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Pies prezentem dla dziecka, a jeśli...
Dlaczego ludzie traktują psa jak misia, którego gdy się znudzi można
wyrzucić?
Przemoc wobec zwierząt tematem tabu.
Pewnego dnia rano jadąc do miasta na poboczu drogi zauważyłam porzucone
dwa małe Owczarki Niemieckie. To zdarzenie zmusiło mnie do przemyśleń nad
krzywdą zwierząt. Wielu ludzi zna sytuację kiedy bierzemy psa lub każde inne
zwierzę jako kolejną zabawkę. To najczęściej spontaniczne i nie przemyślane
zachowanie kończy się krzywdą zwierzęcia. Bo co gdy piesek znudzi nam się,
wyrzucimy go jak tysiące innych rzeczy? Często słyszymy od ludzi '' Pies to
przecież najlepszy przyjaciel człowieka'', więc biorą go nie myśląc o obowiązkach
np. codziennych spacerach przez co bardzo szybko zapominają, że jest to przyjaciel
a nie kłopot. Zwierzę to przecież nie tylko potrzeby bytowe (jedzenie, picie), lecz
przede wszystkim uczuciowe i emocjonalne. Pupil bardzo szybko obdarza
właściciela bezwarunkową miłością i zaufaniem. Cieszy się za każdym razem gdy
widzi
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Więc dlaczego gdy pies obdarza nas takimi uczuciami my traktujemy go
przedmiotowo. Ciężki dzień w pracy lub chore dziecko nie daje nam prawa do tego,
aby swoje frustracje rozładowywać na zwierzęciu. Wystarczyłoby popatrzeć na jego
radość i dla poprawy własnego humoru poprostu je przytulić. Ludzie jeszcze do
końca nie zrozumieli, że zwierzę to nasz mały anioł stróż na ziemi, że niesie ze sobą
tylko pozytywną energię. Nawet pies, który doznał przemocy ze strony człowieka,
nie traci wiary w jego dobro. Gdy ktoś da mu kolejną szansę, znów obdarza go
swoją miłością. Podsumowując, należy stwierdzić że niedoskonałości prawa, niskie
kary i lekceważenie problemu jakim jest przemoc wobec zwierząt prowadzi do tego
że ludzie czują się bezkarni w tym co robią a zwierzęta cierpią w milczeniu. Więc
następnym razem jeśli będziemy mieli zamiar wziąć zwierzę pod swój dach
zastanówmy się czy stworzymy dla niego odpowiedni dom.
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