Sun Myung Moon: „Droga pierwotnej formy”, 8 czerwiec 1980r, Belvedere, Nowy Jork
Większość ludzi dąŜy do ideału, nikt jednak nie wie dokładnie, jak on wygląda. Czy istnieje
wiele takich miejsc, gdzie moŜemy odnaleźć lub odczuć ideał? Kiedy mówimy o pierwotnej drodze
idealnej formy, jak ją postrzegamy i rozumiemy? Serce potrzebuje jakiegoś przekaźnika, przy pomocy
którego mogłoby postrzegać to zjawisko. Umysł równieŜ potrzebuje jakiegoś tłumacza. MoŜemy
postrzegać świat przy pomocy naszych pięciu zmysłów, ale kiedy mówimy o pierwotnym idealnym
świecie, czy wystarczy uŜyć tylko pięciu zmysłów, czy teŜ potrzebujemy czegoś więcej?
Posiadamy cztery zmysły umiejscowione w głowie i dodatkowo zmysł dotyku. Ponadto
moŜemy odczuwać rzeczy poprzez nasz umysł, jakby szóstym zmysłem, a jeszcze głębiej przez
nasze serce, które jest siódmym zmysłem. W tym kontekście utworzyłem słowo "heartle" (połączenie
słów "heart" serce i "love" miłość). Który ze wszystkich zmysłów dostrzega idealne zjawiska jako
pierwszy? Jak przejawiają się odczucia serca, przez ręce, ciało czy twarz? Twarz mówi wiele o
naszych uczuciach. Pokazuje, czy ktoś jest zatroskany i smutny, czy szczęśliwy.
Która część twarzy odzwierciedla uczucia jako pierwsza? Po japońsku słowo "oko" brzmi tak
samo jak "miłość". I rzeczywiście, serce człowieka znajduje natychmiast swój wyraz w jego oczach.
Następnie odzwierciedla się ona na ustach, potem na nosie, a w końcu na uszach. Po twarzy
przychodzą kończyny. Ręce wyraŜają nasze emocje w niesamowity sposób zaciskamy pięści, kiedy
jesteśmy sfrustrowani, wymachujemy ramionami, gdy jesteśmy podnieceni. Całe wasze ciało reaguje
na wasze uczucia. W końcu moŜna odczytać serce człowieka poprzez jego ciało.
Wasze odczucia wyraŜane są najpierw przez wasze oczy, a potem przez usta. Który z tych
dwóch organów porusza się szybciej reagując na wasze uczucia? Powiedzieliście, Ŝe oczy. Wasze
oczy i usta działają razem w harmonii i są najbardziej aktywnymi organami w waszej twarzy. Oczy
reprezentują Boga. Kiedy zamykacie oczy, nic nie widzicie. Oczy są okrągłe i zawsze zwracają się w
wielu kierunkach. Oczy dostrzegają kolory i kształty wszechświata; kolor ukazuje prawdziwą,
pierwotną naturę rzeczy. Usta reprezentują ludzkość oraz ziemię. Usta połykają i zjadają rzeczy i
przez ten proces połączone są z rzeczywistą substancją rzeczy.
Nos, umieszczony między oczami a ustami, reprezentuje męŜczyznę i kobietę. Czy moŜecie
sobie wyobrazić twarz bez nosa? Jak bardzo płasko i ubogo by wyglądała bez tego centrum. Nos ma
wąski szczyt i szerszą podstawę. Nos jest bezpośrednio powiązany z ustami; oczy umieszczone są
ponad wąskim wierzchołkiem nosa i nos rozszerza się ku dołowi, aby oprzeć się na silnych ustach.
Uszy reprezentują kierunek. Dlaczego twarz umieszczona jest na samym szczycie ciała? Dlaczego
głowa nie jest ściśle nasadzona na ciało, lecz jest w niestabilny sposób umieszczona na cienkiej szyi?
Z całą pewnością powodem jest to, Ŝe Bóg chciał ustanowić pewną granicę między niebem a ziemią.
Głowa reprezentuje niebo, znajduje się w niej mózg, a inny najwaŜniejszy organ, serce,
umieszczony jest w tułowiu. Głowa reprezentuje myślenie, które jest czymś niewidzialnym,
reprezentuje teŜ Boga. Serce, które pulsuje, reprezentuje esencję ludzkiego Ŝycia na ziemi. Mózg i
serce są panami dwóch róŜnych części ciała. Jedna strona reprezentuje naturę ziemską, a druga
niebiańską naturę kosmosu. Łączą się one ze sobą tak, jak łączą się umysł i ciało.
Ludzie normalnie znają pięć zmysłów, niektórzy mówią o "szóstym zmyśle", ja natomiast
mówię o siedmiu zmysłach. Który organ posiada najbardziej idealną percepcję? Czasami widzicie coś,
co jest piękne z wyglądu, ale nie wzbudza w was apetytu, więc nie chcecie wziąć tego do ust.
Pięć zmysłów działa razem dla jednego zharmonizowanego ciała. W jakim punkcie zachodzi
ta harmonia? Samo Ŝycie stanowi centrum wszystkich pięciu zmysłów. JeŜeli nie macie ciała, nie
macie Ŝycia; działanie waszych pięciu zmysłów ukierunkowane jest na spełnienie waszego celu Ŝycia.
Ale Ŝycie ma dwie strony umysł i ciało. W którym miejscu świat umysłu i świat ciała jednoczą się w
najwyŜszym stopniu?
Zastanówmy się, co jest najcenniejszą rzeczą w Ŝyciu człowieka. Jedną z nich jest oczywiście
samo Ŝycie. Mówicie, Ŝe następną rzeczą jest miłość. śycie stanowi centrum, wokół którego skupia się
wszystkie pięć zmysłów, ale kiedy jednoczą się ze sobą aspekt umysłu i aspekt ciała, wtedy miłość
stanowi centrum. Miłość nie ma Ŝadnych ograniczeń. Czy moŜna powiedzieć, Ŝe posiadam Ŝycie,
kiedy pozostaję w bezruchu? Kiedy to Ŝycie zostanie uaktywnione, aby stworzyć głębokie, pełne
szczęście? Iskrą zapalającą jest miłość. Tylko w miłości moŜna wszystko zharmonizować.
Wiecie, Ŝe Ŝycie jest cenne, ale czy rzeczywiście to czujecie? Bez Ŝycia nie moŜecie
postrzegać miłości; ostatecznym celem Ŝycia jest miłość i aby ją urzeczywistnić, musicie mieć Ŝycie.
Dla komunistów cel Ŝycia jest ześrodkowany w chlebie, ale my wiemy, Ŝe Ŝycie istnieje wyłącznie w
celu spełnienia miłości. Co powiedzą oczy, jeŜeli stwierdzimy, Ŝe wszystkie zmysły, które wspomagają
Ŝycie, ostatecznie działają dla miłości? Czy one się temu sprzeciwią? Wszystkie organy powiedzą: tak,
tak, tak. Czy ktoś moŜe temu zaprzeczyć?
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Stwierdzenie, Ŝe celem Ŝycia jest spełnienie miłości, jest bardzo waŜne. KaŜda komórka
naszego ciała i kaŜda cząstka istnienia odpowie echem na to stwierdzenie. Z tej podstawowej tezy
moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe to, czy ktoś jest szczęśliwy, czy nie, zaleŜy od spełnienia miłości. Kiedy
jesteśmy radośni, śmiejemy się głośno to jest akt szczęścia. Kiedy się śmiejesz, to znaczy, Ŝe
otworzyłeś swoje drzwi na ościeŜ i jesteś całkowicie rozbrojony. Drzwi wszystkich twoich zmysłów, a
takŜe twojego umysłu i serca, są otwarte kiedy się śmiejesz, zapraszając miłość do środka. Śmiech
oznacza, Ŝe otworzyłeś szeroko wszystkie drzwi, aby miłość mogła wejść przez wszystkie twoje
zmysły.
Gdy ktoś jest powaŜny i małomówny i wrogo mu patrzy z oczu, oznacza to, Ŝe wszystkie jego
drzwi są zamknięte przed gośćmi, takŜe przed miłością. Taki człowiek nie chce, Ŝeby go dotykać, i jest
wyobcowany ze wszystkiego, co się dzieje wokół niego. Jedyną rzeczą, jaka moŜe otworzyć takiego
człowieka, jest cudowny, tajemniczy pakiet miłości. Ktoś moŜe sprawiać wraŜenie złego i takiego,
który nigdy się nie śmieje, ale gdy otrzyma on niespodziewanie pakiet miłości, jego niewzruszona
twarz przełamie się i zacznie się śmiać.
Kiedy chcesz powiedzieć komuś coś miłego, czy będziesz wysławiał piękno jego umysłu i
serca, czy raczej jakieś widzialne cechy słodkie oczy, piękne usta, etc. Czy znacie jakiś poemat o
nosie? Tradycyjnie więcej pisano o oczach i ustach niŜ o nosie i uszach. Przyczyna leŜy w tym, Ŝe
poetycki umysł zajmuje się zasadniczo niebem i ziemią, które reprezentowane są przez oczy i usta.
Na Zachodzie ludzie zwykle mają bardzo długie i wąskie nosy, na Wschodzie zaś krótsze i
szersze. Czarnoskórzy ludzie mają nosy krótsze i bardziej płaskie. Ale wszyscy biali, czarni i Ŝółci
mają zasadniczo nosy tej samej jakości. Ludzie czarnoskórzy mają pewien rodzaj nosa, poniewaŜ na
ogół zamieszkują obszary tropikalne, gdzie jest gorąco. Muszą wdychać duŜo powietrza na raz,
dlatego mają duŜe nosy. Powietrze nie zostaje nadmiernie ogrzane zanim dostanie się do płuc,
poniewaŜ nos jest krótki.
Biali ludzie Ŝyją na ogół w chłodnym klimacie i reprezentują zimną kulturę. Nie mogą sobie
pozwolić na wpuszczenie do płuc zbyt wiele zimnego powietrza na raz, dlatego mają mniejsze
nozdrza i dłuŜsze nosy. Ludzie ze Wschodu reprezentują pozycję pośrednią, więc ich nosy mają
kształt pośredni i optymalną wielkość. Ostatecznie świat zostanie zharmonizowany przez rasę Adama;
ludzie ze Wschodu są w stanie zharmonizować ludzi białych i czarnych, którzy są na dwóch
przeciwstawnych biegunach.
Problemy rasowe pomiędzy czarnymi i białymi są najsilniejsze w Ameryce i tam najbardziej
potrzebny jest pośrednik ze Wschodu. Dlatego przyjechałem do Ameryki, aby stanąć dokładnie
pośrodku. Praca pośrednika jest najtrudniejsza ze wszystkich; dlatego cechą charakteru, jakiej
najbardziej potrzebuję, jest cierpliwość oraz zdolność do wytrwania tam, gdzie wszyscy inni chcą
zrezygnować.
Czarnoskórzy ludzie pochodzą z gorącego klimatu. Kiedy jest gorąco, chce się zwolnić tempo.
