Sun Myung Moon: „Całe Moje śycie”, 28 luty 1993, Belvedere International Training
Center
Zebrały się tutaj wszystkie rasy. Są tu ludzie biali, czarni i Ŝółci. JeŜeli Adam i Ewa byli
rzeczywistymi ludźmi, jaki mieli kolor skóry? Jaką zamieszkiwali strefę klimatyczną? JeŜeli
pragnęli dobrego miejsca, nie mogło ono być zbyt chłodne lub gorące. Gdyby przebywali w
miejscu chłodnym lub gorącym, przenieśliby się na dogodniejszy teren. Największe cywilizacje
były zbudowane na terenach o łagodnym klimacie. Jaki kolor skóry najlepiej się rozwinął?
(śółty.) To jest typ ludzi mongolskich. Z 5,5 miliarda ludzi, 3,2 miliarda to rasa Ŝółta.
Określamy to teraz Erą Pacyfiku. Czy to odnosi się do Ameryki? Nie. Tak jest wszędzie.
Ludzie mówią teraz, Ŝe cywilizacja Zachodu upada, podczas gdy na Wschodzie rośnie. Jest to
w zgodzie z regułą, Ŝe historia powraca do punktu, z którego się rozpoczęła i zaczyna się na
nowo, tym razem na wyŜszej płaszczyźnie.
Wszyscy otrzymaliśmy Ŝycie od rodziców. Wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy Ŝe
istniejemy. Nie jestem jednak niezaleŜny; jestem połączony z moimi przodkami. Jestem
związany ze wszystkimi białymi ludźmi, a ostatecznie ze wszystkimi ludźmi i w końcu
dochodzimy do Adama i Ewy. To jeszcze nie koniec. Adam i Ewa sami siebie nie stworzyli, są
oni dziełem Stwórcy. Dlatego moŜemy powiedzieć, Ŝe pochodzę od Boga i to Bóg mnie zrodził.
Kiedy mówię “ja”, mam na myśli dwa rodzaje “ja”: męŜczyznę i kobietę. Przyjrzyjmy się
męŜczyźnie i kobiecie. Dlaczego zostali oni stworzeni jako para? Pojawili się i co mają robić?
Czy męŜczyzna powinien podąŜać za kobietą, czy teŜ zupełnie odwrotnie?
Jakie jest całe moje Ŝycie? Czy powinienem, jako męŜczyzna, Ŝyć męskim Ŝyciem?
Czy kobiety powinny Ŝyć Ŝyciem kobiecym? Nie. Nie ma takiego Ŝycia, jak męskie czy
kobiece. MęŜczyzna i kobieta powinni Ŝyć razem. Kobiety mają pięć zmysłów fizycznych i pięć
zmysłów duchowych. Co te pięć zmysłów chce robić? Oczy nie chcą widzieć siebie samych.
Uszy nie chcą słuchać siebie samych. Jesteśmy stworzeni dla innych. Gdyby twoje oczy były
stworzone dla ciebie, patrzyłbyś na siebie przez cały dzień. Czy moje uszy istnieją po to, by
słuchać mego własnego głosu, lub moje usta po to, by wyraŜać siebie samego? Czy ręce są
stworzone po to, by czuć własne ciało?
PUNKT CENTRALNY
Czego pragnę dotykać? Kobieta, gdy dorasta, chce patrzeć na męŜczyznę, słuchać
męŜczyzny, dotykać męŜczyzny, nawet wdychać zapach męŜczyzny. Większość ludzi mówi,
Ŝe Ŝyją dla siebie samych. Jednak moŜemy zobaczyć, Ŝe nie jest to prawdą. Czy kobiety
ubierają się dla siebie samych? Nie. MęŜczyźni takŜe nie. Czy chcą odnosić sukcesy dla
siebie samych? Jakich wspólnych wartości poszukują? Dlatego, Ŝe oboje urodzili się w ciele,
które moŜe przekazywać i przyjmować miłość, mają dla siebie ogromną wartość. Kiedy tworzy
się nić miłości, moŜemy odczuwać najwyŜsze dobro, a przede wszystkim spokój. Gdy myślimy
o pięciu zmysłach, wiemy, Ŝe poszukują one ostatecznie miłości. Jeśli mówimy o wszystkim
poza miłością, to na nic. Co jest centralnym punktem moich narodzin? Czy urodziłem się w
wyniku walki pomiędzy moimi rodzicami? Nie. Co w takim razie? Narodziłem się z ich
wzajemnej miłości.
