


Comentários especiais para a contracapa do livro 
... Fiquei muito feliz... de ler o livro "Os Cães na Minha Vida", percebendo que, 
no fundo, partilhamos de um desejo comum: “A vida de nossos amigos, adoráveis 
animais, seja na terra, seja no ar, seja no mar, deveria ser amada, protegida e 
respeitada, exatamente como a vida que tanto anelamos”.
~ Sua Eminência Arcebispo Diosdado Talamayan, Doutor em Teologia, Filipinas

Ah, se pudéssemos ter um milhão de Supremas Mestras para salvar e amar todos os 
cães, tão numerosos! No entanto, só podemos esperar que as pessoas ao redor do 
mundo ouçam as palavras de sabedoria e os conselhos da Suprema Mestra. 
~ Jornalista e ganhadora do prêmio Emmy Jane Velez-Mitchell, EUA 

Os cães e os homens têm algo em comum; é que nossas almas são essencialmente unas. 
~ K. Chen, ex-pesquisador associado da Universidade de Harvard, EUA 

Devemos respeitar os nossos irmãos animais como presentes de Deus – não apenas se 
deleitar com a presença deles, mas protegê-los e amá-los.
~ Helmut Nitzschke, diretor de cinema, Berlim, Alemanha 

Através de palavras imaginativas, bem-humoradas, a autora do livro "Os Cães na 
Minha Vida" nos ajuda a entender as interações, o amor verdadeiro e a comunicação 
espiritual entre os humanos e cães. 
~ Tu Pai, médico veterinário de renome, Formosa (Taiwan) 
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Recomendações de leitores do mundo inteiro
Sua Eminência Arcebispo Diosdado Talamayan, Doutor em Teologia, Filipinas: 
... Fiquei muito feliz... de ler o livro "Os Cães na Minha Vida", percebendo que, 
no fundo, partilhamos de um desejo comum: “A vida de nossos amigos, adoráveis 
animais, seja na terra, seja no ar, seja no mar, deveria ser amada, protegida e 
respeitada, exatamente como a vida que tanto anelamos”.

Helmut Nitzschke, diretor de cinema, Berlim, Alemanha: A partir dos textos, nas 
entrelinhas, entre as fotos, os títulos, das imagens, uma mensagem pode ser ouvida – 
um apelo para ajudar animais em necessidade onde podemos, para que eles possam 
levar uma vida melhor, com dignidade. Devemos respeitar os nossos irmãos animais 
como presentes de Deus, não apenas nos alegrar com eles, mas protegê-los e amá-los. 

Jornalista e ganhadora de prêmio Emmy Jane Velez-Mitchell: a Suprema Mestra 
resgatou os cães abandonados que ela encontrou e reacendeu neles a confiança 
no homem através de seu amor incondicional e sua imensa bondade. Se estamos 
evoluindo, devemos tratar os animais indefesos que não têm voz com dignidade, amor 
e bondade. Ah, se pudéssemos ter um milhão de Supremas Mestras para salvar e amar 
todos os cães, tão numerosos! No entanto, só podemos esperar que as pessoas do 
mundo todo ouçam as palavras de sabedoria e os conselhos da Suprema Mestra.

K. Chen, ex-pesquisador associado da Universidade de Harvard, EUA: No prólogo 
do livro, a Mestra escreveu: “Todos os seres são como nós...” É realmente incrível! 
Chuang Tzu, filósofo chinês da antiguidade, disse em Equalização das Coisas: “O Céu 
e a Terra coexistem dentro de mim e todos os seres são um comigo”. Eu conheço essa 
frase há muitos anos, mas não é fácil vivenciá-la de fato. No entanto, depois de ler o 
livro da Mestra, eu tive essa experiência. Os cães e os humanos têm algo em comum; 
é que nossas almas são essencialmente unas. Isso é tão verdadeiro que "Cabe a nós 
sermos os seus bons coabitantes, mantendo todo o respeito devido, paz e amor", e 
"A vida deles deve ser amada, protegida e valorizada, assim como a vida que tanto 
anelamos". 

J. Campbell, MBA, Ottawa, Canadá: Quando eu era criança, o meu melhor amigo 
era o meu cachorro Tex. Outras pessoas viam Tex como cachorro sujo e velho. Mas, 
para mim, ele era o ser mais bonito que já andou na face da terra. Com seus olhos 
castanhos luminosos, ele me dizia todos os dias que me amava acima de todas as 
coisas do mundo. Nos livros Os Cães na Minha Vida (1 e 2) da Suprema Mestra Ching 
Hai, eu vi nos olhos de seus cães o mesmo amor incondicional. À medida que eu virava 
as páginas, as lágrimas não paravam de rolar. Quem amou um cachorro vai amar estes 
livros!

S. Reeve, professor, educador infantil, Canadá: Foram ótimas as fotos da Mestra 
interagindo com seus cães, além de textos bem-humorados e carinhosos que 
acompanham cada foto! É realmente uma obra de arte e uma bela homenagem ao 
melhor amigo do homem!

Margaret O'Malley - Dublin, Irlanda:  É um livro maravilhoso, "Os Cães na Minha
Vida". É bem colorido e dá para perceber como todos nós interagimos com nossos 
amigos animais, e como eles são importantes em nossas vidas. E todas as fotografias 
mostram a dignidade dos animais e como eles podem enriquecer nossas vidas.      

Estudante universitário Mark Gessat, Alemanha: Com "Os Cães na Minha Vida", a 
Suprema Mestra Ching Hai e seus cães enriquecem a nossa vida. Sem a sua ajuda, nunca 
iríamos ter um vislumbre da riquíssima vida emocional desses seres puros e amorosos, e 
sem seus cães não saberíamos as medidas perfeitas que um  mestre iluminado toma para 
cuidar de cada ser de acordo com as suas necessidades internas.
Esta obra de arte é um grande passo para uma era de compreensão mais profunda do 
maravilhoso mundo dos animais, e vendo como estes cães entendem naturalmente o estilo 
de vida da Suprema Mestra Ching Hai, nos faz querer agir ainda mais...

Choi Hyun-Ju - Seul, Coreia: Eu me tornei mais compreensivo com relação aos meus 
três cães: Bitdoli, Munggli e Mingmingi. Antes de eles dormirem eu leio este livro para 
eles como se fosse um livro de conto de fadas, e eles adormecem tranquilos e parecem 
sentir o amor. Munggli fica  muito feliz ao ler este livro!

Yang Mi-Young – Seul, Coreia: O que foi mais comovente na leitura deste livro foi 
perceber como alguns animais podem ter tantas expressões faciais variadas. Seus 
rostos demonstram todos os sentimentos: alegria, tristeza, felicidade, satisfação, e 
muito mais...

A. Shrestha, Kathmandu, Nepal: o amor da Mestra não se restringe aos seres 
humanos, mas abarca todos os seres sencientes deste mundo. Ela é a única voz que fala 
por aqueles que não têm voz. Seus esforços para salvar os animais amigos e oferecer-
lhes o amor está trazendo resultado positivo em muitas vidas e fazendo com que o 
leitor deste livro maravilhoso repense nos seres amados. Este livro apresenta a ideia 
nobre de maneiras simples, mas encerra o significado profundo. A Mestra não só fala 
ao mundo para ser compassivo com amigos animais, mas lhe dá o exemplo vivo.

A. Fanton, professor de inglês, Austrália: Estes livros são anotações comoventes que 
revelam os sentimentos mais íntimos e pensamentos amorosos no cotidiano dos cães 
amigos da Mestra; são edificantes, surpreendentes, inspiradores e despretensiosos.

Corr Christopher - Belfast, Irlanda do Norte: Este livro mostra que os cães têm 
personalidade como pessoas, o que eu não sabia, antes de lê-lo. Até me fez pensar em 
adotar um cão do abrigo que pode vir a ser um animal de estimação incrível. Este livro 
nos abre os olhos de várias maneiras, na minha opinião.

Chang Chun Yen, membro da Academia Sinica e ex-reitor da Universidade de 
Chiaotong, Formosa (Taiwan): Eu tive a experiência de viver com cães no passado. 
Fiquei muito emocionado ao ver como a Suprema Mestra Ching Hai ama os cães, e 
como Ela estende o seu amor a todos os homens, e compreendi que o amor pode ser 
infinito.

Wang Li Ling, diretor do Conselho de Administração de Fundação  Lar para 
Animais Sem-Teto, Formosa (Taiwan): Em cada foto carinhosa e afetuosa, a Suprema 
Mestra Ching Hai parece uma mãe amorosa que fica ao lado. Ela é muito amável e 
bem acessível. Sua ligação afetuosa com seus cães filhos toca profundamente nosso 
coração.



Benny

Benny, meu primeiro cão “oficial”. Maltês.

Protetor, afetuoso, leal e também apegado

(gosta de ficar bem grudado). Ele é graduado, 

oficialmente.

Apelidos: O Chefe, O Alfa, Grande Irmão, O 

Graduado.

Ele frequentou e se graduou em uma escola de 

treinamento chamado Cadete K-9. A escola 

ficou impressionada com seu comportamento e 

disciplina. Quando ele se formou, eu fui buscá-

lo. O instrutor mandou-o deitar, e ele obedeceu. 

Mas, ansioso por estar nos meus braços, sob a 

ordem de “proibido andar” do instrutor, ele se 

rastejou devagarinho, na minha direção, como 

um soldado treinado. E se aproximou de mim, 

mantendo-se sempre abaixado. O instrutor e 
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todos os presentes tinham os olhos marejados de 

emoção: “Meu Deus! Isso não foi ensinado!” 

Benny é muito compassivo e afetuoso. Se 

alguém está triste, ele vai e oferece conforto e 

amor, até que a pessoa se anime. Um dos meus 

assistentes costumava fingir que chorava, então 

Benny corria sempre até ele e disparava em 

lambidas sem fim. Benny ama especialmente as 

crianças e os outros animais. Se ele encontrar 

um pássaro ou um outro animal ferido, ele fica 

sentado ali de guarda, até eu chegar e cuidar do 

pobrezinho. Ele fica sempre bem quieto e calmo 

para não assustar a criatura machucada.

Ele é louco por ossos verdes veganos. Mas, se eu 

lhe oferecer com a intenção de acalmá-lo para eu 

sair de casa (sem ele), ele não pega e vai embora 

para um canto, mal-humorado! 

Ele entra de mansinho no meu quarto, se eu 

permitir, deixando de lado todo o conforto de 

sua própria cama ou sofá.

Toda vez que volto para casa ou deixo-o entrar 

no meu quarto, ele fica empolgado como se 

estivesse no Paraíso, rolando-se na minha cama, 

no meu sofá ou no meu saco de dormir ou no 

chão — dependendo do que estiver disponível.

Ele é encarnação de um ser amoroso. Um 

espír ito  de  alto  nível ,  que desempenha 

humildemente o papel de um cãozinho, apenas 

para me amar.
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No princípio, havia somente eu — 

Benny, o primeiro e ínico.
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Espere… por m
im

!

Estou aqui fora, Míezinha!
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Minha foto oficial aos cinco meses de idade.

Quem é o cara de sorte?
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Continuo visível na neve branca?

Por sorte, tenho um colete vermelho e olhos 

pretos, boca preta e nariz preto.

(Tambím tenho solas de pata pretas,

mas nío dí para ver aqui!)

Isto í Canadí.

   Eu tinha cinco anos de idade.

                         Brrr… que frio!

Por sorte, a gente se mudou depois de alguns meses.
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Sí estou vendo se a neve í realmente tío fria como as pessoas 

sempre me contaram.

Uma coisa eu te digo: ela í muito macia. í fícil de cavar.

Canadí í realmente “fresco” demais!

Nasci na Flírida. 

Nunca tinha visto neve antes!

O sol brilhava onde eu e minha Míe morívamos, 

Mesmo no inverno 

eu sempre ficava dentro de casa, 

exceto quando passeívamos

no jardim ou na praia.
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Somos 

felizes, muito felizes!

Isso 
 í bom?

Isso 
 í bom?

fe
li
zes

 feli
zes felizes felizes felizes felizes felizes felizes felizes felizes feliz

es 
fe
li
ze

s 
fe
li
ze
s 
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s 
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s 
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O jardim verde í inteirinho meu!

Ainda assim Ela me ama. 

Uau! Uau! Uau!

Woa! Woa! Woa!

16 17

Nío í minha culpa —

í a culpa da lama 

que eu cavei!



Tem de ser assim??

Bem!...

Estí certo.

Agora entendi.

Uma sensaíío agradível,

depois do banho.

Agora estamos limpinhos!

(Bem, atí o príximo passeio.)

Ní
o 
í v

erdade. Nío sou uma roupa!

Ní
o 
g
o
st
o 
de
ss
a 

“
la
vaí

ío de roupa suja”
. Nem um 

p
o
u
c
o!
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Ai! Tira para mim esse troío grudento

do meu pescoío sensível!

Pronto! 

  Eu me sinto 

  melhor.

Obrigado,

     Mamíe!
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Ora, mas nío me preocupo com o futuro!

Ela í meu futuro.

Aí mesmo…

Uma erva daninha grudou de novo nos meus pílos 

lindos!

Eu jí disse para parar com isso!
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Nío consigo sorrir. Meu rosto estí todo sujo!

Ah, agora sim!
Feliz?

24 25
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Quem sou eu?

Nío importa!

Mamíe disse para “focar no presente”.

Mas nío posso deixar de pensar no passado!

Era um lugar imundo 

onde eu ficava!

Tío apertado!

Tío hostil!

focar no 
presente
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Veja o que 

 posso desencavar 

  na horta.

Ah! 

Batatas! 

Bem, 

sí vou comer 

depois de 

Nossa,

como tem plantas

aqui,

Míe!

Um gosto  

da 

fonte 

natural. 

Refrescante!
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Batatas de novo!

 E orgínicas 

  de plantaíío prípria.

Olha, foi muita caminhada 

e muito “trabalho”!
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Vocí nío estí com inveja de mim? 

 Na verdade, estou ajudando minha Míe

  no seu trabalho de escritírio!

Uau! Que fofa!

Parecemos gímeos!

Ela í a menina vizinha! Bonita e brincalhona!
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Sou o queridinho 
da Mamãe.
Quem é você?

Bella! Eu sou Bella.

Bella, a menina 
da casa ao lado!

E eu sou Ben, Benny!

Quero ver se você 
me pega!
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Já chega?

É,
eu também estou 

cansado!

Ufa! Que canseira!.
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Acho que aqui í mais discreto.

Isso í camuflagem? 

                ou o que?

Ol
í! 

