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WSTĘP DO WYDANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Dr Sang Hun Lee, który odszedł do świata duchowego 22 marca 1997 r. w wieku 84 lat, jest znany ze 
swojej pracy w dziedzinie filozofii, ekonomii i teorii społeczeństwa. Będąc zdecydowanym 
intelektualistą, dr Sang Hun Lee przez całe swoje Ŝycie głęboko interesował się naturą świata 
duchowego. MoŜliwość precyzyjnego zagłębienia w świecie fizycznym wiedzy na temat świata 
duchowego uwaŜał za sprawę najwyŜszej wagi. To przekonanie zabrał ze sobą do świata duchowego 
i zaowocowało ono tą właśnie ksiąŜką. 

Sang Hun Lee urodził się w 1914 r. w Korei. Dyplom lekarza zdobył w Medycznej Szkole Severance 
(obecnie Uniwersytecka Szkoła Medyczna Yonsei) w Seulu w Korei. W połowie lat pięćdziesiątych 
razem ze swoją Ŝoną przyłączył się do Kościoła Zjednoczeniowego. Dr Lee porzucił praktykę 
medyczną i poświęcił się pracy nad naukowym wyraŜeniem myśli Wielebnego Moona. Nie chciał on 
jednak, aby własny punkt widzenia zniekształcał tak przejrzystą w swym wyrazie naukę jego 
przywódcy duchowego. W 1992 roku napisał: „Całkiem spora liczba naukowców zaczęła myśleć, Ŝe 
treść tych ksiąŜek była zamysłem samego autora, chociaŜ autor wyraźnie zaznaczył na wstępie, Ŝe 
jest to myśl Wielebnego Moona. To nieporozumienie głęboko zraniło serce autora.” 

Pierwsza praca dr Lee dotyczyła marksizmu-leninizmu. Korea Południowa pod wpływem groźby 
inwazji z Północy zabroniła jakiejkolwiek dyskusji na temat teorii komunizmu. W takim stanie ignorancji 
ludzie nie posiadali Ŝadnej realnej obrony przed ideami marksistów. Wielebny Moon zauwaŜył 
konieczność krytycznej reakcji na marksizm i pokierował pracą dr Lee. W tamtym czasie trudno było 
doktorowi Lee zdobyć prace na temat Marksizmu. Pomimo wszystko, ryzykując przy tym osobiście, dr 
Lee uzyskał potrzebne mu ksiąŜki i napisał Komunizm: krytyka i kontrpropozycja. Ku zadowoleniu 
wszystkich, południowo-koreański rząd zatwierdził pracę dla celów kształcenia swoich obywateli. Te 
opracowania uformowały jądro rozwijanych później myśli, publikowanych w przeglądzie światowym 
wydawanym przez CAUSA, który z kolei wywarł wpływ na caym świecie na walkę o wolność w latach 
osiemdziesiątych. 

Dr Lee dotarł w swoich pracach do filozoficznych implikacji nauk Wielebnego Moona. Bardzo dokładne 
przejęcie przez dr Lee myśli swojego nauczyciela zaowocowało serią ksiąŜek na temat „Myśli 
Zjednoczeniowej”. Dr Lee odniósł w nich nauczanie Wielebnego Moona do pytań zadawanych przez 
filozofów, takich  jak: jaki jest cel Ŝycia? Czym jest dobre Ŝycie? Co stanowi naturę dobrego 
społeczeństwa? Jak moŜemy ustalić prawdę? Jak mierzymy wartość? Dokonał on przeglądu i oceny 
dorobku głównych filozofów od staroŜytnych Greków do czasów współczesnych oraz przedstawił 
rozwiązania i odpowiedzi na ich zawiłe problemy zgodnie z nauką Ruchu Zjednoczeniowego. 

Doktorowi Lee zawsze przyświecał praktyczny cel: ulŜenie ludzkiemu cierpieniu i osiągnięcie 
ludzkiego szczęścia. Jego ostatnia ksiąŜka i seminaria na temat „Myśli Środkowego Skrzydła” i 
„Bogizmu” stanowią bazę dla rozwoju edukacji zjednoczeniowej w oparciu o wartość prawdziwej 
rodziny. W ten sposób jego ksiąŜka słuŜy jako baza dla rozszerzania błogosławieństwa Boga na 
małŜeństwa wszystkich wyznań i społeczeństw w świecie. 

Z grupą swoich studentów Dr Lee załoŜył Instytut Myśli Zjednoczeniowej w Seulu z filiami w Tokio i w 
Nowym Yorku. 

Drogą wyjaśnienia trzeba wspomnieć, Ŝe pani Young Soon Kim jest medium lub „osobą relacjonującą” 
przesłania Dr Lee ze świata duchowego. Jest ona jednym ze starszych członków Ruchu i jego 
pastorem. Prolog, który napisała odnosi się do pierwszych czterech rozdziałów tej ksiąŜki, które 
otrzymała w 1997 roku i które zostały opublikowane w języku koreańskim i japońskim. Piąty rozdział 
otrzymała w maju 1998 roku i jest on zawarty w wydaniu angielskim. 

 

Dr Tyler Hendricks 

Vice Prezydent Federacji Rodzin na rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia w Stanach 
Zjednoczonych A.P. 
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PROLOG 

Pozwólcie, Ŝe zacznę od bardzo starej historii dotyczącej świętej pamięci Dr Lee. Jest to historia z 
czasów, gdy razem z męŜem zajęci byliśmy pracą duszpasterską. W naszej kongregacji było wielu 
posiwiałych profesorów. ChociaŜ nie byłam mówcą, to kiedy mój mąŜ wygłaszał kazanie dla tych 
członków-intelektualistów, byłam tak spięta, Ŝe miałam ręce mokre od potu. Niedzielę zazwyczaj 
spędzaliśmy załatwiając róŜne prace biurowe po porannym naboŜeństwie. Kiedy pewnej niedzieli po 
skończeniu pracy w biurze wychodziłam późno z kościoła, Dr Lee czekał na mnie przy wejściu. Kiedy 
zapytałam dlaczego czeka na mnie wyciągnął coś ze swojej kieszeni i nieśmiało mi to dał. Był to 
kawałek mydła, który kupił podczas swojej zamorskiej podróŜy.  

Teraz, kiedy chcę napisać prolog do tej ksiąŜki, przychodzą mi na myśli stare wspomnienia o świętej 
pamięci Dr Lee. Sprawiają one, Ŝe mój umysł wypełnia tęsknota i szacunek wobec niego. Dr Lee 
zawsze okazywał mi i męŜowi głęboką miłość i troskę. Poza tym prowadził on samotne Ŝycie przez 8 
lat po śmierci swej Ŝony. Pewnego dnia wezwał mnie do swojego domu i wręczył duŜe pudełko 
mówiąc: „PoniewaŜ jestem zdrowy, proszę zjedz to i pracuj cięŜko dla dobra Boga.” To co otrzymałam 
w prezencie, Dr Lee równieŜ otrzymał uprzednio od kogoś innego. Kiedy myślę o tym prezencie, moje 
policzki płoną wstydem poniewaŜ przyjęłam to i zjadłam tak, jak gdybym nie wiedziała jak się je, a 
nawet jak gdybym tego w ogóle przedtem nie widziała. WciąŜ nie wiem czy zrobiłam dobrze, czy źle 
przyjmując to. Nie potrafiłam wtedy wyrazić w swobodny sposób mojej opinii lub uczuć przed Dr Lee, 
poniewaŜ był on osobą, którą bardzo szanowałam. Często zapraszał nas do swojego biura w 
Instytucie Myśli Zjednoczeniowej. Za kaŜdym razem, gdy tam szłam czułam się zaŜenowana w jego 
obecności. Powodem tego było to, Ŝe chociaŜ Dr Lee był starszy, zawsze traktował nas bardzo 
grzecznie i uprzejmie. Kiedy odwiedzaliśmy go w biurze, zawsze przyjmował nas ciepło. 

Jego Ŝona równieŜ była dla nas bardzo miła i uprzejma. Zawsze kłaniała się nam uprzejmie, chociaŜ 
byliśmy bardzo młodzi, jak jej dzieci. Kiedy rozmawiała z nami, zawsze uŜywała zwrotów 
wyraŜających szacunek. PoniewaŜ była w tym samym wieku co moja mama, poprosiłam ją serdecznie 
aby traktowała mnie jak swoją córkę. Powiedziała jednakŜe: „PoniewaŜ to uprzejme traktowanie jest 
jak nawyk, czułabym się lepiej nie zmieniając tego.” Byli godnymi podziwu, nadzwyczajnymi ludźmi, 
którzy posiadali nawyk traktowania innych z szacunkiem i uŜywania zwrotów wyraŜających respekt. 
Chcę na wieczność zachować ich w moim sercu jako pięknych i godnych podziwu ludzi. 

Kiedy Dr Lee Ŝył w tym świecie fizycznym, powiedział Ŝe z Boską Zasadą jest w stanie odpowiedzieć 
na kaŜde pytanie na seminarium akademickim; nie jest jedynie w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na 
pytania dotyczące świata duchowego. Dlatego mówił, Ŝe pewnego dnia koniecznie musi uzupełnić 
doktrynę świata duchowego. Zagłębiał się w tajniki świata duchowego poprzez wszystkie materiały 
takie jak „Wielki Świat Duchowy”, „Hwa Bo”, które były poświadczone przez osoby duchowe. Co 
więcej, poniewaŜ jego Ŝona była w świecie duchowym, Dr Lee dał mi parę pytań, abym zapytała jego 
Ŝonę. Chciał wiedzieć co jego Ŝona widziała w świecie duchowym.  

Dr Lee ustawicznie zadawał mi wiele pytań dotyczących świata duchowego. JednakŜe zabierało to 
trochę czasu zanim otrzymywałam odpowiedź poprzez modlitwę a takŜe modlitwa wymagała duŜo 
energii fizycznej. Zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi poprzez modlitwę powtarzało się 
ustawicznie. Aczkolwiek z powodu mojego pełnego zajęć Ŝycia nie mogłam modlić się głęboko w celu 
otrzymania odpowiedzi ze świata duchowego. W związku z tym zdarzyło się raz, Ŝe minęło kilka 
miesięcy bez otrzymania odpowiedzi. Dr Lee takŜe nie naciskał na mnie. Gdy zaczęłam juŜ myśleć, Ŝe 
być moŜe zapomniał o tym pytaniu, Dr Lee przysłał mi wiadomość: „Pomimo tego, Ŝe odpowiedź na 
moje pytanie spóźnia się rozumiem Pani sytuację. Jeśli jest to wciąŜ moŜliwe, moŜe mi Pani ją dać w 
późniejszym terminie.” Jeszcze raz chciałabym wyrazić mój głęboki szacunek do niego za jego 
Ŝyczliwośći i upór. Pomimo swoich desperackich wysiłków, odszedł bez ukończenia doktryny o 
świecie duchowym. Kiedy uczestniczyłam w ceremonii Sung Hwa czułam się jak gdyby moje serce 
pękło. Wtedy właśnie ukazał mi się świętej pamięci Dr Lee i powiedział: „ PoniewaŜ jest to  uroczysta 
chwila nie mogę teraz z Panią rozmawiać. Dziś wieczorem przyjdę do Pani domu.” 

Kiedy się zastanawiałam czy świętej pamięci Dr Lee, który umarł mógłby właśnie teraz przyjść do 
mnie do domu, Bóg powiedział: „Sang Hun jest człowiekiem Królestwa Niebieskiego.” Byłam 
zdziwiona. „Człowiek Królestwa Niebieskiego?” Słyszałam tę nazwę po raz pierwszy. Ten, którego 
Bóg uznaje człowiekiem Królestwa Niebieskiego, jest osobą o której sama w ten sposób myślałam. 
Byłam bardzo szczęśliwa, Ŝe moje odczucia wobec Dr Lee były słuszne.  

Od tamtego wieczoru świętej pamięci Dr Lee przychodził do naszego domu i w dzień, i w nocy. Bez 
względu na to, co robiłam ukazywał się mi i ponaglał bym zajęła się jego pracą. Walczyłam z tym 
mocno. śaliłam się więc Bogu mówiąc: „BoŜe! To dla mnie za duŜo. Nie wytrzymam więcej. Jeśli 
mówisz, Ŝe Sang Hun Lee jest człowiekiem Królestwa Niebieskiego, to czy ja jestem kobietą Piekła? 
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Jak moŜna załatwiać rzeczy w ten sposób? Nie mogę juŜ więcej.” Bóg powiedział: „Moja córko! 
PoniewaŜ Sang Hun jest moim synem, chcę pozwolić mu robić to tak, jak on tego chce. Teraz jest on 
bardzo zajęty, poniewaŜ rozgląda się w świecie duchowym, o którym tak bardzo pragnął dowiedzieć 
się jak najwięcej podczas swojego Ŝycia na ziemi. Jak bardzo zaabsorbowany jest jego umysł ! Chce 
on mówić o tym, co przestudiował i przeanalizował w świecie duchowym. Chce rozglądać się tak 
samo po całym świecie fizycznym jak i po świecie duchowym. Dlatego proszę zrozum jego sytuację.” 
Powiedziałam więc Bogu ponownie z płaczem: „ Wobec tego jak moje ciało fizyczne moŜe wytrzymać 
tę cięŜka pracę?” Świętej pamięci Dr Lee powiedział: „Moja córko! Sporządźmy rozkład dnia i 
pracujmy zgodnie z nim.” Obiecał, Ŝe nie będzie przychodził poza umówionym czasem.  

Następnego dnia przyszedł i powiedział: „Pani Kim! Będzie pani cierpiała pracując ze mną. Proszę 
jednak zrozumieć moje szczere i powaŜne pragnienie poinformowania ludzi o rzeczywistości świata 
duchowego.” W przeciwieństwie do swojej zwykłej postawy mówił jak dziecko. Dlatego zaczęłam 
wątpić czy to rzeczywiście jest Dr Lee. Dr Lee powiedział jednak: „Zraniłaś moje uczucia.” Dodał 
równieŜ, Ŝe po zakończeniu 40-dniowych badań świata duchowego przekaŜe mi wszystkie swoje 
odkrycia ze szczegółami. 

W tym czasie byliśmy bardzo zajęci przygotowaniami do wyjazdu do Australii. Gdy poinformowałam 
go, Ŝe tam wyjeŜdŜamy, powiedział, Ŝe rónieŜ tam przybędzie. Ostatecznie pojechaliśmy tam i cięŜko 
pracowaliśmy Ŝeby przystosować się do nowego otoczenia. Prawie zapomnieliśmy o słowach Dr Lee. 
Pewnego dnia jednak Dr Lee przyszedł do nas zły, Ŝe chociaŜ 40 dni juŜ minęło, my nie znaleźliśmy 
go. 