Przyjrzyjmy się bliŜej miłości. Czy oczy mojej matki i ojca patrzyły na coś innego? Nie,
one spotykały się ze sobą. Kiedy się to zdarzało, oczy zamykały się. A co z ich uszami?
Słyszały dźwięki miłości i wtedy zamykały się. JeŜeli jesteś do głębi poruszony, nie moŜesz
mówić. Kiedy dotykasz, pojawia się coś duchowego.
Gdy klaśniesz, dźwięk jest tworzony w punkcie zerowym, w miejscu, gdzie nie ma
odstępu pomiędzy dłońmi. Po odgłosie, ręce rozdzielają się i klaszczą znowu. To jest jak
wdychanie i wydychanie. MęŜczyzna i kobieta wracają do pierwotnego punktu i zaczynają na
nowo. Wygląda to jak sinusoida, pojawiają się fale i koła.Wszystko porusza się w idealnym
rytmie. Miłość nadaje rytm. Oczy są horyzontalne, nos jest wertykalny, uszy są poruszają się
wokół. Usta reprezentują umysł i ciało. Wszystko to ma róŜną naturę, ale najgłębiej
koncentruje się na miłości. Gdy męŜczyzna i kobieta są głęboko zakochani, to niezaleŜnie od
tego jak są zmęczeni fizycznie, potrafią o tym zapomieć. Kiedy spotykasz osobę, którą
kochasz, zyskujesz siłę poprzez rozmowę.
Jeśli ze swojego Ŝycia usuniesz miłość, poczujesz się odosobniony i opuszczony. Czy
moŜesz być szczęśliwy, gdy jesteś sam? Nie. W miłości wszystko dochodzi do punktu
centralnego. Co jest tego powodem? Tworzenie relacji z resztą świata. Gdy punkt centralny
jest duŜy, to bardzo dobrze, wtedy rozszerza się w świecie. JeŜeli kaŜdy tak zrobi, wypełnimy
Ziemię i jeszcze więcej. To jest pragnienie, Ŝyczenie i ambicja naszego umysłu.
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KaŜdy tęskni za swym miastem i krajem rodzinnym. Dlaczego człowiek pragnie swego
miasta rodzinnego? To jest jego sposób na koncentrację. NiewaŜne jak bardzo nam się
powiedzie, kaŜdy szanuje swoich przodków. Jak? Poprzez miłość. Dotyczy to równieŜ naszych
przodków. To co jest dla nich waŜne, to centrum miłości. Nasi przodkowie Ŝyli jako pary.
Kochali się wzajemnie i mieli rodziny, które kochali. W tym nie roŜnili się od nas. Od czasów
Adama i Ewy wszystkie przemijające pokolenia miały ten sam punkt centralny. Nie ma
potrzeby udoskonalania tej sfery. To jest jedyne wieczne centrum dla ludzkości. To jest całym
celem tworzenia rodziny. Nasza rodzina jest owocem całej historii. Jesteśmy centrum
współczesnego wieku. Nasza rodzina jest punktem początkowym wszystkich przyszłych
rodzin.
DRZEWO śYCIA
Na drzewie punkt, z którego wyłaniają się gałąź i liść, jest punktem centralnym.
Dlatego teŜ liść nie reprezentuje tylko siebie, ale teŜ gałąź, pień i korzeń. Liść reprezentuje
całe drzewo. Jest to efekt rozmnaŜania komórkowego. Teoretycznie jedna komórka moŜe być
powielona i utworzyć cały organizm.
