
Elszaporodtak az állatvédők 

 

Az utóbbi 10 évben egyre gyakrabban 
tapasztalható, hogy a saját gazdájuktól kell 
megvédeni az állatokat. Az emberek többsége 
csak azért vásárol meg egy kutyát, hogy be tudjon 
illeszkedni egy társasági környezetbe. Az olyanok, 
akik csak díszből tartanak állatot, nem elég 
felelősség tudatosak. Az ember pillanatnyi 
fellángolásból „beszerez” egy kutyát, majd amikor 
nagyobb étvágya, térigénye lesz, elviszik és 
kidobják valahol. Jobb esetben „lepasszolják” a 
sintérhez. Magukat azzal biztatják, hogy „úgy is 
lesz gazdája”. A primitívebb embereknél a kert 
végében láncra kötve léteznek tovább. Az állatok kínzása súlyos probléma, legfőképpen 
pszichés alapú. Vegyük azt a példát figyelembe, hogy a kínaiak megkínozzák a kutyákat, 
mielőtt legyilkolják. Mindezt azért teszik, hogy „jobb minőségű legyen a húsuk”,a 
fájdalomtól megemelkedett adrenalin szint következtében. Ez, ha nem pszichés probléma, 
akkor minek mondható? Mások pusztán élvezetből kínoznak meg egy állatot, mert élvezik, 
egy másik élőlénynek a szenvedést okoznak, amitől felsőbbrendű vágyukat kielégíthetik. Ezt 
a tényt mindenki tudja, és mégis hazánkban nyitnak éttermeket, és sértetlenül megússzák, 
amikor egy vendégnek az ínyébe bele szúródik a megkínzott, megölt, megfőzött kutyának a 
Micro Chip- je. Ezzel a ténnyel nem csak az állatoknak ártunk, hanem az egész emberiségnek. 
Az ember, aki tudatlanul megevett olyan élőlényt, akit valójában nem is biztos, hogy meg 
akart. Cinkossá vált egy olyan tettben, amit nem közvetlenül követett el. 
   Ebben a bűncselekedetben részt vesz minden olyan ember, aki nem tesz az ellen, hogy 
büntetés nélkül megússzák az ilyen és ehhez hasonló emberek tetteiket. Gondolkozzon el 
minden olyan ember, akinek volt vagy van kutyája, milyen lehet az, amikor egy séta közben 
elkóborol, vagy nem megfelelő módon tartott állat elszökik egy jobb élet reményében. 
Másnap mikor bemész egy kínai étkezdébe és finomat falatozol, mit se gondolva szegény 
állatra, csak, hogy a saját szükségletedet kielégítsd, tudomást se véve erről. Az étkezés után 
majd csak a fogorvosnál vagy a röntgen után kapod vissza kedvenced Micro Chip-jét. 

 

 
„Légy szíves szelídíts meg engem….! Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen 

leszel számomra a világon,és én is egyetlen leszek a te számodra…” 

Kis Herceg 