Eu estou aqui.
Ol
í! E

u estou aqui.

Olí
! Eu es

tou aqui.
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Mas aqui í mais seguro.

Vamos lí! Sorrindo para címera, vocís dois!
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E aí veio 

 outro:

  um poodle?!

   Nío, um bichon!

       “BIICHO… ON”

               U LA Lí!

“Compartilhar,

Depois mais um outro:

  um terrier mestiío!

                   Terrível!

                           Compartilhar, cuidar…”
                                   Eu sei de tudo isso!

                                           Mas…

cuidar…”
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Poxa!

Eu sei

que sou 
pequenininho.

Mas tenho

sí 4 

meses

de (moc)idade.

Nío í comida que eu quero.

Eu quero amor.
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Vou te mostrar, novato.

O tamanho nío í documento.

Vocí í forte, 
mas eu 
sou inteligente.

Este í meu!

O seu í aquele 

grande 

que estí lí!

46 47



Mas a gente se dí bem.

Contanto que

         eu seja querido!
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Ah ah!

Eu te disse: sou o primeiro!
Nío importa quem entra no grupo!

Mesmo na meditaíío.
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Esse cara, Poodle ou sei lí o quí, 

í meio esquisito, ní!

Uí, vocí estí todo em cima da minha cama!

(Nío! Sí metade!)

Nío í muito “pequena” para vocí?
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A gente se dí muito bem.

    Mas Poo í meio grudento.

       Deve ser nosso carma do passado.

Estí vendo por que í “grudento”?

 Ele nío quer sí a Míezinha,

  ele me quer tambím!
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Somos sempre os melhores amigos! Meu Deus!
Quando í que vai terminar —
a meditaíío?

Quando í que a gente

vai poder correr no jardim?
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Vamos sentar nís dois?

Desculpe, 

nío tem mais lugar para vocí, 

Luck!

Me deixe em paz!

Quando estou roendo o osso vegano verde, 

nío quero que ninguím me atrapalhe!
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Sempre que ela estí 
  presente,
    tudo í 
      Paraíso!

Eu amo tudo isso.
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Mas…

ís vezes, 

eu me sinto 

meio… pequeno

e inseguro.

Eu queria saber:

quem vai me libertar 

dos grilhíes da transmigraíío?
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O que í que 

tem alím da 

escuridío?

O que í que tem lí fora, Poo?

Vamos descobrir!

Vo
cí
 t
em
 c
er
te
za
 d
e 
qu
e 
ní
o 
í 

el
et
ri
fi
ca
da
?

Te
nh
o 
si
m,
 M
am
íe
 d
es
li
go
u.

? ?
?

?
??

?
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E aí, 

este aqui —

o amigo

veio

de onde?

E lí vem… mais um! Meu Deus do Cíu!

Oi, gente!
(Câmera engraçada.)
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Bom, nío posso reclamar!

Viram sí?
A família cresce cada vez mais.

Apertada,
mas feliz.
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E eles se esparramam pela casa toda.

Estou cansado 

de ensinar boas maneiras.

Goody!
 Serí que vocí pode deixar 

  de lado as sombras

   uma vez na vida?

Eu quero dormir.

Dormir í o que todo mundo quer!
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Mamíe saiu, mas ela vai voltar, Ben.

Nío se preocupe!

Qu
an
to
 m
ai
s 
pe
rt
o,
 m
el
ho
r!

Eu queria 

que eles 

descessem 

aqui para 

brincar 
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Estou

irreconhecível…

Ah, 

mas que penteado!

Mamíe disse que 

vai crescer logo.

(Espero que sim!)

í divertido 

pensar

no futuro, au?

O que í que vocí estí olhando?

Vocí estí me deixando com vergonha.

Estou fazendo uma profunda reflexío

sobre a vida.
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Nío sou fofo?

Mamíe disse que sim!

Sim! Isto í vida!

Isto í amor!

Isto í verdadeiramente Au.
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I
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É

B
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M
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A
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A
 
A
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D
E
! Meu Paraíso!
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Mesmo com o 

grupo todo,

sinto-me muito 

solitírio sem 

ela.

Mamíe 

vai 

voltar 

logo?

Jí estou acostumado com a casa cheia,

a esta altura do campeonato.

E agora, tem atí este novo ser alado!

   Ele í tío… apegado í Mamíe!

Meu Paraíso!
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Mas aprendi a compartilhar.

Mamíe disse que temos de amar todos os seres.

Por isso, somos todos veganos.

Ah-ah! Nío dí para imaginar! 

Os porquinhos estiveram aqui na noite passada!

Atí o cheiro que marca meu territírio foi desprezado!
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Tem alguím em casa?

Jí acabei.

Deixe-me entrar.

Estí vendo,

sempre sou “O AMADO”.
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 E posso provar isto

 aqui mesmo!

 (Nem sempre consigo isso porque

 outros querem a mesma coisa!)

E adoro TV.
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Ele sí tem tamanho.

Acredite,

eu controlo toda a situaíío!

Ele me obedece

         o tempo todo!
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Zolo í o nome dele. (dado por Mamíe)

Aliís,

ele í o nono do meu grupo.

Tem mais um!

Espero que a Mamíe pare!

Nío consigo controlar

um grupo maior!

Tambím “dei um jeito” neste cara.

          Estamos nos entendendo muito bem.

                    Ele sabe que sou o chefe!
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Bo, o que vocí acha que podemos encontrar ali na mata?

Este í Boyo, o…

deixe-me ver… sítimo ou oitavo, por aí!
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Lucky

Lucky veio de um abrigo de animais da Flórida. 
Quando veio pela primeira vez, ele estava no 
“corredor da morte”, muito doente e teve que 
receber tratamentos veterinários de emergência 
e também cirurgias dentárias, porque a maioria 
de seus dentes estava podre. Ele fedia como um 
cadáver. Ele morria de medo de ficar sozinho, 
mas agora está bem.

Ele é amoroso, zeloso e apegado.

Apelidos: Lingueirão, Idoso, Fruteiro (adora 
frutas), Poo Poo, Pei Pei

Lucky estava muito doente quando eu o recebi 
do abrigo; por isso, tivemos de cuidá-lo por 3 
meses.

Durante este período de isolamento, eu ia brincar 
com ele no cercado todos os dias; ele gostava 
de brincar com uma bola de tênis. Desde então, 
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mesmo depois de ficar bem, ele sempre entra 
furtivamente no meu banheiro, fica aguardando 
com a bola na boca até eu abrir a porta, quando 
atira a bola para dentro, esperando que eu 
brinque com ele!

Também, dava a ele uma dieta especial com 
muitas frutas e verduras frescas, e daí ele 
gostou tanto que não come mais sem frutas e/
ou verduras! Comentamos de brincadeira que 
ele consegue “farejar” frutas a quilômetros de 
distância!

Usamos fruta para tentar fazê-lo comer 
qualquer coisa; mesmo quando ele ignora seu 
almoço, é só agitar um pedaço de maçã na sua 
frente que ele limpa o prato para ganhar a 
maçã!

Se a gente deixar, ele come frutas a qualquer 
hora do dia e da noite, tanto quanto um homem 

adulto! Ele é a minha linda “Maçã”, com seus 
olhos grandes, inocentes e felizes, ao contrário do 
olhar triste que ele tinha quando nos encontramos 
pela primeira vez. Nós o chamamos “O Cão de 
Dez Mil Dólares”, porque, quando eu o peguei, 
ele teve de ser levado às pressas para todos os 
tipos de clínicas de emergência e dentistas (os 
melhores e mais caros, claro). 

Custou mais de 10.000 dólares americanos para 
tratar muitos problemas que ele tinha no começo. 
Por esta razão, é o “Cão de Dez Mil Dólares”. 
Mas, para mim, ele é um tesouro inestimável, 
está acima de qualquer preço. É o que eu lhe digo 
sempre, e ele sabe muito bem disso. Ele é muito 
carinhoso — acima de tudo, gosta de dormir no 
meu colo, até abrindo mão da refeição com frutas, 
se eu o deixar!
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(Pareço um cachorro quente, mas não é para comer!)

Quando cheguei, com todos os tipos de dores, doenças

e manchas vermelhas em todo meu corpo…

“Logo logo 
você vai ficar bom”
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Mamãe tingiu meus pêlos totalmente de vermelho 
com corante de frutas para cobrir as manchas.

É apertado, 
                mas confortável.  
                                    Adoro isso!

Gostei:   pareço melhor.   Mais alegre!
                                     E bem tratado!   E especial!
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Tudo bem.  

Gosto de ficar no canto.

(Eu me sinto tão pequenininho...)



Estou bem, gosto de “ficar por aqui”.
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Quando a Mamãe me tirou do abrigo   
                       e do corredor da morte, eu estava muito… doente.

A Mamãe e seus auxiliares cuidaram de mim por três meses!
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“Logo logo 
você vai ficar bom.”

Sim, Senhora
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Como é gostoso tudo isso!

Ainda não estou completamente recuperado,

mas eu me sinto bem!
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Estou
me recuperando…

Sou eu,
o Afortunado (Lucky)!

Já estou bom!
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Aqui, com Benny, o companheiro. 
                     Normalmente ele parece mais feliz.

Infelizmente, não! Só se for no Paraíso!

Sou eu, já curado!  
                    São e Salvo!

Tem alguma coisa neste mundo que dure para sempre?

Algo neste mundo dura para sempre, Ben?
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E esta é uma outra companheira.

Ufa!...
Por falar em brincar!
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Eu me tornei um cão vegetariano
– cachorro chique, não cachorro quente.

E eu medito!
                 Esta foto é a prova.
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Sou feliz.

Eu não me preocupo com
coisa sem importância.

Nem me preocupo com coisa importante. 
Para falar a verdade, não me preocupo com nada.

Sou feliz.
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Conversa particular

Três cabeças pensam melhor do que uma!
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Uma maçã por dia mantém longe o veterinário.E temos uma cabeça incrível no topo.
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O mundo está tudo azul!

colo 
de quem?

Adivinhe
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Acertou!
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Sinto muito!
Não tem mais lugar!

“Eu”? Você consegue achar?

Você não é mais alto que eu.
Desista de tentar, querido Ben!

E agora, consegue me achar?
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Mas continuo pensando

depois do que aconteceu:

será que ela vai me manter 

mesmo?

Este é meu segundo, 

terceiro…

Ou o último refúgio? 

Falando sério, você não fica…

meio preocupado com

o futuro?

(uma vez abandonado…)

“O que é que você tem, Luck?”

Nada! 

Estou um pouco

assustado com o 

passado!

(Eu era assim, mesmo depois de um mês de tratamento intensivo)
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Se você me ama,

                 deixe-me bonito

Pronto!   Pronto! 
Estou lindo…

… muito amado.
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Nossa! Como sou bonito!

Sou um astro!

Sim!
Esse sou eu, 
já curado!
Sou
muito… amado.

Ha! Ha! É muito engraçado!
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Me dá a minha bola favorita!

Agora! Por favor

Lembra como eu era 

antes?

Eu era mais manchado 

do que isso.

E eu era “cinza”

quando cheguei aqui!
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Você sabe qual é a sensação 

de ter tudo o que você deseja!
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(nº 1)

Não gosto desta foto. Esta com certeza é melhor.

Não gosto assim — 

minha cabeça foi cortada

na foto nº 1, do lado esquerdo!Eu sou amado! Tenho certeza.
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A minha vida foi penosa no passado.

Mas agora está tudo agradável aqui!
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Oi! Sou eu, Lucky.

Seis meses depois.

(Eu sei, nem eu me reconheço)

Sou eu, de novo! O sempre mais afortunado.

(Depois de passar pelo melhor dentista, 

muitos veterinários e excelente tosador…)
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E o amor que derrete o coração da gente!

               Mesmo em meus sonhos, sinto a excelsa felicidade.

O amor que derrete 
o coração da gente!
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Nem me lembro quem era este todo vermelho!

 Eu amo Canadá!
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Oh! Canadá! Eu amo Canadá!

Será que você pode me ajudar a colocar minha língua 

de volta para dentro?

Não ficamos lá por muito tempo. 

Graças aos Céus!
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Não quero me lembrar
da época gelada.

Mas incluí algumas aqui, só para deixar
uma imagem refrescante para você.

Vale totalmente
 pena!

O que aconteceu com minha língua?
Não volta mais!

Ela nunca esteve congelada antes.
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Espere por mim!

Estou indo!

Oh… não acho

que esta é uma boa idéia!

Quase lá, 

Mamãe!

Não estou velho. 

É o magnífico almoço…

É… é a gravidade! 

É a escadaria!

Um pouco de ajuda 

não faz mal a ninguém, né, amigo?
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Bem! Vale totalmente a pena!

                  Escalar qualquer montanha!

Sempre sentimos 
muito bem!
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Você sabe que eu gosto disso.
Não me faça implorar!

Está bem. Está bem.

Por favor, por favor, 
pode me dar agora?

Ahhh……
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Que delícia!
Comer cenoura deixa a gente elegante.
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Não gosto disso
absolutamente
… nem um 
pouquinho.

Onde está
meu travesseiro??!
Meu cobertor?
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A grama daqui é muito “plebéia” 
para um Príncipe como eu!

A Mamãe disse:

“O meditador é feliz
onde quer que esteja!

(Você consegue localizar as 7 diferenças entre as 2 fotos?)
Se conseguir, dê a você mesmo um Poodle de presente!

Sim, sim! Mas eu prefiro ficar aqui.
Concorda comigo?

Companheiros noite e dia,
passando um tempo agradável, descansando.
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Agora sim! Este colo não é adorável?

Absolutamente em…

                 Zincroniazzz….

Eu consigo meditar em pé!

E isso é bom para minha alma!

Abrace um cão, e você saberá.

Acho que eu também sou uma fonte de ideias, 
mas não sei no que pensar!
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Vem cá! Quem nunca teve um dia
em que seu penteado esteve péssimo?
Mas não tem tempo ruim para gente.

Seja brisa de verão,
seja sol de inverno.

Sente-se confortável
em qualquer lugar.

Com certeza!

Um praticante
espiritual
como… alguém

do meu nível (!)
ou mais elevado
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Contudo,

o sofá Dela

é meu sofá.

A casa Dela

é minha casa.

Desde que eu possa me aconchegar no colo,

            não faz mal que tenha outros por perto!

  Não mesmo!
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Olha!

Eu ganhei!

Não importa o que os outros digam.
Sempre ganho a parada!
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Gosto de fotos em grupo!