Czarni są przyzwyczajeni do wolnego poruszania się. Biali ludzie są zawsze w ruchu, poniewaŜ w
chłodnym klimacie moŜna zamarznąć na śmierć, jeŜeli pozostaje się dłuŜej w bezruchu. Tereny, na
których mieszkają ludzie Wschodu, mają pogodę zimną i ciepłą, dlatego są oni w stanie zrozumieć
obydwa rodzaje klimatu.
W terenach arktycznych i tropikalnych niemal nie istnieje wiosna i jesień. Przeznaczone jest,
Ŝe pośrednik, który zjednoczy wszystkie rasy, przyjdzie z Orientu. Nie mówię tego dlatego, Ŝe sam
jestem ze Wschodu. Kiedy patrzymy na historię, moŜemy zauwaŜyć, Ŝe najwięksi myśliciele, którzy
zastanawiali się nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi ludzkego Ŝycia, pochodzili ze Wschodu.
Historia pokazuje równieŜ, Ŝe cywilizacja zachodnia była inicjatorem walk i konfliktów, bardzo często
doprowadzając do konfrontacji i rozlewu krwi.
Co więcej, jedynym poŜywieniem dostępnym w bardzo chłodnych terenach jest mięso,
poniewaŜ jest tam mało roślinności; zabijanie zwierząt jest więc koniecznością. Ludzie czarnoskórzy
zamieszkują ciepłe tereny, gdzie poŜywienie rośnie wszędzie wokoło i wystarczy tylko po nie sięgnąć.
Ci ludzie są przewaŜnie wegetarianami i dlatego historia była świadkiem mniejszej ilości przypadków
rozlewu krwi w czarnej kulturze. Ludzie Wschodu są typem pośrednim, ich poŜywienie składa się z
mięsa i jarzyn, właściwie połączonych ze sobą. To jest bardzo zdroworozsądkowe podejście.
Nos, umieszczony na środku twarzy, powinien być czynnikiem harmonizującym, dlatego
powinien mieć zaokrąglony kształt. Nikt nie ma nosa ostrego jak brzytwa. Zachodnia myśl i cywilizacja
jest bardzo analityczna i ma skłonności do głębokich poszukiwań. Dlatego właśnie nauka łatwo
rozwinęła się na Zachodzie. Kształt nosa wąski i długi odzwierciedla tę tendencję. Z drugiej strony,
ludzie czarnoskórzy mają nosy krótkie i szerokie. Oni z reguły nie koncentrują się na jednym temacie
zbyt długo i nie wgłębiają się w niego zbytnio. Natomiast ludzie ze Wschodu bardziej koncentrują się
na fundamentalnej naturze człowieka. Dlatego kultura orientalna oparta jest na filozofii moralnej i
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etycznej. Ci ludzie są bardziej filozoficznie nastawieni, dyskutują nad prawdziwym znaczeniem Ŝycia i
miłości.
Przeszłą historię moŜna określić jako historię tropikalną. Kultury Indii i Egiptu rozwinęły się w
ciepłym klimacie. Cywilizację dwudziestego wieku moŜna by nazwać cywilizacją klimatu
umiarkowanego. Przeszłość, tak jak lato, przechodzi teraz, w dwudziestym wieku, w kulturę jesienną.
Po jesieni następuje zima, dlatego kultura Zachodu ustąpi przed chłodną kulturą świata
komunistycznego.
Kiedy nadchodzi zima, liście opadają i kwiaty nie kwitną, ale chociaŜ świat wygląda ponuro,
rośliny ciągle zachowują w sobie Ŝycie, które rozkwitnie, gdy tylko przyjdzie wiosna. W okresie
chłodnej pogody kwiat prawdziwej miłości czeka na swój czas, na nadejście kosmicznej wiosny. To
jest ostateczna kultura, która nadejdzie dla całej ludzkości. Zima moŜe być bardzo mroźna, ale kiedy
nadejdzie czas wiosny, zima musi ustąpić.
Dlaczego wiosenna kultura reprezentuje idealną kulturę ludzkości? Na wiosnę wszystko
zostaje odnowione i zaczyna Ŝyć na nowo. Kiedy zanalizujemy wzorzec występujący w historii,
zauwaŜymy, Ŝe cywilizacje nigdy nie pozostają w bezruchu. Teraz, kiedy zima jest u drzwi, nadzieją
ludzkości jest kosmiczna wiosna. Gdyby nie było upadku, ludzka cywilizacja zaczęłaby się od wiosny,
od Adama i Ewy. Upadek jednak sprawił, Ŝe cywilizacja zaczęła się od lata. Gdyby kultura
prawdziwego Adama zaczęła się na wiosnę, mogłaby trwać na wieczność.
Dlaczego letnia cywilizacja nie moŜe trwać na wieczność? Lato nie moŜe trwać wiecznie bez
wiosny, wiosna jest czasem początku, kiedy planuje się cały rok. Rolnicy planują cały rok na wiosnę,
ziarna zaczynają Ŝyć równieŜ w tym czasie. Ale z powodu upadku człowieka lato zaczęło się bez
właściwego przygotowania na cały rok; dlatego musi ono zakończyć się i przejść w jesień i zimę, aby
ostatecznie powitać kosmiczną wiosnę, która przychodzi jako nowy początek.
Idealna cywilizacja jest cywilizacją wiosny. Nadzieją ludzkości jest oczekiwanie na wiosnę,
kiedy będzie moŜna zacząć wszystko od nowa, kiedy zapachy i piękno pogody oraz całego Ŝycia
mogą się połączyć. Tylko to moŜe trwać na wieczność. Wiosna charakteryzuje się kwiatami o
pięknych kolorach i woni. Kwiaty istnieją po to, aby stworzyć nasiona, dlatego bez wiosny nie moŜna w
Ŝaden sposób stworzyć owoców.
Kościół Zjednoczeniowy rozpoczął się w upadłym świecie lata, a teraz przechodzi przez ostrą
pogodę jesieni i zimy. W końcu przyniesiemy wewnętrzną energię, która pozwoli stworzyć wiosnę.
Idziemy więc w kierunku cywilizacji wiosny. My mamy klucz, który moŜe ją otworzyć.
Kwiaty nie powinny być ograniczone do tylko jednej rasy, powinny być kolorowe tak jak my.
Dlatego określiłem Kościół Zjednoczeniowy jako rasę miłości. Jesteśmy jak ogrodnicy uprawiający
kolorowy ogród, gdzie przylatują pszczoły i motyle, aby cieszyć się kwiatami, przelatywać z jednego
na drugi. To są osoby ze świata duchowego. Przychodzi nawet sam Bóg. Czy oni będą wybierać tylko
jeden kolor kwiatów? Nie, oni cieszą się wspaniałością ich wszystkich.
Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego biała rasa zawsze dominowała zachodnią cywilizację.
Wynika to z faktu, Ŝe biała rasa zdominowała północną część naszego globu; równieŜ góry są zwykle
pokryte śniegiem, a doliny zawierają bogatą czarną ziemię. Tereny zielone, połoŜone pośrodku,
zostały zajęte przez ludzi Wschodu. Istnieją więc dwa ekstrema kultura wysokich gór i kultura
głębokich dolin, oraz ideał, połoŜony pośrodku, gdzie obserwuje się wyraźne cztery pory roku.
Znajduje się tam pas ciepłego klimatu, a takŜe góry i oceany. Są to wszystko cechy półwyspu.
Na ziemi ląd reprezentuje niebo, a ocean ziemię lub ludzkość. Miejscem łączącym je jest
półwysep, który wygląda jak nos i reprezentuje pozycję Adama. MoŜna tu odnaleźć głęboką prawdę.
Półwysep leŜy między kontynentem, który zawiera wyłącznie ląd, a morzem. Wszystkie główne kultury
i cywilizacje rozwinęły się na półwyspach. Przykładem jest półwysep Apeniński wszystkie główne
cywilizacje i nowe kultury rozwinęły się wokół Rzymu jako centrum i stworzyły jedno Imperium.
Włochy połoŜone są w paśmie ciepłego klimatu i mają cztery odrębne pory roku. Tam właśnie
rozpoczęła się zachodnia cywilizacja. Ale nie moŜe ona trwać nieruchomo w jednym miejscu i teraz
zwróciła się z Zachodu na Wschód. Dlatego podobne cechy odnajdziemy we wschodniej części
świata. Bez wątpienia Korea jest takim właśnie półwyspem. Jedyną róŜnicą między tymi dwoma
półwyspami jest to, Ŝe Korea jest pod kaŜdym względem lepsza! Korea naprawdę cieszy się
wszystkimi czterema porami roku z piękną pogodą. Tak jak Rzym stał się centrum harmonii dla
zachodniej myśli i kultury, tak Korea stała się tyglem współczesnej kultury są tam obecne
chrześcijaństwo, buddyzm i konfucjanizm. Ponadto chłodna kultura komunizmu dominuje na północy,
a kultura Boga na południu.
Ogłosiłem, Ŝe rok 1980 będzie rokiem początkowym wiosennej kultury. Teraz dwa narody
stojące na czele dwóch głównych bloków Rosja i Ameryka stały się bezradne i znalazły się w sytuacji
bez wyjścia. Pośrodku zainicjowany został nowy ruch i kultura, nazywana Kościołem
Zjednoczeniowym, który zagarnia zarówno Rosję, jak i Amerykę. Ja mocuję się z obydwoma tymi
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światami, poniewaŜ muszę przynieść świt kultury wiosny. Kościół Zjednoczeniowy jest namiastką tej
kultury, w nim rosną kwiaty prawdziwej miłości, eliminując bariery rasowe i narodowe. Jak wam się to
podoba?
Jeszcze nie doszedłem do głównego tematu, o którym chciałem dzisiaj mówić.
Skoncentrowałem się na nosie, poniewaŜ reprezentuje on Adama i Ewę i jest wystającym elementem
twarzy. MęŜczyźni będą się wyróŜniać. Moimi głównymi cechami w oczach świata zachodniego, wśród
członków Kościoła Zjednoczeniowego i poza nim, są siła i wytrwałość. Jestem człowiekiem, którego
nikt nie moŜe pokonać ani odwieść od jego zamiarów. Tych właśnie cech uŜywam, aby stworzyć
harmonię pomiędzy tymi dwoma światami.
Jeszcze inna róŜnica pomiędzy twarzami ludzi ze Wschodu i Zachodu leŜy w tym, Ŝe ludzie z
Zachodu mają większe oczy. Kiedy soczewka kamery jest szeroko otwarta, moŜna nią dobrze zrobić
zdjęcie jedynie z bliska. Ludzie Zachodu koncentrują się na rzeczach, które są blisko połoŜone. Ale
moje oczy są bardzo małe i wąskie, skoncentrowane na odległych rzeczach. Gdybyście nawet
przeszukali całą Bibliotekę Kongresową, nie znaleźlibyście w niej takiej wiedzy. I to nie jest mój
pogląd. To jest Zasada i to jest Prawda, a jedynym miejscem, gdzie moŜna znaleźć prawdę, jest to
właśnie miejsce, w niedzielę rano. Ja jestem bystrym obserwatorem i widzę głęboko.
