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• Av Eirik Svenke Solum

Dyrs kommunikasjon blir gjerne omtalt med 
begreper som bjeffing, breking, knurring mjauing 
og uling. Vi liker å høre på fuglenes sang selv om 
vi kanskje kan styre oss for måkeskrik. Mange 
har latt seg fascinere av “hvalsang” og forsøker å 
lære mer om hvordan de kommuniserer med hver-
andre. Folk flest her i Vesten har for lengst blitt 
overbevist om at det er hunden som er vår beste 
venn. Og nå vil mange lære å kjenne sine dyr enda 
litt bedre, enten det gjelder hund og katt eller 
hest, sau og ku. Det er der Sissel Grana kommer 
inn i bildet. Hun mener nemlig hun kan få langt 
mer ut av husdyrene våre enn vi er vant til. Hun 
er dyrekommunikatør og snakker med dyr.

Til dyretolken
– Jeg har snakket med dyr hele livet, men det 

tok mange år før jeg skjønte at det var det jeg fak-
tisk gjorde, forteller Sissel. Det begynte med at 
hun selv dro til en dyretolk med hunden sin.

– Dyretolken var svensk og har nå jobbet med 
dette på heltid i over 15 år. Jeg var helt forbløffet 
over alle opplysningene som kom frem. Det var så 
mye fakta der som dyretolken ikke kunne vite noe 
om på forhånd. Blant annet fortalte hunden at jeg 
var gravid. Det var så tidlig i svangerskapet at det 
ikke vistes på meg, og vi hadde bare fortalt det til 
de aller nærmeste. Hunden klaget også over smer-
ter i hoftene, og røntgen viste at hun hadde sterk 
grad av hofteleddsdysplasi. Samtalen var spekket 
med faktaopplysninger, som gjorde at jeg rett og 
slett bare måtte innse at man faktisk kan snakke 
med dyr, konkluderer Grana, som straks gikk på 
flere kurs i dyrekommunikasjon. 

– Jeg begynte å snakke med dyr som kom i min 
vei. Jeg samarbeidet også mye med en erfaren 
dyretolk, og jeg var med på over 60 samtaler hun 
hadde med dyr. På den måten fikk jeg større trygg-
het for at jeg faktisk kunne snakke med dyrene, 
siden opplysningene vi fikk stemte godt overens. 
Gradvis ble jeg flinkere og flinkere til å oppfatte 
og tolke signalene fra dyrene, og en dag fikk jeg 
det gjennombruddet jeg hadde ønsket meg. Fra da 
av kommuniserte jeg lett og sikkert med dyrene.

– Hvordan kan du være helt sikker på at det er 
dyret som snakker til deg og ikke egen “fantasi” 
eller annet?

– Til å begynne med tvilte jeg ofte på om opplys-
ningene jeg fikk kom fra dyret, eller om jeg hadde 
en fantasi som var i livligste laget. I den tiden var 
det lettere å snakke med fremmede dyr enn med 
mine egne. Mine egne dyr kjenner jeg jo så godt at 
jeg sjelden får opplysninger som overrasker meg. 
Når jeg snakket med fremmede dyr var det let-
tere å se at informasjonene jeg fikk kom fra dyret 
selv, fordi de snakket om ting jeg på ingen måte 
kunne vite på forhånd! Eierne kunne bekrefte at 
det jeg sa stemte. Det kunne for eksempel gjelde 
opplysninger om familien, helse, dyr eller men-
nesker som dyret savnet, hvor dyret kommer fra, 
hva dyret liker eller ikke liker, hvorfor det oppstår 
forskjellige problemer eller andre ting.

En hests bekjennelser
Når Sissel kommer på besøk, er det ikke rent 

lite et dyr kan fortelle. Det kan være mange og 
detaljerte opplysninger, ønsker og historier det 
har på hjertet. Og eieren får vite alt sammen.

Hun snakker med dyr

Sissel Grana mener dyr kan fortelle henne om helsetilstanden sin, hvordan de 
trives i hverdagen, hva som er fint og hva som kunne vært bedre. Dessuten har de 
mye å fortelle om sine eiere.
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– Jeg kan gi mange eksempler og jeg får ofte 
detaljerte helseopplysninger, forteller Sissel. – I 
går snakket jeg med en hest. Det eneste jeg visste 
om hesten før jeg begynte var navn, alder og hvor 
lenge de hadde hatt den. Eieren ville gjerne vite 
mer om helsetilstanden til hesten, men de sa 
ikke noe om hva det gjaldt før vi begynte. Hesten 
fortalte at den hadde flere helseproblemer. Jeg 
kjente at hovedproblemet var bekkenet, og at 
hesten brukte kroppen ujevnt for å avlaste. Dette 
ga belastningsplager også i rygg og skulderparti, 
og spesielt bakbena ble belastet ujevnt. I tillegg 
fortalte den at den ofte hadde smerter i underkje-
ven. Den ba om at rytterne måtte være veldig for-
siktig med tøylene, fordi den hadde vondt i kjeven, 
forteller Sissel engasjert.

