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YAZAR HAKKINDA

Neil Somerville, dört yaşındayken bir yığın kömür üzerinde oy-
nayan kedi yavrularını görmeye götürüldü ve bir tanesini almasına 
izin verildi. Gözüne takılan, siyah-beyaz muhteşem tüylere sahip 
bir kedi oldu. Kedisine Roly ismini verdi. Neil’in kedilere olan 
sevgisi, onların kişiliğini ve ne kadar özel olduklarını keşfetmesi 
işte o zaman başladı. Daha sonra Neil’in çocukları kendi siyah-
beyaz kedileri Smartie’yi aldıklarında tarih kendini tekrarladı ve 
Smartie ailenin en yeni üyesi oldu. Bu tüylü kedi arkadaşlarımızın 
sunduğu sevinci ve gösterdikleri bilgeliği gözlemledi ve bu sayede 
Kedi Kafası ortaya çıktı.

Doğu inançlarına ve geleneklerine ilgi duymanın yanı sıra, 
Neil aynı zamanda olumlu düşünmenin gücüne inanıyor. Otuz yıl 
boyunca çoksatar listelerinden inmeyen Your Chinese Horoscope 
kitabının ve Your Chinese Horoscope for Each and Every Year  
ile The Answers kitaplarının yazarıdır. 

Kedilere ek olarak, seyahat etmekten ve haiku yazmaktan 
hoşlanıyor.

Neil, eşiyle birlikte İngiltere’nin Berkshire kontluğunda yaşı-
yor. İki yetişkin çocuğu ve Lily isminde bir kedisi var. 



Bu kitap kedilere ithaf edilmiştir.
Roly’ye, Smartie’ye, Lily ve Harry’ye,
Bakımını üstlendiğiniz kedinize ya da 

tanıdığınız herhangi bir kediye...
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GİRİŞ

Kedilerin hayatımızda özel bir yerleri vardır. Yakınlıkları, 
zarafetleri, yoldaşlıkları ve kişilikleriyle bize büyük sevinçler 
yaşatabilir, birçok açıdan bizi eğitebilir ve hayattaki önemli şeyleri 
bize hatırlatabilirler. Kişisel gözlemlerimiz ve onlarla geçirdiği-
miz zaman, kedilerin kendilerine has özellikleriyle ve eşyaları 
kullanma becerileriyle, büyük birer bilge olduklarını gösterir.

Devam eden sayfalarda kedilerden ilham alınmış 60 ders bu-
lacaksınız. 

Bu derslerin keyfini çıkarın ve dersler üzerine biraz düşünün. 
Umarım kedilerden esinlenerek derlenmiş bu dersler sizi ve ha-
yatınızı zenginleştirir. 
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D EŞA R J 
O L M A K

“Durup dururken delirmiş gibi bir yöne doğru koşturup 
sonra bir anda duran yavru bir kedi oldukça dikkat 

çekicidir.”

AGNES REPPLIER
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Kedilerin merak uyandıran davranışlarından biri de aniden, 
odanın içinde baş döndürücü bir hızla tur atmaları, normal halle-
rine dönmeden önce bir yönde, sonra diğer yönde kontrolsüzce 
koşturmalarıdır. 

Kedilerin bunu yapmalarının bir nedeni, özellikle uzun bir 
süre hareketsiz kaldıklarında içlerinde biriken enerjiyi dışarıya 
atmaktır. Bizim de bazen böyle zamanlarımız olabilir. Bazı günler 
o kadar az hareket ederiz ki vücudumuzda biriken enerji bizi hu-
zursuz eder. Hatta bazen o kadar rahatsız eder ki geceleyin rahat 
bir uyku bile uyuyamayız. Kediler gibi biz de fazla enerjimizi dı-
şarı atmalı, deşarj olmalıyız. Yürüyüşe çıkmak, egzersiz yapmak, 
kendimizi yoracak aktivitelerde bulunmak genellikle kendimizi 
daha rahat ve stresten arınmış hissetmemizi sağlar.

Bir kedi gibi deşarj olmak için fiziksel aktiviteler yapmak 
faydalı olabilir. 
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E N  İYİSİNİ 
A R A M A K

“Yemeğini tabakta ya da gazete kâğıdında yemek bir 
kedi için tatsız bir seçenek olabilir. Onun yerine lezzetli 

yemeğinin tadına yumuşak bir minder ya da ipek bir İran 
halısı üstünde varmayı severler.” 

MARGARET MENSON
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Kediler her zaman en iyisini isterler. Önlerinde farklı kedi 
maması seçenekleri varsa genellikle daha lezzetli içeriğe sahip 
olan daha pahalı markayı tercih ederler. Evde de en sevecekleri 
şeyleri ararlar. Yumuşak bir yastık olsun, özel bir yatak ya da rahat 
bir yer olsun, kediler ne istediklerini iyi bilirler... Ve genellikle 
rafine zevklerin peşindedirler.

Kediler gibi, bizim de en iyiyi aramamız ve o her neyse pe-
şinden gitmemiz gerekir. İster kalite ya da lüks ister fazladan 
zevk ve konfor sağlayacak seçenekler olsun, en iyisini aramak ve 
imkânımız varsa o seçenekte karar kılmak kendimizi bir anlamda 
ödüllendirmek gibidir. 

Mümkün olduğunda bir kedi gibi olun ve kalitenin tadını çı-
karın. Bunu hak ediyorsunuz!
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R A H A T L I K
“Kısa bir uykunun çare olamayacağı kötü gün yoktur.”

CARRIE SNOW
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Kedilerin en büyük zevklerinden biri de şekerleme yapmaktır. 
Kediler birkaç dakikalığına sıcak bir ateşin başında ya da bir 
bahçenin güneşli tarafında kıvrılıp uyuklamaya bayılırlar. 

Bu, bizim de hayatımıza uygulayabileceğimiz bir davranış 
aslında. Gün içinde birkaç dakikacık da olsa dinlenmek, kendimizi 
daha iyi hissetmemizi sağlayabilir. Ya gürültüden ve etraftaki 
koşuşturmadan uzaklaşabileceğiniz ve bir süre gözlerinizi dinlen-
direbileceğiniz sessiz bir yer bulun ya da eğer ortamınız müsaitse 
kısa bir süreliğine uzanın. Böyle kısa bir ara vermek daha iyi 
hissetmenizi, yenilenmenizi ve daha üretken olmanızı sağlayacak. 

Bir kedi gibi olun ve fırsatını bulduğunuzda şekerleme yap-
manın tadını çıkarın.
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S E S SİZ 
G Ö Z L E M

“Kediler, farkında olduğumuzdan daha fazla şeyi 
akıllarından geçiren gizemli bir topluluktur.”

SIR WALTER SCOTT
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