Principalmente quando estou bem arrumado
e em boa companhia.
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E um novo companheiro, adivinhe quem?
(Uma pista: ele chocalha)
Estou escondido com ele

debaixo de uma mesa bacana.

176 177



Não, não!

Pareço um pouco com ele (Albert),

mas não somos parentes!

Não com relação a QI.

Talvez a pose com a língua de fora

… e o penteado.
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Ela também foi adotada de um abrigo (o mesmo do 

Lucky). No começo, ela era desconfiada e reservada, 

mas agora está bem. Todos os meninos da casa 

gostam dela. Ela fala com seus olhos expressivos. 

Ela ama todos os seres vivos, humanos, animais, 

árvores e tudo mais. É amorosa, leal, zelosa e 

apegada. 

Apelidos: Princeosa (sendo receosa), Gordita 

(gordinha em espanhol), Sacudidora (sacode todo o 

corpo, não somente o rabo), Caco (antes, gostava de 

comer lagartixa)

Ela tem uma maneira peculiar de me saudar que 

nenhum outro cão tem. Se ela estiver sozinha 

no meu quarto à noite, e eu entro, ela representa 

como uma atriz: abaixa a cabeça e abaixa o 
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traseiro alternadamente, pulando para frente e 

para trás, para a direita e para a esquerda, alegre 

e brincalhona, e atira seu corpo todo em diagonal 

em minha direção e continua fazendo isso até eu 

mandar parar e fazer carinho nela; aí ela senta 

e me lambe toda e rola como os outros cães. Não 

consigo descrever isso direito, ela age consciente e 

deliberadamente como um ser humano, e “fala” por 

meio do seu corpo, de seus olhos expressivos, que 

dizem tudo. Falo sério! 

Uma vez eu sofria de dor na minha cama. Acabei 

chorando, e Happy estava fora de si, em pânico! 

Ela corria à minha volta e ficou ganindo até eu 

parar. Lucky também se jogou no meu colo e ficou 

choramingando. Depois, ambos ficaram deitados ao 

meu lado, não me deixaram a noite toda. Os outros 

cães também ficaram à minha volta firmemente!

Eu também! Veja…

          medito Feliz, “ à moda de happy.”
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A vida é…
uma 
cancão.uma 
cancão.
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E no colinho!

Fazemos“meditação em grupo” diariamente.



Ou?
É isso?

O que é a vida?

Espero que a vida continue assim.  
                     Será que continua?
                          Este é o meu lar permanente? Amada para sempre?
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Por enquanto,

             a vida está maravilhosa. 

                        Tenho companheiros.

                                   Tenho amor…

Juntos, estamos com a moral “au-ta”!



Eu sou Happy.

Você não me reconhece?

188 189

A minha nova Mãe me ama,
                sem sombra de dúvida!
                                 Tenho mais certeza
                                                  a cada dia,
                                                                  a cada minuto,
                                                                                a cada PETISCO!



Ainda sou… Happy (Feliz — não triste!)
                      Estou apenas posando de pensativa!

…como uma boa atriz!

Oh! Canadá!

Nunca pisei em nada parecido! 
O que é esta coisa branca?
Apareceu do nada!
Ontem, não estava aqui!
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Por que estou sentindo tanto frio no traseiro!?

Acho que, se eu ficar parado assim por muito tempo, 
                                       vou virar uma estátua, com certeza!

Mas, não uma estátua (de) Happy (Feliz).

Cadê vocês?
         Já não é mais “refrescante”!
                 Alguém poderia trazer a minha jaqueta?!
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Unidos, nos aqueceremos.

Você vai por lá, eu vou por aqui.

Vamos ver se a neve
é mais branca do outro lado.
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Se estou sentada como sempre?

Por que

Estranho!

Quanto mais tempo 
fico sentada, 
mais frio fica.

               Trocar de posição 
também não ajuda!



LAR é sempre o melhor lugar!
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Não acho que seja uma boa idéia dormir aqui hoje à noite.
Mesmo se eu cavar um buraco mais profundo,

ou me cobrir com um cobertor de neve.



Concorda comigo?
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“Não perturbe”

“Está escrito na porta!”

Não tem 
mais lugar?

Tudo bem! 
Tudo bem!
Fico
aqui em baixo.

Acredite em mim, sou uma cachorrinha 
de colo. Eu vou caber, sim!

Viu?!

zz
z
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Já falei: sou uma cachorrinha de colo.

“É claro que eles não são verdadeiros.”

“Aqui não podemos caçar animais verdadeiros.”
(Sei disso!)
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Diga:  “VEGETARIANO!”

Delícia!  

Podemos dividir?
       Compartilhar é querer bem, a Mamãe disse!
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Sou internacional.
Estou em todos os lugares.
Principalmente onde tem guloseimas.



Aqui, podemos correr sempre.

Sou o meu próprio nome (Happy — Feliz)!

… Mas não conseguimos correr para sempre!
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Ufa… quero tirar um cochilo.

Cresci demais para este sofá, 
ou o sofá que ficou pequeno?

Gosto de pegar carona.
É menos cansativo.
A gente não se importa!
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Cheguei atrasada!
Eles são sempre 
muito rápidos.

Só queria agradecer à senhora!

E ficar de sentinela 
para que tenha bons sonhos.

Sei que o seu amor é igual para todos nós.
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Mas eu me preocupo.
Posso ficar com a Mamãe 
para sempre?
Posso viver sempre com 

O que o futuro reserva para mim?
E para o meu grupo?

Alguém vive para sempre…?
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Oooi! Estou espiando.
É melhor só pensar em aproveitar
o “presente”.
Mamãe disse que 
com certeza vai me levar para Casa,
para o Paraíso, onde eu pertenço!
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Dentes escovados diariamente.
Belo sorriso.

E sou linda.
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Adoro ar fresco
e sol.
O sol mantém 
o meu lindo bronzeado!

dos dois lados!

Sou fotogênica
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Seja qual for a pose, 
sou sempre bela e feliz!

Está 
bem,
vou
sorrir.

Não…  …aguento… …mais!

Goody, amigo, 
você pode me dar um pouco de atenção?

Ou as sombras são sua única fixação?
                        Pelo menos, diga alguma coisa!
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Farei

tudo por

um osso verde

vegetariano!

Osso vegetariano
é o melhor amigo
do cão.
Você pode ficar com
todos os diamantes,
que só quero “Osso”.

História para a hora de dormir
É o meu favorito depois do Osso Verde.

… E o que aconteceu com 
a Branca de Neve
depois que encontrou com seu príncipe encantado?

Eu sei, eles viveram
felizes para sempre!
Ou?
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Vem apreciar a natureza comigo!

Só vou provar que…

… a grama é realmente mais verde do outro lado.

227226



Uma monja 
em repouso.
O mundo é todo
meu.

A grama de lá é mais macia.
Mas aqui é mais fresco.

Eu? Nãão… 
Eu não sou gorda!
O pretinho que é
muito magro!
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Você ganhou, Ben!

Sim! É bom ganhar, eu sei.

Nossa, Ben, que conto de “caudas” bacana!
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Onde está 
todo mundo?
Voltem!
Não me deixem
sozinha!

Posso beijá-lo??

Au! Ele gosta de mim!
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Hum… Tenho de acordar?
Já é hora de almoço?

Será que tudo não passa de um 
sonho?

Acorde, acorde
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HERMIT
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Ninguém queria este Pastor Australiano porque 

ele vomita sempre e tem apetite voraz: come 

muito o tempo todo. Tinha seis meses de idade 

quando foi espremido em uma jaula redonda, 

tão minúscula que ele não podia nem se virar! 

Quando eu o adotei, ele era cauteloso e tinha 

medo dos humanos, mas agora está bem. Ele é 

amoroso, leal, zeloso e apegado. 

Apelidos: Processador de Alimento,  Heh Heh 

(sempre ofegante), ‘Chip Ahoy’ (cor do biscoito 

com lascas de chocolate ), Rubi Azul (os olhos 

ficam vermelhos quando joga luz em cima, e 

azuis, à luz ambiente), O Hiperativo.

Ele fica sempre empolgado quando está perto de 
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mim, ou das pessoas que ele conhece. Ele olha para 

seus olhos com adoração e afeto quando recebe 

carícia, como se só existisse você no mundo. Você 

se sente muito amado, muito especial.

Ele trata bem os outros cães, mas não confia em 

todos os humanos. Estando comigo, aceita os 

humanos, mas mantém distância , se for abordado. 

Ele se esconde atrás de mim e não mostra nenhum 

sinal de sociabilidade. Mas, se ele souber que 

vocês são amigos, ou da família, irá adorá-los 

como ninguém.

Embora amável para com os outros cães, se brincar 

de cabo de guerra, ele sempre ganha. Sempre pega 

primeiro a bola de tênis no ar ou no chão; mesmo 

que Goody pegue a bola ou os brinquedos, ele 

sempre tira da boca de Goody – sem machucá-lo, 

mas decidido a ser vencedor!

Ele gosta de ficar sentado aos meus pés, por mais 

desconfortável que seja o chão, do que ir para uma 

cama macia – A bem da verdade, a maioria dos 

meus cães são assim - grudentos - 

Se os seres humanos se dedicassem a Deus assim, 

certamente alcançariam o Paraíso!
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Não tente 
passar do portão
sem permission!

Embora eu pareça amigável.
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E não sou?
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Na verdade,
eu nunca pensei

que pudesse ser um marinheiro.

E nadar…

realmente cansa!



?
?
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Goody, você ouviu algum barulho?
Aham! Eles querem que os levemos a remo 
até o outro lado!

Foi um bom “passeio de barco”.



e o mais bonito!
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Sou o mais alto

Com qual                                       

Bem! Eu também não sei.
Só sei que pareço um modelo,
afinal.
“Eu acho”.

você acha que eu pareço?

cão famoso
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Deixa pra lá! 
        Alguém se interessa por um
        lindo cãozinho de estimação?

Acho que eu podia seguir uma 

carreira glamourosa 

como um guarda ou

atuar como 

um leão ou

como um fantasma!
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Talvez…quem sabe…

Eu tenha sido um tigre, na vida passada!

...ou talvez...um “lob”.

Não…um lobo!
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Há vida
após a morte?
Por que estou 
aqui?

É possível manter meus amigos
por muitas e muitas vidas?
(Eu os amo tanto!)
Não queria perdê-los.

Procuro me sentar quieto 
em meditação.
Mas meu coração se dispersa
em todas as direções!

Quem pode me dar as respostas 
para todo o passado e o futuro?
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Nada é melhor que ficar a sós!

Como seria bom se eu pudesse ficar aqui … para sempre.

A Mestra disse: 
“Meditação pode solucionar problemas”.
(Bom, não tenho nenhum problema! 
A minha Mãe já resolveu todos.)
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Mas, espere…
    de onde foi que 
        eu vim?

?

Acho que estou 
perdido!...

Está escurecendo rápido
aqui na floresta.

Onde será que estou?
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Mestra! Mãe!   
                     Quero voltar para casa!S O O O !R RC
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Mas, afinal de contas, o que é isso?

OK, hora de se 
refrescar um pouco!

Vamos ver…

Parece areia,
mas não é a mesma coisa!
Gruda nas patas 
e congela!

Mas eu.... gosteeeeei!
É refrescante e geladinho…
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Vamos apostar corrida, Ben!

Opa!

O exercício esquenta…
Puf, puf… esquenta até demais!

Puf! Puf...Fiquei...
cansado...
mesmo!



?
?
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que cochilando.
é que se medita 

   na neve?
Está realmente frio.
                Mas estou meio  que cochilando.

Acho que vou só 
tentar…

Dizem que o frio deixa você acordado
durante a meditação

Como

que cochilando.

que cochilando.



Ah! 

268

Aqui não é apenas meu lar.
É o meu  Paraíso!

Ah!  “Não há lugar melhor que seu lar”
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Você consegue descobrir as quatro diferenças 
entre estes dois pastores das fotos?

Se conseguir, dê um presente para você mesmo:
adote um pastor parecido de um abrigo para cães.



 ADVINHE 
? ?

?
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Estou com vontade de provar um desses,
enquanto todos estão ocupados.

Pegamos sempre da cesta de 
verduras da cozinha!
Ninguém nunca falou nada!

quem está comendo o quê?

(RESPOSTA: na próxima página)
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Agora estou comendo 
a batata crua!

Ahá! Me pegou “em flagrante”!
Mas a batata já era. Não tem mais 
provas. (eu e Lucky comemos)

Mas a cenoura. 
Bem!... Esta é a terceira.

Eu te amo, Goody!

Te amo também, Her. 
E a tua sombra também.

Apesar de a gente ser 
tão diferente.
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Ei! Câmera!
Nunca viu um Pastor 
Australiano de olhos azuis?

Corra sozinho, Goody. 
Vou parar um pouco.

Puf! Puf! Puf!

A escadaria é traiçoeira!
Quem fez
não pensou nos cães!

Mas, se a “Mãezinha” estiver 
lá em cima, eu subo.
- Vixi, será que eu consigo?
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Ufa! Consegui!

Seja o que Deus 
quiser!

Eles também!
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Fica um pouco cheio demais no almoço, não?

Você tem razão. Preciso de mais espaço.

“Poxa, queria ser 
10 quilos mais leve…”
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O que Happy está tomando?

Vamos descobrir num instante!

É uma fila longa…

Mas, vale a pena esperar.
Vou pegar aquela sobra 

de nozes!
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Historinhas 
    para dormir…
                                  

são as melhores. 
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E agora, onde a Mamãe vai dormir esta noite???

“Mãe, pode vir na ‘minha’ 
cama!”
(na verdade, a cama é dela)



290 291

“Acho melhor eu sair!...

…e ficar à vontade no chão. Obrigado!”



Goody

Ele estava confinado numa pequena jaula quadrada, nem podia 

se mexer, os ossos saltavam de tão magro, comia suas próprias 

fezes – estava prestes a ser expulso – sem ser alimentado! Como 

estava muito doente quando veio, foi mantido isolado por 2 meses 

dentro de casa. Agora, está bom – adora sombras 24 horas por dia, 

7 dias por semana. Ele é amável, leal, protetor e apegado. Adora 

ser “abraçado”, quando quer afago fica insistindo. E se não lhe 

der o carinho que pede, fica esperando no seu colo “eternamente”.

