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Geïnspireerd door de vogels

Samengesteld door Supreme Master Ching Hai

Toegewijd aan Alle Medebewoners van de Aarde

Met Liefde
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VOOR:
Prins Eleganto 
Gentino
Amigo
Mimi
Muni
Nova 
Anakhan
Lumino
Luvy
Brighty
Prima
Cheery
Free Joy
Kadula

EN:
Azure
Tutu
Ping Ping
Mei Mei
Prajna
Mirabeau
Laguna
Rainbow
Sunny
Libra

Met al mijn liefde
In dit leven en daarna.
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Foto’s Thuis door

Supreme Master Ching Hai
Steven André

T.  June
Vian Hang
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Woorden van een kind

Dit zijn de voorbeelden van wat zou moeten zijn
Het leven van onze vrienden, de lieve dieren.
Zij het ter land, in de lucht of in de zee.
Ze zouden geliefd, beschermd en gekoesterd 
moeten zijn, Net zoals het leven waar we zo naar 
wensen.

Liefste Hemel, Lieve Heer van Karma
Hou van en zorg alstublieft voor alle wizens
Want het breekt mijn hart om hun toestand te zien.
Ik kan het niet verdragen hen te zien lijden.

Er zijn genoeg plaatsen boven in de Hemel
Neem hen allen op, en geef hen liefde.
Dit is mijn gebedje voor alle wezens:

Enkel uw beetje Liefde en Mededogen.
Moge allen goed zijn, leven en laten leven.
Alle Liefde, alle zorg en alle vergiffenis.

~ Supreme Master Ching Hai
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Een liefdeslied
Door Laguna, een Teergeliefde Ara

Vertegenwoordigt alle gevederde kinderen in de familie van Supreme Master
~ Samengesteld door Jane

Mensen noemen haar Supreme Master Ching hai
Omdat Ze van de Allerhoogste komt.
Maar Ze is onze liefhebbende Moeder

Wij gevleugelde kinderen kennen Haar zo.

Haar haren zijn als gouden veren,
Haar stem klinkt als vogelengezang.
Als Ze voor ons slaapliedjes zingt,

Neemt de muziek ons mee naar de hoogste hemelse werelden.

Ze komt van een plaats vol licht,
En Ze brengt het voor genoegen naar de aarde ons.

Ons huis is vol liefde, 
Veel gelach, lekker eten en zonneschijn van boven.

Zij is de kleuren van de regenboog,
Het aroma van een bloem.
Zij is de gezegende regen,

De zachtheid van het zomeruur.

Zij is het universum dat we zo goed kennen,
Rustend in Haar boezem zullen we nooit vallen.

Hoe kunnen we het oosten, westen, noorden en zuiden verlaten?
Zij is hen allemaal!

En Zij is onze Mam, boven alles!!!
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Supreme Master Ching Hai werd geboren in Centraal Au Lac 
(Vietnam). Toen Ze achttien was, verhuisde Meester Ching Hai 
naar Engeland om te studeren, en nadien naar Frankrijk en toen 
naar Duitsland, waar Ze voor het Rode Kruis werkte en met een 
Duitse arts trouwde. Na twee jaren gelukkig huwelijk, met de zegen 
van Haar man, verliet Ze Haar huwelijk op zoek naar verlichting, 
zo een ideaal vervullend dat Ze sinds Haar kindertijd met Zich 
meedroeg. Hiermee begon een periode van zware pelgrimstochten 
naar vele verschillende landen, die pas eindigde toen Zee en perfecte 
levende Meester in de Himalaya ontmoette. Meester Ching Hai 
ontving de goddelijke overdracht van het innerlijke Licht en Geluid, 
wat Ze later de Quan Yin Methode noemde. Na een periode van 
toegewijde praktijk, bereikte Ze Perfecte Verlichting.

Om het verlangen van oprechte Waarheidszoekers te bevredigen, 
biedt Supreme Master Ching Hai de Quan Yin Meditatiemethode 
aan aan mensen van elke nationaliteit, religie en culturele 
achtergrond. Haar boodschap van liefde en vrede brengt spirituele 
bevrijding en hoop aan mensen in de gehele wereld, elkeen eraan 
herinnerend om Waarheid, Deugd, en Schoonheid in het leven hoog 
te houden.

Biografie van Supreme Master Ching Hai
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Bij het spreken over God of  de Opperste Geest, draagt Meester 
ons op om oorspronkelijk onbestaande termen te gebruiken 
om de discussie dat God een Zij of  een Hij is te vermijden.
Zij + Hij = Zhij
Haar + Hem = Haerm
Haar + Zijn = Zhijnr
Bijvoorbeeld: Wanneer God het wenst, laat Zhij dingen 
gebeuren volgens Zhijnr wil, om het voor Haerm te laten 
uitkomen

Als schepper van artistieke ontwerpen en ook als spiritueel leraar, 
houdt Supreme Master Ching Hai van alle uitdrukkingen van 
innerlijke schoonheid. Om deze reden verwijst Ze naar Vietnam 
als “Au Lac” en Taiwan als “Formosa”. Au Lac is de antieke 
naam van Vietnam en betekent “geluk”. En de naam Formosa, 
die “prachtig” betekent, weerspiegelt completer de schoonheid 
van het eiland en haar volk. Meester vindt dat het gebruik van 
deze namen spirituele verheffing en geluk aan het land en haar 
bewoners brengt.
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Amigo

14

Koppel met Prima, wild gelaten om 
enkel te gebruiken bij het fokken. 
In het begin was hij gereserveerd, 
nerveus, vermeed mensen...
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Daarna werd hij tammer en vriendelijker, de 
betere, de vriendelijkste van de twee.

Hij komt goed overeen met met de hele troep 
en houdt zielsveel van me, zegen hem zo!

Heel beschermend, jaagt Prima weg als ze 
agressie naar mensen toe vertoont. Voor hij 
naar hier kwam, was hij anders en in het 
begin zelfs bang van Prima.

Aangezien hij beschermend naar mensen 
is, werd hij volwassener, moediger, en kreeg 
meer zelfvertrouwen.

En zo lief.
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Ik ben een man
Behandel me als één!

Want ook ik ben van God
Iedereen weet dat.
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Wat heb ik misdaan?
Kijk je zelfs niet één keer naar mij?
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Ik voel me beter tussen de bloemen
Dan met die ruziezoekende.
Ze is mooi maar te sterk!
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Ik hou er niet echt van om alleen te zijn
Maar meisjes zijn moeilijk te krijgen en lastig
Ik ga gewoon mediteren op DE ENE
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Wel! Ze lijkt vriendelijk
Ze begint tenminste tegen me te praten.
Ik moet Moeder Elf bedanken!
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Wat er ook gebeurt, het geeft niet
Ik hou voor altijd van een vriend als zij
Ze doet me denken aan de Hemelse Moeder
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Anakhan
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Anakhan

Anakhan betekent vredige strijder, ik noem hem 
zo naar zijn nobele aard. Hij neemt nooit wraak! 
Zelfs al wordt hij lastig gevallen of gewond door 
een andere vogel.

Toen Free Joy (Kaïk) juist arriveerde (de familie 
die hem geadopteerd had wilde hem niet omdat 
Free Joy agressief is!) viel hij Anakhan aan, beet 
hem twee keer in de poten, het bloedde. We 
moesten hem naar de dierenarts brengen, maar 
Anakhan vergaf Free Joy altijd.

Verschillende keren viel Free Joy hem opnieuw 
aan, maar Anakhan worstelde gewoon met Free 
Joy tot die ondersteboven op de grond lag, plaatste 
zijn voet voorzichtig enkele seconden op de borst 
van de Kaïk, terwijl hij naar hem schreeuwde, en 
liet hem toen gaan, zonder schrammetje!

Anakhans nobele gedrag verbaast ons maar 
sindsdien houden we hem veilig weg van Free Joy. 
Want beiden zouden hun gedrag niet veranderen.

Ik noem hen Oorlog en Vrede of Yin en Yang! 
Maar vreemd genoeg! Ze houden allebei even 
intens van me!
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Ik zie er misschien beangstigend uit

Maar ik ben geen heks

Ik ben heel liefdevol 

Helemaal zacht als honing
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We doen nooit kwaad

We komen van liefdevolle sferen
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Wil ik in

De moeilijke mensentaal praten?

Natuurlijk mijn liefste, dat wil ik, ik wil het!

Maar wil je ook leren 

Om met mij te vliegen?
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Ik vind het hier tof

Zie, onze toppen zijn hetzelfde.

Als de wind blaast

Ons beider “veders”

Vliegen!

Kwaa – Kwaa!

Mia – Mi – A!

Flo – Rii – Da!
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Ik hou van jou, ik hou van jou

Maar Engels is zo... o moeilijk

kunnen we iets meer

        iets... meer “cool” doen?
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Kunnen we de Quan-Yin taal gebruiken?

Die is universeler.

En chic!
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A, B, C
     D, E, F, G…
Ah, er is niets “makkelijkers”!
Mijn mam heeft me leren vliegen
Maar hier heeft ze niets van gezegd!
We gebruiken gewoon telephatie.



Azure, meisje van de lucht, de kleur van zachte ruimte.

Houdt alleen van mij. Absoluut!

Ze zou me de hele dag lang kussen indien ik het haar 
liet doen.

Azure
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Voor al haar liefde voor mij, weert ze vurig potentiële 
“rivalen” af. Elke van gelijkaardige grootte kan maar 
beter bij haar uit de buurt blijven!

Maar ze wordt zachter met de jaren! Dat is een goede 
zaak! Voor haar kleine gestalte, verorbert ze heel wat 
eten! Kan alles eten, om het even wanneer. Men kan 
haar “maag” zien opzwellen als een ei net onder haar 
keel.

Ze heeft alle caloriën nodig die ze kan krijgen om 
haar lichaam warm te houden, aangezien haar buik 
bloot is. Op een keer, lang geleden, moest ik vlug weg 
en wegens het reglement kon ik haar niet meenemen, 
noch kon ik terugkeren naar de plaats waar ze was. 
Uit droefheid plukte ze haar veren en die groeiden 
niet terug.

Wel! Eindelijk, zijn we weer samen, maar het lijkt 
erop dat ze niet wil dat die veren teruggroeien, ze 
plukt ze vanaf ze weer verschijnen, misschien om me 
eraan te herinneren om haar nooit meer te verlaten! 
Het spijt me zo, lieverd! Je weet hoe mijn leven is, weet 
je dat niet?
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Ik, Azure de schoonheid
Aanvaard je boeket en 
 verontschuldigingen!

