


Rekommendationer 
från 

Läsare Världen 
Runt

Rekommendationer 
från 
Läsare Världen 
Runt

Rekommendationer 
från 

Läsare Världen 
Runt
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Hans Höghet, Ärkebiskopen Diosdado Talamayan, D:D, Filipinnerna
..Jag blev så glad… att läsa boken ”Hundarna i Mitt Liv”, inse på djupet, vi 
delar en gemensam önskan: Livet för våra vänner, alla gulliga djur, vare sig på 
land, eller i havet, de borde bli älskade, skyddade och uppskattade, precis som vi 
önskar leva våra liv.    

Helmut Nitzschke, filmregissör, Berlin Germany: Från texterna, mellan 
raderna, mellan bilderna, titlarna, från bilderna ett budskap hörs- signalen att 
hjälpa djur i nöd så att vi kan låta djuren leva ett bättre liv i värdighet. Vi borde 
respektera våra djur syskon som presenter från Gud, inte bara vara glada över 
dem, men också skydda och älska dem.

Emmy Award-vinnare nyhetsjournalist, Jane Velez-Mitchell: Högsta Mästar-
en har räddat hemlösa hundar som hon har mött och återuppväckt deras tillit till 
människan genom Hennes ovillkorliga kärlek och Hennes gränslösa vänlighet. 
Om vi vill utvecklas, måste vi behandla hjälplösa djur med värdighet, kärlek 
och vänlighet. Oh, om bara vi kunde få en miljon Högsta Mästare att rädda och 
älska alla övergina hundar! Istället, kan vi bara hoppas att människor runt om i 
världen lyssnar på Högsta Mästarens visdom och råd.

K. Chen, tidigare associerad undersökare på  Harvard University, USA: 
I förordet av boken, Mästaren skriver,” Alla varelser är som oss… Detta är 
förbluffande! Chuang Tzu en historisk kinesisk filosof, sade i sin ”Jämvikt av 
Saker”, Himmel och Jord samexisterar inom mig och alla varelser är ett med 
mig. Jag har känt denna fras under många år, men det är inte lätt att verkligen 
uppleva detta. Emellertid, efter läst Mästarens bok, hade jag den upplevelsen. 
Hundar och människor har någonting gemensamt; det är att våra Själar är i 
grunden ett. Det är så sant ?

J. Campbell, MBA, Ottawa, Canada: När jag var ett barn, min allra bästa 
vän var min hund, Tex. Andra människor såg Tex som raggig och gammal. Men 
för mig, han var den vackraste varelse som någonsin gått på denna jord! Genom 
hans lysande bruna ögon, han berättade varje dag att han älskade mig mer än 
nånting annat i världen. I Högsta Mästarens Ching Hai’s böcker. Hundarna i 
Mitt Liv(1&2) såg jag, i ögonen på Hennes hundar, samma ovillkorliga kärlek. 
När jag vände blad blev jag rörd till tårar. Någon som har älskat en hund kom-
mer att älska dessa böcker!

S. Reeve, lärare, barns utbildning, Canada: Det är härliga bilder på Mästaren 
som samspelar med Hennes hundar plus humoristiska och tankfulla meningar 
som illustrerar varje bild. Det är verkligen ett konstverk och en hyllning till män-
niskans bäste vän!
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Margaret O’Malley - Dublin, Ireland: Detta är en underbar bok, ”Hundarna 
I Mitt Liv”. Den är så färgstark, och du kan se hur vi alla samspelar med våra 
djur vänner och hur viktiga dem är i våra liv. Och alla fotografier visar vär-
digheten hos djuren och hur dem kan berika våra liv.

Mark Gessat, Universitets student, Germany: Med “ Hundarna I Mitt Liv”, 
Högsta Mästaren Ching Hai och hennes hundar verkligen berikar våra liv. Utan 
hennes hjälp vi skulle aldrig få en glimt utav det förbluffande rika känslomässiga 
livet från dessa rena och kärleksfulla varelser, och utan hennes hundar vi skulle 
inte veta den perfekta vägen som en upplyst Mästare tar hand om varje varelse 
utifrån hans eller hennes behov.
Det här konstverket är verkligen ett stort steg till en Tidsera av mycket djupare 
förståelse av en underbar värld av djur, och uppleva hur dessa hundar naturligt 
förstår Högsta Mästaren Ching Hai’s livsväg vilket vi önskar oss också mer ut 
av…..  

Choi Hyun-Ju - Seoul, Korea: Jag blev mer förstående  mot mina tre hundar, 
Bitdoli, Munggli och Mingmingi som jag föder upp nu. Före de sover läser jag 
ur boken för dem som en sagobok, de faller komfortabelt till sömns och känner 
sig älskade. Munggli är också mycket, mycket lycklig att läsa boken!

Yang Mi-Young –Seoul, Korea: Det som var mest rörande med att läsa boken 
var att se hur djur kan ha sådan variation av ansiktsuttryck. Deras ansikten 
visade alla känslor: vara glädjefylld, sorgsen, lycklig, tillfredställd med mera. 

A. Shrestha, Kathmandu, Nepal: Mästarens kärlek når ut inte bara till män-
niskor men till alla känslomässiga varelser i den här världen. Hon är den Ende 
som talar för dessa varelser som inte kan tala för sig själva. Hennes ansträng-
ningar att rädda och ge kärlek till djur skapar positiva resultat i många liv och 
får läsaren av den här härliga boken att tänka på dessa kärleksfulla varelser. 
Den här boken presenterar ädla idéer på ett enkelt sätt men rymmer djupa in-
sikter. Mästaren inte bara uppmanar världen att vara medkännande mot djuren. 
Hon också ger ett levande exempel till världen.  

A. Fanton, engelsk lärare, Australia: Dessa böcker är en rörande påminnelse 
som beskriver de mest inneliga känslor och varje dags kärleksfulla tankar om 
Mästarens vänner: det är upplyftande, överraskande, inspirerande och ödmjukt.

Corr Christopher – Belfast, North Ireland: Den här boken verkligen visar 
dig att hundarna har sin egen karaktär precis som människor och jag har aldrig 
insett detta förrän jag läste det. Det fick mig att tänka att kanske kunde jag få 
en hund från ett härbärge och det kunde verkligen bli en fantastisk hund. Så den 
här boken är en ögonöppnare på många sätt, för mig.  
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Chang Chun Yen, Academia Sinica och tidigare ordförande på Chiaotong  
University, Formosa (Taiwan): Jag har haft erfarenheten av att levt med hundar i 
det förflutna. Jag var så berörd utav att se hur Högsta Mästaren Ching Hai älskar 
hundarna och hur Hon utvidgar hennes kärlek till alla människor, och jag insåg att 
kärleken kan vara gränslös. 

Wang Li Ling, Styrelseledamot, Hem för Hemlösa Djur Stiftelsen, Formosa  
(Taiwan): I varje varm och kärleksfull bild, Högsta Mästaren Ching Hai verkar 
som en kärleksfull mamma. Hon är så beundransvärd och så tillgänglig. Hennes 
intima gemenskap med hennes hundbarn berör djupt våra hjärtan.

Liu Hsiang Lan, Styrelseordförande, Djurens Välfärd och Miljöskydd, For-
mosa (Taiwan): Uppriktighet är den mest viktiga ingrediensen mellan människa 
till människa förhållande. Mellan människor och djur, hjärta till hjärta kärleken 
härskar. Djur är absolut tillgivna och lojala mot människor, och de är villiga att 
hänge hela sitt liv till oss.     

Patricia Kortmann, Samordnare av Konstaktiviteter, German Kulturcentret, 
Formosa (Taiwan): Mästaren Ching Hai’s bok är ett inspirerande vittnesmål av 
hur speciell och vårdande  ett kärleksfullt förhållande mellan hundar och män-
niskor kan vara för båda sidor. Jag fullständigt hoppas att den här boken kommer 
uppmuntra mer människor att öppna sina hjärtan till dessa underbara djur, behan-
dla dem mer respektfullt och ge dem rum, vänliga villkor som de så mycket förtjä-
nar! 

Sean McCormack, grundare och Djurvårdsansvarig: Hundar lägger till en hel 
ny dynamik till våra liv som inga andra varelser kan. De påminner oss hur man 
njuter av enkla saker i livet, uppskatta naturen, att leva i varje ögonblick. De ger 
oss lojalitet, glädje, värme, kärlek och skratt, allt ovillkorligt. Ett liv delat med en 
hundvän är det mest fulländade livet av alla.
 
Yen Yi Feng, Direktör Taipei Djur Hygien Inspektion, Formosa (Taiwan): Hög-
sta Mästaren Ching Hai delar med läsarna historier från sitt liv med djur och vis-
doms ord om de ädla egenskaperna hos sina djurvänner. Hon visar oss det vackra 
och harmoniska samspelet mellan djur och människa. Genom detta, hon hjälper oss 
att inse att djur och människor delar samma egenskaper, och att våra själar är ett. 
Hon berättar att djur förtjänar att vara älskade, skyddade och uppskattade, och att 
människor borde kunna leva fredligt med dem och dela den här underbara världen. 
Full av ädla egenskaper och livsvisdom, hennes bok är den bästa presenten för oss.  

 Tu Pai, välrenommerad veterinär, Formosa (Taiwan): Genom originella, 
humoristiska ord, författaren av boken, ”Hundar i Mitt Liv”, hjälper oss att förstå 
samspelet, sann kärlek och andlig kommunikation mellan människor och hundar. 
Det är inga huvudskådespelare och statister i den här boken. Alla är jämlika, och 
alla respekterar varandra. Alla är kravlösa till varandra, och ändå de är så nära 
och intima med varandra.
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Kärlek  Kärlek

För Fjäril

och Peter, den herrelöse, väluppfostrade hunden 

För hundarna I mitt liv

Och alla djuren likaså
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Trots faktum att vi är en avlägsen flock

med olika hundraser, 

har vi alla en sak gemensamt —

den här älskade mänsklig ”husdjur” vi alla äger!
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Inspirerad av hundarna

Utarbetad av

Högsta Mästaren Ching Hai
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1  Benny

2  Lucky

3  Happy

4  Hermit

5  Goody

6  Boyo

7  Lady

8  Pomas

9  Zolo

10  Hally

Och till alla hundar som jag älskar:

007



008



Hem- Bilder från:

Högsta Mästaren Ching Hai
Crystal Vo
Victor Ngo
T. June
Thomas Lux
Steven Andre 
Danny Vu
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Ord från ett Barn

010



De här är exempel på hur det borde vara
Livet för våra vänner, de söta djuren. 
Vare sig på land, i luften eller I havet.
De borde vara älskade, skyddade och uppskattade, 
precis som livet vilket vi önskar.

Älskade Himmel, Älskade Herre av Karma
Var god älska och ta hand om alla varelser
För det krossar mitt hjärta att se deras situation.
Jag kan inte bära att se dem lida.

Det finns många platser i Himmelen ovan
Ta dem alla upp, och ge dem kärlek.
Det här är min lilla bön för alla varelser:

Bara lite av din Kärlek och Medkänsla.
Må allt bli bra, lev och låt leva.
All Kärlek, all omsorg och all förlåtelse.

~ Högsta Mästaren Ching Hai
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Berättelsen av det Mänskliga Helgon som Vi Adopterade 
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Kollektivt skriven av Tio Lyckliga Hundar
Benny, Lucky, Happy, Hermit, Goody, Boyo, Lady, Pomas, Zolo, 
and Hally
~ Utarbetat av BokGruppen

Vår älskade människa eller helt enkelt, vår Mamma, är också känd av 
oräkneliga människor i världen som Högsta Mästaren Ching Hai. 
Som ett litet barn, visade Hon tecken på att Hon var menad att bli 
ett Helgon, genom Hennes naturliga stora Kärlek för alla levande 
varelser, inräknat oss djuren.

Sedan Hon blev Upplyst Mästare,har Hon hängivet ägnat sig åt att 
lära ut Quan Yin Metoden (en urgammal meditation som fokuserar 
på Inre Ljudet och Ljuset) och främjandet av vegetarianismen. 
Hon sade en gång att om bara hälften av världens människor blev 
vegetarianer, skulle vi ha fred på Jorden. Dödandet av djur för mat har 
kulminerat i en våldsam atmosfär, vilken i sin tur sprider våld, krig 
och misär bland människorna. Därför, djurens och människans liv får 
inte bli separerade.

Till dem som följer vårt Mänskliga Helgon, Hon kan bli en Mästare 
eller stor lärare, men för oss, djuren, är Hon bara vår älskade Mamma. 
Hon gör alla saker en mamma gör, som att bada oss, laga mat för oss, 
sjunga för oss, ta oss på promenad och leka med oss. Vi hoppas vi kan 
dela Hennes kärlek med alla djurvänner i världen och att den dagen 
kommer när var och en kan leva med överflöd av maten, ha varmt tak 
över huvudet och kärlek, som vi har.

Med mycket kärlek
Till Människor och alla.
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Biografi av Den Högsta Mästaren Ching Hai
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Den Högsta Mästaren Ching Hai var född i Central Au Lac 
(Vietnam). När hon var årton år, flyttade Master Ching Hai till 
England för studier, och senare till Frankrike och Tyskland, där hon 
arbetade för Röda Korset och gifte sig med en tysk läkare.
Efter två år av lyckligt äktenskap och med hennes mans välsignelse 
lämnade hon sitt äktenskap i strävan för upplysning, för att fullfölja 
en idé som hon hade sedan hennes barndom.  Det var början på en 
tid av ändlösa pilgrims resor till många olika länder som avslutades 
när Hon mötte en Levande Mästare i Himalaya.
Master Ching Hai tog emot gudomlig överföring av den inre Ljuset 
och Ljudet, som Hon senare kallade Quan Yin Metoden. Efter en 
tid av ihärdig praktik, uppnådde Hon fullständig Upplysning.

