
Luksus dnia codziennego, to po prostu umiejętność celebrowania zwykłych czynności i dodawania do nich 
odrobiny magii. To zdolność do pobudzania wszystkich zmysłów. Kwestia poszukiwania piękna i sensual-
ności w życiu, jedzeniu, naturze, muzyce, rytuałach, wystroju domu, ludziach i modzie. 

Sztuka uwodzenia najważniejszej osoby w życiu, czyli - CIEBIE. 

Pisałam kiedyś o tym jak nauczyć się doceniać małe przyjemności. Z luksusem dnia codziennego jest podob-
nie, z niewielkim wysiłkiem możemy go sobie sami stworzyć. 

Codzienny, prosty i delikatny luksus (nie mylić z przepychem), wnosi do życia piękno i radość zupełnie 
niezależnie od naszych zarobków, miejsca zamieszkania czy sytuacji życiowej. To coś, co możemy osiągnąć 
bez większego problemu.  

Codzienny luksus wiąże się przede wszystkim, z podjęciem świadomej decyzji, o wybieraniu jakości ponad 
ilością. O szukaniu własnego stylu, zamiast ślepego podążania za modą. O własnoręcznym tworzeniu swo-
jego ogniska domowego i jego rytuałów. O stawianiu dobrze spędzonego czasu ponad wszystko inne. 

Poniżej znajdziesz 15 pomysłów na to jak wprowadzić luksus dnia codziennego do swojego życia.

1.  Poranek bez pośpiechu. 
Warto wstać chociażby 15 minut wcześniej, żeby później nie biegać po domu w szaleńczym pośpiechu. Jeśli 
Ci się uda, wykonaj choć pięciominutową gimnastykę. Zaściel łóżko, odsłoń okna, przewietrz sypialnię. 
Wpuść pierwsze promienie słońca do swojego domu. 

Jeśli wcześnie zaczynasz pracę/szkołę, dobrym pomysłem może być przygotowanie niektórych rzeczy już 
poprzedniego dnia wieczorem, takich jak chociażby ubrania czy śniadanie. Trochę więcej pisałam na ten 
temat w 6 ułatwiających życie nawyków organizacyjnych.

2. Zacznij dzień od śniadania.
Podstawą udanego dnia jest porządne śniadanie. Nie ważne czy będzie to owsianka, kanapki, jajka na be-
konie czy pieczeń z dzika - postaraj się zjeść je w spokoju i bez pośpiechu.

Przed śniadaniem polecam wypić wodę z sokiem z cytryny. Stawia na nogi tysiąc razy lepiej niż kawa.
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“Kocham luksus. a LUKSUS polega nie na bogactwie i ornamentach, ale na braku wulgarności.”
„Niektórym wydaje się, że luksus to przeciwieństwo biedy. Ale tak nie jest. To przeciwieństwo bezguścia” 

- Coco chanel
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3. Luksus jedzenia w domu. 
Jedząc w domu masz bezpośredni wpływ na jakość i smak swoich posiłków. Jeśli gotowanie nie jest Twoim 
konikiem, poszukaj sobie łatwych przepisów (na blogu znajdziesz całą masę śmiesznie prostych przepisów). 
Odkryj przyjemność jedzenia i gotowania według własnych potrzeb i smaków. Jeśli to możliwe - staraj się 
jeść w towarzystwie. Niech wspólne posiłki staną się małym, codziennym rytuałem. 

Wybieraj produkty dobrej jakości. Często lepiej jest kupić mniej pełnowartościowego produktu niż kilo-
gramy taniego substytutu. 

4. Dbaj o ładne nakrycie stołu.
Na pewno wiesz, że “jemy oczami”. Jedzenie cieszy nas nie tylko z tego powodu, że jest pyszne, ale również 
dlatego, że pięknie wygląda. Przyjrzyj się eleganckim, drogim restauracjom. Nieskazitelny obrus, piękna 
zastawa, serwetki, żywe kwiaty to ich cechy charakterystyczne.