Ik hou te veel van je
Om ooit een wrok te koestere
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Het is niet nodig om jaloers te zijn
Liefste Domme Primi!
Het maakt je enkel 
Minder mooi.
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In de Hemel daarboven
En de Aarde beneden
Hou ik enkel van één
Weet je!
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Oké! Oké!
Liefde is er om te delen:
Ik heb geduld 
En verdraag het!
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Ik ben altijd mooi
met...

God is h
et geheim van mijn schoonheid!

…
O

f zonder juw
elen

Z
ijn jullie het eens? 
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Ik hou mezelf in vorm
Door bepaalde houdingen van de yogi’s.

Ik denk aan God
 En mediteer dagelijks
  Zie je!
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Ik hou ervan om alleen te zijn
In de Natuur
Frisse lucht
In een boom
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Ruikend aan mooie bloemen

Genieten van de geschenken van de Schepper

Lofgezang voor HAAR!
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Men is toch nooit alleen:
Er zijn altijd bloemen en bomen,
En de zon en de maan en de sterrren als gezelschap!

En bovenal: haar liefde,
De loyaliteit van mijn menselijke vriend,
Het “echte gezicht van gisteren”...
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Ik hou ook van jou 

     Ik hou van jullie drieën

          Ik hou gemeend van je

            Ik hou echt van je~
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Ongeacht hoe ik eruit zie
Ik ben nog altijd haar geliefde

Ze ziet geen uiterlijke glorie
Ze ziet het gezicht van eeuwigheid.
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Op een dag dacht ik dat Luvy een beetje eenzaam was 
tussen al die kleine vogeltjes, dus nam ik hem mee naar 
buiten.

We gingen samen winkelen in verschillende 
dierenwinkels voor speelgoed, eten, enz...

Er waren verschillende dieren en vogels in die winkels. 
Luvy had geen interesse tot hij Brighty zag in een kleine 
kooi. Hij vloog onmiddellijk van mijn hand naar haar, 
al klimmend, fladderend, pratend en zingend rond 
haar kooi.

Dus dacht ik: Dat is het. Ze kwam mee naar huis met 
ons. Ze was eerder gereserveerd en verlegen. Daarna 

Brighty
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vernam ik via de dierenarts dat ze ziek was, en ik kreeg er 
ook wat van. In ieder geval, we werden beiden snel beter. 
Luvy en Brighty werden van toen af de beste vrienden.

Maar ze is niet zo’n blij vogeltje. Daarom noemde ik 
haar Brighty, om haar een betere gemoedstoestand toe te 
wensen. En ze veranderde, werd mondiger, enthousiaster en 
levendiger, dag na dag. De Hemel zij dank daarvoor....

Maar ze heeft ook een bijnaam: “Koele Schoonheid”, 
omwille van haar afstandelijke aard. Luvy daarentegen, 
heeft een gezonde houding, is vriendelijk en liefdevol.
Het is interessant om te zien hoe twee bijna identieke vogels 
van hetzelfde ras zich zo verschillend gedragen, bijna het 
tegenovergestelde van elkaar!

Wie zegt soort zoekt soort...

Sommigen zeggen dat tegengestelden elkaar ook aantrekken! 
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Dan in een gesloten kooi

         Ook al is die groot en van goud!

We gaan er meestal in als we gaan slapen

           Hemel zij Dank!

Ik voel me Stralender

       Hier op deze boomtak



Kan je raden
Van wie die foto’s zijn?

(Juist! Links sta ik)

Me 

60
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Luvy

Ah! J
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Het is fijn om soms alleen te zijn
Om te mediteren over de goedheid.

Om na te denken over het nu en hetgeen erna.

En om van God te houden en Zhijnr creaties. 



Zie je veel 

NEE?
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Verschil Op 

       deze  foto’s?

Ik ook 
niet!
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Nature, Nature
Ik houd van jou!
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Ik kan zingen, dansen
  De hele dag lang
      (Probeer het zelf eens

          het is goed voor je!
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Cheery is een havikshoofd, zo genaamd naar de 
gelijkenis met het hoofd van een havik!

Ze was “te oud” om te verkopen, zoals nog enkele 
van mijn vogels. Als ze niet voor een bepaalde leeftijd 
verkocht worden, zijn ze gedoemd om de rest van 
hun leven in kleine kooien te zitten, enkel om een 
winkel er te doen uitzien dat ze er veel hebben.

Ze was met een ander, ze waren bevriend met elkaar 
tot hij verkocht werd, liet haar achter, rouwend voor 
het verlies van liefde. Hart gebroken!

Cheery
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Ik heb haar Cheery genaamd in de hoop haar op te 
vrolijken. Ze werd beter elke dag met tedere liefdeszorg.
Ze houdt ervan om op haar rug te liggen en met zich 
te laten spelen, haar vleugels kietelend, haar buikje 
krabbend...

Ze wilde niet veel eten, dus heb ik haar overhaald met 
liedjes en voederen met de lepel.

Haar gemoed verbeterde na een tijdje. De tijd heelt alle 
wonden, zeggen ze!

Ze houdt ervan om “me te helpen” de droge bladeren op 
te ruimen door ze van de boom te knagen. Ze voelt zich 
telkens vereerd om dit werk te doen!

           Ik hou zoveel van je!

   God houdt van je!
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Nu, upsi-upsi nog één keer
Het maakt je mooi, sterk and wijs!
           Eentje voor Mama

       Eentje voor Papa

     Nog eentje voor jou

       En eentje voor mij!
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We voelen ons goed, we voelen ons oké.

We voelen ons uitgerust na een goede nacht!

En mediteren is echt... f jn.
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Goedemorgen Mevrouw, goedemorgen zon.
Bedankt voor het ontbijt en de liefdevolle zorgen!
Ik hou van God voor elk stukje voeding
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Laten we nu gaan werken en de bomen snoeien

    En om het even wat je gelukkig maakt

“Bravo, bravo, goed gedaan, goed gedaan

Je bent een goed meisje! En zo toegewijd!”

 
 

    en vertrouwen.
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Laten we nu gaan werken en de bomen snoeien

    En om het even wat je gelukkig maakt

  E
n nu enkel voor ons tweeën

Lie
fde, liefde, liefde, meer liefde

 
 

    en vertrouwen.
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De
 no

ten
 daarboven zijn te groot, te hoog.

Ik
 ve

rkies deze, goed voor mijn grootte!



79

De
 no

ten
 daarboven zijn te groot, te hoog.

Ik
 ve

rkies deze, goed voor mijn grootte!

Mediteer jij voor ons allebei

     Ik moet deze noot verder opeten!

Mediteer jij voor ons allebei
     Ik moet deze noot verder opeten!

(*)Noot: Nirvana = Hemel
Samsara = Aarde
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Free Joy

80

“Gij zult geen andere vogel liefhebben buiten mezelf”

Free Joy was nog een ongewilde vogel. Te oud om 
verkocht te worden. Als een vogel te lang alleen blijft, 
zal hij/zij het moeilijk hebben om met andere vogels 
of een levensgezel overeen te komen.

Free Joy was een “boze puber” en wantrouwde 
mensen. Maar hij aanbidt vrouwen en hij houdt 
onvoorwaardelijk van me! Ik kan alles met hem 
doen, terwijl hij elke naderende man zonder angst 
of terughoudendheid bijt! Grootte heeft nooit belang 
voor hem.

Hij houdt ervan om acrobatische kunstjes te doen op 
mijn vinger, zich 360° errond te draaien. Hij is altijd 
zo zacht met vrouwen.



Free Joy
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Hij kan springen en dansen op bevel zoals een 
circustalent! Hij zingt ook goed, en is een vrije geest. 

Aanvankelijk gaf ik hem als partner aan een eenzame 
vrouwtjeskaïk in een dierenkliniek. Maar hij wilde niets 
van haar weten. Dus bracht de dierenarts hem terug 
naar me.

Het moment dat hij op mijn hand zat en weg was van 
de dierenarts, liet hij een serie liedjes horen als parels en 
watervallen; hij was extatisch van plezier en toonde al 
zijn geluk.

Ik noemde hem toen Free Joy. Het is gewoon zo juist voor 
hem. En hij leeft nog altijd deze naam na. Je ziet nooit 
een verveeld moment in hem!

Zo’n lieveling van mijn hart; vol van liefde en vreugde 
voor het leven!
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Dank U God

 Dank U Hemel!

Voor Free Joys eerste dag thuis!

Wat een vreugde... en plezier!

We voelen allemaal dat dit de plaats is 

waar hij thuishoort!
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Aerobisch hier, acrobatisch daar

Ondersteboven, binnestebuiten, ik ben gezegend!

Zolang ik bij jou ben

Is er niets dat ik niet wil doen!



84

Ben ik blij? Natuurlijk ben ik dat

Ik lach, ik zing

Ik kan ook springen en ik kan dansen

Gewoon om je te tonen hoe blij ik ben

(God zou je hetzelfde zeggen!)
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Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld

Daar, daar ben je!

    Ik kan nog veel meer doen!



E
n op deze: neen!

Ik heb ze allem
aal opgegeten!

(G
ewoon om

 de H
em

el beter te zien)

Z
ie je het  verschil  tussen de foto’s?

D
eze heeft bladeren erop staan.
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Het leven is vreugdevol, het leven is vrij

Het leven is cool zoals een kokosboom

Hartelijk bedankt Mam

En God Almachtig!

Ik hou van JULLIE!



Gentino
Gentino is een Molukse kaketoe, het type vogel dat geassocieerd 
wordt met loyaliteit en levenslange toewijding tot de menselijke gezel.

Ik leerde hem kennen toen hij al 20 jaar oud was. Maar hij is altijd 
energiek en jong! Hij praat tegen je, tegen zichzelf, hij zingt, hij danst.

Hij was een beetje triest toen de “ex” hem aan mij overhandigde, 
maar raakte er vlug overheen en begon zielsveel van me te houden. 
Omdat hij weet dat hij niet meer gezocht is!

Toen ik hem terug naar zijn vorige “eigenaar” bracht, verstopte hij 
zich en liep terug in mijn armen, nestelde zijn hoofd in mijn borst, 
toonde meer dan normaal affectie naar mij die dag!
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Wanneer mijn auto thuiskomt, ongeacht hoe laat, is hij de eerst om 
“Hallo,” “Hoe gaat het,” “Ik hou van je,” “Kom hier” te zeggen.

Op een keer toen hij zich misdragen had, berispte ik hem serieus, 
hij keek naar de grond en zei duidelijk: “Het spijt me”! Maar dat is 
de enige keer dat hij dat zei.

