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Вдъхновена от птиците

Съставена от Върховният Учител Чинг Хай

Посвещава се на всички земни обитатели

с любов
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ЗА: 
Принц Елеганто
Джентино
Амиго
Мими
Муни
Нова
Анакхан
Лумино
Луви
Брайти
Прима
Чири
Фри Джой
Кадула

И:
Азур
Туту
Пинг Пинг
Мей Мей
Праджна
Мирабо
Лагуна
Рейнбоу
Съни
Либра

С цялата ми любов 
в този живот и отвъд.
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Домашни фотографии от

Върховният Учител Чинг Хай,
Стивън Андре,

Т. Джун,
Виан Ханг.
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Думите на едно дете

Това е пример какъв трябва да бъде животът
на нашите приятели – сладките животни.
Независимо дали са на земята, във въздуха  
или в морето,
те трябва да бъдат обичани, защитавани и 
ценени – също както ние, хората, желаем. 

Прескъпи Небеса, Скъпи Господарю на Карма,
моля те, обичай и се грижи за всички създания,
защото сърцето ми се къса, като виждам 
тяхното страдание
и не мога да понасям повече окаяното  
им състояние. 

Много са местата горе в Небесата,
вземи ги всичките при Теб и ги дари с любов.
Това е моята молитва за всички живи същества:

Дай им малко от Твоята Любов и Състрадание.
Нека всички бъдат добре, нека живеят и 
оставят другите да живеят.
Изцяло в Любов, грижа и прошка.

~ Върховният Учител Чинг Хай
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Любовна песен
От Лагуна, най-обичаният Макау-папагал

Представяне на всички пернати деца от домакинството на 
Върховният Учител Чинг Хай

~ Съставено от Джейн

Хората Я наричат Върховен Учител Чинг Хай,
защото Тя идва от Най-Висшето.
Но Тя е нашата любима Мама -

така я знаем ние, пернатите Й деца.
Косата Й е като златна перушина,
гласът Й звучен е като на птица,
когато пее ни приспивни песни,

издигаме се в най-високи, райски светове.
Тя идва от място, пълно със светлина,

и я носи на земята за огромна наша радост.
Домът ни пълен е с любов,

веселие, добра храна и ярко слънце.
Тя сбира цветовете на дъгата

и аромата на цветята.
Тя е благословеният дъждец
и мекотата на летния изгрев.

Тя е вселената, която толкова добре познаваме,
щом сме в скута Й, никога няма да паднем.

Как можем да напуснем изтока, запада, севера и юга?
Та Тя е във всички посоки!

Освен всичко това, тя е нашата Мама!!!
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Върховният Учител Чинг Хай е родена в Централен О Лак 
/Виетнам/. На 18 годишна възраст Учителят Чинг Хай се 
премества да учи в Англия, а по-късно във Франция и в 
Германия, където работи за Червения кръст и се омъжва 
за немски лекар. След двугодишно щастливо брачно 
съжителство, с благословията на своя съпруг, Тя се 
разделя с него и се впуска в търсене на просветлението, 
което е жадувала още от детинство. Това е време на 
тежко скиталчество през много различни страни, което 
завършва едва след като среща в Хималаите идеалния 
жив Учител. Учителят Чинг Хай получава божественото 
предаване на вътрешната Светлина и Звук, които по-
късно нарича Метода Куан Ин. След период на усърдно 
практикуване, Тя достига Пълно Просветление.

За да удовлетвори копнежа на искрените търсачи на 
Истината, Върховният Учител Чинг Хай предлага Метода 
за медитация Куан Ин на хора от всички националности, 
религии и култури. Нейното послание за любов и мир 
донася духовно освобождение и надежда на хората по 
целия свят, като им напомня да поддържат Истината, 
Добродетелта и Красотата в света.

Биография на Върховният Учител Чинг Хай
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Като говорим за Бог или за Върховния Дух, 
Учителят  ни  препоръчва  да  и зползваме 
оригиналните без-полови термини, за да избегнем
споровете за това, дали Бог е Тя или Той.
Тя + Той = Тя/Той (като в Благословия)
На нея + На него = Й/Го (като в Непоколебим/а)
Неин + Негов = Неин/Негов (като в Скъп/а)
Пример: Когато Бог пожелае, Тя/Той прави нещата 
според Нейната/Неговата воля и така, както Тя/
Той счита за добре.

As a creator of artistic designs as well as a spiritual 
teacher, Supreme Master Ching Hai loves all 
expressions of inner beauty. It is for this reason that 
She refers to Vietnam as “Au Lac” and Taiwan as 
“Formosa.” Au Lac is the ancient name of Vietnam and 
means “happiness.” And the name Formosa, meaning 
“beautiful,” reflects more completely the beauty of 
the island and its people. Master feels that using these 
names brings spiritual elevation and luck to the land 
and its inhabitants.
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Amigo

14

Двойка с Прима, оставени в диво 
състояние само за размножаване. 
В началото беше резервиран, 
нервен и избягваше хората ...
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После стана по-кротък и дружелюбен, по-
общителният от двамата.

Разбира се добре с всички останали птици и 
дълбоко ме обича, аз също го благославям!

Силен закрилник, той гони Прима навън, ако 
прояви агресивност към хората. Преди да 
дойде тук, беше различен, и дори в началото 
се страхуваше от Прима.

Когато започна да се чувства като 
закрилник на хората, стана по-зрял, по-
уверен и по-смел.

Той е толкова любящ.
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Аз съм мъж.
Затова се отнасяйте с мен като с мъж,

защото аз също съм дошъл от Бог.
Всички знаят това.
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Какво съм сбъркал?
Няма ли да ме погледнеш веднъж?
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Чувствам се много по-добре сред цветята,
отколкото с тази свадливка.
Тя е красива, но твърде силна!
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Аз всъщност не обичам да съм сам,
но момичетата трудно се печелят, 
а и само създават проблеми.
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Всъщност, тя изглежда приятелски настроена
и поне започна да разговаря с мен.
Трябва да благодаря на Майката Фея!
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Каквото и да се случи,
винаги ще обичам приятел като Нея,
Тя ми напомня за Небесната Майка.
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Anakhan
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Анакхан означава мирен воин. Нарекох го така 
заради благородното му държание. Той никога 
не отмъщава - дори когато другите птици го 
тормозят и нападат!

Когато Фри Джой /каик/ пристигна,  /
осиновителите му не го искаха, защото беше 
много агресивен!/, той нападна Анакхан два пъти, 
два пъти го ухапа по крачето, което започна да 
кърви. Трябваше да го заведем на ветеринар, но 
въпреки това  Анакхан винаги му прощаваше.

След това Фри Джой още няколко пъти го 
нападаше, но Анакхан го преборваше и го 
просваше на земята, като внимателно слагаше 
крачето си за няколко секунди върху гърдите му 
и му се караше, но после го пускаше, невредим!

Бяхме изненадани от благородното поведение на 
Анакхан, но оттогава го държим настрана от 
Фри Джой, защото и двамата не си промениха 
отношението

Наричам ги Война и Мир, или Ин и Ян! Но много 
странно! И двамата ме обичат еднакво силно!
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Аз може би изглеждам страшен,

но не съм коварен.

Аз целият съм само обич,

кротък и послушен като гълъбче!
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Идваме от ст
раната на любовта.
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Дали искам да говоря 

сложния човешкия език?

Разбира се, драги, искам, искам!

Но ти ще се научиш ли тогава да 

летиш с мен?
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Много ми харесва тук.

Виж, главите ни си приличат:

когато вятърът духне,

„перцата” ни 

се разлюляват!

Куа-куа!

Миа-Ми-А!

Фло-Рии-Да!
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Обичам те, обичам те, но 

английският е то-о-о-лкова труден.

Може ли да направим 

 нещо „по така”?
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Може ли да използваме езика Куан Ин?

Той е универсален

и е много шик!
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А, Б, В,

     Г, Д, Е, Ж . . .

Няма нищо по-лесно!
Мама ме научи да летя, 
но не ми спомена нищо за това!
Ние просто ползваме телепатия!



Азур, небесното момиче, цветът на 
дълбокия космос.

Обича само мен. Абсолютно!

Ако й позволя, може да ме целува цял ден.

Azure
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Заради любовта си към мен, ревниво 
отблъсква всички потенциални „съперници”. 
Никой от себеподобните й не може да 
припари там, където се намира тя!

Но с годините става по-улегнала! Това е 
добре! За малкия си размер, поглъща огромно 
количество храна! Може да яде всичко и по 
всяко време. Стомахът й се заобля като яйце 
под гърлото.

Тя има нужда от калории, за да пази 
тялото си топло, тъй като коремчето й 
не е покрито с перушина. Веднъж трябваше 
внезапно да замина за известно време и не 
можех да я взема с мен, нито пък можех да се 
върна бързо. От мъка беше започнала да си 
скубе перцата, които никога не пораснаха 
отново.

Най-накрая се събрахме, но тя като че ли не 
иска тези пера да пораснат пак. Веднага щом 
израснеха малко, ги изскубваше, може би за да 
ми напомня никога повече да не я изоставям! 
Скъпа моя, толкова много съжалявам! Но 
нали знаеш колко е сложен животът ми?!!
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Аз, Азур, красавицата, приемам 
тези цветя и твоето извинение!

Аз също много те обичам,
толкова много, че не мога 
да ти се сърдя.
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Не е нужно да ревнуваш,
скъпо Глупаче Прими!
Това само ще те 
загрози.



43



Горе в Небесата
и долу на земята
аз обичам само един.
Ти знаеш кой!
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Добре, добре!
Любовта трябва да 
се споделя:
Ще бъда търпелива
и издръжлива!
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Винаги съм красива
със ....

Бог е т
айната на моята хубост!

... И
 дори без биж

ут
а.

Съгласни ли ст
е всички?!!
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Ще се поддържам в добра форма
с няколко йогийски пози.

