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Szeretem a cicámat

Mi ez? Miben segít neked?
Ez pontosan az, ami: egy használati utasítás a frissen befogadott cicádhoz. Illetve mégsem, hiszen
nem egy polcrendszert vásároltál éppen, hanem egy érző, gondolkodó lénnyel osztod meg az
otthonod. Ezért sokkal nehezebb is a dolgod, sok minden azon áll, te hogyan közelítesz és hogyan
reagálsz a cicádra. Azonban nincs lehetetlen, és mindent meg lehet javítani macskáéknál. Ezért te is
állj hozzá pozitívan, de azért nem árt, ha elolvasod ezt a pár oldalt, amit az utóbbi évek munkája
alapján állítottam össze. Ha érdekel a téma, még többet megtalálsz a blogomon:
http://szeretemacicamat.blog.hu/, illetve itt személyes üzenetet is írhatsz nekem:
szeretemacicamatblog@gmail.com
Sok sikert, sok boldog cicát kívánok!
Üdv,
Macska-fogó
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Mit csinálj á cicáddál áz első nápőkbán?

Semmit!
Ha rövid akarok lenni, azt mondom, hogy leginkább semmit. Hagyd, hogy ő maga fedezze fel az új
helyét, semmiképpen se telepedj rá, és akarj neki megmutatni rögtön mindent. Hogy miért? Mert
épp elég nagy stressz neki, hogy új helyre került, új emberekhez. Amennyire lehet, próbáld meg
lassan adagolni neki a többi új dolgot.

Etetni azért lehet
Természetesen enni adj neki, és víz is legyen előtte mindig. A kaja egyébként is a legfontosabb dolog
lesz az első időkben ahhoz, hogy a közelébe férkőzz. Az első nap sokat ne akarj még tőle, tedd le a
kaját, és hagyd akár magára, mert lehet, hogy nem eszik a jelenlétedben. Később már egyre inkább
igyekezz ott maradni, miután letetted neki az ételt, ezzel is összekapcsol majd téged egy jó dologgal,
ami persze a kaja. Aztán megpróbálhatod simogatni is közben, persze csak ha ezt nem veszi zokon.
Hogy mindehhez mennyi idő kell, egy nap, kettő, vagy esetleg pár hónap, az a cicán és rajtad is múlik.
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Elkülönítve
Ezzel kellett volna kezdeni, mert az első dolog, amit tenned kell, amennyiben más állat, vagy
állatokkal együtt fog lakni a cica. Különítsd el, lehetőleg úgy vidd be a lakásba/házba az új jövevényt,
hogy ne lássák egymást a régi lakókkal. Jelölj ki neki egy szobát, ahová beteszed, és a többieket ne
enged be oda. Erre azért van szükség, mert a macska territoriális állat. Szüksége van egy biztos
helyre, ami az övének érezhet ahhoz, hogy kellően magabiztos legyen más állatokkal való
találkozáshoz. Szóval az első pár nap más állatot ne lásson, szokja meg az új helyét és téged.

Szagminta vételezés
Amivel segítheted, hogy könnyebben elfogadja később a már ott lakó macskát vagy kutyát, az persze
megint a kajához kapcsolódik. Tegyél az új cica etetőtálja alá egy olyan törülközőt, vagy bármilyen
rongyot, amin a már meglévő állatod szaga van, és a régi állatod pedig az új cicád szagával ellátott
rongyon egyen. Szagmintát cicáról úgy szerezhetsz, ha a törülközővel megtörlöd a pofáját, kutyánál
ezt a tappancsával kell megtenni (itt a legerősebbek a szagmirigyek).

A szokásosat!
Ezt már többször mondtam, de nem tudom elégszer hangsúlyozni: a macskák a szokások rabjai. Ez
ugyanakkor jó is, mert a szokások biztonságot is adnak nekik. Etesd tehát mindig ugyanakkor,
ugyanott, ugyanabból a tálból, hasonló módon.

