
1 
 

Dono da Paz e Dono da Linhagem 
 

Sun Myung Moon 

7 de Julho de 2009 

East Garden, Nova York 

 
Estas são as palavras dos Verdadeiros Pais na ocasião do 233° Aniversário da 
Independência dos Estados Unidos da América. 
 
Deixamos a Era Antes da Vinda do Céu e entramos na Era Após a Vinda do Céu, e a era da 
unidade de Caim e Abel. Estamos formulando uma nova história enquanto entramos nesta era 
importante. Estas palavras estão relacionadas a um movimento mundial de 100 dias centrando 
nos Bunbongwangs, o 50° Aniversário de Matrimônio, o 55° aniversário de fundação da AES-
UCM, os 110 anos, e a publicação da minha autobiografia. 
 
O Mundo Muda em Um Segundo 
 
Embora a era tenha mudado, o ambiente no qual você vive não muda. Tal como não podemos 
discernir o exato momento quando o dia se torna noite, e não podemos discernir o exato 
momento quando as estações mudam da primavera para o verão, também não podemos 
identificar o exato momento quando um dia termina e o próximo dia começa. O tempo 
continua seguindo como se ainda fosse o mesmo dia, embora de fato tenha ocorrido uma 
transição para um novo dia. O mesmo é verdade com a história. Não reconhecemos o exato 
segundo quando a Era Antes da Vinda do Céu terminou e a Era Após a Vinda do Céu 
começou. 
 
As pessoas tendem a acreditar por hábito que o tempo continua ao longo da mesma linha 
desde ontem, através do hoje e até amanhã. Mas observem a história: quando uma nova idade 
chega, o que acontece aos velhos valores que as pessoas podem ter exaltado por dezenas de 
milhares de anos? Ninguém percebe isto no momento, mas uma forma de vida que tenha 
persistido por dezenas de milhares de anos pode mudar em um único segundo. 
 
As pessoas não reconhecem quando há uma transição de uma era para outra. Isto é o mesmo 
com as transições na vida de um indivíduo e com as transições na família. Por exemplo, há 
um tempo para os pais estarem concentrados na educação dos filhos e filhas, e um tempo para 
estarem concentrados no serviço aos antepassados. Há um tempo quando o avô tem o papel de 
pai, e um tempo quando ele se coloca como um rei. Há um tempo quando os pais estão 
fazendo as coisas funcionarem como esposo e esposa, e um tempo quando os filhos e filhas 
irão passar pela transição para eles mesmos se tornarem esposos e esposas. 
 
A Era Antes da Vinda do Céu pode ser comparada com uma pessoa exalando, enquanto que a 
Era Após a Vinda do Céu é como uma pessoa inalando. A Era Antes da Vinda do Céu pode 
ser comparada ao fechar dos olhos de uma pessoa, enquanto que a Era Após a Vinda do Céu é 
como o abrir novamente dos olhos de uma pessoa.  
 
As pessoas não estão cientes sobre quando piscam seus olhos. Exceto quando 
conscientemente piscam seus olhos de forma repetida, vocês estão cientes sobre quando eles 
piscam? Vocês pensam sobre sua respiração?  
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O mapa mostra uma divisão entre Oriente e Ocidente. Há o Trópico de Câncer na latitude 23º 
Norte e o Trópico de Capricórnio na latitude 23º Sul. Contudo, as pessoas não compreendem 
que Sul e Norte, Leste e Oeste estão separados porque as coisas são o oposto do que deveriam 
ser. É importante saber isto. 
 
Aquele único segundo quando as coisas mudaram a partir da Era Antes da Vinda do Céu para 
a Era Após a Vinda do Céu foi o mesmo como qualquer outro segundo, mas ele marcou uma 
mudança no cosmos inteiro. Essa é a razão para o mundo "Won-gu." Falem comigo: "Won-
gu." Eu estou me movendo adiante centrando nesta expressão: "Won-gu" – a Copa da Paz 
Won-gu. Eu não acho que vocês compreendam que, como resultado deste torneio chamado 
Copa da Paz Won-gu, o universo mudou. Vocês estão cientes do que a Copa da Paz Won-gu 
Competição Cósmica Caim e Abel trouxe para céu e terra? 
 
Vocês compreendem que na Queda, céu e terra se tornaram uma unidade e se separaram de 
Deus? Vocês entendem que a Queda ocorreu quando céu e terra se tornaram uma unidade? 
Quando um homem e uma mulher amam um ao outro, que mudança ocorre nos órgãos 
sexuais do homem e da mulher como resultado de seu ato sexual? Eles podem parecer os 
mesmos, mas de fato se tornaram diferentes. Assim, é importante compreender que na fração 
de segundo após a Queda, nós mudamos. 
 
Vivemos nossas vidas sem compreender que o mundo pode mudar em um único segundo. 
Contudo, nesse único segundo da Queda, todo céu e terra caiu abaixo do nível do Novo 
Testamento... para qual? No espaço de um único segundo o ser individual de fé absoluta, o ser 
individual de amor absoluto, e o ser individual de obediência absoluta se tornaram totalmente 
separados. 
 
Hoje o mundo está dividido entre aqueles que utilizam o calendário lunar e aqueles que 
utilizam o calendário solar. Existe divisão entre o Oriente e o Ocidente. Contudo, seu primeiro 
antepassado era apenas um. Então como este primeiro antepassado teve descendentes que se 
tornaram divididos entre Ocidente e Oriente? Como surgiram todos os países separados? 
Como as pessoas vieram a ser divididas em superiores e inferiores? Como os irmãos vieram a 
ser divididos uns contra os outros? Esta é a questão. 
 
Nenhum Conflito na Idade do Nível Horizontal 
 
Como as coisas que foram divididas podem se tornar uma unidade novamente? A mudança 
que as dividiu ocorreu no espaço de um segundo, assim, a mudança para trazê-las à unidade 
novamente deveria também necessitar de apenas um segundo. A terra estava destinada a estar 
girando ao redor do Centro durante esse segundo em particular, mas ao invés ela girou na 
direção oposta. Ela girou na direção oposta e continuou nessa direção, então agora ela precisa 
voltar para sua posição original. Este movimento traçará a figura oito. Uma figura oito. 
 
Pensem sobre a figura de duas engrenagens encaixadas. O que a menor engrenagem fará? Se a 
engrenagem menor gira para a esquerda, a engrenagem maior irá girar para a direita. Elas não 
podem girar na mesma direção. Os dentes da engrenagem menor devem se encaixar com os 
dentes da engrenagem maior. Se os dentes um, dois e três se emparelham, então os dentes 
quatro, cinco e seis corresponderão. Assim, todos eles estarão na posição. Uma vez que o 
dente cinco bate, então todos os dentes a partir do sexto também farão isso. 
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Este número seis é o problema. O número seis. Falem comigo. [Número seis] Uma família 
constituída de um pai, uma mãe, um filho, uma filha, e cada um dos cônjuges dos filhos 
completam o número seis. Então a questão se torna o número sete. Quando esse número sete 
nasce, a família entra em um novo mundo. Então, o que acontece com a engrenagem maior? 
Ela se torna o parceiro que se move quando a engrenagem menor gira. Assim, quando a 
família completa três estágios, a engrenagem maior também vai além do número cinco, vai 
além do número seis, e o que acontece? 
 
Qual veio primeiro, o calendário lunar ou o calendário solar? Como vocês respondem, pessoas 
ocidentais? O calendário lunar veio primeiro, ou foi o calendário solar? O calendário lunar 
veio primeiro. Então cada um de vocês não deveria conhecer o calendário lunar? 
 
O que precisa acontecer com a engrenagem maior a fim de que a engrenagem menor gire 
assim? Ela foi feita para que seus milhares de dentes se ajustassem e girassem com a 
engrenagem menor. Mas uma pessoa que não conhece isto, não pode dizer se ela tem mil 
dentes ou dez mil dentes. Se houver mil dentes, então para girá-la uma vez, a engrenagem 
menor precisará fazer mil revoluções. Contudo, ninguém está ciente quando essa engrenagem 
maior faz ao menos uma revolução. Não há nenhuma consciência disso. 
 
Vocês não sabiam o momento de seu nascimento, e vocês não sabem o momento de sua 
morte. Isto acontece em um segundo – em apenas um segundo. A morte ocorre em um 
segundo. Nesse único segundo a pessoa mais eminente pode cair ou seguir em frente e viver. 
Em outras palavras, nesse único segundo, uma pessoa se elevará para o mais alto nível e 
encontrará um plano horizontal no qual habitará, enquanto outra pessoa cairá para um plano 
horizontal baixo, e habitará ali. Existe um alto nível horizontal e um baixo nível horizontal. O 
horizontal inferior é o fundo do inferno. O nível horizontal superior é o mais elevado céu. 
Contudo, as pessoas não estão cientes disto. 
 
Qual vem primeiro, o direito ou o esquerdo? As pessoas não sabem. Da mesma forma, porque 
ninguém conhece o momento no qual estamos vivendo, existe confusão como vemos 
atualmente. Porque as pessoas não reconhecem que estes são os Últimos Dias, elas estão 
fracassando e caindo em ruína. Além disso, as pessoas que vivem como individualistas sem se 
comprometerem com um parceiro, que vivem em um mundo onde os relacionamentos de 
parceiros sujeito-objeto são sem importância, cairão em ruína.  
 
A Organização das Nações Unidas foi estabelecida, contudo, porque as nações continuam a 
lutar, quando elas poderiam resolver as questões através dos bons oficiais das Nações Unidas? 
O que acontece ao conflito quando entramos na era do nível horizontal? O nível horizontal é 
um local de tranquilidade. Não haverá nenhum conflito.  
 
É como a maré, a qual após vir e alcançar seu ponto mais alto, forma um nível horizontal 
onde não há nenhum movimento, nenhum conflito. Após o momento da maré alta ter passado, 
a água começa a diminuir e reduz seu movimento. Ela recua, mas as pessoas que não 
compreendem que a maré veio e formou um nível horizontal, também não compreendem isto 
quando a maré começa a voltar. Com o tempo, ela faz todo o caminho de volta e forma outro 
nível horizontal em seu ponto mais baixo. Então ela começa a subir novamente.  
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Este movimento sempre forma um "X." Isto alcança um nível horizontal e então desce 
novamente. O nível horizontal que foi formado assim, primeiramente se move para a 
esquerda, e depois que foi pela esquerda ele volta buscando pela direita. Então os padrões de 
"O" e "X" estarão todos juntos. Mas ao invés, o que aconteceu? Esta coisa chamada "X" não é 
capaz de atravessar, e isto não funciona. 
 
Onde o "X" se forma? Para os seres humanos existirem, precisa haver um "X." O grande 
universo está completamente vazio. Há movimento onde há o vazio, então o que acontece no 
meio disso? Muitos "Xs" podem facilmente se ajustarem em um grande espaço circular. 
Muitos "Xs" se ajustarão em um "O", mas nem mesmo um pequeno "O" pode se ajustar em 
um "X." 
 
Conheça o Princípio de Céu, Terra e Humanidade 
 
A questão aqui é o ponto de separação entre bem e mal, entre bons espíritos e maus espíritos. 
O que significa quando maus espíritos e bons espíritos entram em conflito uns com os outros? 
Isto significa que as engrenagens não se ajustam. O que Satanás faz, centrando em si mesmo, 
na presença de Deus, que é a maior engrenagem? O Céu gira de uma determinada maneira, e 
Satanás diz: "Eu tenho que girar na mesma direção." Mas ele não pode, e então ele assume 
isto e tentar forçá-la a girar para trás. Esta é a questão sobre a linhagem centrando no amor.  
 
Quando a linhagem se ajusta ao programa de Satanás e gira assim, o que acontece na terra, a 
partir de então? Os seres existentes na terra não podem formar a engrenagem menor. Assim, 
eles não vivem. O universo não pode respirar. Respirem comigo. [Ele faz uma respiração 
profunda.] 
 
Se uma pessoa quer ficar à frente do mundo, tornar-se uma pessoa maior, ele ou ela deve 
primeiramente tornar-se menor. Este é o princípio da respiração. Mas as pessoas não estão 
cientes. Devemos passar pelo tempo que precisamos para exalar – uhuuuu! E o que acontece a 
seguir? Uma vez que todo o ar foi deixado sair da bola, então podemos considerar deixá-la 
inspirar para tornar-se maior. Assumir controle de frente e atrás, assumir controle de superior 
e inferior, e assumir controle do todo e do momento, é importante para todos os 
relacionamentos recíprocos estarem conectados. Quando eles estão conectados, pode haver 
movimento assim e assim. Quando algo se torna maior, há movimento assim e assim, e tudo 
está em movimento para apoiá-lo. O todo está em movimento, mas a questão é, como eles 
estão conectados. 
 
Após exalar – uhuuuuu – a questão é como inalar novamente. Se pode fazer isto três vezes, 
você pode alcançar o nível horizontal. Quem fez a situação assim? Foi você? Foi o Presidente 
dos Estados Unidos? Foi um embaixador das Nações Unidas? Isto foi provocado pela Queda. 
Por causa da Queda, saímos do nível horizontal. 
 
No nível horizontal, como um homem e uma mulher respiram? Quando o homem expira, a 
mulher inspira; quando a mulher expira, o homem inspira. Para isto ocorrer, superior e 
inferior, frente e atrás, e esquerda e direita estão bem conectados. Assim, quando o homem 
sobe, então a mulher naturalmente desce. Quando o homem vai para a direita, a mulher se 
coloca na esquerda.  
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O que ocorre a todas as coisas, quando elas respondem à respiração de homem e mulher? 
Primavera, verão, outono e inverno seguem uma após a outra na sequência. O que está acima 
e o que está abaixo são adequadamente distintos. 
 