Мисля за Бог
 и всеки ден медитирам,
  разбери!
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Обичам да съм сама
сред природата,
на чист въздух,
върху дървото.
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Обичам да мириша 
ароматни цветя,
да се радвам на 
даровете на Създателя,
да пея химни за НЕЯ!
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Никога не съм самотна,
защото винаги има цветя и дървета,
а също слънце, луна и звезди – за компания!

Освен всичко това, имам любовта Й,
верността на моята човешка приятелка.
„Истинското лице от вчера” ...
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И аз те обичам.

  Силно те обичам.

     Истински те обичам...

 
 Със сигурност те обичам.
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Без значение как изглеждам,
все пак аз съм нейната любов.

Тя не се интересува от външния блясък,
защото вижда лицето на вечността.
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Един ден ми се стори, че Луви се чувства самотен 
сред тези малки птички, затова го заведох на пазар.

Обиколихме заедно зоомагазините и разгледахме 
много играчки и храни.

Имаше всякакви домашни любимци и птици, но 
Луви не им обърна никакво внимание, докато не видя 
в една малка клетка Брайти. Той веднага излетя 
от ръката ми и закръжи около клетката й, като не 
спираше да говори и да пее. 

Тогава си помислих: „Това е!” Така тя дойде с нас 
вкъщи. В началото беше много резервирана и 
срамежлива. По-късно разбрах от ветеринаря, че е 

Brighty
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болна, и аз също споделих това. За щастие и двете 
бързо се възстановихме. Луви и Брайти станаха най-
добри приятели.

Но тя не изглеждаше напълно щастлива, затова я 
нарекох Брайти, като с името й пожелах по-добро 
настроение. И наистина се промени – стана по-
бъбрива, по-ентусиазирана и по-весела ден след ден. 
Благодаря на Небесата за това ...

Но ние винаги се обръщахме към нея с прякора 
„Студената красавица” заради дистанцираната 
й природа. Точно обратното - Луви има бодро, 
приятелско и любящо отношение.

Интересно е да видиш две почти еднакви птици от 
един и същи вид, да се държат толкова различно, 
почти противоположно една на друга!

Кой казва, че подобното привлича подобно? 
Според други, противоположностите също се 
привличат!
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а не в затворената клетка,

 макар че е просторна и златна!

През повечето време там само спим.

  Благодаря на Небесата!

Чувствам се по-щастлив
       тук, на клончето



Можеш ли  да
отгатнеш чии са тези 
снимки?

(Правилно! Аз съм тази отляво.)

Аз 
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Луви

О, ти
 си

 то
лкова си

яещ!

Сам се
 възн

агр
ади

със с
ъщото

 пти
ченце.
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Понякога е хубаво да си  сам
и да  медитираш 
       върху щедростта,

да мислиш за сега и за вечността,
да обичаш Бог и Неговите/Нейните създания.



Виждаш ли нещо? 

Аз?
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Разликите 
                   в картинките?

също не 
ги виждам!
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Природо, Природо
обичам те!
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Мога да пея, да танцувам
  по цял ден.

      (Опитай и ти!

 Добре е за теб!)
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Чири е Соколска глава, наречен е така, защото 
в главата прилича на сокол!

Тя беше „твърде стара” за продаване, също 
като някои от другите ми птици. Ако не ги 
продадат на определена възраст, те са обречени 
да прекарат останалата част от живота си в 
малки клетки, които служат само за украса на 
магазина. 

Тя била двойка с друга птица, с която се 
били сприятелили, но него го продали. Той я 
изоставил и Чири затъгувала за изгубената 
любов. Сърцето й било разбито!

Cheery
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Нарекох я Чири с надеждата това име да я 
ободри. С всеки ден тя става все по-добре. 
Харесва й да си лежи върху гръбчето и да си 
играете с нея, като я галите по крилцата, или 
я чешете по коремчето...

Не искаше да яде много, затова й пеех и я 
хранех с лъжичка.

След известно време настроението й се 
подобри. Казват, че времето лекува всички 
рани!

Много обича да ми „помага” да чистя 
изсъхналите листа по дърветата, като ги 
кълве. Всеки път се чувства много горда от 
това!

           Обичам те толкова много!

   И Бог те обича!
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Сега, упси-упси още веднъж
Ще станеш красива, силна  и мъдра!
           Една лъжичка за мама,

                       една за татко,

   още една за теб

                   и една за мен!
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Чувс
тваме се д

обре, чувстваме се прекрасно

Чувс
тваме се

 отпочинали след хубавата нощ!

Меди
тацията също е много...приятна.
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Меди
тацията също е много...приятна.
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Добро утро, мадам! Добро утро, слънчице!

Благодаря за закуската и нежните грижи!

Обичам Бог заради всяка мъничка трохичка.
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Сега да отиваме на работа и да
почистваме дърветата.

„Браво, браво, добра работа,  
добра работа!
Добро момиче! И много 
прилежно!”

Лю
бов, Любов, Любов, още Любов и  доверие.
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Сега да отиваме на работа и да
почистваме дърветата.

    
    

 А сега само между нас двете:

Лю
бов, Любов, Любов, още Любов и  доверие.
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  О

ре
хите горе са много големи и са

П
ре

дп
очитам този тук, който ми е по мярка!
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П
ре

дп
очитам този тук, който ми е по мярка!

Медитирай и за двете ни,    
защото трябва да свърша с 
  този орех!

А, ти си била в Нирвана!
Искаш ли един орех от Самсара!
(*)Забележка: Нирвана=Рай

Самсара=Земя



Free Joy
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„Не трябва да обичаш никоя друга птица, 
освен мен.”

Никой не искаше и Фри Джой. Беше 
твърде стар за продаване. Ако някоя 
птица остане твърде дълго сама, на 
него/нея му/й става много трудно да се 
сработи с други птици или да образува 
двойка.

Фри Джой беше „ядосан младеж” и 
недоверчив мъж. Но той обожава жените 
и ми се довери безусловно! Мога да правя с 
него абсолютно всичко, докато в същото 
време хапе всеки по-близо стоящ мъжкар 
без всякакъв страх или въздържане! За 
него размерът е без значение!

Обича да прави акробатични номера 
върху пръста ми, като се завърта на 
360˚. Много е внимателен с дамите.



Той може да танцува по команда и да скача 
също като цирков артист! Пее хубаво и има 
независим дух.

Първоначално във ветеринарната клиника 
го предложих за партньор на самотна женска 
Каик. Но той не я хареса и ветеринарят ми го 
върна.

Още щом излязохме от кабинета и се 
намери върху ръката ми, той запя толкова 
хубава песен с трели и извивки, пълна с 
радост, с което искаше да покаже цялата си 
благодарност и щастие.

Още на място го нарекох го Фри Джой. Това 
име много му отива. Оттогава живее според 
него. Никога няма да го видиш да скучае!

Толкова е скъп на сърцето ми,  
пълен с любов и радост да живее!
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Благодаря ти, Боже, Благодаря ви, Небеса!

За първия ден на Фри Джой у дома!
Каква радост ... и забава!
Всички знаем откъде идва той!
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Акробат раз, акробат два, 
нагоре, надолу, навътре, навън – аз съм блажен!

Докато съм с теб,
мога всичко да правя!
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Дали съм щастлив? Разбира се, да!
Аз се усмихвам, и пея,
и скачам, лудея,
за да ти покажа колко съм щастлив!
(Бог ще ти каже същото!)
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Никога преди не съм се 
чувствал тъй добре

Ето те, ето те и теб!
Мога и още повече!



А
 на тази ням

а!

И
зядох ги всичките!

(Сам
о за да виж

дам
 Н

ебесата по-добре.)

Виж
даш

 ли разликата
 в сним

ките?

Н
а тази им

а листа.
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Обичам ги и двамата!

Животът е радост, животът е свобода.

Животът е хубав като кокосова палма!

Голямо благодаря на Мама

и на Всемогъщия Бог!

Обичам ги и двамата!



Gentino
Джентино е Какаду, вид птица, известна с лоялността и 
доживотната си преданост към човека.

Запознах се с него, когато беше вече 20- годишен. Но той 
е много енергичен и млад! Разговаря с теб, със себе си, пее, 
танцува.

Беше малко тъжен, когато предишните му „собственици” 
ми го дадоха, но бързо го преодоля и искрено ме заобича, 
тъй като разбра, че те повече не го искаха.

Когато веднъж го заведох при тях, той се дръпна уплашено 
и скочи обратно в ръцете ми, като гушеше главичката си 
в пазвата ми и показваше повече привързаност към мен 
откогато и да било!
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Когато се прибера с колата вкъщи, без значение колко е 
късно, той пръв ми казва „Здравей”, „Как си”, „Обичам 
те”, „Ела тук”.

Веднъж, когато се държеше лошо, аз сериозно му се скарах, 
а той погледна надолу към пода и каза съвсем ясно: 
„Съжалявам”! Но това беше единственият път, когато 
го изрече.

Обича да бъде в компанията ми и пренебрегва 
останалите птици. За сметка на това обича кучетата. 
Той обича да ги чисти с клюн,особено дългокосместите. 
Преследва ги и им вика: „Ела тук, ти, ти, добро момче, 
добро момче”... Кучетата се плашат от него, дори 
големите като Хермит и Гуди, защото Джентино 
застава върху гърбовете им и „реши” козината им и 
разбира се, когато мръднат, козината се отскубва. 
Предполагам, че това боли. (Можете да пробвате.)

Освен това той иска да ги целува, а човката му никак не 
е нежна!

Обича също да гледа как кучетата лудуват и казва: „Ха, 
ха, толкова е смешно!” ( Не съм го учила на всичко това.) 
Лудориите му никога не свършват.

Той има много специално място в сърцето ми – най-
скъпото ми бебе, Джентино.
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О-о-о! Каква огромна разлика!
В Рая ли сме вече?
 Толкова отдавна
 не съм виждал небето.
 Куа! Куа! Куа!
 Започвам съвсем нов живот!
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Мога дори да Л... Е...Т... Я
!