Apelidos: Caçador de Sombra, Samurai, Médium, Babão 

(não implora por comida, apenas baba de longe)

Ele é um cavalheiro com os membros da família, nunca 

“late de volta” ao “irmãozão” Benny, sempre deixa Hermit 

pegar o que quiser – até mesmo da sua boca — e não 

compete por comida ou por brinquedos com ninguém. Mas 

ele sempre se desdobra em gentileza a quem quer que seja 
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Não somos racistas, de maneira alguma!
Somos os melhores amigos 
do mundo.

da família humana, oferecendo um presentinho, mesmo 

que seja o próprio chinelo da pessoa, travesseiro, telefone 

ou controle remoto, cheios de sua baba de afeição. Sendo 

muito sensível, detecta a energia das pessoas e reage de 

acordo, nem sempre de forma agradável. Talvez todos os 

Rotweillers sejam parecidos. Mas ele é encantador para se 

amar e ser amado. Ele não incomoda você, fica brincando 

em silêncio com sua própria sombra ou com sombra de 

árvore. Rosnando sozinho com seus brinquedos, de vez 

em quando, pede um pouco do seu carinho – e ele persiste 

até obtê-lo!

No entanto, ele se afasta, se você realmente não o quiser 

por perto nesse momento.

Ele é machão, mas é um doce!
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Acertou! Caça à sombra!
Sou um caçador de sombra!

SOU UM
CAÇADOR DE SOMBRA

ÀS AVESSAS

Pa
ra
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nd
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 so

m
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a?

Preparar!
Apontar!
Caçar!

?

Adivinhe qual é o meu 
passatempo favorito!
(dica: algo a ver 
com a lanterna)

Dê um presente para você: abrace 
seus cães e ganhe beijos.
Se você não tem um cão, 
e se puder adotar um,
vá em frente e seja meu herói!
                    Bravo!
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“Deixe-me 
      em paz
         na …
            sombra!”

“Com uma natureza tão bonita,
você só quer saber de sombras!”

Bons amigos!

Amar é olhar na mesma direção!
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Somos …



Tem um monte de sombras debaixo das árvores

Mas me deixam cansado!
Por que tem de ser verão?
O calor parece ficar para sempre!

É bom ficar 

ao seu lado:

Um amor!

Perseguir sombras 
pode ser cansativo.
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Você quer que 
eu fique
de guarda 
enquanto você 
cochila?

Mas
é claro,
amigão!

A Mestra disse que “compartilhar é uma virtude”.
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Sabe por que tenho um sorriso tão perfeito?

Resposta:
Escovo os dentes
todos os dias. Palavra de honra!

“Alguém tem uma sombra?”
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Eu adoro sombras
dentro de casa.

Eu adoro a liberdade quando saio
para um passeio.
É muito bom!

Mas,
de onde vim 
e 
para onde vou?

Por ora, eu vou para onde ela for.
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O que significa: “sorrir”?

Ou…assim?

é...assim?

Está bem! 
Está bem!
Entendi -
um grande 
sorriso.

Estou com cara de bravo, não estou? (Esse fotógrafo!)

Está bem! Escondo meus dentes.

1 

2 

3 

4
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Esqueça essa história de “xis”.
Não vou mostrar os dentes desta vez. 
Você me deixou assustador na minha última foto. 
Não gostei!
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Esta árvore está viva.
A outra está morta.
Estou no meio de uma cena que mostra
como a vida é efêmera !
Como anseio por algo
que seja realmente eterno!

Acabou a sessão de fotos?
Este filhotinho só quer saber de sombra e água fresca. 
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Ble!
      Não estou nem aí! Está vendo alguma sombra, 

Hermit?

Só estou vendo a minha!
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Hermit, meu irmão,
         será que você pode abanar a cabeça?
                      Eu queria brincar com sua sombra, você deixa, Her?

Às vezes, a gente se sente sozinho no mundo. 

É bom

ter
alguém:
uma amizade 
verdadeira,
em que você 
possa
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Acho que estou “seguro”!
Ninguém sabe onde me encontrar,
e me fazer “andar na grama” hoje.

Eles me “encontraram”.
           E aqui estou!
                De novo na minha casa.

Acho que
aqui está ótimo!
Para caçar sombras.

Estou procurando por
um canto escondido e 
fresco.



“Está bem! Está bem! 
Você ganhou!

Estou sem saída!”

Um osso verde
Pela liberdade dela
E para mim…nham 
nham...

Não é só “osso verde” 

Mas, sim, o amor que vem junto!
Tenho certeza, Senhora, é isso!

320 321

Só mais um 
osso verde e 
vou me 
comportar!
Por favor, Mãe!
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Não sou fofo?
O que você acha?

Eu devo?
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Mas devo confessar:
    É bom ficar em casa!...

…e com amigos.

Entende o que quero dizer?

Não estou mais…
… só!

…e um sofá faz bem à alma!
Por isso…

…não entendo por que eu deveria ir 
ao Himalaia e ficar por lá!...
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E com
minha 
melhor
amiga.

Ah, mas vale
o esforço.

Sou um pouco pesado 
demais?
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Como posso pegar
esta sombra altiva?

É muito alto.
         Queria ter uma escada.

Perfume da Mamãe

quando a Mãezinha não está em casa, pelo menos...
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Tudo isso é uma ilusão,
 mas está frio mesmo!

Que isso! Está nevando…
 Já?
  poxa!

Que tempo!
 Sol e neve ao mesmo tempo!
  Confundem minha sombra.
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Sensação esquisita
só de ficar aqui.

Estou até afundando!
Não é “nevada”, é? 

Preciso pensar rápido!

O que a Mestra
faria 
nesta situação?
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É melhor eu ir.

Mas para onde
eu devo ir?
Em toda parte só há
neve!

Não sei como os iogues conseguem meditar no Himalaia !!!
Alguns nem usam roupa. A Mestra disse que eles se chamam “Naga”
Mas, se eu ficar aqui por mais tempo,
acho que vou virar “Nada”!

！！！
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Continuo achando que uma jaqueta quentinha

não faria mal a nenhum iogue…

           especialmente a mim!...
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Boyo

Boyo (BoBo) veio da Hungria. No começo, 

ele era frio, reservado e assustado. Gosta de 

se encafuar num canto e tem medo do trovão. 

Veio me beijar assim que me viu pela primeira 

vez. Agora, ele está bem. Adora dormir no meu 

quarto (bem, todos adoram). Tem melhor físico. 

Antes, ele era esquisito, como se sua cabeça 

estivesse “flutuando” sobre o corpo (esquálido 

e desproporcional). A sua pele pálida ficava à 

mostra entre os pêlos ralos (e isso no inverno, 

quando a temperatura chegava a -30°C). 

Agora ele está ótimo. É amável, leal, protetor e 

grudento!
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Boyo é muito amoroso e respeitoso – mas ainda 

tem medo do trovão. Toda vez que troveja, ele 

corre para o meu quarto para se esconder, e não 

come nada nesse dia, por mais que seja seu prato 

favorito! Não posso nem imaginar o medo que ele 

deve ter passado antes, quando não tinha onde 

se abrigar! 

Ele adora se deitar o mais perto possível de mim, 

mesmo que isso signifique abrir mão de seu sofá, 

de sua cama ou do cobertor aconchegante. Ele é 

um verdadeiro cavalheiro, deixando sempre a sua 

amiga Lady se servir primeiro, ou permitindo que 

ela coma a sua porção, até mesmo o osso verde, 

seu petisco favorito.

Ele costuma ser bem educado, quieto e 

extremamente afetuoso aos humanos. Mas, pode 

empregar seus músculos para botar ordem na 

casa, se algum cão novato causar muito tumulto.
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“Antes” 

Eu sou Boyo (carinhosamente chamado 

de “Bo” ou “BoBo” pela minha Mãe). 

Antes, eu era mais ou menos assim (a bem 

da verdade, não me recordo exatamente 

como eu era). Apenas me lembro do barracão 

frio, da corrente de ferro, da mesma comida 

congelada todos os dias. Os pãlos ralos mal 

cobriam minha pele; a cabeãa se sobressaãa, 

parecia maior que meu corpo magro e 

separado dele; o buraco imundo onde eu 

ficava não me protegia da chuva, do vento, da 

neve, muito menos da temperatura de 30° 

abaixo de zero...
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“Depois”

Meu pêlo está mais grosso, mais brilhante.
Meu corpo ficou bem equilibrado.
Meu coração se encheu de felicidade…
Minha alma se elevou.
E amo a vida.

Agora sou assim.
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Que tal
         um…ótimo…

“café da manhã na 
cama”?

Estou satisfeito.  Água!

Nossa, o serviço de 
quarto 

Quando a gente 
não gosta
do trovão lá fora!
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Esta é minha amiga 

humana 

e meu amor!

Este é meu jardim (compartilhado, mas é meu).

E meu amigo, negro e bonzinho!                                                     
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Mas….
não estou mais 
acostumado a viver 
fora de casa.

Não acha este tempo maravilhoso?

Não dá para acreditar que sobrevivi aos 
invernos da Hungria,
ao relento, 
esse tempo todo!

Já não me lembro
como era a neve,
como era
o gelo...

349348



Não gosto de ficar lá fora.
Não por muito tempo.

Eu amo minha casa.
Adoro meu sofá.

Olha só por quê!
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E este carinho, 
         este calor de um lar.

Gosto do meu carpete.
Gosto de tudo daqui.

E guloseimas deliciosas.

E amizade.
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Ah!
Agora
sou feliz.

Principalmente quando 
está chovendo, os 
relâmpagos riscando o céu
e trovejando!
Fico com medo e
estou traumatizado com
o mau tempo.
Sou sensível!
Ninguém sabe disso.
(Mas a Mãezinha cuida do 
Boyo!)

Continuo não 
gostando de
ficar lá fora por 
muito tempo.

Lar!
     Aqui é o Paraíso.

Não se engane. Não estou sozinho.

354 355



Sempre tenho 
  boa companhia
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Este é meu lar B E hoje,
tenho a certeza de que
ser amado
é a melhor coisa do mundo.

358 359



…só estou perguntando... Eu sabia que você 
responderia que não.

PomPom!
Não me diga que você não vai conseguir

terminar de comer o osso verde!
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Meditar? 

Z
ZZZZZ

Z

Meditar?  
            Nós meditamos 
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É chique!
Quente e estampa bonita.

Aposto que é caro.

Eu prefiro sofá!

Olha!
É disso que estou falando.
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Nunca tive um 
acolchoado desse 
na minha 
vida!

É da cor de neve.
Mas é tão quentinho!
Eu gosto muito
dele.
Obrigado, 
Mãezinha!

Mas Mamãe disse
que é melhor
meditar 
no chão

que assim 
não cai
de grande altura
no caso de …
(você sabe!)
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Ainda fico pensando 
com meus botões,

já se tornou um Buda 
meditando num sofá?
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I like hiding sometimes.
From thunder from the sky.

Oh how I used to be frighten
with nowhere to hide!

Agora ninguém
consegue me encontrar

(Não tenho tanta certeza!)

Mas é um lugar 
bom e seguro!

Eu gosto de me esconder
do estrondo do trovão.
Ah, como eu ficava aterrorizado
quando não tinha nenhum lugar para me esconder!
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Lady

Lady é uma brigona forte e carinhosa! Veio 

da Hungria, onde ela vivia suja, com pêlos 

desgrenhados e sem brilho. Agora ela está 

excelente. É amorosa, leal, protetora e apegada.

No nosso primeiro encontro, eu pedi a Lady para 

sentar. Mas ela ignorou o pedido e foi embora.

Mas, desde que passamos a viver juntos no mesmo 

trailer, ela se tornou mais cooperativa. Hoje, 

toda vez que ela me vê, sem que haja necessidade 

de dar ordens, ela senta quietinha e espera pelos 

meus afagos ou pelo guloseima e palavras de 

“Boa Menina”!
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Lady: Capitã Biscoito.  
Ergue patas, esforça-se como 
meninos.
Não teme nada,
nem ninguém! Ela parece doce,

mas é muito brigona.
Não se meta com ela.
É melhor…ficar longe.

Por mais bagunça ou barulho que façam os 

cachorros à sua volta, ela simplesmente se senta, 

calma e quieta, orgulhosa por ser uma “Boa 

Menina”.

Não tenho como não abraçá-la, a cada vez. Ela 

é adorável, principalmente quando faz essa pose. 

Apesar de ser durona, ela ronrona como uma 

gatinha quando a afago, com ela de barriga para 

cima ou não, e é muito obediente aos meus pedidos 

agora. Amo essa menina. Eu a chamo de minha 

princesa, meu biscoitinho, meu chocolatinho (por 

causa da cor chocolate dela). Ela é um amor! 

Ela ficou muito mansa, muito dócil com o passar 

dos dias. Não dá para não amar essa menina de 

coração!

Sou Lady da Hungria.
Muito prazer, amigo!
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Não gosto de neve, principalmente da Hungria. Sempre fazia frio no inverno (chegava a -30°C).

        
                  Nunca sorri  

      
          

   para a câmera antes!
        

     Nunca sorri para nada.

      
   Isto

 é, até ganhar “Mãezinha”.

    
     

Você se lembra de como eu era antes, certo?

Só
 pa

ra 
refr

escar sua memória, vá para a página seguinte!

Não me enche!!...Este é o melhor sorriso 

      
     que se consegue obter de mim,
        

            falo sério!
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Era mais ou menos assim que eu era antes,
tirando o pêlo comprido, sem brilho e malcheiroso!
Nunca tinha ido a um salão de beleza.
E meu olho esquerdo
está inútil para sempre.
Toda vez que a Mãezinha vê isso, 
ela sente uma “pontada”!



Gosto
do carinho 
dos humanos.

Eu amo
o amor!

Gosto de ficar 

em casa.

Gosto de ficar ao ar livre.
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Gosto de 
massagem.

Não! 
Não estou morta,
só estou
curtindo.

a vida é sempre
um u-au!

Dentro

ou fora
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Isto é 

Paraíso

Tem gosto
de Paraíso
(dos cães).

Mãe, 

posso

pedir

mais?

É claro que  

o amor é 

Bem, mas…

Os ossos verdes

são 

divinos!

a melhor coisa 
do mundo.
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A vida é 

o que

você…

…você mesmo

faz dela!

Eu acho!

Olha! Consigo levantar a perna 
tão alto quanto vocês, homens!
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Não fico atrás de nenhum homem.

Eu, Lady, declaro o controle
da população masculina daqui, 
a começar por você!
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O que vocês fazem, eu também 



A vida é absolutamente “incrível.”

Incrível...porque tem coisas como casa limpa 
e piso de cerâmica!
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Adoro meus petiscos.
Amo a minha casa.

Amo a minha senhora,
           e ela também me ama.

Conversando com Cachorro
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Eu amo o meu jardim.
Eu amo a natureza.