Gdzie kwitną pąki? Pomiędzy liściem i gałęzią. Kwitną zawsze, gdy zaczynają
wychodzić liście. Czym jest kwiat? Jest częścią, która chce reprezentować całe drzewo. Jest
piękny i pachnący. To jest zapach miłości. Kiedy kobieta i męŜczyzna są zakochani, oni takŜe
pachną. Dzisiaj z powodu ignorancji sądzimy, Ŝe miłość zaczyna się od nas samych. Jednak w
BoŜym stylu Ŝycia nie ma miejsca na takie egoistyczne myślenie. Jeśli posiadamy doskonałe
jabłko, to reprezentuje ono całą jabłoń. Celem jabłoni jest wytworzenie jednego doskonałego
owocu. Czego pragnie właściciel drzewa? On chce zgromadzić doskonałe owoce. Wszyscy
pragniemy doskonałości. KaŜdy natychmiast się z tym zgodzi.
Najcenniejsza część drzewa, sok, płynie w górę do owocu. Jeśli przyrównamy
ludzkość do drzewa, jednostka jest jak liść na drzewie. Gdy mówimy, Ŝe nasza rodzina jest
rezultatem całej historii, chcemy przynieść jak najpiękniejszy owoc. Wszystkie liście czują, Ŝe
reprezentują drzewo. Wszyscy ludzie czują podobnie: “Ja” reprezentuję całą ludzkość. By stać
się takim człowiekiem, muszę dotrzeć do całej ludzkości. W dodatku muszę być
skoncentrowany i myśleć w ten sposób przez całe moje Ŝycie. Powinniśmy zawsze Ŝyć jako
reprezentanci całej ludzkości. Musimy popychać samych siebie, aby to wypełnić, dlatego Ŝe
łączy nas wszystkich nić miłości. Wszyscy ludzie są owocem milości. Gdyby było muzeum, w
którym wystawiono by wszystkie doskonałe owoce, co moglibyśmy znaleźć? Niektóre byłyby
płaskie, ale doskonałe. Niektóre jak igła, ale doskonałe. Niektóre jak trójkąt, ale doskonałe.
Gdyby poszukać, między wieloma róŜnymi kształtami, kształt doskonały, to jak by wyglądał?
(Okrągły.) Dlaczego? Dlatego, Ŝe wszystkie punkty na okręgu są w jednakowej odległości od
centrum i wszystkie części są jednością.
Kto jest właśnie taki? MoŜemy natychmiast odpowiedzieć, Ŝe taki jest Bóg. Obojętnie
czy w małym, średnim czy duŜym rozmiarze, Bóg taki jest, i dlatego moŜe pasować do
kaŜdego rozmiaru w świecie. Kiedy Bóg zapragnie ujrzeć doskonałość jednostki, moŜe to
zrobić. Bóg moŜe udoskonalić rodzinę, jak równieŜ udoskonalić naród - Bóg jest takŜe jego
centrum.
ŹRÓDŁO WARTOŚCI
Mamy wiele ras i kolorów skóry, ale kaŜdy zapytany odpowie, Ŝe pragnie być
najlepszy. Wszyscy ludzie mają to podstawowe pragnienie. Jaka powinna być podstawa do
tego, by kaŜdy mógł takie pragnienie spełnić? Co jest punktem początkowym? Nie jestem nim
ja, raczej moja rodzina. Aby stać się takim punktem, musicie reprezentować cały wszechświat.
Musicie być w stanie powiedzieć: “Jesteśmy rodziną reprezentującą wszechświat. Jesteśmy
centrum kosmosu. Jesteśmy centralnym punktem kraju.” Gdy nabierzecie takiej pewności, nie
moŜecie opuścić centrum. Nigdy nie moŜecie być dzisiaj tu, jutro tam. Nie moŜecie tego
zrobić. Musicie stać w tym jednym punkcie od dnia swoich narodzin. Uczcie się stać w jednym
miejscu, by być doskonałym okręgiem i zachować centrum.
Czy powinniście być walczącą, złoszczącą się rodziną, czy teŜ rodziną radosną?