Fokozatosan
Kis lépésekben haladj, és mindig az ő tempójában. Figyelj rá, és ha neki már sok valami, akkor állj le.
Másnap majd megpróbálhatod, és meg is kell próbálnod újra, de ne erőltess semmit. Nem egy
kutyával van dolgod, itt nem te diktálsz.
Ennyi, tényleg nem kell sokat tenned az első pár napban. Inkább hagyd nyugton, hogy megszokja az
új helyet és helyzetet. Hidd el, megéri ez a pár nap, mert utána sokkal könnyebb lesz egy magát a
területén biztonságban érző macskával élni.
http://szeretemacicamat.blog.hu/2013/12/02/mit_csinalj_az_uj_cicaddal_az_elso_napokban
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A szükseges előkeszületek
Mielőtt behozom az újoncot, kialakítok neki egy saját „birodalmat”. Ez lehet egy szoba, vagy az
előszoba, egy ketrec, vagy bármi, ahol nincs kapcsolatban más állattal és nyugton lehet. A többi
állatot elzárom tőle, és arra törekszem, hogy ne is lássa őket, amikor megérkezik.

Az első nap
Az első nap minél kevesebbet foglalkozom vele. Beteszem a helyére, adok neki enni, tisztítom az
almát és ennyi. Nem szeretgetem, nem abajgatom, hagyom, hogy megszokja az új helyét, az új
szagokat. És nem engedek hozzá más állatot. Éppen elég stressz neki az új környezet, nem kell rögtön
terhelni minden mással. Nem tartom az jó ötletnek, hogy mikor hazaviszünk egy macskát, rögtön
bemutatjuk a többi állatnak, végigvisszük a lakáson, hogy „Látod, itt fogsz lakni!”. Van olyan cica,
amelynek nem lenne ezzel baja, de amelynek igen, az emiatt akár évekig rosszul érezheti magát
nálunk.

A következő napok
A második napon elkezdek foglalkozni vele. Nem veszem fel és hurcolászom, hanem figyelek rá.
Mennyire van megijedve? Kíváncsiskodik már? Vagy netán teljesen biztonságban érzi magát? Ha ez
utóbbit tapasztalom, akkor jön a második fázis: összeszoktatás a többi állattal.
Mindig mindenben a cica tempóját kövesd, semmit se siettess. Figyelj az új jövevényre, és reagálj rá.
Ha nem jól reagáltál, úgyis észreveszed. A lényeg, hogy próbáld megérteni a macskád. Ha ezt
megteszed, akkor nagyszerű gazdi leszel.
http://szeretemacicamat.blog.hu/2014/05/30/hogyan_szoktassam_ossze_az_uj_cicamat_mas_allato
kkal
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Új cicá ősszeszőktátásá másik
mácskávál
Ha több cica is van, akkor is mindenképpen egyenként, úgy, hogy az új macskához (tehát arra a
területre, ahol már biztonságban érzi magát) kiengedek egy cicát. Én mindig azzal a macskával
kezdem, akiről tudom, hogy mindenkit tárt karokkal fogad. Ha neked nem ilyen a cicád, vagy nem
tudod, hogy fog viselkedni, akkor figyelj, és az első negatív dologra reagálj, és küldd/vidd vissza a
helyére a másik macskát. Aztán majd a következő nap megpróbálhatod újra. Én mindig etetés előtt
szoktam csinálni, mert akkor a legkíváncsibbak, és ha jól sült el a dolog, akkor a kaja egyfajta
jutalomként is felfogható, összekapcsolja egy idő után az új jövevényt egy jó dologgal, a kajával. A
kaja később is fontos lesz majd.