– Eierne kunne bekrefte at hesten hadde skjevt 
bekken, og at den belastet bakbena så ujevnt at 
det var lett å se det under trening. En hestekiro-
praktor hadde sett på hesten for lenge siden og 
funnet låsninger i kjeven. Kiropraktoren hadde 
løsnet på spenningene, men de var tydeligvis 
kommet tilbake.

Hesten beskrev for Sissel mye som eierne senere 
bekreftet, for eksempel at den var født langt borte 
og hadde reist langt, at den savnet en liten hest 
den hadde hatt et nært forhold til før, at den 
ønsket mindre klær fordi den var for varm, at den 
ikke likte å bli transportert og at det hadde vært 
mye bråk om det opp gjennom tiden, at den var 
flink i dressur, men hadde for dårlig helse til å 
hoppe hinder, at den ville på flere turer, at den 
savnet mer selskap osv. Ikke så rent lite.

– Alle opplysningene ble bekreftet av eierne. 

Hesten var importert fra 
utlandet. Den lille hesten 
den savnet var et føll den 
hadde gått mye ute sammen 
med. Og det den sa om sel-
skap og trening med mer 
stemte også. De fleste dyreei-
erne blir forundret over hvor 
mye som stemmer. At jeg kan 
få så mange opplysninger 
fra dyret, synes de er under-
lig. Det er det jo også, det å 
snakke med dyr er en fantas-
tisk gave!

Dyr kjenner sin eier
Livet med en eier er nok 

ikke alltid lett, skal vi tro det dyrene forteller 
til Sissel Grana. Ikke minst handler det om den 
dagen en eier vurderer avliving av sitt syke dyr.

– Jeg har snakket med dyr som eierne vurderer 
å avlive av ulike årsaker. De fleste ønsker fortsatt 
å leve, men jeg har også snakket med dyr som 
lengter etter å ”slippe”. For eierne blir det lettere å 
bestemme seg når de vet at dyrets ønske blir hørt. 
Sorgen over å måtte avlive kan bli lettere når man 
vet at dyret selv ønsket å få dø. Eller man slip-
per å ha dårlig samvittighet fordi man lar et dyr 
som er gammelt, skadet eller sykt få leve videre, 
dersom det er det dyret selv ønsker, sier Sissel. 

– Jeg har også opplevd at dyrene har fortalt per-
sonlige ting om familien eller eieren, som eierne 
kan bekrefte at stemmer. Og hunder har fortalt 
om andre hunder som ikke har det bra, og som bør 
få hjelp. Noen ganger har de oppfordret sin egen 
eier til å si fra når en bestemt hund de kjenner blir 
behandlet hardt av eieren sin!

Hvordan?
Hvordan en samtale med et dyr foregår er ikke 

uten videre å lett å forstå seg på for oss som ikke 
snakker med dyr til daglig. Hvordan er det dette 
skjer?

– Dyr kan jo ikke snakke, men de kan kommu-
nisere og det er minst fire måter de gjør det på, 
begynner Sissel. – De kommuniserer som kjent 
med lyder, kroppsspråk og med lukt. I tillegg kan 
de kommuniserer med telepati. De tre første tar vi 
ofte som en selvfølge. Det er ingen overraskelse at 
en katt som sitter med nesa presset mot ytterdø-
ren ønsker å gå ut. Vi skjønner også at det er kom-
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4 munikasjon når den mjauer når du endelig går 
mot kjøleskapet, for da vet den at du skal hente 
mat til den. Men hvordan vet den det? Du går sik-
kert mange turer til kjøkkenet og kjøleskapet i 
løpet av en dag uten at katten gir fra seg en lyd. 
Men når du skal hente mat til katten, så har du på 
forhånd tenkt på akkurat det. Du har kanskje sett 
for deg at du legger maten i skålen. Dette ”bildet” 
oppfatter katten, så den vet allerede hva som skal 
skje, mener Sissel og begynner å beskrive hvordan 
dyr kommuniserer telepatisk.

– Det er telepati-delen de fleste synes er vanske-
lig å tro på. Men det er ikke vanskeligere enn at 
hvis du blir spurt om du vil ha et stykke sjokola-
dekake, hva ser du for deg da? Et sjokoladekake-
stykke. Slike bilder oppfatter dyrene raskt, og vi 
mennesker kan også trene oss på å bevisst sende 
slike bilder og å motta dem.