ZałóŜmy, Ŝe przeszedłbym operację plastyczną i miałbym blond włosy i duŜe niebieskie oczy.
Byłbym bardzo niezwykłym człowiekiem Wschodu. Ja jestem nadzwyczajnym człowiekiem pod
wieloma względami, ale mam czarne włosy i małe oczy, i mocuję się z gigantycznymi przeciwnikami,
takimi jak rząd amerykański. Ale ja przytrzymuję ich i oni nie mogą się ode mnie uwolnić. Widzę, Ŝe w
końcu ja odniosę zwycięstwo. Korea jako naród jest podobna do mnie; była ona atakowana i gnębiona
przez kaŜdą cywilizację i kaŜdy typ kultury przez 5000 lat i nigdy nie została pokonana. Półwysep
koreański reprezentuje sytuację świata w skali mikrokosmicznej.
Interesującą rzeczą jest to, Ŝe Ameryka nie moŜe odciąć swoich powiązań z Koreą, nawet
jeŜeli Prezydent chce wycofać wojska amerykańskie z Korei. Japonia i Rosja równieŜ są powiązane z
Koreą. Korea jest kluczowym miejscem, w którym spotykają się wszystkie cywilizacje kultura
azjatycka, rosyjska i zachodnia. Zebrały się tutaj wszystkie religie, a takŜe cywilizacje reprezentujące
wszystkie pory roku. Nie było w historii półwyspu, który by w ten sposób reprezentował historię świata.
Wielu ludzi myślało, Ŝe podobne cechy posiada Wietnam, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.
Wielu Amerykanów nie zdaje sobie sprawy z tego, Ŝe Korea graniczy z Rosją i Chinami. Z
geopolitycznego punktu widzenia Korea jest unikalna, co więcej, Koreańczycy są nadal jedną
homogeniczną rasą, mimo Ŝe byli wystawieni na wpływ róŜnych kultur. Włochy były centrum kultury
atlantyckiej. Korea stanowi centrum kultury Pacyfiku. Ameryka jest bardzo zaangaŜowana w sferze
Pacyfiku, która stanowi ich tylne drzwi. Dlatego przyszłość Ameryki jest nierozerwalnie związana z
Koreą.
MoŜna równieŜ powiedzieć, Ŝe kultury i cywilizacje podąŜają za kierunkiem słońca. Słońce
zachodzi na zachodzie i wschodzi na wschodzie, dlatego centrum cywilizacji musi ostatecznie
powstać na wschodzie. Widzimy dzisiaj, Ŝe ludzie Zachodu badają kulturę wschodnią. Oni potrzebują
przewodnika, który zastąpiłby ich zawodne kompasy. Dlatego Bóg posłał mnie, abym poprowadził
zachodni okręt.
Dlaczego jesteście mi oddani tak bardzo, Ŝe nawet porzucacie dla mnie swoje rodziny i kraje?
Z powodu miłości. Dlaczego wszystkie Ŝywe istoty zwracają się w kierunku słońca? PoniewaŜ jest ono
źródłem energii niezbędnym dla ich Ŝycia. Podobnie wy idziecie za słońcem miłości. Cała ludzkość
idzie za miłością, poniewaŜ jest ona celem Ŝycia. Ja mogę ciągnąć was wszystkich, poniewaŜ mogę
zwrócić was w kierunku miłości. Czy myślicie, Ŝe moim celem jest być gwiazdą, księŜycem, czy
słońcem miłości? Moje nazwisko brzmi "Moon", co oznacza księŜyc, poniewaŜ księŜyc odbija światło
swojego podmiotu, słońca. Moim podmiotem jest Bóg, słońce miłości. Kiedy słońce i księŜyc
zjednoczą się, rezultatem tego będzie spełnienie miłości.
Kiedy jestem dla was odzwierciedleniem miłości słońca, nie ma znaczenia, czy jesteście biali,
czarni czy Ŝółci. Drzwi wszystkich waszych zmysłów będą otwarte. Siła miłości moŜe stopić kaŜde
serce. Ja jestem jakby modelem Kościoła Zjednoczeniowego i wy chcecie być do mnie podobni. Kiedy
mówicie, Ŝe chcecie być tacy jak ja, czy macie na myśli to, Ŝe chcecie być zbudowani tak jak ja? Nie,
wy chcecie Ŝyć dla miłości tak jak ja. JeŜeli wy, męŜczyźni, będziecie mieć taką samą miłość jak ja, to
znaczy, Ŝe będziecie posiadać broń, która otworzy serce kaŜdej kobiety. Kiedy wy, kobiety,
posiądziecie taką miłość jaką ja mam, będziecie mogły otworzyć serce kaŜdego męŜczyzny.
Wysiłki, jakie czynicie codziennie, mają na celu uczynienie z was ludzi potrafiących tak kochać
jak ja. MoŜna mnie porównać do magnesu miłości, ale ja jestem zrobiony ze stali, podczas gdy wy
jesteście zrobieni z miękkiego metalu, czasami nawet ze złomu. Aby stać się jak magnes, musicie
wejść w kontakt z twardym metalem. Nie wystarczy tylko Ŝyć w moim polu magnetycznym, poniewaŜ
kiedy mnie zabraknie, wy staniecie się tacy jak przedtem. Muszę wstawić was do ognia i wytopić z
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was wszelką nieczystość. Dlatego właśnie wysłałem was do MFT i do "home church". Wasze
cierpienie oznacza, Ŝe wasze nieczystości są wypalane i pozostanie jedynie czysty metal.
Czasami ja po prostu was wyrzucam i mówię wam, Ŝebyście nie wracali. Niektórzy ludzie
rzeczywiście odchodzą, ale wtedy czują się pchani z powrotem. Nie istnieje Ŝadne pole magnetyczne,
które by ich popychało w inną stronę, dlatego są przyciągani do mnie. To jest nie tylko teoria; to się
dzieje rzeczywiście. Nieczystości, o jakich mówię, to egoizm u białych ludzi i flirtująca natura ludzi
czarnych. To wszystko musi zostać wypalone, tak aby pozostało tylko oddanie dla Boga. Ja
oczyszczam metal, aby stał się silnym magnesem.
Wiem, Ŝe czasami macie uczucie, Ŝe osiągnęliście swoje granice i nie moŜecie juŜ iść dalej,
ale mimo wszystko nie jesteście w stanie odejść z powodu miłości. Dlaczego potrzebujemy tej
miłości? Bez niej nic nie ma znaczenia, a jeŜeli Ŝycie straci sens, oznacza to, Ŝe utraciliście wszystko.
Co więcej, miłość czyni wszystko moŜliwym i wypełnia wszystko. Nadchodzi nowa cywilazcja, która
jest oparta na miłości, ale jeŜeli stracicie tę nadzieję miłości, stracicie wszystko.
Zaobserwowałem, Ŝe kobiety w Ameryce spędzają więcej czasu na zdobienie oczu niŜ
jakiejkolwiek innej części twarzy. Nikt nie traci czasu na nos czy uszy. A na drugim miejscu one
poświęcają najwięcej czasu ustom. Dlaczego? Nawet nie wiedząc o tym one podkreślają niebo i
ziemię, tak jak Bóg. Pokazuje to, Ŝe aspirują one do prawdziwej miłości, a miłość wyraŜa się
najbardziej przez oczy i usta. Wy chcecie otrzymać niebiańską miłość, dlatego ozdabiacie oczy.
Chcecie dawać miłość, dlatego ozdabiacie usta.
Innym punktem kontrastowym jest to, Ŝe kobiety uŜywają zupełnie innych kolorów na oczy i
usta. UŜywają ciemniejszych kolorów dla oczu, aby światło je podkreślało i aby wydawały się one
błyszczące i głęboko osadzone. Jest tak, poniewaŜ Bóg wysyła światło z najgłębszej miłości. Dlaczego
więc kobiety uŜywają czerwonych szminek? Usta poszukują wraŜeń i stymulacji, a kolor czerwony jest
stymulujący. Kochankowie porozumiewają się przy pomocy pocałunków. Kobiety zaznaczają cel, tak
aby kochanek mógł w niego trafić. Dlaczego tylko kobiety malują usta? Wyobraźcie sobie świat, w
którym kobiety nie uŜywają Ŝadnego makijaŜu, a męŜczyźni mają czerwone usta! Kobiety są jak
kolorowe kwiaty, a męŜczyźni są jak motyle. Kobiety muszą siebie reklamować i wysyłać zaproszenia,
aby przyciągnąć motyle i pszczoły.
Nikt nie moŜe zmienić tej kobiecej natury, nawet sam Bóg. Kobiety są kwiatami, nie motylami.
Ta natura przejawia się nawet u małych dziewczynek. Kobiety w kaŜdym wieku interesują się
ozdobami, nawet jeŜeli noszenie tej cięŜkiej biŜuterii ogranicza ich wolność. Dlaczego one to robią?
PoniewaŜ chcą zaprosić kaŜdego na swoją stronę i potrzebują wielu haczyków, aby schwytać ludzi.
Nikt nie stworzył siebie samego w ten sposób to jest pierwotna forma kobiet.
Kobiety zasadniczo są stworzone do uśmiechów; bez uśmiechu są najbrzydszymi istotami na
świecie. MęŜczyźni natomiast powinni wyglądać dostojnie i czasami podniośle oraz patrzeć na Ŝycie
głęboko. śadnej kobiecie nie podoba się "kobiecy" męŜczyzna i Ŝadnemu męŜczyźnie nie podobają
się męskie kobiety.
PoniewaŜ ja znam te zasady, mogę analizować męŜczyzn i kobiety i właściwie dobierać
małŜeństwa. JeŜeli męŜczyzna o bardzo szerokich ustach poślubi kobietę, która równieŜ ma szerokie
usta, to ich dzieci będą miały usta nie tylko od ucha do ucha, ale naokoło głowy. Dla takiego
męŜczyzny ja muszę znaleźć kobietę o bardzo małych ustach. Niektórzy ludzie mają bardzo długie i
ostre nosy oni szybko się denerwują i brakuje im cierpliwości. Nos człowieka mówi bardzo wiele.
Poprzez oczy mogę dostrzec, Ŝe niektórzy ludzie mają bardzo szeroki światopogląd, inni bardzo
wąski, jeszcze inni pośredni.
Jeszcze inna róŜnica między ludźmi ze Wschodu i Zachodu leŜy w tym, Ŝe ludzie Wschodu
mają szerszą przerwę między brwiami oraz pomiędzy brwiami a oczami. Na twarzy człowieka z
Zachodu wszystko schodzi się razem, pokazując, Ŝe taka osoba bardzo szybko się decyduje. Ludzie
Wschodu podejmują decyzje wolniej, ale ich determinacja trwa dłuŜej. Dochodzą do wniosków
stopniowo. Natura tak to stworzyła i jest to odzwierciedlone w rozwoju kulturalnym. Kultura orientalna
rozwija się stopniowo i trwa dłuŜej, kultura zachodnia natomiast powstaje szybko, ale trwa krócej.
Bóg ma powody, dla których stwarza rzeczy w określony sposób, dlatego obserwując naturę
moŜemy dostrzec cechy Boga. Wszystkie rzeczy są głębszym urzeczywistnieniem BoŜego stworzenia.