Powiedział: „Proszę przebaczcie mi, Ŝe jestem taki zdenerwowany i zrozumcie mnie. PoniewaŜ świat 
duchowy jest dla mnie nowym światem, byłem bardzo zajęty systematyzowaniem tego co zbadałem. 
Byłem za bardzo podniecony i przemieszczałem się bardzo duŜo. Co więcej, poniewaŜ chciałem 
powiedzieć o tych rzeczach światu fizycznemu tak szybko jak tylko jest to moŜliwe, nie zwracałem 
uwagi na moje zachowanie. Proszę wybaczcie mi i zrozumcie mnie.” Wówczas wrócił do swojego 
zwykłego sposobu bycia. 

Gdzie powinniśmy zacząć? Zastanawiałam się jak Dr Lee będzie pracował ze mną i obawiałam się 
równieŜ jak długo będzie to trwało. Pomimo wszystko, poniewaŜ byłam juŜ w to zaangaŜowana, 
zaczęłam od zwrócenia się z prośbą do Boga o siłę i odwagę. KaŜde słowo, które mi przekazał do 
obecnej chwili jest bardzo wartościowe. W tym prologu chcę zwrócić uwagę na rzeczy, które wywarły 
na mnie największy wpływ.  

W wiecznym świecie, gdzie przebywają nasi członkowie, pod warunkiem, Ŝe nie jest to jakiś specjalny 
przypadek, kaŜdy członek Ŝyje blisko Boga i kaŜdy popełniony przez niego grzech jest widoczny. 
Wydaje się to być bardzo surową karą. Jak moŜemy powiedzieć, Ŝe jest to Królestwo Niebieskie? 
Wydaje się ono być bardziej przeraŜającym miejscem niŜ Piekło.  

Następnie chciałabym powiedzieć o miłości pary małŜeńskiej. PoniewaŜ para staje się jednym 
poprzez miłość, ich Ŝycie staje się substancjalnym ciałem miłości. Ich miłość ma dawać radość Bogu. 
Kiedy będą kochać się na polu kwiatów, w wodzie, na trawie, w górach, gdzie śpiewają ptaki lub w 
środku lasu, wszystko co ich otacza będzie tańczyć i będzie z nimi w harmonii. Co więcej, piękne i 
lśniące światło Boga będzie wirować wokół nich tak, Ŝe obecnie nasz praktyczny umysł nie jest sobie 
tego w stanie wyobrazić.  

Aczkolwiek, para która nie stała się jednym, nawet w świecie duchowyjm moŜe kochać się jedynie w 
sypialni. Jeśli którakolwiek ze stron nie stała się pełną i „skończoną” osobą lub ma wady, druga strona 
musi czekać, aŜ osiągnie ona doskonałość. Jest to jednak niekończący się proces, co do którego nie 
ma Ŝadnej pewności, jak się potoczy. Jest to równieŜ okres strasznej kary i czas sądu.  

Co było motywacją upadku Lucyfera i Ewy? My myślimy, Ŝe oni po prostu upadli. W czasie 
poprzedzającym upadek Lucyfer wziął młodą Ewę koło siebie. Pąk miłości Ewy wzrastał razem z nią i 
ostatecznie Lucyfer zakochał się w niej. Adam nie zauwaŜył co się działo. Od tamtego czasu relacja 
pomiędzy Adamem i Ewą stała się o wiele powaŜniejsza niŜ myślimy. ChociaŜ Ewa nie zapomniała 
swojej pierwszej miłości z Lucyferem, nie mogła zrobić nic innego jak tylko polegać na Adamie z 
powodu swojego strachu i braku spokoju. Czy potraficie sobie wyobrazić jak wyglądała ich miłość jako 
pary? 

Następnie chciałabym powiedzieć o Kim Il Sungu, którego Dr Lee spotkał w świecie duchowym. Kim Il 
Sung był poruszony pełnym serca, łez i miłości wykładem Dr Lee. Pomimo tego, Ŝe Ŝyjąc na ziemi 
posiadał absolutną siłę i władzę, w świecie duchowym został wypędzony nawet z samego dna Piekieł. 
Jest on w bardzo Ŝałosnej sytuacji, musząc czekać na zbawienie siedząc przed drzwiami na 
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wycieraczce. Jak powinniśmy prowadzić nasze Ŝycie podczas Ŝycia ziemskiego? Jest to przeraŜający 
problem. Jest tu teŜ wiele zadziwiających rzeczy. 

Pijemy wodę po przeprowadzeniu jej przez filtr. JednakŜe pomimo faktu, iŜ oczyszczamy siebie 
bardziej niŜ wodę, trudno jest nam stanąć przed Bogiem w świecie wiecznym. PoniewaŜ w świecie 
duchowym nie ma prawa odszkodowania, jeśli ktoś popełni grzech podczas Ŝycia na ziemi, to zawsze 
będzie musiał pozostać w tym samym połoŜeniu bez względu na to, ile tysięcy lat upłynie. Co więcej, 
jeśli ktoś popełnił grzech i przebywa w Piekle, przyszła droga jego potomków zostaje zablokowana. 
JakŜe bolesnym i smutnym jest ten fakt ! 

Tutaj przyszło mi do głowy pytanie. Gdyby mój ukochany syn znalazł się w Piekle i zmagał się tam, 
czy Prawdziwy Ojciec, kiedy pójdzie do świata duchowego zbawi go? Czy odrotnie, ze względu na 
prawo świata duchowego, czy będzie po prostu czekał? Wobec tego, jeśli ktoś dopuści się grzechu w 
świecie fizycznym, to będzie to kolejny akt braku poboŜności wobec Prawdziwych Rodziców. 

Pomimo tego, Ŝe kaŜde słowo, które wypowiadał Dr Lee, było nowe i wprawiało mnie w zdziwienie, 
wiele razy wątpiłam czy on rzeczywiście jest Dr Lee. Powodem było to, Ŝe za kaŜdym razem kiedy 
zaczynał mówić rozpoczynał od tej samej treści Zasad BoŜych. Gdy zaczynałam wątpić bardzo się 
denerwował. Pewnego razu powiedział: „Moja duma jest zraniona. Jestem Sang Hun Lee, który 
usystematyzował Myśl Zjednoczeniową. PoniewaŜ nie ma wystarczająco duŜo czasu na rozmowy i 
mam wiele rzeczy do przekazania muszę być cierpliwy. Zaczynajmy szybko.” Mówiąc to stał się 
spokojny i ponaglał mnie bym zaczęła. Dotychczas, kiedy przekazywałam przesłania Dr Lee, jego 
córka wiele razy zadawała mu pojedyncze pytania dotyczące ich rodziny, ale Dr Lee nie udzielił 
Ŝadnej odpowiedzi na ten temat. Gdy jego córka próbowała usilnie błagać, odchodził. Podczas 
relacjonowania pojawił się publicznie tylko raz mówiąc, Ŝe nie ma czasu na rozmowy o swojej 
rodzinie.  

Kiedy byłam zmęczona relacjonowaniem mówił: „Zróbmy przerwę na minutę i wypijmy kawę.” Dr Lee 
dbał o drobiazgi. Martwił się bardzo moim zdrowiem, mówił: „Proszę, pomasuj sobie ramię i zrób 
trochę ćwiczeń. Jeśli czujesz, Ŝe to jest za trudne skończmy wcześnie. PrzełóŜmy to na następny 
dzień.” Pocieszał mnie w ten sposób. Gdy kończyliśmy pracę i pytałam o czym będzie mówił 
następnego dnia nie odpowiedział i po prostu odszedł. Jego charakter równieŜ miał zimną stronę. 
ChociaŜ pytałam wiele razy ile jeszcze dni ma zamiar kontynuować pracę, nie odpowiedział nawet ani 
jednego razu. Na dwa dni przed upływem trzech miesięcy od rozpoczęcia pracy powiedział tylko: 
„Zredukujmy czas i popracujmy jeszcze trochę.” I kontynuował wówczas przekaz bez jakichkolwiek 
wzmianek na temat dalszej długości jego trwania. O godzinie dziesiątej ostatniego dnia zamykającego 
trzymiesięczną pracę Dr Lee płakał ogromnie przekazując mi ostatnie słowo.  

„Pani Kim! Dziękuję za pani cięŜką pracę. Nie wiem czy mogę być pomocą dla Prawdziwych 
Rodziców. Kiedy przyszedłem tutaj i zobaczyłem ten świat odkryłem, Ŝe ten świat jest bardzo rozległy. 
Nie wiem w jaki sposób mogę wytłumaczyć na czym on polega. JeŜeli nie przekaŜę relacji na temat 
tego świata światu fizycznemu, to przysporzy to więcej trudów Prawdziwym Rodzicom. Dlatego 
starałem się zrobić co tylko moŜliwe z mojej strony. Czy nie wiesz jak duŜo nasi członkowie pracowali 
w świecie fizycznym? Pomimo tej pracy jeśli przyjdą oni do świata duchowego i będą mieć trudności, 
to przysporzy to Bogu bólu a Prawdziwym Rodzicom troski. Dlatego chciałbym, by pani nauczała wielu 
członków, aby prowadzili dobre Ŝycie, gdy są na ziemi. Wówczas nie znajdą się w środku ciemnego 
świata duchowego, ale będą blisko Boga. Chciałbym poprosić panią, by przeczytała pani ten list 
szczegółowo. Proszę powiedzieć intelektualistom, Ŝe powinni studiować Ŝycie świata duchowego tak 
samo jak swoją główną dziedzinę, którą się zajmują. Świat duchowy nie jest miejscem do którego 
przychodzi się do Boga dzięki dumie ze swojego intelektu czy waŜniejszości.” Płakał bardzo mocno 
mówiąc to. Kiedy skończył przekaz i opuszczał nas, wyglądał na bardzo smutnego i przygnębionego. 
Odchodził bardzo wolno.  

Przekazując jego list chciałabym wyrazić moją głęboką wdzięczność i szacunek dla wysiłków Dr Lee. 
Mówił bardzo systematycznie i szczegółowo. Treść tej ksiąŜki została przekazana przez Dr Lee, który 
zmarł w marcu 1997 roku i została spisana w celu pilnego nauczania ludzi na ziemi o rzeczywistości 
świata duchowego i niebiańskiej wartości Prawdziwych Rodziców. Dlatego, ta ksiąŜka nie wspomina o 
opatrzności Prawdziwych Rodziców na ziemi, ani teŜ o opatrzności Chung Pyung prowadzonej przez 
Dae Mo Nim i przez Ducha Świętego. Spodziewam się bardziej łaskawej treści.  

Kończę tą relację ze szczerym Ŝyczeniem, aby ten list stał się Państwu pomocny, poniewaŜ Dr Lee 
kocha wszystkich członków kościoła. 

 

Young Soon Kim, Sydney, Australia 
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ROZDZIAŁ PIERWSZY: LIST DO PRAWDZIWYCH RODZICÓW 

 

1. List do Prawdziwych Rodziców 

 

 (Dr Lee rozpoczął od modlitwy „Prawdziwi Rodzice! Mam nadzieję, Ŝe ten list będzie dla Was 
pocieszeniem.”) 

Prawdziwi Rodzice! Chciałbym przekazać Wam moje najgłębsze wyrazy szacunku. Mam nadzieję, Ŝe 
okaŜecie mi miłość i przebaczenie za mój brak poboŜności w czasie Ŝycia na ziemi. Nie potrafię czuć 
wobec Prawdziwych Rodziców niczego innego jak tylko smutek z powodu tego, Ŝe przyszedłem tutaj 
do świata duchowego przed Nimi. 

Wiem bardzo dobrze o ustawicznych, desperackich wysiłkach Prawdziwych Rodziców mających na 
celu pomyślne wypełnienie międzynarodowego Błogosławieństwa 3 600 000 par. RównieŜ w świecie 
duchowym nasi członkowie pracują bardzo cięŜko świadcząc wobec innych ludzi. JednakŜe pomimo 
naszych usilnych i gorliwych wysiłków, aby odnowić ten świat, wiele podstawowych problemów moŜe 
zostać rozwiązanych dopiero kiedy Wy tu przyjdziecie. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, 
poniewaŜ przysporzy to Wam kłopotów. 

PoniewaŜ Prawdziwy Ojciec będzie udzielał Błogosławieństwa w świecie duchowym, tłumy oczekują 
na przyjście Ojca. Teraz nauczamy, Ŝe bramy Piekieł zostaną otwarte i Piekło zostanie wyzwolone. 
Aczkolwiek, chociaŜ staramy się jak moŜemy najlepiej, to wciąŜ nie moŜna tego przyrównać do 
wysiłków Prawdziwego Ojca. Pragniemy i modlimy się o to, by nasze niewielkie wysiłki zmniejszyły 
cięŜar jaki Ty, Ojcze dźwigasz. 

Prawdziwi Rodzice! Kiedy Ŝyłem w świecie fizycznym, intelektualiści często pytali mnie o świat 
duchowy, ale ja nie potrafiłem przekazać im wiedzy na ten temat. Kiedykolwiek przeprowadzaliśmy 
seminaria akademickie, ludzie pytali o świat duchowy. Nie mogłem jednak dać im klarownej 
odpowiedzi. Świat duchowy był jak zagadka, której nie mogłem sam rozwiązać. W związku z tym 
przyszedłem tutaj bez uprzedniego usystematyzowania doktryny świata duchowego. Dlatego z 
następujących powodów postaram się z wielką troską przekazać szczegóły o świecie duchowym: po 
pierwsze, chciałbym udzielić odpowiedzi na wiele pytań, które dręczą ludzi na ziemi. Po drugie, chcę 
pomóc naszym członkom, by prowadzili dobre Ŝycie na ziemi. Po trzecie, chociaŜ moje wysiłki są 
bardzo małe, chciałbym pomniejszyć troski Prawdziwych Rodziców. Po czwarte, dręczą mnie wyrzuty 
sumienia, Ŝe przyszedłem do świata duchowego wcześniej niŜ Prawdziwy Ojciec. 

Prawdziwy Ojcze! Dotychczas Twój pokorny sługa Sang Hun przebadał róŜne obszary świata 
duchowego. Tak długo jak będzie to moŜliwe, chcę prowadzić badania całego świata duchowego. 
Teraz mam zamiar zrelacjonować to, co zbadałem dotychczas. Jeśli moje przesłanie będzie zawierało 
błędy, proszę winić za nie mnie i poprawić je. Moim szczerym pragnieniem jest niesienie pomocy 
poprzez wyjawienie sekretów świata duchowego. Mam nadzieję, Ŝe dzięki poznaniu świata 
duchowego ludzie Ŝyjący w świecie fizycznym nie będą popełniali grzechów i będą przychodzić do 
świata duchowego bez grzechu. Modlę się, by poprzez to cięŜar trosk naszego Prawdziwego Ojca 
mógł być mniejszy, kiedy przyjdzie On do świata duchowego. RównieŜ Bóg jest obciąŜony wieloma 
troskami i cierpi.  