92

Мога д
а в

иждам надалече, 

чак до хоризонта.

Мога дори да Л... Е...Т... Я
! 

Но аз искам завинаги да остана тук,

близо до Нея.



Мога дори да Л... Е...Т... Я
!
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Мога дори да Л... Е...Т... Я
! 

Но аз искам завинаги да остана тук,

близо до Нея.
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А, ето я и Нея -

моят „малък ангел”.

Току що слязох 

от Рая, за да ти кажа здравей!

 Не бях Я виждал отблизо

 (от снощи!)

 Липсва ми в сънищата,

 липсва ми по всяко време!
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Само като си помисля за предишния ми дом,

О, скъпи Небеса, колко го мразя!...

Често размишлявах от скука,

защото имах само клетката.

         -…-

Бях стигнал до „самото дъно”.

Летях нощ и ден мръсен

из мръсната клетка.

Над нея останалите птици силно крещяха,

а под нея – изобилие от мръсотия!
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ПРЕДИШНИЯТ ДОМ



Позн
айте кой се опитва да прилича на мен,

но не е толкова красив като мен ...?

Не, не, не! Не съм аз,
не знаете ли, че аз съм много хубав?
 Нищо, че е дошъл преди мен,
 аз съм главният, аз съм обичаният!

  (Ш-ш-т! Не казвайте това на Мирабо!)
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Позн
айте кой се опитва да прилича на мен,

но не е толкова красив като мен ...?

Виж
те кучетата, които обичам

 да чистя с клю
н,

но щ
е бъда търпелив и щ

е чакам
.

Тези с дългата козина са м
ои лю

бим
ци.

Колко ги обож
авам

, въпреки че те сам
о ...

 
 

 
   

леж
ат там

 долу!
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Виждаш ли доказателството?

 Затова съм любимецът!

  Всред птици и хора еднакво,

  аз съм „центърът на живота”!

           Ха-ха!

  (Можеш ли да повярваш? Е, опитай ...!)
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Защо си правиш труда с него и с Мирабо,

аз съм до теб, ако не знаеш.

Ако бях на твое място, щях да ги сваля долу,

и те веднага... щяха да дотичат забързано обратно!
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Тук, тук, добре, точно това перо.

Малко ме боде, защото е много твърдо.

Толкова харесвам нежното ти докосване.

Харесва ми да се грижиш за мен.

Ако Небесата съществуват там някъде горе,

моля се на Бог да ми позволи да бъда 

с теб, любов моя!
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Кадула е много красив, ален папагал. Много 
е привързана, чувствителна и предана. 
Обичам това момиче еднакво силно и заради 
сърцето й, и заради красотата й.

Тя е още един пример за депресия от внезапна 
раздяла! Била е двойка с мъжки ален папагал, 
който бил продаден. Тя останала тъжна и 
самотна.

Но въпреки всичко, се опита да се пригоди 
към дома ми. След известно време се 
възстанови и показа признаци на щастие.

Kadula
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Когато за пръв път се качи в колата ми, за да я 
отведа в къщи, през целия път чоплеше перата си 
и пееше „ла-ла-ла”.

Но все пак й беше нужно доста време, за да си 
възвърне предишната щастлива натура.

Иска ми се ние, хората, да разбираме толкова 
добре другите, както птиците ги разбират, и 
да се отнасяме към птиците като към себе си... 
Те са много чувствителни в своите емоционални 
отношения и в заобикалящата ги среда.

Техният компаньон и приятелите им означават 
много за тях. Понякога това е толкова важно за 
тях, колкото самият живот, а лоялността им е 
забележителна! Също като нас, хората, те силно 
преживяват раздялата и скръбта.

Всички хора, които имат птици за домашни 
любимци, трябва да зачитат чувствата им, да 
уважават достойнството и любовта им.

Kadula
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(не дълго)

„след това”

Това съм аз „преди”.
Изглеждах даже още по-нещастна.

Тук вече изглеждам малко по-добре.
И с всеки изминал ден се чувствам по-добре,

„преди”
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Животът със сигурност ще става 
все по-добър.
Не знаех, че бих могла да опитам.
Тук получавам любов и компания,
които ме спасяват от нещастието!
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Благодаря ти, Господи!

 Ти си толкова милостив.

  Ти, Който чу молитвите ми,

   винаги ще Те обичам!

Новата ми приятелка наистина обича птиците.

Отбила се от пътя си замалко, за да ни донесе щастие.

В градината й има всичко,

което ни кара да се чувстваме като в Рая.

Тя ни дава добра храна, много играчки

и естествен дом, където се забавляваме.



Затова аз бързо оздравях

и се възстанових, както виждате!

Заради голямата любов и грижи,

които в този свят се срещат рядко,

аз благодарна съм и това е, което

споделям.
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Харесвам този момък – толкова е сладък!

Има слънчево настроение и звънливи песни.

Той пее, танцува и прави смешки -

направо е разкошен.

(Мисля,  че  се  опитва да впечатли някого! )
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Кажи ми, Съни, този някой не съм ли аз?             

Аз също те харесвам, мно-о-о-о-го!

Разбира се - ти знаеш - след нашия Бог.

111



112



113

А също

харесвам и тази дама.

Дори никой друг да не съществува

в този свят,

тя пак ще бъде тук заради мен!
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Нарекох я така заради красивия цвят на мистична, 
дълбока вода.

Но тя е всичко друго, но не и мистична. Играе си с 
хората, /не с всички/, смее се и много говори. Прилича 
на отворена книга. Ако не е доволна, не можеш да 
я вземеш на ръката си и да я изведеш. Когато е 
щастлива, лежи по гръб в дъното на клетката, играе 
си с опашката си и си припява през цялото време! И 
знае кой кой е!

Обича да води дълги разговори, които много приличат 
на човешки /заучени от телевизията/. От време на 
време можеш да я чуеш да казва някои думи: „Добре, 
сега го направи, не те харесвам, добре, как си, Обичам 
те, Лагуна, Лагуна... къде отиваш” и други подобни.

Тя много се забавлява и никога не се тревожи. Освен 
когато се качи на върха на клетката си – тогава не 
иска да слезе оттам!

Laguna
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Бута всичко /даже теб/ с човката си и започва да 
кръжи около теб. Само с прясна, разноцветна храна 
може да я примамите обратно вътре, и то след като 
доста дълго време сте се потрудили.

Иначе много ме обича и уважава. Дори  каза на друга 
птица, че съм извънредно специална дама, която 
трябва много да се уважава!

Много обича да се сгушва в ръката ми или да ляга по 
гръб и аз да галя коремчето й. Може да прегризе всяка 
клетка, освен ако пръчките не са дебели почти колкото 
на скара за барбекю. Тя дори ги извива в стегната 
спираловидна форма, докато не опрат до другия край 
на клетката, подобно на катинар. След това са нужни 
клещи, за да се отвори вратата на клетката и да я 
пуснем навън, за да я нахраним и да почистим. Тези 
метални пръчки са достатъчно дебели, за да не могат 
да се срежат лесно с метална ножица. Как успява да ги 
счупи само с клюна си?!

Хубавото е, че е мила с останалите хора и животни. 
Обича всякакви ядки, пристрастена е към пъпеш, 
ябълки и манго. Дъвче дърво, както хората дъвчат 
хляб. Такава силна челюст и силна личност!

Но аз я обожавам и тя много ме обича.
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Здравей голяма, зелена врата!

Толкова те ненавиждам!

 Не можеш да ме отделиш

 от тази, която обичам силно.

 Ще изкача планини, ще прекося реки -

 само за да бъда близо до нея!
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Когато сме заедно,

нямам страх от виелици и гръмотевици!

 Горе имам Бог

   Тук ... Нея.
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Ти много ми липсваш,

 аз много те обичам,

  затова просто ще стоя тук,

  без да мръдна дори!
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Е, може би съвсем малко,

ето тук, зад ъгъла,

 за да чуя какво казват дърветата

 за истинската любов всеки ден.
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любовта е всичко, от което се нуждаем.

Показваме я с целувки ...!
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Това смешно нещо, което не харесвам,

защото закрива очите ти!

Искам да виждам твоята любов,

искам да виждам твоята светлина ...



Н
аистина ли знаеш

 коя съм
 аз?
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Тази, която дойде от Светлината.
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А знаеш ли коя си ти?

Тази, която дойде от далечна галактика.



И двете сме дошли от едно и също място

от Любовта, Благословията и Милостта!
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(Към животните-медиуми) 

Вие знаете ли коя е тази жена?

Тя е „Въплътената любов”.
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Смесен Макао, неговият темперамент също е „смесен”. Понякога 
е мил, друг път се държи като хулиган. Но дълбоко в себе си е 
„добро момче”.

Нарекох го Либра /Везни/, за да балансирам характера му.

Когато за пръв път дойде вкъщи, също твърде стар, за да 
бъде продаден, той лесно се адаптира. Целуна ме веднага щом 
влязохме вътре !!!)

Обича да се сприятелява с всички, но когато стане много 
настойчив, те започват да го отбягват.

Libra
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Остана само Съни. Надарен с добър характер, често пъти 
късметлия, той лесно се нагажда към всички. Живей и остави 
другите да живеят.

Така те много скоро се сприятелиха и понеже Либра обожава 
Съни, това му помогна бързо да се сработи с ятото.

Независимо от грубия му стил, той е много добродушен, 
сантиментален и чувствителен.

Един ден трябваше да замина и не знаех дали някога ще се върна 
или дали изобщо ще имам възможността да взема птиците 
по-късно при мен. Нямах дори представа къде ще живея после. 
Затова отидох при всеки един и си взех сбогом със сълзи на очи. 
Казах им колко много съжалявам, че трябва така внезапно да 
тръгна.