For å kommunisere med dyr er det helt nødven-
dig å lære seg kroppsspråket til dyrene. Det finnes 
mange bøker om emnet, men få av dem er gode. 
De fleste har en vinkling mot dominante og under-
kastende signaler, sterk eller svak, og da blir mye 
helt feil. Jeg anbefaler en bok av Turid Rugaas 
som heter ”På talefot med hunden, de dempende 
signalene”. Hun har avdekket mange små signaler 
dyrene sender ut for å fortelle at de er vennlige, at 
de har gode hensikter, at den de møter kan ta det 
med ro osv. Svært mange av signalene kan man 
kjenne igjen hos for eksempel katter og hester 
også. De har dempende signaler alle sammen, sier 
Sissel og kommer tilbake til det med telepati.

– Når jeg kommuniserer telepatisk med dyr, 
kan jeg få informasjonen på flere måter. Følelser: 
Noen dyr sender meg følelser for å fortelle hvor-
dan de har det eller hvordan de hadde det i en 
spesiell situasjon de forteller om. Eksempler kan 
være hjertebank, angst, uro, redsel, gråt, smerte 
og glede.

Videre kan jeg kjenne noe på kroppen. Hvis 
dyrene har stivheter eller smerter i kroppen, kan 
de sende det til meg slik at jeg kjenner det på 
samme måte i kroppen min. Jeg har kjent mange 
slags plager på den måten, for eksempel hodepine, 
ryggplager og tannverk.

Av og til sender dyrene meg bilder. Disse kan 
være veldig forskjellige. Jeg kan for eksempel 
motta bilder som ser ut som fotografi i farger eller 
sort-hvitt. Det kan også være enkle strektegnin-
ger eller lignende. Som oftest viser bildet noe i 
omgivelsene til dyret, men det kan også være et 
symbol. Noen ganger får jeg flere bilder i rask 
rekkefølge. De viser ofte et handlingsforløp. Noen 
ganger får jeg også levende film fra dyrene. Det er 
spennende!

Jeg får ofte ord og tanker fra dyrene. Det kan 
være enkeltord som fremheves, eller hele setnin-
ger. Noen ganger lar det seg gjøre å stille spørsmål 
til dyrene og få svar. Andre ganger er det dyret 
som spør, og jeg eller eieren som må svare. Det 
beste er å la dyret snakke fritt, da får man frem 
hva dyret har på hjertet. Noen ganger må jeg også 
lede samtalen, enten ved å introdusere tema eller 
stille mer detaljerte spørsmål. Som oftest er en 
samtale en kombinasjon av dette, sier dyrekom-
munikatøren.  

www.dyrekommunikasjon.no

En kattesamtale

Her gjengir Sissel Grana er samtale hun haddde 
med katten Lucy:

Lucy er katten til svigerforeldrene mine. Hun er 
en godt voksen dame, og de har hatt henne siden 
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Dyr kan kommunisere på minst fire måter – de kommuniserer som kjent med 
lyder, kroppsspråk og med lukt. I tillegg kan de kommunisere med telepati.

hun var kattunge. Jeg har kjent Lucy i mange år, 
men jeg må innrømme at jeg aldri har likt henne 
spesielt godt. Jeg liker best kosete katter, men 
Lucy er en redd katt som helst går unna når du 
skal klappe henne. Et års tid etter at jeg begynte 
med dyrekommunikasjon fikk jeg lyst til å prøve 
å prate med henne. Forventningene mine var ikke 
særlig store, for jeg har alltid tenkt på henne som 
engstelig og litt dum.

Samtale og lærdom
Da jeg skulle prate med henne, opplevde jeg at 

hun oppførte seg annerledes. Hun ville være nær 
meg, og da jeg koste med henne malte hun høyt. 
Hun lente seg mot hånden min i stedet for å trekke 
seg unna. Samtalen begynte, og den skulle bli en 
skikkelig lærepenge for meg.

Hun startet med å sende meg hjertebank, og jeg 

kjente en tydelig angst og uro. Stakkars deg, har 
du det sånn hver dag, spurte jeg, og hun bekref-
tet at sånn var det å være henne. Hun sa at hun 
var glad for at jeg endelig ville prate med henne. 
Hun hadde ventet lenge på at jeg skulle gi henne 
en stemme. Hun konfronterte meg med hvorfor 
jeg hadde brukt så lang tid. Lucy hadde ventet 
og ventet og ventet på denne samtalen, men jeg 
hadde skuffet henne gang på gang. Du har ikke 
villet ta meg på alvor, sa hun. Du har sagt stygge 
ting om meg uten å gjøre forsøk på å forstå meg. 
Livet mitt har ikke vært lett, og det er mange 
grunner til at jeg har blitt slik jeg er.

