Колко добре познавате котката си
Когато котката седи срещу Вас и Ви следа в очите това значи:
а/ Обожавам те.
б/ Няма да мигна пръв.
в/ Ако си вдигнеш мързеливия задник и ми дадеш нещо за ядене ще е добре.
Когато котката търка главата си във Вашата иска да каже:
а/ Ти си най-добрият ми приятел.
б/ Поиграй си с мен!
в/ Ако търкам достатъчно силно може да получа нещо за хапване.
Когато котката търкаля топче из къщата си мисли:
а/ Изкуствените мишки са забавни.
б/ Няма кой де си играе с мен.
в/ Трябва да тренирам, за да стана силен и да мога да си отварям сам хладилника.
Когато се търка в краката Ви:
а/ Показва любовта си.
б/ Опитва да примлече внимание.
в/ Бута Ви към хладилника.
Ако котката маркира най-хубавата мебел в къщата иска да Ви каже:
а/ Мое е!
б/ Беше ми останало малко и не ми се връщаше в тоалетната.
в/ Ако следваш миризмата ще стигнеш до кухнята.
Котката лови мухи:
а/ Поддава се на ловните си инстинкти.
б/ Тренира
в/ Показва, че е толкова гладна, че би яла всичко.
Котката спи плътно притисната до Вас:
а/ Защото Ви обича.
б/ Просто иска да е до Вас.
в/ Така ще усети когато се събудите и сте готов да я нахраните.
Котката гледа гълъбите през прозореца:
а/ защото мисли, че са красиви
б/ защото иска да хване поне един
в/ за да ви подскаже, че нещо пилешко ще и се отрази добре
Котката яде цветята:
а/ ... колко е вкусно..
б/ Това ще го повърна много красиво.
в/ Виждаш ли какво трябва да ям. Нахрани ме!
Котката Ви чака на вратата и мяука. Това значи:
а/ Липсваше ми.
б/ Не съм счупил аз саксията. Тя сама си падна.

в/ Носиш ли нещо за мен?

Котката Ви изпраща на вратата и мяука. Това значи:
а/ Не ме оставяй сам.
б/ Чао.
в/ Ей ти, момчето за всичко, да не забравиш да купиш котешка храна.
Котката ляга по гръб пред Вас:
а/ Моля те, почеши ме по корема.
б/ Не съм ли сладка?!
в/ Припаднах от глад.

Резултати:
Повече отговори “а”: Вие сте роб на котката си.
Повече отговори “б”: Котката Ви контролира добре.
Повече отговори “в”: Дайте на котката ключовете от колата, за да отиде да си
купи храна.