Att tillfredställa längtan av uppriktiga Sökare av Sanningen, Den 
Högsta Mästaren Ching Hai erbjuder meditation enligt Quan 
Yin Metoden till människor av alla nationaliteter, religioner 
och kulturella bakgrunder. Hennes budskap om kärlek och fred 
skänker andlig befrielse och hopp till människor i hela världen, och 
påminner alla till att hävda Sanning, Dygd och Skönhet i livet.
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o1

57

101

137

159

193

219

4  Hermit

5  Goody

6  Boyo

7  Lady

8  Pomas

9  Zolo

10  Hally

In speaking of  God or the Supreme Spirit, Master instructs us to 
use original non-sexist terms to avoid the argument about whether 
God is a She or a He. 
She + He = Hes (as in Bless) 
Her + Him = Hirm (as in Firm) 
Hers + His = Hiers (as in Dear) 
Example: When God wishes, Hes makes things happen according 
to Hiers will to suit Hirmself. 

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

Benny, min första“oficiella”hund. Maltese.

Skyddande, älskar alla, lojal och också 

påklistrad (tycker om att vara nära). Han är 

vetenskapsman, officiellt. 

Smeknamn: Chefen, Alfan, Store Bror, 

Vetenskapsmannen

Han deltog/utexaminerades från en tränings 

skola kallad K-9 Cadet. Skolan var imponerad 

av hans uppförande och disciplin. När han 

utexaminerades, kom jag för att ta honom hem. 

Läraren sade till honom att ligga. Han gjorde 

det. Ivrig att vara i mina armar, men ”inte 

tillåten att gå” av läraren, kravlade han mot mig 

tum för tum, som en tränad soldat. Och nådde 

mig i fortfarande ”i liggande position. Läraren 

och alla närvarande grät av sinnesrörelse. “Min 

God! Vi lärde honom inte det här!”
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Benny är mycket medkännande och bryr sig 

om. Om någon är ledsen, erbjuder han tröst och 

kärlek till denna person tills han eller hon är 

upplivad. En av mina skötare brukade spela 

teater och grät, och Benny skulle alltid komma 

till honom och kyssa honom överallt varje gång. 

Benny älskar speciellt barn och andra djur. Om 

han hittar en skadad fågel eller något annat, 

han kommer att hålla vakt där tills jag kommer 

och tar hand om det. Han är alltid så tyst 

och mild för att inte skrämma denna skadade 

varelse.

Han älskar Vegetariska Gröna Ben som en 

galning. Men om jag ger dem med intentionen 

att lugna honom för jag lämnar huset (och 

2



honom) och går ut, så tar han inte benen, 

och går bort från dem till en hörna och är 

missnöjd! Han smyger sig till min plats/

säng alltid om han bara får, och försakar sin 

bekvämlighet av hans egen soffa/säng. 

Varje gång när jag kommer hem eller låter 

honom vara i mitt rum, är han exalterad som 

Himmelen, han rullar överallt på min säng, min 

soffa eller sovsäck eller på golvet- beroende på 

vad som är tillängligt.

Han är en kärleksfull varelse inkarnerad. Han 

är en hög-nivåsjäl som ödmjukt spelar en liten 

hunds roll, bara för att älska mig.
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Fran början fanns det enbart jag–
Benny den första och den enda.
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Jag är ute, Mamma!

7



Vem är den lyckliga pojken?

8



Mitt officiella foto när jag var fem manader gammal.
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Är jag fortfarande synlig i den vita snön?
Lyckligtvis har jag en röd väst och svarta ögon, 
svart mun och svart nos.

(Jag har också svarta sulor,
men de visas inte här i alla fall!)
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Det här är Canada
    Jag var fem ar gammal.
             Brrr…sa kallt!

Lyckligtvis   lyttade vi bort efter nagra manader.f 
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Jag föddes I Florida.

Jag har aldrig sett den här vita snön tidigare!

Solen skiner där jag & Mamma bodde,

Även pa vintern.

Förutom när vi promenerade tillsammans

i trädgarden, eller pa stranden

har jag alltid vistats inomhus. 
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Bara kollar om snön är verkligen sa kall som människor pratar om.

En sak kan jag säga till dig, den är mycket mjuk. 

Jag kan gräva med lätthet.

Canada är verkligen för kall

Även för en ”pälshund” som jag!

13



lyc
kliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga l

yc
kl

ig
a 

ly
ck

lig
a 

ly
ck

lig
a 

ly
ck

lig

a
Vi är lyckliga lyckliga!

14



lyc
kliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga lyckliga l

yc
kl

ig
a 

ly
ck

lig
a 

ly
ck

lig
a 

ly
ck

lig

a

Yeh!

Yeh!
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Jag äger hela den gröna garden!
Woa! Woa! Woa!
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Hon älskar mig fortfarande trots det.

17

Det är inte mitt fel –
Det är leran
Som jag grävde!



Maste det bli??

Well!...
OK.
Jag förstar poängen.
Det är en f n känsla
efter badet.
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Vi är rena nu!
(Well, till nästa utflykten.)

D
et

 ä
r i

nt
e sa

nt. Jag är inte bara en baddräkt!
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Yeh! Ta bort den blöta nosen
Från min mjuka hals!

Sa här! 
 Det känns  
  bättre.

Tack sa mycket
    Mor!
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Varför, men jag bryr mig inte om framtiden!

Hon är min framtid.
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Här, här…
En bit av kladdig trä pa mitt f na har igen!
Jag sade till det att det inte är välkommet!

i
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Well, okay! Här!
Lycklig?

Jag kan inte le. Hela mitt ansikte har smutsiga f äckar!l
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Ha!Ha!
Ha!



stanna
   i nuet

Vem är jag?

Bry dig inte!
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Mama sade “var i nuet."

Men Jag kan inte sluta tänka om det förf utna!
Det var en rörig plats
Därifran jag kom!
Sa instängd!
Sa ovänlig!

l
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Se vad jag
 kan gräva upp 
  I den vegetariska 
   trädgarden.

Ah! 
Nagra potatisar! 
Well, 
Jag kommer bara att äta 
När de är kokade.
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Säkert f nns det manga
Växter (lökar)
Här,
Mamma!

En smak

av

naturell

var.

Uppfriskande!

i
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Igen potats!
    Och biodynamisk
        Själv(människo)- odlad.
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Det var mycket gaende
och ”jobb” kan jag säga dig!
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Är du inte avundsjuk?
     I själva verket, hjälper jag Mamma
           med hennes kontors arbete!
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Wow!  Cutie!

Vi ser ut som tvillingar!
Hon är grannens flicka! Söt och sprallig!
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Jag är Mammas pojke.

Vem är du?

Bella. Jag heter Bella.
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Bella, flicka från 
närmaste omgivning!

Yeh! Jag heter Ben, Benny!

Fånga mig om du kan!
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Har du gjort det?

Well,

 Jag är också trött!
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Weh! Så trött.
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Yoo-hoo! Jag är här.
Yoo-hoo! Jag är här.

Yoo-hoo! Jag är här.
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Jag tror det är mera diskret här.

Yoo-hoo! Jag är här.

Är det kamuf ering
                eller?

l
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Men det är säkrare här.
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Nu! Bada ler för kameran!
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Efter det kom 
 En annan —
  En pudel?!
   Nej, en bijon!
       “BEEJO…ONG”
               OH LA LA!

"Att dela med sig,"
att ta hand om  
     varandra…

42



Efter det —
  En blandad terrier!
                        Hemskt!

                             “Att dela, att bry sig…”
                                     Jag vet allt detta!
                                           Men…
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Naväl!
Jag vet 

Jag är 
liten.

Men jag är
bara 4
manader
ung.
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Det är inte maten.
Som jag vill älska.
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Jag kommer att visa dig, nykomling.
Storlek har ingen betydelse.
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Du är stark, 
men jag är skärpt.

Den här är min!
Din är större där 
borta!
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Vi har det bra trots allt.
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Sa länge som 
         Jag är älskad!

49



Ha ha!

Jag sade till dig: Jag är den första!
Det spelar ingen roll vem som kommer till f ocken!l
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Till och med i meditation.

51



Den här kille, Pudel eller vem han är, 
är lite konstig, huh!
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Varför är du “ovanpa”min säng!

Är det inte för “liten” för dig?

(Naväl! Halva vägen igenom!)
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Vi hänger med ganska bra.
   Puh är lite jobbig ända.
         Det maste vara var tidigare karma.
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Ser du vad jag menar med “jobbig”?
    Det är inte bara det att han vill ha Mamma,
        Han vill ocksa ha mig!
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Vi är alltid bästa polare!

56



Kära GUD!
När tar det slut —
meditationen?

Sa att vi kan ga
och springa i trädgarden…
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Vad sägs om oss tva?

Beklagar, 
Ingen plats för dig, 

Luck!
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Lämna mig ensam!
När jag tuggar ”Greenie”vegetariska ben,
Da är det här ett ”rött” omrade!
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Varhelst Hon är,
   Är det Himmel 
     överallt!
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Jag är kärleksfull.

61



Men…
Ibland,
Känner jag mig
något… liten

och osäker.
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Jag bara undrar:
Vem kommer att befria mig
fran aterfödelsens nät?
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Vad är där 
borta bortom 
mörkret?

? ?
?

?
??

?
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Vad f nns där borta, Puh?
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Kom sa gar vi ta reda pa det!
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Hej här är jag!

 (lustig kamera.)
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Och sedan
den här —
varifrån 
kommer
krabaten?

Därefter igen… den här! Oh min kära Himmel!
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Nåväl, jag kan inte klaga!

68



Nu, ser du?
Större och större familj.
Fullpackad
Men lycklig.
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Och de bara slöar i ”mitt hus.”
Jag är trött pa
att tala om för dem hur.
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Goody!
 Kan du glömma
  skuggorna för en stund?

Jag vill sova.
Sova är det vad vi vill!
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Mamma är ute men hon kommer tillbaka, Ben.
Var inte orolig!
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Jag önskar 
de kunde
Komma ner
hit spela 
med mig
en stund!
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Jag ser inte ut som jag…
Ah, den här frisyren!
Mamma sade det 
kommer att växa ut igen.
(Jag hoppas det!)

Framtiden är
ett intressant ämne
att tänka pa, voff?
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Vad stirrar du pa?

Gör mig inte blyg.

Jag tänker djupt
Om saken som kallas livet.
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Yeh! Det här är livet!
Det här är kärlek!

Det här är sanningen voff.
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Är jag inte gullig?
Mamma sade sa!

77
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Min Himmel!

79



Även med hela f ocken
Känner jag mig ensam 
utan henne.

Kommer 
Mamma 
snart 
tillbaka?

Min Himmel!
l
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Jag är van vid gänget 
Nuförtiden.
Yeh! Och även den här nya med vingar!
  Han är bara sa …klistrad pa Mamma!
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Men jag har lärt mig att dela med mig.
Mamma sade vi måste älska alla varelser.
Sa vi alla är vegetarianer.
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Ah-hah! Kan inte föreställa mig!
Piggsvinen har varit här sista natten!
Till och med mitt revir skydds odör har de trotsat!
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Nagon hemma.?

Jag är klar.
Lat mig komma in.

84



Ser du,

Jag är alltid “DEN  ÄLSKADE.”
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Och jag kan bevisa det
direkt!

( Jag tror inte på

när andra hundkompisar

förkunnar samma sak!)
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Och jag älskar TV.

87



Han är bara stor,
Men tro det
Jag har kontroll över situationen!
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Han lyssnar pa mig
         hela tiden!
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Han heter Zolo. (Mamma gav)

Förresten,
han är den nionde i min f ock.

Det finns en till!
Jag hoppas Mamma stoppar!
Jag orkar inte med
Ännu större f ock!

Jag “fixade” också den här killen.

              Vi är ”cool” verkligen.

                      Han vet att jag är bossen!

l

l
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Jag “fixade” också den här killen.

              Vi är ”cool” verkligen.

                      Han vet att jag är bossen!
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Den här heter Boyo, den…
lat mig fundera… sjunde eller attonde eller nagot liknande!

92



Vad tror du vi kan hitta i dem där buskarna, Bo?
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Lucky

Lucky kom från en hund förvaring i Florida. Han var 

på ”dödslistan”mycket sjuk när han kom och behövde 

både akutvård och tandoperationer, för de flesta av 

hans tänder var ruttna. Han luktade illa som en död 

kropp. Han var rädd att bli ensam, men han är bra nu.  

Han är kärleksfull, skyddande och söt.

Smeknamn: Tongy, Den Gamle, Fruity (älskar Frukt), 

Puh Puh, Pei Pei.

Lucky var mycket sjuk när jag tog honom från 

hund förvaring, så vi var tvungna vårda honom i 3 

månader. 

Under den här tiden han var i karantän och jag kom 

dagligen för att leka med honom i lekhagen, han 

älskade leka med en tennisboll. Sedan den tiden, 

efter han blev frisk, han alltid smyger sig till mitt 
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badrum, väntar utanför duschen tills jag öppnar 

duschdörren, då kastar han bollen från hans mun 

till duschen, och förvänta sig att jag spelar med 

honom där!

Dessutom, var han på en speciell diet med mängder 

av fräsch frukt och grönsaker, och eftersom han 

älskar dem så mycket vill han inte äta utan frukt 

eller grönsaker!

Han kan ”lukta sig” till frukt from flera mil, 

skämtar vi! Vi använder frukt för att fresta honom 

att äta överhuvudtaget; även om han ignorerar sin 

lunch, bara att vifta med en bit av äpple framför 

honom, och då kommer han att äta maten, efter 

”mut” äpplet!

Han kan äta frukt alla tider under dagen och 

natten, och så mycket som en stor människa, om 
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vi tillåter det! Och han är mitt ”Äpple,”vacker med 

hans stora och oskyldiga lyckliga ögon, i motsats till 

hans sorgliga blick som han hade när vi träffades 

första gången. Vi kallar honom ”Tio Tusen Dollars 

Hund” p.g.a. att när jag fick honom, behövde han 

alla sorters akutvård och tandläkare (de bästa och 

dyraste självfallet).

Det hade kostat + $ 10.000 US dollar att fixa de 

flesta problem han hade, från början.

Därför, den ” Tio Tusen Dollars Hund”. Men till 

mig är han en obetalbar skatt bortom alla priser. 