Rzęsy ludzi Zachodu powinny być dłuŜsze, aby odpowiednio ochraniać ich oczy. Oczy ludzi Wschodu
nie są aŜ tak głęboko osadzone i nie potrzebują takich długich rzęs. Niektóre kobiety ze Wschodu
myślą, Ŝe ich krótkie rzęsy są nieładne, więc noszą sztuczne rzęsy, ale według mnie jest to głupie i
wygląda brzydko.
Nie moŜecie zmienić pierwotnej formy bytów, poniewaŜ kryje się za nimi głęboka logika. Bóg
miał powody, dla których stworzył rzeczy tak, a nie inaczej, więc nie bądźcie dumni, Ŝe jesteście
przystojni, ani zawstydzeni, Ŝe jesteście brzydcy w oczach Boga nie ma czegoś takiego jak piękno i
brzydota. Bóg zawsze stwarza harmonię pomiędzy cechami danej osoby. JeŜeli masz przepiękną
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twarz, będziesz mieć jakiś ubytek w innym miejscu. Osoba, która nie ma pięknych rysów, będzie
posiadać jakiś inny piękny aspekt dla równowagi.
Kiedy obserwujecie ogród, moŜecie dostrzec, Ŝe najpiękniejsze kwiaty nie Ŝyją zbyt długo.
RóŜa jest piękna i Ŝyje długo, ale jej zapach nie jest najwyŜszej jakości. Szlachetne, spokojne kobiety
nie posiadają takiego zapachu. Fantastycznie wyglądające kwiaty przyciągają na raz wszystkie owady
i zaraz potem obumierają. Piękne, bardzo atrakcyjne kobiety nie będą Ŝyły długo. Te, które mają
piękne twarze, są często słabego zdrowia.
Bóg zawsze myśli o równowadze, dlatego w świecie Jego stworzenia nie ma jednostronności.
Na przykład istnieje tak wiele kształtów ust. Zamiast dać białym ludziom czarne lub bardzo ciemne
oczy, Bóg dał im oczy niebieskie lub o bladym kolorze, więc kontrast pomiędzy tęczówką a białkiem
oka nie jest u nich taki silny. Ale u ludzi czarnych i Ŝółtych, którzy mają bardzo ciemne lub czarne
tęczówki, ten kontrast jest wyraźny i atrakcyjny.
Czarni ludzie mają ciemną karnację skóry, więc białka ich oczu bardzo ładnie się wyróŜniają.
U ludzi białych ten kontrast nie jest taki mocny. Kiedy się śmiejecie, wasz róŜowy język ukazuje się
między białymi zębami. Ten kontrast jest najŜywszy i najbardziej sensacyjny u ludzi czarnoskórych.
Dlatego teŜ ci ludzie mają szersze usta. Bóg stworzył równowagę uwypuklając pewne cechy u kaŜdej
z ras, ale rezultatem całościowym jest równość.
W większości przypadków dzisiejsza cywilizacja usiłuje zniszczyć czy pomniejszyć znaczenie
pewnych pierwotnych cech w ludziach, zamiast starać się je podkreślać. Ale nadejdzie czas, kiedy
biali ludzie oszaleją na punkcie czarnych. Szczególnie białe kobiety będą wolały dramatyczny wygląd
czarnych męŜczyzn. Cała ziemia i zwietrzelina z gór zmywana jest w dół, w doliny, które reprezentują
ludzie czarni. Dlatego czarnych ludzi utoŜsamia się głównie z gettami takimi jak Harlem, które zdają
się gromadzić odpady ludzkości. Ale w dolinie jako takiej nie ma nic dobrego czy złego. Co więcej,
dolina zawiera niezmiernie bogatą ziemię o ogromnym potencjale.
Kto wylał więcej potu tworząc narody w cywilizacji zachodniej? Czarni ludzie. Biali ludzie
zajmują pozycje na szczycie, ale czarni wylali więcej potu i łez. śycie powstaje w Ŝyznej ziemi; to nie
przypadek, Ŝe czarni ludzie mają wiele pasji i gwałtowne poczucie miłości. Mają oni teŜ tendencję do
ufania ludziom; poniewaŜ reprezentują dolinę, muszą przyjąć wszystko, co jest spłukiwane w dół.
Biała kultura pochodzi ze szczytu góry, dlatego biali ludzie zawsze dominowali nad innymi,
ale ostatecznie wszystko jest spłukiwane w dół, w doliny. Biali reprezentują chłodniejsze
społeczeństwo, ci ludzie nie są tak ufni. Na filmach moŜecie zobaczyć białych osadników wędrujących
na zachód. Kiedy ich zwierzęta chorowały i nie mogły iść dalej, biali zabijali je i szli dalej. Wschodnia
natura nie mogłaby tego zrobić; czarni ludzie teŜ by tego nie zrobili. Biali ludzie mają tradycję
staczania pojedynków o kobiety; jeden z męŜczyzn ginie i kobieta idzie ze zwycięzcą. Miłość nie moŜe
rodzić się przez zniszczenie Ŝycia; Ŝycie musi być pielęgnowane, aby zrodziło miłość.
Musimy głęboko kopać i odnaleźć drogę pierwotnej formy stworzonej przez Boga. Kiedy ją
odnajdziemy, wszystko stanie się absolutnie jasne. Musicie mierzyć samych siebie według pierwotnej
formy, aby stwierdzić, jacy powinniście być. Ideał przyjdzie, kiedy zaakceptujecie pierwotną formę.
Kiedy ją odrzucicie, nie będziecie mieć miejsca, aby mówić o ideale. Całe istnienie w naszym
wszechświecie zostało stworzone, aby uzupełniać się nawzajem i stworzyć równowagę. To są
kluczowe słowa dla istnienia w naturze. Powinniście być w stanie analizować oczy i dostrzec, którą
porę roku one przypominają. Jest wiele rodzajów ust i oczu; naleŜą one do takich ludzi jak Hitler czy
Stalin albo Jezus czy święci. Niektóre ręce najlepiej pasują do wiosny, inne do lata, jeszcze inne do
jesieni i zimy. Bóg specjalnie ukształtował łono i biodra kobiety, aby słuŜyły pewnemu celowi.
Nie ma osoby, która nienawidziłaby swoich własnych rąk. Nawet bardzo brzydka osoba będzie
starała się ochronić i zachować siebie. Posiadacie naturę miłości do samego siebie, poniewaŜ macie
formę daną wam przez Boga, muzeum pierwotnej formy. Chcecie zachować i ulepszyć tę formę, ale
do tej pory nie wiedzieliście, dlaczego. Teraz wiecie, Ŝe posiadacie przywilej zachowania jej, poniewaŜ
pochodzi ona od Boga. Macie coś bardzo cennego, czego nie posiada nikt inny.
Posiadacie nie tylko widzialną formę, lecz równieŜ odpowiadającą jej formę niewidzialną. Ta
siostra ma ładną twarz, ale jej oczy schodzą się trochę nierówno. Pokazuje to, Ŝe ona ma tendencję
do dekoncentracji. Kiedy patrzę na jej pierwotną formę, widzę jej dobre strony, ale takŜe jej słabości.
Wynagrodzeniem za wadę jej wzroku jest jej piękna twarz ona nie jest zwykłą kobietą.
Wielu ludzi usiłuje oceniać innych tylko na podstawie ich twarzy, ale naleŜy patrzeć na całe
ciało człowieka. Chód człowieka jest jak ruch wszechświata, nie moŜe więc być lekko traktowany.
Mógłbym mówić w ten sposób o wiele dłuŜej, ale patrząc na zegarek widzę, Ŝe czas, w jakim
obiecałem Matce skończyć, juŜ się prawie skończył. To nie moja wina; to wy dzisiaj jesteście tak
bardzo zainteresowani. Mówię o pierwotnej naturze, jest więc oczywiste, Ŝe wy, jako pierwotne istoty,
jesteście zainteresowani. JeŜeli nie, to znaczy, Ŝe jesteście martwymi ludźmi. Myślę, Ŝe nikt nie
potrafiłby napisać lepszej encyklopedii ode mnie.
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Nie nauczyłem się tego wszystkiego w szkole; jest to cecha dana od Boga. Posługując się tym
darem mogę zobaczyć, jakim krajem Ameryka będzie w następnym pokoleniu i za 100 lat. Kiedy
podróŜuję, czuję atmosferę kraju i jest mi objawianych wiele niepojętych rzeczy. Jak mógłbym odkryć
Zasadę bez takiego daru? Nie było to nagłe objawienie. Musiałem ją odkopywać kawałek po kawałku.
Zanim rozpocząłem podróŜ w poszukiwaniu Zasady, we wszechświecie nie było nic prócz
zamieszania. W tej plątaninie trudności poukładałem wszystkie rzeczy zgodnie z Zasadą.
Ja jestem dla was zagadką, studiujecie mnie, ale nawet jeśli poświęcicie mi całe Ŝycie, nie
będziecie w stanie odkryć wszystkiego. Cały świat akademicki będzie musiał mnie studiować, bo
jeden naukowiec nie mógłby wszystkiego o mnie odkryć. Wielu ludzi pisało o mnie, ale ich wersje
stanowią tylko jeden paragraf całej historii. Jest jeszcze wiele aspektów, których oni nie widzieli,
poniewaŜ ja dokopałem się do samego fundamentu, do pierwotnej formy stworzonej przez Boga. Jest
to Ŝycie oparte na miłości. Pierwotna forma Ŝycia jest oparta na miłości.
Buddyzm naucza potrzeby miłosierdzia wobec wszystkich Ŝywych stworzeń, ale nie dotarł on
do zasadniczej prawdy o Bogu. Chrześcijaństwo kładło nacisk na miłość, ale nie znało prawdziwej
istoty miłości; nie wiedziało teŜ wielu innych rzeczy. Przyroda jest o wiele czystsza niŜ człowiek,
poniewaŜ zachowała swoją pierwotną, daną przez Boga naturę, podczas gdy człowiek wypaczył swoją
pierwotną naturę. Nawet ludzie mieszkający w wielkich domach chcą wyjechać na wakacje na plaŜę,
na polowanie do Afryki, albo w góry. Pierwotna forma poszukuje odpowiedniego towarzysza; przyroda
jest jej najbliŜsza.
Aby być harmonijnym człowiekiem, musicie komunikować się we wszystkich czterech
kierunkach. Istnieje określona przyczyna tego, Ŝe ludzie mają róŜne pragnienia. JeŜeli zajmujesz się
literaturą i masz wiele do czynienia ze słowami, poszukujesz innego typu osoby, aby otrzymać innego
rodzaju stymulację. Osoba zajmująca się literaturą moŜe interesować się wyraŜaniem uczuć poprzez
słowa, ale jednocześnie moŜe nic nie wiedzieć o samej miłości. Jeśli nawet ktoś jest bardzo dobry w
jednej dziedzinie, na pewno ma braki na innym polu.