Amo tudo isso.
     Quem não amaria? E mais…

eu vivo feliz para sempre.
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Pomas

395

Pomas veio da Hungria. Era desconfiado, 

reservado e fácil de ser dominado por cães maiores. 

Mas não é mais! Agora ele é forte e confiante. 

Ele rosna de volta aos valentões de qualquer 

tamanho. 

Ele é amoroso, leal, protetor e grudento. Quando 

quer um “abraço”, vem devagarinho encostar a 

cabeça no seu colo!

Apelidos: Pom Pom, Meiguinho, Menino Dócil.

Pomas é o mais quieto de todos os meus cães e 

é um amor! Não causa problemas, está sempre 

satisfeito e é simpático a todos.

Vez ou outra, quando vê uma chance, ele vem de 



Pomas
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mansinho e encosta a cabeça docemente no meu 

colo para uma “recarga” de afeto e, se afasta, 

quando outro cão se aproxima de mim com o 

mesmo objetivo.

É verdade que já teve conflito com Boyo, mas 

ele sempre demonstrou carinho por Boyo, 

cumprimentando-o, pulando nas costas dele ou 

lambendo o companheiro.  E, é claro, ele adora 

humanos. Qualquer humano é seu amigo – 

está absolutamente claro em sua mente que um 

humano é para ser amado e respeitado! E seu 

lema é: viver sua vida e deixar os outros viverem 

a vida deles.



Não sei como sobrevivi a 
todos aqueles dias frios!  

Sou Pomas (carinhosamente chamado de “Pomy” ou “Pom Pom” por 
minha Mãe).

Sou mais bonito na vida real. É a fotografia que me deixa parecer 
encabulado! Mas...eu estava pior antes de ser acolhido pela 
minha Mãe. Meus pêlos eram imundos e sem brilho, e os pés, 
gelados e úmidos o dia todo, no inverno.

Então, sempre subia em cima do telhado do abrigo de Boyo para 
me manter seco por algum tempo. O meu abrigo, aberto, não 
esquentava nada no inverno, quando a temperatura chegava a 
30 graus negativos.

Contei isso para “Mamãe” quando ela veio fazer visita e ela tentou 
construir um abrigo melhor para mim. Todos se prontificaram para 
ajudar. Mas eu ainda continuava a sentir frio o dia todo, e mais ainda, à 
noite.

Não sei como sobrevivi a todos esses tempos glaciais! Eu simplesmente 
desmaiava à noite quando fazia frio demais. E, pior ainda, eu estava 
acorrentado o tempo todo. As pessoas que vieram depois foram muito 
melhores. Elas me soltaram, então, fiquei livre para andar por ali. 

398 399



Mas o frio do inverno ainda é 
rigoroso na Hungria. Não tinha 
outro jeito senão aguentar!

Primeiro disseram a Mamãe que 
“nós cães estávamos acostumados 
com o frio”. Mas o fato é que não 
tínhamos escolha.

Nós saberíamos a diferença se 
fôssemos indagados. Depois 
de alguns dias, a Mamãe não 
suportou mais e me levou, junto 
com mais dois outros cães, para 
um pequeno trailer, que era sua 
morada temporária.
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Era um palácio para nós: aquecedor, camas 
novas e macias, água limpa e quentinha, 
e dormir perto de sua caminha. Ela pediu 
a seus assistentes para que nos limpassem 
com solução de água e vinagre e toalhas 
levemente umedecidas, e depois, nos levar 
para dentro de casa. Ela nos recebeu com 
tanto carinho – sentimo-nos amados! 
Queríamos ficar para sempre. A refeição 
que ela nos ofereceu foi a primeira refeição 
quente de toda a nossa vida!



Todas as noites, depois do trabalho, ela nos 

convidava para dividir sua refeição ou nos 

oferecia fatias generosas de pão torrado com 

margarina derretida! Nosso coração também 

se derretia todo. Nada era mais gostoso do que 

pão torrado com margarina nas noites geladas 

de inverno!

Ela nos levava para onde quer que ela fosse. O 

tratamento ficou muito melhor. A vida ficou 

muito melhor!...
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E sou feliz para sempre. Até não me 
lembro mais das cicatrizes deixadas há 
muito tempo no meu corpo.

Elas ficaram à mostra só quando 
me deram banho e tosaram o pêlo. 
Quando a Mamãe as viu pela primeira 
vez, ela chorou e me tomou nos seus 
braços e me apertou firme .

Mas eu lhe disse para não se preocupar.
A cicatriz no meu coração já está curada!
Adoro ser o cão dela.
Sou o cão mais feliz!
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Ela já tinha cinco cães quando nos 
conhecemos, mas pouco liguei. Há 
amor suficiente para todos. Além 
disso, eu me dou bem com todos, 
principalmente com Goody, o 
Rottweiler. Ele é muito esclarecido 
e me ensinou muitas coisas. A 
gente se comunicava antes mesmo 
de se conhecer. Ele transmitia a 
mensagem de que a Mamãe é 
uma grande Mestra, e que temos 
de demonstrar respeito; que 
ela é muito bondosa para com 
os animais e que nós somos 
afortunados por estar com ela; 
que ele sentia muita falta dela 
porque ainda não podia vê-la. 
Ele e outros quatro estavam 
“contando os dias para se reunir 
logo com ela.”

Ele transmitia a 
mensagem de que a 
Mamãe é uma 
grande Mestra.
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Na manhã seguinte, todos nós formamos uma 

fila em frente ao seu trailer para saudá-la. Ela 

ficou muito feliz em saber da mensagem, bem 

como em nos ver, e nos recompensou com 

ótimos petiscos do seu prato!

Nunca vou me esquecer 
daqueles primeiros dias e noites 
com ela. Ainda parece que foi 
ontem! Todos nós amamos 
muito a “Mamãe”! E para 
sempre. E para sempre.
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Agora, eu e meus amigos estamos felizes 

vivendo com ela e com os outros cães. 

Temos comida gostosa e quente todos os dias, 

especialmente preparada para nós. Temos vitaminas, 

lanches, camas quentes e macias, sofás limpos e 

um belo jardim para passear. A vida não pode ser 

melhor. Agradeço aos Céus por tudo o que temos e 

desfrutamos. Espero que os outros cães do mundo 

possam estar numa situação semelhante, como a 

nossa, fruindo amor e alegria.
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É melhor 
eu ficar de olho
no meu peso!

Se ela   continuar nos    
         alimentando! 
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Para onde você vai?

Dar umas voltas 

                                                            por aí, tá?
Não se preocupe, vou trazer 

uns ossos de náilon!

Exercício faz bem para você -
deixa você saudável e em forma!
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Não repare…
Apenas um 
penteado para o 

Está bem, meu cavalo!
Você disse que sou “Carvoeiro”?
Você é maior, tudo bem,
Mas sou mais preto!
Fique sabendo que não tenho medo do seu tipo!...
Você quer testar…
….lá fora?
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Continuo sendo
    o mesmo 
       Pomi!



Embora eu o chame de floco de neve, 
               arroz branco, pequeno pálido...
                               mas somos amigos.
     Nenhum racismo entre nós, cachorros!

Vamos ver quem come mais rápido, “floco de neve”?
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E agora, quem é mais alto?



O mesmo com esse cara.
Eu o chamo de grandão
ele me chama de pretinho.
Mas somos totalmente 
amigos!

E a vida é um paraíso para os cães.

Comemos, dormimos, brincamos

sob os olhares carinhosos e protetores dela.
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E podemos ficar com 
ela para sempre,
graças a Deus.
Aqui, somos amados,
somos aquecidos, 
somos um grupo,
um bando de cães 
mimados 
e companheiros!
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Mas duvido que você tenha uma história melhor

do que esta que eu estou contando.

Estou ouvindo.
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Zolo

Ele era largado ao relento, acorrentado dia e noite, 

faça chuva, faça neve, faça sol, na Hungria. Depois 

de eu comprá-lo de seu ex-dono, ele teve de ser tratado 

por três meses devido aos ferimentos externos (da 

corrente apertada em torno do pescoço) e doenças 

internas. Agora está ótimo. Ele é amoroso, leal, 

zeloso e apegado.

Ele ficou tão acostumado a ficar dentro de casa e 

acompanhado que, se o deixar fora sozinho, ele chora.

Apelidos: O Cavalo, o Grandão.

Zolo está fazendo o máximo para ser um cão de 

família dócil, embora tenha perdido a confiança nos 

homens por ter sido muito maltratado. 
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Mesmo assim, quando nos encontramos pela primeira 

vez, ele veio me beijar e deu sua pata como sinal 

de amizade, apesar da terrível condição em que se 

encontrava! Ele estava num ambiente deplorável – 

as fezes formavam um monte ao lado dele! Ele tinha 

um pão sujo, duro , comido pela metade, no chão 

de concreto, e não tinha água à vista. Ele estava 

todo sujo, o pêlo escasso caindo, e acorrentado com 

uma coleira apertada, cortante, que lhe machucava 

o pescoço.  Os nossos veterinários tiveram que fazer 

cirurgia para tratar o ferimento, depois que o levamos 

conosco.

Ele fora deixado lá, para cuidar de uma casa vazia, 

morto ou vivo, com moscas, insetos zunindo ao redor 

e em cima dele, dia e noite!

Quando ele entrou pela primeira vez na minha casa, 

latia, pulava e atacava qualquer pessoa estranha. 

Mas, depois de um período de treinamento, ficou 

bem dócil, e hoje, mostra afeição para com todos da 

minha casa. Mas, como todo cão de porte grande, a 

pessoa precisa ter muita cautela; mesmo que o cão 

não tenha intenção de machucar, sua força pode 

acidentalmente feri-la!

Apesar de ser duro, ele é muito colaborador agora e 

muito paciente com Hally o Toppy, de quem recebe 

uma estranha afeição (Tradução: Ato de intimidação 

como passar por cima, perseguir e fazer o outro calar 

mediante latido)

Ele é muito carinhoso, o que é surpreendente, 
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especialmente para um cão que jamais conheceu 

carinho. Todas as vezes que volta de um passeio com 

uma outra pessoa, ele adentra a casa correndo ao 

meu encontro por carícias, e não vai embora até eu 

mandar, e mesmo assim, fica o mais perto possível. 

Embora haja pessoas que me ajudam a alimentá-lo 

e a cuidá-lo , ele sabe quem é que o ama mais. Sua 

lealdade é absoluta, e ele sempre demonstra seu amor.

Eu sou Zolo

Vim do inverno da Hungria
para o verão do Mediterrâneo.

De acorrentado ao livre e solto.



Agora, a vida não pode ser mais perfeita!

Será que a vida é
     sempre cinzenta?

Não,  a vida é um paraíso.
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“Vem
 dançar 

   comigo.”

A vida é uma 

A vida é alegria.
FESTA.
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E esta é a mulher
que torna a vida diferente.E é possível…

amar os humanos.
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Viva

a liberdade.

Viva a amizade!

Viva

    meu ser humano!
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Somos grandes, somos pequenos.
Mas somos companheiros de bom 

tamanho.



Bem-vindo ao clube, pretinho!
Amar é 
demonstrar afeto.

Amar é

compartilhar

o mesmo

sonho.
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Pois não, sempre às ordens, 
chefinho.

“Quero uma carona!”

Está bem, está bem!
Você é o chefe!

Precisamos conversar.
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“Vamos, turma!   Façam algum exercício!”

Amo meu
  novo lar!
   (0 primeiro 
     em toda 
      minha vida.)

Durma bem.

                    Vou zelar por você,

                                                   querido Puh-puh.

ZELANDO  POR  VOCÊ
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e um 
monte de
surpresas.

Ela tem um 
monte de
“mimos”

Eu amo este grupo e sua líder.
Levante a mão, se você souber quem é!
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…E as histórias que ela conta

queremos ouvir eternamente.



onde eu me sinto amado  e seguro

onde compartilhamos vida e amor para sempre!
Agradeço ao Céu e a ela!Este é o meu lar
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Cão de guarda acorrentado da Hungria, Hally era o 
vizinho de Zolo. Havia um outro cão do tamanho 
de Hally, mas acabou morrendo por causa do frio 
intenso. Hally é valente e briguento, mas agora é 
dócil para com os humanos. Ele consegue saltar bem 
alto, até pula uma janela ou um portão! Ele se diz 
chefe dos cães e age como tal, mas é absolutamente 
inofensivo aos humanos. Ele não se dá bem com o 
colega Zolo, embora tivessem o mesmo perfil. Ele é 
amoroso, leal, protetor, e apegado! 

Apelidos: Roleta Russa (em russo Jumpalot), Bobo 
Saltitante, Acrobata, Ginasta (todos os quatro têm 
o mesmo significado), Chefinho (gosta de subir em 
cima de outros cães), Ursinho (parece um urso)

Na verdade, Hally quer apenas ajudar a manter a 
ordem na casa.

Ele quer proteger os humanos de Zolo, temendo que 

Hally
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seu hábito de cão de guarda possa chegar à agressão. 
Ele quer ensinar Zolo a ser afável para com as 
pessoas, não medindo seu próprio risco!

Hally é amigo absoluto dos humanos – o que é 
inacreditável para um cão que foi acorrentado dia 
e noite, inverno e verão, num pátio da fazenda 
desolada.

Ele adora o mundo humano, fica de barriga para 
cima toda vez que alguém se aproxima dele para 
afagá-lo, ou coloca as patas em você para um abraço 
do seu jeito “fofo”. Ninguém resiste, não tem como 
não amá-lo.

Mesmo que ele pareça intimidar Zolo, ele o ama 
muito. Gosta de se deitar perto de Zolo, e fica girando 
seu corpo para lá e para cá para cumprimentar Zolo, 
após cada “separação” (quer dizer que ele havia 
chegado poucos segundos antes de Zolo, depois de 
um passeio, e estava esperando para ser limpo antes 
de entrar em casa).

Sou eu,

Hally

o cão campeão

vindo da Hungria,

um dos dois 

sobreviventes 

de invernos rigorosos 

e verões tórridos, 

sem um cantinho 

sequer 

para a gente se 

proteger!
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Eu era mal-humorado.

Se você ficasse acorrentado

tanto no inverno glacial

como no verão abrasador,

sem nunca ter conhecido afeto, 

carinho, amor, por tanto tempo,

você não ficaria também de mal 

com a vida?

Mas posso estar 
de bem com você.

É bom ser
livre finalmente.

não pareço?

Pareço 
boa gente,

Mas tente 
passar por
este portão!

Só passando por 
cima do meu 
cadáver!
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Na verdade, sou carinhoso.

No??

Não??

Como fui
treinado para ser!