Och det är vad jag säger till honom, och han vet det 

alltför bra. Han är så tillgiven- älskar inget mer än 

att sova på mitt knä, även hoppar över måltiden med 

frukt, om jag låter honom göra så!
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När jag först anlände med alla sorters krämpor

och röda fläckar på hela kroppen…

“Du kommer 
att bli bra snart”

98



(Jag såg ut som en hotdog, men inte för att äta!) 
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Mamma färgade mitt hår helt rött med färger från frukt
för att täcka över olika missfärgningar av mitt hår. 

Jag tycker om det:  Jag ser bättre ut.  Jag ser gladare ut! 
                             Och välbehållen!  Och speciell!
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Det är trångt,
         men det är varmt och skönt.
               Jag tycker om det mycket!

101



102



103

Det är OK.

Jag tycker om hörnan.

(Jag bara känner mig som en omega.)



Jag mår bra, just som att ”stå och hänga.”
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När mamma fick mig från hund förvaringen,
                    Och dödslistan, var jag så…sjuk.
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Mamma och hennes assistenter vårdade mig i 3 månader!
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“Du kommer att
bli bra snart.”

108



Jo, Ma' am
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Tycker du inte om allt detta!

Trots att jag inte hade återhämtat mig fullständigt.

Jag känner mig bra!

110
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Jag 
tillfrisknar…

Återställd!
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Det är jag
Den Lucky!
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Här, med Benny kompisen.
                     Han ser lyckligare ut normallt.

Det är jag alright!  
           Välbehållen och vid livet!

Varar något för alltid    I den här världen?
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Sorgligt, nej! Men ja, bara I Himlen!

Varar något för alltid    I den här världen?

Varar något för alltid I den här världen, Ben?
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Whewph!...
Prata om att leka!
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Och den här är en annan kompis.
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Jag har blivit en vegetarisk hund
- cool hund, inte hot dog -

Och jag mediterar!
                 Den här bilden bevisar det.
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Jag är lycksalig.

Jag är lycksalig
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Jag ”oroar mig inte för de
små sakerna”

Och jag oroar mig inte för de stora sakerna.
Egentligen oroar jag mig inte alls.
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Tête-à-tête

122



Tre huvuden är bättre än en!
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Och över oss vakar ett ”vässad” huvud.
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Ett äpple om dagen, håller veterinären borta.
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Allt är bra under solen!

126



vems knä?

Gissa

127



Du har rätt!

128



129



Ledsen! Alla platser
är upptagna!

“Mig”? Kan du hitta?
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Du är inte högre än jag.
Försök inte, Ben Sötnos!

Kan du hitta mig ännu?
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Men jag tänkte

Efter det wad hände,

Kommer hon verkligen att 

behålla mig?

Det är min andra, tredje…

Och sista fristad? 

Jag menar, bryr du dig inte…

liksom om framtiden?

(en gång övergiven…)
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 “Vad är felet, Luck?”

Ingenting!

Jag är bara jagad 

av det förflutna!

(Det här är hur jag såg ut efter en månad av intensive vård)
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Om du älskar mig,

                 Gör mig vacker

Här! Här!
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Jag är vacker…

…mycket älskad.
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Se! vacker är jag!

Och jag är en stjärna!
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Yeh!
Det är jag,
Förstår du!
Jag är
så…älskad.

Ha! Ha! Det är mycket komiskt!

137



Tänk bara hur jag

såg förut.

Ännu mera fläckig

än det här.

Och jag var ”grå”

när jag kom!
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Ge mig min favorit boll!

Nu! okay, var så god
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Vet du hur det känns!

Att ha allt man önskar.
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Jag är älskad. Jag är säker på det.

142



(#1)

Den här bilden gillar jag inte. Den här är bättre alright.

Jag tycker inte om när mitt 

huvud var avskuret

i bilden #1 på den vänstra sidan!
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Livet har varit hårt I mitt förflutna.
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Men här är allt behaglig nu!
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Yeh! Det här är jag, Lucky.

Sex månader senare.

(Jag vet, jag kan inte heller känna igen mig själv)
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Det här är jag igen! Ännu lucky-er.

(Efter att ha den bästa tandläkaren, många veterinärer och frisören…)
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Och kärleken som får ditt hjärta att smälta!

     Till och med i mina drömmar känner jag fullständig lycka.

Kärleken som få ditt 
hjärta att smälta!
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Kärleken som få ditt 
hjärta att smälta!
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Jag kan inte minnas vem det var i röd!

150



 Jag älskar Kanada!
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Oh! Kanada! Jag älskar Kanada!

Kan du hjälpa att lägga min tunga tillbaka, yah?
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Vi stannade inte länge.

Tack Himmel!
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Jag vill inte minnas
Den frusna tiden någonsin.

Men bara för att fräscha upp din syn,
Räknar jag in några.

Vad händer med min tunga?
Jag kan inte rulla in den i munnen.

Den har aldrig frusit tidigare.
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Det var värd 
besväret!
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Vänta på mig!

Jag kommer!

Oh… tänk inte

Att det är en god idé!
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Nästan frame

Mamma!

Jag är inte gammal.

Det är den stora lunchen…

Det är…det är gravitationen!

Det är trapporna!

Lite hjälp

Skulle inte skada, Kompis!
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Well, Det var värd besväret!

                  Att bestiga viken som helst berg!
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Vi känner oss  
alltid bra, bra!
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Du vet att jag älskar det.
Tvinga mig inte att tiga!

OK. OK.

Snälla, snälla,
Kan jag få det nu!!!
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Ahhh……
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Yem yem!
Morötter som man tuggar ger dig smal.
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Jag tycker inte 
om det här
inte alls
…inte en bit

Vår är
min kudde??!
mitt täcke?
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Det är för “lågt-gräs”
för en Prince som jag!

Mama sade: 

“Meditatören är lycklig 

varhelst han är!”
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( Kan du se 7 avvikelser mellan de 2 bilderna?)
Om ja! Belöna dig själv med en Pudel!

Yeh Yeh! Men här skulle jag helst vara.
Skulle jag inte ye?

Kompisar natt och dag,
Vilar medan tiden rinner iväg.
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Nu är det mera som det! ”Avverka” bara inte det här!

Absolut i…

                     Zynzzz….

Jag kunde meditera stående!
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Och det här är bra för min själ!

Krama en hund och du kommer att veta.

Jag tror att också är en idébank,
men jag tror att jag inte vet vad jag ska tänka!
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Yeah! Vem har inte en dålig dag?
Men vi alltid känner oss bra bra!

Både i sommarens vind
och i Vinters Solstrålar.
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Det känns bekvämt
var som helst!
Verkligen.

En andlig 
utövare
som…en 

av samma nivå(!)
som jag
Eller högre
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Icke desto 

mindre,

är Hennes soffa

min soffa.

Hennes hus

ar mitt hus.
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Så länge som jag kan ligga i knäet,

 spelar ingen roll vem som är där!

  Jag bryr mig verkligen inte!

171



Titta på mig!

Jag van!
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Det spelar ingen roll vad alla säger.
Jag är alltid högst upp!
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Jag tycker om gruppfotografier!
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Speciellt när jag är nyklippt
Och med goda människor.
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Och en ny kompis, gissa vem?
(en vink: han skramlar )

Jag gömmer mig med honom
under ett roligt bord.

176
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Nej nej!

Jag ser lite ut som han (Albert),

Men vi är inte besläktade!

Inte den I.Q. delen i alla fall.

Eh, kanske tungan

…och huvudet när man är finklippt.
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Hon var också adopterad från en hund förvaring 

(samma som Lucky). Hon var blyg och reserverad 

från början, men hon är ok nu. Alla killar i huset 

älskar henne. Hon talar med hennes uttrycksfulla 

ögon. Hon älskar alla levande och andande 

människor, djur, också träd och liknande. Hon är 

älskande, lojal, skyddande och påklistrad.

Smeknamn: Princissa (varelse Sissy), Gordita 

(spanskt ord för Knubbig), Waggy (hon vaggar hela 

kroppen inte bara  stjärten), Caku (tidigare älskade 

att äta gecko)

Hon har ett sätt att hälsa mig som ingen annan 

hund gör. Om hon är ensam i mitt sovrum på 

natten och jag kommer in, uppträder hon som en 

skådespelare; hon böjer sitt huvud och böjer hennes 
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back, eller hoppar fram och back, höger och vänster 

lekfullt, and kastar hela sin kropp mot mig i sidled 

och håller på tills jag ber hennes sluta och klappar 

henne; då sitter hon och slickar mig överallt och 

rullar som andra hundar.

Jag kan faktiskt inte beskriva det bra, eftersom hon 

agerar som en människa som vet och avsiktligt och 

hon ”pratar” med sin kropp, med sina uttrycksfulla 

ögon som säger allt. Hon verkligen gör det!

En gång, var jag tyngd av smärta. Jag gröt i mitt 

sovrum och Happy var panikslagen! Hon sprang 

runt mig och grät tills jag slutade. Lucky kastade 

sig också på mina knän och gnällde. Och bägge låg 

vid min sida hela natten; de skulle inte lämna mig. 

Andra hundar också stod och hängde tätt intill 

mig!
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Jag också! Ser du…

          Jag mediterar “happy-ly.”
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184

och lappy-ly!

                 Vi “gruppmediterar” dagligen.



Livet är…
en sång.
en sång.

185

och lappy-ly!

                 Vi “gruppmediterar” dagligen.



Eller?
Är det det?

Vad är livet???

Jag hoppas livet fortsätter som det är.
              Kommer det?
                          Är det mitt permanenta hem? För alltid älskad?

186
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Som det är just nu,

            Livet är bra.

             Jag har kompisar

           Jag har kärlek…

Tillsammans, känner vi…Wofe!



188

Min nya Mamma älskar mig
                       säkert!
                                           Jag är mera säker
                   varje dag,
                               varje minut,
                                                                          varje UPPLEVELSE!



Jag är Lycklig.

Känner du inte igen mig?
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Jag är alltjämt…Happy ( inte ledsen!)
                 Jag bara poserar, spelar eftertänksam!

…Bara en bra skådespelerska!
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Oh! Kanada!

Mina tassar kände aldrig något liknande förut!
Vad är det det vita?
Det kom från ingenstans!
Igår, var det inte här!

191



Varför my häck känns också kall!
192



Jag tror att om jag stannar så här för länge,
                        Kommer jag bestämt att vara en staty!

Inte en “Happy” sådan.

Vår är ni killar?
         Det är inte ”roligt” längre!
              Skulle någon hämta min jacka?!
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Tillsammans värmer vi oss.

194



Du den väg, jag den här väg.

Låt oss se om snön
 Är mer vit på den andra sidan!
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Jag sitter som jag brukar!

Varför



197

Konstigt!

Im längre jag sitter,
Desto kallare det blir.

               Att ändra ställning
Hjälper inte heller!



198

Jag tror inte att det är en bra idé att sova här inatt.
Även om jag gräver ett djupare håll,

Eller täcker över mig själv med en filt av snö.



Hem är alltid den bästa platsen!
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Håller du inte med mig?

200
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    “Stör inte.”

“det är skrivet på dörren!”

zz
z
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Ingen plats?

Ok! Ok!
Jag lägger mig
Här nere.

Tro mig, jag är en knähund.
   Jag kommer att passa in!

Ser du?!
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Jag sade, att jag är en knähund.
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“Självklart, de är inte riktiga.”

“Vi kan inte lura riktiga djur här.”
   (Jag vet!)
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Säg: “V E G G I E ! ”

206



Yum!  

Kan vi dela?
         Att dela är att bry sig, sade Mamma!

207

Jag är en kosmopolit.
Jag är överallt.
Speciellt på den plats där man bjuder.



Här kan vi springa för alltid.

Jag är namnet ( Happy)!
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…Men vi kan inte springa för alltid!

209



Whewph…behöver ta mig en tupplur.

Har jag växt ifrån den här soffan,
Eller har den blivit mindre?
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Jag tycker om att vara ” tagen på en ridtur.”
Det är mindre tröttsam och energi sparande.
Vi alla har ingenting emot det!
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För sent!
De är alltid för snabba.

Bara att tacka dig, mamma!

Och jag kommer att 
     skydda dina drömmar.
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För sent!
De är alltid för snabba.

Jag vet att din kärlek är lika för oss alla.
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Men jag oroar mig.
Kan jag behålla Mamma för alltid?
Kan jag bo med henne för alltid?
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Vad har livet i framtiden för mig?
Och mitt flock?

Kommer någon överhuvudtaget att leva för alltid…?
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Bättre njuter jag
“nuet.”
Mamma sade Hon kommer att
definitivt ta mig Hem 
Till Himlen, där jag tillhör!

216



Yoo Hoo! Jag spionerar.

217



Daglig tandborstning.
Fint leende.

218



Och jag är snygg.

219



från två sidor!

Jag är fotogenisk

220



Jag tycker om frisk luft
och när solen skiner.
Det håller min solbränna 
vackert vid livet!
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I vilken ställning som helst,
Är jag alltid fin och lycklig!

Ok,
Jag kommer
att le.

Kan inte … …hålla … …mig vaken längre!
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Goody buddy,
kan du ägna mig lite uppmärksamhet?

Eller är skuggorna bara din intresse? 
            Säg åtminstone någonting trevligt!
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Jag kommer att göra 

vad som helst för

ett vegetariskt

grönt-ben

Vgetariskt ben
är en hunds
bästa vän.
Du kan ha alla diamanter,
Bara ge mig ”Benet.”
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Sängdags berättelse
är min favorit efter Greenie.

...Och vad hände sen
med Snövitt Prinsessa 
efter hon träffade sin charmiga Kung?

Jag vet, de levde
lyckliga alla sina dagar!
Eller?
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Anslut sig till mig, njut av naturen.
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Jag kommer just att bevisa att…

…gräset är verkligen grönare på den andra sidan.
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Reposing
eremit.
Hela världen
är mein.
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Gräset är finare där borta.
Men jag är cooler här.

Jag? Nej…o…
Jag är inte fet!
Det är bara den svarte
Han är för mager!
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Du van, Ben!

Yeh! Det kääns bra att vinna, jag vet.