(Radosną.) W ześrodkowaniu na czym jesteście radośni? Wszystko oparte jest na rytmie. Na
przykład, jeŜeli jest jakaś rzecz, którą moja Ŝona kocha najbardziej, ja muszę to kochać.
JeŜeli jest coś, co zdarzyło się najbardziej kochać mojemu synowi, tak, kocham to.
Nawet obiekty myślą w ten sposób: “Jestem szczęściarzem, bo mój właściciel bardzo
mnie kocha i dlatego mam ogromną wartość.” Wszystkie rzeczy czują podobnie jak istoty
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ludzkie. Musicie odnosić się z miłością do wszystkich rzeczy. Nie powinno być niczego, z czym
nie czulibyście się związani miłością. Przyniesie to na zawsze całkowite zjednoczenie. Dlatego
teŜ cała historia patrzy na was, bo wy reprezentujecie wszechświat. Stajemy się centrum
całego świata i centrum przeszłości i przyszłości.
Z tej perspektywy, wiele religii miało swoje znaczenie. W przeszlości, teraźniejszości i
przyszłości religia odgrywała taką rolę. Jestem modelem i prototypem.
JeŜeli jakaś kobieta jest połączona miłością z całym światem, moŜe ona powiedzieć,
Ŝe jest centrum kobiet. Łączy ją miłość ze wszystkimi innymi częściami świata, dlatego moŜe
zebrać je razem i pracować z nimi w rytmie i ogłosić: “Jestem pierwowzorem wszystkich
kobiet. KaŜda musi być taka jak ja.” MęŜczyźni takŜe muszą być tacy. Więc teraz, nawet jeŜeli
jest to po raz pierwszy w naszym Ŝyciu, pomyślmy w ten sposób. Bez myślenia w ten sposób,
jak moŜemy stać się właśnie takimi ludźmi. JeŜeli tak nie Ŝyję, to jak usprawiedliwić moje
istnienie, na jakiej podstawie mam prawo do Ŝycia? Ktoś, kto nie Ŝyje tak, by reprezentować
cały wszechświat, jest zły; a nawet gorzej, jest złodziejem. Próbuje zabrać rzeczy innym i
zniszczyć porządek. Ktoś, kto twierdzi, Ŝe wszystko naleŜy do niego i nie dba o swoje relacje z
innymi, jest złodziejem. To prawda, ktoś, kto odrzuca wszystko za wyjątkiem siebie samego,
jest złodziejem. Kiedy przybędziesz do świata duchowego i odrzucisz wszystko, to będzie
główny problem. Jak mogę zaprzeczyć, zanegować i wymazać fakt, Ŝe jestem centrum
świata? By odrzucić piekło musimy zaprzeczyć naszemu egoistycznemu punktowi widzenia.
IDŹ W GÓRĘ I W DÓŁ
Pomówmy o prawdziwej miłości. Czym jest prawdziwa miłość? Oznacza: inwestować,
inwestować i wtedy zapomnieć, Ŝe zainwestowałeś. Okrąg ma 360 stopni. MoŜemy to
wypełnić, gdy, zaczynając w pozycji wertykalnej, przejdziemy przez kaŜdy z 360 stopni.
Musimy iść dokoła i powrócić do punktu zerowego. Wtedy moŜecie powiedzieć: “Tak,
przeszedłem 360 stopni.” To znaczy, Ŝe przeszliście przez kaŜdy punkt. Gdy po prostu stoicie
w jednym punkcie, nie macie prawa powiedzieć: Jestem 360 stopniami. Jeśli idziecie dokoła,
to obejmujecie wszystko, czy wszystko odrzucacie? (Obejmujemy.) Musicie objąć wszystko.
To jest przyczyna, dla której męŜczyzna musi objąć kobietę i na odwrót. Więc męŜczyzna i
kobieta obejmą się i będą przyciągać się nawzajem. Kiedy zdarzy się to raz, staną się
bezinteresowni, osiągając punkt zerowy. Wtedy po raz pierwszy będą krąŜyć wokół centrum.