Entretanto, se a mulher se coloca primeiro, então o homem tem que seguir. Apenas porque 
algo é grande não significa que pode agir como um rei. Um rei precisa de uma rainha. Quando 
seu parceiro não está mais ali, até mesmo o rei cessa de existir.  
 
É importante compreender este princípio de céu, terra e humanidade. Este conceito não existe 
nem no Ocidente e nem no Oriente. Por quê? Porque a Queda foi cometida, e todas as coisas 
entraram em conflito. Após você exalar assim – uhuuuuuu – você deve inspirar novamente. 
Mas se você e seu parceiro estão brigando e dizendo: "Você deveria morrer e desaparecer," o 
que acontecerá? Se uma pessoa desaparece, não há nenhum remanescente que pode inspirar. 
 
Quando sua bola perde ar e fica mais leve e murcha, o que aconteceu? Ela murchou porque 
uma das duas forças poderosas se colocou acima da outra. A inspiração se tornou menor do 
que a expiração – uhuuuuu – porque uma força poderosa aplicou pressão. E quando murcha 
completamente e chega ao nível horizontal, ela pode dizer para essa força: "Tudo bem. Agora 
vamos ver você exalar!" 
 
Aonde a força vai depois que a bola murchou? Para onde vai a força de movimento? Esta é a 
questão. Até mesmo o menor buraco a capturará, e então o que acontece? A boca fará 
"wheeeeek," e a força entrará. As duas forças se combinam até mesmo mais poderosas, e a 
horizontal dá forma para uma força poderosa de expansão. Isto começa um regime lógico que 
pode continuar pela eternidade. Todas as pessoas ocidentais vivem sem compreender isto. 
Cada pessoa pensa que ele ou ela é o melhor, e diz: "Olhem para mim! Eu sou o centro. Eu 
sou o ponto central.” 
 
A Tolice da Auto-Afirmação e a Sabedoria do Amor Verdadeiro 
 
Ninguém compreende quais foram as consequências da Queda para este mundo. Somente eu 
entendi isto. Por esta razão, a menos que eu estabeleça aniversários pelo calendário lunar do 
Oriente, não haverá um lugar onde as pessoas possam respirar em um fundamento eterno de 
descanso do sábado. O nível horizontal nasce pela respiração, tornando-se alternadamente 
maior e menor. 
 
Uma linha é algo que conecta duas entidades. Na linha que conecta um parceiro sujeito e um 
parceiro objeto, o que todas as coisas fazem para trazer um ao outro mais próximo? O que é 
que os empurra na direção do centro? Vocês precisam entender: a única coisa capaz disto é a 
força do amor verdadeiro. A força do amor verdadeiro. 
 
Quando um homem e uma mulher estão apartados, cada um coloca-se em primeiro lugar, 
dizendo: "O homem é número um," ou "A mulher é número um." Você não compreende que 
fala desta forma porque você é decaído? Você diz: "Eu sou um homem; eu sou número um." 
"Eu sou uma mulher; eu sou número um." Vocês fazem isso? 
 
O que são homem e mulher? O homem pode dizer que ele é o melhor, mas se está sozinho, ele 
não pode respirar. A mulher, se ela vive por si mesma, também não pode respirar.  
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O homem não pode levantar-se estando sozinho; a mulher não pode levantar-se estando 
sozinha. Contudo, quando isto é invertido, tudo se torna possível. Se um parceiro sai, o outro 
fica em casa. O que o parceiro que fica em casa faz é importante? Dentro ou fora são ambos 
necessários. Esquerda e direita são ambos necessários. 
 
Porque este conceito está ausente, os seres humanos vivem ignorantes da base fundamental da 
educação e da cultura, e não podem se agarrar porque elas são deficientes. Estes são os 
Verdadeiros Pais que chegam e ensinam isto pela primeira vez. 
 
O que acontece às entidades que estão separadas umas das outras? Onde elas se separaram? 
Onde está a fonte de sua separação? As pessoas não têm conhecimento que a separação 
começou com a linhagem. 
 
Vocês ocidentais compreendem a linhagem? Não, vocês não compreendem quão importante é 
a linhagem. Vocês ocidentais, compreendem a linhagem de sangue? Todos vocês sabem que é 
um homem e uma mulher que se tornam esposo e esposa. Agora mesmo seus laços conjugais 
estão em ruína, e assim, vocês desconsideram seus filhos e filhas, e ignoram seus 
antepassados. 
 
E sobre este individualismo? Vocês serão atingidos por um raio. E sobre esta supremacia 
branca? Vamos ouvir vocês justificarem isto, se puderem. Obama agora é o Presidente, e 
assim, a supremacia negra aparecerá. Até que um corpo central baseado no amor verdadeiro 
dos Verdadeiros Pais apareça, o universo não pode tornar-se uma unidade, e todas as coisas 
estão perecendo. 
 
Deus forneceu o julgamento pelo fogo para Sodoma e Gomorra, mas hoje isto somente exige 
um comando para detonar uma bomba atômica ou uma bomba de hidrogênio. Pessoas más 
dirão: "Eu não me preocupo," e agem sem fazer qualquer distinção entre amigos e inimigos. 
Se alguém diz: "Eu não me preocupo com quem morre," e aperta o botão disparando a bomba 
de hidrogênio, a humanidade será destruída. 
 
Como traremos uma solução essencial para esta situação extremamente perigosa? O erro 
repousa no conceito sobre fé "absoluta". O que acontece quando existe um conceito errôneo 
sobre fé? A verdadeira fé absoluta é sobre fazer tal como o Deus absoluto faz. Fé absoluta não 
existe apartada do amor absoluto! Não pode haver qualquer amor no lugar onde as pessoas 
agem com fé e sem considerar os parceiros sujeito e objeto de amor. 
 
O que significa obediência absoluta? O que um homem e uma mulher fazem a fim de fazer o 
amor acontecer? O homem reconhece o valor da mulher como um ser absoluto, e a mulher 
reconhece o valor do homem como um ser absoluto. 
 
Sem praticar fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, uma pessoa joga fora seu 
próprio corpo. Ela é removida de onde pode desconsiderar seu próprio valor para subir ou 
descer com facilidade. Sendo incapaz de descer e tornar-se menor, a pessoa não pode subir e 
tornar-se maior. Ao invés, seria melhor se ela pensar que não existe. Esta pessoa precisa 
existir sem qualquer ligação a "mim." 
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Buscamos morrer ou viver? A base para o fato de, se morremos ou vivemos, somente pode ser 
o amor verdadeiro, o amor verdadeiro de Deus, que é capaz de assumir controle sobre o 
momento. Como pode haver uma base para a existência quando este amor é ignorado? 
 
O que é que capacita Deus a dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, a Causa e o Efeito? O que é 
que faz Deus falar sobre Si mesmo como causa e efeito? Se Ele fosse deixar de existir, não 
haveria nenhuma causa, e nenhum processo. Qual é o ponto central de Alfa e Ômega? Não é o 
homem. Não é a mulher. Não é nem mesmo Deus. Não é os Verdadeiros Pais. É o amor 
verdadeiro. 
 
O Dono da Paz 
 
Deus, agindo a partir do núcleo do motivo fundamental da criação, buscava criar um parceiro 
com quem Ele pudesse se relacionar. Mas o que aconteceu? A Queda ocorreu. Onde Deus 
buscava ter a linhagem unificada com a base de uma família verdadeira, mas isto não foi 
realizado e a família desapareceu. As famílias americanas são realmente famílias? 
 
A origem da vida é pai e mãe, que são instâncias separadas das características duais de Deus. 
Mas por qual poder então eles tornam-se uma unidade? Nascemos por causa do amor; fomos 
amamentados e criados com amor. Assim, nosso propósito também deve ser para o benefício 
do amor. Um homem, por si mesmo, não pode ser um parceiro objeto de amor. Esse é o 
motivo pelo qual as mulheres são necessárias. 
 
O que é a mulher? Qual é o órgão que define a mulher? É a parte côncava. A quem pertence a 
parte côncava? Pertence a vocês mulheres americanas? Elas dizem que, se uma mulher seduz 
os homens ao redor dela e se casa, e então se divorcia três vezes, ela pode ficar rica. O que 
acontece com essa pessoa rica? Ela irá para o pior lugar no inferno. Ela é o oposto do que 
deveria ser, e porque não pode ir para um lugar elevado, ela descerá. Se as pessoas 
conhecessem isto como um assunto de senso comum, elas não seriam capazes de cometer 
adultério nem mesmo se tentassem. Nossas partes côncavas e convexas são absolutamente 
posses de Deus. Elas pertencem a Deus. A parte côncava de uma mulher não é sua 
propriedade, e a parte convexa de um homem não é sua propriedade, contudo, as pessoas não 
sabem disto. Como estas partes côncavas e convexas tornam-se unificadas? Elas devem amar. 
 
É por causa do amor que somos dedicados às nossas famílias e podemos dizer: "Eu não me 
importaria em morrer por sua causa." Por causa do amor, um homem está disposto a morrer 
por sua mulher, e uma mulher está disposta a morrer por seu homem. Somente o amor pode 
nos salvar. Se vivemos e morremos pelo amor, crescemos mais e vamos mais alto. Se 
vivemos pelo amor, então o universo como é agora se torna o Reino do Céu. O inferno 
desaparece em meio ao céu, e até mesmo os demônios do mal se tornam objetos de 
misericórdia. 
 
Eu ouvi que os ocidentais até mesmo matarão o cavalo que estão montando se ele ficar 
manco. Eles irão atirar no cavalo. Pela filosofia oriental, mesmo se uma pessoa esteve em 
coma por dez anos, devemos assisti-la enquanto estiver viva. No ocidente, se um cavalo é 
mordido por uma cobra, eles apenas atiram no cavalo e o abandonam. Tal forma de pensar 
existe.  
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Ao invés de lidar com o animal deixando-o à própria sorte na natureza (e talvez se recuperar), 
eles lidam com isto aplicando a força humana. Eles pensam: "Estou no controle." Mas o que 
acontece quando você controla as coisas assim? Você irá desaparecer em qualquer caso. 
  
O Rev. Moon está promovendo a filosofia da paz. Uma filosofia de paz. Eu sou o dono da 
paz. O dono do quê? O dono da linhagem. 
 
O que é o amor de Alfa, o amor de Ômega, e o amor do processo? Vocês pensam que para 
encontrar este amor, precisam ser grandes, mas não há um princípio que permite que você 
encontre o amor tornando-se grande. Embora duas pessoas amem uma a outra, se cada uma 
está tentando tornar-se a maior, então elas ficarão mais distantes. Quanto mais distante elas se 
tornam, haverá menos coisas que podem preencher o espaço circular entre elas. Se as duas 
pessoas continuam neste caminho, elas inevitavelmente se separarão. 
 
Para uni-las, é preciso força – uma força circular – para empurrá-las da esquerda e da direita. 
Após isto envolver as suas partes inferiores e todas as coisas exalarem, então pode inalar 
novamente em um instante. Se você estivesse soprando uma bola por cinco minutos, ela 
seguramente se tornaria grande. Mas há alguém com pulmão grande o suficiente para soprar a 
bola tão grande em um quinto de segundo? Onde podemos encontrar uma força que tenha este 
poder? 
 
É preciso apenas uma fresta para o ar entrar. Exige apenas uma fresta para a água entrar. 
Exige apenas uma fresta para a luz do sol entrar. Se não há uma abertura, você não terá como 
respirar. Isto é porque coisas vivas precisam desse ar, água e luz do sol, que podem ser os 
elementos básicos da vida. Se ao menos um deles está faltando – se água está faltando, por 
exemplo – a vida cessa de existir. Se a luz do sol está ausente, a vida cessa de existir. Você 
está confiante que não cessará de existir? 
 
Quão surpreendentes são as palavras "Uma Única Família Sob Deus!” Em "Uma Única 
Família Sob Deus," vemos a linha de vida de Deus, a fonte de ar de Deus, a luz do sol de 
Deus. As raízes de Deus, o Alfa e o Ômega estão profundamente agarradas a isso. Somente 
quando analisamos isto desta forma, podemos dizer: "Uau!" Então nos tornamos vivos para 
encontrar nosso parceiro ideal de amor. Não pode haver um céu unificado a menos que cada 
um estabeleça um parceiro ideal por quem não nos importamos em cessar de existir, 
absolutamente. 
 
A Verdadeira "Copa da Paz" 
 
Assim, vocês estão prontos para oferecer suas vidas? Há cadetes de West Point 1 aqui, e eu 
penso que vocês aprenderam que devem estar prontos para morrer por seu país. A filosofia 
tradicional de West Point é que uma pessoa deve estar pronta para salvar seu país mesmo ao 
sacrifício de si mesmo, seu amor, sua família e clã. Mas onde está essa filosofia tradicional de 
West Point atualmente? Onde está a filosofia tradicional que fez a América grande? É o 
individualismo? 
 
O mundo do individualismo não sobreviverá. Não somente o individualismo está sentenciado, 
mas também o familismo, o nacionalismo, o estadismo, e mesmo o mundismo.  
                                                           
1 Nota do tradutor – West Point é uma Academia Militar dos Estados Unidos da América.   
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Até mesmo uma filosofia que pode abranger o mundo será abreviada; certamente a única 
forma que sobreviverá é a forma que transcende o mundo, a qual é o cosmosismo. "Cosmos" 
abrange todas as nações. 
 