230



Wow! Ben, det är en lycklig sago “svans” som du berättade.

231



Vår är alla?
Kom tillbaka!
Lämna mig inte 
alldeles ensam.
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Får jag kissa honom?

Wof! Han tycker om mig!

233



Vakna vakna

234



Wr…Måste jag?
Är det redan lunch tid?

Har jag drömt allt det här?

235



HERMIT

237

Ingen ville ha denna Australian Shepherd 

därför att han kräks ofta och äter mycket hela 

tiden. Han var sex månader gammal när han 

pressades in i en rund bur som var för liten 

för honom att vända sig i ens! När jag fick 

honom var han blyg och rädd för människor, 

men han är OK nu. Han är kärleksfull, lojal, 

beskyddande och klängig. 

Smeknamn: Matberedaren, He He (flämtar 

ofta), Chip Ahoy (samma färg som chokladkex), 

Blå Rubin (röda ögon i ljuset asv en spotlight 

men blå i dagsljus), Hajpen.

Han är alltid upphetsad av att vara runt mig 

eller andra människor han känner. Han ser 
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dig beundrande, kärleksfullt in i ögonen när du 

gossar med honom, som om inget annat i världen, 

annat än du existerar. Du känner dig så älskad, 

så speciell. 

Han är snäll mot andra hundar men litar inte på 

alla människor. Om han är med mig så accepterar 

han andra människor men han backar om folk 

kommer mot honom. Han gömmer sig bakom mig 

och visar inga tecken på att vilja umgås. Men 

om han vet att du är en vän eller en i familjen 

kommer han att älska dig som ingen annan. 

Fast han är kärleksfull mot andra hundar, om 

det är dragkamp kommer han alltid att vinna. 

Han fångar alltid tennisbollen först, på marken 
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eller i luften; även om Goody får bollen eller 

leksakerna så kommer han att ta dem ur munnen 

på Goody – vänligt men bestämt, alltid en 

vinnare!

Han älskar att sitta vid mina fötter och sitter 

hellre där än går till en mjuk säng oavsett hur 

obekväm marken under är. Nåja, de flesta av 

mina hundar är sådana! Klängiga!

Om människor hängav sig åt Gud på det här 

sättet skulle de nå himlen helt säkert!
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Försök inte att gå 
genom denna port 
utan tillstånd!
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Även om jag ser snäll ut.



242
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Visst gör jag?



244

Faktiskt 
trodde jag aldrig 

att jag kunde bli en sjöman.
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Och att simma. . .

tröttar ut dig!



?
?
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Goody, hörde du något ljud?
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Aha! De vill att vi ska ro 
över dem!

Det var lite skryt.



och den härlig!

248

Jag är längst!
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Ah, jag vet inte heller men 
jag ser i alla fall ut som en 
modell, tycker jag. 

påminner jag dig om?

Vilken berömd hundmodell
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Jag tror att jag skulle kunna 

ha en glamorös karriär 

som vakt, eller

genom att 

spela lejon 

eller, som spöke!
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Äsch! 
Någon som vill ha ett 
underbart gossedjur?
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Kanske... bara kanske...

var jag en tiger i mitt förra liv!

Eller möjligen en voff.
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Nej... en varg!



254

Finns det ett 
liv efter döden? 
Varför är jag här?

Är det möjligt att behålla min 
husse och matte i flera liv? 
(Jag älskar dem så mycket!)
Jag vill inte förlora dem!
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Jag försöker sitta, i stilla meditation.
Men mitt hjärta vandrar 
i alla riktningar!

Vem kan ge mig svaren för 
allt som varit och allt som 
kommer?
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Inget är bättre än ensamhet!
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Jag skulle kunna stanna här... för alltid.

Mästaren sa: ”Meditation löser alla problem”.
(Nåja, jag har inga! Matte tog dem alla.)
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Men vänta...
     Varifrån kom jag ?

?
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Jag tror jag gått vilse!...

Det börjar bli mörkt 
snabbt här i skogen.

Var är jag?



Hjälp!

260



Hjälp!

261

Mästare! Matte!   
                     Ta mig hem!
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Vad... i all världen... är detta?



263

OK, ta det  lugnt!
Låt mig se...

Det ser ut som sand,
Men det känns inte som sand!
Det fastnar i ens tassar, och 
fryser dem allihop!

Fast jag... mår bra i alla fall!
Det är friskt och kallt...
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Vi tar och springer ikapp, Ben!

Hoppsan!
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Gymnastik håller en varm...
He, he... för varm!

Ho! Ho... jag... har... fått 
nog... ska jag... säga dig!



?
?
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ska man kunna meditera  

i snön?



liksom till.

liksom till.liksom till.
267

Det är kallt helt klart.

               Men jag slumrar liksom   t i l l.

Jag tror att jag 
bara ska försöka...

De säger att kylan håller en 
vaken under meditationen



O!O! “Det finns  inget so
m är som hemma”
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Det är inte bara ett hem,
det är Himlen för mig! 

O! “Det finns  inget so
m är som hemma”

269



270



271



272

Kan du hitta fyra skillnader på dem 
här två Shepherdarna på bilderna?
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I så fall, belöna dig själv med en liknande 
från närmaste hem för övergivna hundar.
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Jag är frestad att smaka lite av dem här 
medan de är upptagna.



 GiSSA ??

?

275

Vi tog dem från grönsaksskålen 
i  köket,  a l lt id.  Ingen sade 
någonsin nåt!

vem som äter vad?

(SVArET: på nästa sida)
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Nu smaskar jag på en rå potatis!

Aha, du tog mig på bar gärning. 
Men potatisen är borta. Finns inga 
bevis (jag och Lucky har ätit upp den).

Men moroten... tja, 
det är den tredje.
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Egentligen älskar jag dig Goody!

Jag älskar dig också Her.  
Och din skugga.

Trots att vi är så olika.
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Hej! Kamera!
Har du någonsin sett en 
blåögd Australian Shepherd 
förut?

Spring själv du Goody, 
jag ska bara ta en paus.

He! He! He!
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Det är knepigt med trappan!
Vem som än gjorde den 
tänkte inte på hundar

Men om ”Matte Mamma” är 
där uppe så klättrar jag upp.
—Hm, kan jag verkligen?
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Wow, jag klarade det!

Be en bön!
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De också!



282

Det blir lite trångt här till lunch, eller hur?

Du har rätt, vi behöver lite plats.
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”Attans, jag önskar  
jag var 15 kilo lättare...”



284

Vad dricker Happy för något?

Låt oss ta reda på det omedelbart!
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Det är kö...

Men det är värt det.  
Jag får det som är kvar av  
      nötterna!



286

Go d natt sagan…



287

Go d natt sagan…
är den bästa sagostunden.
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OK, så var ska Matte sova inatt?
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"Matte, du är välkommen  
i min säng!" 
(det är egentligen hennes säng).



290

Jag tror det är bäst jag går...
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... och lägger mig tillrätta på golvet. Tack så mycket!
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Goody

Han kurade i en liten fyrkantig bur, kunde inte röra sig, 
benig, var tvungen att äta sitt eget bajs. Klar för att bli 
utkastad, utan mat! Mycket sjuk när han först kom, satt i 
inomhuskarantän i två månader. OK nu. Älskar skuggor, 
dygnet runt, hela tiden. Han är kärleksfull, lojal, beskyddande 
och klängig. Älskar att bli ”kramad”, och ”bråkar” med dig så 
att du gosar med honom när han behöver det! Om han inte får 
det gosset han vill ha kommer han att vänta ”för evigt” i eller 
under ditt knä. 

Smeknamn: Skuggjägaren, Samurajen, Mediet, Drägo (tigger 
inte om mat, bara dräglar på avstånd).

Han är en gentleman gentemot familjemedlemmar, skäller aldrig 
tillbaks åt ”storebror” Benny, låter alltid Hermit ta det han vill 
ha, även ur sin egen mun, och tävlar inte med någon om mat 
eller leksaker. Men han välkomnar alltid vem som helst från den 
mänskliga delen av familjen med nån slags gåva, även då dina 
egna toff or, din kudde, din telefon eller din fjärrkontroll, fyllda 
med hans drägel och hans kärlek. Han är mycket känslig för 
människors energi och beter sig därefter, inte alltid smickrande 
för den personen. Kanske är alla Rotweilers likadana. Men han 
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är en älskling när det gäller att älska och att bli älskad. Han 
besvärar dig aldrig utan leker tyst med sin egen skugga, eller 
trädets. Han morrar lite med sina egna leksaker och vill ha din 
kärlek då och då – och han ger sig inte förrän han får den!

Men han kommer att hålla sig borta från dig om du verkligen 
behöver vara ensam. 

Han är en machotyp men en rar sådan!
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Vi är definitivt inte rasister!
Vi är dem bästa kompisar som 
nånsin funnits.
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Ja! Jaga skuggor! Är en 
skuggjagare!

Kan du gissa vad min 
favorit hobby är? 
(tips: det har något med 
ficklampor att göra)

Belöna dig själv genom att krama 
dina hundar och få pussar av dem.

Om du inte har en hund och har 
råd att adoptera en, kör i vind och 
var min hjälte! 
                    Bravo!
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Jag Är en  
sKuggJÄgare

InsIDa uT

V
ar

t t
ar

 sk
ug

ga
n 

vä
ge

n?

Posera!
Ordna till!
Fånga!

?
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Bra kompisar!

Kärleken tittar åt samma håll!

298

Vi är...



”Lämna 
     mig 
   ifred...
     i skuggan!”

”Med all skönhet som finns i naturen 

så är du bara fixerad vid skuggor!”
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gott om skugga under träden

Men det tär på mig.
Varför måste det vara sommar?
Hettan verkar vara för evigt!
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Det är mysigt 
att stanna vid 
din sida: 

älskande!

att jaga skuggor 
kan vara tröttande
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Kan jag vaka 
medan du tar 
en tupplur?

Ja,  
naturligtvis, 
älskade kompis!
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Mästaren har sagt att det  “är en god egenskap att dela med sig.”
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gissa varför jag har ett så perfekt leende?

svar:
 Jag borstar mina tänder 
varje dag. Helt ärligt!
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skugga någon?
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Jag älskar 
skuggor i huset

Jag älskar friheten när jag är 
ute och spatserar. 
Härligt!

Men 
varifrån kommer jag 
och 
vart är jag på väg???
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För tillfället går jag dit hon går.
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Vad betyder det: ”Le!”?

så... här?

OK, OK,  
jag fattar – 
stort smajl!

1 

2 

3 

4

eller... så här?
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Jag ser läskig ut, eller hur? (Den där fotografen!)

OK, jag gömmer huggtänderna.

4
309
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glöm det där med ”omelett”. 
Jag tänker inte visa tänderna den här gången. 
Du fick mig att se läskig ut på förra fotot.
Jag hatar det jätte mycket!
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Har du plåtat färdigt snart?
en valp vill bara slappna av och ta det lugnt.
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Det här trädet lever.
Det där trädet är dött.
Vilken förgänglig scen
Jag hamnat i.
Hur jag längtar efter något
som verkligen varar!
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Bah!
 Jag bryr mig inte!

314



ser du några skuggor Hermit?

Jag ser min egen!
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Hermit min kompis, 
 kan du vifta med huvudet hit och dit, 
            jag vill leka med din skugga. OK, Her?
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Ibland känner jag det som att man är helt ensam.

Det är 
skönt... 

att ha någon:
sann vänskap. 
att bevara.
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Funderare jag 
här är bra!
För att jaga skuggar.

Jag letar efter en 
dolt, svalt hörna.
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Jag tror jag är ”säker”. Ingen 
kommer att hitta mig här och få 

mig att ”gå i gräset” idag.

Dom ”hittade” 
     mig och här är jag! 
     Tillbaka hemma igen.



Det är inte bara det ”gröna benet”. 

Det är kärleken som det ges med!

Jag är säker Matte, att det är vad det är!

“OK! OK!  du vann! 
Jag är omringad!”
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ett grönt ben i utbyte 
mot hennes frihet. 
Och för min del... mums, 
mums...
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Bara ett grönt 
ben till och så ska 
jag uppföra mig!
snälla Matte!



Ä
r jag

 in
te

 g
u

llig
?

Är jag inte gullig?
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Vad tycker ni?
ska jag?
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Men jag måste erkänna: 
 Det är skönt att vara hemma!...

…och med sina vänner.

ser ni vad jag menar?
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Jag är ensam...
…Inte längre!

…Och en soffa är bra för själen, 
dessutom... 

…fattar jag inte varför jag ska åka 
och bo i Himalaya!...

325



Och med 
min bästa 

kompis.
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ah, men det är värt 
besväret.

Är jag lite för tung 
eller?
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Hur fångar jag denna  
högmodiga skugga?

Det är för högt.
       Jag önskar att jag hade en stege.
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Mattes doft

när Matte inte är hemma i alla fall.
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allt är en illusion, 
 men det är fasligt kallt!
    Vad nu? Det snöar... 
   redan! 
          Jisses!
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Vilket väder!
 sol och snö på en gång!
  Förvirrar denna skugga jag har.
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Det känns konstigt 
att stå här.

332



Jag sjunker till och med!
 Det är inte kvicksand,     
     eller hur?

Jag måste tänka ut något fort! 

Hm, vad skulle 
Mästaren ha gjort i 
den här situationen?
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Det är bäst att börja gå.

Men vart ska 
jag gå. Det är 
snö överallt.
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Jag fattar inte hur yogisarna kan meditera i Himalaya!
en del har inte ens några kläder. Mästaren sa att de kallas för ”naga” 
men om jag stannar här

länge till blir jag kanske en ”nada”!

! ! !
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Jag tycker nog ändå att en varm jacka

aldrig kan skada en yogi, …

           allra helst inte mig!...
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Boyo

Boyo (Bobo) är från Ungern. I början var han 

cool, reserverad och rädd. Han tycker om hörn 

och är rädd för åskan. Han kom genast fram 

för att kyssa mig första gången han såg mig. 