Jó jelek két idegen macska találkozásakor
Miből fogod tudni, hogy két macska az első találkozáskor kedvesen fogadta egymást? A
testbeszédükből és a viselkedésükből. Figyelj tehát rájuk. A jó jelek:





érdeklődve közelítenek egymáshoz, szimatolnak
a farok nincs a földön és nem is lengeti hevesen
bújnak egymáshoz
megszagolják egymás fenekét – itt már jóban vannak, befejtettnek tekintheted az
ismerkedést
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A lenti galériában egy sikeres találkozó fázisait követhetitek nyomon, főszerepben Szofival (a szürke
cica, ő a régi lakó) és Lutrival (a fekete foltos cica, ő az új jövevény):
1. Szofi (a szürke cica) tart a találkozástól, mert lent van a farka, és visszahúzódik. Lutri (a fekete
foltos cica) viszont bátrabb.

2. "Összeorrozás"
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3. Szofi felméri a helyzetet, anélkül, hogy ő adna szagmintát, Lutrinak ez ellen semmi kifogása.

4. Kölcsönös ismerkedés, itt már jól alakulnak a dolgok

http://szeretemacicamat.blog.hu/2014/06/03/uj_cica_osszeszoktatasa_masik_macskaval#gallery1401810399_1
Ilyenkor dicsérd meg mindkettőt, de még vidd vissza a régi cicádat. Ha van még másik cica, akkor
legközelebb (ne rögtön!), azt engedd ki, és csináljátok meg ugyanezt. Addig kell ezt gyakorolni,
ameddig nem érsz el a popsiszaglászáshoz. Hogy ez meddig tart? Ez a két macskától függ, nekem volt
már olyan, hogy 1-2 alkalom után megtörtént a haverkodás, de volt olyan cica, akit 2 hónapig (!)
szoktattam össze a többivel. Ezt majd látni fogod, figyelj oda. De ne sietess semmit, inkább várj pár
napot, minthogy utána egymás gyűlölő macskákkal élj együtt.
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Rossz jelek két idegen macska találkozásakor

Vannak csak figyelmeztető jelek, amikre kapd fel a fejed. Ezekkel még csak kommunikálnak
egymással, pl. az egyik azt mondja, hogy te nem vagy szimpi nekem. Ilyenkor a végkifejlet függ a
másik cica reakciójától is, ezért ezt mindenképp érdemes kivárni. Ne akarj rögtön beavatkozni, mert
lehetsz ott mindig. De ne is engedd, hogy rossz élmény maradjon bármelyik macskában, mert az
hosszú ideig kihathat rá.
Tehát a figyelmeztető jelek:







felborzolja a szőrét és kihúzza magát (nagyobbnak akar látszani)
a farka merev és felfelé áll vagy
a farka maga alá van húzva
keresztbe áll a másik előtt, és felborzolja a szőrét (nagyobbnak akar látszani)
a füleit hátrahúzza (védekezésként, a támadás jele lehet)
felhúzza az ínyét, kivillannak a fogak

Ha pedig ilyeneket látsz, rögtön válaszd őket szét:






ráfúj a másikra
a másik felé lendíti az egyik mellső lábát („Mindjárt kapsz egy pofont!”)
felpúpozza a fenekét, a mellső lábait kinyújtja („Mindjárt rád ugrom!”)
vinnyogó, fenyegető hangot ad
egymásnak estek (ide inkább ne jussanak el)
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Trükkök a sikeres összeszoktatáshoz
Ha ezek után sem megy a cicák összeszoktatása (vagy biztosra akarsz menni), az alábbi módszereket
alkalmazhatod.

Szagminta
Fogj 1-1 kisméretű törölközőt, és töröld meg vele az egyik cica pofáját, majd ezt a törölközőt tedd
etetés előtt a másik cica tálja alá. A cicák pofáján sok szagmirigy található, és ha a másik macska
illatát érzi evés közben, akkor a jó dolgot (kaja) összekapcsolja vele.