Qual é o "ismo" de todas as nações no cosmos? É a filosofia da Copa da Paz. Isto é tão vasto; 
ela é maior do que o cosmos. Qual é o núcleo da filosofia da Copa da Paz? Vocês não sabiam 
que são as partes côncavas e convexas de homem e mulher, ou seja, seus órgãos sexuais. 
 
As mulheres possuem a parte côncava, não é? Isto pertence a elas? Isto pertence a quem? É 
para um homem. Se não há nenhum homem, não pode haver nenhuma mulher. Se não há 
nenhuma mulher, não pode haver nenhum homem. Onde estão juntos, eles se expandem e 
criam uma família. A família é um bolso enorme onde céu e terra entram em Deus e habitam 
ali, onde todas as coisas entram em Deus e habitam ali. 
 
As partes côncavas e convexas que transmitem a linhagem dos pais são tão preciosas! Elas 
são as partes côncavas e convexas do próprio Deus. Assim, elas são capazes de se tornarem 
infinitamente grandes ou infinitamente pequenas. 
 
O que acontece quando você dorme com o rosto para baixo? Mesmo se você costuma dormir 
com o rosto para baixo, esta é a forma correta de dormir? Vocês, ocidentais, colocam o rosto 
para baixo quando dormem, não é? Porque vocês fazem isso? Pessoas orientais dormem 
corretamente, deitando sobre suas costas. Elas dormem na forma do caracter chinês que 
significa grande. Elas são grandes pessoas. 
 
O que acontece quando uma mulher que reivindica ser a melhor monta sobre seu homem e faz 
amor? A água que ela está destinada a receber será recebida, ou ela será derramada para fora? 
A parte convexa do homem deve tornar-se maior do que o universo e prover a mulher 
abundantemente com o que deveria ser recebido. Ela precisa ser o receptáculo. Então qual é o 
valor que existe quando ela insiste em ser o número um? Se tudo isto derrama para fora, qual 
será o resultado? Esse é o motivo pelo qual, muitos homens da Ásia dizem que não viverão 
com uma mulher americana. Elas dizem que em sua família o homem se torna um servo. A 
mulher age como um rei e pensa sobre seu esposo como um servo. 
 
Perdemos o universo em um único segundo. Mas se nesse único segundo um esposo e uma 
esposa se tornam uma unidade em amor absoluto, todas as coisas se tornarão absolutamente 
grandes. Embora sejamos extremamente pequenos, embora tenhamos exalado e alcançado um 
ponto extremamente baixo, nos tornaremos absolutamente grandes. 
 
Chicago e Seu Destino 
 
Que tipo de cidade é Chicago? Enquanto outros podem brigar, o povo de Chicago trabalha 
diligentemente e derrama suor. Eles enfatizam seus rebanhos e fazendas, e alimentam as 
pessoas da costa leste e da costa oeste. É importante saber isto. Ao mesmo tempo, Chicago foi 
a principal origem da Máfia, e é onde muitos pecados se originam.  
 



10 
 

Em coreano, a palavra "Chicago" soa como uma expressão que significa: Você trabalhou 
diligentemente e concluiu todo o trabalho, mas ainda precisa continuar trabalhando 
diligentemente e estabelecer tudo. 
 
Chicago alimenta e sustenta as costas leste e oeste. Contudo, o que aconteceu? O arroz é 
barato, e o preço do peixe é controlado pelo governo e não sobe, assim, o alimento não é 
difícil de conseguir. Seria de esperar que, se os consumidores das costas leste e oeste vivem 
bem, então os fazendeiros na área central deveriam ser capazes de viver até mesmo melhor do 
que eles, mas ao invés, Chicago se tornou pobre e foi deixada mantendo a casinha que cheira 
como fezes. Eles ainda permanecerão assim por causa disto? Eu tenho que assumir o controle 
das costas leste e oeste, onde as pessoas vivem bem, e dos mundos oriental e ocidental, os 
mundos do povo branco e do povo amarelo. 
 
Quando as pessoas que vivem em Chicago obtiveram poder, elas tiraram o alimento e todas as 
outras coisas que produziam e exportavam. Elas venderam isto para a União Soviética e para 
a China. Entretanto, agora que eles ensinaram tudo para os fazendeiros da Rússia e China, o 
que a América fará com o arroz e a carne que eles costumavam vender para as nações ao 
redor do mundo? Elas não comprarão mais nada. 
 
Lugares como Brasil e Argentina produzem sua própria carne, então porque eles precisam da 
carne de Chicago? As pessoas da América do Sul não a comprarão por medo da doença da 
vaca louca. Recentemente, houve a gripe suína dos porcos, ameaçando uma epidemia que 
nenhuma quantia de dinheiro pôde evitar. O vírus da gripe suína sofre mutação e cria mais 
vírus. Se um vírus ainda mais virulento fosse aparecer e se espalhar por todo o ar, a 
humanidade poderia ser destruída em um curto tempo. Se o vírus se espalhasse por toda a 
atmosfera da terra, todos morreriam da noite para o dia. 
 
O Reino da Paz vem junto com o nome dos Verdadeiros Pais 
 
Neste mundo amedrontador que oscila à beira da autodestruição, como os casais podem 
esperar viver muito tempo e envelhecer felizes? As pessoas decaídas nos Estados Unidos se 
tornaram líderes do círculo da luxúria. Está certo que atualmente homossexuais estão 
assumindo a liderança neste país, meramente para justificar seu estilo de vida? 
 
Estas pessoas odeiam muito o Rev. Moon. "O Rev. Moon é nosso inimigo!", eles dizem. "Ele 
é o chefe daqueles que bloqueiam a legalização do casamento homossexual. Portanto, não 
vamos deixá-lo continuar." 
 
Se minha idéia original tivesse sido estabelecer um mundo baseado na unidade entre o então 
Presidente George Bush e Kofi Annan, o Secretário Geral das Nações Unidas, suponho que 
isto representaria a unidade entre Caim e Abel? Imaginem que uma noite uma pergunta tenha 
sido proposta para estes dois homens diante de todos os 6,5 bilhões de pessoas do mundo: "O 
ensinamento do Deusismo é verdadeiro ou falso?" E se eles tivessem que responder: "Ele é 
verdadeiro, no cenário mundial? 
 
Depois disso, os Estados Unidos e a ONU, a Rússia e a China deveriam ter se unido como 
Caim e Abel. Neste cenário, a realidade do Sábado centrada na ONU Paterna, teria sido 
proclamada na Convenção da Federação da Paz Universal no Palácio da Paz. 
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Qual é o lema deste ano? A Era para Proclamar a Vitória da Autoridade da Ética Sexual 
Absoluta, Amor Verdadeiro, Vida Verdadeira e Linhagem Verdadeira na Realidade do 
Sábado Cósmico dos Pais de Céu e Terra. Isto está destinado a ser cumprido até 15 de agosto 
deste ano. Nós já estamos lá? 
 
Para estabelecer três estágios com George Bush, George W. Bush, e Jeb Bush, a família Bush 
deveria ter se tornado uma unidade através dos três estágios de formação, crescimento e 
perfeição. Então essa família deveria ter se tornado uma unidade com o mundo das pessoas 
negras representado pelo Sr. Obama. 
 
O Reino da Paz vem junto com o nome dos Verdadeiros Pais! Os calendários solar e lunar não 
podem existir apartados um do outro. Um décimo terceiro mês deveria ser acrescentado aos 
doze meses existentes do calendário lunar para lidar com o problema da escassez de dias. O 
calendário lunar desfruta dessa vantagem de ser a origem do número treze.  
 
Não há essa disposição no calendário solar para esticar a partir dos doze meses existentes, 
para o número treze. O calendário lunar é capaz de ajustar toda a sua estrutura para o 
benefício de uma entidade menor. Se o número doze não corresponde, a contagem é ajustada 
para acomodar um décimo terceiro mês adicional. Isto exemplifica o fato que um elemento da 
minoria deve ser capaz de superar e digerir o todo maior. Podemos superar e digerir todas as 
pessoas e as famílias satânicas de uma vez, em um único golpe. 
 
Um livro para ensinar tudo 
 

O oceano tem essa capacidade; esse é o motivo pelo qual o oceano é importante. O oceano é 
capaz de processar e digerir não somente o esgoto e outras matérias que vertem nele, mas 
também um país inteiro. Portanto, a era da Orla do Pacífico é que tipo de era? Esta é a era do 
refúgio. 
 
Quando chegou ao momento para o povo de Israel retornar para a terra de Canaã, Deus deu a 
Moisés Sua ordem especial: "Agora, volte para a terra dos seus antepassados! Volte para sua 
terra natal, para Jerusalém!" Se Moisés tivesse sido capaz de entrar em Canaã, ele estaria 
então destinado a juntar os 31 reis e chefes dessa região e instrui-los sobre seguirem a Lei 
centrando na Arca da Aliança. Eles deviam compreender claramente que mesmo se uma única 
pessoa violasse a Lei, todo o país estaria fundamentalmente arruinado. Depois que toda a 
nação, incluindo cada indivíduo que a compõe, tivesse retorno para a terra natal, o erro de 
cada indivíduo significaria a falha de toda a nação. 
 
Deus forneceu a Moisés um padrão tipo familiar: as ações de um pai e uma mãe 
determinariam a elevação ou queda de toda a nação. Como pais e mães de suas tribos, todos 
os trinta e um reis da terra estavam destinados a demonstrar a etiqueta adequada e fazer 
dezenas de milhares de inclinações diante da Arca da Aliança quando ela passasse, enquanto 
se arrependiam o tempo todo por seus pecados passados. Ninguém poderia passar pelo 
julgamento sem exibir esse padrão. Qualquer grupo de pessoas que não se submetesse por 
causa do orgulho e ambição seria excluído. Se uma única pessoa falhasse em se submeter, seu 
clã e sua nação à qual pertence, seria expelida. 
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Olhem para a Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma confrontação entre Inglaterra, América e 
França de um lado, e Japão, Alemanha e Itália do outro lado. A Inglaterra é o país-mãe e a 
América é seu filho, não é? Então, o que é a França? Ela é um forno que contém sementes de 
fogo prontas para explodirem a qualquer momento. A França é um país pronto para incendiar 
com fogo. Japão e Ásia tornaram-se a região central baseada nas três nações da Inglaterra, 
América e França, subjugando as três nações do Japão, Alemanha e Itália. Elas representavam 
as três gerações do mundo inteiro – formação, crescimento e aperfeiçoamento. Isto era para 
preparar para o estabelecimento da era do Quarto Adão, que vem no fundamento das Eras do 
Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento. Vocês sabiam disto? 
Naturalmente vocês não sabiam! 
 
Precisamente porque vocês não estavam cientes destas coisas, eu fiz o livro que ensina todas 
as coisas. Aqueles de vocês que são pais deveriam comprar este livro 

2 para cada um dos seus 
filhos. Se vocês têm doze filhos, deveriam comprar doze cópias do livro e educar seus filhos a 
alcançarem a unidade do número treze, contando vocês, como pais, no centro. Tenham fé 
absoluta, amor absoluto e obediência absoluta! Baseados no conteúdo deste livro, seus filhos e 
filhas se tornarão uma unidade e nunca irão se separar de Deus. Doze filhos representam doze 
ramos e formam o número treze quando você inclui Jesus. Jesus precisava que os doze 
discípulos que estavam com ele pudessem formar o número treze. Mas porque o número treze 
não foi estabelecido, os doze filhos venderam e negaram seu pai. Eles não o mataram? 
 
A linhagem pecaminosa que foi deixada para trás e que destruiu o universo pode ser traçada 
de volta até os caçadores árticos. Sendo que não há muito alimento no Ártico, Caim ocupou as 
planícies e terras ao longo dos rios. Originalmente, os cidadãos do Reino Celeste estavam 
destinados a chegar ali; entretanto, isto não aconteceu. Ao invés, a terra foi tomada pelos 
caçadores. Para lidar com uma vida difícil, eles fizeram armas. Caçadores são ladrões. 
Caçadores gostam de ver o sangue derramado. 
 
Se quatro pessoas começam uma expedição de caça no outono, somente uma retornará na 
primavera. Porque? Cada um dos homens conhece alguma boa maneira de capturar animais 
tais como tigres ou lobos, assim, juntos eles atravessam picos e vales nas florestas das 
montanhas para fazer sua matança. Em algum ponto, eles decidem entre os quatro: "Este 
companheiro é fraco e não fará isto. Vamos matá-lo e ficar com a parte dele!" Uma pessoa 
seria morta em dezembro, uma em janeiro, e uma em março. No fim, a última pessoa levaria 
tudo para si. Ele teria toda a presa que os quatro haviam caçado desde que começaram o 
outono. 
 
Quando os caçadores retornam, eles não têm amigos, nem filhos e filhas, e nem familiares 
para compartilhar o resultado após venderem seu saque. Eles estão sozinhos sem irmãos, nem 
pai e filho, e nem outros parentes. Se tiveram sorte suficiente para caçar um leão, poderiam 
precisar voltar mais cedo. Sendo que eles chegariam na primavera, poderiam arar a terra e 
plantar lavouras, mas caçadores podem cultivar? Ao invés, eles vagariam em busca de 
montanhas e domínios mais altos, lugares de pesca melhores. Um local de pesca não tem 
dono. Mesmo se as pessoas são julgadas por matar animais, que prejuízo há em pescar em 
locais de pesca? 
 