PoniewaŜ cenimy sobie Ŝycie i miłość, kaŜda jednostka jest bardzo wartościowa, poniewaŜ
ucieleśnia Ŝycie i dlatego moŜe spełnić miłość. Musisz czuć, Ŝe jesteś mikrokosmosem wszechświata,
który reprezentuje całą pierwotną naturę w jednym ciele. Dlatego dobrze jest kochać siebie z tego
powodu, poniewaŜ wtedy kochamy całe stworzenie i wszechświat. Twoja ręka reprezentuje naturę,
więc kochając ją kochasz naturę. Jedna osoba jest więc pięknym muzeum, mikrokosmosem
wszystkiego, co stworzył Bóg. MęŜczyźni i kobiety mają najpiękniejszą formę i kształt w całej naturze.
Dlatego malarz, który jest dobrym portrecistą, potrafi równieŜ bardzo dobrze malować naturę.
MoŜesz uczciwie powiedzieć, Ŝe zawierasz w sobie esencję na przykład krzesła i Ŝe jest ono
wyraŜeniem ciebie samego. W ten sposób moŜesz czuć się nawet bliski krzesłu. Kochacie naturę,
poniewaŜ jest ona odzwierciedleniem tego, co zawieracie w sobie. Wszystkie rzeczy albo wam słuŜą,
albo są wobec was w pozycji obiektu, jak rozszerzenie was samych. MęŜczyźni i kobiety są dwoma
przeciwnymi biegunami ludzkości, tworzącymi dopełniającą się relację podmiotu i obiektu. Biegun
Północny i Południowy mają inną strukturę, ale uzupełniają się wzajemnie. Aby to było moŜliwe,
muszą mieć teŜ coś wspólnego.
Rzeczy, które lubicie, albo przypominają was samych, albo są waszym obiektem. Kiedy
analizujecie naturę, wszystko pasuje do jednej z tych kategorii. KaŜdy ubiera się w inny kolor,
poniewaŜ róŜnym ludziom pasują róŜne odcienie. Gdybyście zobaczyli gdzieś ogród w jednym
kolorze, czulibyście, Ŝe brakuje tam waszego ulubionego koloru i nie nawiązalibyście z tym ogrodem
wzajemnej wymiany. Jak wiele niebieskich kwiatów moŜecie wymienić? Istnieje jeden, moŜe dwa
rodzaje niebieskich kwiatów; nie jest ich zbyt wiele, poniewaŜ nie wyróŜniają się tak bardzo i trudno
jest z nimi nawiązać relację.
Jak cenna i prawdziwa jest pierwotna forma! Kiedy się starzejesz, na twojej twarzy pojawiają
się zmarszczki i twój brzuch staje się bardziej wydatny. Twoje nogi stają się słabsze poprzez to
wszystko natura chce ci powiedzieć, Ŝe nie powinieneś duŜo podróŜować, ale siedzieć i zarządzać.
Większy cięŜar ciała staje się cięŜarem dla nóg. Kiedy jesteś młody, jesteś lŜejszy i masz silniejsze
nogi, więc moŜesz szybko przenosić się z miejsca na miejsce. W tym wieku wszystko cię interesuje,
ale kiedy jesteś starszy, kończą się badawcze podróŜe i wiesz juŜ dobrze, co się dzieje wokół. Czy
wiecie, dlaczego wasze włosy siwieją, kiedy się starzejecie? Biały jest wyrafinowanym kolorem
zmieniający się kolor waszych włosów mówi wam, Ŝe nadszedł czas, abyście byli wynoszeni coraz
wyŜej.
Mam wiele do powiedzenia tego ranka, ale dałem wam juŜ bogactwo wiedzy o pierwotnej
formie. Ideał nie powstanie, jeŜeli odrzucicie pierwotną formę. Bóg jest esencją pierwotnej formy.
Kiedy Bóg powziął zamiar stworzenia wszechświata i człowieka, najpierw pomyślał, według jakiej
zasady powinien stwarzać. Tylko stosując konsekwentnie jedną formułę moŜna uniknąć chaosu.
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Zasada Boga stała się Słowem, Słowo stało się charakterem wszechświata, a charakter ostatecznie
stał się miłością.
Celem i kulminacją stworzenia była miłość; dlatego Słowo było oparte na miłości i charakter
był oparty na miłości. Co jest najwaŜniejszą zasadą dla miłości? Prawo podmiotu i obiektu jest
zasadnicze, poniewaŜ dzięki niemu miłość moŜe być przekazywana. Po drugie, podmiot i obiekt
muszą być do siebie w jakimś stopniu podobne. Dlatego moŜemy stwierdzić, Ŝe całe stworzenie
składa się z podmiotów i obiektów.
Niebo i ocean są niebieskie; o kaŜdej porze dnia kolor niebieski jest uspokajający, więc nadaje
się na tło. Zieleń roślin połączona z niebieskim niebem jest uspokajającym połączeniem. Większość
ludzi lubi niebieski kolor; człowiek posiada w swojej naturze pewien aspekt odpowiadający kolorowi
niebieskiemu, który wszyscy lubią.
Słowo Boga jest po prostu wyraŜeniem Zasady, dzięki której człowiek i wszystkie byty mogą
urzeczywistnić miłość. Słowo jest konieczne jako narzędzie porozumiewania się między podmiotem i
obiektem; dzięki niemu teŜ istnieje podobieństwo. Bóg stworzył człowieka i wszystkie rzeczy jako
odzwierciedlenie Słowa, na Swój własny obraz. MęŜczyzna i kobieta są plusem i minusem,
podmiotowym i obiektowym elementem ludzkości, ale nie są sobie całkowicie obcy; mają pewne
wspólne aspekty.
MęŜczyźni mają mocne i słabe punkty, podobnie kobiety. Między nimi istnieje wzajemna
wymiana i uzupełniają się oni nawzajem. Kobiety mają na ogół węŜsze usta niŜ męŜczyźni i mogą
szybko poruszać ustami. Kobiety są przewaŜnie niŜsze od męŜczyzn; męŜczyźni chodzą szybciej,
poniewaŜ mają dłuŜsze nogi. Kobiety noszą wysokie obcasy, aby zmniejszyć róŜnicę wzrostu.
Kobiety zwykle patrzą w górę, gdy mówią, poniewaŜ są niŜsze. MęŜczyźni reprezentują niebo,
a kobiety reprezentują ziemię, dlatego męŜczyźni patrzą w dół na kobiety i w górę na Boga w ten
sposób istnieje harmonia. Na podstawie tej tylko obserwacji moŜemy stwierdzić, Ŝe męŜczyzna jest
podmiotem, a kobieta obiektem. Mówiąc to, nie umniejszam kobiet, ja tylko objaśniam Zasadę.
Myślę, Ŝe to kobiety zapoczątkowały zwyczaj brania męŜczyzny pod rękę, aby móc dotrzymać
mu kroku. Wtedy męŜczyzna moŜe ciągnąć kobietę. Pokazuje to, Ŝe męŜczyźni odgrywają jakby rolę
lokomotywy, a kobiety są bardziej jak wagony. To nie jest moja opinia, tak mówi cała natura. Kobiety
reprezentują kwiaty, dlatego lubią robić makijaŜ, a takŜe nosić piękne sukienki, aby przyciągać motyle
i pszczoły. MęŜczyźni natomiast biegają i przynoszą kobietom róŜne rzeczy. Wazon z kwiatami zwykle
spoczywa w jednym miejscu, a męŜczyźni krąŜą wokół niego. Dlatego ma to sens, Ŝe męŜczyźni
cięŜko pracują, aby utrzymywać kobiety. MęŜczyźni są szczęśliwi mogąc to robić, poniewaŜ kiedy
wracają do domu, mogą popatrzeć na piękne kwiaty i wąchać piękną woń.
Problem pojawia się wtedy, gdy kobiety chcą być bardziej atrakcyjne niŜ męŜczyźni. Nawet
jeŜeli kobieta krzyczy bardzo głośno, zawsze będzie mieć wysoki, kobiecy głos. MęŜczyźni natomiast
mają głębszy głos i nie mogą mówić sopranem. Ogólnie natura kobiety jest taka, Ŝe nie potrafi ona
trzymać ust zamkniętych, podczas gdy męŜczyźni są bardziej spokojni i mają więcej rezerwy. Czy
męŜczyzna wolałby pocałować kobietę, której usta nieustannie się poruszają, czy teŜ uśmiechniętą
kobietę, która nie mówi za duŜo i jest pięknym kwiatem?
Tendencją kobiet jest znajdowanie rozrywki poprzez spotkanie towarzyskie, męŜczyźni
natomiast chcą zawsze być w ruchu i są bardziej zorientowani na cel. Kobiety są zadowolone
pozostając w jednym miejscu. MęŜczyźni zawsze zastanawiają się, co jest za tamtą górą, i chcą przez
nią przejść, aby to zobaczyć. Kobiety natomiast wolą pozostawać w jednym miejscu i wystarczy im to,
aby się dobrze bawić. Większość kobiet usiłuje zatrzymać swoich męŜów w domu przynajmniej na
jakiś czas.
Kobiety mają wspaniałą pozycję, poniewaŜ męŜczyźni zostali stworzeni do tego, aby
wykonywać cięŜką pracę, natomiast zadaniem kobiet jest uśmiechać się i wszystko przyjmować. Jakie
one mają szczęście! Wszystko, co mają robić, to być atrakcyjne dla męŜczyzn, ale kluczem do tego
jest piękne serce. MęŜczyźni są bardzo głupi w pewnym sensie, poniewaŜ pracują tak cięŜko i później
szczęśliwi oddają wszystko uśmiechniętej twarzy!
Kobiety są w wielu wypadkach bardzo poŜyteczne w kręgach dyplomatycznych, poniewaŜ są
atrakcyjne i potrafią zdobyć na swoją stronę waŜnych męŜczyzn. Ta przyciągająca siła pochodzi z
pierwotnej formy stworzenia. Teraz odpowiedzcie mi na pytanie, kto jest podmiotem męŜczyzna czy
kobieta? Kobiety w Kościele Zjednoczeniowym są inne, gdyŜ są ześrodkowane w Bogu.
Wszystkie róŜnorodne struktury i porządek stworzenia są połączone z Ŝyciem, aby Ŝycie
mogło spełnić miłość. Dlatego wszystkie te rzeczy są wyjaśnione w Zasadach Stworzenia. Kultura
rozwija się na bazie słów. Kiedy słowa zostają zapisane, stają się dziełami literackimi. Sztuka i kultura
są wyraŜeniem świata niewidzialnego. Poprzez Zasadę czy Słowo Boga prawdziwy człowiek będzie
wzrastał, aby stać się uosobieniem woli i zasady. Prawdziwy człowiek jest chodzącym Słowem.
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W czym leŜy róŜnica między męŜczyznami i kobietami? Czy oni jedzą inny rodzaj jedzenia,
czy teŜ moŜe śpią w inny sposób? Oni dopełniają się wzajemnie, dlatego męŜczyźni są szersi na
górze i węŜsi na dole, a kobiety są węŜsze u góry i szersze na dole. MęŜczyźni mają silniejsze
ramiona, a kobiety większe łono. Kobiety mają wąskie ramiona, ale płodne łona. MęŜczyźni mają
wąskie biodra, wystarczające do tego tylko, aby iść i pracować, ale kobietom Bóg dał o wiele więcej i
męŜczyźni zawsze zwracają na to uwagę! Interesuje ich to, czego sami nie mają.
