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Een zalige kerst voor alle kattenvrienden
Dit is het verhaal van Luka Rocco Magnotta, de catkiller uit Montreal Canada. Zijn echte naam is Eric Clinton Kirk
Newman en werd geboren in 1982, Scarborough, Canada. Niet alleen zou Luka van zijn ouders genoemd worden naar
een filmartiest, het kind zou al vlug gefascineerd worden door films en verder leveren in deze fantasiewereld maar met
desastreuse gevolgen...
In 2010 plaatst Luka een gruwelijk filmpje op YouTube, waarin te zien is hoe hij twee kittens vermoord met een
stofzuiger. We gaan niet in op de détails. Wat later verschijnen er nog sadistische moorden op kittens, het is duidelijk
deze kerel is gestoord. Weinig mensen kijken echter verder en reageren amper. Voor veel mensen “is het maar een
kat”. En eigenlijk zijn zij al even gestoord, want mensen die problemen hebben met katten, zijn vaak mensen die steeds
over alles en nog wat controle willen hebben.
Luka leeft in een droomwereld en zijn moeder aanbidt hem als een God, haar zoon heeft niks misdaan, het is allemaal
de schuld van een ander. Luka staat intussen constant voor de spiegel en is ervan overtuigd dat hij de beste en de
mooiste is. Ook dat is een algemene ziekte van deze tijd: onze kinderen zijn de beste, de mooiste en moeten uitblinken
in alles, op school maar ook in wedstrijden allerhande. De meeste mensen wille alles wat zij niet konden bereiken
terugzien in hun kind, hun kleinkind.
Luka was gefascineerd door de film, hij wou filmacteur worden en even later werd hij ... pornoacteur. Ook hier zijn
vandaag de dag veel mensen die daar hun uitweg zoeken om geld te verdienen. Want wanneer vroeg of laat blijkt dat
moeder of vader de dure zaken van hun kind niet meer kunnen betalen, is dit een uitweg voor het kind.
Geld, macht, prestaties, het zijn de zaken waar tegenwoordig iedereen mee bezig is en ze hebben zelfs een goed
voorbeeld want het toppunt van “narcisme” (zichzelf graag zien en steeds vooropstellen), is ongetwijfeld de machtigste
man van de wereld vandaag, de president van de VS. Het is dan ook blijkbaar niet meer dan normaal, dat de wereld
een “ratrace” naar roem, status en geld geworden is. Iedereen wil de beste, de slimste en de mooiste zijn, meer nog:
vaak ten kostte van anderen ...
Na het vermoorden van kittens, wil Luka meer, meer macht, meer controle. Luka gebruikt de laatste nieuwe technieken
om onder de radar te blijven en buiten een paar echte dierenvrienden, die hem op het spoor zijn, is er niemand die weet
waar Luka mee bezig is, waar hij verblijft en tot wat hij in staat blijkt...
In 2012 ontvangen verschillende politieke partijen menselijke lichaamsdelen, een voet, een hand. Nu gaan de
autoriteiten pas wakker schieten, want dit is geen “stomme kat” meer. Het zal echter nog twee jaar duren eer ze het
monster “Luka” te pakken krijgen, want de jonge man zit intussen in het buitenland.
Luka vermoord een jonge Chinese student en haalt alle lichaamsdelen van de romp in zijn appartement, de romp zou
pas weken later gevonden worden in een valies. Luka vertrekt dan, volgens het filmscenario “Casablanca” naar Parijs.
De politie loopt gewoon achterop. Interpol verspreidde een internationaal bericht en een man werkzaam in een
internetcafé, in Berlijn, zorgt voor zijn arrestatie in 2014. Vandaag zou hij een levenslange straf uitzitten in Canada maar
of alle gevaar voorgoed geweken is weet niemand. In elk geval zijn moeder blijft geloven in zijn onschuld...
Waarom dit verhaal? Wel omdat wij van Kattenadvies iVZW, DE link tussen Mens & Kat, U allen een boodschap willen
brengen voor deze kerst en het nieuwe jaar 2020.
STOP met het verheerlijken van uw kind en leer het omgaan met katten! Kittens zijn lief en klein en overal op het
internet te zien en te verkrijgen. Maar meestal halen ze de “kat” leeftijd niet omdat ze gedumpt worden tegen die tijd!
Omdat mensen te veel met zichzelf bezig zijn en de eenvoud van een kat niet meer (willen) kennen.
Na het kitten komt bij velen een “dure soort” hond omdat ze moeten kunnen uitpakken met een dier waar ze controle
over hebben, een dier wat hun ego kracht bijzet. Gelukkig worden deze mensen niet allemaal “seriemoordenaars” maar
één ding hebben ze gemeen met “LUKA”: ze willen allemaal de beste, de schoonste, de slimste zijn, ze willen allemaal
presteren.
Wij zullen met onze organisatie in 2020 blijven hameren op de eenvoud van katten en de connectie met de mens, het
kind! Wie geen respect heeft voor katten zal altijd een storing in de hersenen blijven ontvangen. Een storing die ervoor
zorgt dat men macht wil hebben over levende wezens, controle wil hebben. En laat dat nu net zijn wat we als mens
NIET ALTIJD hebben! Wat als u ziek zou worden, weg uw controle, een ongeval? Wat als u s ’morgens wakker zou
worden en uw partner weg is en jij alleen achterblijft... weg controle.

Mensen moeten kunnen loslaten en net dat kunnen we van katten leren, over katten heb je geen of weinig controle, ze
laten zich niet gebruiken, niet commanderen, ze zijn kat en leer er mee leven, ook in 2020!
Vrijheid, soberheid en ook een beetje fierheid over uw manier van leven, wensen wij u toe het komende jaar, Zalige
kerst en Gelukkig nieuwjaar van het voltallige Kattenadvies iVZW team.
En kom deze zomer gerust eens praten met ons op de talrijke marktjes waar we weer aanwezig zullen zijn, bij leven en
welzijn...
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