                                                           
2 Nota do tradutor – "Este livro" é o Pyung Hwa Shin Gyeong que foi chamado de Pyung Hwa Hoon Gyeong. 
Este é o livro com as 16 Mensagens de Paz.  
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Vocês sabem que a Suécia e a Noruega foram bases piratas? Se os países pudessem se juntar 
para uma jornada de caça, no final restaria somente um país. Assim, os povos brancos 
estudaram as armas de fogo e inventaram a metralhadora. 
 
Com o Início de uma Família Absoluta 
 
Vocês sabiam que a metralhadora foi inventada pela Tchecoslováquia? A civilização 
científica da Europa começou na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia são de fato dois 
países. Este é o país de Caim e Abel. Eles criaram a metralhadora, uma arma muito poderosa. 
Sendo que esta é uma tecnologia de caçador que os homens da Tchecoslováquia utilizavam 
para matar e se defender, quando caçavam um urso, eles utilizariam isto para vencer a presa. 
 
Quem fará a caçada? O trabalho será delegado para os cães. As pessoas criam cães de caça 
que perseguem lobos, tigres e leões pelo rastro. Os caçadores podem dizer para o animal olhar 
para seus rastros na neve, mas os cães podem determinar se é um urso ou um leão pelo cheiro. 
Em uma planície, um cão de caça treinado pode dizer se o cheiro pertence a um tigre ou um 
leão. Entretanto, na área ártica, o cheiro é fraco, assim o caçador tem que olhar para os rastros 
na neve. Os cães não podem trabalhar com pegadas, mas em climas mais mornos um cão de 
caça pode determinar a diferença entre diferentes espécies de animais pelo cheiro. 
 
As feras aquáticas incluem jacarés e anacondas. Uma anaconda pode devorar até mesmo um 
leão, um tigre ou um lobo. A cabeça da cobra fica imóvel enquanto move sua cauda e captura 
a presa em um instante. Sendo que o céu sabe que a anaconda não tem rival na água, ele 
escolheu julgar o mundo centrado no mar. Esta não é uma afirmação superficial. Como o Rev. 
Moon sabe? O céu me ensinou isto.  
 
Quando o mundo fala sobre o Rev. Moon, eles pensam que, desde que todos os demais são 
decaídos, o Rev. Moon também pertence à linhagem decaída. Este é um erro. Desde que Eva 
cometeu seu erro, ela sustentou a linhagem de sangue de Adão em seu ventre e gerou a 
descendência. Adão pode recriar a si mesmo. Adão pode se agarrar completamente nos 
princípios do céu e conquistar até mesmo essas guaritas da imoralidade e almejar possuir Las 
Vegas. Eu tenho esta capacidade.  
 
No jogo, há números de doze até vinte e um. Trambiqueiros enganariam seus patrões com 
estes números. Em Las Vegas, eu compreendi que desde que Satanás assumiu o número nove 
(doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um) 
centrando no número quatro (4 x 9 = 36), uma pessoa pode ser vitoriosa assumindo o número 
nove. Enquanto os brancos jogam fora os números a partir do doze até o vinte e um, o Rev. 
Moon tem boa intuição sobre o número nove. Ele sabe qual é o próximo número. Um 
profissional tem um faro agudo.  
 
Sendo que conheço isto, eu aceitaria o número 13, número 14, número 15, número 16, 
número 17, número 18, número 19, número 20 e número 21. Eu sei quando o curinga sai. 
Uma pessoa que conhece estas coisas pode reger Las Vegas. Eu tenho o trunfo sobre Las 
Vegas que é regida pela gangue branca que tira o dinheiro das pessoas utilizando o número 21 
centrando no número 12. Eu fui para Las Vegas 12 vezes este ano. Desta forma, esta é minha 
13ª visita e o 233° Aniversário do Dia da Independência dos Estados Unidos. Qual é o 
significado de 233? Se você dobra este número, obtém 466. 
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Neste mundo decaído, você alcança 60 anos de idade quando faz 46 anos de idade. Você não 
pode ir além de 80 anos. Esse é o motivo pelo qual nove vezes nove é 81 (9 x 9 = 81). A 
computação numérica deve fazer nove vezes nove igual a 101. Entretanto, o Reverendo Moon 
trará o 101. O Pai trará 201, 2.001, 200.000.001 (Duzentos milhões e um), 2.000.000.000.001 
(dois trilhões e um), e até mesmo 20.000.000.000.000.001 (vinte quatrilhões e um). Isto é, 
eles estão na palma de minha mão. O que estou dizendo é verdadeiro ou falso? 
 
Após o número dez, vem o número 11. Se você volta para o passado e observa como é 
formado o número 11, havia uma grande roda com um jugo 10 vezes maior seguindo ao redor 
dela. Entretanto, atualmente as pessoas não sabem o que fazer com este jugo de 10 voltas. 
Portanto, o número 11 está virado de cabeça para baixo e quando voltam para o passado, as 
pessoas vivem para si mesmas e não multiplicam: elas não gostam de dar nascimento a filhos 
ou filhas, homens não gostam de mulheres, mulheres não gostam de homens, e sendo que as 
pessoas não gostam de famílias, está tudo acabado.  
 
O dono da família ostenta o sangue do amor verdadeiro e vem como o Rei do Amor 
Verdadeiro de amor absoluto e fé absoluta, e quando ele dá início à família absoluta, este 
mundo chega a um fim e é imediatamente digerido. Ele o engole em uma única mordida.  
 
O mundo satânico desce em uma mordida e o mundo de Deus é engolido em uma mordida. 
Há dois estômagos, afinal de contas. As vacas têm quatro estômagos, 3 por isso elas mastigam 
o tempo todo (Yam-yam!) para a digestão. Isto é possível. O Rev. Moon é capaz de engolir e 
digerir ambos os mundos. 
 
O mundo foi unificado no dia da proclamação do Estabelecimento da ONU Abel Paterna 
 
Porque? Uma vaca tem quatro câmaras no estômago. Uma ovelha tem quatro câmaras no 
estômago. Uma cabra também. Animais ruminantes são aqueles que permanecem. O mesmo 
pode ser dito sobre pombos. Pombos não podem colocar mais do que dois ovos. Um pombo, 
um cordeiro e uma vaca foram oferecidos como um sacrifício. No mar não há o salmão? O 
salmão dá sua própria carne para alimentar sua prole. Sendo que não há nada para comer 
durante os meses frios de novembro, dezembro e janeiro, o salmão sacrifica seu próprio corpo 
para prover para seus filhotes. 
 
Embora Satanás pense que ele pode utilizar os três mundos como isca, quando o tempo 
chegar, tudo será virado de cabeça para baixo e o que vocês acham que acontece com a 
refeição de Satanás? Eu posso colocar isto em um bolso e digerir todos os três mundos: o 
mundo satânico, o mundo democrático e o mundo comunista.  
 
O Rev. Moon é rejeitado pela maioria por causa de seu ensinamento, pelo partido comunista e 
as autoridades religiosas no mundo democrático. Eles não dizem que estou tentando engolir 
sua religião? Eu posso engolir ambos os mundos – a ala da esquerda e a ala da direita – em 
uma única mordida. Em coreano, a expressão "em uma única mordida" soa como "bolo de 
arroz e mel", e portanto, implica em comer algo muito gostoso. Eu irei comê-los em uma 
única mordida e digeri-los com prazer. 
 
                                                           
3 Nota do tradutor – Os ruminantes são caracterizados pela presença de um estômago complexo, com três ou 
quatro câmaras, adaptado à ruminação. (Fonte: Wikipédia) 
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A posição dos pais também deve ser digerida. Até mesmo Deus deve ser capaz de ocupar a 
posição central e ser renascido na capacidade real de comandar a realeza de Deus, a realeza 
dos Verdadeiros Pais. Não há nada a temer em todo o universo desde que a unidade de dois 
corpos tenha sido alcançada. O mundo foi unificado em um instante desde o dia que o Rev. 
Moon fez a proclamação do Estabelecimento da ONU Abel Paterna. 
 
Tudo está rompido. Não há nenhuma economia que seja capaz de salvar a América ou Las 
Vegas. Em breve eu poderei juntar os dois mundos da religião e economia, e ambos 
sobreviverão. A religião vem primeiro, ou a economia? A política é conduzida por Satanás 
enquanto ele manipula as religiões. Depois do mundo religioso, a nação será influenciada 
juntamente com o mundo da afluência 4 dos brancos que costumavam violar a vida humana 
centrando na economia. Sendo que as Nações Unidas não puderam se unir, enquanto na 
grande engrenagem do Reino Celeste está faltando uma engrenagem menor em seu interior 
para girar na direção oposta, então o mundo livre desaparecerá. Se existe somente a família do 
Rev. Moon, a família do Pai e da Mãe, deixada no mundo, este seria o novo Jardim do Éden. 
A semente de Satanás, o fruto de todas as coisas feias no ambiente será eliminada. Uma 
pequena ilha tal como o Havaí se tornará o lugar onde esta família vive feliz cultivando o solo 
com todos os confortos modernos à mão. Este lugar se tornará o ponto de início do Reino do 
Céu, o retorno à origem de Adão. A família do Rev. Moon não desaparece.  
 
Isso está certo. Sendo que a família do Rev. Moon não desaparece, ela encontrará uma nação 
irmã centrando na linhagem de sangue. A Coreia e a Mongólia podem formar exatamente este 
tipo de parentesco. Vocês conhecem sobre a tradição Lamaísta na Mongólia? De acordo com 
esta tradição, uma mulher casada Mongol espera carregar um filho de um convidado 
estrangeiro. O esposo Lamaísta está disposto a compartilhar sua esposa com o convidado 
estrangeiro. Sendo que a tradição diz que o filho a partir desta união está destinado a se tornar 
o Rei do país, a nação ascenderá centrando na linha de sangue não decaída. Como a vara de 
Aarão que floresceu, se a vara está direcionada para dentro, então a menos que o sangue da 
linhagem emparelhada anteriormente tenha seu fluxo na direção oposta, o caminho do céu 
estará bloqueado. 
  
Então, o que estava dentro da Arca da Aliança? Dentro estavam as duas tábuas de pedra, o 
maná, e a vara de Aarão que floresceu. No mundo satânico, as pessoas fazem todos os tipos 
de coisas estranhas entre casais. Esposos traem suas esposas; um homem tem uma esposa e 
até cinquenta amantes. As pessoas ricas vivem assim. Tanto os chineses como os americanos. 
Não é possível fracassar em digerir a China e a América. E em referência a Rússia, ela não é 
tão grande. A paz mundial não pode ser alcançada a menos que estas famílias estejam 
conectadas com a linhagem de sangue recriada. 
 
Somente o M pode abrir a nação especial com uma chave 
 
O tempo chegou para as Nações Unidas se unirem com os Estados Unidos através da ONU 
Paterna da Paz. A "Federação para a Paz de Caim e Abel Won-gu Copa da Paz" foi realizada 
como um instrumento para a unidade entre Caim e Abel. Este evento, centrado nos 
Verdadeiros Pais, foi uma enorme realização que abalou céu e terra. Onde isto ocorreu? Este 
evento que sacudiu céu e terra, foi realizado no Palácio Original de céu e terra.  

                                                           
4 Nota do tradutor – Afluência - Abundância de dinheiro; riqueza. (fonte: Dicionário Aurélio)  
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O início da comemoração foi centrado no período de 13 dias, a Cerimônia de Coroação, o 
Aniversário de Bodas de Ouro de Matrimônio, o 55º Aniversário da fundação da Associação 
do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial e formou a origem do 110º 
Aniversário. Iremos além dos 110 anos. O ideal dual está estabelecido. 
 
Porque a providência de salvação individual entrou na era onde a família, a nação e o mundo 
podem ser unidos de uma vez, a restauração do Reino Celeste é agora possível de ser 
realizada em uma noite. E se eu chego à América após ter cumprido o programa que falhou 
em acontecer aqui em uma noite, e o povo americano, junto com o Presidente Obama, dizem 
que eles querem atender o Rev. Moon? Mesmo se eles disserem isso, eu direi que não gosto 
da idéia e terei que ir morar na Rússia e China, países onde o padrão da paz teria sido 
estabelecido. 
 
E também, vocês conhecem sobre as pessoas que vivem no meio do gelo do Ártico e da 
Antártida? Eles são chamados Esquimós. "Es" significa "especial." "Mo" significa "moon" 
(que também significa "porta" em coreano). O rei dessas pessoas é "moon" e, centrando no 
Rev. Moon, os povos das áreas geladas do Ártico e Antártida estabelecerão a realeza. Os 
esquimós têm esperado pela chegada de seu rei e é somente o "M" que pode abrir esta nação 
especial com uma chave. O Rev. Moon deve tornar-se o Rei. Desta forma, a nação que foi 
conduzida pelo povo branco para o meio do gelo Ártico e da Antártida se torna o mundo livre. 
 
Então o povo branco deveria tornar-se esquimós? O povo branco não pode assassinar o Rev. 
Moon. A porta do céu, a porta do Reino Celeste se abre com a salvação de dois irmãos. Nem 
mesmo o Rei da Paz pode realizar algo maior do que isto, e sendo que a Copa da Paz do Rei e 
Rainha, a Copa da Paz Avô e Avó, Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe, Verdadeiro Esposo e 
Verdadeira Esposa, Verdadeiros Filhos, e Verdadeira Família está agora estabelecida, céu e 
terra devem tornar-se uma unidade e podemos viver na Pátria unida independente, a Pátria de 
Deus, no solo de Jeong-ju, o qual se torna nossa terra natal original. 
 