Jeg ble født et sted med mye uro. Det var mye 
støy, og hele tiden mange folk som skulle se på og 
holde på med oss kattungene. Verst var det med 
alle barna som gjorde som de ville med oss, vi ble 
løftet og flyttet på hele tiden. Vi ble ikke beskyttet 
mot alle menneskehendene, og det gjør at jeg den 
dag i dag ikke liker hender.

Jeg mistet familien min altfor tidlig. Jeg var 
ikke klar for å forlate moren min, til det var jeg 
altfor liten, redd og utrygg. (Eierne bekreftet at 
de hentet henne på et urolig sted da hun bare var 
seks uker)

Forholdet til menneskene
Da jeg var liten, fikk jeg mye juling av andre 

katter. To hannkatter mishandlet meg ofte. Jeg 
følte at de samarbeidet om å “ta” meg, møtte jeg 
ikke den ene, så kom den andre og banket meg 
opp. Av og til mishandlet de meg sammen. Lucy 
sendte meg nå en panikkfølelse. Angrepene kunne 
komme hvor som helst fra, og uansett hvor jeg 
festet blikket var det områder jeg ikke hadde over-
sikt over. Det var helt grusomt å kjenne angsten  
– og jeg følte meg som om jeg var i en krigssone. 
Lucy fortsatte: De jevnlige angrepene ødela mye 
for meg. Jeg fikk angst for å være ute alene.

Men hvorfor er du redd for folk, spurte jeg. Jeg 
er ikke redd for mennesker, svarte hun. Jeg vil 
bare ikke ha noe med ukjente å gjøre. Jeg vil være 
nær folk, men ikke inntil. Jeg liker sjelden at noen 
tar på meg, en fremmed hånd som nærmer seg, 
det minner meg om hvor grusomt jeg hadde det 
i barndomshjemmet mitt. Dessuten har jeg mye 
kløe i huden, og da er det ubehagelig og av og til 
vondt å bli strøket på. (Hun klør så mye at hun har 
slikket bort pelsen enkelte steder på kroppen)

Lucy fortalte mye om familien sin. Det var tyde-
lig at hun elsker menneskene sine. Jeg er glad i 
familien min, sa hun. Jeg er veldig takknemlig for 
å være her. Jeg er ingen lett katt, men de aksepte-
rer meg for den jeg er. Jeg blir sett i hverdagen, og 
føler meg som et viktig medlem av familien. Det 
er godt for meg, for jeg er egentlig veldig redd og 
usikker. At jeg er trygg hjemme har berget meg!

Åpenhet
Hun fortalte mye mer også, men det tar jeg ikke 

med her. Men det siste hun sa må jeg fortelle dere. 
Lucy sa at hun er redd for andre katter etter at 
de to hannkattene mishandlet henne så ofte når 
hun var ung. Lucy fortalte at nå var det en katt 
i nabolaget som hun var sjef over. Lucy skammet 
seg over hvordan hun oppførte seg mot denne 
katten. Jeg er tøff mot den, skikkelig slem. Det er 
leit at jeg er slik mot den, for jeg vet jo hvordan 
det er å være redd og få juling. Hun viste meg hvor 
den andre katten bodde, og da jeg pekte mot et 
av nabohusene kunne eierne bekrefte at de hadde 
sett at hun var slem mot katten som bodde der. De 
hadde flere ganger måtte gripe inn og redde den 
andre katten fra Lucy.

Hvorfor gjorde samtalen med Lucy slikt inn-
trykk på meg? Det er flere grunner til det. Først og 
fremst fordi hun hadde rett: Jeg hadde dømt henne 
uten å gjøre et eneste forsøk på å forstå henne. At 
hun er redd og engstelig, er ikke det minste rart 
når man har fått vite hva hun har gjennomgått i 
barndomshjemmet sitt og i ungdomstiden. Følel-
sene hun sendte meg var enormt sterke. Følelsen 
av angst og panikk når hun var ute alene glemmer 
jeg aldri! Jeg skjemmes over at jeg trodde hun var 
dum. Jeg lærte at jeg aldri skal dømme noen uten 
å kjenne årsakene til hvorfor de er som de er.

Jeg ble også rørt over at hun torde fortelle om 
hvor slem hun er mot nabokatten. Lucy skam-
mer seg over at hun ikke er et dugg bedre enn 
kattene som mishandlet henne da hun var ung. 
Det er trist, og vi kjenner alle parallellhistorier 
i menneskenes verden. Lucy er mobbeofferet som 
mobber selv.  

 
Sissel Grana kan kontaktes på: sisselv@yahoo.
no. Se også www.dyrekommunikasjon.no.
Diskutér temaet på www.altnett.no/Forum.