Etesd őket egymáshoz közel
Persze amennyire lehet. Az a jó távolság, ahol már mindkét cica elkezd enni. Idővel ezt a távolságot
kezd el szép lassan csökkenteni, hogy teljesen egymás mellett egyenek a cicák. Ha nagyon nem
jönnek ki egymással, akkor meg lehet próbálni ajtó vagy válaszfal mellett etetni őket, ahol nem érik el
egymást. Majd kinyitni az ajtót, vagy kihúzni a tálakat a fal után.
Hiszem, hogy minden cicát össze lehet szoktatni másik macskával, az már persze rajtuk is múlik, hogy
milyen mértékben. De a „békés egymás mellett élést” minden esetben el lehet érni, és erre kell
törekednünk nekünk is.
http://szeretemacicamat.blog.hu/2014/06/03/uj_cica_osszeszoktatasa_masik_macskaval#
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Hőgyán szőktássám őssze á cicámát á
kütyámmál?
Alapvetően tudni kell, hogy a kutyák és macskák közötti ellentét a kommunikációjuk ellentétén
alapszik. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy ha a cica kedveskedni akar, akkor dorombol, ezt viszont a
kutya morgásként érzékeli, ami ugye nem barátságos gesztus. Erről – a macskák és a cicák
kommunikációjáról, illetve külön a macska kommunikációjáról – majd írni fogok külön pár bejegyzést,
ezért itt most csak azt írnám le, mit tegyünk a sikeres összeszoktatásért.

Már most elárulom, hogy a dolog nagy része a kutyán fog múlni. A kutya ugyanis a leginkább
alkalmazkodó állatunk, mindent képes megtanulni és megszokni. Ehhez csak következetesnek kell
lennünk vele, ez viszont nagyon fontos. Elmondom, én hogyan szoktam hozzáfogni az
összeszoktatáshoz.
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Az első találkozás
Az alaphelyzet az, hogy az új cica el van zárva a többi állattól, és most engedem ki először hozzá a
kutyát (ha több van, akkor az egyiket). Ha nem bízol a sikerben, akkor tehetsz rá szájkosarat és pórázt
is, ha ez téged megnyugtat, akkor mindenképpen tedd is meg. Az egész ugyanis a te viselkedéseden
fog múlni. Azt is tudd, hogy ez akkor fog működni, ha falkavezér vagy a kutya szemében, tehát hallgat
rád. Az elkényeztetett, „mindent megengedünk a kis kutyulinak, mert olyan édes”, jellemzően pincsi
méretű méregzsákokat tényleg nem lehet összeszoktatni macskával, ha csak ő nem akarja. Előtte
tehát vezérré kell nőnünk előtte, ha ez nehézséget okoz, menjetek el kutyaiskolába.
Toji (kutya) és Lutri (macska) első találkozása példaértékű. Mindkettőjük teste kihúzva, Lutri farka
egyenesen áll, és bújik a kutyához, aki megszagolgatja az új jövevényt:

http://szeretemacicamat.blog.hu/2014/06/06/hogyan_szoktassam_ossze_a_cicamat_a_kutyammal#
gallery-1402056968_1
De tételezzük fel, hogy a kutya hallgat ránk. Vidd tehát a kutyát a macska területére, és ha pórázon
van, álljatok meg. Fontos, hogy ne feszüljön a póráz! Ettől ugyanis a kutya feszült lehet. Vagy a
macska közelít majd, vagy a kutya akar közelebb menni, ezt hagyd nekik. Most jusson eszedbe, hogy
két dologgal érhetsz el sikert a kutyánál: tiltással és jutalmazással. Ha a kutya morog, támad, vagy
netán csak futni akar a macska után, azonnal tiltsd le, és vidd vissza. Ha viszont jól viselkedik, akkor
hívd be és jutalmazd meg, akár jutalomfalattal, akár dicsérettel. Itt is ugyanazokat a jeleket figyeld a
macskánál, amit az előző részben leírtam, és a fő cél elérni, hogy megszagolják egymás fenekét. A
képgalériában most is mutatok pár "éles helyzetet".
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Trükkök a sikeres összeszoktatáshoz
Ha nehezen megy az összeszoktatás mégis, itt is alkalmazhatod
módosítással az előzőekhez képest.

az alábbi módszereket, kis

Szagminta
Fogj 1-1 kisméretű törölközőt, és töröld meg vele a cica pofáját, illetve a kutya mancsát. Majd a cicás
törülközőt tedd a kutya tálja, a kutyásat pedig a cica tálja alá. A cicák pofáján sok szagmirigy
található, és ha a másik macska illatát érzi evés közben, akkor a jó dolgot (kaja) összekapcsolja vele. A
kutyák pedig leginkább a mancsukkal tudják átadni a szagukat.