Prawdziwy Ojcze! Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność za wysłanie mnie do tego 
błogosławionego miejsca i za nadanie mi tytułu „błogosławionego człowieka.” Po zakończenia mojego 
Ŝycia na ziemi, z Twoją chwałą i błogosławieństwem przyszedłem do świata duchowego. W tym 
wiecznym świecie szczerze poświęcę się wyzwalaniu Piekła. 

Prawdziwy Ojcze i Prawdziwa Matko! Jako błogosławiona para prosimy o Wasze przebaczenie, 
poniewaŜ Ŝyjemy sobie wygodnie w świecie duchowym. Chcielibyśmy ofiarować pełny pokłon przed 
Prawdziwymi Rodzicami. Niech Prawdziwi Rodzice Ŝyją długo! 

21 Sierpień1997, Sang Hun 

 

2. Do Ukochanych Członków Ko ścioła Zjednoczeniowego 

 

„Chciałbym ofiarować ten list naszym ukochanym członkom.” 
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Drodzy członkowie! Co powinienem napisać najpierw? Nikt nie moŜe uniknąć śmierci fizycznej czy teŜ 
uciec przed światem duchowym. Jest to droga niebiańskiego prawa, którą kaŜdy musi przejść. Brakuje 
mi członków Kościoła Zjednoczeniowego odkąd przyszedłem do świata duchowego. Naprawdę 
martwię się tym, w jaki sposób nauczać członków, abyście nie pogwałcali niebiańskiego prawa w 
świecie fizycznym, tak byście mogli bez problemów przejść do świata duchowego. Jeśli pogwałcacie 
prawo świata duchowego nie jesteście w stanie rozwiązać tego tak łatwo i będziecie płacili cenę 
odszkodowania poprzez cierpienie w świecie duchowym. Ukochani członkowie Kościoła 
Zjednoczeniowego! Przez jakŜe wielkie trudności przeszliście! Moim pragnieniem jest, abyście mogli 
Ŝyć szczęśliwie kiedy przybędziecie do tego wiecznego świata. Chciałbym, abyście nie próbowali 
unikać przejściowych trudności w świecie fizycznym. Jeśli wytrwacie, znajdziecie Ŝycie wieczne. 

Jeśli pogwałcicie niebiańskie prawo, wasi potomkowie będą musieli płacić za was odszkodowanie. 
Kiedy Prawdziwi Rodzice zreorganizują świat duchowy, wasze złe zachowanie będzie zadawać ból 
ich sercu. Drodzy członkowie Kościoła Zjednoczeniowego! Jestem Sang Hun Lee, który napisał Myśl 
Zjednoczeniową. Mam zamiar opowiedzieć, co zbadałem w świecie duchowym. Proszę, czytajcie 
uwaŜnie i sprawcie, by wasze ziemskie Ŝycie było sukcesem. Pocieszmy w ten sposób pełne bólu 
serce Prawdziwych Rodziców i módlmy się, aby Prawdziwi Rodzice Ŝyli długo. Proszę, czytajcie moje 
przesłanie bardzo uwaŜnie. Powinniście codziennie oceniać wasze Ŝycie przyrównując je do 
standardu z przemówień Prawdziwych Rodziców. Jest to moja rada dla was, którą daję wam jako 
starszy brat, aby pomóc wam wypełnić pomyślnie waszą odpowiedzialność na ziemi. Niech Bóg 
błogosławi was wszystkich! 

21 sierpień 1997, od Sang Hun 
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ROZDZIAŁ DRUGI: „ śYCIE ZIEMSKIE I śYCIE W ŚWIECIE DUCHOWYM” 

 

1. Spotkanie na Ceremonii Seung Hwa Dr. Sang Hun Le e, 24 marzec 1997r. 

 

Mam na imię Sang Hun Lee 

Proszę nie próbować sprawdzać kim jestem. Wywołuje to we mnie nieprzyjemne uczucia. Chciałem 
spotykać się z panią częściej podczas mojego ziemskiego Ŝycia, jednakŜe nie było to łatwe. Droga 
Pani Kim! Dzięki pani skończę to, czego nie ukończyłem podczas mojego Ŝycia na ziemi. Proszę nie 
mówić, Ŝe nie ma pani do tego kwalifikacji. 

Myśl Zjednoczeniowa jest myślą podstawową 

Myśl Zjednoczeniowa jest podstawową myślą, którą przekazał nam Ojciec. Wielu ludzi jednak próbuje 
zrozumieć ją tylko intelektualnie. Dlatego przez całe moje Ŝycie w świecie fizycznym starałem się 
napisać wiele ksiąŜek, by pomóc ludziom zrozumieć ją w łatwiejszy sposób. Nie mogłem jednak 
spełnić tego do końca. Z tego powodu teraz, ze świata duchowego chcę przekazać to, czego nie 
ukończyłem w świecie fizycznym, tak aby pani mogła podzielić się tym z wszystkimi ludźmi.  

Pani Kim! Wiem z czasu mojego Ŝycia na ziemi, Ŝe cięŜko pani pracowała. Dlatego od tej chwili chcę 
pomóc pani ześrodkować się na rodzinie Rev. Ho Woong Chunga, która jest w świecie duchowym. 
Proszę czekać na to. Mimo, iŜ Bóg powiedział, Ŝe nie muszę zostawać na ziemi przez 40 dni, będę 
przemierzać zarówno ziemię jak i świat duchowy, tak daleko jak tylko będę mógł, aby być w stanie 
usystematyzować moje myśli i przekazać je pani. Moja Ŝona równieŜ chciałaby podzielić się z panią 
wieloma rzeczami. Pani Kim! Jeśli nawet przez chwilę poczuje się pani zakłopotana z mojego powodu, 
proszę mi wybaczyć. Wrócę po uporządkowaniu moich myśli w ciągu tych 40 dni. Nawet jeŜeli pani 
wyjedzie do Australii, ja mogę się udać tam równieŜ. Wtedy odwiedzę panią ponownie. Dziękuję. 

Chciałbym równieŜ wyrazić moją wdzięczność i podziękowania za pochwały, które otrzymałem od 
wszystkich podczas mojej ceremonii Seung Hwa. 

 

2. NaboŜeństwo śałobne w Domu Dr. Lee z Członkami Jego Rodziny, 28 marzec 1997r. 

 

Do Kyum Hwan, Jang Hwan i Jin Won 

Chcę porozmawiać z wami wszystkimi przez dłuŜszą chwilę, ale z powodu ograniczonego czasu 
chciałbym przekazać wyrazy mojego szacunku poprzez ten list. Kyum Hwang! Jang Hwan! Jin Won! 
Mogę krótko opisać świat duchowy, który jest niewidzialny dla waszych oczu w ten sposób: 

„Jak bezuŜytecznym Ŝyciem był świat fizyczny! 

To było nic. 

To było nic. 

Och! BoŜe! 

Och! BoŜe!” 

Naprawdę nie wiem jak opisać ten nieskończony świat duchowy. Bóg jest niewidzialny. ChociaŜ 
jestem w Królestwie Niebieskim, nie widzę Boga. JednakŜe jest tu lśniące i fascynujące światło, 
którego ludzki umysł, intelekt i rozum nie są w stanie wyjaśnić. W tym jasnym świetle odsłaniają się 
całkowicie wszystkie tajemnice naszego Ŝycia. W tym świetle wszystko wydaje się topić jak w piecu 
hutniczym. MoŜemy je nazwać piecem hutniczym miłości Boga. Och BoŜe! Jaki cudowny świat leŜy 
otworem na ościeŜ! Słodki zapach, przepiękna melodia, rzeczy jakich nigdy nie doświadczyliśmy.  

Moje dzieci! Nawet jeśli wasz ojciec starałby się całą noc opisywać świat duchowy, nie byłby w stanie 
odpowiednio wszystkiego wyrazić. Pozwólcie, Ŝe zadam pytanie. Jak długo jeszcze macie zamiar Ŝyć 
na ziemi?  Jaki jest cel waszego Ŝycia? Jako wasz Ojciec chcę poprosić was, byście dokładnie 
przeczytali Myśl Zjednoczeniową, którą napisałem i Boską Zasadę, którą napisał Prawdziwy Ojciec. 
Po ich przeczytaniu powinniście zadecydować o drodze waszego Ŝycia. JeŜeli istnieje wyŜsze 
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nauczanie, niŜ to zawarte w tych ksiąŜkach, moŜecie za nim podąŜyć. Jeśli jednakŜe dojdziecie do 
przekonania, Ŝe nie ma nic lepszego, powinniście pracować angaŜując całą swoją energię i Ŝycie dla 
dobra woli Boga. Nie powinniście słuchać wiadomości lokalnych, które podają róŜne złe plotki i 
negatywne informacje na temat Kościoła Zjednoczeniowego, ale powinniście za to słuchać 
wiadomości narodowych. 

W dniu mojej ceremonii Seung Hwa wielu ludzi przechwaliło mnie. Chcę, abyście jako moje dzieci 
przyjęli te pochwały z pokorą. W najbliŜszej przyszłości wyjaśnię zagadnienia tego olbrzymiego świata 
duchowego poprzez panią Kim, po tym jak ułoŜę moje myśli w systematyczny i logiczny sposób. Będę 
równieŜ przemawiał na temat świata duchowego do grupy profesorów. Wy takŜe macie pomagać pani 
Kim. Powinniście studiować, w jaki sposób Ŝyć. Proszę, miejcie na uwadze to, Ŝe świat fizyczny, w 
którym Ŝyjecie jest światem bez wartości i światem chwilowym. 

 

od waszego ojca 

Do moich ukochanych synów (List od waszej matki.) 

Kyum Hwan! Jang Hwan! Jin Won! Proszę bądźcie posłuszni w 100% wobec tego co powiedział wasz 
ojciec. Jako wasza matka chcę was prosić, abyście utrzymywali bliskie relacje między sobą i pomagali 
innym. Proszę zawsze miejcie oczy otwarte i rozglądajcie się czy jest coś, w czym moglibyście pomóc. 
Jak macie zamiar rozwiązać problem dziedziczenia? Po tym jak przedyskutujecie tą sprawę pomiędzy 
sobą, proszę porozmawiajcie z panią Kim. Wasz ojciec powiedział, Ŝe wówczas to sfinalizuje. 
RównieŜ proszę was, abyście wnikliwie poznawali Prawdziwych Rodziców. Jakie macie szczęście, Ŝe 
moŜecie słuchać tych cennych wiadomości ze świata duchowego! Jako wasza matka jestem za to 
głęboko wdzięczna. 

 

Od waszej matki 

Po przeanalizowaniu mojego Ŝycia, proszę studiujcie Myśl Zjednoczeniową 

 

Po przeanalizowaniu mojego Ŝycia, proszę studiujcie Myśl Zjednoczeniową. 

Proszę, słuchajcie moich słów. (rada ojca dla synów) 

 

Pytania członków rodziny i odpowiedzi na nie. 

Pytanie:  Co myślisz o braku synowskiego oddania? 

Odpowiedź: PoniewaŜ nie wypełniłem do końca obowiązku synowskiego oddania wobec Boga, jak 
mogę prosić o to moich synów? Jeśli chcecie wypełnić obowiązek synowskiego 
oddania, proszę podąŜajcie za Prawdziwymi Rodzicami.  

Pytanie: Dlaczego przeszedłeś przez okno?  

Odpowiedź: Nikt nie przeszedłby przez okno jeśli wiedziałby, Ŝe to okno. Ja przeszedłem przez 
okno poniewaŜ wyglądało jak otwarte wyjście. Proszę nie pytajcie mnie o to więcej. 
Nie odczuwam Ŝadnego Ŝalu odnośnie mojego Ŝycia z przeszłości. Nawet nie 
odczuwam skruchy. Jeśli jest coś, za co potrzebuję odczuwać skruchę, to to, Ŝe nie 
byłem bardziej oświecony intelektualnie. (Śmierć Dr Lee była bezpośrednio 
poprzedzona wypadkiem, w którym Dr Lee wypadł przez okno.)  

Pytanie: Co powinniśmy zrobić z wszystkimi rzeczami, które do ciebie naleŜały? 

Odpowiedź: Proszę przekaŜcie wszystkie waŜne rzeczy Uniwersytetowi Sun Moon, a resztę 
spalcie. 

Polecenie dla synów: powinniście Ŝyć dla dobra woli Boga. JeŜeli uwaŜacie, Ŝe Myśl 
Zjednoczeniowa i Zasady BoŜe są prawdą, powinniście podąŜać za nimi całym swoim umysłem, 
sercem i Ŝyciem. Co powinniście zrobić koniecznie? Po tym jak osądzicie, co moŜe pomóc 
urzeczywistnić wolę Boga, praktykujcie prawdę! Opracuję w świecie duchowym materiały edukacyjne, 
które mogą być witalną pomocą dla ludzi w świecie fizycznym.  
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Polecenie dla pracowników Instytutu Myśli Zjednoczeniowej 

Proszę rozwińcie Instytut Myśli Zjednoczeniowej. Ja wam pomogę. 

 

Słowa Boga 

(1) Sang Hun Lee! Gratuluję przybycia na łono Boga! 

(2) Bóg nazwał mnie „niebiańskim człowiekiem.” 

(3) Bóg powiedział, Ŝe Sang Hun próbuje przebyć cały świat duchowy i świat fizyczny i Ŝe 
bardzo cięŜko pracuje.  

 

Rozmowa prywatna 

Pani Kim! Mam nadzieję, Ŝe będzie pani mogła przyjść tutaj po przeŜyciu na ziemi tyle czasu co ja. 
Poprzez panią chcę ujawnić wszystko o świecie duchowym na tyle, na ile jestem w stanie. Teraz 
moŜemy połączyć się razem w nowym małŜeństwie. (Pani Kim miała wizję, w której członkowie 
rodziny zebrali się dookoła stołu w jadalni ich domu wypełnionej lśniącym światłem.)  

 

Do Churl Ha Hwang i Jong Sam Lee 

„Dziękuję wam za uczestniczenie w dzisiejszym spotkaniu. Proszę opublikujcie ten list jako dobrze 
opracowaną ksiąŜkę, aby dostarczyć ją róŜnym intelektualistom.” (21 lipca 1997, godz. 2200) 

 

3. Świat Duchowy i Jego śycie, 23 maj 1997r. 