A Guerra Russo-Japonesa começou em Jeong-ju. O fluxo começa a partir do Rio Yalu 
próximo a Jeong-ju, então segue para o Rio Yangtze na China, na sequência para o Rio Yellow 
e, centrando na Península coreana, entra no Oceano Pacífico. Esta área do Pacífico é o lugar 
do refúgio. Aqueles que vivem na área do Pacífico podem agora se tornar uma unidade com o 
Rev. Moon. Onde a unidade começa? 
 
Quando a Máfia, a Yakuza japonesa e criminosos de outros países inundarem a área da Orla 
do Pacífico buscando refúgio, esta região será proclamada uma zona de refúgio e um 
ambiente pacífico será estabelecido ali. Utilizando este método, no dia que estes chefes da 
Máfia, chefes da Yakuza e líderes de gangues de todos os países residindo na área da Orla do 
Pacífico unidos com a ONU, estes mafiosos se tornarão grandes súditos leais, santos dos 
santos e reis dos reis que exibem a definitiva devoção. Tendo perseguido o poder e tendo 
criado uma bagunça em seus relacionamentos nos clãs e nações, eles descobrirão um país que 
é até mesmo maior do que eles estiveram buscando. Nesse caso, a independência/restauração 
da pátria é inevitável. O país onde Caim e Abel lutaram precisa tornar-se uma unidade 
centrando na linhagem de sangue. Isto é definitivo. Uma vez que eu tenha partido daqui, 
vocês podem escolher me seguir ou não, viver ou morrer. Até onde tenho me preocupado, 
tenho ensinado tudo para vocês. Eu fiz um manual para vocês. 
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Nada pode superar o ensinamento do Rev. Moon 
 
Há um livro exigido para seus filhos. Por favor, tragam o livreto. Aqueles de vocês que são 
pais devem memorizar este livro centrando no número 13, que é formado quando você conta 
seus filhos e filhas, e sua tribo, incluindo a si mesmo, o dono. Estudantes do jardim da 
infância, como filhos e filhas do céu, deveriam ler este livro dez vezes, 100 vezes, 1.000 vezes 
mais do que os Verdadeiros Pais leram. O Rev. Moon não o leu quatrilhões de vezes, assim, 
como fazem isto 110.000 vezes a mais, vocês deveriam memorizar o livro pelo coração – 
página por página, linha por linha – e jurar cumprir a responsabilidade paterna que não foram 
capazes de cumprir até este ponto. Essa é a forma como os pais deveriam conhecer os 
conteúdos deste livro. 
 
Para ensinar os filhos, vocês deveriam tirar vantagem dos vários métodos de apresentação 
utilizados pelo mundo satânico: encenações e canções, artistas da comédia e artistas da 
tragédia, como também desenhos animados. Por meio destes vários métodos, vocês deveriam 
ensinar seus filhos como assumir o domínio sobre o mundo e dizer a eles: "Isto é o que você 
se tornará no futuro." Este livro tem tudo o que vocês precisam. 
 
Onde quer que os filhos de famílias abençoadas estejam neste planeta, seus pais não tem 
escolha, a não ser dar a eles este livro como presente, sendo que isto foi recomendado pelos 
Verdadeiros Pais. Vocês não podem dar uma bênção maior do que esta para seus filhos. Uma 
vez que façam isto, tudo está feito. Eu abri as portas do céu e inferno, para que seus filhos e 
filhas possam se tornar príncipes e princesas do país celeste. 
 
Deus não criou anjos mulheres. Porque Ele não os criou? Existem muitas mulheres. Algumas 
estão vendendo seus corpos na rua! Alguns homens estão desfrutando os serviços delas, e 
esses homens são os filhos primogênitos de Satanás. 
 
Mães não são reconhecidas como mães no céu. Rainhas não podem receber reconhecimento 
como rainhas, avós não podem obter reconhecimento como avós, esposas não são 
reconhecidas como esposas, e as esposas de Caim e Abel não recebem reconhecimento como 
noras. 
 
Observem. Primeiramente a esposa de Deus, então a esposa do Verdadeiro Pai, então a esposa 
do Rei, então a esposa do avô, a esposa do pai, a esposa da própria pessoa, então as esposas de 
Caim e Abel – no total, oito mulheres foram violadas. Sendo que existe o sexo livre, uma 
pessoa pode viver com sua mãe e até mesmo com sua avó. Até mesmo pensar nisto me deixa 
enjoado. 
 
Aqueles que desfrutam das coisas com suas partes convexas herdaram a linhagem satânica. 
Todos os primogênitos de Satanás eram assim. Assim é como eles desordenaram as coisas. 
Eles fizeram uma enorme bagunça e tornou normal a entrada na parte côncava inacessível da 
mulher. 
 
A semente que estava escondida no osso de Deus saiu por volta da idade de dezessete anos e 
começou sua jornada na direção da posição destinada, mas vocês observaram que longa 
jornada por toda a história humana foi exigida até hoje?  
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Deus tinha a intenção de encontrar Sua esposa, mas o caminho para o útero estava 
completamente desarrumado e a abertura desapareceu, sendo que agora está coberta com 
trapos. Onde Deus está destinado a ir? "Verdadeiros Pais! Rendam-se a nós! Ostentamos isto 
em nossa posse." Entretanto, o mundo de Satanás não pode engolir isto completamente em um 
único dia. 
 
Então, vamos argumentar teoricamente sobre o que está certo. Vamos discutir as coisas a 
partir deste ponto de vista: "Vocês estão certos, ou eu estou certo?" Qualquer um que comece 
a falar, tropeçará. Quem pode superar a teoria do Rev. Moon? O Sábado Cósmico dos Pais do 
Céu e Terra! Teoricamente, isto também está além de qualquer argumento. A partir do 
Sábado Cósmico mudaremos para a ética sexual absoluta, para o dono da semente de amor 
absoluta, para a Segunda Vinda, para o Salvador, para o Messias. As pessoas não sabiam que 
Jesus veio para Israel com esta capacidade. Eles o assassinaram. 
 
Mesmo se há uma mulher, ela não pode abrir a cavidade por si mesma. O que precisa ser feito 
para começar o fogo e aquecer a parte côncava? Qual é a temperatura de um corpo humano? É 
36,5 graus Celsius. O jarro convexo-côncavo deveria ser fervido a uma temperatura superior a 
38 graus Celsius. 
 
A semente carrega consigo um calor que é até mesmo maior do que isso. Ela é o osso do osso 
de Deus, a carne da carne de Deus, o sangue do sangue de Deus, a pele da pele de Deus. 
Quando o tempo chega para o matrimônio na idade de dezessete anos, esta semente central 
começa sua jornada e o jarro convexo-côncavo ferve acima dos 37 graus Celsius. A parte 
côncava abre suas portas inciando com o útero e a vagina dizendo: "Por favor, bem vindo! O 
desejo de Deus, a união do amor original de Deus e o amor dos Pais! Por favor, entre em meu 
útero e plante sua semente!" Este é o desejo de uma mulher. 
 
Homens precisam se manter frios. Quando uma coisa fria entra, como se sente? Quando a 
parte convexa viaja através da vagina e entra no útero, o qual está aquecido em 38, 39, 40, até 
mesmo 43 graus, ela quer ficar ali, dizendo: "Uau! Me sinto bem!" Em 38 graus, a semente 
diz: "Uau! Me sinto bem!" e entra no útero. Sendo que nenhuma mulher é capaz de gerar este 
calor do amor que sobe para 39, 40, 43 graus por si mesma, uma mulher dá as boas vindas 
para a semente de amor verdadeiro do homem. 
 
Todos os seres começaram com o propósito de dar as boas vindas para a semente. Adju! Adju 
a partir de Deus, a partir de Adão, a partir de Eva e a partir do Arcanjo. Adju para a linhagem 
de sangue que estabeleceu uma linha familiar que herda eternamente a realeza da nação 
celeste! 
 
A menos que pertença a determinada área, você não pode viver no Lar de Deus 
 
Muito bom! "Bom" (Joh-ta) soa como "voar em um pássaro" em coreano. "Jo" significa 
pássaro, não é? Isto significa voar por todo o vasto universo em um animal. Escalar sobre a 
cabeça de Deus e sair em uma jornada. Imaginem Deus levando Seu bebê em um passeio por 
todo o país através de ambos os mundos corpóreo e incorpóreo. Esse é o motivo pelo qual 
existe a Copa da Paz Won-gu. Esta é a Copa da Paz. Que copa é essa? Essa é a copa da esposa 
dos Verdadeiros Pais, da esposa do avô. A era das mulheres é inevitável.  
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Um indivíduo pode se comunicar com o universo? Uma família pode se comunicar com o 
universo? Um clã pode se comunicar com o universo? Um país pode se comunicar com o 
universo? A ONU não pode se comunicar com o universo. Ela nunca saberá como fazê-lo. A 
alguém que tenha aberto todas as portas e obtido todo o conhecimento, e que deixaria sua 
posição, mesmo sendo pedido para fazer isso? Mesmo se você orar centenas de milhões de 
anos para essa pessoa ir embora, ela não deixará essa posição. 
 
Famílias abençoadas, levantem as mãos. Vocês sabem tudo. Centrando no Princípio, vocês 
conhecem a estrutura e podem dizer os estágios no mundo tridimensional do Reino Celeste. 
Em uma superfície plana do chão, você primeiramente levanta as colunas, então coloca a 
estrutura do telhado, firmando as vigas, e finalmente coloca as telhas. A menos que pertença a 
determinada área, você não pode viver no lar de Deus. Essa pessoa não pode viver no 
Universo, o qual é o lar de Deus. 
 
Nem todos os sobrenomes podem passar. Somente aqueles nomes que se tornam completos 
após receber a Bênção podem obter a entrada como cidadãos do Reino Celeste. Esta é a forma 
para tornar-se cidadãos do Reino Celeste. Não há outra forma. Aqueles coreanos residentes no 
estrangeiro que se opuseram ao Rev. Moon da Igreja de Unificação dirão após ler suas 
memórias: "Oh meu Deus! Eu sou um pecador! Aonde eu vou agora?" 
 
O que estas pessoas deveriam fazer? Mesmo se todas as portas estão fechadas e as paredes do 
castelo são altas, elas ainda escolheriam escalar estas paredes de cabeça para baixo, encarando 
o chão. Elas não podem escalar a parede com a face para cima; a forma para subir é de cabeça 
para baixo. Se elas escalam encarando o chão, então quando superam a parede, elas estarão 
colocadas na posição adequada: com os pés no chão. Essa é a maneira de tornar-se dono. 
 
Por mais difícil que possa ser, uma pessoa deve escalar o trono a partir do qual é possível 
subjugar o mundo satânico. A menos que uma pessoa se torne o dono do Reino Celeste, não 
há como estabelecer a adequada realeza. Para todos aqueles que estão escalando com a face 
para baixo, não há outra maneira para subir, exceto através de receber a Bênção. Tendo 
recebido a Bênção da noite para o dia, essas dezenas de bilhões de famílias abençoadas têm 
que lutar enquanto estão escalando a parede; entretanto, que momento glorioso será quando 
elas alcançam o topo e realizam o duradouro reino da paz! Adju! 
 
Tudo Termina com o Estabelecimento do Local do Reino da Paz 
 
Nada precisa ser aprendido ou descoberto, pois eu tenho ensinado tudo para vocês de forma 
definitiva. Sendo que era difícil ensiná-los, eu fiz um manual, o qual é este livro. Assim, o que 
vocês devem fazer com ele? Nos Estados Unidos, o Presidente deveria falar a respeito deste 
livro: "Hei, seus pais deveria ensinar sobre este livro em suas famílias e mesmo nos jardins de 
infância." Há até mesmo algumas famílias que não têm somente doze filhos, mas até mesmo 
trinta e tantos filhos e filhas.  
 
Essas famílias deveriam se equipar com trinta e tantos livros, e a mãe e o pai, como 
representantes do número treze e na posição de terem sido mortos devido à oposição dos doze 
apóstolos, deveriam se centrar na realeza e ensinar seus filhos e filhas nessa base em benefício 
da autoridade do Reino Celeste e da Realeza. 
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No texto principal há uma canção para um bebê, não há? "Querido bebê, durma bem. Estamos 
preparando um mundo de sonhos, um mundo de prosperidade eterna, para você, e nos 
tornaremos sua família real, seus seguidores e seus parentes." Mais canções com letras assim 
devem ser compostas. Estou dizendo para vocês criarem mais canções. 
 
É como a flor e a fragrância no mundo satânico. A flor e a fragrância são ambos belos, e além 
deles há o fruto, os três representando formação, crescimento e perfeição. A semente centrada 
em Deus, Caim centrado na flor e na fragrância, e Abel centrado na beleza, os três deveriam 
estar unidos em uma unidade, e quando o homem e a mulher que nascem herdando estas 
coisas se juntam como esposo e esposa, então céu e terra também se juntariam em unidade, e 
assim, o local do Reino da Paz teria um estabelecimento no céu e na terra, sem nenhum lugar 
deixado de fora. E finalmente, os Pais teriam um estabelecimento na terra e todas as coisas 
seriam completadas. 
 