(só estou brincando)
Quem seria tão 

maluco
a ponto de 

aceitar um 
emprego como esse...

Nem a p-au!

Ai
nd

a s
ou O Guarda!
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Eu também
quero

festinhas…

Olha!
Estou sorrindo
(bem, este é o meu estilo).

Agora sim!
É disso que

estou falando!

Nunca fui
tão amado

assim.

E abraçado! Hum!
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Meu Deus!
Eu me sinto
tão amado!

ZZZ
Aqui dentro,
      macio
   e
       confortável!

Aqui fora,
gostoso e 
   ensolarado

Só sigo esta guia
pelo resto da minha vida.
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I follow only this guide all the rest of my life.

E um monte de 
amigos!

E um  monte de
brinquedos,

e um monte de
guloseimas!

Oooba!

Vai ser

a minha vez
agora!
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Tudo “em cima”?

T
al

ve
z 

eu
 te

nh
a 

si
do

 u
m

 u
rs

o 
na

 v
id

a 
pa

ss
ad

a.

Sou  
um 
grande
urso.

Alguém se tornou “Buda”
sentando-se debaixo de uma oliveira?

(Acho que já estou no Reino de Buda, sim!!)

(Olha, acho que é possível!)

Ou enquanto
 rola
  no chão?
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Olha! 
Ultimamente

estou indo
na academia.

Alguém faz esse tipo 
de acrobacia?

Devo tentar subir?
“Agora”?

Eu me lembro de
ter subido em
árvores
em algumas vidas!
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Desculpe por ter te chamado de bobo 

Será que podemos…

  apertar as patas,

    fazer as pazes?

                                     — “Talvez” —

Diga , amigo,

eu sou
o Alfa!!
Tamanho?
Não importa!

472 473



474



E temos uma lareira de verdade
acesa no inverno.
Ficamos sentados juntos ao 
redor dela.
É o Paraíso na Terra!

Mas eu deixo Happy (às vezes) 
     ficar no meu 
           esconderijo 
                secreto 
                              (eu alugo para ele).

372
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Ame os Cães de Seu 
Vizinho
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Ame os Cães de Seu Vizinho
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Bella está recebendo uma nova blusa de inverno, meias recém-

costuradas a mão (por Mamãe) 

e uma nova dieta (Ah, Vegetariana! É boa para mim.)
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Epílogo

O livro só pôde descrever uma fração de como um cão 
pode ser um ser extraordinário — somente os donos de 
cães sabem disso. 

Cada cão merece um livro inteiro para contar toda sua 
vida e personalidade. No todo, os cães são uma raça de 
seres muito nobres.

Espero que os leitores tenham apreciado os vislumbres 
da convivência maravilhosa dos cães conosco, aqui na 
Terra, e por meio deles, compreender melhor os outros 
seres.

Gostaria que soubessem que nós, todos os espíritos, 
escolhemos encarnar neste mundo material sob várias 
formas. Mas todos os seres são como nós: nascem para 
viver seu tempo, contribuir para uma vida mais colorida 
neste planeta. Portanto, cabe a nós sermos seus bons 
vizinhos, com o devido respeito, paz e amor.

Se, em nossa vida, tivermos uma chance de travar um 
relacionamento pessoal com qualquer ser do reino animal, 
consideremo-nos abençoados e afortunados!

A Mestra agradece às seguintes pessoas

por sua dedicada assistência:

Crystal Vo, Victor Ngo, T. June, Thomas Lux, Steven André, Danny Vu (Operadores de câmera)

Annie Yu, Nadir Yen, Chien Wei Ba-Li, Kim Cheng, Jackie (Projeto e Leiaute)

Gary Lai, Nadir Yen, Yu Hui-Chun, Wang Bor Tang, Sofia, Jackie (Projeto gráfico)

Lynn McGee, Jane Chu, Wenqing Li, Becky Chen, Sun Wang,
Clair, Moon (Revisão de Prova Impressa)

“... E por realizar  
seu trabalho com amor”

~ Suprema Mestra Ching Hai
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Foto do momento do 
primeiro encontro da Mestra 
com Zolo, tirada na hora 
pelos assistentes

Em uma tarde de setembro de 2005, a Mestra viajou de helicóptero até uma fazenda 
da zona rural de um país (na Europa) que era usada para criar porcos e outros 
animais precariamente, extremamente desorganizada e suja. Perto da entrada tinha 
uma guarita, e ao lado uma área grande e plana com paredes laterais de concreto que 
antes era usada para armazenar velhas máquinas agrícolas. Ao aterrissar, a Mestra 
saiu do helicóptero e viu dois pequenos cães presos por correntes de não mais que 
dois metros e meio de comprimento, deitados em frente à guarita.
A limitada área onde os cães podiam se locomover estava coberta de sujeira, e de 

um lado tinha uma velha casa de cachorro em condição deplorável. O outro lado 
da área estava cheia de fezes de cachorro que era óbvio que estavam lá por vários 
meses. Na frente dessas pobres criaturas havia uma garrafa de plástico cortada 
ao meio, imunda, contendo um pouco de água de cheiro nauseante, e pão seco. 
Os cães, que eram de um tipo europeu de longa pelagem, estavam em péssimas 
condições, subnutridos, sujos e malcheirosos por terem que se deitar sobre seus 
próprios excrementos. 

Do lado oposto da área de concreto, a Mestra e seus assistentes também notaram 
duas paredes tortas que se apoiavam uma na outra para formar um abrigo, e na 
frente estava um cachorro grande, de pêlo curto, que aparentava ser uma mistura de 
pastor alemão. Assim como os outros cachorros, ele também estava preso por uma 
corrente de não mais que três metros. Esse cachorro não tinha uma casa de cachorro 
como os outros, mas encontrou refúgio nesse vão formado pelas duas paredes de 
concreto, mas os dois lados estavam abertos e entravam vento e chuva. Nesse vão 
havia só imundície e lama, e igualmente a outros cães, a área de movimento dele 
estava coberta de sujeira e fezes. Era visível, no entanto, que o terceiro cachorro 
somente defecava no canto de sua área para se manter limpo. 
Mas, infelizmente, sua corrente sempre se arrastava pelo 
chão, espalhando sua sujeira por toda a área, de modo que 
ele não tinha outra escolha senão deitar em cima de seus 
próprios excrementos também.

A Mestra ficou chocada e desgostosa com a cena e 
imediatamente pediu informações sobre o dono 
dos cães, e por que eles eram mantidos em 
condições tão desumanas. Em seguida, 
movida por compaixão para com os 

Para aqueles Santos extremamente iluminados que entendem a fundo o 
jogo da criação, uma vida reclusa nas montanhas, longe deste mundo, 
é uma das mais felizes e livres de preocupação. Entretanto, esses Santos 
quase sempre escolhem manter uma existência mundana para auxiliar 
e dar exemplos aos seres sencientes. E, somos, às vezes, brindados com 
relances de Suas vidas, Suas sábias palavras e realizações, e aprender com 
Eles. A seguir é uma história verdadeira escrita por um dos assistentes da 
Mestra.

Suprema Mestra Ching Hai
Uma Modelo Inigualável de Compaixão por Todos os Seres
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Fotos do momento do primeiro 
encontro da Mestra com “Zolo” 
na fazenda, tiradas na hora pelos 
assistentes 

seres miseráveis, Ela se dirigiu primeiro ao cachorro maior, e à medida que Ela se 
aproximava, o cachorro abanava o rabo de felicidade, anseio e curiosidade. Ao ser 
afagado, ele deu sua pata à Mestra, dócil e afetuosamente. E vendo tal demonstração 
de amor e carinho, a Mestra começou a chorar por ele ter demonstrado sua imensa 
bondade, mesmo depois de ser tratado cruelmente por outros humanos. A Mestra 
ofereceu toda a comida que Ela tinha consigo aos cachorros e também a água fresca.

A fazenda estava abandonada na época, e não havia a quem perguntar sobre a 
identidade dos donos dos cachorros. Então a Mestra decidiu que algo tinha de ser 
feito para melhorar a vida dos cachorros, e apesar de Ela estar despreparada para lidar 
com tal situação e ter muitas outras questões urgentes para cuidar, Ela as postergou 
para dedicar seu tempo a essas criaturas em condição lamentável. Ela pediu a um dos 
assistentes para trazer uma variedade de comidas deliciosas para cachorros, inclusive 
vários tipos de salsichas veganas, presuntos veganos, ração vegana e orgânica, ossos 
verdes vegetarianos e biscoitos para cachorros, e instruiu que lhes oferecessem os 
quitutes até à saciedade. E pediu aos assistentes para escrever uma carta aos donos 
dos cachorros, solicitando para que os cuidassem de modo apropriado, e que os 
soltem da corrente pelo menos uma vez ao dia para se aliviarem em um outro lugar 
que não na área em que viviam, de modo que não tenham que dormir em cima 
de suas fezes. Ela também disse na carta que, se o dono não quisesse os cachorros 
não deveria mantê-los, mas, sim, entregá-los a um canil adequado para que eles 
pudessem encontrar um lar cordial e amoroso.

A pedido da Mestra, os assistentes visitaram os cachorros diversas vezes ao longo do 
mês, para fornecer-lhes comida e água necessária. Mas, em nenhuma visita eles viam 
a pessoa responsável por seus cuidados, e a guarita estava sempre vazia e trancada. 
A última vez que os assistentes foram alimentar os cães, uma senhora idosa que 
trabalhava na fazenda passava de bicicleta. Eles lhe perguntaram sobre o dono dos 
cachorros e ela disse que eles pertenciam ao dono da fazenda. Ela contou que o 
dono nunca soltava os cachorros de correntes, como a Mestra já suspeitava, pois ele 
temia que se soltasse, eles iriam para a vila vizinha e causariam problemas. Ela ainda 
revelou que além de água e pão seco, os cachorros ocasionalmente recebiam um 
pouco de carne, mas os assistentes não viam nenhum vestígio de carne. A senhora 

então prometeu que entregaria a carta da Mestra solicitando uma vida melhor para 
os cachorros ao seu dono.

Meses se passaram, e a Mestra comentou sobre os cães esperando que o dono 
houvesse seguido seu conselho e agido de maneira mais humana para com seus 
animais. Quando o inverno chegou e a temperatura começou a cair abaixo de zero 
grau Celsius, a Mestra instruiu os assistentes a visitarem a fazenda novamente, 
verificar se a vida dos cães mudou para melhor e levar a eles um pouco de comida. 
Ela também instruiu que, se a situação dos cães não tivesse melhorado para um 
nível razoável, os assistentes deveriam comprá-los de seu dono.

Quando os assistentes chegaram na fazenda, ficaram extremamente tristes ao 
constatar que a vida dos cães não havia nada melhorado, pelo contrário, havia 
piorado! Dos três cães que estavam lá, somente dois restavam, um dos menores 
e o maior. O outro cãozinho havia morrido provavelmente de fome e frio. A 
corrente do cachorrinho vivo estava enrolada e agora tinha somente um metro 
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de comprimento. De modo que ele não alcançava sua casa, embora fria e podre, 
nem sua vasilha de água quebrada, seca, e estava muito mais magro e até mais sujo 
que antes. A condição do cachorro maior também não havia melhorado: a mesma 
estrutura de concreto exposta ao vento era seu único abrigo, e infelizmente, devido 
à recente chuva forte, o vão onde ele vivia estava ainda mais úmida e suja. E perto 
daí, estava jogado um porquinho morto, congelado, que provavelmente foi deixado 
lá para que o cão pudesse saciar sua fome. Mas, ele nem havia tocado no cadáver 
animal, e comia ávido e feliz as salsichas veganas enviadas pela Mestra.

E, por sorte, os assistentes puderam entrar em contato com o dono e adquirir 
os cachorros, que, no carro, ficaram surpreendentemente bem-comportados. 
O pequeno até se aconchegou no colo do motorista! A Mestra chamou um dos 
assistentes para se inteirar da situação dos cães, Ela chorou muito de alegria e 
felicidade, profundamente emocionada que os animais finalmente tiveram um colo 
para descansar sua cabeça e sentir o amor humano pela primeira vez.

Em seguida a Mestra instruiu para levar os cães imediatamente ao melhor veterinário 
da região, para um exame minucioso e completo. O veterinário examinou os 
animais e tirou amostra de sangue do cachorro menor e concluiu que, fora a saúde 
debilitada por causa do frio e fome, o cão estava livre de doença. Quando eles 
voltaram para casa, a Mestra orientou os assistentes a levarem o cachorro menor 

para tosa e banho. O cachorro maior, entretanto, não teve a mesma sorte. Do seu 
pescoço exalava um forte e pungente odor, e o veterinário detectou que sua coleira 
de plástico, muito larga e fina, era como uma lâmina que machucava seu pescoço 
no tempo frio. Como ele sempre usava a coleira, e estava em movimento constante, 
o ferimento nunca sarava. Também, do corte aberto escorria o sangue e sujava o 
pêlo e estava infeccionado. Então, o veterinário aplicou anestesia e fez a cirurgia na 
hora para remover a parte putrefata.

Zolo, depois que foi adotado 
pela Mestra.

Graças à ajuda da Mestra, que interveio 
justamente no momento crítico, a operação 
foi um sucesso, e a ferida enorme está sarando. 
Enquanto isso, sob instruções da Mestra, os 
dois cães saboreiam uma saudável dieta vegana 
rica em proteína e vitaminas e desfrutam 
do prazer de passear cinco vezes ao dia com 
“assistentes” humanos! Também através do 
cuidado amoroso da Mestra, os animais agora 
descansam em um ambiente limpo, quente, 
com cobertores e travesseiros macios.

Ao descrever Sua experiência com cachorros, a Mestra disse: “Eu não posso cuidar 
dos milhões de cães do mundo inteiro, mas daqueles que encontro e que precisam 
de ajuda, sinto que devo cuidar e ajudar.”

Através de Sua amorosa preocupação e cuidado por dois cachorros europeus 
indefesos, a Mestra deu um exemplo nobre e comovente de compaixão para 
todos nós seguirmos. Apesar de Sua agenda cheia e trabalho constante, Ela ainda 
consegue ajudar a libertar seres sencientes que estão ao alcance de nossas mãos. 
Quando despertar em nós o poder do amor desse nível, seremos capazes de seguir 
Seu exemplo e começar a sentir que nosso mundo se torna um lugar melhor.