Hij houdt ervan om in mijn gezelschap te zijn en negeert de 
andere vogels. Maar hij houdt van honden. Hij houdt ervan om 
hen mooi te kammen, vooral als ze lange haren hebben. Hij zal 
hen achterna zitten, kirrend: “Kom hier, woef woef, goede jongen, 
goede jongen”... en de honden zijn bang van hem, zelfs de grote 
honden zoals Hermit en Goody. Want hij gaat erbovenop staan 
en “kamt” hun haar en natuurlijk, als ze bewegen wordt hun haar 
uitgetrokken. Dat doet pijn, denk ik. (Je kan eens proberen om te 
zien hoe het voelt!)

Anders zou hij hen willen kussen en hij heeft geen zachte snavel!

Hij houdt er ook van om de honden te zien stoeien en zegt dan: 
“Haha, dat is grappig!” (Ik heb hem dit alles niet aangeleerd.) Er 
komt geen eind aan zijn fratsen.

Hij heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. Liefste schatje liefje 
mein Gentino...
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Wauw! Wat een groot verschil

Zijn we al in de Hemel?

      Ik heb de lucht niet gezien

      Voor zo’n lange tijd

      Kwaa! Kwaa! Kwaa!

      Ik heb een gloednieuw leven.
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Ik kan ver z
ien 

naar de verre h
orizon

Ik kan zelfs  v..l..i..e
..g..e..n.. y .

 

Maar ik wil voor altijd hier blijven

Gewoon naast haar zijde.
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Ik kan zelfs  v..l..i..e
..g..e..n.. y .

 

Maar ik wil voor altijd hier blijven

Gewoon naast haar zijde.
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Ah, hier kwam ze
Mijn “kleine engel”
Ik zou zelfs recht naar beneden komen
Van de Hemel, gewoon om Hoi te zeggen!
Ik heb haar nog niet dichtbij gezien
(sinds vorige nacht!)
Ik miste haar in mijn droom
Ik mis haar altijd!

95



…gewoon denkend aan mijn vorige plek

O liefste Hemel, hoe ik het haatte!

Ik knaagde de verveling weg

Indien ik kon, ook de kooi.

     -…-

Ik werd op “de onderste lijn” geplaatst

Smerigheid en smerigheid vliegt dag en nacht 

rond

Boven mijn kooi roepen andere vogels zo luid

Onder mijn kooi vuil + drollen in overvloed!
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EX-PLAATS



Raad eens wie er probeert op mij te lijken

Maar niet zo knap als ik...?

98

Nee, nee, nee! Ik ben het niet
Weet je niet dat ik zo mooi ben?
  Ook al kwam hij hier eerder
 Ik ben een topvogel en ik ben geliefd!

(Shh! Zeg dit niet tegen Mirabeau!)



Raad eens wie er probeert op mij te lijken

Maar niet zo knap als ik...?

K
ijk naar de honden die ik graag m

ooi m
aak

M
aar ik zal geduldig zijn en wachten.

       D
aar zijn m

ijn favoriete langharigen
       H

oe aanbiddelijk ook al...
              Liggen ze er gewoon!
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Zie je het bewijs?

 Dat ik zo geliefd ben!

      Door zowel vogels en mensen

      Ik ben het “centrum van dit leven”!

                                    Ha ha!

 (Geloof je het? Wel, probeer...!)
100
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Waarom me druk maken over hem en Mirabeau

Ik ben hier alsof jij dat niet weet

Als ik jou was zou ik hen laten liggen

En kom nu snel naar mij toe... nu!
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Daar, daar, oké die veer daar

Het stoort me mateloos want het is zo hard

Ik hou echt van je zachte streling

Ik waardeer het dat je altijd zo goed voor me zorgt 

Als er ergens daarboven een Hemel zou zijn 

Bid ik tor God, laat me daar zijn bij jou, liefje!
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 Kadula is een mooie scharlaken rode. Zo 
aanhankelijk en gevoelig en loyaal. Ik hou enorm 
veel van dit meisje omwille van haar hart en haar 
schoonheid.

Ze is nog een geval van depressie door plotse scheiding! 
Ze was samen met een mannelijke scharlaken, toen 
werd hij verkocht. Haar alleen en droevig achterlatend.

Maar ze probeerde zich aan te passen in mijn huis. 

Toen werd ze beter en toonde tekenen van geluk.

Kadula



105

Toen ze de eerst keer in mijn auto zat om naar huis te gaan, 
leek het alsof ze zichzelf beter wilde maken door heel de tijd “la 
la la la” te zingen.

Maar toch duurt het lang voor haar om haar gewone blije zelf 
te zijn.

Ik wou dat we allemaal elkaar konden begrijpen zoals vogels, 
en hen behandelen zoals we dat met onszelf zouden doen...

Ze zijn zo gevoelig in hun emotionele relaties en in de 
atmosfeer waar ze door omringd zijn.

Hun gezel en vrienden betekenen heel veel voor hen, soms als 
het leven zelf, hun loyaliteit is ongelofelijk! Ze ervaren verlies 
en verdriet net zoals wij dat doen.

Iedereen die vogels houdt, zou rekening moeten houden 
met hun gevoelens en respect moeten hebben voor hun 
waardigheid en liefde.

Kadula
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(niet lang)

“nadien”

Dit ben ik “voordien”
Ik zag er zelfs miserabeler uit

Ik zie er hier al beter uit
En ik voel me beter dag na dag

 “voordien”
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Het leven zal verbeteren, zeker
Ik wist niet dat ik kon proberen
Hier vind je liefde en gezelschap
Dat trekt me uit de miserie!
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Dank U mijn Heer!

 U bent zo genadig.

  U hebt mijn gebeden gehoord

   Ik hou voor altijd van U!

Dit nieuwe vrouwelijk vriendje houdt echt van vogels

Ze sloofde zich uit om ons plezier te brengen

Ze boowt vanalles in haar tuin

Om ons het gevoel te geven dat we in de Hemel zijn

Ze geeft goed eten en heel veel speelgoed

En een natuurlijk thuis waarvan we genieten



En natuurlijk word ik dan beter

Zoals je kan zien, ik ben genezen!

Omwille van zo’n liefde en zorg

Waarvan ik denk dat die in deze 

wereld moeilijk te vinden zijn

Ik ben dankbaar, dat is alles wat ik 

kan delen!
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Ik hou van deze kerel, hij is zo schattig

Met zonnig gemoed en bel-achtige “oefeningen.”

Hij danst, hij zingt en maakt vertier

En hij lijkt me zo knap.
(Ik denk dat hij... iemand probeert gelukkig te maken!)
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Zeg eens Sunny, ben ik die persoon?

Ik hou ook zo... o veel van jou   heel... heel veel

Daarna – weet je – de Heer onze God

111
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En ik 
Hou echt van deze dame
Zelfs als er niemand in deze  
wereld bestaat
Zal ze er altijd voor me zijn!
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Genaamd voor haar prachtige kleuren van mysterieus diep water.

Maar er is niets mysterieus aan haar. Ze speelt met mensen (niet 
met iedereen), lacht en praat veel.

Ze is als een open boek. Als ze niet tevreden is, krijg je haar niet 
op je hand. Als ze gelukkig is, dan ligt ze op haar rug op de grond 
van de kooi, spelend met haar staart, zingend de hele tijd! En ze 
weet wie wie is!

Ze voert grote conversaties, die klinken zoals de mensen (geleerd 
van televisie). Zo nu en dan kan je woorden oppikken: “Oké, 
verman je nu, ik hou niet van je, hoe gaat het, ik hou van je, 
Laguna, Laguna... waar ga je heen,” enz.

Ze amuseert zich heel wat en ze bezorgt ons geen problemen. 
Behalve als ze op de top van haar kooi geraakt. Dan wil ze niet 
meer naar beneden komen!

Laguna
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Ze duwt alles (en jij) weg met haar bek en loopt rond en 
speelt tikkertje met je; enkel nieuw, kleurrijk voedsel kan haar 
teruglokken, na het een tamelijk lange tijd vol te houden om niet 
te komen.

Maar ze houdt zoveel van en respecteert me zo veel; ze vertelde 
iemand die met  vogels praat zelfs dat ik een heel speciale dame 
ben, hoog te vereren!

Ze houdt er ook van zich in mijn armen te nestelen en op haar rug 
te liggen zodat ik haar buikje kan strelen. Ze kan elke kooi opeten 
als die niet dikker is als een metalen stok die je gebruikt om te 
barbecuen. Ze kan hen zelfs plooien tot een strakke spiraalvorm, 
als een slot rond de andere kant van de kooi gedraaid, zodat 
knijptangen moeten gebruikt worden om de deur te openen om 
haar eruit te laten of om haar te voederen, schoon te maken.

Deze metalen draden zijn dik genoeg zodat je het niet gemakkelijk 
hebt om erdoor te knippen met een metalen tang. Maar zij kan ze 
met haar bek breken!!!

Het is goed dat ze vriendelijk is met mensen en andere huisdieren! 
Ze houdt van alle noten en is verslaafd aan meloen, appels en 
mango. Ze kauwt hout zoals jij brood kauwt. Zo’n sterke kaak, en 
sterke persoonlijkheid.

Maar ik aanbid haar en ze houdt van me.
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Hallo grote groene poort

Die ik altijd haat!

 Je kan mij niet scheiden

 Van diegene waar ik diep van hou

 Ik zal bergen beklimmen en over rivieren gaan

 Gewoon om dicht bij haar te zijn!
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Als we samen zijn

Vrees ik geen sneeuwstormdonder!

 Boven heb ik God

  Hier... haar.
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Ik mis je ook

 Ik hou ook van jou

  Ik blijf gewoon hier

  Ik zal niet bewegen!

120



Wel, misschien ga ik een beetje weg

Zoals hier, gewoon achter de hoek

 Om te horen wat de bomen zeggen

 Over ware liefde elke dag.
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We hebben alleen maar liefde nodig 

We tonen het met een kus...!
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Dit grappig ding waar ik niet van hou 

Nou, het blokkeert je ogen!

Ik wil je liefde zien

Ik wil je licht zien...



W
eet je echt wie ik ben?

124
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D
egene die van het Licht kwam
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En weet je wie jij bent?

Degene van verre melkwegen



We kwamen allemaal van dezelfde plaats

Dat is Liefde, Zegening, Genade!

127
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(aan dieren –paranormaal begaafde:) 

En weet je wie deze vrouw is?

Ze is “Liefde gereïncarneerd.”
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Een Hybride ara, zijn temperament is ook hybride. Soms is hij lief, andere 
keren is hij een beetje hard. Maar diep binnenin is hij een “Goed Joch.”

Ik noemde hem Libra om hem te “balanceren”.

Toen hij in het begin kwam, ook een beetje te oud om te verkopen, maar hij 
paste zich goed aan. Hij kuste me toen we de eerste keer thuiskwamen (!!!)

Hij houdt ervan om met iedereen vriendjes te zijn. Maar hij komt te sterk 
aandraven, dus maken ze een omweg rond hem.