Então isto não seria céu e terra, mas ao invés, seria terra e céu. No mundo humano, o neto 
assumiria o lugar do avô, e o pai assumiria o lugar do filho. Ao chegar a um estabelecimento 
ao reverso, tudo finalmente seria estabelecido em seus lugares originais, e onde quer que uma 
pessoa fosse, as ligações no estabelecimento estariam conectadas aos confins do mundo para 
sempre. Plantando a semente do estabelecimento, o Reino Celeste naturalmente brotaria e 
cresceria, e daria nascimento aos filhos e filhas que podem se mover para a posição 
aperfeiçoada do Reino do Céu e juntos entrarem no Reino do Céu; somente então o ideal 
original anterior à Queda seria alcançado, não seria? Não há outra teoria além da teoria de ser 
recriado e aperfeiçoado, e assim, entrar na posição do Reino Celeste da Criação Ideal. Não há 
nenhuma outra verdade, nenhuma outra conexão de linhagem. 
 
Ali, por causa da fé absoluta, do amor absoluto e da obediência absoluta, uma pessoa não 
pode ser alienada nem mesmo após milhares de anos. Mesmo se uma pessoa morrer um 
milhão de vezes, ela não seria capaz de se desprender dali. Se você é uma pessoa branca ou 
negra, suas histórias não têm nada do que se orgulhar. Tudo deveria ser jogado fora e as raízes 
deveriam ser enxertadas. Há somente uma raiz central. Todas as coisas estão bem, e quando 
digo que está tudo bem, por “tudo bem” quero dizer que o Reino está Aberto! Para os 
americanos, isto significaria que a Cozinha está Aberta! Em seguida, vem a Coreia. A Coreia 
é o lugar para a liberação da pátria. 
 
Não há mais explicação a acrescentar. Quando vai para a cozinha, você abre o refrigerador. 
Na cozinha, você bebe água, e se está com fome e encontra pão, você o come, e se encontra 
carne, você também pode comer isso. Se você estivesse para morrer de fome, eu diria para 
você não comê-los, se você fosse meu irmão ou um parente dos meus filhos e filhas? Não 
haveria ninguém para dizer não. 
 
Onde eu fui ontem? Las Vegas é Caim, e o Mandalay Bay 5 em Las Vegas é o centro. No topo 
há a MGM e a Bellagio, que são Caim e Abel. A Mirage e Venetian também são Caim e Abel. 
O Mandalay se refere ao grupo de pessoas que enforcam os outros. O "lay" se refere ao fato 
que isto está conectado. Assim é o Mandalay Bay, significando a baía de enforcar pessoas. 
Isto significa vir à beira do precipício e se afogar na água. A questão é, você cairia ou não? 
Porque Bay vem depois? É a questão de sentar no topo, cair e morrer, ou não. 
                                                           
5 Nota do tradutor – O Mandalay Bay Resort e Casino é um cassino, hotel e resort de 39 andares localizado na 
Las Vegas Strip, em Paradise, Nevada. O hotel é operado pela empresa MGM Mirage. 
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O Fundamental é o Centro 
 
Quando você se agarra aos Verdadeiros Pais, a liberação do indivíduo, família, tribo, raça e 
nação acontece. A realeza vitoriosa que pode até mesmo liberar a desunião dos EUA e da 
ONU foi herdada, e a seguir a supremacia foi herdada, e a seguir há a figura principal que 
pode resolver oficialmente todas as coisas, então o que vai acontecer? Quando você encontra 
essa figura, e ele salva você, quão feliz você ficaria? Você deveria vir para os Estados Unidos 
e fazer isso, e esse é o motivo pelo qual existe o Mandalay! Os Estados Unidos não tem outro 
caminho a não ser morrer, e encontrar seu fim aqui mesmo. 
 
Obama deveria ser "Oba me." (Oba “eu”) Por quê? Se é dito para uma pessoa: "Seja meu 
representante!", e assim, torne-se o representante dos brancos e negros, então haverá alguém 
para servi-lo. A terra é Caim considerando que Abel é espiritual, e eles devem criar unidade 
com os Verdadeiros Pais! 
 
"Mandalay Bay! Eu tenho que vir aqui para vê-los, assim, sigam-me. Esta é a nação onde 
vocês podem viver, e é possível seguir o caminho para o trono no Reino Celeste quando vocês 
se tornam uma unidade comigo!" 
 
Esse é o motivo pelo qual a prática ideal e o fruto ideal não podem existir sem o Deus 
absoluto. Quando Deus pôde ter uma família e amor? Deus requer poder absoluto, 
singularidade e eternidade. 
 
Por esta razão, a ética sexual absoluta é necessária; o que é preciso antes da ética sexual 
absoluta e única? Se existe um lado oriental em uma sociedade, também deve haver um lado 
ocidental; também deve haver uma esposa, e a esposa do primogênito para estabelecer a 
realidade da base de quatro posições; e se dois homens e duas mulheres somente afirmam a 
eles mesmos, não haveria como eles poderiam ser unidos como uma unidade. Eles deveriam 
tornar-se uma unidade sobre a base de quatro posições, pois do contrário, não haveria 
nenhuma maneira para unir os filhos e filhas, os homens e mulheres, e não apenas as tribos, 
mas também o alicerce das famílias divididas. 
 
Sendo assim, centrando em Deus, os dois seres, Adão e Eva, poderiam finalmente estar 
conectados através de uma única linha. As duas linhas poderiam estar conectadas em uma 
única, e assim, juntar Adão e Eva como uma unidade em um único caminho. Mas qual é o 
pólo da mulher e o pólo do homem? Embora o Pólo Norte e o Pólo Sul estejam conectados, o 
que está no centro que pode aproximar e conectar os dois e fazê-los girar? É somente o amor 
verdadeiro que pode fazer isso. O amor verdadeiro  está destinado a se colocar no núcleo; ele 
não pode se colocar nos países orientais dos EUA ou nos países ocidentais da ONU. O 
essencial é o centro. 
 
Dos doze apóstolos, o número 13 é considerado o número mais sem sorte, porque com a vinda 
de Jesus, o número 13 está cruzado centrando nos meses das doze direções. O 13° andar é 
negado a partir do 10° andar ou do primeiro andar.  
 
O oriente se centra no número 10, e o calendário lunar também está centrado nos dez meses. 
Os 360 dias são derivados do sexo oposto, mas o número 12 não tem um parceiro objetivo. O 
ocidente está centrado no número 12.  
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O que é um pé? 6 No final, os metros aparecerão após os pés. Este é Abel. No final, o sistema 
métrico se tornará o centro. Os Estados Unidos devem também utilizar o sistema métrico; 
porque eles utilizam diferentes termos para medições e distâncias? Eles estão divididos em 
duas facções. 
 
O calendário lunar e o calendário solar estão divididos em duas facções, e como o fundamento 
unificado pode ser estabelecido centrando no ciclo sexagenário do calendário lunar e do 
calendário solar? Sem as conclusões traçadas a partir dos ensinamentos do Rev. Moon, não há 
um ponto zero para todas as coisas estarem bem. E porque não há nenhum ponto zero, tudo é 
feito livremente. Não há nenhum topo em 180 graus. Porque todos alcançarão o ponto 
definitivo, abandonarão todas as coisas e continuarão a viver, e eles ouvirão: "Aqueles cujos 
irmãos seguiram para a posição dos maus prisioneiros, se transformam!" e então eles 
receberão os passaportes como os cidadãos do Reino Celeste. Que maior felicidade você 
poderia desejar? Os irmãos e irmãs entrariam juntos. Centrando nessa única linhagem de 
sangue, há somente uma pátria, nação e terra natal. Não pode haver duas pátrias. 
 
A Bênção é o fato central que pode unir em uma unidade absoluta 
 
O EUA é composto de 260 milhões de imigrantes que estão juntos como uma nação, mas o 
ocidente não está unido como um só, não é? Eles são a partir de 12 nações, mas a Alemanha, 
França, Itália e Inglaterra são inimigas. Como eles podem se tornar uma unidade? A linhagem 
de sangue deve se tornar primeiramente uma só. 
 
A Bênção é o fator central que pode absolutamente unir em u ma unidade. Quão fácil é herdar 
a linhagem de sangue? Vocês deveriam herdá-la mesmo se isto significasse ter que desistir de 
suas posses, suas vidas e sua nação. Em resumo, desistir de todas as coisas. Isto é algo que 
não pode ser alcançado, mesmo se as centenas de nações e centenas de povos vivendo neste 
planeta oferecessem tudo que tivessem simultaneamente, e ainda essa mesma coisa está 
acontecendo agora. 
 
No tic-tac de um segundo, o exterior e o interior é decidido. Centrando em um único segundo, 
a esfera é formada em todas as direções de leste, oeste, norte e sul. 
 
A Copa da Paz bola redonda! Na "Copa da Paz" Caim e Abel aparecem. A Copa da Paz da 
mãe e do pai – somente quando isso acontece, a mãe e o pai podem se tornar a bolsa que pode 
abranger todo o céu e terra deste mundo. Isso é uma grande bola redonda, e assim, todo o 
oriente e o ocidente poderiam entrar nessa bolsa e ter a carne e o sangue de um único pai e 
serem renascidos tendo os elementos essenciais do pai. Eles não conseguiram nascer diante do 
pai. Ao invés, eles nasceram da mãe, e herdaram sua carne e sangue, por isso, eles não podem 
esquecer sua mãe. 
 
Nos últimos dias, o esperma entrará todo de uma só vez, e, centrando na Vontade de Deus, 
todos os 6,5 bilhões da população humana se tornarão uma unidade da noite para o dia.  
 

                                                           
6 Nota do tradutor – Pé (ou pés no plural) é uma unidade de medida de comprimento. Um pé corresponde a doze 
polegadas, e três pés são uma jarda. Esta medida é amplamente usada na aviação, e atualmente equivale a 30,48 
centímetros. (fonte: Wikipédia)  
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Quantos homens e mulheres existem? Os 3,25 bilhões de homens e mulheres podem, através 
do matrimônio, se tornar a mesma carne e sangue, isto é o mesmo que dizer, tornem-se 
companheiros irmanados. Como é simples a restauração! Agora estamos vivendo em um país 
onde todo céu e terra podem se tornar uma unidade em uma semana, ou melhor, em três dias, 
e assim, isso é possível.  
 
Vocês tomarão parte nisto ou não? [Sim!] A nação, a pátria e terra natal, onde tal coisa pode 
acontecer aparecerá, e vocês devem desistir dos Estados Unidos ou de outras nações da ONU 
compostas de imigrantes, oferecerem tudo o que possuem e trocar isto pela linhagem de 
sangue, e se tornar seres de um valor tão grande que é comparado a milhares de vezes, 
dezenas de milhares de vezes o valor de sua vida, e o dobro das vidas dos 6,5 bilhões da 
população humana. Somente então vocês podem se colocar no topo com a tribo aperfeiçoada 
sobre 6,5 bilhões de pessoas. O mundo do resultado lógico onde tal coisa é possível, isto é, o 
Reino do Céu restaurado, aparecerá. 
 
O local de onde retornamos ontem é Atlantic City. É a região central entre o Norte e o Sul dos 
EUA. O que é Nova York? York se refere a uma árvore Zelkova 7[Neutinamu em coreano]. 
Nova York, a árvore Zelkova do novo Jardim do Éden! Uma Zelkova, junto com o pinheiro e 
o bambu, vivem por mil anos, enquanto todas as outras árvores morreram em alguns anos. 
 
Há um campo de golfe que possuímos no Monte Seorak chamado Pine Ridge Country Club. 
Também compramos um campo de golfe em Yeosu. Eles são os campos de golfe tipo Caim e 
tipo Abel. Os Estados Unidos não podem se tornar o reino dos campos de golfe. No mundo do 
golfe, homens e mulheres coreanos se destacam. No esporte adorado pelos Estados Unidos, a 
taxa de jogadores orientais para os jogadores ocidentais está aumentando progressivamente. 
 
Virá um tempo quando eles não serão mais capazes de bater os asiáticos no basquetebol. 
Vocês sabiam que a equipe de basquetebol de nossa Universidade de Bridgeport se classificou 
com número um? Quando os negros exercem seu poder? Quem foi que carregou a cruz de 
Jesus? Foi algum Simão? Foi Simão. [Simão de Cirene] Sim, foi a árvore de Simão, e ela 
pôde seguir por milhares de anos. Quem era o rei do boxe? Foi Muhammad Ali. 
 
E quem era o cantor realmente excelente que morreu recentemente? [Michael Jackson.] Ele 
podia ter sangue asiático. Até mesmo no caso da Máfia, somente quando a Máfia espanhola e 
a Máfia branca estão unidas, elas puderam conduzir a Máfia asiática. Se elas não se tornam 
unidas, não poderiam conduzir a Máfia asiática. 
 
Havaí significa "Termine seu trabalho!" Como todo o trabalho pode ser terminado sendo que 
há tantas paredes? Este é um lugar onde todas as paredes foram derrubadas, e Eva foi 
colocada na posição da mulher, por essa razão as mulheres lá estão abertas sexualmente e 
dançam e brincam nuas. É a forma delas retornarem para o Jardim do Éden, e primeiramente 
elas dançam com seus ombros, depois com seus quadris, e finalmente com seus pés, o que faz 
com que elas rebolem e façam a dança da serpente assim.  

                                                           
7 Nota do tradutor – a Zelkova é um género botânico pertencente à família Ulmaceae. É uma árvore de folhas 
caducas (caem no inverno), verdes e largas que adquirem diferente coloração no outono. Possui um tronco 
dividido em largos galhos retos em um grande número de galhos menores ramificados. O género é constituído 
por seis espécies, nativas do sul da Europa, sudoeste e leste da Ásia. (fonte: Wikipédia) 
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Não há ninguém que não possa dançar, não é? Em uma festa, todas as cinco raças deveriam 
dançar todos os tipos de danças. Elas estão entrelaçadas como serpentes, e no inverno as 
serpentes de todas as cores ficam juntas no subsolo. Três tipos de serpentes estão entrelaçadas 
em conjunto. Elas estão entrelaçadas umas com as outras para manter sua temperatura. Por 
vários meses elas não comem. Seja uma serpente ou qualquer outra coisa, elas podem 
sobreviver sem comer por três ou quatro meses. Mesmo os peixes podem viver sem comer por 
alguns meses. Esse também é o caso para os povos que vivem junto ao mar. 
 