 

Pani Kim! Na imię mi Sang Hun Lee. Kiedy pani mnie testuje, Ŝeby sprawdzić czy jestem Szatanem, 
obraŜa mnie pani. Byłbym ogromnie wdzięczny, gdyby wierzyła mi pani, kiedy Bóg mnie przedstawia. 

 

Świat duchowy. 

Pomimo tego, Ŝe świat duchowy wydaje się być taki sam jak widzialny świat zjawisk, skala świata 
duchowego nie moŜe być porównana ze skalą świata fizycznego. Na przykład, w świecie zjawisk 
materialność i przestrzeń ograniczają samochód, a w świecie duchowym kształt samochodu moŜe się 
zmieniać na Ŝyczenie. Kierunek jego poruszania się jest równieŜ dowolny. Samochód jedzie zgodnie z 
myślą kierowcy i moŜe nawet pokonać górę w ciągu chwili. MoŜe się poruszać w tak dowolny sposób 
jak to ma miejsce w filmowych bajkach lub opowieściach o podróŜach fantastyczno-naukowych, które 
tak bardzo lubią dzieci. ChociaŜ ruch samochodu moŜe wyglądać chaotycznie, z powodu tego Ŝe 
przestrzegane jest prawo duchowe, nie ma w ogóle wypadków.  

 

śycie w świecie duchowym. 

Ludzie na ziemi budzą się rano i śpią w nocy, i osoby duchowe zachowują się w taki sam sposób. 
Aczkolwiek, w świecie duchowym ranek i noc nie następują po sobie regularnie. Ranek i noc mogą 
zostać przestawione zgodnie z czyimś myśleniem.  

Nie wiem, kto pierwszy opisał, Ŝe świat duchowy składa się odpowiednio z Piekła, Raju i Królestwa 
Niebieskiego, ale ta charakterystyka jest właściwa. Poziomy Ŝycia w tych sferach róŜnią się znacznie. 
Piekło natomiast jest bardzo dziwaczne. Nie moŜna zobaczyć podobnych widoków w świecie 
fizycznym.  

Na przykład, widziałem nagą kobietę, przy której był męŜczyzna, dotykający jej narządów 
seksualnych. Obok nich, inna kobieta kłóciła się twierdząc, Ŝe narządy seksualne męŜczyzny naleŜą 
do niej. Pomimo groteskowej natury tej sceny ludzie ci w ogóle nie odczuwali wstydu.  

Pewnego razu, kiedy jedna Japonka biegła w drewniakach i przewróciła się, inna kobieta podbiegła do 
niej, wzięła drewniaki i schowała je, tak jak gdyby to były jej własne. Japonka, która straciła buty, 
próbowała je później znaleźć, podczas gdy ta druga udawała, Ŝe cała ta sprawa wcale jej nie dotyczy. 
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Wówczas inni ludzie, którzy widzieli całe zdarzenie zaczęli krzyczeć, Ŝe ta druga kobieta jest 
złodziejką i rzucili się na nią bijąc ją i kopiąc. Takie rzeczy zdarzają się bardzo często.  

Kiedy stary człowiek nie moŜe jeść, poniewaŜ zranił się w palec, młody człowiek przychodzi i zabiera 
jedzenie starszego wypychając nim sobie usta. Takie rzeczy zdarzają się w piekle cały czas. Jeszcze 
inna kobieta, która została zmuszona do obcięcia swoich włosów, ze wstydu schowała głowę w 
ręcznik. Natomiast ludzie przechodzący obok niej zabrali jej ręcznik i wytarli nim sobie twarze i ręce. 
Kiedy właścicielka zabrała im ręcznik i ponownie włoŜyła na głowę, oni odebrali jej go siłą, przecięli na 
pół noŜyczkami i zwrócili jej tylko połowę. Wówczas kobieta wycofała się w ciemne miejsce, poniewaŜ 
nie mogła ukryć swojego wstydu.  

 

4. Pierwotne Niebo i Piekło w Świecie Duchowym, 1 lipiec 1997r. 

 

(Dzisiejsze słowa nie zostały wypowiedziane z podnieceniem, ale z ciszą i spokojem.) 

Niebo jest miejscem, gdzie myśl i czyn stają się jednym. 

Co nazywamy Niebem? Nie wiem, ale te zdania są spisane albo w Niebie, albo w Edenie. Bez 
względu na to co to jest, jest to miejsce gdzie słowa i uczynki są jednym. 

Na przykład, jeśli myślę sobie: „jakiego rodzaju mięso zjem dzisiaj? co chciałbym zjeść?”, wraz z tą 
myślą pojawi się przede mną ogromna uczta. RównieŜ jeśli zacznę zastanawiać się: „Dokąd dzisiaj 
chcę pójść? Kogo chcę dzisiaj zobaczyć?”, natychmiast znajduję się na miejscu. Nawet jeśli pomyślę: 
„A co jeśli ta osoba będzie nie ubrana, gdy przyjdę?” i rzeczywiście zdarzy się, Ŝe będzie nagusieńka, 
uśmiejemy się dobrze. 

Ostatnio pomyślałem: „Kiedy niewidomi przychodzą do Nieba, czy róŜnią się od ludzi, którzy na ziemi 
mieli wzrok?” Natychmiast pojawił się przede mną jakiś dziadek i karzeł. Karzeł był ślepy, ale dziadek 
posiadał dobry wzrok. Zapytałem więc: „Czy istnieją niewidomi ludzie, jak na ziemi?” Ich odpowiedź 
brzmiała: „przyszliśmy, poniewaŜ postawiłeś pytanie. Gdy Ŝyłem na ziemi byłem niewidomy, ale tutaj w 
Niebie taki termin jak ślepota nawet nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak brak wzroku. Widzę 
wszystko.” Zapytałem więc: „Dziadku, ty widzisz, więc dlaczego przyszedłeś?” Odpowiedział: 
„Zapytałeś o róŜnicę pomiędzy osobą, która miała ziemski wzrok i taką, która go nie miała. MoŜesz 
patrzeć zarówno za pomocą oczu, jak i za pomocą umysłu. Za pomocą oczu moŜesz postrzegać 
obiekt widzialny, natomiast rzecz na którą patrzysz za pomocą umysłu widzisz lepiej, niŜ za pomocą 
oczu.” 

W niebie otoczenie jest obfite w wiele jasnych klejnotów. Z powodu jasności i blasku otoczenia nie 
moŜna ukryć problemów pomiędzy ludźmi. Wszystko jest widzialne i wiadome dzięki oczom umysłu. 
Jeśli jestem wypełniony światłem, a moje włosy oślepiają złocistością, to dzieje się tak dzięki złotemu 
światłu napełnionemu promieniującym blaskiem. To jest miejsce, gdzie wasz umysł jest zawsze 
wypełniony spokojem i pogodą ducha, gdzie trudności, złe samopoczucie i głód nie istnieją. Niebo jest 
miejscem, gdzie nie będziecie mieć trudności z wyraŜeniem lub wyjaśnieniem czegokolwiek.  

Piekło jest miejscem, którego w niebie nie moŜna sobie wyobrazić. 

W piekle znosi się głód i cierpienie. Piekło jest pełne zazdrości i złego samopoczucia. Z powodu 
takiego cierpienia walki są nieuniknione. Wszyscy odczuwają niewygodę. W niebie ma się wolność 
podąŜania za swoim umysłem, natomiast w piekle nie jest się w stanie zrobić ani jednej rzeczy 
zgodnie ze swoją własną wolą. W piekle zabiera się własność innych siłą i jada się ukradkiem. Ludzie 
na ziemi nie potrafią sobie wyobrazić jak naprawdę okropnym miejscem jest piekło. 

 „Sang Hun Ach!” To jest miłość. 

(Tylko rodzice Dr Lee, dziadkowie lub bliscy przyjaciele odnoszą się do Dr Lee jako „Sang Hun Ach.”) 

Gdy Ojciec na ziemi opowiada historie o miłości, zawsze mówi w odniesieniu do wypukłości i 
wklęsłości. Kiedy myślicie o miłości, myślicie o wypukłości i wklęsłości, ale te słowa, jak sami 
zauwaŜacie, są zbyt techniczne. Wołając: „Sang-Hun-Ach”, powstaje dźwięk mający w sobie takie 
uczucie miłości, Ŝe moŜe stopić wszystko. Miłość posiada taką siłę i wraŜliwość, Ŝe moŜe wybaczyć 
nawet brutalną zbrodnię, lub czuć się dobrze blisko osoby cuchnącej starą rybą. Nawet wówczas 
miłość daje uczucie spokoju i otuchy. Słowo „miłość”, nie wyraŜa właściwie serca. Potrzebne jest coś 
jeszcze. To jest uczucie całkowicie pozbawione zawiści. Nawet w normalnych warunkach, kiedy 
robicie krok lub wypowiadacie słowo, lub zakładacie na siebie jakieś ubranie, uŜycie tylko słowa 
„miłość” nie daje satysfakcji. Dla Boga nie ma wystarczająco pięknej lub głębokiej frazy, aby wyrazić 
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lub ująć myśl o miłości. Bóg woła: „Sang-Hun-Ach To jest miłość!” JeŜeli bez Ŝadnych barier 
przyjmiecie wolę miłości, wówczas na ziemi nie będzie Ŝadnych walk ani cierpienia. Nie ma 
wystarczającego sposobu, by doskonale wyjaśnić słowo „miłość.” Taka jest miłość. 

 

Pojęcie Nieba i Piekła. 

W niebie człowiek w Ŝaden sposób się nie martwi, ani w ogóle nie odczuwa jakiegokolwiek niepokoju. 
śyje się tam i przebywa jako jedność doskonale zharmonizowana w miłości. Piekło jest miejscem, 
gdzie człowiek egzystuje na krawędzi niewygody, zmartwienia, lęku i walki, poniewaŜ Ŝyje w świecie, 
w którym nie moŜna dowiedzieć się niczego o miłości. Reasumując, piekło jest miejscem 
wyobcowanym z miłości, a niebo jest świętą, doskonałą jednością w miłości. Mówiąc prostymi słowami 
niebo jest miejscem, gdzie nie ma niczego, co nie zawierałoby w sobie miłości, natomiast piekło jest 
miejscem, gdzie nie ma ani joty miłości. Istnieje jednak moŜliwość, aby owoc miłości rozwinął się, 
wypuścił pędy i przyniósł wyzwolenie piekła.  

 

5. Środkowe Sfery Świata Duchowego, 1 czerwiec – 28 lipiec 1997r. 

 

Czym jest środkowa sfera świata duchowego? 

To, o czym myśleliśmy na ziemi, Ŝe jest środkową sferą świata duchowego, jest w rzeczywistości 
czymś innym. Wśród wielu społeczeństw świata ludzie pracowali, by ustanowić narody, których 
standard odbiega daleko od standardu słuŜenia Bogu. Ludzie pracują, Ŝeby zająć wyŜszą pozycję nie 
dbając o wartości religijne, gromadzą się w róŜnych miejscach bez relacji wiary.  

W tym miejscu trudno jest zobaczyć zarówno cokolwiek, co przypominałoby niebo jak i cokolwiek, co 
przypominałoby piekło. Natomiast istnieje wiele podobieństw z ziemią. Na przykład, w czasie obiadu w 
kuchni, ktoś pracuje, ktoś zmywa naczynia, ktoś przygotowuje jedzenie lub podaje do stołu; wszyscy 
razem pracują. MoŜna opisać ludzi w tej sferze poprzez następujące porównanie: w niebie ludzie 
jaśnieją blaskiem, w piekle zawsze czują niewygodę i niepokój, a tutaj są zawsze zajęci i cięŜko 
pracują, nigdy nie odpoczywając. Przy specjalnych okazjach ludzie ci są Ŝywsi i pełni energii, ale nie 
wykazują Ŝadnego zainteresowania Bogiem czy teŜ religią. 

Ludzie w tym miejscu słuchają wykładów Myśli Zjednoczeniowej, ale niektórzy z nich zadają głupie 
pytania, takie jak: „Czy nie ma świata, w którym Ŝyją razem tyko podobni do siebie ludzie?”. Ich 
pytania nie mają sensu lub są zupełnie naiwne. Czuje się wtedy, Ŝe świadczenie wobec nich zabierze 
bardzo duŜo czasu. Środkowa sfera świata duchowego nie jest ani niebem, ani piekłem i posiada 
wiele róŜnych poziomów. Jest to miejsce, w którym bardzo trudno jest dotrzeć do ludzi z jakimkolwiek 
pojęciem Boga, Zasad czy Myśli Zjednoczeniowej.  

Środkowe sfery są ogromne, dlatego trudno jest o nich dokładnie opowiedzieć. W tej sferze zwykli 
ludzie bardzo mocno odróŜniają się od członków Ruchu Zjednoczeniowego. Członkowie Ruchu 
Zjednoczeniowego są pełni Ŝycia. Nie moŜna zauwaŜyć Ŝadnych trudności w relacjach pomiędzy nimi. 
Poza tym są oni pełni wewnętrznego spokoju i Ŝyją z entuzjazmem. JeŜeli organizują jakieś seminaria, 
to jest przy tym duŜo zabawy, gier, śmiechu i radości. W porównaniu do naszych członków inni ludzie 
wyglądają zupełnie inaczej. Nie mają w sobie Ŝycia, nie mają tętna. Zachowują się bardzo biernie i są 
leniwi. Mają znuŜone i zmęczone twarze. Dlaczego zwykli ludzi w przeciwieństwie do członków 
Kościoła Zjednoczeniowego są tak smutni? Jest tak dlatego, Ŝe nie mają oni ani nadziei, ani pragnień. 
Natomiast członkowie Kościoła Zjednoczeniowego przebywający w środkowych sferach mają nadzieję 
i pragnienia, poniewaŜ czekają na specjalny przywilej od Boga i wiedzą, co jest najwaŜniejsze dla woli 
Boga. Zwykli ludzie nie wiedzą nic o woli Boga. Nie ma ich w miejscu, gdzie jest nadzieja. Zwykli 
ludzie i członkowie Kościoła Zjednoczeniowego przebywają w róŜnych obszarach.  

Niestety jest wielu członków, którzy nie mogą przebywać w sferze zjednoczeniowej świata 
duchowego. Dzieje się tak z wielu powodów. Pierwszy powód - nawet jeśli para otrzymała 
Błogosławieństwo, ale jedna osoba zboczyła z drogi i nie mogli przez to załoŜyć rodziny. Drugi - para 
otrzymała Błogosławieństwo, ale Ŝyła nie troszcząc się o wolę Boga. Trzeci - para otrzymała 
Błogosławieństwo, ale skupiła się na czymś innym. Istnieje wiele takich przypadków. Ludzie ci są 
członkami z nazwy i z formy. PoniewaŜ są nazywani członkami, mogą przyjść do środkowego obszaru 
świata duchowego. 