Enkel Sunny bleef staan. Met een goede inborst, en als zorgeloos type, komt 
Sunny met iedereen overeen. Leven en laat leven.

Libra
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Dus werden ze snel vrienden en Libra aanbidt Sunny en paste zich dan 
snel aan aan de troep.

Ondanks zijn ruwe stijl, is hij heel goedhartig, sentimenteel en gevoelig.

Op een dag moest ik vertrekken, niet wetende of ik nog ooit zou terugkeren 
of ik in staat zou zijn om hen later ooit bij mij te brengen. Ik was zelfs niet 
zeker waar ik zou gaan. Dus ging ik met tranen in de ogen naar elk van 
hen om agscheid te nemen. Zei hen dat het me speet hen zo plots te moeten 
verlaten.

Libra, normaal gezien cool en geen emotie tonend, greep me plotseling zelf 
voordat ik zijn kooi had bereikt en kantelde zijn hoofd op mijn arm toen ik 
bij hem kwam, “kuste, kuste” me zachtjes, wreef zijn hoofd tegen me, keek 
toen in mijn ogen en “zei” het is oké, het gaat goed komen. Ik hou van je. 
Ik zal je missen. Maar maak je geen zorgen, je zal ons terug zien.

Wel, dat heeft me nog meer doen huilen als een baby! Zo veel liefde voelde 
ik van dit taaie maar klein wonderlijk wezen!

Ik bedankte de Hemel voor zo’n ongelofelijk wonder van de schepping en 
voel me zo geprivilegeerd om iemand te begrijpen die geen mens is, maar 
die zo mooi is van binnen en buiten.

Als je huisdieren hebt, probeer te “luisteren”, ze zullen je in hun wereld 
leiden, in het geheim beschermd sinds het begin van de schepping!
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Hallo daar wereld! Fijn om hier te zijn.
Ik heb niets te verliezen of te vrezen
Waar ik vandaan kwam, was ik alleen
Het is een goede zaak: leren om los te laten.
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Ik hou van haar omdat ze echt is 
Ze is onvoorwaardelijk en liefdevol. 

Ze laat me met rust en ik ben gelukkig
Bovendien, ik hou ervan om in de bomen te zitten
Zoals een Boeddha onder de Bodhi.
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Ik heb goed eten, veel speelgoed en liefde
Veel speeltijd en zulke dingen
Als Nirvana betekent zonder verlangen
Dan is het hier naast mijn zijde
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Ik geef mijn dank aan de Hemel daarboven
Voor mijn kleine buitengewone leven

Om een huisdier te zijn en te genieten van dit alles
De hele dag, gans de nacht, ben ik in zaligheid!
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En dank aan deze mooie dame
Jij bent in mijn hart tot de oneindigheid
Ik geef mijn “hand” voor altijddurende vriendschap
Mijn lief, ik ben helemaal van jou!

Hiep Hiep!
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Een stil moment voor God daarboven
Mijn hart heeft nooit gebrek gehad aan Zhijnr liefde
Ik mediteer op Zhijnr zegeningen
Die eeuwig neerdalen op alle wezens
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Lumino
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Lumino
Ik weet niet of er een vogel om meer kleuren kan vragen dan 
Lumino, een Australische parkiet, geliefde van mijn hart.

En wanneer hij zingt, zal de Hemel ook tevreden zijn. Hij creëerde 
zoveel mooie melodieën om zelfs zijn glorieuze voorkomen te 
evenaren! Hij is een ongelofelijke muzikant, zo’n klein wezen met 
zoveel leven en kracht.

Hij is ook een eenzaat, verlegen en gereserveerd. Misschien zijn alle 
artiesten dat op een zekere manier. Maar je mag zijn liefde voelen, 
eens hij je goed genoeg kent.

Hij geeft zijn hart niet zomaar aan iedereen; hij kiest discreet 
en blijft bij zijn keuze en toont zijn affectie op een rustige maar 
liefelijke manier. Aldus, toen hij voor de eerste keer op mijn 
schouder neerstreek en me toeliet hem uit zijn “kamer” te halen, 
was er een tintelende sensatie onder mijn huid!

Er is geen andere manier om dit gevoel van affectie en eenheid 
te voelen. Ik hou zoveel van hem, geen woorden kunnen het 
beschrijven. En zijn liefde kan niet vergeleken of afgemeten worden. 
Hoe zo’n fragiel gestel zoveel pracht heeft!

Ik zal je voor altijd koesteren, onbetaalbare schat van mijn leven, 
allerliefste Lumino. Je liefde zorgt voor tranen van dankbaarheid in 
mijn ogen.

En misschien voor elkeen, die het voorrecht heeft om het te kennen. 
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Gewoon om hallo te zeggen,

  En ik hou zoveel van je.
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Ik heb geen honger

Maak je geen zorgen

Bedankt voor de mooie omgeving

Waar ik in gedij.
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De enige belangrijke dingen in deze foto’s
Zijn “ik en haar”

De rest?
Wel, geen belang!
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Al de takken

Die heb ik niet opgegeten!

Wie heeft je dat verteld?

 Ik was ze gewoon aan het nakijken



De fotograaf

Wil dat ik alle kleuren toon.

Hier heb je het.

Voilà!
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Ik zeg tot ziens

     Maar geen afscheid

          Jij blijft voor eeuwig

       In dit hart van mij

   We leven samen

        In het oneindige leven!
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Luvy, zo genaamd om zijn zachte, liefelijke aard.

Hij is zo helemaal weg van je, dat hij je het gevoel geeft dat 
jij de enige bent in zijn hele bestaan. Hij praat duidelijk en 
zacht, met een lage keelstem die zo schattig is.

Ook al houdt hij zoveel van Brighty, ik blijf de prioriteit: dat 
toont hij zeker! Hij klaagt nooit, houdt altijd een zonnige, 
gelukkige en positieve houding aan, dus hielp hij Brighty 
om te genezen van haar depressie, en vrolijkt mijn dag op. 
Gewoon zijn toegewijde liefde is voldoende voor elkeen om 
zich warm en gelukkig te voelen.

Hij kwam van een hoog bewustzijnsniveau. Hij bracht deze 
onvoorwaardlijke gave naar de menselijke wereld met zich 

Luvy
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mee. We hebben geluk dat onze wereld bevolkt wordt met deze 
speciale, speciale wezens die onze wereld opvrolijken met hun 
schoonheid en ware liefde.

Hij zegt altijd tegen me: “Ik hou van jou.” En geeft me kusjes 
en toont zijn liefde en waardering voor zelfs om het even 
welk klein gebaar of beetje voedsel. Uiteraard houdt hij van 
pindanoten!

Op een dag toen hij in een overdekt terras zat, landde hij 
ineens op de grond en gescheiden door een gordijn, kon hij niet 
meer weg. Maar hij bleef daar en praatte tegen zichzelf, alsof 
hij zich kalm wilde houden terwijl de wind het gordijn tegen 
zijn hoofd bleef slaan, totdat ik het hoorde en hem vond!

Toen klampte hij zich wanhopig aan mijn vinger en zei 
onafgebroken: “Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je”... 

Ik legde hem tegen mijn borst en streelde hem, hij werd kalm 
en een beetje daarna begon hij te dromen.

Hij is zo’n lieve schat die een diepe liefdevolle impressie 
achterlaat bij iedereen die hem kent. God zegene hem zo.

En ik kan zelfs niet beginnen uit te drukken hoeveel hij voor 
me betekent en hoeveel ik van dit wonderlijk schepsel houd!
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Hier heb je het dan

Ik ben één en al glimlach en “foto-geniek”!

Als je van mijn pose houdt

Maak mijn foto dan knap en helder.
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Tuurlijk kan ik zingen, luid en duidelijk

Ik ben in deze wereld gekomen voor de vrolijkheid

Als je je een beetje teneergeslagen voelt

Zal ik je tot op de hoogste wolk zingen!
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We zeggen halo, nooit vaarwel

Want we zijn eeuwig Licht

Ook al verdwijnt ons lichamelijke 

Onze echte essentie is altijd hier.
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Mei Mei 
Mei Mei – Chinees, betekent mooie zuster, zo genaamd 
voor haar meisjesachtige persoonlijkheid. Deze vogel, 
samen met Ping Ping, zijn nieuwe familieleden.

Zoals Prima en Amigo, waren ze voor wild in een 
buitenkooi achtergelaten om enkel te fokken.

Ik heb hen binnengenomen omwille van wat affiniteit 
van het verleden.

Ze hebben codewoorden om herkend te worden. Dat 
van haar is “slimme vogel”; ik gebruikte dat om haar te 
temmen en ze werd meer aanvaardend en gelukkig.
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Zeg haar dat ze een “slimme vogel” is – dan zie je haar geest 
oplichten, haar houding wordt vrolijker en ze zal naar je 
toekomen op een aangereikt stokje, of gaat moeiteloos terug 
naar haar kooi.

Maar het heeft lang geduurd om dit paar te tammen, in het 
begin, omdat ze zo gewend waren om in het “wilde buiten” 
te zijn. Ze waren zo bang van mensen dat niet eens dichtbij 
konden komen; ze panikeerden of beten als we te dichtbij 
kwamen;

Ze bijten niet meer! En ik ging gedurende de nacht 
“ongemerkt” in en uit hun kamer om de temperatuur te 
meten.

Ze is een intense observeerder en er is niet veel dat haar 
scherpe ogen missen. Dus ze weet wie er met haar is en wie 
niet, wie ze kan vertrouwen en van wie afstand te houden. 
Je kan haar kijkende ogen zelfs van achter je of van een verre 
hoek van de kamer voelen. Maar het is geen onaangenaam 
gevoel, gewoon oké, niet-opdringerig.

En ook al blijft ze cool, ze zendt je liefde, affectie door de 
lucht. En je voelt dat met haar waardering voor je zorg en 
eerlijkheid. (Als je die hebt!)



156

Ik hou van buiten te zijn, ik hou van de frisse lucht.
Ik hou van de wind die door mijn haar waait
In een boom klimmen is mijn favoriete sport
Zingen in de zon is nog zo iets.
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Ik ben niet bang van hoogtes

Hier kan je me ondersteboven zien hangen

Ik wil de blauwe Hemel zien

Dat herinnert me mijn originele aard
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Ik hou van water, ik hou van douches

Ik duik er geregeld in.

“Zuiverheid is dicht bij Goddelijkheid”.

Ik wil me Haerm altijd herinneren.

Ik hou van water, ik hou van douches

Ik duik er geregeld in.

“Zuiverheid is dicht bij Goddelijkheid”.