Hally, depois que foi adotado pela Mestra.
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Casinhas de Cachorros Saudáveis, 
Aconchegantes 
Nossa misericordiosa Suprema Mestra Ching Hai está constantemente 
pensando em formas de melhorar as vidas de todos os seres sensíveis, 
incluindo as dos animais. Sob Suas cuidadosas instruções, foi projetada 
uma série de confortáveis casinhas de cachorros para assegurar moradias 
aquecidas e aconchegantes para o melhor amigo do ser humano. Cada 
casinha ultramoderna ostenta as seguintes características: uma estrutura 
de madeira sólida, atóxica e com portas deslocáveis para proteção do 
vento e da chuva, uma espaçosa entrada coberta com material acrílico 
plexiglass, assoalho acolchoado e com espuma de categoria médica para 
conforto e janelas removíveis para maior circulação de ar no verão. As 
casas também são fáceis de montar e limpar.

Mesmo com moradias tão luxuosas para os nossos amigos caninos, a 
Mestra Ching Hai lembra os “donos” de tomar cuidado de levar os animais 
para dentro de casa durante as horas de extremo calor ou frio, ou de noite, 
se moram em zonas perigosas, para que os cães não sejam vítimas dos 
ataques de animais selvagens ou ladrões. Na verdade, a casa de cachorro 
deveria ser usada apenas para brincar e durante o dia, se necessário ou 
desejado: os cães ficam melhores dentro da casa de seu “dono”.
((Para maiores detalhes, consultem nosso site:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/163/index2.htm, 
seção “Holistic Animal Care”)

“Cachorro Feliz” — Roupas Celestiais e Colchões 
de Dormir para Cães
Também, mediante instruções compassivas da Mestra Ching Hai, foram 
desenhadas as primeiríssimas séries de Roupas Celestiais e Colchões de 
Dormir “Cachorro Feliz”. Elas incluem uma ampla gama de estilos para 
satisfazer as necessidades de cães de todos os tamanhos. As roupas caninas 
são atraentes na aparência e práticas para manter o calor, permitindo que 
os amigos leais dos seres humanos fiquem vistosos e que permaneçam 
aquecidos no frio.

(Para maiores detalhes, consultem nosso site:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/167/index2.htm,
seção “Holistic Animal Care”)

Comida para um Cão Saudável
Sob a orientação atenciosa da Mestra Ching Hai, foi desenvolvida 
uma ração vegana saudável, natural e balanceada para os nossos 
companheiros caninos. Este produto é completamente livre de 
produtos de origem animal, e foi exclusivamente formulado por 
nutricionistas. Com os principais ingredientes incluindo proteína 
de soja isolada, milho, aveia e outros grãos, este alimento integral 
e balanceado é fácil de ser digerido e metabolizado. Ele melhora a 
saúde oral e sistema imunológico dos cães e confere uma camada 
lustrosa de pêlos, sem mencionar os níveis elevados de energia.

Sempre muito cuidadosa, a Mestra Ching Hai sugere que é melhor 
alimentar os cães com comida preparada na hora, e que o alimento 
pronto pode servir de alternativa quando não está disponível o 
alimento fresco ou nos dias de muito trabalho.
(Para maiores detalhes, consultem nosso site: 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/175/index.htm)

Para melhorar as vidas de todos os seres 
sensíveis, incluindo as dos animais…
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Ensinamentos Espirituais da Suprema Mestra Ching HaiInformações Relacionadas
Para maiores informações sobre comunicação com nossos amigos animais e cuidados 
para com eles, com histórias inspiradoras da Mestra sobre Seus outros companheiros 
animais especiais, consultem as seguintes fitas de vídeo e DVDs.

DVD 712  A Divina Inteligência dos Animais
2001-06(jun)05  Centro da Flórida, EUA 

Nº 714  Cães São Seres Maravilhosos
2001-06(jun)06  Centro da Flórida, EUA

DVD 718  Amor É Sempre Bom
2001-06(jun)07  Centro da Flórida, EUA 

DVD 716  Uma Maneira Natural de Amar a Deus
2001-06(jun)08  Centro da Flórida, EUA

DVD 738  Vida Simples (Mestra e Residentes)
2001-04(abr)26, 05(mai)01, 0512, 0521  Centro da Flórida, EUA 

DVD 711  O Hotel Chamado Vida 
2001-06(jun)23  Fresno, Califórnia, EUA 

DVD 717  As Virtudes de um Bom Vizinho
20010611  Centro da Flórida, EUA

DVD 730  Comunicar através de Amor
20011225, 20011226  Centro da Flórida, EUA

DVD 733  Viver com Nobre Propósito
20010610  Centro da Flórida, EUA

DVD 734  O Toque de Um Mestre
2001-12(dez)26, 1227  Centro da Flórida, EUA

DVD 740  Aprendendo a Viver em Harmonia: Celebração do Aniversário da Mestra em 2002
20020511  Centro da Flórida, EUA

DVD 719  Superando Maus Hábitos 
20010609  Centro da Flórida, EUA

DVD 724  Sinceridade e Pureza de Coração
20010612~20010616  Centro da Flórida, EUA

DVD 728  A Bênção de Um Pensamento Amoroso
20011226  Centro da Flórida, EUA

DVD 735  A Coragem para Mudar
20011228~20011230  Centro da Flórida, EUA

DVD 755  Os Santos Risonhos
20030203  Centro da Flórida, EUA

DVD 756  O Valor de Ser Honesto
20030216, 20030218  Centro da Flórida, EUA 

DVD 771 Uma Paixão da Juventude
20060612

DVD 772 Rindo por toda a Vida 
20060615

DVD 773 Devoção Incondicional 
20060612~20060707

DVD 780  Os Cães e Aves na Minha Vida

A Chave para a Iluminação Imediata
Coletânea das palestras da Suprema Mestra Ching Hai. Disponível em aulacês (1-15), chinês (1-10), 
inglês (1-5), francês (1-2), finlandês (1), alemão (1-2), húngaro (1), indonésio (1-5), japonês (1-4), 
coreano (1-11), mongol (1-6), português (1-2), polonês (1-2), espanhol (1-3), sueco (1), tailandês (1-6) 
e tibetano (1).

A Chave para a Iluminação Imediata – Perguntas e Respostas
Coletânea de perguntas e respostas das palestras da Mestra. Disponível em aulacês (1-4), chinês 
(1-3), búlgaro, tcheco, inglês (1-2), francês, alemão, húngaro, indonésio (1-3), japonês, coreano (1-4), 
português, polonês e russo (1).

A Chave para a Iluminação Imediata – Edição Especial/ 1993 Turnê Mundial de Palestras 
Coleção de seis volumes da Suprema Mestra Ching Hai durante a Turnê Mundial de Palestras em 
1993 Disponível em inglês e chinês.

A Chave para a Iluminação Imediata – Edição Especial / Retiro de Sete Dias
Coletânea de palestras da Mestra em 1992 durante um Retiro de Sete Dias em San Di Mun, 
Formosa. Disponível em inglês e aulacês.

Cartas entre a Mestra e os Praticantes Espirituais
Disponível em aulacês (1-2), chinês (1-3), espanhol (1), inglês (1)

Minhas Experiências Fantásticas com a Mestra 
Disponível em aulacês (1-2), chinês (1-2)

A Mestra Conta Histórias
Disponível em aulacês, chinês, coreano, espanhol, inglês, japonês e tailandês.

Colorindo Nossas Vidas
Uma coletânea de citações e ensinamentos espirituais da Mestra. Disponível em aulacês, chinês e 
inglês.

Deus Cuida de Tudo – Histórias de Sabedoria ilustradas da Suprema Mestra Ching Hai
Disponível em aulacês, chinês, coreano, francês, inglês e japonês.

O Humor Iluminado da Suprema Mestra Ching Hai – Seu Halo Está Muito Apertado!  
Disponível em chinês e inglês.

Segredos para uma Prática Espiritual Fácil  Disponível em aulacês, chinês e inglês.

Contato Direto com Deus – O Modo de Alcançar a Paz
Uma coletânea das palestras da Suprema Mestra Ching Hai durante a Sua Turnê Europeia de 
Palestras em 1999.

De Deus e Humanos – Inspirados pelas Histórias da Bíblia
Esta antologia especial contém treze narrativas da Bíblia, recontadas de modo único pela Mestra em
várias ocasiões. Disponível em chinês, aulacês e inglês.

A Realização da Saúde – Retornando para o Modo de Viver Natural e Correto
Disponível em aulacês, inglês e chinês.
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Coletânea de Poesias da Suprema Mestra Ching Hai

Vim para Te Levar para Casa – Coletânea de citações e ensinamentos espirituais da Mestra.
Disponível em árabe, aulacês, búlgaro, checo, chinês, inglês, francês, alemão, grego, húngaro, 
indonésio, italiano, coreano, mongol, polonês, espanhol, turco, romeno e russo.

Aforismos (1) Gemas de sabedoria eterna da Mestra. Disponível em aulacês, chinês, inglês e 
volumes bilíngues: espanhol/português, francês/alemão, inglês/coreano e inglês/japonês.

Aforismos (2) Gemas de sabedoria eterna da Mestra.  Disponível em chinês, inglês

A Suprema Cozinha (1) – Culinária Internacional Vegana
Uma coleção de iguarias culinárias de todas as partes do mundo e recomendadas pelos 
companheiros praticantes. Disponível em inglês/chinês, aulacês e japonês.

A Suprema Cozinha (2) – Seleções de Sabores Caseiros  Edição bilíngue: inglês/ chinês

Um Mundo...de Paz através da Música Coletânea de entrevistas e composições musicais do 
Concerto Beneficente em Los Angeles, Califórnia. Edição trilíngue: inglês/ aulacês/ chinês

Coleção de Criações Artísticas da Suprema Mestra Ching Hai  Disponível em inglês e chinês.

S.M. Roupas Celestiais (6) Disponível em edição bilíngue: chinês/inglês.

Os Cães na Minha Vida (1 – 2)  Esta coleção de dois volumes de 500 páginas contém as 
fabulosas histórias de cães na sua vida real, uma publicação da Mestra sobre seus companheiros 
caninos. Disponível em aulacês (volume único), chinês, inglês (volume único), japonês, coreano, 
espanhol, polonês (volume único), alemão (volume único).

As Aves na Minha Vida: Neste livro belissimamente ilustrado de história em fotos, a Mestra Ching 
Hai nos mostra o segredo para abrir o mundo interno dos animais. Disponível em árabe, aulacês, 
chinês, inglês, francês, alemão, coreano, mongol, russo, indonésio.

Os Nobres Silvestres: Produzido e fotografado com amor pela Mestra, este livro está recheado de 
poesias encantadoras e fotos emocionantes. Na história em forma de um diário íntimo, a Mestra fala de 
suas aventuras no lago e nos revela as qualidades nobres inatas de nossos animais amigos.
Disponível em aulacês, chinês, inglês, francês, alemão, coreano.
 

Arte Celestial: Arte Celestial é uma obra notável que a autora interpreta a criação artística a partir 
de uma perspectiva espiritual para refletir a Verdade, virtude e a beleza do Céu. À medida que os 
leitores são convidados a adentrar no mundo infinito da arte da Suprema Mestra Ching Hai e são 
elevados pela sua ressonância com o Divino, ficam profundamente comovidos com as emoções 
profundas da poeta, com os toques sutis da pintora, com as ideias inéditas de uma designer e com 
o coração romântico de uma musicista. Sobretudo, são abençoadamente apresentados à sabedoria 
e compaixão de uma grande educadora espiritual. Disponível em aulacês, chinês e inglês.

Da Crise à Paz: O Estilo Vegano Orgânico É a Resposta: Disponível em aulacês, chinês, inglês, 
holandês, coreano, francês, húngaro, indonésio, japonês, norueguês, espanhol, sueco, tailandês, 
português, polonês, russo e romeno. http://www.crisis2peace.org/tw/ 

Pensamentos sobre Vida e Consciência: Livro escrito por Dr. Janez. Disponível em chinês.

Lágrimas Silenciosas
Disponível em aulacês, inglês, chinês, alemão, francês, espanhol, português, coreano e filipino.

Poemas de Wu Tzu Disponível em aulacês, chinês e inglês.

O Sonho de uma Borboleta  Disponível em aulacês, chinês e inglês.

Marcas de Vidas Passadas  Disponível em aulacês, inglês e chinês.

Tempos Antigos  Disponível em aulacês, chinês e inglês.

Pedras e Ouro  Disponível em aulacês, chinês e inglês. 

As Memórias Perdidas  Disponível em aulacês, chinês e inglês. 
O Amor de Séculos – Livro de poemas da Mestra  
(disponível em aulacês, chinês, inglês, francês, coreano, alemão, mongol, espanhol)

O Amor Real – Um livro especial com poemas da Suprema Mestra Ching Hai convertidos em 
música por compositores premiados para o musical O Amor Real, e mais sobre os artistas e a 
produção: disponível em chinês e inglês

Amando as Lágrimas Silenciosas  (interpretações das canções do musical Amando as Lágrimas 
Silenciosas em várias línguas por artistas renomados, além da belíssima Conversando com Buda 
de Pedra, cantada pela Mestra): DVD, CD

O Amor Real  (interpretação das canções do musical O Amor Real por artistas eminentes, além 
das entrevistas exclusivas): DVD

Marcas de Vidas Passadas 1, 2, 3  (CD, vídeo, fitas de áudio) aulacês 

Um Caminho para Lendas de Amor 1, 2, 3  (CD, vídeo, fitas de áudio) aulacês

Um Toque de Fragrância  (CD) aulacês

Aquele e Este Dia  (CD) aulacês

Sonho de uma Noite  (CD, DVD) aulacês

T-L-C, Por Favor  (CD) aulacês

Por Favor, Guarde para Sempre Available as MP3 in Aulacese.

Canções e Composições da Suprema Mestra Ching Hai  (CD, DVD) inglês, aulacês, chinês

A Canção de Amor  A Suprema Mestra Ching Hai canta canções atemporais em inglês e aulacês  
(CD, DVD) inglês, aulacês

Joias em Versos  (CD, DVD)
Interpretação de canções e declamação de poesias em aulacês pela Suprema Mestra Ching Hai, 
escritas por renomados poetas aulaceses.
Lotus Dourado  (CD, DVD) Canções poéticas aulacesas

Um Antigo Amor  (CD, DVD) Recital de poesias em aulacês



Como nos contatar

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.

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

Departamento de Livros
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org
(A sua colaboração na tradução dos livros da Mestra para outras línguas é muito bem-vinda.)