W idealnym tańcu dwoje musi stać się jednym. Musi istnieć harmonia przyciągania i
odpychania. Arogancka, pełna dumy kobieta pragnie doskonałego męŜczyzny, ale czy on
przyjdzie? Ona mówi: “Czy nie widzisz jaka jestem doskonała i piękna? Czy jesteś ślepy”? Ale
czy męŜczyzna do niej przyjdzie? Nie.
Bóg jest wielką istotą; wiemy o tym. Ale czy jest On wielki cały czas? Nie. Czasami
będzie robił wydech. Czasami jest wysoko, czasami nisko. Ojciec czasami jest bardzo surowy,
innym razem bardzo wspaniałomyślny. Zejdzie na sam dół, w największą głębię, zanim znowu
wyjdzie na górę. Robi tak, bo chce osiągnąć wyŜszy punkt. Dlatego dobrze jest być z Ojcem,
ale takŜe budzi to lęk. Dziadek moŜe budzić strach, dlatego Ŝe jedno jego słowo moŜe
spowodować surową karę, ale kaŜdy do niego przychodzi, bo jest on takŜe dający i kochający.
Ludzie mogą się czuć bezpieczni i Ŝyć z nim dobrze. Inaczej, gdyby dziadek był osobą
budzącą tylko strach, jakbyście Ŝyli?
Czy nie jest prawdą, Ŝe ludzie Ŝyjący w gorącym klimacie, chcą przenieść się do
chłodnego klimatu i odwrotnie? Ludzie gorącego klimatu pragną Ŝyć w chłodnym klimacie
choć przez chwilę.
Tematem dzisiejszego kazania Ojca jest całe moje Ŝycie. Tak więc w całym waszym
Ŝyciu musicie się pytać: “Czy zamierzam Ŝyć w ten sposób?” Musicie połączyć się ze
wszystkimi rzeczami wszechświata, być świadomymi, Ŝe reprezentujecie całą historię.
Wszystkie rzeczy podąŜają za mną. Ja naprawdę reprezentuję cały wszechświat. Wszyscy,
szczególnie pary błogosławione, powinny myśleć w ten sposób. śyjecie jako jeden stopień, ale
musicie wiedzieć, Ŝe wszystkie 360 stopni łączą się. JeŜeli się oddzielicie, reprezentujecie
tylko jeden stopień. Lecz jeśli się połączycie, moŜecie reprezentować cały wszechświat.
Musicie doświadczyć wszystkich stylów Ŝycia, objąć całe 360 stopni. Jeśli mamy naprawdę
połączyć się, moŜemy Ŝyć naszym jednym stopniem, ale musimy odwiedzić 360 domów i
uświadamiać im tę naukę. Musimy trwać nie tylko w swoim własnym stylu Ŝycia, ale być
zaangaŜowanym w kaŜdy inny sposób Ŝycia. Nawet prezydent przyjdzie i powie, Ŝe
reprezentujecie kaŜdego.
Spójrzcie jeszcze raz na Boga. Bóg Ŝyje na swój własny sposób, ale odwiedził On
wszystkich ludzi i zna ich wszystkich. Nie jest oddzielony od przeszłości i teraŸniejszości. A co
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z Prawdziwymi Rodzicami? Jako syn i córka Boga, wiedzą, jak Ŝyje Bóg. Po trzecie Prawdziwa
Rodzina Ŝyje z Bogiem i Prawdziwymi Rodzicami jako swoim centrum. Musimy Ŝyć i jeść w
pośpiechu, byśmy mogli połączyć 360 stopni. Co wtedy moŜna osiągnąć? Taka osoba staje
się sednem nieba i surowcem dla budowy nieba. Jeśli Ŝyjesz w ten sposób na ziemi, będziesz
Ŝył w ten sposób w świecie duchowym. Moje całe Ŝycie powinno być właśnie takie.
Dokądkolwiek pójdę, jedni będą mnie witać, inni nie. WciąŜ jednak, gdy jadę do Korei lub
Rosji, jadę, by kochać te kraje..