Либра, който обикновенно  беше студен и не показваше 
чувствата си, внезапно долетя при мен, преди още да съм 
стигнала до клетката му и сложи глава върху ръката ми. Целуна 
ме нежно, потърка главата си в мен и ме погледна в очите, сякаш 
казваше: „Всичко е наред, всичко ще бъде наред. Аз те обичам. Ще 
ми липсваш. Но ти не се тревожи – ще ни видиш отново.”

Това ме накара да се разплача още по-силно като малко дете! 
Толкова много любов почувствах от този жилав, но малък 
образец на чудно същество!

Благодарих на Небесата за това чудно създание и почувствах, че 
ми е дадена голямата привилегия да разбирам някого, който не е 
човек, но е толкова прекрасен отвътре и отвън.

Ако имате домашни любимци, опитвайте се да „слушате” и 
те ще ви допуснат в своя свят, строго пазен още от деня на 
сътворението!
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Хей, свят, здравей! Хубаво е да съм тук!
Няма от какво да се страхувам, нито 
какво да губя.
Там, откъдето идвам, бях сам.
Хубаво е да се научиш на непривързаност.
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Тя ми харесва, защото е неповторима.
Тя е безусловна и любяща. 

Тя ми позволи да бъда себе си и затова 
съм щастлив.
Освен това много обичам да съм сред 
дървета -
като Буда под дървото Бодхи.
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Имам хубава храна, любов и 
играчки в изобилие.
Имам много време за игра и 
разни такива неща.
Ако Нирвана означава „без 
желание”,
то тогава тя е тук, при мен.
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Благодаря на Небесата горе
за скромния ми, но необикновен живот 

да бъда домашен любимец и да се 
радвам на всичко това.

Цял ден и цяла нощ плувам  
в блаженство!
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Затова благодаря на тази 
прекрасна дама.
Ще те нося вечно в сърцето си.
Предложих Й ръката си за вечно 
приятелство -
любов моя, аз съм твой!

Ура! Ура!
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Тих зов към Бог, който е горе.
Сърцето ми никога не е чувствало 
липсата на любовта Му/Й.
Медитирам върху Неговата/
Нейната благословия,
която постоянно се излива върху 
всички същества.



138

Lumino
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Не знам дали има друг папагал, който може да си пожелае 
повече цветове от Лумино, източна Розела, най-скъпият на 
сърцето ми.

Когато той запее, дори Небесата са щастливи. Той създаде 
толкова вълшебни мелодии, които напълно си пасват с 
красивата му външност. Какъв невероятен музикант се 
крие в това малко същество, толкова жизнерадостно и 
енергично.

Той също е самотник, срамежлив и резервиран. Може би 
като всички артисти, но веднага щом те опознае добре, ще 
ти позволи да почувстваш любовта му.

Не дава лесно сърцето си, а избира дискретно, държи на 
избора си и накрая показва чувствата си скромно, но много 
нежно. Въпреки това, когато за пръв път кацна на рамото 
ми и ми позволи да го изнеса от „стаята” му, по кожата ми 
преминаха тръпки!

Няма начин да пропуснеш това чувство на привързаност и 
цялост. Обичам го толкова много, че не мога да го опиша с 
думи. А неговата любов също не може да бъде сравнена или 
измерена с нищо. Как е възможно това крехко създание да 
съдържа толкова много великолепие!

Винаги ще те обичам, безценен подарък в моя живот, най-
скъп и най-мил Лумино. Твоята любов кара очите ми да се 
пълнят със сълзи на благодарност. 

Може би към тези, които имат привилегията да разбират 
това.



140

искам просто да кажа здравей,

                И аз те обичам.
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Не съм гладен,

не се притеснявай.

Благодаря ти за всичко,

в което процъфтявам.
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Най-важното нещо в тези картини

сме „аз и Тя”.

А останалото?

Е, то няма значение!
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Изобщо не съм гризал

никакви клончета!

Кой ти каза това?

         Аз само ги проверявах.



Фотографът

искаше да му покажа всичките 

си цветове.

Ето ме!

Воала!
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Казвам „До скоро”,

   но не „Сбогом”.

      Ти завинаги ще бъдеш 

 в сърцето ми.

    Ние ще живеем заедно

       във вечността!
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Нарекох Луви така, заради нежния му и мек 
характер.

Той толкова лесно влиза под кожата ти, че 
започваш да чувстваш, че си единственият човек 
в живота му. Говори ясно и мило с дрезгав, нисък 
глас, който е много чаровен.

Въпреки че много обича Брайти, аз оставам 
на първо място. И той съвсем ясно го показва ! 
Никога не се оплаква. Винаги е ведър, щастлив 
и позитивно настроен. Поради тази причина, 
помогна на Брайти да се възстанови от 
депресията си и ощастливи дните ми.  Дори само 
всеотдайната му любов би била достатъчна, за 
да стопли и ощастливи всеки.

Luvy
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Той идва от  област с високо ниво на съзнание и 
оттам е донесъл в човешкия свят този любящ 
и безусловен подарък. Имаме късмет, че на 
планетата ни живеят такива най-специални и 
необикновени същества, които озаряват нашия 
свят със своята красота и истинска любов.

Непрекъснато ми повтаря: „Обичам те!”. Дава ми 
целувки и показва радостта  и признателността 
си при най-малкия жест от моя страна, или 
когато му давам храна. Той обожава фъстъците!

Един ден, докато бил на покритата тераса, 
кацнал на пода, но отделен от една завеса, не 
могъл да се измъкне. Останал там и си говорил 
сам, сякаш за да запази самообладание, докато 
вятърът продължавал да го удря със завесата по 
главата. До момента, в който чух и го намерих!

Тогава той отчаяно се вкопчи в пръста ми и 
повтаряше безспир: “ Обичам те, обичам те, 
обичам те...” 

Аз го притиснах до гърдите си и го погалих, а той 
утихна и заспа скоро след това.

Той е такъв сладур, че изпълва с дълбока любов 
всеки, който го опознае. Нека Бог го благослови.

Дори не мога да изразя колко много значи за мен и 
колко силно обичам това чудно създание!
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Ето.

Целият съм усмихнат и готов за снимка!

Ако ви харесва как позирам,

направете снимката ми елегантна и блестяща
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Разбира се, мога да пея високо и ясно

Дойдох в този свят, за да давам кураж

Ако се почувствате леко унили,

ше ви издигна във висините, пеейки !
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Казваме “здравей”, никога – “довиждане”

Защото ние сме вечната Светлина

Дори физически да изчезнем,

нашата истинска същност е винаги тук.
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Mei Mei 
Мей Мей на китайски означава прекрасна 
сестра. Наречена е така заради моминската 
й индивидуалност. Тази птица, заедно с Пинг 
Пинг, са нови членове на семейството.

Те, както Прима и Амиго, са били оставени 
диви да живеят в клетка на открито, с цел 
размножаване.

Прибрах ги поради афинитет между нас от 
миналото.

Те имат кодови думи за разпознаване. Нейната 
е “умна птица”. Използвах тази дума при 
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опитомяването й и тя стана по-послушна и 
щастлива.   

Когато й кажеш “умна птица”, виждаш как духът й 
ликува и цялото й същество  засиява. Тогава можеш 
без усилие да я накараш да кацне на пръчката, която 
си приготвил, или да се прибере в клетката си.

В началото ми отне много време да опитомя тези 
двамата, тъй като бяха свикнали да бъдат на 
свобода. Плашеха се от хората толкова, че дори не 
можехме да се приближим до тях. Или изпадаха в 
паника, или хапеха, ако сме твърде близо.

Вече не хапят! И през нощта влизах и излизах     
“незабелязана”, когато проверявах температурата в 
стаята им.

Тя е много добър наблюдател и малко неща убягват 
от острия й поглед. Затова знае кой е с нея и кой – не; 
на кого може да вярва и от кого да се пази. Можете 
да усетите погледа й дори с гърба си или от другия 
край на стаята. Това обаче не е неприятно усещане, 
не създава проблеми и не се натрапва. 

И дори да изглежда равнодушна,  във въздуха 
усещате нейната любов и привързаност, както и 
признателността й за грижите и искреността 
ви. (Ако проявявате такива!)
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Обичам откритите пространства, 
обичам чистия въздух
Обичам вятърът да докосва косата ми
Да се катеря по дървета е любимият 
ми спорт
Да пея под слънцето е съдба.
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Не се страхувам от височините

Можете да ме видите да вися надолу с главата

Искам да зърна синия Рай

Той ми напомня за моята истинска същност
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Обичам дъжда, обичам водата

По всяко време се потапям в нея.

“Чистотата е близо до Божествеността“.

Искам да Го/Я помня винаги.

Обичам дъжда, обичам водата

По всяко време се потапям в нея.

“Чистотата е близо до Божествеността“.

Искам да Го/Я помня винаги.
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Mirabeau
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Той е първата ми птица, откакто съм  
“възрастен” човек. Когато бях дете, имах черна 
птица, но я пуснах на свобода, защото беше 
уловена дива и ми я дадоха неопитомена. Не 
желаех да я слагам в клетка.

Първоначално беше наречен Мирабел, тъй като 
предишният му собственик ми беше казал, че 
е от женски пол. ДНК–тестът по–късно обаче 
показа, че е мъжки. Затова промених името му 
на Мирабо.

Но това няма значение. Той е любвеобилен като 
жена и е верен като куче. Без значение колко 
птици са дошли след него, той продължава 
да проявява същата обич към мен като при 
първата ни среща. Дори още повече!

По всяко време, без значение колко късно се 
връщам, той винаги тича към вратата за 
любяща прегръдка.
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Беше много млад, когато го срещнах, и е моята 
първа “официално” избрана птица. Или може би 
той ме избра.

Когато влязох, той веднага се втурна да ме 
поздрави и прегърне. После тихо легна на една 
маса, сякаш заспа. Почувствах, че сме много 
свързани, но умът ми не беше сигурен дали да се 
нагърбя с такава отговорност.