Etesd őket egymáshoz közel
Persze amennyire lehet. Itt is a jó távolság, ahol már mindketten elkezdenek enni. Idővel ezt a
távolságot kezd el szép lassan csökkenteni, hogy teljesen egymás mellett egyenek. Ha nagyon nem
jönnek ki egymással, akkor meg lehet próbálni ajtó vagy válaszfal mellett etetni őket, ahol nem érik el
egymást. Majd kinyitni az ajtót, vagy kihúzni a tálakat a fal után.
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UPDATE!
Egy hozzászólás eszembe juttatott egy nagyon fontos dolgot, amiből aztán még több dolog eszembe
jutott. Ez ugyan nem macska, hanem kutyanevelés, de a témához szorosan hozzátartozik. A fontos
dolog pedig az, hogy a kutyának meg kell tanítanunk, hogy a falkában ő bizony a macska alatt van. Itt
megjegyezném, hogy a kutya ugye falkában él, a macska viszont nem, tehát megint egy fontos
ellentét, ami miatt a kutyán van a hangsúly. És hogyan hozzuk a kutya tudtára ezt a rangsort?
Leginkább megint a kajával.
A macska kapjon először enni. Nálam a macskák ráadásul naponta kétszer kapnak enni, a kutyák
viszont csak egyszer. A kutya mindig várja meg a sorát, akár úgy, hogy leültetjük, ameddig a
macskáknak enni adunk.
A kutya SOHA nem eheti meg a macskák ételét. Ha mégis ez történne, a kutyát azonnal tiltsuk le,
szidjuk le, és küldjük a helyére.
Nem bonyolult, ugye? Szándékosan nem adok konkrét tippeket, hogy ha a kutya vagy a macska ezt
csinálja, akkor neked ezt kell, és akkor minden jó lesz. Egyrészt azért, mert ilyet látatlanban nem
lehet adni, másrészt azért, hogy te figyelj a macskád (és kutyád) viselkedésére, és reagálj rá. Az sem
baj, ha rosszul, akkor legközelebb már tudod, mit nem szabad csinálnod. A lényeg, hogy próbálkozz,
és figyelj. Szokták nekem mondani, hogy „Persze, neked könnyű, te értesz a macskákhoz!”. Erre
mindig azt felelem, hogy senki sem ért a macskákhoz, én csak figyelek rájuk. Figyelj te is a macskádra,
tanulhatsz tőle, és mindketten boldogabbak lesztek!
http://szeretemacicamat.blog.hu/2014/06/06/hogyan_szoktassam_ossze_a_cicamat_a_kutyammal
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A cicám ősszepisili á lákást! Mit tehetek
ellene?
A macskák alapvetően tiszta állatok, ez abból is látszik, hogy életük nagyjából egyharmadát
tisztálkodással töltik. Így, ha a macska az almon kívül máshova is űrit vagy pisil, az biztosan jelent
valamit. Ha a macska például az ágyunkra vizel, vagy a szoba közepén a szőnyegre űrit, akkor valamit
mondani akar nekünk. A lehetséges kiváltó okokra próbálok rávilágítani, és hogy mivel tudjuk
megoldani a problémát.