Han mår bra för närvarande. Han älskar att 

sova i mitt rum (ja, det gör de alla). Han är mer 

välbyggd nu. Till en början såg han lite underlig 

ut, som om hans huvud ”simmade” ovanpå hans 

kropp (för mager och oproportionerlig). Hans 

bleka kappa kunde synas genom hans skinn 

(och detta var på vintern då det var under 

-30grader)
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Han är OK nu. Han är kärleksfull, lojal, 

beskyddande och klängig!

Boyo är älskvärd och uppskattande, men 

fortfarande rädd för åskan. Varje gång åskan 

går springer han in för att ta skydd i mitt rum 

och äter inte mer den dagen, även om det som 

serveras är hans favorit mat! Jag kan inte ens 

föreställa mig hur han har känt det tidigare 

utan skydd!

Han älskar att ligga vid min sida, så nära det 

bara går, även om det betyder att han måste 

lämna sin älskade soffa, säng eller mysiga filt. 
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Han är en riktig gentleman som ofta låter sin 

väninna Lady få äta sig mätt först, eller...

... så delar han med henne även om det är hans 

favorit, ett grönt ben.

Oftast är han artig, tyst och absolut tillgiven 

gentemot människor. Men han kan spänna sina 

beniga muskler för att återställa ordningen om 

en ny hund i huset bråkar för mycket. 
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“För” 

340



Jag är Boyo (eller som min Matte  
kärleksfullt säger; ”Bo” eller ”Bobo”). Jag 
såg ut ungefär så här förut (jag minns inte 
exakt hur jag såg ut). Jag minns bara att 
det var kallt i skjulet, kedjan, samma frusna 
mat varje dag. Den tunna pälsen som 
knappt täckte min hud; huvudet som stack 
ut och verkade separerat från och större 
än min magra kropp. Det smutsiga hålet 
som inte kunde hålla regnet, vinden eller 
ens snön borta, och med temperaturer på 
under minus 30 grader.  
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“Efteråt”

Jag ser ut sa har nu.
. .
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Min päls blev tjockare, och f ck en annan lyster.
Min kropp f ck dem rätta proportionerna.
Mitt hjärta blev tillfredställt...
Min själ blev upphöjd.
Och jag älskar mitt liv.
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Vad sägs om
         en…slö…

frukost på sängen?

När man inte mår 
så bra när åskan 
går där ute!
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Jag är färdig.  Vatten!

Jösses, servicen är slö 
på det här stället idag!
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Det här är min 

människovän

Och min karlek!
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Det här är min trädgård (delar med andra men den är min) 

Och min kompis, svart men snäll!
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Älskar du inte   bara det här vädret?
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Men... 
jag är inte van vid 
att vara utomhus 
längre.

Älskar du inte   bara det här vädret?

Fattar inte hur jag överlevde ungerska vintrar 
med bara himlen 
som mitt tak hela tiden!

Jag har  
glömt hur snö ser ut,  
hur is känns...
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Jag trivs inte ute, 
inte för länge.

Jag älskar mitt hem.
Jag älskar min soffa.
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Ni kan sjalva se varfor!..
..
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Jag älskar min matta.
Jag älskar allt som finns.

Och utsökta godsaker.

Och vänskap.
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Och den här uppmärksamheten, 
      den här värmen från ett hem.
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Japp!  
Jag är 
lycklig nu.

Låt er inte luras. Jag känner mig inte ensam.
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Särskilt när det 
regnar och åskan går. 
Jag är rädd och 
traumatiserad av
dåligt väder. 
Jag är känslig! 
Ingen förstår 
(men Matte bryr sig 
om Boyo!)

Men som sagt, 
jag gillar inte att 
vara utomhus för 
länge.

Hemma! 
     det är Himlen.
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Jag har alltid
gott sällskap

Jag har alltid
gott sällskap
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Det här är mitt  hem
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Och vid det här laget 
vet ni säkert att det
att vara älskad
är det bästa som finns i världen.
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PomPom!
Skulle det vara möjligt 

att du är färdig med det gröna benet?

360



...Jag bara frågar...
Jag visste att du skulle säga nej.
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Meditera? 

Z
Z

ZZZZZ
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Meditera? Meditera?  
            Vi gör på vårt sätt!
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Jag föredrar soffan!

Där, där! 
 Detta är vad jag betyder.
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Det är klass på det här! 
Varmt och snyggt tryck.

Jag skulle tro det är dyrt.
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Men Matte sade 
att det är bättre 
att meditera  
på golvet

Så man 
inte faller 
för långt ifall... 
(ni vet!)
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Har aldrig haft ett sånt 
här täcke förut
 i mitt liv!

Det har samma färg 
som snö. 
Men så varmt det är! 
Jag uppskattar 
det faktiskt. 
Tack Matte!
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Ändå, jag undrar  
om någon 

nånsin blivit Buddha 

genom att sitta på en soffa?  
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nånsin blivit Buddha 

genom att sitta på en soffa?  
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Jag gillar att gömma mig ibland.
Från åskhimlen. 
O så rädd jag brukade vara 
utan någonstans att gömma mig!
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Nu kan ingen hitta mig.
(Inte helt säker!)

Men det är svalt och säkert!
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Himmelriket 

pa jorden!

Och vi har en riktig eldstad 
som tänds på vintern. 
Vi sitter alla runt den. 
O, det är Himmelriket på jorden!

Men ibland låter jag Happy (ibland) 

     låna mitt 
     hemliga 
  gömställe 
                             (på lån).
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Lady

Lady är en stark, känslosam tyrann! Hon är 

från Ungern där hon var smutsig, med matt och 

tilltrasslat hår. Hon är OK nu. Hon är lojal, 

kärleksfull, beskyddande och klängig.

När vi träffades för första gången sade jag till 

Lady att sitta men hon ignorerade min begäran 

och gick sin väg. 

Men sedan vi börjat sova tillsammans i min 

husvagn har hon blivit mer samarbetsvillig. 

Nu sitter hon tyst och väntar varje gång hon 

ser mig på att jag ska kela med henne, ge henne 

godis, och säga ”Duktig flicka!”, utan att bli 

uppmanad!
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Oavsett hur bråkiga och stökiga de andra 

hundarna är så sitter hon stilla och tyst med 

attityden hos en ”duktig f icka”.

Jag bara måste krama henne varje gång. Hon är 

underbar, särskilt när hon sitter så där. Trots 

sin tuffhet så spinner hon som en kattunge 

när jag kelar med henne. Med alla fyra uppåt 

eller inte (?), och mycket respektfull inför mina 

uppmaningar nu. Jag älskar den här flickan. 

Kallar henne min Prinsessa, min Kaka, min 

Choklad (hon är chokladfärgad). Hon är så lätt 

att älska!

Hon har blivit så tam, så mycket lugnare för 

varje dag som gått att man inte bara kan något 

annat än att älska henne så mycket!
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Lady:  Kapten Krokben.
Lyfter på benet, skuffar som killar.
Är inte rädd för något 
eller någon! Hon ser rar ut, 

men hon är tuff.
Bråka inte med henne.
Håll dig borta… helst.

Jag är Lady från Ungern. 
Trevligt att råkas Buddy!
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Vad? Det här är det bästa leende du       
          

           får av mig

        
              faktiskt! 

        
             Jag har aldrig lett mot       

          
   en kamera förut!

        
       Jag ler aldrig.

Det vill sä
ga, så var det tills jag träffade ”Mamma”.

    
    D

u minns hur jag var förr, eller hur?

Ba

ra 
för att fr

iska upp ditt minne, kolla på nästa sida!
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Jag tycker inte om snö, särskilt i Ungern.Det var alltid kallt på vintern (kan bli minus 30 grader)

Det vill sä
ga, så var det tills jag träffade ”Mamma”.

Ba

ra 
för att fr

iska upp ditt minne, kolla på nästa sida!

377

Så här såg jag nästan ut förut, 
Bortsett från det långa, matta, stinkande håret!
Ett hår som aldrig träffade en frisör.
Och mitt vänstra öga är skadat för evigt.
Varje gång ”Mamma” tittar på det 
känner hon ett styng i bröstet.



Jag älskar att vara inomhus.

Jag älskar att vara utomhus. 
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Jag älskar 
människors 
mjuka 
handlag.

Jag älskar 
själva 
kärleken!

Jag 
älskar 
själva 
kärleken!

379



Jag älskar att 
bli masserad.

Nej, jag är 
inte död. 
Jag njuter 
bara.
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Livet är ”voff” 
i alla fall!

Inne

eller ute
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Det är 
som

i Hemlen.

Smakar 
som Himlen 
i alla fall 
(hundars)
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Matte, 

kan 

jag få 

mer?

Visst, kärlek 
är bättre 

Men, alltså…

gröna ben  

är jättebra!

än 
inget.
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Livet är så 

”voff” som 

du själv…

… gör det 

till tror jag!
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Ha! Jag kan lyfta mitt ben lika 
högt som ni hannar kan!
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Jag är inte lägre än någon pojke!

386

Vad de gör, kan jag.



Jag, Lady, deklarerar att jag tagit kontroll över alla den manliga delen av befolkningen här, börjar med dig!

387



Livet är så totalt “cool.”

388



Cool…som inomhus 
på ett jordgolv!
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En konversation med hundEn konversation med hund
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Jag älskar mina godisar.
Jag älskar mitt hus.

Jag älskar min dam,
                   och hon älskar mig! 
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Jag älskar min trädgård.
Jag älskar naturen.
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Jag älskar allt detta.
     Vem skulle inte göra det? Och mer…

Jag lever lycklig i alla 
mina dagar.
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Pomas

395

Pomas kom från Ungern. Han var skygg, 

reserverad och blev lätt dominerad av andra 

större hundar. Inte längre! Han är stark och 

självsäker nu. Han morrar tillbaks till en 

mobbare, oavsett storlek. 

Han är kärleksfull, lojal, beskyddande och 

klängig. Om han vill ha en ”kram” kommer han 

tyst och lägger huvudet i ditt knä!

Smeknamn: PomPom, Genty, Gossepojken.

Pomas är den tystaste av alla mina hundar 

och är en liten älskling! Han är inte till något 

besvär, alltid nöjd och ger bara kärlek till alla 

han möter. 
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Då och då, när han ser en chans, kommer han 

tyst till mig och lägger försiktigt huvudet i mitt 

knä för att bli ”tankad” med kärlek, men går 

om andra hundar kommer för samma sak. 

Ä v e n  o m  h a n  o c h  B o y o  h a d e  n å g r a  

machokonflikter förut så visar han alltid 

kärlek till Boyo genom att hälsa på honom, 

rulla över på rygg och kyssa honom på nosen. 

Och naturligtvis avgudar han människor. Alla 

människor är hans vänner – absolut ingen 

tvekan i hans sinne angående att en människa 

ska älskas och dyrkas. Hans motto: Lev och låt 

leva!
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Undrar hur jag överlevde 
under dem där kalla tiderna!  

Jag är Pomas (som kärleksfullt kallas för ”Pomy” eller ”PomPom” av Matte). 

Jag ser bättre ut i verkligheten. Det är fotot som får mig att se ut  
som ett får! Men… jag såg värre ut innan Matte tog in mig. Jag hade 
smutsig och matt päls och våta kalla fötter efter att ha stått ute i kylan 
hela dagarna under vintern. 

Så jag klättrade ofta upp på Boyos hundkojas tak för att få några torra 
sekunder. Mitt öppna hundtält till skydd gjorde aldrig någon skillnad  
vad gäller ute temperaturen, särskilt inte på vintern, när det kunde vara 
minus 30 grader kallt!
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Undrar hur jag överlevde 
under dem där kalla tiderna!  

Jag sa till ”Mamma” när hon kom på besök och försökte bygga ett 
bättre ställe åt mig De ville alla hjälpa till med att bygga det. Men jag 
frös i alla fall hela dagen och ännu mer på natten.

Undrar hur jag kunde överleva under dem kalla tiderna. Jag svimmade 
på natten när det var för kallt. Och ännu värre, tidigare var jag 
fastkedjad hela tiden. Nästa grupp med människor var mycket 
trevligare, de tog loss mig så jag kunde röra mig fritt. 
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Men vintern är fortfarande 
kall här i Ungern. Jag bara 
hänger kvar!

Först sade de till Matte att 
”hundar är vana vid kylan” 
men faktum var att vi inte 
hade något val. 

Vi skulle ha vetat skillnaden 
om någon frågat. Efter ett 
par dagar kunde inte Matte 
stå ut så hon tog mig och 
två andra in till sitt ställe, en 
liten trailer som hon använde 
som sitt tillfälliga hem.
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Det var ett ställe för oss. Det fanns ett 
varmt element, nya sköna sängar, varmt 
vatten, och vi fick sova bredvid hennes lilla 
säng. Hon bad sina medhjälpare att tvätta 
oss med vinäger och fuktiga handdukar, 
och sen bära oss till hennes ställe. Hon 
välkomnade oss så varmt, vi kände oss 
älskade! Vi ville stanna för alltid. Hon gav 
oss det första målet varm mat vi fått i hela 
vårt liv!

Det var ett ställe för oss



403



404



Varje natt, efter sitt jobb, tog hon in oss och 

delade sin mat med oss, eller rostade tjocka 

skivor med bröd med smält smör på! Våra 

hjärtan smälte varje gång. Inget hade någonsin 

smakat så gott som smörat rostat bröd under 

kalla vinterkvällar!

Sen tog hon oss med sig vart hon än åkte. Vi 

blir bara bättre och bättre behandlade. Livet blir 

bara sötare!
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Och jag är för evigt lycklig. Ärren 
på min kropp har funnits där 
längre än jag ens kan minnas.

De syntes när jag hade blivit badat 
och fått pälsen klippt. När Matte 
först såg dem kramade hon mig 
hårt och grät.

Men jag sa att hon inte skulle vara orolig. 

Ärret i mitt hjärta har läkts för länge sen! 

Jag älskar att vara hennes hund.  