Попитах го полушеговито: “Готов ли си да 
се прибереш вкъщи?” И за всеобща изненада, 
всред говора на хора, птици, кучета и домашни 
любимци от всякакъв род, спящото малко птиче 
се изправи и тръгна право към мен измежду 
тълпата, стъпи на ръката ми, 
сложи главата си на гърдите 
ми, погледна ме любвеобилно 
и съзнателно пред всички и в 
погледа му определено се прочете 
”Да”.

Затова “трябваше” да го взема 
вкъщи! И оттогава живеем щастливо. 
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Е, понякога имахме „пререкания”, но нищо 
съществено. Например, когато издъвка мрежовия 
кабел на телевизора и прекъсна предаването, 
което гледах. (Е, телевизията не винаги влияе 
добре!) Или, когато унищожи мебелите ми. (ОК, 
отказът от блага е за предпочитане!) Или, когато 
изяде копчето на ризата ми. (Йогите така или 
иначе не се нуждаят от дрехи.) Просто трябва 
да го наблюдавам, защото ако е оставен сам, 
всяко едно нещо вкъщи може да бъде “обект за 
унищожение”. Той повече обича да дъвче забранени 
неща, отколкото играчките си!

Един ден в някакъв момент, когато бяхме заети, 
той се качи на тавана при рамката на входната 
врата и издъвка целият кабел от механизма на 
сенника. После седна там всред бъркотията от 
зигзагообразни изгризани жици да ме чака, за да го 
смъкна (и да му се скарам, разбира се!)

Въпреки всичките му лудории, аз винаги го целувам 
за лека нощ, защото неговата любов струва повече 
от всички притежания на света.
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Отгатнете коя птица 

харесвам най-много?

Ами, тази по средата, 

и останалите.
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Ще се опитам да я махна
На кого му е притрябвала врата.
Не се е прибрала и закъснява
Това е единственото, което ни разделя!



169

Чудите се защо се превъплъщавам тук
Обичам да съм измежду тези мои равни
Всеки със свой собствен размер и цвят
и се разбираме отлично!
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Здрасти, къщичке, по-висок съм от теб
Мислиш си, че можеш да ме побереш, неее!
Не съм тялото, което обитавам,
аз съм едно с необятния дух!
Ти и аз
Как забравяме понякога.
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Знам, че ме харесваш, Мирабо,
но не съм ли прекалено голяма за теб?

О, зависи от това как живееш
Всичко на Земята е относително!
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Тази тайна на вселената 
не всеки разбира.
Струва ми се!
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Аз съм птица, която сънува,
или насън се превръщам във птица!

Но нямам нищо против тази илюзия,
която е толкова сладка, колкото в Рая!
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Няма проблем  да си сам
Можеш да размишляваш върху “непознатото”
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Но също така обичам да съм
с моето свято семейство
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И, разбира се,
обичам тази дама.



182

Muni
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Една от по-любещите кралици на Бавария, в 
действителност той е от мъжки пол.

Толкова очарователен, очарователен. Можете 
да правите с него каквото си поискате: да 
го обръщате “наопаки” надолу с главата, 
наистина му харесва. Обича да го чешат леко 
по коремчето.

Каквото и да правите, той го одобрява 
и винаги казва: “Правилно. Правилно. 
Правилно!”

Ако съм наблизо, идва на вратата на своя 
“апартамент” и чака да го взема. Двамата са 
много привързани един към друг, непрекъснато 
показват любовта си и се чешат един друг, 
неразделни са. И нищо чудно: нали са брат и 
сестра!

Та те изглеждат като близнаци. 
Единствената разлика, която се забелязва е, 
че Нова (другата птица) има повече зелени 
пера в задната част на рамото си.

Той е толкова любящ, че бихте прекарали цял 
ден в игра с него!



Тук определено не съм кралица.
Титлата ме кара да се чувствам малко „странно”.
Мога да ви уверя, че съм 100 % мачо,
просто съм много млад, за да го покажа!

184



185



186

Н
ие см

е доста различни, въпреки че изглеж
дам

е като близнаци.
Тази зад м

ен е истинската кралица.
Тя е наистина сладка и не е превзета!
Тъй като истинската кралска особа е м

огъщ
ият дух.

Д
ойдохм

е оттам
 и скоро щ

е се върнем
.

О
твъд звездите, слънцата и луните.
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Да! Бих могъл да лежа тук ден и нощ.
Стига да ме държиш здраво
Какво ценя най-много на земята?
Всички знаят: това е твоята Любов!
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Да! Завърти ме, обърни ме наопаки,
стига да си тук, е без значение как

 Така виждам повече от Рая
    и чувствам любовта ти, която няма равна.
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Nova
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Нова, искам само да кажа, че много те обичам и ти 
знаеш, че е истина. Бог да те благослови.

 Моя красива, любима кралице

 Мое небесно създание с чисто сърце

 Макар че този свят не ти подхожда наистина,

 ти си слязла, за да покажеш любовта си.

 Човешката раса е благословена,

 че Бог ги е пратил, измежду най-добрите

 Даряваш този свят с красотата си,

 но оставяш тъга, когато си отидеш!

Обичам те, Нова, за цял живот,

завинаги и повече даже.

 Отвъд този илюзорен сън

 Ще останем приятели за дълго

Nova
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Не изпитвам никаква ревност
Ти ме обичаш, колкото Муни,
но той е момче, а аз съм момиче. 
Кажи ми кого предпочиташ?
            (Само се шегувам!)
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Интересно е да се види
света “обърнат с главата надолу”.
Но харесвам много тази позиция -
да имам по-висока, по-ясна “гледна 
точка”.
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И… така мога да виждам цялото ти лице
И… така чувствам силно Небесната 
 Благословия
Светът е прекрасен, когато сме заедно.
Дълбоко в сърцето си благодаря на 
 Създателя.
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Аз и Муни
Те обичаме нежно.
Мислим за тебе
и денем, и нощем. 
  Обичаме те!
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PingPing
Двамата с Мей Мей бяха оставени диви, 
но в малка клетка. Разбира се, само с цел 
размножаване. Не биха се поколебали 
да ги разделят, ако това би донесло 
печалба. Затова взех и двамата.
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Неговата кодова дума е “Хубава Птица”, 
тъй като се гордее с великолепието си. И кой 
не би се гордял? Просто използвам този код, 
за да го възпитавам. Така той се качва на 
ръката ми и го опитомявам. 

За тази цел, обаче, е нужно много търпение, 
време и любов, тъй като и двамата са били 
диви. В момента, в който, поради липса на 
време, спрете да “общувате” с тях дори за 
кратко, те се връщат пак в неопитомено 
състояние.

Но така или иначе, няма проблем. В моята 
къща всеки е свободен да избира близостта 
между нас. Дори само да се радваме на 
взаимното си присъствие и да се грижа за 
техните нужди, е хубаво. Така или иначе, 
те се имат един друг. Ние се обичаме и си 
вярваме като семейство. И двамата нямат 
проблем с това. Аз също.

Най-важното нещо е, че всички сме 
щастливи. И е така.



Бог ми е свидетел -

ето, аз съм най-хубавият.

 Той ме е създал такъв,

за да крася този свят

Аз върша своя благороден дълг -

просто… да БЪДА!
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Благодаря на Небесата, че сме такива 

късметлии,

че сме заедно всеки ден,

че имаме хубав дом, грижа и любов

Благодарим още и на милата ни дама,

че ни закриля и обича

Ние се обичаме един друг

Обичаме и нея също.
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Обичам да летя около дърветата високи

Сърцето ми се чувства като небето необятно

Няма нещо, което да може да побере духа ми,

тъй като вътре в мен се намира 

могъществото на Рая!
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Гледката е прекрасна като теб, Мей Мей

Нашият скъп БАЩА създава красота

Нашата скъпа МАЙКА създава истинска любов

Всичко, което виждам, е Рай!
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Prajna
Тя дойде при мен още като “бебе”. 
Един ветеринар ме посъветва да я 
прибера вкъщи. И аз го направих.

Хранех я с лъжичка, докато спря да 
суче. Откакто дойде вкъщи, обича да 
я чешат по главата, дори и сега. Без 
значение колко късно се прибирам (да 
проверя температурата в стаята 
на птиците, за да съм сигурна, че 
ще им е достатъчно хладно/топло 
през нощта), тя винаги идва да ме 
поздрави и се покланя.
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Аз винаги пея тихо, влизайки в стаята им, и 
осветявам лицето си с джобно фенерче, за да 
не ги уплаша. И тя ми приглася.

Или пък казва “Ю-ху” и цъка с език, както 
правя аз понякога. После се приближава за 
галене по главата.

Тя е толкова възхитителна и кара Мирабо 
да пази тишина. Преди, когато беше сам, 
Мирабо се провикваше по-често и по-силно. 
Той е по-щастлив в нейната компания и 
двамата се разбират добре. 

Тя точно имитира гласа ми - понякога 
обърква помощниците, които мислят, 
че съм наблизо! Ако им кажа нещо и те 
не отговорят, тя казва “Да, Учителю” – 
вместо тях!

Казва съвсем точно името на всяко куче. 
Като “ Бени, тихо”, ”Хермит, не” и т. н., 
когато те са твърде шумни! И, разбира се, 
“Обичам те”, ако съм наблизо (с фъстък!) и 
тя е в настроение.
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Аз съм голямо момиче: 
раста в Божията любов,
кой се нуждае от обилно 
хранене с лъжичка
 (Сякаш още съм бебе!)
Всички майки! Все същите 
грижи!
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Цветята и аз - 
     кой е по-хубав?
         Не мога да спра
             да чувствам чудесата.
Всевишният Бог трябва да е 
 много мъдър,
за да създаде прелести като 
теб и мен
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Той също така е създал това момиче,
за да може да обича птиците и да се грижи за тях
Не знам от коя планета идва тя,
но какво бих правила без нея!
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Все се оглеждам наоколо -
навсякъде виждам красота и любов

Благодаря горе на Небесата и на Бог
за всички грижи и за цялата Любов
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В този преходен земен сън
на илюзия и катаклизми,
Божията любов ще ми 
помогне да продължа…
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А аз обичам живота.
Заради Теб!
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Няма значение дали е лято или зима,
  защото в моя дом ми е винаги топло.

