
Kérem, engedjék meg nekem, hogy rendha-
gyó módon most ne kizárólag a masszázsról 
szóljak. Sajnos olyan horrorisztikus esemé-
nyek láncolata indult el a világban, amely 
mellett nem mehetek el szó nélkül! Bizonyára 
sokan tudjátok, hogy idén nyáron labdarúgó 
Európa bajnokságot fognak rendezni, lengyel-
ukrán szervezésben. Namármost az ukrán 
szomszédaink úgy döntöttek, hogy meg-
tisztítják a terepet a kóbor ebektől, nehogy 
valamiben is megzavarják a rendezvényre 
érkező vendégek szórakozását. Alapvetően 
ezzel még nem is lenne baj, de ők a megtisz-
títást szó szerint vették, és olyan eszközökkel 
valamint brutalitással vágtak neki a tevékeny-
ségnek, amelyet még MR. Jigshow (Fűrész c. 
film) is megirigyelne. Aki nem hallott még az 
esetről az Interneten talál olyan fórumokat, 
ahol képekkel is illusztrálják az eseménye-
ket, de ezt tényleg csak erős idegzetűeknek 
ajánlom. Hihetetlen, hogy ma az embereknek 
él még olyan mélysége, ami ilyen szörnyű-
ségekre képes. A világban több ország is 
felemelte már a szavát az események ellen, 
és bár jómagam is futballrajongó vagyok, 
nagyon remélem, hogy meg lesz az ered-
ménye, valamint a felelősök méltó büntetést 
kapnak. Remélem még azt is, hogy az érintet-
tek, a futball világ nagyjai is elgondolkodnak 
a dolgokon. Tényleg megér ennyi életet, kínt 
és szenvedést, hogy vidáman rugdossanak 
egy bőrgolyót?
Most pedig lássuk, mi zajlik le az események 
hatására a kutyában, mint egyedben és mi-
lyen kihatása van, ha a falkalétet nézzük. 
Hogy megértsük, mindenekelőtt tisztában 
kell lennünk azzal, hol foglal helyet az állat és 
ezen belül a kutya a világunkban. A jelenlegi 
helyzetben az állatok az alacsonyabb létfor-
mát képviselik, de ne feledjük el, mi is voltunk 
valamikor az állati létforma szintjén. Mikor az 
állat fejlődésnek indul, nagyon sok generá-
ción keresztül történik az értelmi és érzelmi 
előrehaladás. Kezdetben a csoportos tudat 
az, ami segíti a fejlődést. A génekben minden 
információ elraktározódik az idők folyamán 
arról, amit tenni kell az életben maradáshoz. 
Ez az a csoportos infóhalmaz, ami segíti az 
állatokat az életvitelben és segítette az embert 
is eljutni jelenlegi szintjére. Ez az, amit úgy ne-
vezhetünk és nevezünk is az állatvilágban, 
hogy ösztön. De ezek az ösztönök mind-
mind az előző generációk tapasztalataiból 

táplálkoznak és alakítják tulajdonságukat. 
Ez akkor is megtörténik, ha nem egy-

másból származó generációkról van 

szó az úgynevezett csoport tudatnak köszön-
hetően! Ha a kutyákat nézzük, ők különleges 
helyet foglalnak el az állatvilágban. Ők állnak 
legközelebb az emberhez, és ez nem véletlen. 
A kutya már nagyon közel áll ahhoz, hogy ki-
emelkedjen az állatvilág közegéből és a cso-
portos tudat helyett egyéni individuumként 
élje az életét. 
Ezért is nagyon fontos, hogy milyen helyze-
tekkel találkozik az „utolsó” időszakában. Két 
eset következhet be a kutyánál, mint egyednél 
a hirtelen erőszak hatására, mely teljesen vá-
ratlanul és értelmetlenül éri az állatot. Olyan 
tudati trauma következik be nála, mely mé-
lyen és kitörölhetetlenül belevésődik a gének 
tudatába és megőrződik bennük. Ezen okból 
a következő generációknál egy olyan fejlődé-
si visszamaradás következik be a tudatban, 
amely meggátolja nagyon hosszú időre az 
értelmi és érzelmi fejlődést a lénynél. Másik 
lehetőség pedig, hogy a sokk hatására egy 
előremenekülés zajlik le lélek szinten, s bár 
fizikailag egy előrehaladás történik, de értel-
mi és érzelmi alapon, egy alacsony szinten 
fog reagálni a kialakult lény. Magyarul, egy 
agresszív lénnyé válhat az elpusztított kutya 
lelke, kiszakadva ugyan a csoportlélek irányí-
tottsága alól önálló individuumként létezve, 
de mit sem sejtve valódi létéről. Próbáltam a 
ma elfogadott evolúciós álláspontnak meg-
felelve kifejteni a történések hatását, de nem 
tudom megkerülni a valós folyamatot. Ebben 
lehet hinni, vagy nem, de mindenképp elgon-
dolkodtató az, ami bekövetkezhet az ilyen 
módon elpusztított állatoknál. 
Egy biztos, a munkám során számtalanszor 
találkozom nagyon értelmes és szinte már 
gondolkodó kutyákkal és persze a másik 
véglettel is. És sok helyen találkozom az ér-
telmetlen pusztulással is, pedig csak egy kis 
odafigyelés kellene a részünkről. Rázzuk le 
magunkról az évezredes dogmákat és váljunk 
nyitottá afelé a gondolat felé, hogy mi van, ha 
másképpen működik a világ, mint ahogy ta-
nították. És az idézet, hogy „egy életre felelős 
lettél azért, amit meg szelídítettél” nem az 
állatok iránt tanúsított tiszteletet jelenti első-
sorban, hanem végső soron a jövő emberi-
ségének minőségét határozzuk meg azzal, 
ahogy az állatokkal bánunk. Hiszen a magunk 
fejlődését gátoljuk meg, ha nem ismerjük fel 
ezt és hagyjuk, hogy az Ukrajnaihoz hasonló 
mészárlás végbemehessen.

Köszönöm a lehetőséget, jó gondolkodást 
mindenkinek és ne feledjék a masszázs odú 

vár mindenkit szeretettel, aki előrébb szeretne 
jutni. A masszázs lehetőséget biztosít rá…

Áldás!
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