Tehát a felmerülő problémák:




Ha a cica a szőnyeg közepére pisil/kakál…
Ha az ágyadat pisili le, vagy a ruháidat…
Ha az alom mellé pisil…

Mi a teendő? Ami mindig, próbáljuk megérteni a cicánkat. Íme tehát a lehetséges kiváltó okok és
megoldásuk.
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Félelem
A cicák is be tudnak pisilni félelmükben. Gondolkodjunk, nem-e ijesztette-e meg mostanában valami:
vihar, idegen kutya vagy macska, esetleg egy vendégünk. Szélsőséges esetben, ha a macska nagyon
fél, akkor könnyen lehet, hogy egész nap az alomban csücsül, vagy maga alá pisil. Mindezt azért
csinálja, mert a saját vizeletének szaga megnyugtatja. Ilyen esetben mindenképpen próbáljunk
rájönni, mi okozza ezt a félelemérzetet. Ez lehet egy másik állat a lakásban vagy akár egy, a kertbe
bejára idegen macska, egy ember, akitől félt vagy rossz érzéseket vált ki belőle, de az is, hogy új neki
a hely.

Összeszoktatás hiánya
Azt vallom, hogy nem jó megoldás az, ha hazavisszük a cicát, majd elengedjük a lakásban, hogy
"tessék, fedezd fel!" Nem ismer minket, nem ismeri az esetleges többi állatot, és új neki a hely is.
Gondoljunk bele, hogy megfognak minket, elvisznek eddig ismeretlen helyre ismeretlen emberek
közé, majd azt mondják, hogy mostantól te itt élsz. Nem mindannyian viselnénk könnyen, igaz? Na,
ugyanez van a macskáknál is. Fokozatosság kell, egyszerre mindig egy dolgot mutassunk meg neki.
Zárjuk el pár napra egy szobába, majd fokozatosan mutassuk meg neki a többi állatot és a lakás többi
részét. Így van ideje ezeket feldolgozni és elfogadni.

Territórium jelölése
A macskák territoriális állatok, és bizony vizelettel jelölik meg a területüket. Akinek volt már tavasszal
ivaros kandúrja, az tudja, milyen kellemetlen, orrfacsaró szaga van a kandúrjelölésnek. Ezt az
ivartalanítás természetesen megszünteti, de előfordulhat, hogy ha a macska nem érzi biztonságban
magát a területén, akkor a vizeletével próbál egy kis megnyugvást szerezni. Új macska érkezésekor
fordulhat ilyen elő, vagy ha idegen kutya megy be a lakásba, esetleg olyan ember, akiről rossz
emlékei vannak.

Bosszú?
Többször hallottam már olyat gazdiktól, hogy miután hazaérkeztek egy hosszabb utazásból, a cicájuk
az ágyukra, vagy a szoba közepére pisiltek/kakáltak, majd miután újra helyreállt a rend, többet nem
fordult ilyen elő. Nem tudom, hogy a macskák képesek-e a bosszúra, de az biztos, hogy bármilyen
változás érzékenyen érintheti őket, és ez lehet az is, hogy hosszabb ideig nem látják a gazdit.

Új alom, vagy alomtál
Bizonyos macskák annyira megszoktak egy alomtípust, vagy az alomtáljukat, hogy ha ezek
megváltoznak, felborul számukra a rend. Térjünk vissza a régi alomra, vagy ha mindenképp váltani
akarunk, alkalmazzuk a fokozatosság elvét: keverjünk a régi alomhoz az újból, egyre nagyobb
arányban, és a végén már csak az új almot használjuk. Új alomtálnál tegyük a régi tál mellé az újat.
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Fedett alomtartó és ajtó
Egyes macskák nem hajlandóak fedett alomtálba bemenni, sőt, az alomajtó egyenesen elrettentő
számukra. Valószínűleg az zavarja őket, hogy miután bemennek, az ajtó a hátukon van. Vegyük le az
ajtót, és nézzük meg, javul-e a helyzet, végső esetben pedig vegyük le az alomtál tetejét.

Kicsi alomtál
Azt is vegyük figyelembe, hogy ne legyen túl kicsi az alomtál. Ha a macskánk nem fér el benne
kényelmesen, akkor szinte biztos, hogy ki fog belőle kerülni a cucc. Több cica esetén pedig nagyobb
és több alomtál szükséges.