Na taki sam luksus możesz pozwolić sobie w domu. Nakrywaj do stołu do każdego posiłku. Używaj ser-
wetek, korzystaj ze swoich ulubionych naczyń i zastawy. Wszystkie te rzeczy mają sprawić przyjemność 
właśnie Tobie, a nie gościom, którzy odwiedzą Cię raz na kilka tygodni. Nie trzymaj skarbów w szafie, ciesz 
się nimi codziennie. 

5. Czas na herbatę/kawę.
Anglicy mają swój tea time, którym warto się zainspirować. Możesz wyznaczyć sobie jakąś określoną godz-
inę w ciągu dnia i “spotykać się” wtedy z resztą domowników na kawie czy herbacie. 

Rozwijając rytuał - możecie sobie postanowić, że raz na tydzień czy co 2 tygodnie przeniesiecie swoje 
kawowanie do jakiejś kawiarni. Równie dobrze możesz wykorzystać to jako czas dla siebie- -udaj się na 
takie posiedzenie sama, uzbrojona w książkę, gazetę, pamiętnik, cokolwiek co sprawia Ci radość i w ciekawy 
sposób zajmuje czas. 

6. Dbaj o ubrania które nosisz “po domu”.
Nie zachowuj się jak Pani Dulska i nie ubieraj się tylko dla innych. To że jesteś w domu, wcale nie oznacza, 
że musisz wyglądać jak kopciuszek. Przejrzyj swoją garderobę, pozbądź się rzeczy które są dziurawe, brudne, 
zmechacone lub rozciągnięte. Nie dość że niepotrzebnie zajmują nam miejsce w szafie, to na pewno nie 
dodają nam uroku. W domowym zaciszu też można wyglądać elegancko.

7. Zwróć uwagę na bieliznę i piżamy.
To że zwykle ich nie widać, nie oznacza, że mogą być byle jakie i zniszczone. Stopniowo wymieniaj swoje 
zasoby, postaw na kilka wygodnych i dobrych jakościowo biustonoszy. Świadomie wybieraj materiał z jak-
iego wykonana jest Twoja bielizna.

Dokładnie to samo dotyczy piżam. Spanie w wyciągniętej koszuli starszego brata lub męża, od czasu do cza-
su może być fajne, ale na pewno nie na co dzień. Zadbaj o swoją kobiecość i postaw na ładne, dobrej jakości 
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piżamy. Wcale nie musisz rzucać się na koronki, swój własny styl możesz mieć również w sypialni. 

8.   Spędzaj czas na dworze.
Nic tak pozytywnie nie wpływa na nasze samopoczucie jak słońce i świeże powietrze. Znajdź choć kilka 
minut na codzienny spacer. Czytałam kiedyś, że aby utrzymac odpowiedni poziom witaminy D w orga-
nizmie, powinniśmy spędzać na słońcu co najmniej 30-40 minut dziennie. 

Jeśli pogoda na to pozwala, przenieś się ze swoją kawą i prasówką na taras, podwórko lub do parku.

9. Dbaj o swoją skórę. 
Zainwestuj w kosmetyki dobrej jakości, dopasowane do Twojej skóry. W sklepach i drogeriach proś o prób-
ki, żeby wypróbować kilka różnych produktów i wybrać ten najlepszy. 

Uporządkuj swoje kosmetyki w łazience czy na toaletce. Zadbaj o to, by codzienna toaleta była dla Ciebie 
wspaniałym doznaniem zmysłowym. 

10. Żyj w zgodzie z własnym harmonogramem.
Nawet jeśli ogólnym zwyczajem jest wychodzenie gdzieś w piątek, wcale nie oznacza, że Ty też musisz. 
Jeżeli wolisz zostać w domu z książką, to właśnie to rób. Masz ochotę wyjść do klubu, kina czy teatru we 
wtorek? Czemu nie. 

