Przesłanie Pokoju nr 6
Orędzie Wygłoszone Podczas Ceremonii Zapoczątkowania Budowy Kompleksu
Przemysłu Lotniczego Gimpo przez Spółkę TA w Korei
[Nota wydawcy] Orędzie to zostało wygłoszone przez Wielebnego doktora Sun Myung Moona
podczas ceremonii rozpoczęcia budowy Kompleksu Przemysłu Lotniczego GIMPO przez
spółkę TA, która odbyła się 10 lipca 2006 roku.
Szanowny gubernatorze Hak Gyu Sohn, Czcigodny Ministrze Byeong Jik Choo
z Ministerstwa Budownictwa i Transportu;
Przywódcy Koreańskiego Przemysłu Helikopterowego;
Mieszkańcy Gimpo oraz szanowni goście z kraju i zagranicy;
Oraz w szczególności dyrektorzy Firmy Sikorsky, którzy przybyli tu zza oceanu, aby
pogratulować nam w tym radosnym dniu!
Jesteśmy Wam wszystkim prawdziwie wdzięczni, że pomimo napiętego harmonogramu zajęć
przybyliście z odległych miejsc, aby uczestniczyć w ceremonii rozpoczęcia budowy
Kompleksu Przemysłu Lotniczego Gimpo przez spółkę TA w Korei.
Ponadto chcielibyśmy ponownie wyrazić naszą głęboką wdzięczność wszystkim tym którzy
sprawili, że możliwe stało się zorganizowanie dzisiejszej ceremonii dla uświetnienia
rozpoczęcia budowy Kompleksu Przemysłu Lotniczego Gimpo, usytuowanego w połowie
drogi między Międzynarodowym Lotniskiem Incheon a Międzynarodowym Lotniskiem
Gimpo, które zostało otwarte ponad pół wieku temu. Jest naszą nadzieją, że stanie się
znaczącym kompleksem przemysłowym, zarówno w planach jak i w rzeczywistości, poprzez
to, że zdobędzie poparcie oraz przyciągnie inwestycje zagraniczne.
Poświęciłem całe swoje życie nauczaniu drogi „życia dla dobra innych” przez praktykowanie
prawdziwej miłości. Jest to podstawowa zasada, która z całą pewnością stosuje się nie tylko
wobec jednostek, ale na wszystkich poziomach życia — poczynając od rodziny, poprzez
społeczeństwo do narodu. Na początku byłem przekonany, że moja ojczyzna Korea, która
w tym czasie cierpiała biedę, stanie się krajem prosperującym, a ponadto, że stanie się
narodem, który będzie mógł dzielić się tym co posiada z resztą świata. Powinna być w stanie
wspierać świat duchowo; a ponadto potrzebowałaby mocnego fundamentu opartego na
osiągnięciach inżynierii technicznej. Dlatego około czterdziestu lat temu założyłem spółkę
Tongil Heavy Industries. Firma importowała najbardziej zaawansowane technologie
samochodowe od firm niemieckich i w ten sposób położyła fundament dla współczesnych
technologii samochodowych w Korei.
Realizując światowy pokój poprzez wysiłki, które wykraczają poza poszczególne religie
i narody, ośmieliłem się zainicjować zakrojony na szeroką skalę projekt połączenia rejonów
świata za pomocą tunelu i mostu wzdłuż Cieśniny Beringa, pomiędzy Rosją a Stanami
Zjednoczonymi. Poprzez takie przedsięwzięcie, robię wszystko co w mojej mocy, aby
zainspirować do tego, aby wszystkie technologie służyły pokojowi i tworzeniu dobrobytu
ludzkości.
Teraz, kiedy zakończyłem 34 lata swojej działalności z dala od mojej ojczyzny, Korei,
i powróciłem do kraju, postanowiłem położyć fundament pod rozwój technologii lotniczej,
która spośród wszystkich innych technologii wymaga najwyższej precyzji — tak, aby w XXI
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wieku Korea mogła stać się liderem przemysłu maszynowego, a w szczególności wspierać
rozwój przemysłu lotniczego. Dlatego założyłem spółkę TA Korea i doprowadziłem do
współpracy z Firmą Sikorsky, która szczyci się posiadaniem najlepszych technologii
produkcji helikopterów na świecie.
Od teraz spółka TA Korea skupi się na rozwoju helikopterów do transportu dużych grup ludzi,
zaspokajając w ten sposób potrzeby publiczne, a jednocześnie otwierając nowe horyzonty
w przemyśle helikopterowym. Oczekujemy, że zrewolucjonizuje to nie tylko zbiorowy
transport w Korei, ale również będzie stanowić wsparcie dla poprawienia jakości życia w tym
kraju, podnosząc efektywność wykorzystania jego terytoriów.
Jest moją nadzieją, że spółka TA Korea, na fundamencie Grupy Tongil obejmie swoim
zasięgiem 180 krajów na całym świecie, realizując kampanię „równego rozdziału technologii”,
kampanię, którą zawsze wspierałem. Spełni to ważną rolę w ustanowieniu Korei jako kraju
potęgi przemysłowej i przyczyni się mocno tak do narodowego rozwoju, jak również
szczęścia ludzi na całym świecie.
Panie i Panowie,
Moje wysiłki na rzecz zapewnienia dobrobytu i pokoju dla całej ludzkości nawet teraz są
prowadzone w wielu dziedzinach.
Po inauguracji Uniwersalnej Federacji Pokoju, która miała miejsce 12 września zeszłego roku
w Nowym Jorku, wyruszyłem do 120 krajów świata w celu przekazania mojego przesłania
inauguracyjnego. Zaproponowałem, aby Uniwersalna Federacja Pokoju, będąc w pozycji
Organizacji Narodów Zjednoczonych typu Abla, była rozwijana jako nowa międzynarodowa
organizacja pokojowa. Jednocześnie Organizacja Narodów Zjednoczonych, jako instytucja
typu Kaina, powinna zostać zreformowana poprzez ustanowienie Rady Pokoju jako władzy
ustawodawczej, składającej się z ogólnoświatowych przywódców religijnych, zajmujących
pozycje równe pozycjom członków obecnej Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Odnoszę się tu do powołania Rady Pokoju, która nie będzie bronić interesów poszczególnych
narodów, jak obecnie czynią to reprezentanci ONZ, ale która będzie prawdziwie działać na
rzecz zapewnienia dobrobytu i pokoju ludzkości z perspektywy międzyreligijnej
i uniwersalnej.
Podejmuję się realizacji tego zasługującego na godnego poparcie projektu, dla dobra pokoju
i dobrobytu ludzkości. Dlatego ludzie z całego świata nazywają mnie Królem Pokoju
i Prawdziwym Rodzicem ludzkości. Spółka TA Korea ostatecznie wniesie ogromny wkład
przy realizacji tego uniwersalnego projektu.
Wyrażam również swoją wdzięczność wobec władz Prowincji Gyeong-gi i miasta Gimpo oraz
Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii, a także Ministerstwa Finansów i Ekonomii oraz
w szczególności Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Chciałbym również wyrazić moją
głęboką wdzięczność za ofiarowane wsparcie ze strony mieszkańców Gimpo i wreszcie za
pewne zdecydowanie we współpracy technologicznej ze strony Firmy Sikorsky.
Pragnę, aby nieskończona łaska i błogosławieństwo Boga pozostały z Wami wszystkimi.
Dziękuję bardzo.
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