Kobietom nie podobają się męŜczyźni o szerokiech biodrach; one wolą szerokie ramiona i
wąskie biodra. MęŜczyznom podobają się kobiety o zaokrąglonych biodrach, jakich oni sami nie mają.
Kobiety interesują się męŜczyznami, którzy mają coś, czego nie mają one same. Są to szerokie
ramiona, mocne ręce i jeszcze coś, czego nie posiadają kobiety. Pozostawiam to waszej wyobraźni.
To jest natura. MęŜczyźni i kobiety idealnie pasują do siebie, razem tworzą całość. To jest pierwotna
forma, której nikt nie moŜe zmienić.
Naukowcy nie są w stanie znaleźć lepszego systemu dla męŜczyzny i kobiety, choćby bardzo
szukali. Zawsze w końcu powracają oni do formy nadanej przez Boga. Właśnie tak, jak powiedziałem
naukowcom na Konferencji Naukowej Bóg jest najlepszym naukowcem we wszechświecie. Kto więc
będzie prawdziwym, pierwotnym męŜczyzną i kobietą? Są to męŜczyźni i kobiety, którzy stają się
odzwierciedleniem woli Boga.
Boska Zasada jasno pokazuje, Ŝe Bóg posiada dwoiste przymioty, wyraŜone w męŜczyźnie i
kobiecie. Aby być podobni do Boga, zarówno męŜczyźni, jak i kobiety mają naturę plusową i
minusową, ale uzupełniają się w tym sensie, Ŝe męŜczyzna jest podmiotem, a kobieta obiektem. Ich
relacja z ich dziećmi i Bogiem jest tym, co nazywamy niebiańską podstawą czteropozycyjną. MoŜemy
wyciągnąć wniosek, Ŝe cel stworzenia moŜe być osiągnięty przez spełnienie ideału miłości. To
wszystko. Powinniście wiedzieć, jak powinna być tworzona taka podstawa czteropozycyjna, aby mógł
zostać spełniony ideał.
Zarówno Bóg, jak i człowiek mają plus i minus, umysł i ciało; dlatego jako jednostki męŜczyźni
i kobiety są podobni do Boga, poniewaŜ mają umysł i ciało. Z punktu widzenia stworzenia Bóg jest
podmiotem, a ty jesteś obiektem, ale z punktu widzenia miłości ty jesteś podmiotem, a Bóg obiektem.
Dlatego, zgodnie z tą zasadą, kobiety są w bardzo waŜnej pozycji. W kategoriach miłości kobiety są w
pozycji podmiotu, są naprawdę ucieleśnieniem miłości. Dlatego kobiety są stworzone, aby być bardziej
wraŜliwymi na miłość. MęŜczyzna moŜe potrzebować 26 lub 28 lat, aby być w pełni zdolny do
odczuwania miłości, ale kobiety zaczynają wyczuwać miłość juŜ jako nastolatki.
Tak więc, z punktu widzenia stworzenia Bóg jest z pewnością podmiotem, ale w spełnieniu
miłości podmiotem są męŜczyźni i kobiety; z nich dwojga zaś kobieta jest podmiotem. W miłości Bóg
jest więc w pozycji męŜczyzny, a czego szukają męŜczyźni? Oni poszukują miłości.
Idealni ludzie to tacy, których umysł i ciało są zjednoczone. Dlatego dopóki nie zostanie
stworzona prawdziwa jedność, nie moŜesz otrzymać prawdziwej relacji miłości. Najpierw musisz
ukształtować siebie na obraz Boga, zanim w ogóle zaczniesz mówić o miłości. Musisz być widzialną
formą Boga. Aktywnym odzwierciedleniem Boga jest męŜczyzna, a pasywnym odzwierciedleniem
Boga jest kobieta. Oczywiście, kobieta jako jednostka moŜe mieć relację z Bogiem, poniewaŜ zawiera
w sobie plus i minus. Kiedy Bóg przejawia się w męŜczyźnie, porusza się on w kierunku kobiety, a
następnie w dół w stronę dzieci.
Dlaczego musimy istnieć jako męŜczyźni i kobiety? Gdyby tak nie było, nie byłoby Ŝadnego
sposobu, aby spełnić podstawę czteropozycyjną i mieć dzieci; pojedynczy człowiek nie moŜe mieć
dzieci. Dlatego bardzo istotna jest rodzina, gdzie męŜczyźni i kobiety mogą zjednoczyć się,
ześrodkowani w miłości. Dlaczego rodzina ma zasadnicze znaczenie dla urzeczywistnienia królestwa
BoŜego? PoniewaŜ ideał stworzenia nie moŜe zostać spełniony, dopóki podmiot i obiekt nie zjednoczą
się w relacji dawania i przyjmowania miłości.
Na tym diagramie wszyscy są połączeni z Bogiem jedną linią, ale między podmiotem i
obiektem są dwie linie, jedna oznaczająca dawanie i jedna przyjmowanie. Razem tworzą one ruch
kołowy. Kiedy plus i minus, męŜczyzna i kobieta, jednoczą się, wtedy rzeczywiście stają się obrazem
Boga i mogą nawiązać z Nim głębszą wymianę wzajemną. To moŜe stać się tylko w miłości. Dlatego
wszystko zostało stworzone w oparciu o ten system, którego kulminacją jest rodzina. Dlatego właśnie
rodzina musi być podstawową komórką Królestwa Niebieskiego.
Bóg potrzebuje generacji na trzech poziomach, aby wypełnić ideał Bóg, Adam i Ewa, oraz ich
dzieci. Centrum tych czterech pozycji musi stanowić miłość, nie Ŝycie, i to centrum musi znajdować się
w równej odległości od kaŜdej z czterech pozycji. Rodzina jest jądrem i pomnaŜa się tworząc
społeczeństwo, naród, świat i wszechświat. Aby dosięgnąć Boga, dzieci normalnie idą najpierw do
matki, potem do ojca, i w końcu do Boga; miłość rodziców jest drogą na skróty do Boga. Zgodnie z tą
zasadą nie moŜecie oddzielić się od swoich rodziców, poniewaŜ są oni pośrednikami między wami a
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Bogiem. Na tym diagramie męŜczyźni i kobiety nie mogą oddzielić się od siebie, gdyŜ wtedy nie
mogliby naprawdę porozumiewać się z Bogiem.
Dlaczego kobieta płacze, kiedy umiera jej mąŜ? PrzecieŜ na świecie jest jeszcze wielu innych
męŜczyzn. Ona płacze, poniewaŜ pierwsza miłość reprezentuje wieczność. Bez męŜa podstawa
czteropozycyjna jest ułomna. Wszechświat zawsze wspiera i ochrania podstawę czteropozycyjną,
więc jeŜeli w waszej podstawie czegoś brakuje, jesteście oddzieleni od tej sfery ochronnej.
Czy większą radością dla rodziców jest posiadanie więcej, czy mniej dzieci? Wiele dzieci
reprezentuje więcej aspektów BoŜego stworzenia. JeŜeli macie dwanaścioro dzieci, kaŜde z nich
reprezentuje jeden miesiąc i wszystkie pory roku, a takŜe dwanaście kierunków lub wszystkie
dziedziny wtedy wasza rodzina bardziej przypomina Boga. Kiedy więc macie więcej dzieci, macie
więcej wiedzy o miłości Boga i moŜecie głębiej wniknąć w Jego serce. Rodzice wielu dzieci nie mogą
być złymi ludźmi. PoniewaŜ rodzice dawali w tak wielu kierunkach, reszta społeczeństwa wydaje się
im być ich rodziną. Niektórzy ludzie przypominają im na przykład ich drugie dziecko, inni ludzie inne
dziecko, itd. Taki rodzic jest w stanie kochać całą ludzkość jak swoją rodzinę.
JeŜeli jedno z dwanaściorga dzieci umrze, rodzice nigdy nie powiedzą, Ŝe nie odczuwają tej
straty, poniewaŜ mają jeszcze jedenaścioro innych dzieci. Ich serce będzie złamane, poniewaŜ to
jedno dziecko reprezentowało pewien aspekt Boga, którego nic nie moŜe zastąpić. Wszystkie wielkie
religie podkreślały, Ŝe powinno się kochać wszystkich ludzi, gdyŜ w ten sposób moŜna stać się
bardziej podobnym do Boga.
Rodzina jest podstawową jednostką miłości, a trzy pokolenia tworzą najbardziej idealną
rodzinę. Dzieci mogą odwiedzać dziadków idąc przez rodziców, albo mogą iść do dziadków
bezpośrednio, bez aprobaty rodziców. Bóg moŜe z pewnością iść przez Adama i Ewę, aby dotrzeć do
ich dzieci, a moŜe teŜ iść bezpośrednio. Z wertykalnego punktu widzenia dziecko ma najkrótszą drogę
do Boga wzdłuŜ linii miłości. Matka i Ojciec są horyzontalni, ale pozycja wertykalna naleŜy do dzieci.
Bóg potrzebuje trzech pokoleń, aby wypełnić linię wertykalną; linia wertykalna musi przejść
przez trzy pozycje. Aby stworzyć linię horyzontalnie, musi ona równieŜ przejść przez centrum, którym
jest miłość. Kiedy miłość przechodzi przez centrum i rozszerza się, jest mile witana; kiedy przychodzi z
przeciwnego kierunku, równieŜ jest chętnie witana. Miłość jest zawsze akceptowana, w jakimkolwiek
kierunku pójdziesz i jakiekolwiek koło narysujesz.
JeŜeli jednak odrzucisz centrum, rezultatem będzie zniszczenie. Jedynym punktem, gdzie
miłość Boga, rodziców i dzieci moŜe się zjednoczyć, jest centrum, ale muszą oni przebyć ten sam
dystans. Kiedy rozpoczyna się ruch pomiędzy wszystkimi punktami, utworzą one w końcu koło. Jaka
energia podtrzymuje ten ruch na wieczność? Siła miłości. KaŜdy usiłuje dotrzeć do swojego obiektu i
osiągnąć cel Adam poszukuje Boga, Ewy i dzieci, i tak dalej w ten sposób ruch kołowy trwa na
wieczność.
Miłość zawiera wszystkie rodzaje smaków. Czasem jest słodka, czasem gorzka, czasem
podniecająca, czasem gorąca, ale kiedy jesteście w tym kole, powinniście zakosztować wszystkich
tych smaków. Sama tylko słodycz nie jest pełnym wyraŜeniem miłości. Kiedy kucharz przyrządza wiele
potraw, czy uŜywa wielu przypraw? Istnieje wiele smaków przypraw, wiele smaków Ŝycia, a takŜe
wiele smaków miłości. Dlaczego pocałunek jest wyraŜeniem miłości? Przez usta moŜna przekazać
wszystkie rodzaje smaku. Czy to nie wydaje się naturalne?