Wszyscy piją kawę rano, a Ty wolisz wieczorem? Nie przejmuj się i rób tak, jak nakazuje Ci Twój orga-
nizm. Jeśli jesteś rannym ptaszkiem - zrywaj się o świcie i pracuj rano. Typ sowy - pośpij sobie bez wyr-
zutów sumienia, wszyscy wiemy, że w nocy to nadrobisz.

Rób wszystko we własnym rytmie i niczym się nie przejmuj. 

11. Przestań być ciągle zajęta/y. 
Bycie zajętym wcale nie świadczy o naszej pracowitości czy produktywności. Bardziej o niezorganizowaniu. 

O tym jak osiągnąć więcej, robiąc mniej już pisałam, podrzucałam tam również darmowy planer do wydru-
kowania. 

Czas spędzony na odpoczynku zwiększa naszą kreatywność i niesamowicie podnosi jakość życia. 

12. Dbaj o odpowiednią ilość snu.
Wstawaj i kładź się spać codziennie o podobnej porze, tak jak Ci wygodnie. Postaraj się o te 7-8 godzin snu 
dziennie.

Dbaj nie tylko o ilość ale i o jakość snu. Używaj pięknej i pachnącej pościeli, śpij w ładnej piżamie. Przed 
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zaśnięciem przewietrz sypialnie i przeczytaj chociaż kilka stron książki - pomoże Ci to odprężyć umysł po 
całym dniu. 

Staraj się wyłączyć komputer czy telewizor chociażby godzinę przed snem. Pozwól organizmowi się wy-
ciszyć. Możesz postawić na odprężająca sesję jogi i ciepłą kąpiel. 

13.   Zrób sobie domowe spa.
Znajdź czas by zrobić sobie manicure i pedicure z prawdziwego zdarzenia. Może być w domowym zaciszu, a 
jeśli lubisz - udaj się do kosmetyczki.

Raz na jakiś czas zafunduj sobie chwilę dla siebie i swojego ciała. O tym jak zrobić domowe SPA już pisałam. 

Zadbaj o luksusową oprawę łazienki - świece, muzyka, pachnące olejki. Super będzie, jeśli uda Ci się zaan-
gażować swoją drugą połowę i namówić ją do zrobienia masażu relaksujacego :) 

14.   Kup świeże kwiaty, świece zapachowe i olejki.
Nic tak nie ożywia wnętrza jak świeże kwiaty. Nie tylko pięknie pachną, ale i cudownie wyglądają. Możesz 
zdecydować się na cięte, możesz również postawić na doniczkowe, te kwitnące. Świetnie poradzą tu sobie 
chociażby storczyki. 

Postaraj się wprowadzić więcej zieleni do swojego domu, dobrym pomysłem mogą tu być świeże zioła. 
Oprócz ładnego wyglądu i zapachu, są też doskonałym dodatkiem do potraw. O aranżacjach stołu z ud-
ziałem ziół już było. O tym jak zrobić domowy, ziołowy ogródek również. 

Przyjemny zapach do domu możesz wprowadzać również za pomocą odświeżaczy i świec zapachowych - te 
drugie dodatkowo wprowadzają ciepły nastrój. Pamiętaj jednak, by przy ich zakupie wybierać te z natural-
nymi olejkami. 

15.   Doceń to, co masz na miejscu.
Czyli tak zwane - myśl globalnie, kupuj i działaj lokalnie.

Kupuj warzywa od małych sprzedawców, zwłaszcza wtedy, gdy wiesz skąd pochodza produkty. 

To samo tyczy się podróży, często siedzimy w domu, mówiąc że nie stać nas na dalekie wycieczki, podczas 
gdy cała masa ciekawych rzeczy do zobaczenia jest tuż pod naszym nosem. Albo powiedzmy w promieniu 
do 50 km, a to jeszcze nie koniec świata. 

Odwiedzaj małe, lokalne restauracje i kawiarnie - często znajdziesz w nich rzeczy zdecydowanie lepsze, niż 
te proponowane przez sieciówki. 


