Kissakuiskaajan tarinoita -Kissan silmät
Stephanie Davis tunnetaan kotiseudullaan Missourissa Kissakuiskaajana ja “Kissanaisena”.
Hän on koko elämänsä ajan tutkinut ja analysoinut kissojen käyttäytymistä ja kissojen
käyttämää ”puhetta”. Kissoilla ei ole varsinaista puhekykyä, mutta ne omaavat erittäin
monimutkaisia ääniä ja eleitä, joiden avulla ne voivat kommunikoida hyvin yksityiskohtaisesti
sekä ihmisten että toistensa kanssa. Tässä artikkelissa Stephanie kertoo kissojen
harjoittamasta silmäpelistä.
Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota kissasi silmien liikkeisiin? Kissat käyttävät kommunikoinnissaan
silmiään niin monin eri tavoin, että useimmat ihmiset eivät edes näitä eleitä huomaa. Annan teille
yksinkertaisen esimerkin. Oletko koskaan kutsunut kissaa luoksesi sen huomioidessa kutsusi ikään kuin sillä
olisi paitsi suhteettoman alhainen älykkyys kuin myös täysin toimintakyvytön kuuloaisti? Seuraavalla kerralla
kun näin tapahtuu, kokeile tätä yksinkertaista harjoitusta: Kun haluat kissasi tulevan luoksesi, tai
hyppäämään syliisi, pidä ensin katsekontaktia sen kanssa parin sekunnin ajan ja siirrä sitten katseesi sinne,
minne kissasi haluat päätyvän (oli se sitten sylissä tai vierellä). Siirrä sitten heti katseesi jälleen
katsekontaktiin kissan kanssa, pidä sitä yllä yhden sekunnin ajan ja sitten siirrä katse aivan johonkin
muualle. Saatat joutua toistamaan tämän muutaman kerran saadaksesi kissasi ymmärtämään, että SINÄ
ymmärrät koko ”silmäjutun”. Muutaman toiston jälkeen voit tehdä sen ilman minkäänlaista epäröintiä kissan
osalta.
Ylläesitetyssä harjoituksessa, kissasi ymmärsi sinun “puheestasi” seuraavaa: 1) katsekontakti kissaan (ts.
Hei, sinä siellä, haluan puhua kanssasi!) 2) katseen siirto syliisi tai vierellesi (ts. Katso tätä paikkaa!) 3)
nopea siirtyminen uuteen katsekontaktiin (ts. huomasitko tuon paikan, jonka juuri näytin sinulle? Se tarkoitti
sinua.. voisitko siirtyä sinne, kiitos?) ja lopuksi 4) katse muualle kuin paikkaan tai kissaan (ts. tässä kaikki, ei
minulla muuta asiaa ollut kuin pyytää sinua luokseni.
Asiassa tuntuu olevan paljonkin mieltä kun sen ajattelee näin mutta useimmat ihmiset – joille on helpompi
käyttää puhekieltä pyyntöihin ja käskyihin – eivät ajattele asiaa eleiden kautta.
Muita kissan silmien liikkeiden merkityksiä:

-

Silmät auki, katselee sinua: "Minä kuuntelen." tai "Kyllä? Tarvitset minua?"

-

Silmät puoliksi kiinni: "Luotan sinuun ja ympäristöön." tai "Olen unelias."

-

Pupillit raotettuina: "Olo on valpas ja luottavainen."

-

Mulkosilmät: "Olen peloissani." tai (toista kissaa katsoessaan ) "Mitä HITTOA sinä teet?!?"

-

Vilkkuja ja silmäniskuja: "Puhun sinulle, pidän sinusta."

-

Silmät varjostuneet: "Olen sairas." Tai: "Minä olen rento."

-

Silmät tuijottavat: "Pysy poissa. En halua tulla häirityksi"

-

Silmät tuijottaa seinää: "Luulin nähneeni jotain liikkuvaa!"

-

Katsoo sinua, sitten kääntää katsen pois: "Ah, se olet vain sinä"

Jos haluat ystävystyä kissan kanssa, pahinta mitä voit tehdä on tuijottaa sitä. Kissa ymmärtää tuijotuksen
henkilökohtaisena haasteena ja uhkana. Tilanne on sama kuin aggressiivista koiraa kohdatessa – paras tapa
on kääntää katse pois ja kohdistaa se alaspäin. Jos kissa "antaa" sinun hyväillä itseään niin omien silmien
sulkeminen kertoo kissalle luottamuksesta ja ystävyydestä, joita osoitat sitä kohtaan.
Kissat lukevat ihmisten silmistä signaaleja ja tunnistavat ne, koska käyttävät niitä itse (se pahus vieköön kun
on paljon helpompaa kuin se ihmis-puhe-juttu). Joten, kun ympärilläsi pyörii kissaeläimiä, seuraa omia
silmänliikkeitäsi ja mitä ne kissalle puhuvat. Kissa saattaa yllättää sinut ja puhua takaisin!
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