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PRZEDSŁOWIE

Kot jako mistrz

Nie trzeba d!ugo szuka", by natrafi" na poruszaj#ce opowie$ci 
o%kotach i%o tym, jakie maj# dla nas znaczenie. Ludzie od daw-
na postrzegali kota jako mistrza godnego na$ladowania. W%sta-
ro&ytnym Egipcie traktowano go jak zwierz' o cechach boskich. 
Egipcjanie i%Celtowie korzystali z% towarzystwa kotów przy po-
grzebach%– mia!y pomóc duszy przej$" dalej, a%tak&e !agodzi" &al 
po utracie bliskich.

W% starych nordyckich wierzeniach z% epoki &elaza koty mia-
!y znacz#cy status. By!y zabierane przez wikingów na statki, by 
zwalcza" gryzonie. D!ugo te& s!u&y!y jako inspiruj#ce i%medyta-
cyjne towarzystwo dla artystów, pisarzy i polityków.

Kot to ciekawskie zwierz' o%wyostrzonych zmys!ach. Instynk-
townie komunikuje swoje potrzeby i%zaznacza granice. W% $wie-
cie nieustannych impulsów i% ci#g!ych zmian kot reprezentuje 
ich przeciwie(stwo. Pod#&a wyra)nym rytmem, idzie za g!osem 
swojego serca. To co$, co dla nas, ludzi, jest teraz wa&niejsze ni& 
kiedykolwiek wcze$niej.

Jak wykazuj# badania naukowe, z%którymi si' zapozna!y$my, 
ju& sama obecno$" kota obni&a poziom stresu i%l'ku. Z%kolei mru-
czenie%– kolejna z%wyj#tkowych umiej'tno$ci kotów%– mo&e przy-
czyni" si' do obni&enia ci$nienia krwi oraz%zmniejszenia ryzyka 
chorób serca i%naczy( krwiono$nych zarówno u%kota, jak i%u%cz!o-
wieka.

W%ostatnim czasie koty s# coraz cz'$ciej przedmiotem docie-
ka( naukowych i%przed powstaniem tej ksi#&ki mia!y$my zaszczyt 
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spotka" si' z%wybitnymi badaczami tych zwierz#t pochodz#cymi 
z%ca!ego $wiata.

W% ksi#&ce prezentujemy poruszaj#ce historie znanych i% nie-
znanych mi!o$ników kotów, a% tak&e dzielimy si' w!asnymi do-
$wiadczeniami. *#czy nas – dwie &arliwe, zainteresowane zdro-
wiem dziennikarki i%pisarki – mi!o$" do kotów oraz% fascynacja 
wp!ywem, jaki maj# na ludzi. Spotkasz tu naszych cz!onków 
rodziny: birm' Borego i%bengala Cle' (Ulriki) oraz syberyjskie 
bli)ni'ta Mi' i%Magnuma (Cariny). Obie d!ugo towarzyszy!y$my 
ci'&ko chorym bliskim osobom i%mo&emy za$wiadczy", &e koty 
przynosz# ulg' i%lecz#. Fascynuje nas ich umiej'tno$" zachowania 
równowagi pomi'dzy dur a%moll &ycia.

Niektórzy mówi# na nas crazy cat ladies%– zwariowane kociary, 
poniewa& ch'tnie rozmawiamy i%o%naszych kotach, i%z%nimi. My 
jednak postrzegamy siebie raczej jako clever cat ladies!– m#dre 
kociary. Wiemy, &e poznaj#c i na$laduj#c te zwierz'ta z ich si!#, 
leczniczymi zdolno$ciami i kocim duchem, mo&emy si' nauczy", 
jak chroni" swoj# integralno$", rozkoszowa" si' chwil#, rozmy-
$la", oczyszcza", robi" miejsce dla zabawy i%rado$ci oraz%znale)" 
bardziej harmonijny rytm &ycia.

Kocie $cie&ki wskazuj# drog' do m#drzejszego i%bardziej har-
monijnego &ycia z%gwarancj# dobrych wibracji. Nazywamy to ko-
ci# si!# &ycia%– cat power.

Ulrica i%Carina
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 y Na !wiecie w" 2018 roku #y$o ponad 370 milionów kotów domowych 
i"wed$ug szacunków"– co najmniej równie du#o dzikich. Dla porównania 
liczba psów to mniej wi%cej 470 milionów (&ród$o: worldatlas.com, poli-
czono jedynie zwierz%ta domowe, bez dzikich psów). Jednak w"wi%kszo-
!ci krajów zachodnich to kot jest najpopularniejszym zwierz%ciem domo-
wym.

 y W" Szwecji jest oko$o 1,5 miliona kotów domowych w" porównaniu 
z"934" tysi'cami psów (wed$ug badania przeprowadzonego w" kwietniu 
2021 roku przez Novus, a"zleconego przez ubezpieczalni% zwierz't Agria 
i"Szwedzki Klub Hodowców)"– 19 procent szwedzkich gospodarstw do-
mowych posiada kota.

 y Stany Zjednoczone króluj' na li!cie krajów z" najwi%ksz' liczb' kotów 
domowych na !wiecie, tu# przed Chinami i"Rosj'. W"co trzecim amery-
ka(skim domu jest co najmniej jeden kot (w"wielu s' dwa), w"sumie jest 
ich tam prawie 100 milionów (wed$ug Statista). To trzykrotnie wi%cej ni# 
40"lat temu.

 y W"Unii Europejskiej Niemcy przoduj' w"kociej lidze z"populacj' 14,5 mi-
liona kotów, co oznacza, #e w"prawie co czwartym gospodarstwie miesz-
ka kot. We Francji jest ponad 13,5 miliona tych zwierz't, we W$oszech 
7,5"miliona, a"w"Wielkiej Brytanii co najmniej tyle samo. A"mówimy tu tyl-
ko o"kotach domowych. 

 y W"Turcji w"2020 roku #y$o ponad 4,1 miliona kotów. Najwi%ksze miasto 
kraju, Stambu$, znane jest te# jako „Miasto kotów” lub „Catstanbul”"– s' 
tam setki tysi%cy tych zwierz't. Mieszka(cy kochaj' swoje kociaki i"wysta-
wiaj' na ulicach miski z"karm' i"wod'.

 y W"Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, RPA i"w"wielu cz%!ciach Azji to pies jest 
cz%stszym zwierz%ciem domowym ni# kot, na przyk$ad Indie s' typowym 
psim krajem.
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