Nem tiszta alom
Mondtam már, hogy a macskák tiszta állatok? Egyesek tisztaságmániások, és nem mennek be a már
egyszer használt alomba, ameddig a gazdi ki nem takarítja, más cicákat pedig ez kevésbé izgatja.
Általában azt szokták mondani, hogy annyi alomtál legyen, ahány macska van, és még egy. Ez 1-2 cica
tartásánál még megoldható, de én azt mondom, inkább törekedjünk arra, hogy a cicáink kulturált
körülmények között végezhessék el a dolgukat.

Új lakásba költözés, vagy az alomtál áthelyezése
Ez is megzavarhatja kedvencünket. Ilyenkor két dolgot tehetünk: vagy visszatesszük eredeti helyére
az alomtálat, és esetleg az új helyre is teszünk egyet, és csak ha már használja az új helyen, akkor
vesszük el a régi helyről; vagy (például költözés esetén) addig takarítunk cicánk után, ameddig meg
nem szokja az új helyzetet. A macskát evés vagy rossz helyre pisilés után az alomtálba tenni lehet, de
értelme nincs. Ettől ugyanis nem fogja megérteni, mit akarunk. Legyünk türelmesek, ez egy
macskatartónál amúgy is alapkövetelmény :)

Változás bennünk, a gazdiban
Az esetek többségében nem az eddig elmondottak, hanem ez az egy dolog okozza a bepisilés
problémát. A macskánk figyel ránk, és reagál a változásainkra. Tehát legtöbbször magunkban kell
keresni a hibát. Gondolj vissza, mi történt akkor az életedben, mikor elkezdett bepisili a cicád? Min
változtattál? Ez bármi lehet, pl.:




szakítás, halál, új kapcsolat
feszültség, félelem, stressz. Okozhatja új munkahely, anyagi problémák, családi problémák,
bármi. Nem kell kimutatnod, a cicád érezni fogja akkor is.
Nem szereti valaki a cicát. Te, a párod, gyereked, stb. nem szereti a cicát, nem figyel rá. Ezt a
cica megérzi, és nem lesz tőle boldogabb, ahogy te se lennél valószínűleg.

Betegség
Cicánk a pisiléssel azt is jelezheti felénk, hogy valamit testi baja van. Egyik reggel azt vettem észre,
hogy a legkedvesebb cicám a hófehér szőnyeg közepére pisil, a szemem láttára. Mikor megnéztem, a
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pisi véres volt. Persze azonnal elvittem orvoshoz, és szerencsére csak egy kisebb felfázás volt. De volt
annyi esze, hogy egyértelműen jelezze felém, hogy valami baja van.

Mit tehetsz?
Amit én javaslok:






tegyél be több alomtálat, esetleg próbálj ki új almot is
ha eddig nem volt, vigyél rendszert az életébe. Rendszer = biztonság. Etesd mindig
ugyanakkor, már ez is elég lehet.
Ivartalanítsd. Sok más problémát is megoldasz vele.
Gondolkozz el, mi történhetett, mi változott. Mit tudsz te tenni azért, hogy biztonságban
érezze magát a cica?
És a legfontosabb: figyelj rá! Ha semmi mást nem is csinálsz, csak figyelsz a cicádra, és
megpróbálod minél boldogabbá tenni az életét, akkor biztos el fog ez a probléma múlni. De
ne a saját igényeid erőltesd rá! Azt add meg neki, amire neki van szüksége. Ez nem egyszerű
feladat, de ha elég kitartó vagy, biztos vagyok benne, hogy mindketten boldogabbak lesztek!

Először is ismét leírom, amit már oly sokszor, hogy a macskák a szokások rabjai. A legkisebb változás
is a megszokott ritmusban megzavarhatja őket. Figyeljünk tehát macskánkra, és ha megváltozik a
viselkedése, próbáljunk rájönni, mi lehet az oka, és szüntessük meg!
http://szeretemacicamat.blog.hu/2014/05/20/a_cicam_osszepisili_a_lakast
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