ZAKOŃCZYĆ RAZEM Z BOGIEM
Jeśli chcemy całkowicie zwycięŜyć absolutnego Boga, musimy podąŜać Jego drogą.
PodąŜać z całkowitym oddaniem. Być posłusznym - to proste, ale podąŜać za Nim nie jest tak
łatwo. Musimy spędzić nasze całe Ŝycie na podąŜaniu. Nie ma tu prywatnego lub
indywidualnego Ŝycia. Musimy być posłuszni Królowi. Dokądkolwiek by ta osoba nie poszła,
zawsze się odnajdzie. W ogromnym świecie duchowym, o wielu wymiarach, będzie wszędzie
w domu. To jest świat, gdzie reprezentuję Boga i Prawdziwych Rodziców, reprezentuję
wszystkich królów w historii.
Kiedy Ŝyjesz z taką pewnością, wszyscy za tobą podąŜą. Taka osoba, dokądkolwiek
pójdzie, przyniesie najlepsze owoce i pąki. Powinniśmy próbować Ŝyć tak, jak Bóg.
Doświadczyć wszystkich Jego utrapień i myśleć o wszystkich dobrych rzeczach, które
nadejdą. Nie będzie Ŝadnych granic czy limitów w moim sposobie myślenia czy działania. Nie
waŜne jak jestem biedny, mogę pójść tą drogą i to naprawić. Miejcie najwyŜszą pewność,
taką, jaką posiada Bóg. W tej niebieskiej armii wszyscy koncentrują się na jednym. Kiedy ja
będę w tej armii? Przeznaczeniem wszystkich par błogosławionych jest Ŝyć tak, jak Bóg. Pary
są jak dowódcy oddziału odpowiedzialni za około 3000 ludzi. To jest wielkość małej wioski.
Myślcie, jak być odpowiedzialnymi za tych ludzi. Mamy tylko jedno cenne Ŝycie. Pomyślcie
dobrze, jak je przeŜyć.
Gdyby Ojciec nie zrozumiał tej zasady, nie musiałby przechodzić przez wszystkie
trudności ostatnich 40 lat. Myślcie pragmatycznie. JeŜeli Amerykanie nie zbawiają swojego
kraju, dlaczego powinien tego próbować człowiek z Korei? MoŜe nie pojedziecie do 128
krajów, ale powinniście pracować w 4 krajach, w swoim ojczystym i w trzech innych. To jak
świt, dzień, zmierzch i noc. Północ, południe, wschód i zachód.
Wtedy moŜecie Ŝyć ze wszystkimi w harmonii. Ale teraz, jeŜeli Amerykanin skończy w
świecie duchowym z Niemcem, będzie on raczej w piekle. Bóg kocha wroga. Dlatego właśnie
wszystkie rzeczy przychodzą, by Ŝyć pod BoŜym panowaniem. Szatan chce przyjść do
człowieka, który doświadczył wszelkich rzeczy. To jest miejsce, gdzie moŜe on uzyskać
przebaczenie.
śyjemy takim stylem Ŝycia, by zakończyć je wraz z Bogiem. Wszyscy wiemy, w jakim
miejscu na okręgu się znajdujemy. Bóg jest w jednym punkcie. Musimy tam dojść. JeŜeli nie
osiągniemy tego punktu teraz, zabierze to wiele, wiele Ŝmudnych lat. W świecie duchowym
będziecie pamiętać kazania Ojca. Ojciec moŜe was uczyć, ale musicie pójść waszą własną
drogą Ŝycia. Student moŜe uczyć się od profesora, ale on takŜe musi się stać nauczycielem.
Musimy się tego nauczyć i przetrawić to w sobie. Wiemy teraz, po co Ŝyjemy. Musimy się
modlić i ślubować to. Jutro jest początek nowego miesiąca. Dzisiaj, ostatniego dnia lutego,
wszyscy wiemy, jakie powinno być nasze Ŝycie.

www.smmoon.pl
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“Całe moje Ŝycie”

