Проверете дали сте собственост на котката
Съобразяват ли се с котката когато си избирате приятели?
Увеличава ли се желанието Ви да прибирате котки в моменти на стрес?
Купувате ли повече от 20 кг котешка тоалетна на месец?
Чистите ли котешката тоалетна след всяко ползване? Чакате ли с лопатка в ръка
до тоалетната докато дойде момента за почистване?
5. Мислите ли, че е сладко котката да се катери по пердетата или да ближе
маслото?
6. Лъжете ли за броя на котките, които гледате?
7. Спите ли в една поза , за да не безпокоите котката?
8. Целувате ли котката по устата?
9. Давате ли на котката вкусотийки от масата с лъжица?
10. Седи ли котката до/на масата докато се храните?
11. Спи ли котката на главата Ви? Харесва ли Ви?
12. Имате ли повече от 4 отворени кутии котешка храва в хладилника?
13. Гледате ли тъпи реклами, защото котката е заспала върху дистанционното?
14. Мръзнете ли пред отворена врата докато котката реши дали ще излиза или не?
15. Правите ли подаръци на котката си за Коледа?
16. По-приятна ли е вечерта вкъщи, отколкото на кафе с приятели?
17. Изпращате ли картички за коледа с котета? Подписвате ли ги с името на
котката?
18. Отлагате ли оправянето на леглото докато се наспи котката?
19. Готвите ли на котката?
20. Когато излизате казвате ли на котката кога ще се приберете?
21. Стоите ли прав пред компютъра, защото котката е заела стола?
22. Мислите ли, че е по-важно да имате достатъчно котешка тоалетна отколкото
тоалетна хартия?
23. В магазина избирате ли първо котешка храна, след това човешка?
24. Отнема ли много време четенето на вестник, защото котката непрекъснато ляга
върху страниците?
25. Оставяте ли гардероба често отворен, защото котката е заспала вътре?
26. Готвите ли специална храна на котката за празниците?
27. Имате ли снимки на котето в телефона си, за да го показвате на познати и
колеги?
28. Когато в дома влезе нов човек представяте ли му котката по име?
29. Държите ли стари кутии, само защото котката обича да се крие в тях?

1.
2.
3.
4.

Резултати:
Ако сте отговорили с ДА на един или повече от въпросите, значи сте собственост на
котката?