Ik wil me Haerm altijd herinneren.
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Mirabeau
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Mijn eerste vogel sinds ik ‘volwassen’ ben. Als kind 
had ik een zwarte vogel, maar ik liet hem vrij 
omdat hij in het wild gevangen was en ongetemd 
aan me gegeven was. Daarom wou ik hem niet in 
een kooi zetten.

Oorspronkelijk was zijn naam Mirabelle, omdat 
zijn vorige eigenaar dacht dat hij een vrouwtje was 
– maar een DNA-onderzoek toonde aan dat hij een 
mannetje was – dus veranderde ik zijn naam naar 
Mirabeau.

Wel, dat geeft niet. Hij is zo liefdevol als een 
vrouwtje en zo loyaal als een hond. Ongeacht 
hoeveel vogels erbij kwamen, hij betoont me altijd 
dezelfde liefde als toen we elkaar voor de eerste keer 
ontmoetten. Zelfs meer!

Ten allen tijde, of ongeacht hoe laat ik thuis kom, 
rent hij altijd naar de deur voor een liefdevolle 
knuffel.
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Hij was zeer jong toen ik hem vond, hij is “officieel” 
mijn eerste gekozen vogel. Of misschien koos hij 
mij. Toen ik binnenkwam, groette en knuffelde hij 
me direct. Daarna ging hij rustig op een tafel liggen 
alsof hij sliep. Ik vond dat we zeer verbonden waren, 
maar ik was onzeker of ik me wou binden aan zo’n 
verantwoordelijkheid. Ik vroeg hem half-spottend: 
“Ben je klaar om naar huis te gaan?” En tot ieders 
verbazing, in al het gerucht van mensen, vogels, 
honden en allerlei huisdieren, stond het slapende 
vogeltje op en stapte recht tussen de menigte door 
naar me, sprong op mijn hand, legde zijn kop in 
mijn boezem, keek liefdevol naar 
me en zei duidelijk “Ja” in ieders 
tegenwoordigheid.

Dus, ik “moest” hem mee naar 
huis nemen! En sindsdien zijn 
we gelukkig met elkaar. Wel, soms 
hadden we “ruzie”, maar geen echte 
problemen. Behalve een keer toen hij het 
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televisieprogramma onderbrak door de electrische 
kabel door te bijten. (Wel, tv is niet altijd goed voor 
je!) Of toen hij mijn meubels vernielde. (Oké, afstand 
doen is beter!) Of toen hij het knoopje van mijn bloes 
opat. (Yogi’s hebben in elk geval geen kleren nodig.) Ik 
moet hem gewoon in de gaten houden; als hij alleen 
gelaten wordt, kan elk voorwerp in het huis “een 
object van vernieling” worden; hij kauwt niet veel aan 
speelgoed, maar kauwt graag op verboden artikelen!

Op een dag toen we het druk hadden, klom hij bij de 
deurpost tegen het plafond op en beet door alle kabels 
van het luifelsysteem en zat daar tussen de rommel 
van afgeknaagde zigzag draden op mij te wachten 
om hem naar beneden te halen (en natuurlijk ook te 
berispen!)

Ondanks al zijn lastige bokkensprongen, geef ik hem 
nog altijd een nachtkusje, want zijn liefde is alle 
bezittingen in de wereld waard.
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Raad eens van welke vogel ik het 
meest houd? Wel, de middelste, en 
de rest.
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Ik zal proberen het naar beneden te brengen
Wie heeft ooit een hek nodig.
Ze is niet thuis en ze is laat,
Dit is wat ons scheidt!
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Ik vraag me af waarom ik hier transmigreer
Maar ik hou ervan onder mijn gelijken te zijn
Ze komen in alle kleuren en maten
En we schieten enorm met elkaar op!



170



171

Hoi daar huisje, ik ben groter dan jij
Denk je dat je mij kan beperken, nee!
Ik ben niet het lichaam dat ik bewoon,
Ik ben één met de wijdse geest!
Jij en ik
Hoe vergeten we dit soms.
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Ik weet dat je me graag ziet, Mirabeau
Maar ben ik niet te groot voor jou?

O, het hangt ervan af hoe je leeft
Alle dingen op Aarde zijn relatief!
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Dat geheim van het universum
Niet iedereen heeft het begrepen.
Me dunkt!
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Ik ben een vogel die droomt
Of in een droom word ik een vogel!

Maar ik vind deze illusie niet zo erg
Die zo zoet als in de Hemel is!
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Het is oké om alleen te zijn
Je kan contempleren op het “onbekende”
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Maar ik ben ook graag 
Bij mijn heilige familie.
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En natuurlijk 

  Hou ik van deze dame.
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Muni
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Muni

Eén van de hartelijker koninginnen van Beieren, 
hij is eigenlijk een mannetje.

Zo liefdevol, liefdevol. Je kan alles met hem doen: 
hem “binnenstebuiten” en ondersteboven  draaien, 
hij is er gek op. Hij wil graag zachtjes op zijn buikje 
gekrabt worden. 

Alles wat je doet draagt zijn goedkeuring weg en 
hij zegt altijd: “Correct. Correct. Correct!”

Hij komt naar de deur van zijn “koopflat” en wacht 
om eruit genomen te worden wanneer ik dichtbij 
ben. De twee zijn heel teder met elkaar, tonen altijd 
hun liefde, knappen elkaar op, zijn onafscheidbaar. 
Wel, niet verbazingwekkend: ze zijn broer en zus!

Maar ze lijken op tweelingen; je kan alleen het 
verschil zien bij Nova (de andere) die meer groene 
veren op haar rug en schouder heeft.

Hij is zo teder, je zou graag de hele dag met hem 
willen spelen!



Ik ben hier absoluut niet de koningin. Die titel laat 
me een beetje “van de verkeerde kant” voelen.
Ik kan je verzekeren dat ik 100% macho ben.
Ik ben gewoon te  jong het te tonen!
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W
e zijn heel anders alhoew

el w
e er als tw

eelingen uitzien.
D

egene achter m
e is de echte koningin.

M
aar ze is w

erkelijk lief en niet verw
aand!

W
ant de echte vorst is de m

achtige geest.
W

e kw
am

en daarvandaan en zullen er spoedig terugkeren.
V

oorbij de sterren, de zonnen en de m
anen.
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Ja! Ik kon hier dag en nacht liggen.

Zolang je me goed vasthoudt.

Wat koester ik het meest op aarde?

Iedereen weet het: het is jouw Liefde!
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Ja! Draai me rond, draai me ondersteboven
Zolang je hier bent, ongeacht hoe

     Zo zie ik meer van de Hemel
     En voel je liefde zonder gelijke.
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Nova
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Nova, ik wil alleen zeggen dat ik veel van je houd, en je weet 
dat het waar is. God zegene je.

  Mijn prachtige geliefde koningin

    Mijn hemels wezen rein van hart

    Hoewel deze wereld niet echt geschikt voor je is

 Om je liefde te tonen, ben je neergedaald

 Het mensdom acht zich gezegend

 Dat God hen van het beste stuurt

 Je zegent de wereld met je schoonheid

 Maar laat droefheid achter wanneer je weg bent!

Ik hou van je, Nova, zolang ik leef

En eeuwig, eeuwig en altijd.

 Voorbij deze illusionaire droom

        We zullen eeuwig vrienden blijven.

Nova
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Ik ben niet jaloers.
Je houdt zoveel van me als Muni.
Maar hij is een jongen en ik ben een meisje.
Zeg me wie verkies je?
    (Gewoon voor de grap!)
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Het is interessant 
De wereld “ondersteboven” te zien.
Maar ik ben gek op deze positie
Zo heb ik een hoger, helderder “uitzicht’."
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En... Zodat ik je hele gezicht kan zien
En... Zoveel  Hemelse Genade voel
De wereld is prachtig wanneer we samen zijn.
Diep in mijn hart dank ik de Schepper.
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Ik en Muni 
Hebben je innig lief
We denken aan je
Dag en Nacht.
       We houden van je!
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PingPing
Samen met Mei Mei werd hij wild gelaten, 
maar in een kleine kooi. Natuurlijk alleen om 
te fokken. Hoewel men niet zou aarzelen hen 
te scheiden voor winst. Dus nam ik hen beide.
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Zijn code is “Mooie Vogel” en hij is trots op zijn 
pracht. Wie zou dat niet zijn? Ik gebruik zijn code 
om hem te trainen. Zodat hij op mijn hand zou 
komen om hem te temmen. Maar hiervoor heb je 
veel geduld, tijd en liefde nodig. Aangezien beiden 
wild waren. Wanneer je ophoudt met hen om te 
gaan, zelfs een kort tijdje wegens gebrek aan tijd, 
keren ze terug naar de ongetemde staat.

Maar dat is wel in orde; in mijn huis is iedereen 
vrij om zijn intimiteit met elkaar te kiezen. Dat is 
ook goed, gewoon om van elkaars aanwezigheid 
te genieten, en aan hun behoeften te voorzien. Ze 
hebben in elk geval elkaar. En we houden van en 
vertrouwen elkaar zoals een familie. Beiden zijn 
het daarmee eens. Ik ook.

Het belangrijkste is dat we allemaal gelukkig zijn. 
En dat zijn we.

PingPing



God is mijn getuige

Hier ben ik de mooiste

 Hij heeft me zo gemaakt

     Om deze wereld te verfraaien

Ik doe mijn edele plicht

Gewoon om te... ZIJN!
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De Hemel zij dank dat we zo gelukkig zijn

Dat we elke dag samen zijn

Dat we een mooi huis hebben, zorgzame liefde

We bedanken ook onze vriendelijke dame

Die ons beschermt en liefheeft

We houden van elkaar 

We houden ook van haar.
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Ik vlieg graag hoog in de bomen

Mijn hart voelt zo enorm als het firmament

Niets kan mijn geest in toom houden

Want binnenin me is ‘s Hemels macht!
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Het uitzicht is prachtig, zoals jij, Mei Mei

Onze lieve VADER schept schoonheid

Onze lieve MOEDER schept ware liefde

Het is de Hemel die ik overal zie!
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Prajna
Ze kwam als een “baby” naar me. Een 
vogelarts beviel me aan om haar mee naar 
huis te nemen. Wel, ik deed dat.

Ik voedde haar met de lepel totdat ze 
gespeend was. Ze hield van kopje krabben 
sinds het moment dat ze thuiskwam, zelfs 
nu nog. Ongeacht hoe laat ik binnenkom 
(om de temperatuur van de vogelkamer te 
controleren, om zeker te zijn dat die koel/
warm genoeg is in de nacht), komt ze altijd 
nabij om me te begroeten en haar kopje te 
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buigen. Ik zing altijd zachtjes voordat en wanneer 
ik hun kamer inga met een zaklampje dat ik 
op mijn gezicht schijn, zodat ze niet verontrust 
worden. En ze zingt ook altijd met me mee.