Казват
, че съм

 дош
ла от

 А
ф

рика
(Н

е! О
т

 “Къщ
ат

а на м
оя О

ТЕЦ
”)

                   –- каза м
оят

 У
чит

ел! 
–- 
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И аз й вярвам!
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Prima
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Тя е просто красива.
Тя е просто … Прима.
И обича да бъде на върха.
 Не можете да я купите
 Не можете да я очаровате
 Освен ако не сте с тъмен цвят
 Поне с тъмна коса
 И от мъжки пол
 Мъж.

Нищо не би могло да я накара да се промени. Тя си е 
такава. И аз го приемам. Няма проблем. Ние сме приятели. 
Тя ме оставя да я пренасям на рамото си от едно място 
на друго, но сама. Ако някой “друг” сподели пътуването ни, 
тя ме захапва за ухото!

И може да бъде много шумна за такава малка птица. Ще я 
чуете през двойно уплътнени прозорци и затворени врати. 
Звукоупорно стъкло…

Тя може да е дружелюбна, ако иска фъстък, парче ябълка 
или “безплатна” разходка: приближава се до мен и казва: 
“Прима иска да излезе навън” и го повтаря, докато 
“разбера”, че тя говори сериозно! (грачи силно, хапе 
ключалките, рита клетката и т.н. …)

Но аз я обичам толкова много, толкова … толкова … 
толкова …много. Бих искала да я прегърна силно и да кажа 
– Бог да благослови душата й!
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Нямам нищо против да бъда сама,
особено на открито
Моят мил Господ обича да бъда свободна
всред красиви цветя и сенчести дървета.

(- каза моята дама -)
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(А
зур) Н

ека ти поясня:
Той е М

ой! …
И

 тя същ
о!

Н
о щ

е делим
 един и същ

и Рай
П

озволявам
 ти, защ

ото си м
и

приятел!
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Добре, Амиго!
Заявявам, че ти прощавам
“Както вие прощавате на вашите длъжници,
Бог в Небесата ще прости на вас …”

Никога повече не се приближавай толкова 
до … това синьото! 
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Rainbow
Рейнбоу е най-“психичната” 
от всичките ми птици. Той ми 
съобщава много неща, от което 
съм удивена и благодарна. Той 
е добър “посредник” и от него 
научавам някои неща за ятото и 
други полезни открития.

В повечето случаи е много 
внимателен и не отговаря на 
никакви провокации. Но си личи 
ако е разстроен, въпреки че е 
толкова търпелив и с голяма 
издръжливост. Много защитава 
Лагуна и двамата са добри 
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приятели. Чешат се един друг любящо, 
целуват се и връщат храна, за да си я 
споделят (сигурен знак на привързаност 
при птиците).

Оставен сам, често отваря (редица) 
ключалки, за да излезе от клетката си и 
да бъде до Лагуна.

И без значение колко е голяма клетката, 
ще се прилепи плътно до Лагуна в някой 
ъгъл.

Също така го наричам “Закачалка”, 
защото дори за спане обича да виси от 
върха на клетката, закачвайки всичките 
си нокти за металната преграда на 
тавана. Даже успява да убеди Лагуна да 
прави същото, когато са заедно.

Сама, тя рядко би го направила. Ако Съни 
е с Рейнбоу, той също се увесва във въздуха 
като него.

Рейнбоу е много предана птица, но 
може да стане ревнив, ако е с Лагуна. Е, 
предполагам, че това се случва също и в 
човешкия/мъжкия свят!
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 Обичам да се катеря където и да е 
 Бих се изкатерил и до Рая, ако можех

                         – * –
Там, откъдето идвам, ние сме закачалки
Закачваме се завинаги за любовта.
Закачваме се за Бог, добродетел, красота
За благородството, което трябва да 
следваме.
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Не искай невъзможното
 Защо, който пръв дойде, 
  пръв ще кацне, не е ли така?!
   Въпреки че те обичам 
    толкова нежно,
     остани там долу, докато 
      не бъда готов!

Лагуна може и да се 
 откаже.
Но не и аз - Рейнбоу 
  е на върха.
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Не искай невъзможното
 Защо, който пръв дойде, 
  пръв ще кацне, не е ли така?!
   Въпреки че те обичам 
    толкова нежно,
     остани там долу, докато 
      не бъда готов!

Промених ли намерението си? 
   - е, господата понякога го  
 правят!
Хубаво е да си добър.



230

Не харесах тази снимка, 
затова му казах да 
направи друга.

Това със сигурност ме кара повече 
да приличам на себе си.
Ние, птиците, наистина харесваме 
   добрите качества.
Харесваме уважението
 И харесваме любовта
Без тези качества, какъв би бил
  животът?
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И наистина обичаме нашите мили “Птиченца”
Този “Съни” действително е смешен
Когато Мама го пита дали е щастлив,
той отговаря: Ни хао? На китайски: (Как си?)

Когато другите го питат: “Как си?”
Той казва: “Ха Ха”!
Затова всички се смеем: Куа, куа, куа!
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“М
оля т

е, каж
и нещ

о,
лю

бим
и Рейнбоу”!

Ела да висиш с мен
… ако ти е скучно!
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По-приятно от това, не може и да бъде.
Тя прави всичко, за да съм щастлив.
Аз бих направил всичко, тя да е доволна.
 Ха ха хи хи!
В нейните ръце, аз съм едно бебе!
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Не искам нищо повече от Бог,
такава признателност е изпълнила сърцето ми!

Такова щастие, такова задоволство
Прави ме блажен като в Рая.
Благодаря на Бог за нейната Любов.
И прекрасна медитация!



238

Sunny
През един хубав следобед влязох в 
зоомагазин с Мирабо на рамото 
ми, търсейки “дръвче”и нови 
играчки за него.

Продавачката ми показа 
най-хубавото, което имаше 
в магазина – здраво, голямо, 
твърдо дървено “дърво” с люлка, 
халка и много клони за тичане 
по тях. Снабдих се с това, от 
което имах нужда, и отидох 
да плащам. Докато бях там, 
същата продавачка ме попита 
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дали взимам със себе си моята 
птица навсякъде, където ходя, и 
дали това скъпо “дърво” и играчките 
са за него. Отговорих: “Да”.

Тя отбеляза каква щастлива птица 
е той и ме попита дали искам да 
осиновя нейното ара в синьо и златно. 
Тогава то беше на 11 месеца и много 
мило по характер (Е, на тази крехка 
възраст!!!) То било при нея още от бебе. 
Бях изненадана, че някой би “подарил“ 
собствената си птица, искайки цена, 
включваща клетката! (Достатъчна 
цена, за която можеш да купиш съвсем 
нова клетка и за двете птици.)

Поисках да разбера защо. Тя обясни, 
че причината е в липсата на време 
и невъзможността да му обръща 
внимание. Оттогава той показвал 
признаци на стрес: скубел перушината 
си, изглеждал нещастен и т. н. … И 
когато ме видяла да се грижа толкова 
много за Мирабо, помислила, че той ще 
бъде по-добре при мен.
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И така, аз отидох с колата до 
дома й, платих цената, получих 
документите за покупката и го взех 
с мен. Съжалявах много за Съни, че 
никой не искаше мнението му, нито се 
съобразяваше с чувствата му.

През следващите две седмици той 
беше в лошо състояние – викаше 
много и не искаше да яде достатъчно. 
По това време вече бях купила голяма 

клетка за Съни (преименуван така, 
за да се развесели животът му 

и да се прекъсне връзката 
с тъжното минало), но 
реших, че може би старата 

малка клетка ще му бъде 
по-позната и ще го кара 

повече да се чувства 
като у дома си.

Затова изпратих моя 
асистент да отиде и да 

прибере тази стара, 
тясна и ръждясала 

клетка, надявайки се, че това 
ще накара Съни да се почувства по-
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добре, но не се получи. 
Той продължаваше да крещи, 
плачейки за “Татко, Татко”. 
Явно така се беше научил да нарича 
предишния си “собственик”, който повече от 
жена си се е грижил за него. Все още ми се плаче, 
като си помисля през какво е преминал!

Един ден, след много неуспешни усилия да го 
успокоя, му казах: “Престани! Онова семейство 
не те искаше. Затова си тук.” При тази 
забележка той изкрещя сърцераздирателно, а 
аз толкова съжалих. После също много плаках 
и дълбоко се извинявах.

“Съжалявам, съжалявам, не исках да те 
нараня. Толкова много те обичам, моля те, 
успокой се. Тук всички те обичаме и ще се 
грижа за теб до края на живота ти, с цялата 
грижа и любов, която ти е нужна.” И докоснах 
клетката му, продължавайки да говоря. Тогава 
той се успокои и двамата седнахме там тихо, 
и само истинската любов, изливаща се от 
сърцето ми, общуваше с него.

Скоро след това се умири и стана по-
ентусиазиран относно живота около себе си. 
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Ако го питах, казваше: 
“Обичам ябълка”. Той 

обича манго повече, 
отколкото банани.

Птиците биха могли 
да ти разкрият 

своя свят, вярност, 
емоционални нужди, 

чувствителност и 
всичко за любовта. Те са 

толкова красиви вътрешно 
и външно.

Заслужават любов и уважение и 
показват признателност, ако се 
грижите за тях. Никога не съм 
съжалила, че съм взела вкъщи която 
и да е от птиците ми. Те даряват 
безусловна любов, украсяват лицето 
ми с усмивка и озаряват ежедневното 
ми съществуване в този свят.

Птиците са мост между човека и 
другите създания. Искам единствено 
да са щастливи в моя дом, като 
членове на семейството ми.



Обичам името си

Аз съм Съни

 Живея в Светлината на Бог

 Чувствам се толкова слънчев.
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   Толкова си приличаме -

добрият Рейнбоу и аз.