W prawdziwej rodzinie wszyscy członkowie są wartościowi, na przykład dla dzieci dziadkowie
są jak Bóg, a ojciec i matka są najlepszymi ludźmi na świecie, reprezentującymi piękno wszystkich
męŜczyzn i kobiet. Dla rodziców dzieci są pięknym owocem reprezentującym całą ludzkość. Rodzina
jest miejscem, gdzie moŜna głosić takie słowa chwały.
Czy wy, amerykańscy męŜczyźni i kobiety, potraficie kochać rodzinę swojej Ŝony czy męŜa?
Czy młodzi ludzie w Ameryce, którzy rozmawiają o wolnej miłości i wolnym seksie, są zdolni do
załoŜenia rodziny, w której istnieje tylko jedna miłość? Czy Bóg moŜe powiedzieć, Ŝe jeŜeli jedno z
jego stworzeń nie funkcjonuje prawidłowo, On po prostu stworzy jakieś inne? Miłość Boga musi
przejść przez jeden punkt w jednym czasie. BoŜa koncepcja męŜczyzny i kobiety jest taka, Ŝe jeden
męŜczyzna reprezentuje wszystkich męŜczyzn, a jedna kobieta wszystkie kobiety. Dlatego kochając
jednego męŜczyznę kochasz cały świat męŜczyzn, a kochając jedną kobietę kochasz cały świat
kobiet. W ten sposób jednostka moŜe reprezentować całe stworzenie.
Problemem jest to, czy posiadacie kwalifikacje, aby być tego rodzaju reprezentantami
prawdziwych męŜczyzn i kobiet. Nie moŜecie oddzielić się od Boga, waszych rodziców i waszych
dzieci. Kiedy ideał zostanie spełniony, cały wszechświat będzie wasz i nie będzie takiego kierunku, w
którym nie będziecie mogli pójść. Nie będzie teŜ Ŝadnego powodu, abyście byli gdzieś nie
zaakceptowani. Taka miłość stworzy niebiański charakter, a ostatecznie królestwo niebieskie. Ta
miłość moŜe porozumiewać się z kaŜdym społeczeństwem i kaŜdym światem. Nic nie moŜe jej
ograniczyć.
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Kiedy męŜczyzna i kobieta jednoczą się, nie jest to tylko indywidualna jedność, to jest
uniwersalna jedność. Kiedy raz męŜczyzna i kobieta zjednoczą się w miłości, są złączeni na
wieczność i nie mogą zostać oddzieleni od siebie. Musicie być rodzicami, którzy nie wstydzą się
niczego przed Bogiem, swoimi dziećmi, czy swoim męŜem lub Ŝoną. JeŜeli wasze dzieci będą chciały
się dowiedzieć wszystkich tajemnic o swojej mamie lub tacie, wy będziecie mogli opowiedzieć im
historię prawdziwej miłości. W rzeczywistości męŜczyźni i kobiety nie powinni mieć wstydliwych
sekretów, ich najskrytszą tajemnicą powinno być, jak głęboko kochają się nawzajem.
Dlatego powinniście być w stanie powiedzieć Bogu: "Ojcze Niebieski, jestem Twoim synem i
nie ma niczego, czego mógłbym się wstydzić przed Tobą. Nie mam nic do ukrycia przed swoją Ŝoną i
dziećmi. Stoję tutaj reprezentując moją rodzinę i proszę Cię, abyś kochał moją rodzinę z mojego
powodu." Wtedy Bóg będzie mógł powiedzieć, Ŝe to zrobi. JeŜeli Bóg będzie chciał posłuŜyć się tobą
jako podstawowym modelem miłości, która moŜe być rozszerzona na północ, południe, wschód i
zachód, powinieneś się zgodzić bez Ŝadnych oporów. Prototyp BoŜej miłości moŜe być nawet
rozszerzony na królestwo zwierząt i roślin.
Rodzina, która moŜe porozumiewać się z całym wszechświatem i nie musi się niczego
wstydzić, jest uniwersalną rodziną. Wszystko, co dzieje się w tej rodzinie, odbije się echem w całym
świecie, i w ten sposób świat będzie zjednoczony. Kiedy ta rodzina pójdzie do świata duchowego, bez
wątpienia stanie się jego centrum. Wniosek jest taki, Ŝe aby zbudować królestwo niebieskie,
potrzebujesz współmałŜonka i dzieci, ześrodkowanych w Bogu. Pieniądze, wiedza i prestiŜ są
drugorzędne.
Idealną drogą jest tęsknić za pierwotną formą miłości. KaŜdy rodzic, który chce, aby jego
dziecko szło do dziadków przez niego, jest szatańską osobą, poniewaŜ blokuje miłość. Archanioł
przyszedł do Ewy i zaofiarował, Ŝe powie jej sekret, którego nie powinna mówić Bogu. W
rzeczywistości powiedział jej kłamstwo. Dziecko moŜe z pewnością pójść i porozmawiać o wszystkim
ze swoimi rodzicami, a takŜe z dziadkami. KaŜda siła próbująca zahamować ten wolny przepływ
miłości i informacji jest szatańską siłą.
Przypuśćmy, Ŝe jakiś komunistyczny agent wniknął do Kościoła Zjednoczeniowego i mówi
jakiejś osobie, Ŝe daje jej cenną informację, która jest przeznaczona tylko dla jej ucha, nie dla jej Abla
ani nie dla Ojca Moona. Kiedy tylko on powie, Ŝe jest to przeznaczone wyłącznie dla ciebie, ty wiesz,
Ŝe jest to działanie Szatana. Szatan przekonał Ewę, Ŝe Bóg miał pewną motywację dając jej
przykazanie, i skłonił ją do spojrzenia na to w sposób horyzontalny. Ewa powinna była pójść prosto do
Boga i zapytać Go o to, co powiedział Lucyfer. Wtedy nie doszłoby do upadku. Czasami jest wiele tak
zwanych "tajemnic" między ludźmi w naszym ruchu. Ale to nie jest dobre; jeŜeli macie jakiś sekret,
powinien to być sekret wertykalny. JeŜeli ktoś chce, abyś mu coś powiedział, zanim powiesz to
liderowi, to ty wiesz, Ŝe ma on szatańską motywację.
Ja nie tylko komunikuję się bezpośrednio z liderami narodowymi, lecz takŜe z ludźmi w pozycji
wnuków i szefami biur. Ci ludzie równieŜ składają mi raporty i w ten sposób trzy pokolenia komunikują
się ze sobą. Wtedy nie jest moŜliwe, aby jeden lider kontrolował całą komunikację. Wnuk powinien w
wolny sposób rozmawiać ze swoimi dziadkami oraz rodzicami.
Bo Hi Pak mógłby powiedzieć szefowi gazety "News World", Ŝe oni nie powinni mówić mi nic
zanim nie powiedzą jemu, ale według tej zasady nie byłoby to słuszne. Oczywiście, oni mogą
komunikować się z wydawcą jako rodzicem, ale mogą porozumiewać się teŜ z osobą w pozycji
dziadka. Przypuśćmy, Ŝe przyszedłbym pewnego dnia do biura, ale Bo Hi Paka by nie było, i wtedy
zwołałbym spotkanie przywódców departamentów i poprosiłbym ich o raporty. Gdyby wtedy wszedł
pan Pak, nie powinien mieć uczucia wahania czy obawy. JeŜeli poczułby wahanie, znaczyłoby to, Ŝe
nie jest człowiekiem Ŝyjącym według Zasady. On powinien wejść i w naturalny sposób przyłączyć się
do słuchania raportów. JeŜeli ktoś przedstawiłby mi niepełny raport, wtedy pan Pak powinien
powiedzieć: "Ojcze, chciałbym dodać do tego jeszcze jedną rzecz."
JeŜeli w naszym ruchu nie będziemy Ŝyć według tej zasady, Szatan zawsze będzie blokował
niebiańską komunikację. JeŜeli zdarzy się coś nieprawidłowego i powinno zostać zgłoszone, nie
wahajcie się tego zrobić. JeŜeli dziecko ma się gdzieś przeprowadzić czy otrzymać nową misję, nie
tylko rodzice, ale takŜe dziadkowie powinni wyrazić na to zgodę, gdyŜ dziadkowie są w pozycji Boga.
Amerykanom ten system moŜe wydawać się dziwny i niepoŜądany. JeŜeli rodzice chcą
odwiedzić dziadków i dzieci chcą pójść z nimi, rodzice zwykle się zgadzają. JeŜeli rodzic się na to nie
zgadza, oznacza to, Ŝe boi się, iŜ moŜe zostać odkryte coś niepoŜądanego o nim samym. JeŜeli
dziadek chce pójść wraz z rodzicami, aby odwiedzić wnuka, rodzice nie mogą odmówić, ale powinni
być otwarci na tę propozycję. Jak wspaniałe to jest! Gdyby wszyscy szli razem, byłoby to jeszcze
wspanialsze.
W królestwie niebieskim nie ma potrzeby tajemnic, poniewaŜ wszyscy są prawdziwie
zjednoczeni i nie ukrywają nic przed sobą. Z całą pewnością mąŜ i Ŝona nie powinni mieć przed sobą
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tajemnic. Tacy ludzie mają prawo do nieba. To jest pierwotna forma świata. Rodzina ześrodkowana w
magii miłości jest piękna. Wszystko, co dzieje się w domu, powinno dostarczać radości poprzez wzrok,
słuch, zapach, smak i dotyk. To jest niebiańskie Ŝycie.
JeŜeli dziadek jest chory i bardzo kaszle w nocy, jedno z dzieci mogłoby pomyśleć, Ŝe dziadek
mógłby juŜ pójść do nieba i wtedy by nie kaszlał, a inne dziecko pomyślałoby, Ŝe kaszel dziadka jest
dla niego muzyką. Dziadkowie są najlepszym zabezpieczeniem dla domu, poniewaŜ mają oni wiele
doświadczenia i w momencie jakiegoś zagroŜenia będą umieli znaleźć wyjście. Oni nie sypiają zbyt
dobrze, dlatego zawsze wszystkich pilnują. Dlatego ich obecność w domu sprawia, Ŝe jakby mieszkał
w nim Bóg, opiekując się nim przez 24 godziny na dobę. Wtedy dziecko będzie miało pragnienie
pokłonić się z wdzięcznością przed wiekowymi dziadkami, których twarze pokryły się zmarszczkami
od troski o rodzinę.
Taki dom nigdy nie zostanie obrabowany ani spalony, poniewaŜ dziadkowie będą nad nim
stale czuwać. Co więcej mogą robić przez cały dzień dziadkowie, jak tylko czuwać nad
bezpieczeństwem domu i modlić się o błogosławieństwo dla całej rodziny? Dziadkowie są jak antena,
przez którą moŜna porozumiewać się ze światem duchowym i mogą mieć pewne przeczucia w danym
dniu odnośnie dzieci czy wnuków. Mogą powiedzieć: "Mój synu, jedź dzisiaj ostroŜnie", albo "Dzieci,
nie powinniście dzisiaj bawić się na dworze, bo jest mokro i ślisko i moŜecie zrobić sobie krzywdę."