Of ze zegt: “Joehoe”, want dat zeg ik soms. Ze klikt 
ook haar tong zoals ik het doe, komt dan naderbij 
voor “kopje-krab.”

Ze is zo schattig en ze houdt Mirabeau rustig. 
Vroeger, toen Mirabeau alleen was, schreeuwde 
hij veel meer en harder. Hij is gelukkiger in haar 
gezelschap. Ze schieten goed met elkaar op.

Ze aapt mijn stem precies na - soms bedot ze de 
assistenten die denken dat ik dichtbij ben! Als ik 
iets tegen mijn helpers zeg en ze antwoorden niet, 
dan zal ze zeggen: “Ja, Meester”  - namens hen!

Ze kan de naam van elke hond precies zeggen. 
Zoals: “Benny, stil”; “Hermit, nee”, enz... Wanneer 
de honden te veel lawaai  maken! En natuurlijk: 
“Ik hou van je”, wanneer ze er zin in heeft als ik 
dichtbij ben (met een pinda!)
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Ik ben een grote meid: groei in Gods liefde
Wie moet met de lepel gevoerd worden
 (Alsof ik nog een baby ben!)
Alle moeders! Dezelfde bezorgdheid!
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De bloemen en ik
   Wie is mooier?
      Ik kan niet ophouden
           De wonderen te voelen.
God Almachtig moet zeer wijs zijn
Om schoonheden zoals jij en ik te scheppen



211



212

En Zhij heeft ook dit meisje geschapen
Zodat ze vogels kan liefhebben en verzorgen
Ik weet niet van welke planeet ze komt
Maar wat zou ik zonder haar doen?
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Ik kijk om me heen
Overal zie ik schoonheid en liefde 

I thank Heaven and God above
For all the care and all the Love

En Zhij heeft ook dit meisje geschapen
Zodat ze vogels kan liefhebben en verzorgen
Ik weet niet van welke planeet ze komt
Maar wat zou ik zonder haar doen?
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In dit tijdelijke droomland
Van illusie en beroering
Gods liefde zal me erdoor helpen...
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En ik hou van het leven.
Vanwege U
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Zomer, winter, ze zijn hetzelfde
     Want in mijn huis is het altijd warm.

Z
e zeggen dat ik van A

frika kom
(N

ee! V
an m

ijn “V
A

D
E

R
S H

uis”) 
                      –- zei m

ijn M
eester! –- 
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En ik geloof haar!
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Prima
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Ze is gewoon prachtig.

Ze is gewoon... Prima.

En ze blijft graag bovenop.

       Je kan haar niet kopen

       Je kan haar niet bekoren

       Tenzij je donkergekleurd bent

 Tenminste met donker haar

        En een man

        Een mansmens.

Voor geen reden zal ze veranderen. Zo is ze. En ik aanvaard 
het. Het is oké. Maar we zijn vrienden. En ik mag haar op mijn 
schouder  vervoeren – alleen - Ze zal in mijn oor bijten als een 
“ander” mijn reis deelt! 

En ze kan zo luidruchtig zijn voor zo’n kleine vogel. Je kan haar 
door dubbele ramen en gesloten deuren horen. Geluiddicht glas... 

Ze kan vriendelijk zijn als ze een pinda, een stikje appel of een 
gratis reisje wil hebben, dan komt ze bij me en zegt: “Prima wil 
uitgaan” en ze herhaalt het totdat ik “begrijp” dat ze het meent of 
anders! (kwaakt hard, bijt in de sloten, schopt de kooi, enz...)

Maar ik hou zoveel van haar... o... zoveel. Ik zou haar graag nu 
willen omhelzen en zeggen – God zegene haar ziel!
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Ik vind het niet erg om alleen te zijn
Vooral in de open velden
Mijn lieve God wil graag dat ik vrij ben
Tussen mooie bloemen en schaduwrijke bomen.
( - zei mijn dame-)



221



222

(A
zure) Laat ik het je verduidelijken

H
ij is van m

ij!
E

n zij ook!

M
aar w

e zullen d
ezelfd

e 
H

em
el delen

Ik sta het toe, w
ant je bent 

m
ijn vriend!



223

Oké, Amigo!
Hiermee verklaar ik dat ik je vergeef
“Zoals je je vijand vergeeft
Zal God in de Hemel je vergeven...”

Wees nooit meer zo dichtbij... die blauwe!
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Rainbow
Rainbow is de meest “Paranormale” 
van al mijn vogels. Hij draagt vele 
dingen aan mij over wat me verbaast 
en waar ik dankbaar voor ben. Hij 
is meer een “Tussenpersoon” die me 
zekere dingen laat weten over de troep 
en andere nuttige openbaringen.

Over het algemeen is hij zeer zacht, 
en vecht niet terug na provocaties. 
Maar je kan waarnemen wanneer hij 
ontsteld is, alhoewel hij heel geduldig 
is en veel kan verdragen. Hij is erg 
beschermend tegenover Laguna, die 
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twee zijn goede vrienden. Ze verzorgen elkaar 
liefdevol, kussen en regurgiteren om het eten te 
delen (bij vogels een zeker teken van affectie).

Toen hij alleen gelaten was, heeft hij vele keren 
(nummer) sloten geopend om uit zijn kooi te 
komen en bij Laguna te zijn.

En ongeacht de grootte van de kooi, hij zal 
dichtbij haar in een hoekje zitten. Ik noem hem 
ook “Hanger” want hij hangt graag aan de top 
van de kooi door zijn klauwen in het metalen 
dak van de kooi te haken, zelfs om te slapen. 
En hij kan zelfs Laguna overtuigen hetzelfde te 
doen wanneer ze samen zijn.

Alleen zal ze dat zelden doen. Wanneer Sunny 
bij Rainbow is, zal hij zich ook zo in de lucht 
laten hangen.

Rainbow is een zeer tedere vogel, maar hij 
kan jaloers worden als hij bij Laguna is. Wel, 
ik veronderstel dat dat ook in de menselijke 
wereld gebeurt!
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 Ik klim graag, overal is goed genoeg
 Ik zal ook de Hemel beklimmen als ik het kan

    – * –

Waar ik vandaan kom, zijn we hangers
We hangen eeuwig aan liefde.
We hangen aan God, deugd, schoonheid
Aan de nobelheid die we moesten zijn.
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Don’t ask for the impossible

Why, first comes first perches, no?!

Though I love you so dearly

Stay down there till I’m ready!

Laguna heeft het misschien opgegeven.

Maar ik niet, Rainbow aan de top.
Laguna heeft het misschien 
opgegeven.
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Don’t ask for the impossible

Why, first comes first perches, no?!

Though I love you so dearly

Stay down there till I’m ready!

Did I change my mind? 
   – well, gentlemen do sometimes!
It’s nice to be nice.
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Ik hield niet van deze foto,
Dus zei ik hem een andere te nemen.

Deze laat me zeker meer op mij lijken.
Wij vogels houden van goede kwaliteit.
We houden van respect
    En we houden van liefde
Hoe zou het leven zonder die dingen zijn?
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En we houden van onze lieve “Vogeltjes”

Die “Sunny” is echt grappig

Toen Mam vroeg of hij gelukkig is

Zei hij: Ni Hao? In het Chinees: (Alles goed?)

Toen anderen vroegen: “Hoe gaat het met je?”

Zei hij: “Ha, ha!”

Dus lachten we allemaal: Kwa, kwa, kwa!
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“Z
eg alsjeblieft iets

G
eliefde R

ainbow
!”

Kom hang met mij
... Als je je verveelt!
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Dit is zo lief als het kan zijn.
Ze doet alles om me gelukkig te maken.
Ik zal alles doen om haar te plezieren.
     Ha ha hi hi!
In haar armen ben ik een baby!
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Ik vraag niets meer van God,
Zo’n dankbaarheid heeft mijn hart gevuld!                                 

Zo’n geluk, zo’n tevredendheid
Maakt me zalig zoals in de Hemel.
Dank God voor me haar Liefde te geven.
En geweldige meditate!
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Sunny
Op een mooie namiddag stapte ik een 
dierenwinkel in met Mirabeau op mijn 
schouder, opzoek naar een “speelboom” en wat 
nieuw speelgoed voor hem.

De verkoopster toonde me het beste dat ze in de 
winkel had – een stevige harde houten “boom” 
met een schommel, een ring en vele takken om 
op rond te rennen. Ik kocht wat ik nodig had 
en ging betalen. Terwijl ik daar stond, vroeg de 
verkoopster me of ik mijn vogel overal waar ik 
ga meeneem, en of deze dure speelboom en dit 
speelgoed voor hem waren. Ik antwoordde: “Ja.”
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Ze merkte op wat een 
gelukkige vogel hij was, en 
vroeg me toen of ik haar blauw 
en gouden ara wou hebben. Hij was toen 11 
maanden oud en heel zachtgemanierd (Wel, 
op die jonge leeftijd!!) Ze had hem vanaf zijn 
geboorte. Ik was verbaasd dat iemand haar 
eigen vogel zou “weggeven”, voor een prijs die 
de kooi insloot! (Een redelijke prijs waarvoor 
je een spliksplinternieuwe kon krijgen.) 

Ik wou weten waarom. Zij verduidelijkte dat 
ze te weinig tijd en aandacht voor hem had. 
Dus vertoonde hij tekenen van stress; hij 
plukte aan zijn veren en leek ongelukkig, enz... 
Ze zag hoeveel zorg ik Mirabeau gaf, en dacht 
dat hij beter bij mij zou zijn.

Dus reed ik naar haar huis, betaalde, ontving 
het betalingsbewijs en nam hem mee naar 
huis. Ik had zo’n medelijden met Sunny want 
niemand vroeg zijn mening of nam zijn gevoel 
in acht.
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De volgende twee weken was hij in een 
slechte toestand, hij huilde veel, en wou 
niet veel eten. Destijds had ik al een grote 
kooi voor Sunny gekocht (herdoopt om 
zijn leven op te fleuren, en de verbinding 
met het verleden te verbreken). Maar ik 
dacht dat zijn kleine oude kooi misschien 
vertrouwder voor hem was en hem meer 

thuis zou laten voelen.

Dus stuurde ik mijn assistent 
om die oude, nauwe verroeste 
kooi te gaan halen, in de 

hoop dat Sunny gelukkiger zou 
zijn, maar het hielp niet. 

Hij bleef schreeuwen 
en huilen: “Pa, pa.” 