A região mais abençoada em Nova York é a região de East Garden 
 
Esse é o motivo pelo qual, quando Deus fez Seu julgamento, Ele deixou o mar de fora. 
Quando você pensa sobre isto a partir desta perspectiva, qual é o início e o fim que pode ser 
concluído pelo Rev. Moon? Até mesmo no caso dos olhos, o olho direito é Abel e o olho 
esquerdo vê bem porque o lado esquerdo herdou o sangue de Satanás. Nos Estados Unidos, 
muitas pessoas canhotas podem ser encontradas. Levantem as mãos, se vocês são canhotos. 
Existem muitos canhotos entre os brancos. Porque este é o caso? Eles eram caçadores e assim, 
carregavam armas em seus ombros, e por essa razão eles não utilizavam o outro ombro. 
Quando eles dormiam, faziam isso sobre seu braço esquerdo, e faziam seu trabalho centrando 
na mão esquerda. Eles são canhotos. Porque? Porque eles são os descendentes dos caçadores. 
Vocês não podem negar isto. 
 
Quando venho para East Garden, qual é o nome da ponte aqui? É Tappan Zee, e significa ser 
muito grande. O Oceano Pacífico, o grande mar também é Tappan Zee, e ele é a ponte da 
terra! Não apenas algumas pessoas podem cruzar a Ponte Washington que conecta o leste e o 
oeste, mas qualquer pessoa independentemente da classe social pode cruzar a Ponte Tappan 
Zee. Este não é o caminho principal centrado no planeta Terra? Lá existe também o East 
Garden, e também um famoso poeta e homem da literatura vive lá. Todos estão reunidos lá. 
 
A região mais abençoada em Nova York é a região de East Garden. Esta região tem um lago 
e um local de pesca. E é apenas nesta terra, e não em outra na região de Nova York que pode 
produzir veados, e não em qualquer outra. Este é um local de fontes. Não há também alguma 
universidade ali? Bear Mountain (Montanha do Urso) significa que ursos viveram ali e que 
esta é a montanha central no Leste dos EUA. 
 
Então porque o Rev. Moon vem aqui e cria uma sede central para pesca? Em Nova York você 
pode pegar a perca listrada mesmo no inverno É somente em Nova York que você pode 
pegar peixes em todas as estações: primavera, verão, outono e inverno. Porque é Nova York, é 
fácil pegar peixes, porque eles são abundantes. Mesmo se o planeta Terra se partir, Nova 
York permaneceria. Este é um abrigo. Este é um lugar para as árvores de vida longa, as 
árvores Zelkova de Nova York. De todas as árvores, é somente a Zelkova que tem o maior 
número de sementes. 
 
Eu também sou a pessoa que conquistou a terra principal onde a Universidade Columbia está 
situada. Meus filhos e filhas foram para a Universidade Columbia. Eles estudaram lá e depois 
na Universidade de Harvard. Quando todos eles se graduaram, doze da minha família, 
incluindo meus filhos, filhas, netos e netas, eles se graduaram em Harvard. Onde vocês 
poderiam encontrar uma família onde tantos em três gerações tenham feito isso? Vocês 
poderiam encontrar essa família entre os brancos? Não se orgulhem de seus rostos brancos. 
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A seguir, onde está a melhor universidade em Nova York? [Em Princeton.] Centrando nestas 
três universidades, as oito grandes universidades resulta que três vezes oito é vinte e quatro, e 
as três universidades são reconhecidas como tendo o mesmo valor das oito. Centrando nas 
oito universidades da Liga Ivy, 8 isto é três vezes oito sendo vinte e quatro. Então 24 
universidades moverão os Estados Unidos. 
 
Todos estão se transformando em individualistas egoístas. Todos eles devem retornar para o 
idealismo centrado em Deus. Deus é o Rei benigno. Satanás, como o mau rei ditatorial, está 
destruindo o mundo, mas o Rei ditatorial benigno do Reino Celeste deve proteger e nutrir a 
realeza das três gerações. 
 
Através dos Verdadeiros Pais o universo unificado pode estar ligado por uma única 
linhagem de sangue 
 
Agora não há nada que eu não possa fazer, se coloco minha mente nisto. Está tudo concluído. 
Sob a bandeira da ONU Abel, estabeleceremos a única, verdadeira e ideal família, a família 
que pode estar unida como uma. Há mais de 6.000 idiomas no mundo. E é somente o idioma 
coreano que pode integrar todos os diferentes idiomas em um único. Até mesmo o inglês não 
pode ser utilizado como é hoje, no computador sem criar um novo idioma. Ga Na Da Ra Ma 
Ba Sa Aa Ja Cha Ka Pa Ha. Este idioma pode escrever qualquer idioma do mundo, para trás 
ou na ordem correta, em qualquer direção. Este é o idioma que pode agir como o dono, e é o 
povo coreano que possui esse idioma. Este idioma foi feito baseado no discurso e na 
comunicação. 
 
O que são os bárbaros orientais? Eles são os campeões das guerras do país oriental, e também 
são bons arqueiros. Eles venceram nas guerras porque eram espertos. Eles utilizavam dezenas 
de milhares de estratégias e sempre venciam. A nação de Goguryo suportou por mil anos. Este 
se tornou um reino mil anos atrás. Goguryo ainda não morreu e está tentando chegar à fruição 
na Coreia, mas a China está causando problemas. 
 
Eles dizem: "Paz mundial se refere à China e à União Soviética", mas mesmo se as nações da 
União Soviética e da China ainda existem, elas não podem unir as realidades religiosas em 
uma única, e portanto, a China e a União Soviética precisam se tornar uma unidade e agir em 
conjunto uma com a outra para servir a realidade religiosa. Eu falei para Gorbachev sobre 
estas coisas e disse a ele: "Uma vez que eu faça você servir a Deus e à realidade religiosa, o 
reino do universo unificado será em Moscou." 
 
Entretanto, isto não veio a ser em Moscou, Pequim ou Nova York, e a região de Washington 
não serviu aos seus propósitos. Tudo foi perdido. Então onde seria este lugar? Podemos 
concluir que o único lugar que permanece agora para o reino centrado em Deus, o lugar onde 
deve ser a pátria de Deus e a terra natal de Deus, não é nenhum outro além de Jeong Ju no 
norte da Província Pyungahn, na Coreia, a terra natal do Rev. Moon. Essa é a terra dos 
Verdadeiros Pais. 
 

                                                           
8 Nota do tradutor – A Liga Ivy é um grupo de oito universidades privadas do Nordeste dos Estados Unidos da 
América. O grupo, também referido como as oito antigas, é constituído pelas instituições de maior prestígio 
científico nos Estados Unidos e no mundo e, assim, atualmente a denominação tem conotação sobretudo de 
excelência acadêmica. (fonte: Wikipédia)  
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Através dos Verdadeiros Pais, o Verdadeiro Deus, os Verdadeiros Antepassados, o 
Verdadeiro Povo, a Verdadeira nação e o Verdadeiro Mundo podem vir a existir; em resumo, 
o universo unificado pode ser ligado por uma única linhagem de sangue. Esse trabalho precisa 
ser feito racionalmente, e não forçadamente. Se uma pessoa conhecesse o valor da Bênção, 
não poderia fazer outra coisa a não ser segui-la e votar por ela. 
 
Se a ONU não me ouvir, eu direi: "Então continuem a lutar entre vocês mesmos!" É o mais 
baixo nível horizontal. O que é horizontal é o Oceano Pacífico. E quando o Oceano Pacífico 
estiver completamente cheio, a única ilha que permanecerá acima da água é a ilha do Havaí. 
Vocês sabem qual montanha pode ser encontrada lá? O mais elevado observatório 
astronômico no planeta. 
 
Em termos da história da montanha, este é o lugar mais elevado quando medido a partir da 
parte mais profunda do oceano. A montanha que existe lá tem 4.300 metros de altura. Mas 
quando você mede a partir do fundo do mar, ela é a mais elevada. Sob a superfície do mar, ela 
tem cerca de 10.000 metros de altura, assim, ela tem 14.300 metros de altura no total. O 
Monte Everest no Himalaia tem somente 8.850 metros, não é? A montanha que tem sua raiz 
na parte mais profunda do planeta Terra é o Mauna Kea em Kona, Havaí. É o melhor canto do 
mundo, o lugar mais distante. 
 
Eu fui lá e criei o Jardim do Rei do Havaí e o Jardim da Rainha do Havaí. O mais elevado e 
melhor canto no planeta Terra é Kona, e o café de Kona! É Koffee, ou café? Quando você diz 
"Koffee" em coreano, isto significa sangramento nasal. (Risadas) Em coreano dizemos café, e 
não "Koffee." Se você diz: "Koffee," isto é sangramento do nariz. Quando você pronúncia isto 
com intensidade, soa como Koffee. Então isto teria gosto de hemorragia nasal. O melhor 
produto de Kona é seu café. 
 
Já faz 38 ou 40 anos desde que o Rev. Moon criou um posto de guarda e fez comunicações a 
partir do Havaí. Eu também ofereci devoções lá antes que fui para a Coreia do Norte. Antes 
de ir para a Coreia do Norte e estabelecer um diálogo com Kim Il Sung, eu fui primeiramente 
para o Havaí e ofereci devoções e escrevi meu discurso lá. 
 
Gorbachev da União Soviética pode ser interpretado como "uniformemente estreito." Sendo 
que eu sou o único que sobrou, e eu sou o único que pode tornar o mundo estreito ou amplo, 
todos deveriam me ouvir. Porque ele me ouviu e permitiu a religião na União Soviética, ela 
pôde ser liberada. O conflito entre a realidade cultural cristã da Europa Ocidental e a realidade 
cultural cristã da Europa Oriental foi a Segunda Guerra Mundial. Este foi um conflito entre 
irmãos. A União Soviética é o primeiro filho e a Europa é o segundo filho, e o terceiro filho é 
a realidade cultural do mundo unificado. O fluxo da história e todas as coisas nela 
correspondem exatamente com a verdade interna e com a verdade externa. 
 
O mundo cultural não pode tornar-se uma unidade sem a emergência de uma enciclopédia 
unificada 
 
Como uma enciclopédia viva, eu utilizo palavras que não estão na enciclopédia. Dois terços 
das palavras que utilizo não estão na enciclopédia. Portanto, eu já criei uma enciclopédia 
unificada. Ela apenas precisa ser registrada. Ela já está feita. Portanto, a criação do mundo 
cultural não pode tornar-se uma unidade sem a emergência de uma enciclopédia unificada.  
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Se há dois mundos culturais, então há duas enciclopédias; se há três, então há três 
enciclopédias; e se há quatro, então há quatro enciclopédias. E então há quatro, incluindo a 
enciclopédia comunista, a enciclopédia da União Soviética, a enciclopédia dos EUA e a 
enciclopédia Indiana. 
 
Ao criar uma enciclopédia, na Coreia o idioma inglês que a conecta aos Estados Unidos já 
chegou, como tem o idioma russo e o idioma chinês. Isso também é verdade para a Coreia do 
Norte. A Coreia do Norte está se colocando entre os dois, a União Soviética e a China, e 
sugando o sangue deles. Kim Il Sung herdou tudo do comunismo, tanto fisicamente como 
espiritualmente, e preparou o fundamento sobre o qual abordar o mundo democrático. 
 
Eles alcançaram a terceira geração, certo? Primeiro Kim Il Sung, a seguir Kim Jung Il, e quem 
é o próximo? [É Kim Jung Woon.] Na ocasião que realizei a cerimônia de coroação na Coreia, 
Kim Jung Il anunciou que passará sua posição para seu herdeiro. É Kim Jung Woon, e o 
caracter chinês para Woon representa nuvem. 
 
Eu esclareci tudo para que eles não possam disputar comigo de qualquer forma. Eu os faço 
dizer: "Nós perdemos. Perdemos na Idade do Velho Testamento do estágio de formação e na 
realidade religiosa no estágio de crescimento." Embora os comunistas neguem a existência do 
mundo espiritual, os antepassados comunistas no mundo espiritual têm vindo e testificado 
sobre o fato que o mundo espiritual está unido. Como, então, os comunistas puderam se 
agarrar à realidade religiosa do mundo democrático e agirem como seu rei? 
 
Levantem suas mãos se vocês são filhos abençoados. Levantem-se. Todos conhecem isto. 
Eles têm parte com seus pais e suas mães. Vocês são aqueles que representam a conexão do 
sangue e carne de seus pais e suas mães no recipiente côncavo fervente do mesmo amor. Isto 
não é suas mães ou seus pais. 
 
Vocês precisam saber que é uma tradição herdar a linhagem de sangue de Deus. As pessoas 
que são reis, e na sequência a democracia dos Estados Unidos, outros ismos, e assim por 
diante, todos devem ser quebrados. Centrando na segunda geração, os pais, avôs e as realezas 
estão sendo educados com este livro nas sessões de Hoon Dok Hae das famílias abençoadas.  
 