   Само Мама може да ни различи

За другите може да е трудно.
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Дай да видя ръкавицата ти,
да видя дали материята е достатъчно добра.
Ще бъда много “внимателен”.
Няма да нараня “пръстите” ти.

Вчера ти беше синя,
Днес си червена.
Какъв вид перушина 
   е това?
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Да ме „стрелнеш”? Разбира се, харесва ми
Душът през лятото е просто чудесен

По гърба и под крилете
Толкова е про…….хладно и о…..све…..жаващо.
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Това съм аз, Съни, a не Рейнбоу
Преди време му дадох назаем
Е, ние си споделяме всичко
В къщата ни няма собственик
Бог ни дава и ние го предаваме нататък 
Не трупаме неща, които не са трайни
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Просто проверявам този килим

Да видя дали й е меко под краката.

Тя добре се грижи за всички нас

Всеки трябва да се отблагодари, нали?
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Мила, добра и сладка камера,

бих искал да ти кажа нещо:

че съм щастлив, благодарен, доволен,

благодарение на моята дама и на милостта 

 на Небесата

Кажете на всички, че съм птица с късмет,

намерила завинаги “дома на любовта”
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Небето не е пределът?

Хората казват, че небето е пределът

Но Мама-Мама казва, че не е така

“Трябва да летите отвъд звездите,

отвъд Млечния път и съзвездията далечни!”

     О!
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Сигурен съм
, като казваш

, че им
а Рай

Н
о щ

е отида там
, където си и ти.

Заради теб обичам
 тази ЗЕМ

Я 

Заради теб бих се отказал от света!
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Tutu & Mimi
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Туту и Мими, сестрите “близначки”, са моите първи 
и единствени кокатили. Не мога да опиша колко са 
прекрасни.

Когато се срещнахме за първи път, те скочиха право 
в ръцете ми, после кацнаха на раменете ми от двете 
страни и останаха там. Така бяха “занесени” в 
къщата ми.

Те двете заедно с Мирабо пътуваха на много места 
с подвижния ми дом, радвайки се на подвижния стил 
на семейството ми, и нямахме никакви проблеми.

Обичат да кацат на рамо и да бъдат разхождани 
свободно наоколо, или да кацнат на облегалката на 
дивана и да гледат телевизия!

И обичат да ме чешат. Пощят с клюн косата ми, 
старателно, всяка от своята страна! О, толкова 
много ги обичам. Мога да заплача, мислейки за 
тяхната “Малка Голяма” любов.

Когато чуят гласа ми, без значение по кое време, от 
където и да е, те чуруликат много силно, викайки 
ме и бързайки да ме поздравят развълнувано при 
влизането ми. Човек не може да не почувства 
тяхната любов, изписана по целите им мънички 
телца и подскачащи крачета, както и в силните, 
високи птичи трели за приветстване и радост от 
срещата.

О, колко ви обичам! Ако хората можеха да се обичат 
толкова, мирът и щастието щяха да бъдат с нас 
завинаги.



Ние сме Мими (вляво) и Туту (вдясно)
Ние сме красиви и блестящи
И въпреки че изглеждаме като близначки,
Мама в миг може да ни разпознае

Казваме ви малка тайна:
Аз съм малко по-светла на цвят
Мими е малко червеникава.
Нравът й – също!
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Въпреки че сме такова голямо семейство,
Мама пак много обича Ту и Мими
Тя каза просто, че “Любовта е да 
 споделяш”
Така и винаги правим с другите двойки
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Но понякога излизаме по сами,
да изследваме градината.
За да оценим безмерната Божия любов,
изписана върху всеки лист и цвете!
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Или за да седим под дървото като Буда,
вдъхновени от Неговата свята същност
Да благодарим и да възхвалим Небето 
 над нас,
че можем да чувстваме и да живеем в 
  Божията Любов
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Нека почешем Мама, докато е заета
Ако питате мен, тя трябва да изглежда 
 прекрасно
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Аз съм ей тук, а ти - оттатък
Да махнем с клюн лошите пера от нея
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Виждате, че сме на двора,
и си споделяме любов, играчки 
и пръчка за кацане.
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Когато си близо,
се радвам на присъствието ти

Когато не си тук – 
мисля за теб
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Чувствам любовта ти денем и нощем,
независимо дали си тук или си много далеч.
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Отиваш сама?
 Това е твърде самотно!
Ами Туту?
 Продължава да ти 
прави компания.
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Нашият Човек 
- Домашен 
Любимец
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Това е нашето мило момиче – 

домашен любимец,

което щастливото ни ято обожава

Нямаме думи да изкажем обичта си,

просто я наричаме “Мама Мама.”
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Нашият човек - домашен любимец
Тук с един от фаворитите ни



Нашият любящ дом
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Тя ни обича толкова много,
виждате, че ни отрупва с внимание.

Сама изобрети това -
новата ни зимна кошара за игра!



275

Това е само мостра,
някои са много по-големи.
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Наслаждаваме се на гледката,
без да усещаме зимния мраз.

Тя прекара много дни навън,
дори и февруарски нощи,
за да довърши този продукт на любовта
Тогава гордо ни представи нашата къща



Тя ги обича (птиците навън),
защото имат криле …

Да се грижиш за другите
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Това момиче – домашен любимец, е загадка
Защо върви и обича всички!
Но ние мислим, че това е, защото твърде 
 много обича нас
Затова обича всеки, който прилича на нас …
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Съчувстваме и на онези, които са с по-малко 
късмет - на “бездомните” птици като тези!
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РАЗГОВОР С ГЪ … ЪСКА?

     Това е прекалено!

          Е, добре! Това е ЛЕ … ЕБЕД

               Но… какъв е смисълът?

                    (Освен това е див!!!)

                         Смисълът дойде и си …ОТИ…ДЕ!!!
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Няма нищо лошо в това да се погрижиш за нуждаещите се
Ние сме горди, защото те изглеждат като нас -  птиченцата:
значи тя ги обича, защото изглеждат по същия начин
И имат криле като нас, които сме тук, у дома.
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…И изглеждат като нас…



Или…(НЕ!!!)
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Внимавай!
 Може да имат кърлежи!

286



И КАКВО Е… ТОГАВА…ТОВА???
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О, Боже!…
Тя обича дори
…цветята!!!
 Те също ли са?…
 Членове на семейството???
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Епилог

Вие сте небесните ангели,
спуснали се на Земята.

289
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DVD 712  Божествената интелигентност на животните 
20010605  Флорида Център, САЩ 

#713  Любовта е Учителят 
20010605  Флорида Център, САЩ 

DVD 718  Любовта е винаги добра
20010607  Флорида Център, САЩ  

DVD 719  Надвийте лошите навици  
20010609  Флорида Център, САЩ  

DVD 721  Окото на мъдростта 
20010604  Флорида Център, САЩ  

#724  Искреност и чистота на сърцето 
20010612~ 20010616  Флорида Център, САЩ . 

#725  Един смирен начин на живот 
20011222~ 20011223  Флорида Център, САЩ . 

DVD 726  Безкористен мотив 
20011223  Флорида Център, САЩ . 

#730  Да общуваме чрез Любов 
20011225, 20011226  Флорида Център, САЩ . 

#734  Докосването на Учителя 
20011226~ 20011227  Флорида Център, САЩ . 

#735  Смелостта да променяш  
20011228~ 20011230  Флорида Център, САЩ . 

#747  Децата на Дракона и вълшебното отпразнуване на 
Рождения Ден на Учителя 2002 
20020511, 20020513  Флорида Център, САЩ . 

DVD 780  Кучетата и птиците в Моя живот Посветена на  
всички земни обитатели
Dedicated to All Earth's Co-inhabitants

Допълнителна информация

За повече информация, свързана с общуването с нашите приятели– 
животните и грижите за тях, заедно с вдъхновяващи истории от 
Учителя относно останалите Й специални другари от животински 
вид, моля насочете вниманието си към следните видеокасети и DVD.



Format: Hardcover & Paperback, 472 pages 
Dimensions: 21cm x 28 cm 

Available in English and Chinese
(Published by Love Ocean Creative International Company, Ltd.)

With a rhythmic, meditative tone, the words of The Noble Wilds flow gracefully along the 
pages, complemented by the luminous photos of God’s creations in nature. Turning the 

pages, one is transported to Amoura, the place where “the lady” lives and is visited by cherished 
beings of the wild.

The “lady” is none other than Supreme Master Ching Hai, and The Noble Wilds is yet another of 
Her simple but deeply touching gifts. Written, photographed and compiled personally by Master, 
this precious gem opens the door to a world of unique beauty. Here, the reader can witness firsthand 
the noble spirit and dedication of our co-inhabitants whose homes are under the open sky –the 
swan, the goose, the squirrel, the beaver and even a tiny garden snail.

Love Ocean Creative International Company, Ltd.
B1 No. 3, Ally 30, Lane 78, 2nd section, Fu-Shin south road, Da An District, Taipei 10664, Taiwan. R.O.C.

Tel: +886-2-2706-5528  Fax:+886-2-27056288   www.loveoceancreative.com
E-mail:info@loveoceancreative.com

LIVE ONLINE TV -- SUPREME MASTER TV   http://www.suprememastertv.com/

Although generally shy of humans, these animals allow 
themselves to be photographed, and indeed can even be seen 
eagerly approaching “the lady’s” gentle offering of favorite 
foods. The love conveyed is unlike any other – full of dignity 
and grace, yet as deep and enduring as the eternal.