Dat had hij kennelijk geleerd 
om zijn vorige eigenaar 

te roepen, die hem meer 
aandacht dan zijn vrouw gaf – Ik wil 

nu nog steeds huilen als ik denk aan wat 
hij moest ervaren!
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Na vele pogingen zonder 
succes om hem te troosten, zei 
ik op een dag: “Hou op! Die familie 
wou je niet hebben. Daarom ben je hier.” Toen 
ik dit zei, huilde hij diepbedroefd, ik had zo’n 
medelijden, ik huilde ook erg, en putte mij uit in 
verontschuldigingen. 

“Het spijt me, het spijt me, ik wou je geen kwaad 
aandoen, ik hou zoveel van je, kom alsjeblieft tot 
rust. Hier houden we allemaal van je, en ik zal je 
voor de rest van je leven verzorgen, met alle liefde 
en zorg die je nodig hebt.” Ik raakte zijn kooi aan, 
bleef praten, en daarna kwam hij tot rust en we 
zaten allebei in stilte, terwijl ik alleen mijn ware 
liefde voor hem uit mijn hart liet stromen.

Kort daarna genas hij, en werd enthousiaster 
over het leven om hem heen. Hij zei: “Ik hou 
van appels”, als ik het vroeg. Hij houdt meer van 
mango’s, en daarna van bananen.

Vogels kunnen je over hun wereld leren, hun 
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loyaliteit, hun emotionele 
behoeften, sensitiviteit en 

liefde. Ze zijn zo prachtig van 
binnen en van buiten.

Ze verdienen liefde, 
tedere liefdevolle zorg 

en respect, en tonen 
waardering als je bezorgd 

bent – ik heb het nog nooit betreurd 
dat ik mijn vogels naar mijn huis genomen heb. 
Ze geven onbaatzuchtige liefde, versieren mijn 
aangezicht met een glimlach en verhelderen mijn 
dagelijkse samenleven in deze wereld.

Ze overbruggen de kloof tussen de mens en andere 
wezens. Ik wil hen enkel gelukkig maken in mijn 
huis, als leden van mijn familie.



Ik hou van mijn naam

Ik ben Sunny

 Ik leef in Gods Licht

 Ik voel me zo zonneschijn.
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        We lijken zo op elkaar

 De Goede Rainbow en ik

       Alleen Mam kan ons onderscheiden

    Voor anderen is het misschien moeilijk
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Laat me je handschoen controleren
Kijken of het materiaal goed genoeg is
Ik zal heel zachtjes zijn.
Ik zal je vingers niet bezeren.

 Gisteren was je blauw
 Vandaag ben je rood.
 Wat voor veer
  is dat?
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Op me schieten? Alsjeblieft, ik hou ervan
Een douche in de zomer is heerlijk

Over de rug en onder de vleugels
Het is zo ko...el en ver...frissend.
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Ik ben Sunny, niet Rainbow
Een tijdje geleden liet ik hem lenen
Wel, we delen alles samen
In ons huis is geen eigenaar
God geeft ons en wij geven het door
We verzamelen niets wat niet blijft
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Even dit tapijt controleren

Eens kijken of het zacht aan haar voeten is.

Zij verzorgt ons allemaal goed

Je zou iets moeten teruggeven, niet?
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Liefste goede en zoete camera

Ik wil je graag iets zeggen

Dat ik blij, dankbaar en tevreden ben

Dankzij mevrouw en de genade van de Hemel

Zeg iedereen dat ik een gelukkige vogel ben

Ik heb het eeuwige “huis van liefde” 

 gevonden. 
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De hemel is niet de grens?

Men zegt dat de hemel de grens is

Maar Mam-mam zei dat het niet zo is

“Je moet voorbij de sterren vliegen

Voorbij Melkwegen

en verre sterrenbeelden!”

     Wauw!
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Z
oals je zegt ik ben zeker dat er een H

em
el is

M
aar waar jij bent, daar ga ik.

D
ankzij jou hou ik van deze A

A
R

D
E

D
ankzij jou zal ik deze wereld verzaken!
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Tutu & Mimi
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Tutu & Mimi

Tutu en Mimi, “tweeling” zusjes, mijn eerste en enige 
Australische kaketoes, onbeschrijfelijk lieftallig.

Toen we elkaar voor de eerste keer ontmoetten, sprongen ze 
direct op mijn handen, en streken zich neer elk op een kant 
van mijn schouders – en bleven daar zitten. Zo werden ze 
mijn huis “ingedragen”.

Beiden reisden samen met Mirabeau naar vele plaatsen in 
mijn caravan, en genoten van een familievakantie en we 
hadden geen probleem.

Ze houden ervan op mijn schouder te zitten, en zo gratis 
getransporteerd te worden, of vanaf de rug van de sofa tv  
te kijken!

En ze houden ervan me te “fatsoeneren”. Vlijtig mijn haar 
glad te strijken, elk aan een kant! 

O, ik hou zo van hen. Ik kan huilen als ik aan hun “Kleine 
Grote” liefde denk. Wanneer ze mijn stem horen, ongeacht 
hoe laat het is, beginnen ze heel hard te tjirpen, me te roepen 
en haasten zich opgewonden om me te begroeten wanneer 
ik binnenkom. Je kan niet nalaten hun liefde te voelen die 
geschreven staat over hun hele nietige lichaam en springende 
voetjes, als ze met luide, schelle verwelkomingsnoten hun 
herenigingsvreugde uiten.

O, ik hou zo van jullie! Als de mens elkaar zo kon liefhebben, 
dan kunnen we eeuwige vrede en geluk hebben.



We zijn Mimi (links), en Tutu (rechts). 
We zijn heel mooi en kleurrijk
En hoewel we op tweelingen lijken
Kan Mam in een ogenblik zeggen wie wie is.

Laat ik je een geheimpje vertellen:
Ik ben een beetje lichter
Mimi is een beetje roder.
Zo is haar temperament ook!
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We zijn Mimi (links), en Tutu (rechts). 
We zijn heel mooi en kleurrijk
En hoewel we op tweelingen lijken
Kan Mam in een ogenblik zeggen wie wie is.

Laat ik je een geheimpje vertellen:
Ik ben een beetje lichter
Mimi is een beetje roder.
Zo is haar temperament ook!
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Alhoewel we zo’n grote familie zijn
Mam houdt nog steeds van Tu en Mimi
Ze zei gewoon dat “Liefde is delen”
We doen dat altijd met andere paartjes.

258



259



Maar soms gaan we alleen
De tuin rond op onderzoek.
Om Gods enorme liefde te waarderen
Geschreven op elk blad en elke bloem!
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Of onder een boom te zitten zoals een Boeddha
Geïnspireerd door Zhijnr heilige aard
Om de Hemel boven te loven en te danken
Terwijl we Gods Liefde voelen in erin leven.
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Laten we Mam opknappen terwijl ze bezig is
Ze zal er geweldig uitzien als je het me vraagt
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Ik ben hier en jij bent daar
Haar slechte veren op aan het knappen.



264

Je kan hier zien dat we op het erf zijn
Liefde, speelgoed en stokje delend.
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Wanneer je nabij bent
Geniet ik van je wezen

Wanneer je hier niet bent
Dan denk ik aan jou.
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Ik voel jouw liefde dag en nacht
Of je hier bent of ver weg.
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Ga je alleen?
      Het is te eenzaam!
Wat van Tutu
     Hij houdt je gezelschap.
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Ons Menselijke 
Troeteldier
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Dit is ons lieve menselijke troetelmeisje

Die wij, de gelukkige troep aanbidden

Woorden komen tekort voor affectie

We noemen Haar eenvoudig “Mam-mam.”
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Ons menselijke troeteldier
Hier met één van onze favorieten



Ons Liefdevolle Thuis
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Zoveel houdt ze van ons
Je kan de poeha zien.

Hier, heeft ze zo uitgevonden
Ons nieuwe winterse speelhok!
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Dit is gewoon een voorbeeld
Sommige zijn veel groter.
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We voelen ook mee met de minder fortuinlijken
De “dakloze” vogels zoals deze!
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We genieten van het uitzicht
Zonder de winterkoude.

Ze vertoefde vele dagen buitenhuis
Zelfs ook op februarinachten
Om dit product van liefde te voltooien
Daarna presenteerde ze trots onze flats
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Ze houdt van hen (de vogels buiten)
Want ze hebben vleugels...

Zorgen voor Anderen
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 Dit troetelmeisje is een mysterie
       Waarom, ze houdt van iedereen!
Maar wij denken dat dit is omdat ze te veel van 

ons houdt
Dus houdt ze van iedereen die op ons lijkt...
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EEN GESPREK MET...GA...ANS?
    Dat is te ver!
      Wel Oké! Het is een ZWA... AN
          Maar... wat is het nut?
            (Bovendien is het een wilde!!!)
         Betekent: komt en GA... AT!
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Niets mis om de behoeftigen te troosten
We zijn trots want ze lijken op ons vogeltjes:
Dus houdt ze van hen want ze lijken gelijk
En ze hebben vleugels zoals wij hier thuis.
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...En ze lijken op ons...



Of…( NIET!!!)
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Pas op!
 Ze kunnen teken hebben!
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EN WAT IS...   DAN... DIT???
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O God!
Ze houdt zelfs van
De... de bloemen!!!
   Zijn ze ook?
Familieleden???

288



Epiloog

Jullie zijn hemelse engelen
Neergedaald op Aarde.
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DVD 712  De Goddelijke Intelligentie van Dieren 
20010605  Florida Centrum, VSA 

#713  Liefde is de Meester 
20010605  Florida Centrum, VSA 

DVD 718  Liefde is Altijd Goed  
20010607  Florida Centrum, VSA

DVD 719 Slechte Gewoonten Overwinnen 
20010609 Florida Centrum, VSA

DVD 721  Het Wijsheidsoog 
20010604  Florida Centrum, VSA

#724 Een Oprecht en Puur Hart
20010612~ 20010616 Florida Centrum, VSA

#725  Een Nederige Levenswijze
20011222~ 20011223  Florida Centrum, VSA 

DVD 726  Een Onzelfzuchtig Motief
20011223  Florida Centrum, VSA

#730 Met Liefde Communiceren 
20011225,20011226  Florida Centrum, VSA

#734 De Aanraking van een Meester 
20011226~ 20011227 Florida Centrum, VSA 

#735 De Moed om te Veranderen
20011228~ 20011230 Florida Centrum, VSA

#747  Kinderen van de Draak en Feeën-Meesters Verjaardagsviering 2002 
20020511, 20020513  Florida Centrum, VSA

Voor meer informatie over communiceren met en zorgen voor onze dierlijke 
vrienden, samen met inspirerende verhalen van Meester over Haar andere 
speciale gezellen, wend u alstublieft tot de volgende video’s en dvd’s. 

Verwante Informatie
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The Noble Wilds

Is coming soon!