Co oni tutaj robią? Ta grupa członków zawsze mieszka w miejscu, gdzie moŜe otrzymać specjalne 
Błogosławieństwo i łaskę Boga, Heung Jin Nima i Prawdziwych Rodziców. W jaki sposób? Wspólnie 
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spędzając czas, słuchając wykładów BoŜych Zasad i otrzymując prowadzenie odnośnie Ŝycia wiary. 
Dlatego wszyscy oni mają nadzieję. Bóg i Heung Jin Nim poświęcają tej sferze duŜo uwagi. 

Ludzie całego świata mogą dostać się do środkowego obszaru świata duchowego, ale tylko 
członkowie Kościoła Zjednoczeniowego mogą zostać przyjęci do specjalnej klasy, gdzie otrzymują 
edukację na temat prawości i sprawiedliwości. To naprawdę zdumiewające. Podczas Ŝycia na ziemi 
nie rozumiemy znaczenia Błogosławieństwa, poniewaŜ nie widzimy duchowo. Ma ono jednak 
ogromną wartość i otrzymując je z Nieba ustanawiamy bardzo waŜny warunek duchowy. Prawdziwi 
Rodzice dają Błogosławieństwo za darmo. Jest tak z powodu zasług naszych Rodziców. Prawdziwi 
Rodzice podczas swojego Ŝycia na ziemi dają nam wielkie błogosławieństwa. Tak więc naszym 
zadaniem jest iść i dawać Błogosławieństwo wielu ludziom w naszym regionie. Droga Kościoła 
Zjednoczeniowego jest drogą dawania Błogosławieństwa innym.  

 

Raj 

Na ziemi uwaŜano, Ŝe Raj jest gdzieś pomiędzy Niebem a Piekłem, ale nie jest to trafne określenie. W 
Raju ludzie formują grupy, do których przynaleŜą w sposób naturalny. Na przykład, Koreańczycy 
dołączają do koreańskiego miasta, Chińczycy do chińskiego a Japończycy do japońskiego. 

 

6. śycie na Ziemi Postrzegane ze Świata Duchowego, 9 czerwiec 1997r. 

 

W jaki sposób rzeczy, które ludzie robią na ziemi są zapisywane w świecie duchowym? 

To, w jaki sposób ludzie Ŝyją na ziemi decyduje o tym, co jest zapisywane w świecie duchowym. Na 
przykład, w świecie duchowym jest zapisane w jaki sposób prowadził swoje Ŝycie prezydent kraju. 
Oficjalnie utrwalone zostaje to, czy Ŝył dla dobra samego siebie, czy dla dobra swojego kraju. JeŜeli 
czyjeś Ŝycie upłynęło na małostkach lub ktoś był irracjonalnym materialistą lub po prostu złym 
człowiekiem, a nie prawdziwą istotą ludzką, to właśnie to wszystko jest zapisywane. To tak, jakbyśmy 
mieli napisać swoją własną autobiografię. Kiedy ktoś juŜ wie, Ŝe przeŜywa swoje ostatnie chwile, jest 
w stanie rozpatrzyć całą drogę swojego Ŝycia. Bóg okazuje się być bezwarunkowym. Jak cudownie, 
jeśli w ciągu Ŝycia cięŜko pracowaliście. Nawet prezydent kraju przybywa do świata duchowego bez 
Ŝądań i oczekiwań. Fundament waszego Ŝycia pojawi się wtedy przed waszymi oczyma. 

Staniecie się pełną osobą duchową 40 dni po zakończeniu waszego Ŝycia na ziemi. W ciągu tych 40 
dni będziecie podróŜować tam i z powrotem pomiędzy światem fizycznym i duchowym i będzie 
przygotowywane miejsce waszego stałego pobytu. W ciągu tego czasu Bóg w nic nie ingeruje. 
ChociaŜ wasi przodkowie będą mogli wam pomagać, nie mogą tego zrobić w 100 %. Musicie 
pracować sami, by ustalić miejsce waszego stałego pobytu. Nikt was nie będzie osądzał. Punkt 
widzenia i osądu kaŜdej osoby jest inny. Po tym jak dotrzecie do domu i okaŜe się, Ŝe zostaliście 
zaprowadzeni w miejsce, jakiego nie pragnęliście pod względem geografii i topografii, nikt nie będzie 
was do niczego zmuszał. Pojawi się wasz przewodnik duchowy i będzie w naturalny sposób was 
prowadził. 

Zgodnie z prawami świata duchowego, atmosfera w jakiej będziecie prowadzeni czy osądzeni, moŜe 
się róŜnić. MoŜecie otrzymać pewną korzyść wynikającą z tego, Ŝe przez pewien czas byliście 
prezydentem kraju, nawet pomimo tego, Ŝe pomogły wam dogodne warunki, które pozwoliły wam 
dokonać duŜego wkładu dla narodu. Nie ma natomiast tolerancji wobec niczego, co nie było po stronie 
dobra. JeŜeli nie dbaliście by wasze Ŝycie było wartościowe, to otrzymacie karę dokładnie taką i nie 
wyŜszą od tej, na jaką sprawiedliwie zasłuŜyliście. Taki jest świat duchowy. Nie ma znaczenia to czy 
byliście prezydentem, czy osobą po przeciwnej stronie przekroju społecznego; róŜnice klasowe nie 
mają wpływu na wasz fundament duchowy. 

Oceniamy wartość osoby na podstawie jej moralności i pytamy do jakiego stopnia Ŝyła ona 
sprawiedliwie. Jeden z mediów duchowych zadał pytanie: „Czy w świecie duchowym istnieje 
świadomość róŜnic społecznych pomiędzy pracownikami najniŜszych klas a tymi, którzy zdobyli 
osiągnięcia naukowe? W świecie fizycznym istnieje takie rozróŜnienie pomiędzy ludźmi 
wykształconymi i niewykształconymi.” Dr Lee odpowiedział: „W świecie duchowym dziedzina pracy, 
jaką się zajmujecie nie jest zgodna ze specjalizacją naukową zdobytą na ziemi. Ale nie to jest 
największym problemem. Będziecie martwić się, jeśli popełniliście w Ŝyciu błąd i nie byliście świadomi 
wartości waszego Ŝycia. RóŜnice w osiągnięciach akademickich są postrzegane w świecie duchowym 
inaczej niŜ na ziemi.” 
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RóŜnica pomiędzy ludźmi religijnymi i niereligijnymi. 

RóŜnica pomiędzy ludźmi mającymi wiarę i tymi, którzy jej nie mają jest ogromna. W zaleŜności od 
tego jest wiele poziomów świata duchowego. Człowiek o szczerym sercu moŜe poprzez Ŝycie pełne 
wiary bardzo przybliŜyć się do łaski Boga. JednakŜe, nawet jeśli ktoś Ŝyje zgodnie z wiarą, a brak mu 
sumienności, to jego wiara nie ma znaczenia. Taka osoba będzie mieszkać w miejscu podobnym do 
miejsca zamieszkania ludzi, którzy ignorowali Boga. Jest to miejsce, z którym Bóg nie ma nic 
wspólnego. Jeśli porównamy ludzi religijnych i niereligijnych, widzimy Ŝe łaska Boga spływa na tych 
drugich później. Nawet w niebie, gdy Bóg obdarza swoją łaską pojawiają się obawy, Ŝe nie wszyscy jej 
dostąpią. Bóg daje ludzkości błogosławieństwa poprzez Ducha Świętego. Poprzez miłość do ludzkości 
niebo równieŜ otrzymuje korzyści. Nadejdzie czas, gdy będziecie w pełni wolni i przemieścicie się do 
miejsca, do którego będziecie pragnęli się przenieść, tj. do miejsca, które odzwierciedla wasze zasługi 
duchowe wypracowane podczas Ŝycia w ciele fizycznym. Przemieścicie się wtedy za poleceniem 
Boga.  

 

Jaka jest róŜnica pomiędzy pozycją członków Kościoła Zjednoczeniowego a pozycją wyznawców 
innych religii. 

RóŜnica jest olbrzymia. Mogę to wyjaśnić krótkimi słowy. Sfery świata duchowego róŜnią się między 
sobą. Miejsce, w którym człowiek tu Ŝyje zaleŜy od przebytego Ŝycia na ziemi i zawsze czymś się od 
reszty wyróŜnia. KaŜdy obszar świata duchowego ma swoje znaczenie. W tym przypadku czynnikiem 
odróŜniającym ludzi jest przede wszystkim ich pozycja w odniesieniu do Boga. Istnieją ograniczenia, 
które determinują na ile ludzie naleŜący do innych religii mogą słyszeć, czuć lub rozmawiać z Bogiem. 
Jednak członkowie Kościoła Zjednoczeniowego pod wszystkimi względami są w najlepszej sytuacji i 
przebywają w miejscu, w którym mogą wręcz oddychać razem z Bogiem. 

Wśród członków Kościoła Zjednoczeniowego istnieje kilka warstw. Niektórzy zajmują wyŜszą pozycję, 
w której naleŜna jest im pewna chwała. Jest mi teraz przykro w związku z tym co powiem, ale Sang 
Hun Lee robi to mając na celu dobro naszych członków. Chcę pomóc im dostosować ich Ŝycie na 
ziemi do niebiańskich praw oraz pomóc im, kiedy przejdą do świata duchowego. Przebywamy tu w 
róŜnych miejscach zaleŜnie od tego, na ile byliśmy w stanie iść drogą Prawdziwych Rodziców. 
Pozycja 36 par jest najsilniejsza. Jest to najwyŜsza pozycja, ale jest wiele trudności z nią związanych, 
co nie tak łatwo jest mi tu wyrazić. Tutaj właśnie wszystkie błędy są szczególnie widoczne.  

Ujawnione jest m.in. to, Ŝe za Ŝycia na ziemi wielu członków uwikłało się w problemy z kobietami, w 
problemy dotyczące publicznych pieniędzy lub inne podobne sprawy. Ostatecznie wszyscy będziemy 
mieszkać w domu Boga, a tam wszystko dotyczące danej osoby zostaje uwidocznione. 

Na przykład przez cały czas oglądamy czyjś grzech odbywania stosunku seksualnego z jakąś inną 
kobietą. MoŜemy oglądać ze szczegółami grzech męŜczyzny, który uŜył publicznych pieniędzy dla 
siebie idąc do baru i upadając z jakąś kobietą. Pod tym względem członkowie Kościoła 
Zjednoczeniowego przebywają w miejscu bardziej przeraŜającym niŜ piekło. To samo odnosi się do 
rodzin na niskim poziomie lub jakiegokolwiek innego rodzaju rodzin. Wiele poziomów określonych jest 
poprzez naturę popełnionego przestępstwa lub grzechu. JednakŜe w większości przypadków 
przebywamy w sferze świata duchowego najbliŜszej Bogu. 

Jest równieŜ więzienie, gdzie muszą przebywać ludzie, którzy popełnili powaŜne grzechy. Jak to 
cudownie, Ŝe mamy moŜliwość pójścia drogą odszkodowania za nasze grzechy poprzez przebywanie 
w takim miejscu wśród przestępców. Nie istnieje bowiem moŜliwość, aby móc zapłacić 
odszkodowanie i rozwiązać grzech samemu. 

Dzięki modlitwie, ofiarowaniu dziesięciny, uczestniczeniu w naboŜeństwach i innym publicznym 
wysiłkom i staraniom uczynionym dla potomków na ziemi, drzwi więzienia zostaną otwarte i osoby 
duchowe będą mogły je opuścić. Po tym, jak je opuszczą, otrzymają odpowiednie prowadzenie 
duchowe w zaleŜności od ich pozycji. Czy w momencie, gdy spłacimy całe odszkodowanie będziemy 
mogli Ŝyć w pokoju? Tak, gdy nasi potomkowie zapłacą za nasze grzechy. Tak więc, jeśli oni będą się 
za nas modlić z całego serca, osoby duchowe, które skorzystają z tego odszkodowania unikną 
cierpienia. Ale waszą drogą jest odejść, by powrócić. Jeśli ludzie na ziemi modlą się i angaŜują w to 
swoje serce, to nieodzownie skraca to okres cierpienia jakiejś osoby. Najczęściej jednakŜe sytuacja 
danej osoby duchowej nie jest znana na ziemi. W związku z tym wielu musi przez dość długi czas iść 
drogą wewnętrznego cierpienia. 
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JeŜeli droga cierpienia czyichś przodków jest długa w świecie duchowym, wówczas bez względu na to 
czy jego potomkowie na ziemi wiedzą o tym czy nie, cały czas będą znajdować na swojej drodze 
przeszkody. JeŜeli przodkowie cierpią, ich potomkowie równieŜ muszą znosić niewygody. Mówiąc w 
prostszy sposób, jeśli przodkowie popełnili przestępstwo to wówczas ich potomkowie otrzymują karę. 
Nie moŜna uniknąć drogi nieba. KaŜdy musi podąŜyć drogą sprawiedliwości.  

 

7. śycie Ziemskich i Duchowych Osób, 16 czerwiec 1997r.  

 

Pani Kim! Tu mówi Sang Hun Lee. Jestem Sang Hun Lee. Jeśli zapisze pani moje słowa, pani zdrowie 
stopniowo zacznie się polepszać.  

 

śycie w świecie duchowym. 

Osoby duchowe decydują o swojej własnej pozycji poprzez to, w jaki sposób Ŝyły na ziemi. JeŜeli ktoś 
Ŝył egoistycznie, to wówczas będzie cierpiał modląc się przez tysiąc lat i nie dostępując przez ten czas 
Ŝadnej szczególnej łaski. Ludzie w świecie duchowym, którzy Ŝyli na ziemi w pokoju, umoŜliwili takie 
Ŝycie równieŜ swoim potomkom. Ale jeśli ludzie prowadzą złe Ŝycie, to gdy przyjdą do świata 
duchowego, będą Ŝyli w piekle, a ich potomków cały czas będą gnębić problemy. JeŜeli 
przyglądniemy się osobom, które cierpią piekło w świecie duchowym, to zobaczymy, Ŝe rzeczywiście 
Ŝyją w bólu. Otoczenie jest tam ciemne i tak jak w więzieniu nie ma wolności. Nie ma tam nic do 
jedzenia ani do ubrania. 

