разчисти дома! 

Махни всички онези джунджурии 
по секциите. Прибери килимите и 
пътеките. Отърви се от всички 
неща, които вече не използваш, 
редуцирай дрехите, обувките, 
играчките. Лятото прекарваме по- 
малко време у дома, затова разреди 
чистенето и бърсането и вместо 
това излез навън, поиграй си с 
вятъра.  

Понякога забравяме, че вещите са 
за това да служат на нас, вместо да 
взимат превес над нас и да 
ръководят живота ни. Разчисти 
дома си - освободи пространство!   
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Ангажирай 
се по-малко 
с дома



Кажи 
"Не, 
благодаря!"
Покани за сватби, градински партита, 
събрания в квартала и други летни 
ангажименти непрекъснато се борят  
за твоето внимание. Не е нужно 
да си навсякъде и да правиш всичко, 
което някой иска от теб, при това 
нямаш нужда от някакво фантастично 
извинение, за да се измъкнеш. 

Прекарай времето си с любимите си 
хора, посети места и събития, които ти 
харесват, наслади се на чаша вино у дома. 
Едно просто "Благодаря за поканата, но 
нямам възможност"  е напълно 
достатъчно. 



Лятото е прекрасно време да хвърлиш 
одеялото върху тревата или да се 
настаниш на шезлонга под чадъра и да се 
потопиш в някоя хубава книга.  

""Четенето е като да мислиш, като да се 
молиш, като да разговаряш с приятел, да 
изразяваш идеите си, като да слушаш идеи 
от други хора, като да слушаш музика, като 
да гледаш прекрасна гледка, като да се 
разхождаш по плажа."  

Разрови се в библиотеката или отиди до 
книжарницата, разпитай приятели какво 
напоследък ги е впечатлило в 
литературата и си подари хубава книга. 

Прочети 
хубава 
книга



Истинската цел 
е да виждаме 

нещата такива, 
каквито са и да 

оставим всичко 
да върви по своя 

път

ШУНРЮ СУЗУКИ



Пълноценната, прясна храна е по-евтина, 
по-достъпна и истински вкусна през 
лятото. Отиди на местните фермерски 
пазари в твоя град и разбери какъв вкус 
има истинския домат. Опитай някоя 
проста вегетарианска рецепта и се наслади 
на качествената, естествена храна. Най- 
добрият начин да се погрижиш за тялото и 
здравето си е като му осигуриш по-добра 
храна. 

Майкъл Полен дава две прости правила, 
които ще ти помогнат при избора: 
"- Яж храна. Не твърде много. Повечето да 
е растения.  
- Не яжте нищо, което твоята прабаба не 
би разпознала като храна." 

Снабди се 
с истинска 
храна



Свържи се 
с природата

Отиди на разходка в гората или тръгни 
по планинска пътека с децата, 
приятелите или други хора, които 
обичаш. Разтегни краката си, поеми 
дълбоко въздух и се възхити на 
невероятната зеленина и буйност на 
природата. Остави всичко зад себе си, 
докато вървиш по земята. Сред 
природата въздухът мирише различно. 
шумовете и гледките са нови и различни. 
Всяка стъпка сред природата ти дава 
възможност да се отърсиш от стреса и да 
се заредиш с положителни емоции и 
здраве. 



Ако искаш да се възползваш максимално 
от прекрасните летни вечери, остави 
телефона си у дома. Сериозно, излез без 
него и виж как всичко се променя - 
преживяванията са различни. Без 
постоянна телефонна връзка, без Google и 
Facebook, без да запаметяваш всичко на 
фотоапарата и без да проверяваш колко е 
часът, имаш възможност за истинска 
връзка с хората и света около теб.

Изключи се!



По един или друг 
начин всичко е 

свързано. Номерът 
е да видите как  

нещата се свързват 
и да ползвате тези 

връзки... 

ФРАНС ЙОХАНСОН



Има истинско вълшебство и магия 
в това да отглеждаш нещо растящо 
в земята. Никой не те предизвиква 
да отглеждаш цяла зеленчукова 
градина, напълно достатъчно е да 
засадиш само едно нещо. Нямаш 
нужда от впечатляващи умения в 
градинарството, които да са ти 
необходими за тази цел. Нуждаеш 
се само от искрено желание.  

Засаждането на семе или малко 
растение и отглеждането му за 
храна ще направи за теб много 
повече, от това просто да засити 
стомаха ти. Отгледаната от теб 
храна ще ангажира първо ума ти, 
защото ще имаш нужда от 
проучване кое, как се прави. После 
ще докосне твоето сърце, защото 
всичко за което се грижим 
завладява сърцата ни. Накрая това 
растение ще нахрани душата ти, 
заради усещането за чудо, което 
виждаш и от което си част. 

Колко много може да даде едно 
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Посади 
нещо



Има голяма разлика между това да живееш 
в миналото и само да го посетиш. И макар 
да е вярно, че истинския живот е в 
настоящето, има много ценни поуки, които 
трябва да се извлекат от миналото. Тези, 
които имат смелостта да зададат 
правилните въпроси за своето минало, са 
най-готови да живеят пълноценен живот в 
настоящето. 

Остави си малко време, за да размишляваш 
и да се поучиш от миналото си. Празнувай 
своите постижения, прости си грешките и 
недостатъците и бъди благодарен за 
всичко, което си преживял. Миналото до 
голяма степен е формирало това кой си 
днес и е допринесло да си тъй прекрасен. 

Върни се в  
миналото си



Вземи си 
почивка от 
ежедневието
Освободи си време!  
Ако си готов да се отървеш от рутината в 
ежедневието си и да се разделиш със 
списъка си със задачи, ще имаш повече 
време, за да се насладиш на значими 
преживявания, да опиташ нещо ново и 
различно, да преживееш приключение. 

Възстанови изгубената си способност да 
поспираш, да се помайваш и да се 
размотаваш.  
Лятото е време за бавни ястия, за 
провесени крака над водата, за взиране в 
звездното небе и мързеливи разходки. Без 
дневна програма, просто чиста радост. 

Научи се да култивираш Dolce Far Niente* 
- сладостта да не правиш нищо. Остави 
времето да те прегърне и пространството  
да се забави. 

*Из "Яж, моли се и обичай"



В превод този израз от латински 
означава „живей днес“ или ако трябва да бъдем 
съвсем буквални „откъсни деня, когато е 
узрял“. Мъдростта на Carpe Diem ни учи да се 
възползваме максимално от настоящия момент, 
защото той отлита и никога повече не се връща 
обратно. Затова живей с радост и благодарност, 
върви бавно, спирай за да помиришеш цветята, 
казвай "здравей" на хората, които подминаваш 
по пътя си. 

Как ще изживееш това лято? То така или иначе 
ще мине, но дали ще го забавиш, ще му се 
възхитиш или ще му се учудиш, ще му се 
насладиш и ще оцениш неговата скъпоценност, 
това зависи от теб. 

Slow down and Carpe diem! <3  

Carpe diem!  



Съществените 
истини в живота 
никога не са 
напълно нови за 
теб, защото на едно 
ниво дълбоко в 
себе си ти вече 
знаеш всичко! 

ЕКХАРТ ТОЛЕ