The third book written by 
                                Supreme Master Ching Hai

*** Not intranslation  ***



******
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De Spirituele Leer van 
Supreme Master Ching Hai

De Sleutel tot Onmiddellijke Verlichting 

Een verzameling voordrachten van De Hoogste Meester Ching Hai. Verkrijgbaar in het 
Aulacees (1-15); Chinees (1-9); Engels (1-5); Frans (1); Fins (1); Duits (1-2); Hongaars (1); 
Indonesisch (1-5); Japans (1-4); Koreaans (1-11); Mongools (1&6); Portugees (1-2); Pools 
(1-2); Spaans (1-3); Zweeds (1); Thais (1-6) en Tibetaans (1). 

De Sleutel tot Onmiddellijke Verlichting - Vragen en Antwoorden

Een verzameling vragen en antwoorden van Meesters voordrachten. 
Verkrijgbaar in het Aulacees (1-4); Chinees (1-3); Bulgaars, Tsjechisch (1); Engels (1-2); 
Frans; Duits; Hongaars; Indonesisch (1-3); Japans; Koreaans (1-4); Portugees; Pools en 
Russisch. 

De Sleutel tot Onmiddellijke Verlichting – Speciale Editie/7-daagse retraite

Een verzameling van Meesters voordrachten in 1992 tijdens een 7-daagse retraite in San Di 
Men, Formosa. Verkrijgbaar in het Engels en Aulacees 

De Sleutel tot Onmiddellijke Verlichting – 

Speciale Editie/1993 Voordracht Wereldtournee

Een verzameling voordrachten in zes delen van Supreme Master Ching Hai tijdens de 
Voordracht Wereldtournee van 1993. Verkrijgbaar in het Engels en Chinees.

Correspondentie tussen Meester en Spirituele Beoefenaars

Verkrijgbaar in het Aulacees (1-2), Chinees (1-3), Engels (1), Spaans (1)

The Key of Immediate Enlightenment –My Wondrous Experiences with Master (1-2)      

*** NOT IN TRANSLATION ***

Available in Chinese and Aulacese.

Meester Vertelt Verhalen

Verkrijgbaar in het Engels, Chinees, Spaans, Aulacees, Koreaans, Japans en Thais.

Over God en Mensen – Inzichten van Bijbelverhalen

Verkrijgbaar in het Engels, Chinees.

God Zorgt voor Alles

Geïllustreerde Verhalen vol Wijsheid van Supreme Master Ching Hai
Aulacees, Chinees, Engels, Frans, Japans en Koreaans.
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Supreme Master Ching Hais Verlichtende Humor – 

Je Halo Spant te Veel!
Verkrijgbaar in het Chinees en Engels.

Kleur in Ons Leven

Een verzameling uitspraken en spiritueel onderwijs door Meester. Verkrijgbaar in het Chinees en 
Engel.

Geheimen voor Moeiteloze Spirituele Praktijk

Verkrijgbaar in het Chinees en Engels.

Gods Directe Contact – De Weg naar Vrede

Een verzameling voordrachten van de Supreme Meester Ching Hai tijdens Haar Europese 
Voordrachtentournee van 1999.
Verkrijgbaar in het Engels en Chinees.

Ik Ben Gekomen om Je naar Huis te Nemen: 
Verkrijgbaar in het Arabisch, Aulacees, Bulgaars, Chinees, Tsjechisch, Engels, Frans, Duits, 
Grieks, Hongaars, Italiaans, Indonesisch, Koreaans, Pools, Spaans, Turks, Roemeens en 
Russisch.

Leven in het Gulden Tijdperk reeks

De Realisatie van Gezondheid – Terugkeren naar de Natuurlijke en Rechtschapen Levenswijze 

Verzamelde uittreksels van de voordrachten van Supreme Master Ching Hai.
Verkrijgbaar in het Engels en Chinees.

Aforismen

Parels van eeuwige wijsheid door Meester. 
Verkrijgbaar in meertalige uitgaves van Duits/Frans, Engels/Chinees en Spaans/Portugees; ook 
in het Koreaans. 

De Opperste Keuken – Internationale Vegetarische Keuken

Een verzameling van culinaire delicatessen, aanbevolen door medebeoefenaars vanuit alle delen 
van de wereld. Verkrijgbaar in het Engels/Chinees, Aulacees, en Japans.

De Opperste Keuken –Selectie van Huiselijke Smaken

Verkrijgbaar in tweetalige editie: Engels/Chinees.

Eén Wereld... van Vrede door Muziek

Een verzameling van interviews en muzikale composities van het Benefietconcert van 1998 in 
Los Angeles, Californië. Drietalige editie: Engels/Aulacees/Chinees. 

S.M. Celestijnse Kledij

Verkrijgbaar als een meertalige uitgave in het Engels/Chinees.

Een Verzameling Kunstcreaties van Supreme Master Ching Hai - Schilderijenreeks

Verkrijgbaar in het Engels en Chinees.

De Honden in Mijn Leven (1-2)

Dit boek in twee delen met in total 500 pagina’s is een schitterend verzameling van uit het leven 
gegrepen hondenverhalen, uitgegeven door Meester over Haar hondengezelschap.

The Birds in My Life *** NOT IN TRANSLATION ***

In this beautifully illustrated picture-story book, Master Ching Hai shows us the secret to unlocking 
the animals' inner world.
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Wu Tzu Gedichten

Verkrijgbaar in het Aulacees, Chinees en Engels.

Stille Tranen

Verkrijgbaar in meertalige uitgaves: Duits/Frans en Engels/Chinees en in het 
Spaans, Portugees, Koreaans en Filippijns.

De Droom van een Vlinder
Verkrijgbaar in het Engels, Chinees en Aulacees.

Vroegere Tijden

Verkrijgbaar in het Aulacees en Engels.

Stenen en Goud

Verkrijgbaar in het Aulacees, Chinees en Engels. 

De Verloren Herinneringen

Verkrijgbaar in het Aulacees, Chinees en Engels. 

Sporen van Vorige Levens

Verkrijgbaar in het Aulacees, Chinees en Engels. 

Sporen van Vorige Levens: Delen 1, 2, 3. (mp3) Aulacees

Een Pad naar Liefdeslegenden: Delen 1, 2, 3. (mp3) Aulacees

Voorbij de Wereld van Tijd: (dvd’, mp3, mp4) Aulacees

Een Vleugje Geur: (mp3) Aulacees

Die en Deze Dag: (mp3) Aulacees

Droom in de Nacht: (dvd’, mp3, mp4) Aulacees

Gedichtenbundels door 
Supreme Master Ching Hai
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Wel Verdomd: (mp3) Aulacees

Blijf Alsjeblieft Eeuwig: (mp3) Aulacees

Liedjes & Composities van Supreme Master Ching Hai: 

(dvd’, mp3, mp4) Engels, Aulacees, Chinees.

Het Lied van Liefde

Supreme Master Ching Hai zingt tijdloze liedjes in het Engels en Aulacees

(dvd, mp3, mp4) Aulacees en Engels

Juwelenverzen

(dvd’, mp3, mp4)

Liedjesuitvoeringen en poëzievoordracht in het Aulacees door Supreme Master Ching Hai, 

geschreven door gerenomeerde Aulacese dichters.

De Gouden Lotus

(dvd’, mp3, mp4)

We nodigen u uit om te luisteren naar de voordracht van de prachtige poëzie van de 

Eerbiedwaardige Thich Man Giac, via de melodieuze stem van Supreme Master Ching Hai, die 

ook twee van Haar eigen gedichten voordroeg: “Gouden Lotus” en “Sayonara”.

Dvd’s, mp3’s, mp4
dvd’s, dvd’s van muziekconcerten, cd’s, mp3’s van de 
voordrachten en Muziek & Concert dvd’s van Supreme Master Ching Hai zijn verkrijgbaar in 
het Arabisch, Armeens, Aulacees, Bulgaars, Cantonees, Cambodiaans, Chinees, Deens, Duits, 
Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, 
Kroatisch, Maleisisch, Mandarijns, Mongools, Nederlands, Nepalees, Noors, Perzisch, Pools, 
Portugees, Roemeens, Russisch, Sinhalees, Sloveens, Spaans, Thais, Tsjechisch, Turks, 
Zoeloe en Zweeds. Een cataloog kan op verzoek worden opgezonden.
Alle rechtstreekse vragen zijn welkom.
Bezoek alstublieft de website van onze boekenwinkel om onze cataloog en samenvattingen van 
de inhoud van Meesters recentste publicities te downloaden: http://www.smchbooks.com/ (in 
het Engels en Chinees). 
Om Meesters publicities te bestellen, bezoek alstublieft http://www.theCelestialShop.com om 
on-line te kopen. 
Of contacteer: 
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa 
Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873 
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org  
ROC Postrekening voor Overschrijving Nr. 19259438 (enkel voor bestellingen in Formosa) 
Postrekening: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Gratis Kennismakingsboekje download

De Sleutel tot Onmiddellijke Verlichting
(in 80 talen)
http://www.Godsdirectcontact.org
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet
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Hoe ons te Contacteren

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.

Boekenafdeling

divine@Godsdirectcontact.org
(You are welcome to join us in translating Master’s books into other languages.)

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

Nieuwsgroep

lovenews@Godsdirectcontact.org

Spiritueel Informatiebureau

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

Celestijnse Winkel 

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 

Dit portaal voorziet een lijst van links naar Quan Yin websites in verschillende talen, 
alsook 24 uur per dag toegang tot het tv-programma Een Reis doorheen Esthetische 
Sferen. U kan ook meertalige edities van het De Sleutel tot Onmiddellijke Verlichting 
Kennismakingsboekje downloaden, of zich abboneren op het Supreme Master Ching 
Hai Nieuws dat beschikbaar is als eBook of printversie, of het downloaden, óf gewoon 
de inhoud van de site on-line verkennen.

Supreme Master Television

peace@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385  
Fax: 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/

Een nieuw satellietkanaal dat 24 ur per dag, 7 dagen per week uitzendt, met een 
verscheidenheid aan boeiende programma’s in het Engels met Duitse, Franse, 
Italiaanse, Spaanse, Perzische, Arabische, Russische, Koreaanse en Aulacese 
ondertitels. Uitgezonden via satelliet-tv doorheen Europa en beschikbaar wereldwijd 
via het internet. 
Bezoek alstublieft www.SupremeMasterTV.com
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Meester  bedank  de volgende individuen
voor hun nauwgezette assistentie:
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Steven André, T. June, Vian Hang (Cameramensen)

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

Sofia and Jackie (Ontwerp en Lay-out)

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

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

Sing and Moon (Proeflezen Kopij)

"Jullie liefde en toewijding
zullen meer genot

in de tuin van het hart doen bloeie"
 

~ Supreme Master Ching Hai
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