Czy dzieci nie będą wówczas lubić dziadków? Będą wiedziały, Ŝe ich potrzebują.
Wyobraźcie sobie dziadka i babcię tańczących radośnie i dołączających się do nich syna i
synową oraz ich dzieci. Gdyby oni tańczyli tak całą noc i w końcu umarli z wyczerpania, tak Ŝe z ich
ciał wydostałyby się na zewnątrz odchody, czy myślicie, Ŝe Bóg byłby zgorszony? Bóg pomyślałby, Ŝe
odór ich ciał to najpiękniejsze perfumy, jakie kiedykolwiek wąchał w niebiańskim domu.
Czy jest to tylko marzenie? Czy teŜ są to zasady, które mogą stać się rzeczywistością? KaŜdy,
kto dąŜy do tego celu, będzie ochraniany przez wszechświat, który będzie odrzucał kaŜdego, kto
usiłowałby mu się przeciwstawić. Nikt nie doświadczył większej opozycji ode mnie, ale ja czuję, Ŝe
ochrania mnie uniwersalna siła. Czy podoba się wam taka droga? Czy chcecie nią iść?
Czy dziadkowie chętnie idą mieszkać do domu starców? Kiedy Kościół Zjednoczeniowy
będzie miał wpływ na społeczeństwo, czy będziemy musieli zlikwidować takie domy siłą, czy teŜ
znikną one w naturalny sposób? Wtedy kaŜda rodzina będzie niebem dla dziadków. Czy dla rodziców
teŜ? A dla dzieci? Obecnie amerykański styl Ŝycia jest nastawiony przede wszystkim na ludzi młodych,
a starsi ludzie są zapomnianymi obywatelami. Młodzi ludzie dzisiaj myślą, Ŝe stwarzają swoją własną
utopię, ale w rzeczywistości zakopują się coraz głębiej w piekle. Zapomnieli o pierwotnej formie i
pierwotnym pragnieniu Boga.
Kosz na odpadki jest potrzebny, aby wrzucać do niego niepotrzebne rzeczy; to właśnie jest
piekło miejsce na ludzkie odpadki. Bóg nigdy nie miał moŜliwości spełnienia tej miłości aŜ do
momentu pojawienia się Kościoła Zjednoczeniowego. Teraz On moŜe zacząć spełniać to, co powinno
się pierwotnie dokonać w ogrodzie Eden. Czy jest to dla Niego dobra, czy zła nowina?
Pomiędzy członkami rodziny nie powinno być Ŝadnych granic ani ograniczeń czasowych. Ich
drzwi powinny być zawsze otwarte, nawet o drugiej w nocy. Sypialnia rodziców, sypialnia dziadków i
pokój dzieci powinny być zawsze otwarte, o kaŜdej porze dnia. JeŜeli dzieci wejdą do pokoju rodziców
i znajdą tam ciastka, to muszą tylko powiedzieć "Dziękuję" zanim je zjedzą. JeŜeli babcia wejdzie do
pokoju dzieci, to musi tylko powiedzieć "Dziękuję", jeŜeli coś stamtąd weźmie. Dzisiaj w Ameryce
rodzice muszą zrobić wcześniej rezerwację, jeŜeli chcą odwiedzić dzieci. Czy pierwotnej naturze
człowieka się to podoba, czy teŜ wolałaby ona wolną komunikację?
Czy byłoby pięknie, gdyby nowa synowa troszczyła się więcej o teściów niŜ o swojego
nowopoślubionego męŜa, myśląc, Ŝe oni nie będą juŜ długo Ŝyli? Kiedy rodzice doświadczą takiej
troski z jej strony, będą chcieli dać jej wszystko, wydobywając nawet cenne rzeczy, które chowali pod
materacem przez dziesiątki lat. Kiedy dajecie komuś szczerą miłość, ta osoba otworzy przed wami
wszystkie drzwi.
Kto jest najstarszym dziadkiem na świecie? Bóg. JeŜeli mieszka z wami dziadek, odkrywacie
przez niego, jak ostatecznie otrzymać miłość Boga. MoŜecie zdobyć serce Boga uŜywając tej samej
taktyki, dzięki której udało się wam zdobyć serce dziadka. Wszyscy wasi pradziadkowie równieŜ
zaaprobują wasze czyny i wtedy Bóg da wam Swoje specjalne błogosławieństwo ze Swojego
sekretnego banku pod materacem.
To jest sposób, w jaki ja myślę. Patrzę na kaŜdego jak na członka swojej rodziny. Kiedy widzę
na ulicy starszego człowieka, patrzę na niego jak na mojego własnego ojca czy dziadka. Kiedy widzę
młodych ludzi, patrzę na nich jak na swoje dzieci. Nie ma Ŝadnych granic. W ten właśnie sposób
musicie być w stanie dotrzeć do Boga. Droga pierwotnej formy miłości jest idealną drogą; kiedy do niej
dojdziecie, będzie to oznaczało, Ŝe osiągnęliście kres podróŜy.
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Cokolwiek wtedy zobaczycie góry, kwiaty, ocean, równiny będziecie na to patrzeć z punktu
widzenia Boga. Kiedy będziecie podróŜować po wszechświecie, będziecie czuć, Ŝe jesteście
ambasadorami Boga, podróŜującymi w Jego imieniu, patrzącymi Jego oczami i słuchającymi Jego
uszami. Kiedy będziemy myśleć w ten sposób, wówczas siła miłości zjednoczy nas wszystkich.
Gdziekolwiek idziecie, powinniście być wdzięczni. Kiedy widzicie świat, który Bóg dla nas przygotował,
nie moŜecie pohamować uczucia wdzięczności. Wtedy odnajdziecie piękno nawet na pustyni.
Idealna forma wywodzi się z pierwotnego ideału Boga. Powinna ona być naszą drogą Ŝycia.
Czy powinniśmy do niej dąŜyć? Nie jest ona nigdy nudna, ale prowadzi od jednego entuzjazmu do
drugiego. Takie powinno być Ŝycie, jeŜeli Ŝyje się według tej zasady. Nawet jeŜeli jesteście zmęczeni,
powinniście mieć jeszcze większe pragnienie i siłę, aby iść dalej. JeŜeli wasze ciało podda się waszej
woli, wasza podróŜ nie zakończy się poraŜką, poniewaŜ wasze Ŝycie znalazło kulminację w
poszukiwaniu miłości. Wasze Ŝycie nie mogłoby być piękniejsze.
W mojej podróŜy w poszukiwaniu tej miłości spotkałem Matkę oraz dzieci, które dał nam Bóg, i
czułem tylko wdzięczność. Taki człowiek nazywany jest najszczęśliwszym człowiekiem. Wy idziecie w
wielu kierunkach, ale kiedy odziedziczycie pierwotną formę miłości, cel waszego Ŝycia na ziemi
zostanie spełniony. Wtedy będziecie mieli to, co najlepsze. Ta miłość musi przyjść jeŜeli tylko
będziecie jej szukać. W świecie duchowym będziecie porozumiewać się wyłącznie przy pomocy
języka i pieśni miłości.
Język w świecie duchowym jest bardzo urozmaicony. Ludzie porozumiewają się przy pomocy
pieśni i tańca, nie tylko mowy, i musisz odpowiedzieć im śpiewaniem i tańczeniem. Tak więc będziesz
wiecznie śpiewać i tańczyć, ale zawsze będziesz czuć w sobie przypływ nowej energii. Co więcej, gdy
będziesz śpiewać i tańczyć, cały wszechświat dołączy się do ciebie w harmonii. Będziesz tańczyć na
zawsze ze swoją wieczną miłością. Nawet jeŜeli będziesz tańczył z inną osobą, przyniesiesz więcej
miłości i radości swojej ukochanej. Nie ma w tym Ŝadnej niemoralności.
Czy w świecie duchowym są karty pracy i rozkłady zajęć? Czy istnieje tam dzień i noc? Co
byś zrobił z całym tym czasem? Musi być tam jakieś zajęcie, abyś się nie nudził. Jest to praca miłości,
twoje pragnienia są natychmiast spełniane. JeŜeli zapragniesz wydać wspaniały bankiet dla 100.000
przyjaciół, natychmiast się to stanie.
JeŜeli masz serce wypełnione jedynie miłością, to wszystko moŜe być twoje. Bez miłości nie
mógłbyś znieść stałego przebywania w świecie duchowym. JeŜeli w twoim umyśle mieszka nienawiść,
czy będziesz zajęty nienawidzeniem tego kogoś przez całe dnie? Pierwotna forma i pierwotna miłość
są celem do osiągnięcia. Ja znam tę miłość i ten świat, więc nic nie moŜe mnie zniechęcić ani
powstrzymać. Bez względu na to, jak ładnie coś moŜe wyglądać, to jednak gdy jest ono sprzeczne z tą
zasadą, ja mam moc, aby to powstrzymać. JeŜeli wiem, Ŝe to coś nie przyczynia się do realizacji tej
pierwotnej zasady, bezlitośnie to odcinam. Pierwotna miłość jest kryterium oceny wszystkiego. JeŜeli
coś wygląda zabawnie, ale nie przyczynia się do rozwoju miłości, odetnijcie to.
Słuchacie mnie juŜ przez prawie pięć godzin, ale ciągle się wam to podoba. Pięć godzin w
samolocie to duŜo czasu moŜna przelecieć z Kalifornii do Nowego Jorku. Tylko jedna rzecz
usprawiedliwia szaleństwo słuchania kogoś i oklaskiwania go przez pięć godzin miłość. Jest tutaj coś
pięknego.
Czy uwaŜacie się za szczęściarzy, Ŝe trafiliście do Kościoła Zjednoczeniowego? Czy
będziecie się skarŜyć, jeŜeli będę was bardzo ostro trenował po to, abyście się stali męŜczyznami i
kobietami potrafiącymi kochać? Narzekanie jest potęŜną rzeczą to jest jeden ze sposobów, aby nigdy
nie stać się prawdziwym człowiekiem. Kto cierpi bardziej wy czy ja? Czy Bóg cierpiał bardziej niŜ ja?
JeŜeli wiecie, Ŝe sami cierpieliście mniej, czy moŜecie narzekać wobec Boga lub wobec mnie?
Kiedy ktoś was krytykuje, czujecie urazę i chcecie się zemścić, ale czy czujecie urazy, kiedy ja
was krytykuję? W rzeczywistości moja krytyka ma efekt oczyszczający. Nawet mocne lanie, dane z
miłością, moŜe przynieść radość. Jak długo będziecie iść tą drogą? JeŜeli będziecie nią iść przez całe
wasze ziemskie Ŝycie, będzie ono waszą drogą na wieczność; czas, w którym moŜecie coś
inwestować, ograniczony jest do okresu waszego przebywania na ziemi. Świat duchowy jest
miejscem, w którym cieszycie się tym, co posialiście na ziemi. KaŜda uraza i nienawiść musi zostać
roztopiona w czasie waszego przebywania na ziemi.
Ci, którzy mogą powiedzieć, Ŝe znają drogę prawdziwej miłości i pójdą nią aŜ do zwycięskiego
końca, niech powiedzą "Amen".
Niech was Bóg błogosławi.
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