Potomkowie takich osób nie mogą nic zrobić, by rozwiązać lub uniewaŜnić popełnione przez nich złe 
uczynki. Nie wiedzą jak mogą dźwigać ich cięŜar, czy teŜ w jaki sposób modlić się za nich. Jeśli 
jednak popełnione przez nich zło wychodzi na jaw, a ich potomkowie słuŜą z największą szczerością i 
modlitwą, to wówczas te osoby duchowe mogą dostąpić łaski. Takie osoby duchowe mogą przenieść 
się do lepszego miejsca, gdzie będą traktowane z gościnnością i gdzie będą mogły się zmienić. Kto 
sprawi, by tak się stało? To właśnie jest tematem mojej dzisiejszej mowy. Na ziemi, bez względu na to 
czy za to zapłacisz, czy nie, moŜesz doświadczyć pewnej pomocy. W świecie duchowym jednak tak 
nie jest. Wiatr wieje, kwiaty kwitną i ptaki śpiewają, ale nie moŜna zmienić się tylko dlatego, Ŝe ktoś 
kaŜe nam to zrobić. 

Nie ma nikogo takiego, którego rozkaz mógłby cię zmienić. Postanowienie zmiany moŜe zrodzić się 
jedynie w tobie samym, kiedy osiągniesz moment samoświadomości. JeŜeli potomkowie szczerze 
ofiarują swoje serce za grzeszników w świecie duchowym, wówczas takie osoby duchowe w pewnej 
chwili mogą zrozumieć siebie, swoją sytuację i to, co muszą zmienić. Na szczęście jest wielu ludzi, 
którzy rozumieją to duchowe prawo. Gdy szaman tańczy na ziemi i sięga w głąb, by poznać sytuację 
przodków, moŜe tylko dodać im otuchy. Szaman nie moŜe rozwiązać problemów przodków. Jeśli 
jednak przodkowie otrzymają łaskę dzięki szczerej i wzniosłej modlitwie ich potomków, to wówczas 
będą mogli odszukać wysłannika nieba i otrzymać BoŜe przykazania. 

 

śycie ludzi na ziemi. 

Z tego właśnie powodu Ŝycie ludzi na ziemi jest bardzo waŜne. Polepszenie sytuacji jakiejś osoby 
duchowej do takiego stopnia, aby mogła otrzymać łaskę, zabiera bardzo duŜo czasu w świecie 
duchowym. DuŜo czasu zabiera wydostanie się ze stanu ignorancji. Z tego powodu dostosujcie cele 
swojego Ŝycia do wartości, które są istotne w świecie duchowym i w ten sposób Ŝyjcie. Dzięki takiemu 
dostrojeniu się, ludzkość mogłaby Ŝyć w duŜo mądrzejszy sposób. Mamy nadzieję, Ŝe nikt z was nie 
będzie głupi w swoim Ŝyciu wiary i nie popełni nieodwracalnych błędów, poniewaŜ naturalną 
konsekwencją tego będzie naród pełen głupich ludzi, którzy nie będą potrafili niczego rozwiązać. 
Biorąc pod uwagę wiarę w tym kraju, nie mogę wyjaśnić wszystkiego, ale mówiąc w paru słowach 
wasze Ŝycie powinno być owocne, powinno przynosić rezultaty. Mówiąc jeszcze prościej - grzechy 
prowadzą tylko do piekła. Prowadźcie dobre Ŝycie. To jest droga nieba. Proszę Ŝyjcie dobrze, myśląc 
o wieczności.  

 

8. Ludzie na Ziemi i Osoby Duchowe Maj ą RóŜny Punkt Widzenia, 23 czerwiec 1997r. 
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Pani Kim! Mówi Sang Hun Lee. Dziękuję. Dziękuję pani za wcześniejsze przygotowanie swojego 
umysłu na przyjęcie mojego przesłania.  

 

Ludzie na ziemi. 

Najpierw przyjrzyjmy się ludziom na ziemi. Ludzie na ziemi patrzą za pomocą oczu fizycznych, 
dotykają fizycznie i działają w fizyczny sposób. Ludzie na ziemi Ŝyją w fizyczny sposób, ograniczeni 
zamkniętą przestrzenią. Ludzie Ŝyją na przykład przez 10, 20 lub 60 lat. Poza tym, kiedy pragnąłem 
jakiejś rzeczy na ziemi, nie mogłem jej uzyskać automatycznie. Ludzie na ziemi mogą wykonywać 
pewne rzeczy w sposób sztuczny, ale nie potrafią we właściwy sposób urzeczywistnić tego, co 
pojawia się w ich umyśle jako myśl. Ludzie na ziemi głodnieją i jeśli nie poszukają jedzenia, to nie 
będą jedli. Poza tym, z powodu tego, Ŝe działają w ograniczonej przestrzeni, kiedy ktoś za kimś w 
myślach tęskni, to ta tęsknota nie wybiega poza sferę myśli. Po prostu tam się zatrzymuje. TakŜe, gdy 
ludzie przechodzą przez ból fizyczny, nie znają pewnego rozwiązania tego bólu. Na przykład, kiedy 
ludzie wiary chorują, szukają pomocy w modlitwie lub uzdrowieniach, a niewierzący ludzie idą po 
prostu do szpitala.  

 

Osoby duchowe 

Ludzie będący osobami duchowymi są inni. PoniewaŜ nie są oni ograniczeni ciałem fizycznym, 
posiadają równieŜ nieograniczoną sferę działania. Na przykład - bez względu na to czy jest się 
zajętym patrzeniem, dotykaniem lub robieniem czegoś, nie ma ciągłości czasu, poniewaŜ dzieje się to 
natychmiast, gdy się o tym pomyśli. Czas jest tam skondensowany, gdyŜ osoby duchowe potrafią 
przesuwać przedmioty za pomocą myśli, po prostu jak przy dotknięciu czarodziejskiej róŜdŜki i w 
związku z tym nie jest potrzebna równieŜ niczyja pomoc w rozwiązywaniu problemów. W tej samej 
chwili, kiedy jedna osoba duchowa myśli o czymś, inna osoba duchowa moŜe otrzymać tę wiadomość 
i w ogóle nie wymaga to uŜycia słów. Kiedy osoba duchowa rozwinie swoją logikę definiowania i 
dokładną precyzję, moŜe ona przekazywać dokładne szczegóły, które w tym samym momencie 
pojawią się przed oczami drugiej osoby. Dzięki temu moŜna bardzo szybko wyrazić swoją sytuację, 
poniewaŜ wasz partner natychmiast rozpozna wyraŜane przez was uczucia.  

Osoby duchowe posiadają całkowitą wiedzę na temat Boga i procesu stworzenia od samego 
początku, jak równieŜ rozumieją dobrze istotę ludzką. Dlatego teŜ nigdy nie mogą sprawić Bogu bólu. 
(Jest to jedna z rzeczy, które odróŜniają niebo od piekła.) Jeśli osoby duchowe będą cięŜko pracowały 
w swojej własnej sferze, to staną się najlepszymi mistrzami w swoich umiejętnościach i otrzymają 
nagrodę. Dzięki temu nie istnieje tam ani chciwość, ani Ŝądza, a osoby duchowe zawsze mają 
spokojny wyraz twarzy. (To równieŜ jest element odróŜniający niebo i piekło.) Mówiąc innymi słowami, 
rozwiązywanie problemu jedzenia czy ubrania nie wywołuje niepokoju ani utrapienia i nasz wyraz 
twarzy pozostaje Ŝyczliwy i pokorny. Jeśli miałbym podsumować róŜnicę pomiędzy ludźmi na ziemi i 
osobami duchowymi, to osoby fizyczne Ŝyją i działają w obrębie ograniczonej przestrzeni. Poza tym, 
są cały czas zajęci rozwiązywaniem trudnych problemów i cierpią z powodu potrzeby jedzenia i 
ubrania. Osoby duchowe natomiast mogą poruszać się w dowolny sposób po nieograniczonej 
przestrzeni, a poniewaŜ zmartwienia dotyczące jedzenia i ubrania tutaj nie istnieją, zawsze jesteśmy 
pełni światła i pokory. Wniosek - niech wasze Ŝycie fizyczne zrodzi dobry owoc, a kiedy przyjdziecie 
do nieba docenicie poprawność tej nauki i będziecie za nią wdzięczni.  

 

Zasada dwoistości w świecie duchowym. 

W BoŜych Zasadach i w rozprawie o Myśli Zjednoczeniowej zasada dwoistości uczy, Ŝe czynność 
wzajemnej wymiany ma miejsce, kiedy podmiot i obiekt dają i otrzymują wzajemnie, wytwarzając 
model „pierwowzór – podział – jedność”. W ten sposób czerpiemy radość. Jest to fundamentalna 
zasada Boga. Tak więc, porozmawiajmy na temat róŜnicy pomiędzy światem fizycznym i duchowym. 
W sferze fizycznej, kiedy podmiot i obiekt poprzez czynność wzajemnej wymiany osiągają model 
„pierwowzór – podział – jedność”, odczuwają radość podczas stawania się jednym. W świecie 
duchowym uczucie radości, które pochodzi ze stawania się jednym podczas tworzenia modelu 
„pierwowzór – podział – jedność” dzięki czynności wzajemnej wymiany, jest czymś innym. Na 
przykład, proces dawania drugiej osobie i przyjmowania przez nią nie wymaga Ŝadnego czasu. 
Natomiast, poniewaŜ „pierwowzór – podział – jedność” realizuje się poprzez myśl, w rzeczywistości 
nie widzimy Ŝadnej oznaki czynności wzajemnej wymiany. Ta relacja, objawiona nam przez Zasadę, 



 

www.smmoon.pl 17 SHLee „śycie w Świecie Duchowym i na Ziemi” 

jest bazą dla działania nieba. Tam ludzie, którzy osiągnęli doskonałość, łączą się zgodnie z zasadą 
dwoistości. 

 

Czynność wzajemnej wymiany w świecie duchowym. 

Podstawowym pojęciem czynności wzajemnej wymiany jest jedność pomiędzy podmiotem i obiektem 
- dzięki dawaniu i otrzymywaniu pomiędzy nimi stają się oni jednością poprzez miłość. To właśnie jest 
model Królestwa Niebieskiego. W niebie czynność wzajemnej wymiany ma miejsce nawet wtedy, gdy 
po prostu patrzycie w kierunku siebie. Stajecie się dosłownie jednym doskonałym ciałem. W piekle 
natomiast lub teŜ poza tą sferą istnieje duŜe zróŜnicowanie poziomu czynności wzajemnej wymiany w 
zaleŜności od klasy lub pozycji kaŜdej osoby. WaŜną nauką Zasady Stworzenia jest to, Ŝe czynność 
wzajemnej wymiany w niebie zachodzi wówczas, gdy wypełnicie BoŜy cel stworzenia. PoniewaŜ 
piekło jest miejscem, gdzie ludzie w ogóle nie zrozumieją podstawowych prawd na temat Boga, 
istnieje tam tylko jedna zasada. Nawet jeśli ktoś robi postępy, musi myśleć o jednej bardzo waŜnej 
rzeczy, aby uzyskać wyzwolenie z piekła - dąŜenie do celu, jakim jest czynność wzajemnej wymiany.  
Jest to bardzo podobne do sytuacji na ziemi. 

  

Głęboka relacja pomiędzy Ŝyciem na ziemi i Ŝyciem w niebie.  

Jak moje Ŝycie na ziemi moŜe zakończyć się w niebie? O miejscu naszego wiecznego przebywania 
decyduje ilość dobra lub zła popełnionego przez nas na ziemi. Moja pozycja w wiecznym świecie jest 
określana w zaleŜności od tego, na czym skupione było moje Ŝycie na ziemi (czy było po stronie 
Boga, Szatana czy ateizmu). ChociaŜ mogą występować pewne róŜnice w zaleŜności od 
indywidualnych osiągnięć patriotycznych i postawy wobec świata, to mimo wszystko w niebie daleko 
waŜniejsze od tych rzeczy jest ukształtowanie osobowości. Błędnym jest myślenie, Ŝe z powodu 
wysokiej pozycji zajmowanej na ziemi, równieŜ w niebie zostanę umieszczony na tej pozycji. Dlatego 
najbardziej wartą zachodu i owocną drogą jest ta, na której z sercem ześrodkowanym na Bogu 
wyrzekamy się osobistej chciwości i prowadzimy Ŝycie pełne czci i szacunku. Wówczas w naszym 
umyśle Ŝyjemy juŜ w niebie. 

 

Pytania i odpowiedzi - Pytania córki Dr Lee: 

P: Co powinniśmy zrobić, aby wynagrodzić nasz brak oddania wobec ciebie, gdy Ŝyłeś 
na ziemi? 

O: Chcę was po prostu poprosić, abyście prowadzili Ŝycie pełne szczerości i wiary w 
zajmowanej przez was pozycji. 

P: Proszę, daj jakieś wskazówki nam, swoim dzieciom. 

O: Nie chciałbym wdawać się w zbędne tłumaczenia. JeŜeli uwaŜacie, Ŝe droga jaką 
podąŜali wasi rodzice jest właściwa, po prostu idźcie tą drogą. Jeśli jednak myślicie 
inaczej, to nic nie mogę zrobić. Będę wówczas myślał, Ŝe nie zrobiłem dla was 
wystarczająco duŜo podczas mojego Ŝycia.  

P: Co mamy zrobić z ksiąŜkami, które są u nas? 

O: PrzekaŜcie je Uniwersytetowi Sun Moon (Instytutowi Badań Ideologii 
Zjednoczeniowej). 

P: A co z problemem cmentarza? 

O: Po prostu zróbcie jak chcecie. Nie zrobiłem niczego dobrego dla Boga, nieprawdaŜ? 

P:         Co z rzeczami, które naleŜały do ciebie? 

O: Chcę, Ŝebyście postąpili tak, jak chcecie. 

 

Pytania In-Seunga (syna Dr Lee): 

P: Czy w niebie istnieje róŜnica pomiędzy twarzą Miss Korei, a brzydką twarzą? 

O: Piękne ziemskie twarze są wciąŜ piękne tutaj. JednakŜe brzydkie twarze równieŜ są 
nieskończenie piękne, poniewaŜ wyraŜa się przez nie piękno serca, w związku z czym 
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promieniują one światłem Boga. Piękne twarze z piekła nie mogą być porównane z 
nieładnymi twarzami w niebie. ChociaŜ twarze nie zmieniają kształtu (okrągła twarz 
pozostaje okrągłą a pociągła pociągłą), to poniewaŜ prawdziwe jej piękno jest 
zdeterminowane poprzez to, w jaki sposób Ŝyliśmy na ziemi, naprawdę mądrzy są ci, 
którzy starają się dostać do nieba poprzez kultywowanie swojego serca i charakteru.  

P: Jak duŜa róŜnica istnieje pomiędzy tymi, którzy są odwaŜni, a tchórzami?  

O: Odwaga i tchórzostwo nie są tak waŜne dla Boga. Starajcie się jak moŜecie najlepiej 
na ziemi, aby dostać się do nieba, gdyŜ pragnienie znalezienia się w niebie nie 
pochodzi z odwagi, ani teŜ ludzie nie stają się ignorantami z powodu swego 
tchórzostwa.  

