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MacSkabölcSeSSéG

Gondolkodj és élj úgy, 
mint a macskád!
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Ziggynek,  
a macskámnak
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elôszó

Vannak napok, amikor semmi kedvünk munkába menni, 
híreket olvasni, szívünkre venni a világ gondját, és aggód-

ni a jövônk miatt. Sôt ahhoz sincs kedvünk, hogy véleményt 
mondjunk a nyugtalanító politikai reformokról, szakmai elô-
menetelünk vagy nyugdíjunk miatt aggódjunk.

Néha egyszerûen nincs kedvünk ahhoz, hogy állandóan  
a személyes problémákon rágódjunk, amikhez még szerette-
ink gondjai-bajai is hozzáadódnak. Néha azon is felesleges-
nek tûnik aggódni, hogy szegény bolygónkat megrövidítet- 
tük egy teli kád vízzel, vagy hogy nem étkezünk elég egészsé- 
gesen.

Néha csak ahhoz van kedvünk, hogy kiszálljunk mind-
ebbôl, hogy ezt az egészet elengedjük, és egy másodpercre fel-
lélegezhessünk.

Épp most fordultam hátra, és láttam, ahogy a macskám, 
Ziggy nesztelenül besurrant az irodámba. Kacsintva rám né-
zett, felugrott a íróasztalomra, és kényelmesen elterült a szá-
mítógépem billentyûzetén. Régebben, amikor még füzetekbe 
jegyzeteltem, volt egy kis közös rituálénk: amíg írtam, ô ha-
rapdálta a tollam kupakját. Ez volt a mi kis közös játékunk, 
ami mindig megnevettetett. Ilyenkor egyfelôl úgy tûnt, mintha 
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nagyon örülne annak, hogy írok, másfelôl pedig mindent meg-
tett azért, hogy megakadályozzon ebben. 

Eddig a finom kis tappancspofozgatásait vagy a térdem  
és a billentyûzet közt megtett sétáit csak játéknak értelmeztem, 
vagy annak könyveltem el, hogy simire vágyik.

De mi van akkor, ha ezzel valami mást is jelezni akart ne-
kem már évek óta? Például hogy: „Hé, nem akarsz lazítani egy 
percre?” Lazítani… Amikor a puha kis orrocskáját a nyakam- 
hoz érinti, nincs is kedvem azon stresszelni, vajon be tudom-e 
fizetni a számláimat, vagy hogy a következô tôzsdekrach miatt 
aggódjak...

Ô vajon foglalkozik ilyesmivel? 
Talán ez az a titok, amire már évek óta próbál rávezetni 

engem; hogy képes legyek lazítani, mindent elengedni egy kis 
idôre, és a lényegre, a jóllétemre koncentrálni, úgy tenni, mint 
ô. Úgy élni és gondolkodni, mint ô.

Teljesen evidens, hogy a macskák sokkal ügyesebbek az élet 
dolgaiban, mint mi. Miért ne vehetnénk példát róluk? Nyom-
ban el is kezdtem tanulmányozni, hogyan is mûködnek ôk,  
a macskák, figyelem a vágyaikat és az életstílusukat. 

Mindez itt volt a szemem elôtt, anélkül, hogy hosszú éve-
ken át észrevettem volna. 

Akár a szakmai, akár a magánéletünkrôl legyen szó, bôven 
van mit tanulnunk tôlük! 

Ebben a könyvben szeretném átadni nektek, hogyan lép-
jünk picit hátrébb a hétköznapokból, hogyan érezzük újra jól 
magunkat, és hogyan csaljunk mosolyt a saját arcunkra. 
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Milyen bölcs igazságokat ismer a macska? Mi az, ami a 
macskák viselkedésébôl inspirálhat minket? 

Mától fogva fogjuk fel az életet kicsit másképp! Gondol-
kodjunk és cselekedjünk macskaként! 
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