Jag är den lyckligaste vovven!
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Han förklarade 
budskapet att 
Matte är en stor 
Mästare 
Hon hade fem hundar innan vi möttes, 
men det spelar ingen roll för mig. Det 
finns kärlek nog åt alla. Dessutom, jag 
kommer bra överens med allihop, 
särskilt Rottwheilern Goody. Han 
är mycket upplyst och har lärt mig 
massor av saker. Vi kommunicerade 
redan innan vi träffades. Han 
förklarade budskapet för mig att 
Matte är en stor Mästare och att 
vi måste visa respekt. Hon är 
väldigt god mot djur och vi har 
tur som får vara med henne, 
för han saknade henne mycket 
men kunde inte träffa henne 
precis då. Han och fyra andra 
”räknade dagarna” tills de 
skulle få träffa henne igen.
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Jag kommer aldrig att 
glömma dem där första 
dagarna och nätterna 
med henne. Det känns 
fortfarande som igår! 
Vi älskar alla ”Mamma” 
väldigt mycket. Alltid!

Så nästa morgon samlades vi alla i en rad 

utanför hennes trailer för att hälsa henne. 

Hon var jätteglad över att få veta budskapet 

så väl som att få se oss och belönade oss 

med fina godisar från hennes fat!
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Nu,lever jag och mina vänner lyckligt med 

henne och dem andra hundarna. Vi får 

god varm mat varje dag, speciellt gjord för oss. Vi 

får vitaminer, godisar, varma sängar, mjuka, rena 

soffor, och en fin trädgård att ströva omkring i. 

Livet kunde inte vara bättre. Prisa Himlen för allt 

vi får njuta av. Jag önskar att andra hundar 
i världen kunde få ha det som vi, få 
njuta av kärlek och glädje.
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Om hon fortsätter  att mata oss!
414



Bäst jag ser upp 
med vikten!

Om hon fortsätter  att mata oss!
415



Vart ska’ru?

Bara “shoppa“ runt  

                                                   hörnet, eller?!
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Oroa dig inte, jag kommer 
tillbaks med några nylonben!

Motion är bra för dig – 
håller dig i form!
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Bry er inte om det… 
Bara sommarfrisyren.

418

Jag är fortfarande   
    samma gamla nya  
 mig, jag är Pomi!



OK, min häst!
Sade du ”kålare”?
Han är större, helt klart
Men jag är svartare!
Absolut inte rädd för typer som du!
Vill du försöka…
…utomhus?
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Och vem, är högre upp nu då?



Även om jag kallar honom blekfis, vitling, blekansikte… 
   så vi är vänner. 
         Ingen rasism oss hundar emellan.

Ska vi se vem som tuggar fortast ”blekfis”!
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Samma med den här snubben. 
Jag kallar honom bjässen, 
han kallar mig mörkis, 
men vi är vänner 
ändå!!
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Och livet är en hunds paradis. 

Vi äter, vi sover, vi leker 

under hennes vakande ögon. 
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Och vi kan stanna
med henne för evigt, 
tack gode Gud.  
Här är vi älskade, vi har det 
varmt och gott, vi är en flock, 
en grupp bortskämda 
hundkompisar!

425



Men jag betvivlar att du har en bättre historia 
att berätta än min. 

Jag lyssnar.

Jag lyssnar.
Jag lyssnar.
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Jag lyssnar.
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Som kedjad vakthund från Ungern var Hally Zolos 

granne. Det fanns ytterligare en hund i Hallys storlek 

men eftersom det var för kallt dog han. Hally är tuff 

och mobbar andra hundar men är snäll och rar mot 

människor. Han kan hoppa väldigt högt, även genom 

fönster och över en grind! Han är självutnämnd 

ledarhund och beter sig som en sådan, men han är helt 

ofarlig för människor. Han kommer inte bra överens 

med sin kompis Zolo, fast de kommer från samma 

bakgrund. Han är kärleksfull, lojal, beskyddande  

och klängig!

Smeknamn: Ryska rouletten (ryskt namn ”Hoppa 

mycket”), Hopp-o-ryck, Akrobaten, Gymmet (alla fyra 

har samma innebörd) , Toppy (gillar att klättra upp 

på andra hundar), Björne (ser ut som en björn. 

Men faktum är att Hally bara vill hjälpa till att 

behålla ordningen i huset. 

Hally
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Han vill beskydda människor från Zolo, rädd för att 

dennes vakthundsinstinkter kan bli aggressiva. Han 

vill lära Zolo att vara vänlig mot människor, även på 

egen risk!

Hally är en sann människovän – mycket märkvärdigt 

av en hund som varit kedjad dag och natt, vinter som 

sommar, på en ödslig bondgård som han var. 

Han älskar människornas värld, visar magen så fort 

någon är tillräckligt nära för att klia den, eller sträcker 

fram sina framtassar för att ”krama” dig på sitt eget 

söta sätt. Det går inte att motstå att älska honom djupt. 

Även om det verkar som han mobbar Zolo så älskar han 

honom väldigt mycket. Han gillar att ligga nära Zolo 

och slänger sig i sidled med hela sin vikt på Zolo varje 

gång de varit ifrån varandra (som när han kommit ett 

par sekunder före Zolo när de varit ute och nu väntar 

på att bli avtorkad innan han går tillbaks in i huset). 
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Det är jag, 
Hally
Högsta hönset Bland 
hundarna i Ungern,
Överlevande bland 
två hundar
Genom en hård vinter
En het sommar
Utan något skydd
Att söka
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Jag hade dåligt humör.

Om du hade varit fastkedjad i 

den kalla vintern och den heta 

sommaren och aldrig känt vare 

sig värme, omhändertagande eller 

kärlek under så lång tid, skulle 

inte du vara ilsken då med?

Jag kan vara ”snäll.”

De  är skönt at  
vara fri till slut.
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Eller hur?

Jag ser 
snäll ut.

Men försök 
komma förbi den 
här grinden!

Över min döda 
kropp!
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Som jag  
tränade  at  vara 

(skojar bara), 
vem skulle vara 

dum nog 
at  göra de  jobbe ... 

Vo  !

Ja
g ä

r f
or

tfa
ran

de vakten.
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Jag
 är verkligen snäll.

No??

Inte??
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Jag vill 
också bli 
”gosad”

Tit a, 
jag ler
(tja, de  här är min stil)

Såja! Såja! De  
är de  a jag 
pratar om!

El
ler

 så
dan

a h
är kramar! Åh!
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Jag har aldrig 
fåt  sådan här 
kärlek förut

El
ler

 så
dan

a h
är kramar! Åh!
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GuD!
Jag känner 
mig älskad!

Jag följer bara den här 
vägvisaren re ten av mit  liv.

464



ZZZ
Inomhus
       Mjukt  
   och 
       skönt!

Utomhus 
Soligt 
   och skönt
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Och en massa 
kompisar!

Och en ma  a 
leksaker,

Och en ma  a 
godisar! Oj, oj!
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De  kommer 
at  vara

Min tur 
nu!
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Har någon blivit Buddha ef er 
at  ha sut it under e   olivträd?

(Jag känner de  redan som om jag är 
  i Buddhas rike, du!)

(Jag tror, jag känner at  de  
    är möjligt.)

Eller medan 
  man rullat 
       på golve ?
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Vad händer?

K
an

sk
e 

va
r 

ja
g 

en
 b

jö
rn

 i 
et

t t
id

ig
ar

e 

Jag 
känner 
mig som 
en stor 
b örn.
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Ska jag försöka klät ra upp? 
”Nu?”

Jag minns på någo  sät  
at  jag klät rat i trän, 
någonstans, 
någon gång. 
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Hurså? Jag 
har varit 

på gymmet 
senaste 

tiden.

Någon mer som är akrobat?
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Ledsen att jag kallade dig 

Kan vi
               skaka ta  ,
                               f ed?...

                                 — “Kanske” —
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Säg de  kompis,

Jag är alpha hannen!
Storlek?
Spelar ingen roll!
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475

ÄLSKA DIN 
GRANNES 
HUND
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Älska din grannes hund



477
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Bella får en ny vinterskjorta, nya handstickade strumpor ( av mamma)

och en ny diet (Ha! Veggie! Det är bra för mig.)
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Epilogue

Boken kan endast beskriva en bråkdel av vad en 
enastående varelse en hund kan vara- bara hundägare 
vet om det.

Varje hund förtjänar en hel stor bok för att beskriva 
i detaljer hans liv och egenskaper. Men, sammantaget, 
hundar är mycket ädel släkte av levande varelser. 

Jag hoppas att läsarna njuter av någon inblick i de 
underbara sätt som de hundarna vandrar på Jorden med 
oss, och genom dem, kan bättre förstå andra varelser.

Jag vill att ni vet att vi (alla själar) valde att inkarnera i 
den fysiska sfären genom olika former. Men alla varelser 
är som vi. De är födda att leva ut deras liv, att bidra till 
ett färgat liv på den här planeten. Det tillkommer oss 
att vara deras goda med -invånare, med all vederbörlig 
respekt, fred and kärlek.

Om vi har vi fått möjlighet under vår livstid till en 
personlig relation med någon från djurens rike, kan vi 
skatta oss välsignade och ha tur!
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En eftermiddag i september år 2005, åkte Mästaren helikopter till en europeisk 
bondgård på landet där man födde upp grisar och andra djur men som sköttes 
dåligt och var extremt kaotisk och smutsig. I närheten av ingången fanns ett vakthus 
omgivet av stor, plan yta med betongväggar på sidorna, som tidigare hade använts 
till att magasinera gamla jordbruksmaskiner. Efter landningen klev Mästaren ur 
helikoptern och fick syn på två små hundar som var bundna i, två och en halv meter 
långa kedjor, och låg framför vakthuset.

För de högt upplysta Helgonen som verkligen förstår skapelsens verk, 
är ett ensamt liv i bergen, långt ifrån det världsliga livet, lycka och 
frihet från bekymmer. Likväl, väljer de här Helgonen ofta att fortsätta en 
världslig existens för att hjälpa till och vara ett exempel för kännande 
varelser. Således får vi ibland välsignelsen att få glimtar ur deras liv, 
deras upphöjda ord och gärningar och lära av dem. Följande är en sann 
historia skriven av en av Mästarens medhjälpare.

Den Högsta Mästaren Ching Hai  
en ojämförlig förebild med medkänsla för alla varelser.
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Ett foto från Mästarens 
första träff med Zolo, taget 
spontant av en assistent

Den begränsade ytan där hundarna kunde röra sig var täckt med smuts och på 
ena sidan fanns en gammal, fallfärdig hundkoja. Den andra sidan av ytan var fylld 
med hundens avföring som uppenbarligen funnits där i flera månader. Framför 
de stackars varelserna var en smutsig, plastflaska som var delad på mitten och 
inuti halvorna fanns illaluktande vatten och torrt bröd. Hundarna, som var av en 
europeisk långhårig sort, var i extremt dålig tillstånd, de var undernärda, smutsiga 
och stinkande av att ligga i sin egen avföring.

På motsatta sidan av detta område såg Mästaren och Hennes medhjälpare också två 
sneda väggar som lutade mot varandra och bildade en skyddad klyfta, och framför 
den låg en stor, korthårig hund som verkade vara en schäferblandning. Liksom de 
andra hundarna, var han också bunden av en kedja på tre meter. Men denna hund 
hade ingen HUNDKOJA som de andra, men den hade funnit en fristad i gapet 
mellan två betongväggar, båda sidorna var öppna så att vind och regn kunde blåsa 
in i hans bostad. Inuti gapet fanns bara smuts och lera, och liksom hos de andra, var 
denna hunds område täckt av smuts och avföring. Det var uppenbart att den tredje 
hunden, ändå endast gjorde sina behov i ett hörn på sitt område, för att hålla sig 
ren. Men tyvärr, drogs hans kedja alltid längs marken och spred 
smuts över hela området så han hade inget annat val, än att 
ligga ner i sin egen avföring.

Mästaren blev chockad och äcklades över det Hon såg och 
frågade omgående vem som ägde hundarna och varför 
de hölls under sådana inhumana villkor. Därefter 
ledde sympatin i hennes hjärta först henne till 
den största hunden och när hon närmade 
sig, viftade hans svans med glädje och en 
känsla av längtan och nyfikenhet. När 
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Mästaren kom och klappade honom, gav han henne genast sin tass på ett vänligt 
och snällt sätt. Och när Mästaren såg att han visade kärlek och medkänsla, började 
Hon gråta för djuret visade Henne vänlighet även fast människor hade behandlat 
honom så hjärtlöst. Mästaren gav sen all mat Hon hade, till hundarna och gav dem 
även friskt vatten.

Lantgården var övergiven och det var ingen som man kunde fråga om hundägarens 
identitet. I det ögonblicket bestämde sig Mästaren att något måste göras för att 
göra hundarnas liv bättre och även fast hon var oförberedd på en sådan situation 
och hade många andra viktiga ärenden att ta itu med, sköt Hon upp dem bara 
för att ha tid med dessa stackars varelser. Hon bad därefter alla sina medhjälpare 
att hämta all slags läcker mat till hundarna, inklusive olika sorter av vegetariska 
korvar, vegetarisk skinka, ekologisk vegetarisk hundmat, gröna veggie ben och 
hundkex och instruerade att de skulle få så mycket som de kunde äta. Hon bad 
då sin assistent att skriva ett brev till hundarnas ägare med en vädjan att de skulle 
bli väl omhändertagna och att de skulle befrias från sina kedjor minst en gång om 
dagen för att uträtta sina behov någon annanstans än där de bodde, så att de inte 
skulle behöva ligga i sin egen smuts. Hon sade också i brevet att om ägaren inte 
tyckte om hundarna, skulle han inte behålla dem utan istället ge dem till ett riktigt 
hundstall så att de skulle kunna finna att varmt och kärleksfullt hem.

Sedan, på Mästarens begäran, besökte assistenter hundarna flera gånger under 
följande månad, för att förse dem med ordentlig mat och vatten. Men vid varje 
besök såg de aldrig den som var ansvarig för deras vård och vakthuset var alltid tomt 
och låst. Den sista gången då assistenter kom för att mata hundarna, kom en äldre 
kvinna som arbetade på gården på cykel. De frågade henne om hundarnas herre 
och hon sa att de tillhörde ägaren till gården. Kvinnan förklarade också att ägaren 
aldrig släppte lös hundarna från sina kedjor, som Mästaren hade trott, eftersom han 
var rädd att om de var fria de skulle de springa till den närliggande byn och orsaka 
problem. Hon avslöjade vidare att förutom vatten och torrt bröd, fick hundarna 
ibland lite kött, men assistenten kunde inte se några spår av det. Damen lovade 
sedan att hon skulle överlämna Mästarens brev om ett bättre liv för hundarna, till 
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Fotona av Mästarens första
möte med ”Zolo” på lantgården,
tagna spontant av assistenter

deras ägare.