 

 Pytanie od medium (Y.S. Kim): 

P: Czyta pan swoje notatki, czy mówi pan z głowy? 

O: To jest bardzo skomplikowane i trudne do wytłumaczenia. Kiedykolwiek coś pomyślę, 
pojawia się to przede mną jako zapisane. MoŜna powiedzieć, Ŝe myśli są po prostu 
zapisywane automatycznie. 

 

9. Doniosło ść Znaczenia Miło ści 

 

Pani Kim! Opisując tutejszą sytuację w chwili obecnej, muszę powiedzieć, Ŝe jest to bardzo cenny 
moment! Wielu ludzi, którzy otrzymali prowadzenie od Boga, modli się i lada chwila zacznie pracować. 
Teraz zacznijmy. Miłość, o ile list moŜe to wytłumaczyć, jest stanem umysłu, w którym ktoś działa z 
całym sercem, szczerością i oddaniem dla innych. W miłości moŜemy wyróŜnić miłość małŜeńską, 
miłość duchową i miłość religijną. 

 

Miłość małŜeńska 

Miłość małŜeńska jest miłością, w której męŜczyzna i kobieta są połączeni fizycznie. Na ziemi 
odczuwamy emocje, gdy nasze ciała spotykają się i kochają. W niebie natomiast, męŜczyzna i kobieta 
mogą kochać się bez ciał fizycznych. Miłość małŜeńska pomiędzy wysokimi duchami (tymi, które są 
blisko Boga) jest jak piękny obrazek. Kiedy kochają się, ich ciała stają się całkowicie jednym. 
Odczuwają wówczas poprzez ciała i umysły bardzo silne emocje, które wybiegają daleko poza 
uczucie miłości, jakie odczuwali na ziemi. Jest to jak tworzenie wyŜszego bytu ze stanu całkowitej 
nieobecności ego. Czujecie się, jakbyście byli w czarodziejskim świecie.  

Co więcej, moŜecie oglądać taką scenę miłości na własne oczy. Pary na ziemi najczęściej kochają się 
we własnej sypialni. Tutaj, w niebie, absolutnie tak nie jest. Nie jest to miłość ukryta, którą moŜna 
dzielić się tylko w sypialni. W niebie moŜecie się kochać wśród dzikich kwiatów na polu, w otoczeniu 
pięknego pejzaŜu lub w falach oceanu. MoŜecie się nawet kochać w przepięknych górach, gdzie 
śpiewają ptaki; scena taka jest tak piękna, Ŝe ci, którzy by ją oglądali, byliby upojeni widokiem. 
Zamiast odczuwać wstyd i hańbę, tak jak to jest na ziemi, takie sceny obserwuje się ze spokojem 
ducha, podziwiając piękno.  

W piekle jest dokładnie odwrotnie. MałŜonkowie w piekle kochają się głęboko w ukryciu, a ci którzy ich 
zobaczą, przeklinają ich. Wytykają ich palcami mówiąc, Ŝe są brzydcy. Sceny miłosne w piekle są 
bardzo podobne do tych, które mają miejsce na ziemi. 

 

Miłość duchowa 

Z powodu tego, Ŝe miłości duchowej nie moŜna zobaczyć fizycznie poprzez działanie ciała, niektórym 
wydaje się, Ŝe nie odnosi się ona do ludzi Ŝyjących na ziemi. JednakŜe jest to miłość, która jest 
absolutnie konieczna ludziom Ŝyjącym na ziemi. KaŜdy posiada swoje wewnętrzne ja, ale jeŜeli go nie 
rozwija, niechybnie spotka wiele problemów na drodze udoskonalenia swojej miłości (stawania się 
jednym jako mąŜ i Ŝona) w niebie. 
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Na przykład, załóŜmy Ŝe jest para, w której wewnętrzne ja męŜa jest dobrze rozwinięte, w 
przeciwieństwie do Ŝony. W takiej rodzinie miłość nie będzie udoskonalona. Co więc się stanie? Nie 
będą mogli oni kochać się w piękny i elegancki sposób. PoniewaŜ jednak będą mieli pragnienie by się 
kochać, będą uprawiali miłość małŜeńską tylko przy udziale  ograniczonej miłości, w ograniczonych 
miejscach, takich jak ich sypialnia.  

Wobec tego jak takie pary mogą uczynić swoją miłość pełną? Kiedy serce męŜa szanujące Ŝonę i 
serce Ŝony kochające męŜa staną się jednym, wówczas ich miłość moŜe się rozwinąć i dojrzeć do 
stanu doskonałej miłości. PoniewaŜ osiągnięcie takiego stanu w niebie zajmuje więcej czasu, to kiedy 
jesteście na Ziemi i macie swoje własne ciała fizyczne, musicie próbować rozwijać swoje serca i 
wydać owoce doskonałej miłości. 

Podsumowując, powinniśmy dobrze wykorzystać nasze krótkie Ŝycie na Ziemi, pamiętając o 
doskonaleniu miłości, która będzie oczekiwała dojrzałe pary w niebie. Pary wydają owoc doskonałej 
miłości poprzez wzajemny szacunek i dodawanie odwagi sobie nawzajem na drodze do osiągnięcia 
prawdziwej miłości. 

 

Miłość bezwarunkowa dzięki religii. 

Kiedy Bóg nas stworzył, obdarzył nas zdolnością do miłości bezwarunkowej. JednakŜe z powodu 
Upadku i wynikających z niego na przestrzeni wieków zmian, pierwotny standard miłości dany nam 
przez Boga został utracony. Następstwem tego było powstanie piekła, z którego powodu zarówno 
Bóg, jak i człowiek znieśli wiele bólu w swoich sercach. MoŜna to odwrócić poprzez uznanie wartości 
bezwarunkowej, fundamentalnej miłości, co otworzy drogę do wyzwolenia piekła i jego zniszczenia. 
Miłość małŜeńska i miłość duchowa powinny istnieć tylko pomiędzy męŜem i Ŝoną. JednakŜe poprzez 
zniszczenie tego rodzaju relacji miłości, ludzkość została oddzielona od bezwarunkowej miłości Boga, 
która jest bazą wszystkiego. Bóg pragnął obdarzać nas miłością bez końca. Tego rodzaju miłość chce 
się dawać i dawać, staje się ona coraz większa, nawet jeśli ją komuś przekaŜemy.  

PoniewaŜ została zniszczona baza, droga do zbawienia jest dzisiaj trudna. Aby stać się prawdziwym 
męŜem i Ŝoną, musimy kochać, ufać i być zawsze gotowym do pojednania. Czasami jesteśmy w 
sytuacji, kiedy musimy sobie wybaczyć i pojednać między sobą. 

Dlatego teŜ, jeśli zjednoczymy się z miłością, którą obdarzył nas Bóg, zostanie otwarta droga do 
wyzwolenia całej ludzkości i piekło w wiecznym świecie zniknie. RównieŜ, jeśli będziemy ufać sobie 
nawzajem i kochać się, nie będą gnębić ludzkości ani wojny, ani piekło. PoniewaŜ Ŝyjemy nie znając 
tej zasady, droga do niebiańskiego świata skomplikowała się i pojawiła się przeraŜająca kara piekła. 
Musimy rozwijać i pielęgnować głęboką miłość pomiędzy męŜem i Ŝoną oraz rozwijać ogólną, 
wrodzoną nam zdolność miłości, którą obdarzył nas Bóg.  

 

10. Działanie Osób Duchowych Poprzez Ludzi na Ziemi  

 

Osoby duchowe pomagają osobom na ziemi 

Osoby w świecie duchowym nie mogą zmienić się na lepsze bez współpracy z ludźmi na ziemi. Jest 
tak poniewaŜ nasze osoby duchowe zostały stworzone, by Ŝyć wiecznie w świecie duchowym, stojąc 
na fundamencie Ŝycia wypracowanego na ziemi. Z tego powodu, dopóki osoby duchowe nie pozbędą 
się popełnionych przez siebie grzechów, ich przeznaczeniem będzie Ŝycie w wiecznej karze. Na 
przykład, kiedy morderca przyjdzie do świata duchowego, na zawsze będzie mu towarzyszyć okrutna 
kara. Osoba duchowa kogoś, kto zamordował innego noŜem, będzie przebita noŜem a osoba 
duchowa kogoś, kto zastrzelił człowieka, będzie mieć kulę w sercu.  

RównieŜ osoba duchowa tego, kto ukamieniował jakiegoś człowieka, będzie zmuszona Ŝyć z 
wydłubanymi oczami oraz posiniaczonym i zakrwawionym ciałem. Osoba duchowa tego, kto zabił 
osobę kopnięciem będzie leŜeć twarzą ku ziemi przydeptany swoją własną stopą. Osoba duchowa 
tego, kto otruł kogoś będzie w omdleniu pluć krwią, a ten, kto zabił człowieka siekierą lub sierpem, 
będzie miał to narzędzie wbite w pierś swojej osoby duchowej.  

Niektóre spośród takich osób duchowych próbują ukryć popełnione na ziemi grzechy, jednakŜe 
pomimo ich wysiłków, nie jest to moŜliwe. Te osoby duchowe starają się  zlikwidować popełnione 
uprzednio na ziemi grzechy, ale nie moŜna tego zrobić w taki sposób, jakby tego chciały. Osoby te 
tęsknią za Ŝyciem na ziemi i byłyby skłonne zrobić wszystko, cokolwiek dziwnego by to nie było, by 
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pozbyć się swoich grzechów. JednakŜe to, co zostaje raz zapisane nie moŜe być wymazane. Jest 
wspólne wszystkim osobom duchowym, Ŝe chcą ukryć i wymazać swoje Ŝycie na ziemi (grzeszne 
zachowanie) i wstydzą się, Ŝe jest ono wystawione na pokaz. Wszystko to wydaje się tym 
tragiczniejsze, Ŝe ich wysiłki, aby ukryć i wymazać swoje przeszłe Ŝycie są widoczne dla innych 
równie wyraźnie. 

 

Jak osoby duchowe pomagają ludziom na ziemi.  

Osoby duchowe nie są w stanie uniknąć bólu i cierpienia, aby wyzwolić się ze swojego połoŜenia, o ile 
ludzie na ziemi im nie pomogą. Z powodu tego, Ŝe nie mogą pozbyć się same swoich grzechów, 
wracają do miejsc, gdzie Ŝyły na Ziemi. Idą tam, gdzie jest ich własna krew i ciało lub ktoś w jakiś 
sposób z nimi związany i przesyłają tym ludziom sygnały. Niestety, najczęściej z powodu 
nieświadomości ludzi Ŝyjących na ziemi zdarzają się niecodzienne wypadki, takie jak choroba w 
rodzinie, problemy finansowe lub wypadki samochodowe. Gdy potomkowie w końcu odkrywają powód 
tych zdarzeń i dzięki temu modlą się i ofiarowują dotacje za dane osoby duchowe, mogą one 
awansować dzięki pomocy potomków na trochę lepszą pozycję (niŜ ta, w której znajdowały się 
dotychczas). Jeśli potomkowie jednakŜe nie zrozumieją powodu tych zdarzeń, to róŜne wypadki i 
nieszczęścia będą nadal mieć miejsce i będą umierać ludzie. W rezultacie przodkowie będą w jeszcze 
większych kłopotach. Dlatego jeŜeli rodzina nie ma Ŝadnych problemów wiary, a pomimo to 
ustawicznie zdarzają się w niej mniejsze lub większe nieszczęśliwe wypadki, to moŜna wnioskować, 
Ŝe przodkowie tej rodziny mają skomplikowane problemy. Wówczas najszybszą drogą do ich 
rozwiązania problemów jest modlitwa pełna wiary. 

Spirytualista, którego poziom duchowy jest raczej niski moŜe rozwiązać problem tylko doraźnie, 
pocieszając te osoby duchowe. W ten sposób jednak ich cierpienie i ból nie mogą zostać rozwiązane 
całkowicie. Istnieje duŜa róŜnica pomiędzy tymi, którzy znają Boga i tymi, którzy Go nie znają. (Osoby 
duchowe wezwane przez spirytualistę mogą przebywać przez dłuŜszą chwilę na ziemi, aczkolwiek nie 
zmieniają się z biegiem czasu.) Te osoby duchowe nie mogą znaleźć Ŝadnego innego rozwiązania w 
kwestii miejsca, w którym zostały umieszczone, jak tylko walka i krzyk. Im surowsze staje się Ŝycie 
tych osób duchowych, tym trudniejsze i bardziej skomplikowane staje się Ŝycie ich potomków na 
ziemi. Aby nawiązać współpracę z tymi, którzy są na ziemi, osoby duchowe przebywające w świecie 
duchowym przychodzą do swoich potomków i próbują wszelkiego rodzaju metod. Jednak poniewaŜ 
potomkowie nie wiedzą, jak rozwiązać dany problem, szczęście rodziny zostaje utracone i powtarza 
pełne bólu Ŝycie przodków. Natomiast osoby duchowe, które awansowały na lepszą pozycję dzięki 
pomocy ludzi na ziemi, mogą prowadzić wygodniejsze Ŝycie i Ŝycie ich potomków na ziemi będzie 
równieŜ spokojniejsze. 

 

Relacja pomiędzy osobami duchowymi i ludźmi na ziemi. 

Teraz przyjrzyjmy się relacji pomiędzy ludźmi na ziemi, a osobami duchowymi w świecie duchowym. 
Relacja pomiędzy tymi dwoma moŜe zostać przyrównana do relacji pomiędzy igłą i nitką. To znaczy, 
relacja pomiędzy ludźmi na ziemi, a osobami duchowymi w świecie duchowym jest jak relacja 
pomiędzy ciałem i duchem. Podobna jest ona równieŜ do relacji, jaka istnieje pomiędzy męŜem i Ŝoną, 
którzy nie mogą być rozdzieleni i dlatego stają się jednym. Rozumie się więc samo przez się, Ŝe 
człowiek na ziemi, podczas gdy posiada ciało fizyczne powinien prowadzić dobre Ŝycie. Aczkolwiek 
człowiek najczęściej zdaje sobie sprawę, Ŝe nie prowadził dobrego Ŝycia wtedy, gdy nie ma juŜ ciała, 
tzn. kiedy staje się osobą duchową. Chciałbym podsumować mówiąc, Ŝe podczas Ŝycia na ziemi 
musicie przygotować się do Ŝycia wiecznego, analizując swoje Ŝycie i przeŜywając kaŜdy dzień w 
szczerości i w wierze.  