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

Grupo de Notícias
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org

Setor de Informação Espiritual
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699

Lojas Online 
Loja Celestial: http://www.theCelestialShop.com (inglês)
Eden Rules: http://www.edenrules.com (chinês)

S.M. Celestial Co., Ltd.
E-mail:  smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.smcelestial.com/     http://www.sm-celestial.com

Loving Hut International Company, Ltd
Tel: (886) 2-2239-4556 / Fax: (886) 2-2239-5210 
E-mail: info@lovinghut.com 
http://www.lovinghut.com/tw/
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DVDs, CDs, MP3s e MP4 
DVDs, DVD de concertos musicais, CDs, MP3s e MP4 das palestras da Suprema Mestra Ching 
Hai e DVDs de músicas e concertos estão disponíveis em árabe, armênio, aulacês, búlgaro, 
cantonês, cambojano, chinês, croata, checo, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, 
alemão, grego, hebraico, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, malaio, mongol, nepalês, 
norueguês, mandarim, polonês, português, persa, russo, romeno, cingalês, esloveno, espanhol,  
sueco, tailandês, turco e zulu. O catálogo será enviado mediante solicitação. Todos os pedidos 
diretos de informações são bem-vindos.
Visite nossa livraria virtual para baixar nosso catálogo e sumários dos conteúdos das mais recentes 
publicações da Mestra: 

http://www.smchbooks.com/  (em inglês e chinês).
Para adquirir publicações da Mestra,

visite http://www.theCelestialShop.com 
para comprar on-line.

Ou contate:
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 

Nº da Conta Postal para Pagamento em ROC 19259438 (somente para pedidos em Formosa)
Conta Postal: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Livreto de Amostra Gratuito para baixar
A Chave para a Iluminação Imediata

(em 80 línguas)
http://sb.godsdirectcontact.net/

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm

Sites Quan Yin 
Contato direto com Deus – Internet global da Associação Internacional Suprema Mestra Ching Hai 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm
 

Este portal oferece um diretório de links para sites Quan Yin em uma variedade de línguas, assim 
como acesso 24 horas diárias ao programa de TV  Uma Jornada através dos Reinos da Estética. 
Você pode baixar também edições do livreto de amostra A Chave para a Iluminação Imediata em 
diversos idiomas, ou baixar ou assinar Notícias da Suprema Mestra Ching Hai, disponível em 
eBook ou em formato para impressão, ou simplesmente navegar pelo conteúdo dos sites online.
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Com um tom rítmico e meditativo, 
as conversas de Os Nobres 

Silvestres fluem com encanto ao 
longo das páginas, complementadas por fotos luminosas das 
criações de Deus na natureza. Virando as páginas, o leitor é 
transportado para Amoura, um lugar onde “a senhora” vive e 
é visitada por amáveis seres da natureza.

A “senhora” é ninguém mais que a Suprema Mestra Ching Hai, e Os Nobres Silvestres é mais um presente 
Seu, simples, porém, profundamente comovedor. Escrito, fotografado e compilado pessoalmente 
pela Mestra, esta joia preciosa abre portas para um mundo de beleza sem igual. Aqui, o leitor pode 
testemunhar em primeira mão o nobre espírito e dedicação de nossos coabitantes, cujas moradas ficam 
sob o céu aberto – cisne, ganso, esquilo, castor e até mesmo um pequeno caracol de jardim.

Ainda que geralmente tímidos com os humanos, esses animais permitem serem fotografados, e de 
fato podem até serem vistos se aproximando avidamente da gentil oferta da “senhora”, que são seus 
alimentos favoritos. O amor veiculado é inigualável – cheio de dignidade, graça, tão profundo e 
duradouro quanto eterno.

Este documentário abre a porta para 
um mundo de rara beleza. 
Uma Ode à Natureza
Os Corações de Amigos Silvestres
Através das Lentes de Câmera
Apresentando-se pela Primeira Vez

         Amazon
Autora best-seller na 

       Amazon.com com o livro    
“AS AVES NA MINHA VIDA”   

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

da Suprema Mestra Ching Hai

DVD-800
Disponível online em Amazon.com

Os Nobres Silvestres

Os Nobres Silvestres

Escrito pessoalmente pela Suprema Mestra Ching Hai

Versão inglesa disponível online em Amazon.com
http://www.amazon.com/dp/9866895149/ 

Através do livro As Aves na Minha Vida lindamente ilustrado, a Suprema Mestra 
Ching Hai nos convida a adentrar no mundo interior dos animais. Ou seja, quando 
os amamos incondicionalmente, em troca, eles nos abrem seu coração sem reserva. 

É um livro realmente maravilhoso, todas as páginas transbordando de amor e 
harmonia, a Suprema Mestra Ching Hai nos ajuda a entender que os animais têm 
almas muito nobres e bonitas. Que livro fantástico! Animais são os melhores amigos 
dos homens. Espero que todos possam ler este livro maravilhoso.

AMAZON.COM   
BEST-SELLER na Kingstone.com (chinês)

BEST-SELLER na  #1

Dedicados a todos aqueles que vivem conosco na Terra.

Receba em sua casa e comece a experimentar o amor f uindo das páginas.

As Aves na Minha Vida

As Aves na 
Minha ida

The Dogs and Birds in My Life 

Edição de colecionador de DVD da Suprema Mestra Ching Hai, 
lançada junto com suas duas obras: Os Cães na Minha Vida e As Aves 
na Minha Vida.

Você quer saber o segredo da comunicação interna entre a Suprema 
Mestra Ching Hai e seus adorados cães e queridos papagaios? Um 
carinho meigo, conversas afetuosas, sinceridade profunda.

Este filme de 90 minutos retrata o verdadeiro amor e a vida feliz
da Suprema Mestra Ching Hai com seus 10 cães e 23 papagaios.



Inspirado por cães
Compilado por:

Suprema Mestra Ching Hai

Operadores de Câmera:
Suprema Mestra Ching Hai, Crystal Vo, Victor Ngo, T. June, Thomas Lux, Steven André, Danny Vu
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Design Gráfico:
Gary Lai, Nadir Yen, Yu Hui-Chun, Wang Bor Tang (Formosa); Sofia, Jackie (Hsihu)
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The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. 

Rm. 16, 8F., No.72, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Formosa (Taiwan.) R.O.C.

Tel: +886-2-23759688  Fax: +886-2-23757689
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Recomendações de leitores do mundo inteiro
Liu Hsiang Lan, Presidente do Conselho da Agência de Bem-Estar Animal e Proteção 
Ambiental, Formosa (Taiwan): A sinceridade é o ingrediente mais importante nos 
relacionamentos humanos. Entre humanos e animais, o amor sincero prevalece. Os 
animais têm absoluta confiança nos homens, são fiéis e estão dispostos a dedicar-lhes toda 
a sua vida.

Patricia Kortmann, Coordenadora de Atividades Artísticas, Centro de Cultura 
Alemã, Formosa (Taiwan): o livro da Mestra Ching Hai é uma evidência inspiradora 
de como o relacionamento amoroso entre cães e humanos pode ser especial e benéfico 
para ambos os lados. Espero veemente que este livro estimule mais pessoas a abrir 
seu coração para estes animais maravilhosos, tratá-los com mais respeito e dar-lhes o 
espaço e condições amistosas que eles tanto merecem!

Sean McCormack, fundador e gestor de Animal Care: Os cachorros adicionam toda 
uma nova dinâmica às nossas vidas que nenhum outro ser consegue. Eles nos lembram 
como apreciar as coisas simples da vida, apreciar a natureza, viver o momento. Eles 
nos oferecem lealdade, divertimento, calor, amor e risos, tudo de forma incondicional. 
A vida compartilhada com um cão amigo é a melhor vida possível.

Yen Yi Feng, diretor da Agência de Inspeção de Higiene Animal de Taipei, 
Formosa (Taiwan): A Suprema Mestra Ching Hai compartilha com os leitores as 
histórias de sua vida com os animais e palavras de sabedoria sobre as qualidades 
nobres deles. Ela nos mostra a interação bela e harmoniosa de humanos e animais. 
Com isso, ela nos ajuda a perceber que nós humanos e animais compartilhamos as 
mesmas qualidades e nossas almas são unas. Ela nos diz que os animais merecem ser 
amados, protegidos e valorizados, e que nós humanos somos capazes de viver em paz 
com eles e partilhar este mundo maravilhoso. Repleto de qualidades nobres e lições de 
vida, seu livro é o melhor presente para nós.

Tu Pai, veterinário de renome, Formosa (Taiwan): Através de palavras
imaginativas, bem-humoradas, a autora do livro "Os Cães na Minha Vida" nos ajuda 
a entender as interações, o amor verdadeiro e a comunicação espiritual entre os 
humanos e cães. Não há atores protagonistas nem coadjuvantes neste livro. Todos são 
iguais e todos se respeitam mutuamente. Ninguém exige nada ao outro, e ainda assim, 
eles são muito chegados e íntimos uns aos outros.

Médico da medicina chinesa tradicional, China: Estou muito grato por Suprema 
Mestra Ching Hai ter compartilhado com o mundo as histórias mágicas e divertidas 
entre ela e seus cães. "Os Cães na Minha Vida" é um presente precioso de Deus. Este 
livro deu a interpretação mais significativa para o ditado: "Os cães são os melhores 
amigos do homem". E também elevou o meu amor pelos animais, o que me fez perceber 
que todos os seres têm Natureza de Buda (Deus). Espero que mais pessoas tenham a 
oportunidade de ler este livro e se beneficiar dele.

Ku Min, secretário-chefe do Comitê de Educação e Cultura do Poder Legislativo 
de Yuan, Formosa (Taiwan): Este livro nos diz sobre como esses cães abandonados 
foram transformados em animais lindos e ativos sob o cuidado amoroso da Suprema 
Mestra Ching Hai. Cada foto é uma evidência de espiritualidade e amor da Mestra 
Ching Hai. Ela ajudou a trazer a comunhão mágica das diferentes formas de vida.
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Recomendações de leitores do mundo inteiro
Lin Hsu Wen Er, presidente executivo de Planeta Vegetariano, Formosa (Taiwan): 
Os animais são o reflexo de seres humanos. Na profundeza de seus olhos, podemos ver 
a nossa própria alma. Se estamos dispostos a olhar para os animais, vamos encontrar 
neles risos, lágrimas, amor puro e luz da sabedoria.

CR Lai, Artista de Vidas Naturais, Formosa (Taiwan): Por meio de fotos lindas e 
fofas e frases em tom humorístico, a Mestra Ching Hai compartilha conosco a  sua 
vida diária com dez  “almas nobres”. Todos os amantes de cães e gatos podem relatar 
o amor que irradia destas fotos e textos. Espero, sinceramente, que se realize a prece 
contida neste livro: "...os nossos amigos, doces animais, seja na terra, seja no ar, seja 
no mar...devem ser amados, protegidos e valorizados, assim como a vida que tanto 
anelamos".

Byung Hui Lee, especialista em artes antigas, Presidente da Baeknyun Gallery, 
Coreia do Sul: Quando eu vi os olhos amorosos dos cães, pensei que nós devemos 
amá-los como nossos amigos, como se eles fossem humanos. 

Hui Hong Youn, romancista, Coreia do Sul: Em algumas fotos, percebo sussurros 
dos amantes; em outras, vejo uma mãe enviando o amor afetuoso aos seus filhos, e 
em outras ainda, sinto o espírito de bravura dos animais, tipo "Eu vou proteger esta 
nobre senhora, custe o que custar!" Vendo os cães se comunicando com a autora, 
concluímos: "Ah! Eles têm alma própria."

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Comentários de Leitores do Mundo Todo de "Os Cães 
na Minha Vida" na Amazon.com
 ***** "O melhor livro de todos os tempos"
Lily P:
Os Cães na Minha Vida da Suprema Mestra Ching Hai é um livro sensacional. Meu 
marido e eu apreciamos e admiramos o amor incondicional e o espírito inspirador 
da Suprema Mestra Ching Hai e seus cães. Suas histórias nos ensinam muito sobre a 
dedicação abnegada e o amor num nível mais elevado.

***** "Livros indispensáveis nos dias de hoje" 
Chia Mui - Cingapura: 
A Suprema Mestra Ching Hai nos ensina mais uma vez o grande Amor por meio destes 
livros. Os Cães na Minha Vida, livro 1 e 2, são dois livros muito bonitos, recheados 
de amor. Os cães são incríveis, carinhosos, atenciosos, fiéis, dedicados, agradecidos 
e engraçados. O amor incondicional da Suprema Mestra Ching Hai pelos cães tocou 
muito meu coração, e com certeza vai tocar o seu.

***** "Excelente"
Sr. S. Le:
Eu tenho o livro. Esses cães são adoráveis. Devem receber muito carinho e amor. Ele 
me despertou a vontade de ter um também.

***** "Maravilhoso, narrações emocionantes"
Sra. Marie Pier Degraff,  "criadora de cães" - Nova York, EUA:
Estas fotos coloridas contam histórias impressionantes e comoventes de cada cão 
maravilhoso que teve uma vida muito sofrida, mas que agora goza de uma vida 
magnífica com a Mestra Ching Hai. Este livro compartilha esperança e compaixão por 
todos os cães e a vida.

***** "Seres bonitos e nobres deste livro"
K.L. - Califórnia, EUA:
Obrigado por disponibilizar estes livros (As Aves na Minha Vida e Os Cães na Minha 
Vida) da Suprema Mestra Ching Hai. Eles vão ajudar mais pessoas a terem contato 
com o nobre caráter destes belos seres e a desenvolverem amor por eles e também por 
outros seres que nos rodeiam.

***** "Vislumbre mágico da mente dos cães"
Gary Niklason – Base Aérea de Yokota, Tóquio, Japão:
A princípio, eu comprei este livro para mim, mas gostei tanto que comprei mais um 
para presentear a minha sobrinha de quatro anos dos EUA. Tenho certeza de que 
quando seus pais lerem este livro para ela, seu coração vai se derreter. Este livro 
revela como estes seres nobres podem ser amorosos e dedicados. À medida que eu lia 
as histórias, fui descobrindo que o livro nos conduz de forma fascinante para as mentes 
desses animais preciosos. Raramente temos a chance de ver a vida do ponto de vista de 
um animal.

***** "Livro de amor e compaixão"
Apisada Bulpakdi - Virginia, EUA:
Eu amo cachorros. A dedicação e o amor que a Suprema Mestra Ching Hai lhes 
oferece são indescritíveis. Este livro vai tocar o seu coração e a sua alma. Eu não sou 
uma pessoa piegas, mas eu achei este livro muito comovente. A qualidade do livro 
também é excelente.

Para ler estes comentários e mais avaliações inspiradoras dos leitores de As Aves na 
Minha Vida e Os Cães na Minha Vida, visite www.amazon.com.