Månaderna gick och under tiden talade Mästaren om hundarna och hoppades att
ägaren hade lytt Hennes råd och uppträtt på ett mer humant sätt mot sina husdjur. 
När vintern kom och temperaturen började sjunka under noll, bad Mästaren 
sina assistenter att återigen besöka gården och kontrollera om hundarnas liv hade 
förändrats till det bättre och ge dem lite mat. Hon sade även att om hundar situation 
inte hade förbättrats i rimlig grad, skulle assistenter köpa dem av deras ägare.

När assistenterna kom till gården, blev de hemskt ledsna över att se att hundarnas 
liv inte hade blivit bättre utan snarare hade försämrats! Av de tre hundar som 
hade funnits tidigare, fanns bara två kvar, en av de små hundarna och den stora 
hunden. Den andra lilla hunden hade med största sannolikhet avlidit av hunger 
och kyla. Den återstående lilla hundens kedja var snurrad och bara en meter lång. 
Därför kunde han inte ens nå sin kalla, ruttna HUNDKOJA eller sin tomma, 
trasiga vattenbehållare och var mycket magrare och smutsigare än tidigare. Den 
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större hundens tillstånd hade inte heller förbättrats: Samma blåsiga betongväggar 
var fortfarande hans enda skydd och tyvärr, på grund av den senaste tidens kraftiga 
regn, hade klyftan där han bodde blivit ännu våtare och smutsigare. Och alldeles 
bredvid klyftan låg en ung, död, frusen gris, som mest troligt hade blivit lagd där så 
att hunden kunde mätta sin hunger. Men hunden hade inte rört detta lik utan åt i 
stället med glädje vegetarisk korv som skickades av Mästaren.

Sedan kunde assistenter lyckligtvis, efter att ha kontaktat ägaren, köpa hundarna, 
och de uppförde sig förvånansvärt bra i bilen på väg tillbaka. Den lilla vovven kröp 
till och med ihop i förarens knä! Sedan när Mästaren kallade en av assistenterna för 
att få reda på situationen med hundarna, grät Hon av glädje och lycka, och blev 
djupt rörd över att djuren äntligen hade fått ett knä att vila sina huvuden i och att 
de fick känna människors kärlek för första gången. 
 
Efter det, bad Mästaren att hundarna omedelbart skulle föras till den bästa veterinären 
i området för en komplett hälsokontroll. Och när veterinären undersökt djuren och 
tagit blodprov från den mindre hunden, drog han slutsatsen att med undantag 
för den ohälsa som orsakats av kyla och hunger, var hunden fri från sjukdomar. 
När de återvände hem, uppmanade Mästaren assistenter att ge den lilla hunden 
en ordentlig klippning och ett bad. Den större hunden hade inte samma tur. En 
stark, stickande lukt kom från hans hals och efter undersökning, insåg veterinären 
att hans plasthalsband, som var mycket stort, men också mycket tunt, hade skurit 

När Mästaren adopterat Hally
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in i halsen i det kalla vädret. Eftersom det alltid hade suttit på hundens hals och 
han ständigt var i rörelse, kunde såret aldrig läka. Dessutom rann vätska från hans 
öppna SKÄRSÅR ner på pälsen och ruttnade. Då gav veterinären omedelbart 
hunden narkos och opererade såret.

Nu, tack vare Mästarens hjälp, som kommit i grevens tid, var operationen lyckad, och 
det stora såret läkte. Under tiden har båda hundarna, enligt Mästarens instruktioner, 
fått en sund vegetarisk kost, rik på protein och vitaminer och har funnit nöje i att ta 

När Mästaren adopterat Zolo

en promenad fem gånger om dagen med sina 
mänskliga "skötare"! Också genom Mästarens 
kärleksfulla omsorg, vilar nu djuren i en ren, 
varm miljö på mjuka filtar och kuddar.

När Hon beskrev sin erfarenhet av hundar, sade 
Mästaren: "Jag kan inte ta hand om miljontals 
hundar runt om i världen, men de hundar som 
jag möter och som behöver hjälp, känner jag 
att jag måste ta hand om och hjälpa."

Genom Hennes kärleksfulla omsorg om två hjälplösa europeiska hundar, har 
Mästaren visat ett rörande, ädelt exempel på medkänsla som vi alla kan följa. Trots 
sitt fulltecknade schema och ständiga arbete, lyckas Hon ändå hjälpa kännande 
varelser som finns på en handsbredds avstånd från oss. När vår kärlekskraft är på 
den här nivån, kommer vi att kunna följa Hennes exempel och börjar känna att vår 
värld blir en bättre plats.
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Hälsosamma, Mysiga Hundkojor
Vår barmhärtiga Högsta Mästare Ching Hai tänker ständigt på olika 
sätt att förbättra livet för alla kännande varelser, inklusive djur. Efter 
hennes noggranna instruktioner har en serie hundkojor designats för 
att försäkra sig om att människans bästa vän får varma och mysiga 
hem. Var och en av dem otroligt välbyggda hundkojorna kan skryta 
med följande innehåll: en giftfri, solid trästruktur med väl avvägda 
dörrar som skyddar mot vind och regn, en rymlig veranda täckt 
med skyddande plexiglasmaterial, stoppat skummadrass golv av 
högsta kvalitet för högsta komfort, borttagbara fönster för bättre 
luftcirkulation under sommaren. Husen är också lätta att sätta ihop 
och rengöra. 

Även med dessa lyxiga boningar för våra hundvänner så påminner 
Mästaren Ching Hai oss ”ägare” om att alltid ta våra keldjur inomhus 
under sträng kyla eller extrem värme, eller på natten om man bor 
i farliga områden, så att hundarna inte faller offer för vilda djur 
eller tjuvar. Faktiskt, hundkojan ska bara vara till för att leka i under 
dagtid, om det behövs eller om man så önskar; hundar har det bättre 
inomhus hos sina ”ägare”.
( För mera information, v.g. besök vår webbsida: http://www.
godsdirectcontact.org.tw/eng/news/163/index2.htm, Holistic 
Animal Care section)

För att förbättra livet för alla kännande 
varelser, inklusive djur...
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Lyckliga vovven – Himmelska kläder och 
sovmadrasser för hundar
Också efter Mästarens medkännande instruktioner har den första serien 
av Lyckliga vovvens Himmelska kläder och sovmadrass designats. 
Dessa omfattar en bred sortiment av olika stilar för att möta dem olika 
behoven hos olika hundar. Hundkläderna är attraktiva till utseendet och 
praktiska med sin skyddande värme och ger människans mest lojala vän 
möjligheten att se snygg ut och hålla sig varm i kyligt väder.

(För mer information, v.g. besök vår webbsida: 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/167/index2.htm, 
Holistic Animal Care section)

Mat för en Frisk Hund
Under Mästarens kärleksfulla ledning har en hälsosam, nyttig 
och balanserad vegetarisk hundmat tagits fram för våra fyrbenta 
följeslagare. Denna produkt innehåller inga som helst animaliska 
produkter och har tagits fram exklusivt av näringsexperter. 
Med huvudingredienser som sojaprotein, majs, havre och 
andra sädesslag så är denna välbalanserade diet ett lättsmält 
och lätt att förbränna. Den ger hunden bättre tandhälsa, stärker 
immunsystemet och ger glansig päls, för att inte nämna en hög 
energinivå.

Omtänksam som hon är har Mästaren Ching Hai föreslagit att 
det är bättre att ge hundar färsk mat och att färdigmat kan lagras 
hemma som ett alternativ när det inte finns färsk mat att tillgå 
eller under jäktiga dagar.
(För mer information, v.g. besök vår webbsida: 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/175/index.htm)
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DVD 712  The Divine Intelligence of  Animals  
20010605  Florida Center, U.S.A. 

#714  Dogs Are Wonderful Beings
20010606  Florida Center, U.S.A.

DVD 718  Love is always good  
20010607  Florida Center, U.S.A. 

DVD 716  A Natural Way to Love God
20010608  Florida Center, U.S.A. 

#738  Simple Living (Master & Residents)
20010426, 20010501, 20010512, 20010521  Florida Center, U.S.A. 

DVD 711  The Hotel Called Life 
20010623 Fresno, California, U.S.A. 

#717  The Virtues Of  a Good Neighbor 
20010611 Florida Center, U.S.A. 

#730 To Communicate by Love 
20011225, 20011226  Florida Center, U.S.A. 
#733 To Live with Noble Purpose 
20010610 Florida Center, U.S.A. 
#734 The Touch of  a Master 
20011226~20011227 Florida Center, U.S.A. 

#740 Learning to Live in Harmony: Master’s Birthday Celebration 2002 
20020511 Florida Center, U.S.A. 

DVD 719 Overcoming Bad Habits 
20010609 Florida Center, U.S.A.  
#724 Sincerity and Purity of  Heart
20010612~20010616 Florida Center, U.S.A.

DVD 728 The Blessing of  a Loving Thought
20011226 Florida Center, U.S.A. 

#735 The Courage to Change 
20011228~20011230 Florida Center, U.S.A. 

DVD 755 The Laughing Saints
20030203 Florida Center, U.S.A. 

DVD 756 The Value of  Being Honest 
20030216, 20030218 Florida Center, U.S.A. 

DVD 771 A Youth's Passion
20060612

DVD 772 Laughing Through Life 
20060615

DVD 773 Unconditional Devotion 
20060612~20060707

DVD 780  The Dogs and the Birds in My Life

Närliggande Information
För mera information om att kommunicera med och vårda våra vänner djuren, 
tillsammans med Masters inspirerande berättelser om hennes andra speciella djur 
kompisar, v.g. referera till följande videokassetter och DVDs.
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The Spiritual Teachings by The Supreme Master Ching Hai
The Key of Immediate Enlightenment
A collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures. Available in Aulacese (1-15), Chinese (1-10), 
English (1-5), French (1), Finnish (1), German (1-2), Hungarian (1), Indonesian (1-5), Japanese (1-4), 
Korean (1-11), Mongolian (1,6), Portuguese (1-2), Polish (1-2), Spanish (1-3), Swedish (1), Thai (1-6), 
and Tibetan (1). 

The Key of Immediate Enlightenment – Questions and Answers
A collection of questions and answers from Master’s lectures. 
Available in Aulacese (1-4), Bulgarian, Chinese (1-3), Czech, English (1-2), French, German, 
Hungarian, Indonesian (1-3), Japanese, Korean (1-4), Portuguese, Polish, and Russian. 

The Key of Immediate Enlightenment – Special Edition/Seven-Day Retreat
A collection of Master’s lectures in1992 during a Seven-Day Retreat in San Di Mun, Formosa. 
Available in English and Aulacese. 

The Key of Immediate Enlightenment – Special Edition/1993 World Lecture Tour
 A six-volume collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures during the 1993 World Lecture 
Tour. Available in English and Chinese.

Letters Between Master and Spiritual Practitioners
Available in Aulacese (1-2), Chinese (1-3), English (1), Spanish (1)

Master Tells Stories
Available in Aulacese, Chinese, English, Japanese, Korean, Spanish, and Thai. 

Of God and Humans – Insights from Bible Stories 
Available in English and Chinese. 

God Takes Care of Everything – 
Illustrated Tales of Wisdom from The Supreme Master Ching Hai
Aulacese, Chinese, English, French, Japanese, and Korean.

The Supreme Master Ching Hai’s Enlightening Humor – Your Halo Is Too Tight! 
Available in Chinese and English.

Coloring Our Lives
 A collection of quotes and spiritual teachings by Master. Available in Chinese and English.

Secrets to Effortless Spiritual Practice
Available in Chinese and English.

God’s Direct Contact – The Way to Reach Peace
A collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures during Her 1999 European Lecture Tour. 
Available in English and Chinese.

I Have Come to Take You Home
Available in Arabic, Aulacese, Bulgarian, Czech, Chinese, English, French, German, Greek, 
Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Polish, Spanish, Turkish, Romanian, and Russian.

Living in the Golden Age series 
The Realization of Health – Returning to the Natural and Righteous Way of Living 
Collected excerpts from the lectures of Supreme Master Ching Hai.
Available in English and Chinese.
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Aphorisms
Gems of eternal wisdom from Master.
Available in English/Chinese, Spanish/Portuguese, French/German, and Korean. 

The Supreme Kitchen – International Vegetarian Cuisine
A collection of culinary delicacies from all parts of the world recommended by fellow practitioners. 
Available in English/Chinese, Aulacese, and Japanese.

The Supreme Kitchen – Home Taste Selections
Recipes in a bilingual edition: English /Chinese.

One World... of Peace through Music
A collection of interviews and musical compositions from the 1998 benef t concert at the Shrine 
Auditorium in Los Angeles, California. 
Trilingual edition: English/Aulacese/Chinese. 

S.M. Celestial Clothes
Available in bilingual edition: English/Chinese.

The Collection of Art Creations by The Supreme Master Ching Hai – Painting Series
Through the painting of an artist, the artist's inner Self is revealed. You will be deeply touched by the 
intense affection, childlike innocence and motherly love of the liberated One.
Available in English and Chinese.

The Dogs in My Life (1-2)
This two-volume book set of 500 pages is a fabulous real-life set of doggy tales published by Master 
about Her canine companions.
Available in English and Chinese.

The Birds in My Life
In this beautifully illustrated picture-story book, Master Ching Hai shows us the secret to unlocking 
the animals' inner world.
Available in English and Chinese.

I en rytmisk, meditativ klang, flödar orden i De ädla vilda 
djuren, graciöst genom bokens sidor, fulländade av de 

strålande fotona på Guds skapelse i vår natur. 