Jak i co mogą zrobić potomkowie dla dobra tych osób duchowych, które straciły juŜ ciała fizyczne? 
Osoby duchowe mogą zyskać lepszy status, gdy ich potomkowie na ziemi modlą się za nich. W 
dzisiejszych czasach moŜliwość stania się Mesjaszem Rodowym, jaką dają nam Prawdziwi Rodzice, 
jest bardzo szczególnym darem. To wspaniałe, Ŝe mogę zbawić swych przodków poprzez modlitwę w 
moim imieniu. PoniewaŜ moje Ŝycie na ziemi moŜe stać się łatwiejsze dzięki modlitwie za przodków i 
wyniesieniu ich w ten sposób do lepszej pozycji, powinienem odczuwać naturalne pragnienie 
zbawienia swoich przodków. Rozumiejąc, Ŝe tym sposobem moŜemy ofiarować Prawdziwym 
Rodzicom chociaŜby niewielką pomoc i zmniejszyć ich przyszły ból w świecie duchowym, musimy 
starać się, by nasze ciało fizyczne było sprawne do końca Ŝycia na ziemi. 
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Jest rzeczą naturalną, Ŝe musimy wypełnić obowiązki Mesjasza Rodowego wobec naszych przodków, 
a moŜemy równieŜ ofiarować drogę zbawienia tym osobom duchowym, które są tego obserwatorami i 
otrzymują dzięki temu specjalną łaskę.  

Medium zapytało: „Czy te osoby duchowe, które są w dobrej sytuacji i nie przechodzą trudności, 
potrzebują wciąŜ współpracy, łaski lub modlitwy ze strony ludzi na ziemi?”  Odpowiedź brzmiała: 
„PoniewaŜ człowiek składa się z ducha i ciała, czyli ma podwójną budowę, zasadą jest Ŝe ci, którzy 
utracili ciało powinni Ŝyć w świecie duchowym, a ci, którzy mają ciało powinni Ŝyć na ziemi. 

Musimy przyjąć, Ŝe istnieją powody dla których osoby duchowe wysyłają sygnały do osób na ziemi. Z 
powodu więzi linii krwi wysyłają one sygnały do osoby na ziemi, czasami w dobrych celach, a czasami 
w złych. Osoba na ziemi powinna być w stanie rozpoznać na bazie prawa Zasady cel osoby duchowej 
i nie pozwolić jej, by powodowała nam zamęt w głowie. PoniewaŜ Bóg nie interweniuje w sprawy linii 
krwi, my ludzie powinniśmy sami znaleźć odrodzenie w duchu Boga, aby prowadzić Ŝycie pełne 
prawdy.” 

 

Co mają  wspólnego osoby duchowe i ludzie na Ziemi. 

PoniewaŜ ludzie na Ziemi posiadają ciało, zdarza się, Ŝe nie mogą robić tego, na co mają ochotę. 
Osoby duchowe natomiast nie mają ciała i mogą poruszać się do pewnego stopnia w sposób dowolny 
(stopień wolności zaleŜy od sfery, w której Ŝyje dana osoba duchowa). Człowiek na ziemi ma ciało i 
jego Ŝycie jest w związku z tym ograniczone prawie na kaŜdym polu działania. Osoby duchowe wiodą 
natomiast aktywne Ŝycie w wiecznym świecie bez ciała. Osoba na ziemi nie moŜe zajmować Ŝadnego 
miejsca na wieczność, poniewaŜ posiada ciało. Mogą tego doświadczać jednak osoby duchowe, gdyŜ 
nie mają ciała. Jeśli dalej będę wymieniał róŜnice pomiędzy osobami duchowymi i ludźmi na ziemi, 
lista będzie bez końca.  

Teraz zwróćmy uwagę na te aspekty, które są dla nich wspólne. Zarówno Ŝycie na ziemi jak i w 
świecie duchowym to tylko połowa historii. Dlatego zarówno osoba duchowa jak i człowiek na ziemi 
moŜe wypełnić tylko połowę. Wobec tego, jak właściwa postawa ciała i umysłu moŜe doprowadzić do 
wydania pełnego owocu? Zanim ciało i umysł zostaną rozdzielone przez śmierć fizyczną, muszą 
wypełnić swoją odpowiedzialność na ziemi. Wówczas mogą stać się pełnym owocem. JednakŜe jeśli 
osoba duchowa przychodzi do świata duchowego, gdy jej duch nie jest zupełnie dojrzały, pojawiają się 
problemy. Z powodu potrzeby rozwiązania tych problemów, komplikuje się relacja pomiędzy 
przodkami i potomkami.  

Musimy uświadomić sobie jeszcze raz doniosłość naszego Ŝycia na ziemi. Jeśli chcemy Ŝyć na 
zawsze w pięknym domu, który Bóg dla nas przygotował, nie moŜemy Ŝyć obierając „połowy Ŝycia” 
jako cel. Mam nadzieję, Ŝe wasze Ŝycie na ziemi wyda pełny owoc ducha i ciała i w ten sposób 
powitacie czas Ŝniw z radością. 

Podczas zapisywania przekazu medium okazało pewne wątpliwości odnośnie osoby Dr Sang Hun 
Lee. Wtedy powiedział on: „proszę, zakończmy pisanie tej frazy. Jestem Dr Sang Hun Lee, który 
spisał ideologię zjednoczeniową.” 

 

11. Obraz Miło ści Boga, 14 lipiec 1997r. 

 

Miłość jest cennym elementem, który ludzie otrzymują od Boga w momencie narodzin. Jest jednakŜe 
bolesne, Ŝe to właśnie miłość sprawia, Ŝe ludzie słuŜą dwóm panom od momentu narodzin. To jest 
początek naszego nieszczęścia. Człowiekowi nie wystarcza tyko miłość fizyczna pomiędzy męŜem i 
Ŝoną. W jego pierwotnej osobowości jest coś cennego z czym się narodził. To właśnie jest miłość. Z 
powodu Upadku ludzkość utraciła istotę miłości. Teraz jest to jak nakładanie nowej farby na 
powierzchnię upadłej i brzydkiej miłości, która stała się sztuczną miłością. Miłość w naturze stworzonej 
przez Boga jest ukryta jak Ŝółtko jajka. Nie jesteśmy w stanie przeanalizować ani pokazać miłości 
Boga. Chciałbym teraz napisać coś o tej najwaŜniejszej miłości w Świecie Duchowym. 

 

1) Ja, Sang Hun Lee, przyszedłem z ziemi do świata duchowego, jednakŜe nie interesuje mnie nic 
poza zaszczepianiem innym ludziom ideologii Prawdziwych Rodziców, poniewaŜ zrozumiałem, Ŝe jak 
dotychczas nie pojawiło się nic od niej wyŜszego. 
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2) Ci, którzy mają miłość i ci, którzy jej nie mają (prawdziwa i fałszywa miłość) 

Miłość jest cennym elementem, który ludzie otrzymują od Boga w momencie narodzin. Jest jakkolwiek 
bolesne, Ŝe to właśnie miłość sprawia, Ŝe ludzie słuŜą dwóm panom od momentu narodzin. Jest to 
początek naszego nieszczęścia. Człowiekowi nie wystarcza tylko miłość fizyczna pomiędzy męŜem i 
Ŝoną. W jego pierwotnej osobowości jest pewien cenny wrodzony element. To właśnie jest miłość. Z 
powodu upadku ludzkość utraciła istotę miłości. Miłość teraz jest często jak nakładanie nowej farby na 
powierzchnię upadłej i brzydkiej miłości, która jest miłością sztuczną. Miłość w naturze stworzonej 
przez Boga jest ukryta jak Ŝółtko jajka. Nie jesteśmy w stanie przeanalizować ani pokazać miłości 
Boga. Chciałbym teraz napisać coś o tej najwaŜniejszej miłości w świecie duchowym. 

 

3) Miłość Boga 

Miłości Boga nie moŜna dotknąć ani opisać słowami. Nie moŜemy równieŜ potwierdzić jej istnienia 
poprzez nasz zmysł wzroku. Dlatego właśnie nam ludziom jest trudno ją zrozumieć. Miłości Boga nie 
moŜna przeanalizować naszym ludzkim umysłem.  

Miłość Boga, mimo Ŝe dawana nam bez końca, nie zmniejsza się. Podobnie jak z otwartego kurka 
woda po prostu leje się strumieniem na ziemię, podobnie miłość Boga płynie do nas stale. Mimo, Ŝe ją 
ciągle otrzymujemy, nie ma nikogo, kto by jej nie lubił albo był chory z przepełnienia. Przeciwnie, 
stajemy się wobec niej pokorni, jak ci, którzy są głodni. Mimo, Ŝe miłości Boga nie moŜna zwaŜyć ani 
zmierzyć, ma ona dla nas nieskończoną wartość.  

Chciałbym powiedzieć o miłości Boga w następujący sposób. Przypuśćmy, Ŝe cały świat otrzymał 
miłość Boga i się na nią w pełni odwzajemnił. Nawet w tym przypadku miłość Boga będzie większa od 
tego, co do Niego powróciło. Jak więc wyraŜa się ta tak wielka miłość Boga wobec ludzi? Boga nie 
moŜna zobaczyć ani dotknąć. Bóg nie jest ograniczoną istotą materialną, którą moŜna dotknąć albo 
określić wymiarowo. Tak więc, jak człowiek moŜe wyrazić miłość Boga i jak realizuje swoją wartość?  

Mam zamiar teraz przeanalizować zdanie „Bóg, który kocha Sang Hun Lee”. Do dzieła. Gdy Bóg 
zawołał mnie „Sang Hun”, słyszałem głos wyraźnie na własne uszy. Następnie zobaczyłem przed 
sobą, nad moją głową i z tyłu wspaniały, jasny, promieniujący blask, który odbijał światło. W tym 
świetle pojawił się strumień światła o nieokreślonym pochodzeniu i objął moją głowę, było to coś, 
czego nie potrafię opisać. Mimo mojego wykształcenia, nie mogłem znaleźć właściwych słów. MoŜe 
mogę to opisać poprzez podobieństwo, mówiąc Ŝe czułem się jak niemowlę odczuwające spokój przy 
piersi matki, widzące jej spojrzenie i słuchające bicia jej serca. Mimo, Ŝe nie moŜna tego w pełni 
porównać do doświadczenia jakie miałem, jest to dla mnie jednakŜe jedyna moŜliwość opisu. 

 

W miarę jak zmieniał się wołający mnie głos Boga, zmieniała się równieŜ jasność tego pięknego 
światła; znalazłem się wtedy w stanie zupełnej ekstazy, jakby całe moje ciało topniało. Następnie 
nagle zobaczyłem, Ŝe jestem sam, poniewaŜ w pewnej chwili przestałem widzieć Boga. Jak to się 
dzieje, Ŝe to nagle pojawiające się światło całkowicie ogarnia człowieka? Miłość Boga, która pojawia 
się jako światło, odczuwamy róŜnie w róŜnych chwilach. Jasne światła, które mogą być duŜe, małe lub 
w formie okrągłych ogników jak na pokazie sztucznych ogni, pojawiają się człowiekowi jako światło 
miłości i mają róŜne nasycenie. W zaleŜności od kształtu promieniującego światła, róŜnią się emocje i 
nastrój, jakie ono ze sobą niesie. Oprócz doświadczeń, jakie miałem sam, widziałem teŜ miłość Boga 
okazywaną innym ludziom. Bóg jest istotą miłości. 

 

4) Obrazem Boga jest ogień i światło. 

W oparciu o to, co teraz wiemy, wynika Ŝe światło jest kształtem miłości. PoniewaŜ obrazem Boga jest 
ogień i światło, elementy miłości w ludzkiej duszy oddziaływują natychmiast, gdy widzą światło Boga. 
Tak jak światło zapala się, gdy przyciśniemy przełącznik, podobnie gdy widzimy światło Boga, miłość 
moŜe zacząć działać i sprawić, by wasze serce stało się wypełnione miłością. 

 

5) Powód, dla którego brama Błogosławieństwa jest szeroko otwarta.  

Pierwotną wolą Boga dla człowieka jest by człowiek pozostał takim, jakim był pierwotnie stworzony. 
JednakŜe z powodu Upadku potomkowie pierwszych ludzi nie mogli narodzić się poprzez miłość 
Boga. Serce Boga jest złamane, poniewaŜ człowiek ma teraz dwoistą strukturę, tzn. rodzi się jako 
istota zdeformowana, której serce zwraca się w dwóch róŜnych kierunkach. 
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Tak więc człowiek, którego serce jest rozdarte w dwóch róŜnych kierunkach i który odszedł z drogi 
pierwotnej odnowy i spod panowania Boga, o czym wspomniane jest w historii odnowy, aby rozwiązać 
ten problem musi pójść drogą odrodzenia, czyli narodzić się na nowo. Gdy juŜ narodzimy sie na nowo 
bez grzechu pierworodnego, wtedy moŜemy zgodnie z pierwotnym pragnieniem Boga upodobnić się 
do Jego miłości i w pełni tej miłości doświadczyć.  

Dlatego właśnie, podąŜając drogą odrodzenia, musimy narodzić się ponownie poprzez Prawdziwych 
Rodziców. To nam tłumaczy, dlaczego ostatnimi czasy Prawdziwi Rodzice otworzyli szeroko bramę 
prowadzącą do Blogosławieństwa, dając tym samym wiele łask.  

Mimo, Ŝe ludzie tego nie rozumieją, gdy otrzymują oni łaskę poprzez Błogosławieństwo, stają się 
błogosławionymi ludźmi. Ponadto, Prawdziwi Rodzice w ciągu swojego Ŝycia dają bez końca wiele 
specjalnych łask wielkiej ilości ludzi. PoniewaŜ ludzie ci idą drogą odrodzenia, w tym okresie równieŜ 
ich potomkowie i przodkowie otrzymują bez Ŝadnego powodu łaskę i róŜne błogosławieństwa. 

 

6) Miłość jest największym darem Boga 

Miłość jest najistotniejszym elementem obrazu Boga, obrazu jaki człowiek otrzymuje od Boga w 
momencie narodzin. Ludzie mieli odziedziczyć miłość taką, jaką ona jest. Jakkolwiek z powodu błędu, 
jaki popełnili, relacja z Bogiem została zerwana. AŜeby ponownie ustanowić tę relację, człowiek 
powinien odzwierciedlić Boga. Najlepszym sposobem, aŜeby to zrobić, jest stać się obrazem miłości 
Boga jako Jego synowie i córki. Miłość, miłość, miłość jest podstawową siłą, dzięki której moŜemy 
pokonać wszelkie trudności i osiągnąć wszystko. Miłość jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od 
Boga i dowodem na to, Ŝe  jesteśmy Jego dziećmi. Miłość! Musimy z całej siły starać się i czynić 
wszelkie wysiłki, aby odnaleźć miłość, którą utraciliśmy. 

 