Best Seller

AMAZON.COMAmazon 
Bestselling Author of 
“THE BIRDS IN MY LIFE”   

Available online at Amazon.com
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/dp/9868415233/

Върховния Учител Чинг Хай

Благородните 
Диви Животни
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Духовното Учение на  
Върховния Учител Чинг Хай

Ключът към незабавното просветление 
Сборник от лекции на Върховния Учител Чинг Хай.
Издадени на аулакски (1-15), китайски (1-10), английски (1-5), френски (1-2), финландски (1), 
немски (1-2), унгарски (1), индонезийски (1-5), японски (1-4), корейски (1-11), монголски (1,6), 
португалски (1-2), полски (1-2), испански (1-3), шведски (1), тайландски (1-6) и тибетски (1) 

Ключът към незабавното просветление – Въпроси и отговори
Сборник от въпроси и отговори от лекции на Учителя. 
Издадени на аулакски (1-4), български, китайски (1-3), чешки, английски (1-2), френски, 
немски, унгарски, индонезийски (1-3), японски, корейски (1-4), португалски, полски и руски.

Ключът към незабавното просветление – Специално издание/Седем дневен ритрийт 
Сборник от лекции на Учителя по време на седем-дневния ритрийт в Сан Ди Мун, Формоза 1992.
Издадени на английски и аулакски.

Ключът към незабавното просветление - Специално издание/Лекции от 
Световната Лекционна Обиколка 1993
Колекция от шест тома с лекции на Върховния Учител Чинг Хай по време на Световната 
Лекционна Обиколка 1993. Издадени на английски и китайски.

Писма между Учителя и Духовно Практикуващите
Издадена на  аулакски (1-2), китайски (1-3), английски (1), испански (1)

Ключът към незабавното просветление – Моите невероятни преживявания  
с Учителя (1-2). 
Издадена на английски и аулакски.

Учителят разказва притчи
Издадена на аулакски, китайски, английски, японски, корейски, испански и тайландски.

За Бог и за хората – Тълкования на истории от Библията
Издадена на английски и китайски. 

Бог се грижи за всичко
Илюстровани Приказки на мъдростта от Върховния Учител Чинг Хай
Аулакски, китайски, английски, френски, японски и корейски.

Просветляващият хумор на Върховния Учител Чинг Хай - 
Ореолът ви стяга! 
Издадена на китайски и английски.
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Оцветете живота си
Сборник от цитати и духовни учения от Учителя. Издаден на китайски и английски.

Тайните на лесната духовна практика
Издадена на китайски и английски.

Директният контакт с Бог – път за постигане на мир
Сборник от лекции на Върховния Учител Чинг Хай по време на Нейната Европейска Лекционна 
Обиколка 1999. 
Издаден на английски и китайски. 

Аз дойдох, за да ви отведа У Дома 
Издадена на арабски, аулакски, български, чешки, китайски, английски, френски, немски, гръцки, 
унгарски, индонезийски, италиански, корейски, полски, испански, турски, румънски и руски.

Серия: Да живееш през Златната Ера
Постигане на здраве – връщане към естествения и правилен начин на живот
Сборник извадки от лекции на Върховния Учител Чинг Хай.
Издаден на английски и китайски. 

Афоризми
Зрънца от вечната мъдрост на Учителя
Издадена на английски/китайски, испански/португалски, френски/немски и корейски.

Върховната кухня – международна вегетарианска кухня
Сборник от кулинарни деликатеси от всички краища на света, препоръчани от духовно практикуващи.
Издаден на английски/китайски, аулакски и японски.

Върховната кухня – избрани рецепти за дома 
Рецепти в двуезично издание: английски/китайски.

Един Свят…на Мир чрез Музиката
Колекция от интервюта и музикални композиции от благотворителния концерт в Шрайн Аудиториум 
- Лос Анжелис, Калифорния 1998.
Триезично издание: Английски/аулакски/китайски

С.М. Небесни Облекла
Двуезично издание: английски/китайски.

Колекция от произведения на изкуството на 
Върховния Учител Чинг Хай – серия живопис
Чрез рисуването вътрешната Същност на артиста се разкрива. Ще бъдете дълбоко трогнати от 
силната обич, детска невинност и майчинска любов, струящи от Освободения. 
Издадени на английски и китайски.

Кучетата в Моя Живот (1-2)
Тази двутомна книга от 500 страници е невероятен сборник от действителни истории за кучета, 
публикувани от Учителя и разказващи за Нейните кучета-приятели.
Издадена на английски и китайски. 

Птиците в моя живот
В тази красиво илюстрирана със снимки книга-история, Учителят Чинг Хай ни показва тайния начин 
за откриване на вътрешния свят на животните.
Издадена на английски и китайски.
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Ву Цу поеми
Издадени на аулакски, китайски и английски. 

Тихи сълзи
Издадена на английски/немски/френски, английски/китайски, аулакски, испански, 
португалски, корейски и филипински.

Сънят на една пеперуда
Издадена на аулакски, китайски и английски.

Старите времена
Издадена на аулакски и английски.

Камъчета и злато
Издадена на аулакски, китайски и английски.

Изгубените спомени
Издадена на аулакски, китайски и английски

Следи от предишни животи
Издадена на аулакски, китайски и английски.

Следи от предишни животи 2, 3 (MP3) аулакски

Пътека към Легенди за любовта 1, 2, 3 ( MP3 ) аулакски 

Отвъд царството на времето (MP3, MP4,, DVD) аулакски

Докосване до уханието (MP3) аулакски

Този и онзи ден (MP3) аулакски

Нощен сън (MP3, MP4,, DVD) аулакски

Какво по дяволите! (MP3) аулакски

Сборници с поезия от 
Върховния Учител Чинг Хай 
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Моля, пазете завинаги (MP3) аулакски

Песни и композиции на Върховния Учител Чинг Хай  
(MP3, MP4,DVD) английски, аулакски, китайски 

Любовна песен
Върховният  Учител Чинг Хай изпълнява вечни песни на английски и аулакски
(MP3, MP4, DVD) английски, аулакски

Скъпоценни стихове
(MP3, MP4, DVD)
Музикални изпълнения и поетичен рецитал на аулакски на Върховния  Учител Чинг Хай. 
Стиховете са написани от известни аулакски поети.

Златният лотос
(MP3, MP4,DVD) 
Каним ви да чуете рецитал на красивата поезия на Venerable Thich Man Giac, чрез мелодичния 
глас на Върховния  Учител Чинг Хай, която рецитира и две от Своите поеми - “Златен лотос” и 
“Сайонара”.

DVD, CDs, MP3, MP4
DVD, концерти на DVD, CDs, MP3s, MP4и с лекции на Върховния Учител 
Чинг Хай, както и музикални и концертни DVD са издадени на арабски, арменски, аулакски, 
български, кантонийски, камбоджански, китайски, хърватски, чешки, датски, холандски, 
английски, финландски, френски, немски, гръцки, иврит, унгарски, индонезийски, италиански, 
японски, корейски, мали, монголски, непалски, норвежки, мандарин, полски, португалски, 
персийски, руски, румънски, синхалез, словенски, испански, шведски, тайландски, турски и 
зулу. Изпращаме каталог по заявка. Очакваме вашите директни запитвания.
Моля, посетете уеб-страницата на нашата книжарница за сваляне на каталога ни и на конспект 
на съдържанието с най-новите публикации на Учителя:
http://www.smchbooks.com/ 
(на английски и китайски). 
За да поръчате публикациите на Учителя, моля посетете  http://www.theCelestialShop.com  за 
пазаруване он-лайн 
Или се обадете:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa Tel: 
(886) 2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org 
ROC Postal Remittance Account No.19259438 (for Formosa orders only) 
Пощенска сметка: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd 

Безплатно сваляне от Интернет на диплянка-мостра 
Ключът към незабавното просветление 
(на 80 езика)
http://sb.godsdirectcontact.net/ 
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet
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Как да се свържете с нас

The Supreme Master Ching Hai International Association 
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa (36899), R.O.C. 

P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Книжен отдел:
divine@Godsdirectcontact.org
(Очакваме ви да се присъедините към нас при превода на книгите на Учителя на други 
езици.)

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. 
smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-23759688 
Fax: 886-2-23757689
http://www.smchbooks.com

News Group
lovenews@Godsdirectcontact.org

Редакция Духовна информация
lovewish@Godsdirectcontact.org
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S.M. Celestial Co., Ltd.
smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
Tel: 886-3-4601391 
Fax: 886-3-4602857  
http://www.smcelestial.com    http://www.sm-celestial.com

Celestial Shop 
http://www.theCelestialShop.com
http://www.edenrules.com

Quan Yin WWW Sites 
God’s direct contact—The Supreme Master Ching Hai International Association’s global 
Internet: 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm 

Този портал осигурява директория с връзки към Куан Ин уеб-страници на множество 
езици, както и 24-часов достъп до ТВ програмата “Пътуване през Красивите Светове”. 
Можете също да свалите многоезични издания на диплянката-мостра Ключът към 
незабавното просветление или да свалите The Supreme Master Ching Hai News  на 
електронна книга или разпечатана, или просто да прегледате съдържанието на сайтовете 
он-лайн.

Supreme Master Television
Info@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385  
Fax: 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/

Суприм Мастър Телевижън се разпространява ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ от 16 ноември 2007
Излъчвана от 10 НОВИ сателитни платформи! Насладете се на позитивните, вдъхновяващи 
и забавни програми със субтитри на повече от 30 езика!
Free-to-Air Satellite TV channel
 Също НА ЖИВО он-лайн www.SupremeMasterTV.com
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Учителят  благодари на следните лица  
за тяхното добросъвестно съдействие:
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Steven André, T. June, Vian Hang (оператори)

Gary Lai, Annie Yu, Nadir Yen, Eve Lin, Pearl Huang, Kim Jung Eun, An So Young, Sofia 

and Jackie (дизайн и худ.оформление)

Wang Bor Tang, Yu Hui-Chun, Gary Lai, Sofia, Luisa and Nadir Yen (графичен дизайн)

Lynn McGee, Evelyn, Jane Chu, Sun Wang, Elaine Lin, Grace Liang and Becky Chen, Sing 

and Moon (коректори)

“От вашата любов и отдаденост
ще разцъфти повече наслада

в градината на сърцето”
 

~ Върховният  Учител Чинг Хай
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