Skriven, fotograferad och sammansatt personligen av Högsta 
Mästaren Ching Hai, öppnar denna juvel dörren till en värld av 
unik skönhet. Kärleken som förmedlas är olik någon annan – 
full av värdighet och skönhet, samtidigt så djup och tålmodig 
som evigheten.

#1 Amazon Bästsäljande författare till  
“FÅGLARNA I MITT LIV”

Av Supreme Master Ching Hai

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

Best Seller

AMAZONE.COM

De ädla vilda djuren

1
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Poetry Collections by The Supreme Master Ching Hai

Living in the Golden Age series 
The Realization of Health – Returning to the Natural and Righteous Way of Living 
Collected excerpts from the lectures of Supreme Master Ching Hai.
Available in Aulacese, English and Chinese.

Aphorisms I
Gems of eternal wisdom from Master.
Available in English, Chinese, Spanish/Portuguese, French/German, and Korean. 

Aphorisms II Gems of eternal wisdom from Master.
Available in English, Chinese.

The Supreme Kitchen – International Vegan Cuisine
A collection of culinary delicacies from all parts of the world recommended by fellow practitioners. 
Available in English/Chinese, Aulacese, and Japanese.

The Supreme Kitchen – Home Taste Selections
Recipes in a bilingual edition: English/Chinese.

One World... of Peace through Music
A collection of interviews and musical compositions from the 1998 benefit concert at the Shrine 
Auditorium in Los Angeles, California. 
Trilingual edition: English/Aulacese/Chinese. 

A Collection of Art Creations by The Supreme Master Ching Hai – Painting Series
"Through the painting of an artist, the artist's inner Self is revealed. You will be deeply touched by 
the intense affection, childlike innocence and motherly love of the liberated One."
Available in English and Chinese.

S.M. Celestial Clothes Available in  English/Chinese.

The Dogs in My Life (1-2): This two-volume book set of 500 pages is a fabulous real-life set of 
doggy tales published by Master about Her canine companions. Available in Aulacese, Chinese, 
English, Japanese, Korean, Spanish, Polish and German.

The Birds in My Life: Available in Aulacese, Arabic, Chinese, English, French, German, Mongolian, 
Russian, Korean and Indonesian.

The Noble Wilds: Available in Aulacese, Chinese, English, Mongolian, Korean, French and German. 

Celestial Art: Available in Aulacese, Chinese, English

From Crisis to Peace: Available in Aulacese, Chinese, Dutch, English,French , Hungarian, Indonesian, 
Japaniese, Korean, Norwegian, Portuguese, Polish, Russian ,Romanian, Spanish, Swedish and Thai.

Thoughts on Life and Consciousness: A book written by Dr. Janez: Available in Chinese

Silent Tears
Available in Aulacese, Chinese, English, German, Filipino, French, Korean, Portuguese and Spanish.

Wu Tzu Poems Available in Aulacese, Chinese and English.

The Dream of a Butterfly Available in Aulacese, Chinese and English.

Traces of Previous Lives Available in Aulacese, Chinese and English. 

The Old Time  Available in Aulacese, Chinese and English.

Pebbles and Gold Available in Aulacese, Chinese and English. 

The Lost Memories  Available in Aulacese, Chinese and English. 

The Love of Centuries
A book of poems  Available in Aulacese, Chinese, English, 
French, German, Mongolian, Korean and Spanish

The Real Love   Available in Chinese and English. Also available as MP4.

Loving The Silent Tears

Available in Chinese and English. Also available as MP3, DVD and MP4.

Traces of Previous Lives  Available as MP3 in Aulacese (1-3)

A Path to Love Legends  Available as MP3 in Aulacese (1-3)

Beyond the Realm of Time Available as MP3, DVD and MP4 in Aulacese.

A Touch of Fragrance Available as MP3 in Aulacese.

That and This Day  Available as MP3 in Aulacese.

Dream in the Night  Available as MP3, DVD and MP4 in Aulacese.

T-L-C, Please Available as MP3 in Aulacese.

Please Keep Forever Available as MP3 in Aulacese.

Songs & Compositions of The Supreme Master Ching Hai 
Available as MP3, DVD and MP4 in Aulacese, Chinese and English.

The Song of Love
Supreme Master Ching Hai sings timeless songs. Available as MP4 in Aulacese and English.

Jeweled Verses
Song performance and poetry recitation in Aulacese by Supreme Master Ching Hai, written by renowned 
Aulacese poets. Available as MP3, DVD and MP4.

The Golden Lotus
Aulacese poetic songs available as MP3, DVD and MP4.

An Ancient Love
Poetry recital in Aulacese available as MP3, DVD and MP4.

 written by Master. 
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MP3s, DVDs and MP4s 
MP3, DVD and MP4 versions of The Supreme Master Ching Hai’s lectures, music and concerts 

are available in Arabic, Armenian, Aulacese, Bulgarian, Cambodian, Chinese, Croatian, Czech, 

Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, 

Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian,Polish, Portuguese, Romanian, 

Russian, Sinhalese, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish and Zulu. Catalog will be sent upon 

request. All direct inquiries are welcome.

Please visit our bookshop’s website to download our catalogue and summaries of the contents of 

Master’s latest publications: 

http://www.smchbooks.com/ (English and Chinese). 
http://www.theCelestialShop.com 

Eden Rules: http://www.edenrules.com (Chinese)

Or contact: 
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa

Tel: (886) 2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org 

Free Sample Booklet download
The Key of Immediate Enlightenment

(in 80 languages)
http://sb.godsdirectcontact.net/

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet/

Quan Yin WWW Sites 
God’s direct contact—The Supreme Master Ching Hai International Association’s global Internet: 

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

This portal provides a directory of links to Quan Yin Web sites in a variety of languages, as well as 
24-hour access to the TV program A Journey through Aesthetic Realms. You may also download 

multilingual editions of The Key of Immediate Enlightenment Sample Booklet, or download or 
subscribe to The Supreme Master Ching Hai News available in eBook or printable format, or simply 

browse the sites’ contents online.
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How to Contact US

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/

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

Book Department
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org
(You are welcome to join us in translating Master’s books into other languages.)

News Group
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org

Spiritual Information Desk
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org

Online Shops 
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com (English)
Eden Rules: http://www.edenrules.com (Chinese)

S.M. Celestial Co., Ltd.
E-mail:  smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.sm-cj.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/
http://www.lovingfood.com.tw/
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Skriven personligen av Supreme Master Ching Hai

Engelsk version tillänglig online på Amazon.co
http://www.amazon.com/dp/9866895149/ 

Genom hela den här vackert illustrerade boken Fåglarna i mitt liv, bjuder Den Högsta 
Mästaren Ching Hai in oss till att gå in i djurens inre värld. Med det menas att när vi 
älskar dem ovillkorligt så kommer de i gengäld att utan några reservationer öppna sina 
hjärtan för oss.

Det är en underbar bok där kärlek och harmoni flödar över varje sida. Den Högsta 
Mästaren Ching Hai hjälper oss att förstå att djuren har väldigt ädla och vackra själar. 
Vilken fantastisk bok! Djuren är människans goda vänner. Hoppas att alla kommer att 
läsa den här makalösa boken.

Den Högsta Mästaren Ching Hais DVD special upplaga, utgiven tillsammans med 
Hennes två böcker - Hundarna i Mitt Liv och Fåglarna i Mitt Liv.
 
Vill du veta hemligheten om inre kommunikation mellan Den Högsta Mästaren Ching 
Hai och Hennes älskade hundar och dyrbara papegojor? En ömsint, kärvänlig dialog 
med hjärtvärmande uppriktighet.
 
Den här 90 minuters filmen speglar den sanna kärleken och Den Högsta Mästaren 
Ching Hais lyckliga liv med Hennes 10 hundar och 23 papegojor.

AMAZON.COM   

Kingstone.com (Kinesiskt) BESTSELLER !
BESTSELLER ! #1

Tillägnat Jordens alla medinvånare

Få den levererad till din dörr och börja uppleva hur kärleken fl ödar över sidorna.

Hundarna i mitt liv

Hundarna och fåglarna i mitt liv
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Rekommendationer 
från 

Läsare Världen 
Runt

Rekommendationer från Läsare Världen Runt

Traditionell Kinesisk medicinsk doktor, Kina: Jag är så tacksam att Högsta 
Mästaren Ching Hai delade med världen de magiska, roliga historier mellan 
Henne och Hennes hundar. ”Hundarna i Mitt Liv” är en värdefull gåva Gud har 
gett oss. Den här boken har gett den mest meningsfulla tolkningen till uttrycket 
”Hunden är människans bästa vän.” Det har också höjt min egen kärlek för 
djur, och det får mig att inse att alla varelser har Buddha(Gud) Natur. Jag hop-
pas många människor kommer att få chansen att läsa den här boken och få nytta 
av den.

Ku Min, Chef Sekreterare, Utbildning och Kultur Lagstiftande Kommitten 
Yuan, Formosa (Taiwan): Den här boken berättar om hur dessa hemlösa hun-
dar blev förvandlade till söta, aktiva djur under den kärleksfyllda vården från 
Högsta Mästaren Ching Hai.
Varje bild är ett uttryck av Mästaren Ching Hai’s andlighet och kärlek. Hon har 
hjälpt ta fram magisk gemenskap hos olika livsformer.

Lin Hsu Wen Er, VD, Vegetariska Planeten, Formosa (Taiwan): Djur är re-
flektioner av människor. I djupet av deras ögon, vi kan se vår egen själ. Om vi är 
villiga att titta in i djuren, vi kommer att finna hos dem skratt, tårar, ren kärlek 
och visdomens ljus.  

C. R. Lai, Artist, Formosa(Taiwan): Genom varma, kärleksfyllda bilder och 
humoristiska ord, Mästaren Ching Hai delar med oss hennes dagliga liv med tio 
”ädla själar.” Alla hund och katt älskare kan relatera till utstrålningen av kärlek 
från dessa foton och ord. Jag uppriktigt hoppas bönen uppfylls i den här boken, 
att”… våra vänner, söta djur, vare sig på land, i luften eller i havet… de skall 
vara älskade, skyddade och uppskattade, precis som vi önskar vårt eget liv. 

Byung Hui Lee, antik konst specialist, Chef av Baeknyun Galleriet, Sydko-
rea: När jag såg hundarnas kärleksfulla ögon, Jag tänkte vi borde älska dem 
lika som våra vänner, som dem är jämlika som människor.  

Hui Youn Hong, romanförfattare, Sydkorea: I några bilder, jag känner kär-
leken viska,med andra, jag känner en mor skickar tillgiven kärlek till sina barn, 
och i andra, jag känner känslan av tapperhet som djur har, som ” jag kommer 
att beskydda den här ädla kvinnan vad som än händer!” man ser hundarna pra-
tar med författaren, du känner, Åh! De har sina egna själar.”    
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”Hundarna i Mitt Liv” Globala Läsares Kommentarer från 
Amazon.com

*****” Bästa boken någonsin”
Lily P:
Hundarna i Mitt Liv av Högsta Mästaren Ching Hai är en fantastisk bok. Min 
make och jag, vi båda njöt och beundrade den ovillkorliga kärlek och upply-
ftande känslan från Högsta Mästaren Ching Hai och hennes hundar. Dessa 
berättelser lär oss mycket om osjälvisk hjälp och en högre nivå av kärlek.

****** Mest-ägda böckerna i den här eran” 
Chia Mui - Singapore:
Högsta Mästaren Ching Hai har igen lärt oss stor Kärlek genom dessa böcker.
Hundarna i Mitt Liv, Bok 1 och 2, är två mycket vackra böcker som innehåller 
ett överflöd av kärlek. Hundarna är mycket förbluffande, kärleksfulla, omtän-
ksamma, lojala, trogna, tacksamma och roliga.  Högsta Mästaren Ching Hai’s 
ovillkorliga kärlek berörde mitt hjärta så mycket och vill definitivt beröra ditt.  

*****” Stor Bok”
Mr. S. Le:
Jag fick boken. Dessa hundar är så bedårande. De måste ta emot mycket om-
vårdnad och kärlek. Det får mig att önska en också.
 

********” Underbara, hjärtvärmande berättelser” 
Ms. Pier Marie Degraff “hund älskare” New York, USA:
Dessa färgbilder innehåller hjärtvärmande och berörande historier om varje 
vacker hund som haft ett hårt liv och nu njuter det goda livet med Mästaren Ch-
ing Hai. Den här boken verkligen ger hopp och medkänsla för alla hundar och 
livet. 

******”Vackra & ädla varelser den här boken”
K.L. – California, USA:
Tack för ni visar dessa böcker (Fåglarna i Mitt Liv och Hundarna i Mitt Liv) av 
Högsta Mästaren Ching Hai.
De vill hjälpa mer människor att vara synliga till de ädla karaktärerna av dessa 
vackra varelser och människor kommer att utveckla kärlek för dem och också för 
andra varelser.
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*****” Magiska glimtar in I sinnet på hundarna” 
Gary Niklason - Yokota Air Base, Tokyo, Japan:
Jag ursprungligen köpte den här boken till mig själv och jag gillade den så my-
cket att jag köpte en som en gåva till min fyra åriga brorsdotter  i USA.
Jag är säker när hennes föräldrar läser boken för henne, hjärtat smälter på 
henne. Den här boken avslöjar hur kärleksfulla och hängivna dessa ädla va-
relser kan vara. När jag läste historierna upptäckte jag att det magiskt tar oss 
till sinnet på dessa värdefulla djur. Sällan tillåts vi att uppleva livet från ett djurs 
perspektiv.  

******”Bok om kärlek och medkänsla” 
Apisada Bulpakdi - Virginia, USA:
Jag älskar hundar. Hängivenheten och kärleken som Mästaren Ching Hai har 
gett dem är obeskrivlig. Den här boken kommer att beröra ditt hjärta och själ. 
Jag är inte en fågelnörd men jag fann den här så berörande. Bokens kvalité är 
också utsökt.

Att läsa dessa och mer inspirerande omdömen av läsare av Fåglarna i Mitt Liv 
och Hundarna i Mitt Liv, var snäll besök www.amazon.com