Uma vez que você herde a tradição do padrão das famílias Hoon Dok, o universo inteiro virá 
para dentro da realidade da família real do Reino Celeste de uma única vez. Eu fiz esse 
manual. De quem é este manual? Entre vocês, e entre suas mães e seus pais, há aqueles que 
bebem, fumam, têm casos e fazem todos os tipos de coisas, não há? Há também aqueles que 
vendem sua sexualidade. Como essas pessoas podem ser salvas? 
 
Vocês têm sido educados com este livro, e têm se tornado uma unidade com suas mães e seus 
pais, e começaram no mesmo lugar com eles, porque vocês herdaram a linhagem de sangue de 
Deus no mesmo lugar.  
 
Por esta razão, vocês podem subir para a posição de seus pais. Vocês podem se colocar nessa 
posição no lugar de seus pais. Até agora, vocês têm sido os escravos de suas mães e seus pais, 
mas com este livro, vocês se tornarão os donos. Se suas mães e seus pais não podem fazê-lo, 
ainda restará a segunda geração, e cada família da segunda geração no mundo pode estar 
colocada em nosso abraço e ser educada. 



28 
 

Quando a educação ocorre a partir do rei da terceira geração, todas as coisas serão 
automaticamente unificadas 
 
Até agora a desunião de mãe e pai, e a vontade do mundo democrático, através da união de 
filhos e filhas, e centrado neste livro, automaticamente serão unificados quando a educação 
ocorrer a partir do rei até a terceira geração. Esta será a realidade liberada da segunda geração. 
Vocês precisam saber que, mesmo desconhecido por vocês, o mundo não está morrendo, mas 
ao invés está sendo reavivado. Vocês serão liberados por este fundamento que está sendo 
reavivado? 
 
Até mesmo alguns entre a segunda geração caíram e fizeram todos os tipos de coisas. Eles 
tiveram casos e fizeram todos os tipos de coisas. Mas este é o livro que pode salvar até mesmo 
essas pessoas. Este é o livro da realeza da liberação de todas as pessoas, e uma vez que você 
saia para o mundo com este livro, os cidadãos do lugar para onde você for não podem evitar a 
não ser, tornarem-se os cidadãos do Reino Celeste. Todos devem memorizar este livro e viver 
de acordo com suas palavras. Suas palavras são as leis que todos devem cumprir, e eles 
deveriam fazer isso. Isto foi feito como o livro do Reino Celeste. 
 
Quando as crianças no jardim da infância alcançam a idade de sete anos, elas entram na escola 
primária. Quando vão para a escola primária, elas sabem se suas mães e pais são bons ou 
ruins. As crianças, que são os frutos do amor de suas mães e pais, dirão: "Nossas mães e pais 
estão errados. Eles deveriam me ouvir!" Se as coisas não são feitas como elas têm sido 
ensinadas, as crianças dirão: "Porque as coisas não são feitas como os livros dizem? Vocês 
estiveram me ensinando mentiras?" 
 
Isto é para vocês estabelecerem esta tradição com total autoridade. A segunda geração 
coreana, a segunda geração abençoada dos cidadãos americanos, os pais das nações que 
imigraram não são os verdadeiros pais, e assim, a segunda geração que nasceu aqui são todos 
irmãos e irmãs centrados na mesma linhagem de sangue.  
 
As palavras ensinadas pelo Rev. Moon não podem ser negadas. Elas são a verdade entre todas 
as verdades. Elas são a verdade central. Elas são o núcleo, e mesmo entre todos os núcleos, 
elas são a verdade núcleo central. A origem da vida e morte é o amor verdadeiro absoluto 
centrado no amor de Deus e dos Verdadeiros Pais. 
 
Não há nada que odeie o amor verdadeiro. Os olhos foram feitos para ver por causa do amor 
verdadeiro, o nariz cheira, a boca se alimenta, os ouvidos ouvem, e até mesmo as mãos e pés 
foram feitos para o amor verdadeiro. Através da linhagem de sangue do amor falso, os olhos, 
os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, os pés e as cinco víceras e as seis entranhas foram todos 
divididos. A humanidade tornou-se seres inúteis condenados a extinção. Entretanto, eles 
devem ser educados dentro de seis meses. Mesmo quando estão no jardim da infância, eles 
devem memorizar o livro em benefício da mãe. Até que entrem na escola primária, este livro, 
o Pyung Hwa Shin Gyeong já estará publicado.  
 
Portanto, esta é a Copa da Paz bola redonda, é a Copa da Paz, e não a bola redonda que é o 
centro. O que a Copa da Paz representa é Deus está reafirmando a Copa da Paz, a mãe. Ela 
representa a ética sexual absoluta. O dono do sexo mudará. Os frutos dos donos deste livro do 
sexo são a segunda geração, e eles também podem cair.  
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Seguindo a tradição de suas mães e pais, eles também têm sido contaminados, e por isso eles 
precisam ser educados de modo que, mesmo se tenham experimentado casos e feito todos os 
tipos de coisas, eles possam abandonar tudo e serem reabençoados. 
 
Este livro é o Pyung Hwa Shin Gyeong, Famílias Verdadeiras, Portal para o Céu, vocês não 
podem fazê-lo sem este livro. Estes livros se original do Cheon Seong Gyeong. Este livro tem 
que ser publicado. O Juramento da Família também foi publicado, e o juramento da família 
conduz para o Cheon Seong Gyeong, e o Cheon Seong Gyeong é a Escritura Mundial. Estes 
são os livros que podem corrigir o caos na sociedade, e devem corrigir as teorias comunistas e 
as falhas do mundo democrático, e a Turnê para o Estabelecimento da ONU Pacífica dos 
Verdadeiros Pais foi realizada em junho. 
 
A Coroação do Rei e Rainha da Paz, e a Cerimônia de Bodas de Ouro de Matrimônio e o que 
vem a seguir é a Cerimônia Comemorativa do Aniversário da Fundação da Associação. A 
Associação também mudou. Ela deu origem à Associação das Famílias. A Cerimônia 
Comemorativa do 55° Aniversário da Fundação da Associação do Espírito Santo para a 
Unificação do Cristianismo Mundial será realizada junto criando o número 110. Sendo que o 
dobro de 55 anos resulta em 110 anos, e este é o número que vai além de 100 anos, isto torna 
possível que os portões fiquem abertos por bilhões de anos.  
 
Pyung Hwa Shin Gyeong é um Texto para o Hoon Dok Hae Familiar 
 
Vocês sabem porque estabeleci algo como o Ssang-hap Shib-seung Il? [Platéia responde: "O 
pai estabeleceu em 2004, quando estava em Yeosu." "O Cheon Seong Gyeong está aqui. Este 
livro intitulado Família Verdadeira: Portal para o Céu está publicado em Inglês."] Bem, ele 
foi publicado em inglês, mas vocês deveriam mostrar a mesma versão que os Pais utilizam. 
Você estará em violação da lei se publicar um livro que está baseado em seu próprio 
pensamento nesta área, porque isto é tão fundamental. Este decreto é absoluto. 
 
Vocês poderiam vender este livro em seu próprio país e ficar ricos. Uma vez que 
compreendam a lógica disto, vocês ficarão ricos. Se os Estados Unidos e a União Soviética 
fazem isto melhor do que a Coreia, então os Estados Unidos e a União Soviética ficarão ricos. 
Se os dois fazem isto, então aquele que faz melhor do que o outro estará na posição de Abel e 
os dois países se unirão como Caim e Abel e regerão o mundo novamente. Isto está no texto 
original, mas não foi escrito aqui! Eu tenho dito que Pyung Hwa Shin Gyeong é um texto para 
Hoon Dok Hae. Este é um texto para o Hoon Dok Hae familiar. 
 
Uma vez que possuir este texto, você será capaz de cumprir essas coisas de acordo com seus 
propósitos. Está tudo aqui. Está tudo registrado centrando na esfera cultural cristã, mas seus 
princípios estão correlacionados também com o Budismo. A essência do livro descrevendo 
esta nação foi extraída e reunida aqui. 
 
Este é o Pyung Hwa Shin Gyeong. Este é um texto original; ele transcende a Cartilha da ONU. 
Este é o primeiro texto. Vocês podem ignorá-lo? Todas as coisas estão unificadas aqui. Ele 
abrange o número 16. Ele contém todas as denominações, a realidade comunista e o mundo 
democrático. Ele é Caim e Abel. Se você perguntar o que é Abel, a resposta é que este número 
16 é Abel. Caim pode tornar-se Abel. 
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A partir do 16, vamos para 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Qualquer coisa que você queira 
dizer referindo-se a "oito anos" está incluído em 24 anos. É possível seguir além do padrão 
familiar. Não há um ponto de origem a partir do qual você pode criticar isto, não é? Isto 
somente pode ser explicado da forma como o Rev. Moon explica. Como você pode explicá-lo, 
se não está na posição de um dono que tenha cumprido isto? Eu sou o único que pode explicá-
lo. Isso não está certo? Esse é o motivo pelo qual o livro é tão caro. Ele foi publicado na 
Coreia. Na área de publicação de livros, a Coreia é capaz de fazer tão bem quanto o Japão na 
Ásia, e também é capaz de fazer ao menos tão bem como os Estados Unidos. Não há nenhuma 
necessidade de publicar no Japão ou nos Estados Unidos. 
 
O texto original da autobiografia do Pai foi publicado na Coreia. Agora precisamos publicar 
esse texto original nos Estados Unidos e Japão. Se ela é fornecida para 43 países em três 
idiomas – inglês, japonês e coreano – antes do fim da próxima turnê, não haverá nenhum país 
que não estará ciente disto. Se seguirmos até essa extensão, eles serão capazes de se tornarem 
cidadãos do Reino do Céu. O Cheon Seong Gyeong já está em 43 países. Ele pode ser 
encontrado em livrarias, assim, as pessoas podem estudá-lo a qualquer momento que queiram. 
 
É possível para a mãe e o pai em cada lar em cada vizinhança ensinar seu conteúdo, assim, as 
mães e os pais não têm escolha, a não ser obter este livro. Além disso, as escolas elementares, 
as escolas de ensino médio e as faculdades não terão escolha, a não ser ensinar isto. As mães 
precisam fazer com que as coisas que têm sido ensinadas erroneamente sejam ensinadas 
corretamente. Pais e mães devem fazer isto. Isto não é o que o Pai está fazendo agora? Não há 
ninguém mais. O Pai fará isto por todo o caminho até o fim. 
 
Vocês já se tornaram filhos e filhas de Deus? Porque ainda não se tornaram, vocês precisam 
obter material educativo. Se você não tem um manual, como saberá o que fazer quando 
chegar a hora de ir para o mundo espiritual? Sem um manual consistindo das palavras do Pai 
que podem representar a constituição do Reino Celeste e as leis que governam a vida 
cotidiana, você não será capaz de tornar-se um cidadão do Reino Celeste, não é? Eu vim com 
o papel dos Verdadeiros Pais, assim, preciso cumprir a responsabilidade dos Verdadeiros Pais 
e inspirar a ONU para equilibrar o mundo democrático e o mundo comunista a fim de firmar 
uma base para o estabelecimento da paz e do Reino. 
 
Para Ser um Cidadão do Reino, Você Deve Falar o Idioma do Reino 
 
Já passamos 1º de junho. Foi em 1º de junho que a arca de Noé repousou em terra. Isto foi no 
“Coex”. "Co" traz a mente "conveniente." Então o que é "ex"? "Ex" é o oposto de "oh." A 
palavra em inglês para "bul-pyeon" é "inconveniente," não é? Isto significa inconveniente 
para a família. Esse é o motivo pelo qual um grupo aparece para trazer correção. Isto é "in" 
"conveniente." Acrescentando o "in" cria a forma negativa, e isto é verdade. Na palavra 
"Conveniente", "Co" está no "conveniente", então tudo está ali. 
 
Qual é a palavra em inglês para "bul-pyeon"? Qual é a palavra para "pyul-li"? [Uma voz da 
platéia responde: "A palavra para 'pyul-li' é 'conveniente'"] Então é "inconveniente." [A voz 
da platéia: 'Sim, a palavra para 'bul-pyeon' é 'inconveniente.'"] Então "inconveniente" e 
"conveniente" são uma unidade. Isto deveria ser "ex-conveniente." Porque foi decidido dizer 
"inconveniente"? Esta não é uma referência para interno e externo? Isto não é Caim-Abel? 
Mesmo as próprias letras do inglês não podem ser negadas. Este é o princípio de Caim e Abel. 
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Quando estava estudando Inglês, eu disse para mim mesmo: "Uau! Este idioma é realmente 
para os mais rudes dos servos”. Uma pessoa se dirige para sua mãe como "você". Uma mulher 
se referirá à sua mãe como "ela" e ao seu esposo como "ele" É "ele" e "ela". Um rei é "ele" e 
seu súdito também é "ele". Não há nenhum lugar para Caim e Abel. Não há nada mais. Não 
há nenhum ideal de paz na América. O que há? Vocês podem responder isso? Estudar ingles 
me convenceu. Eu disse para mim mesmo: "Isto é realmente fraude." 
 
Ka, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, cha, ka, ta, pa ha! Este alfabeto faz tudo. Ele pode descrever 
qualquer texto, qualquer palavra, qualquer ação. Este alfabeto pode ser utilizado para 
pronunciar qualquer idioma. Ele é o antepassado de um mundo de cultura incrível. Olhem 
para os coreanos.  
 
Quando americanos, japoneses, e outras nacionalidades saem para testemunhar, os coreanos 
são os únicos que conseguem os melhores resultados. Porque é assim? Se um coreano vai para 
uma área que fala espanhol, ele fala e espanhol. Um coreano pode falar se referindo a um 
livro, e ele pronunciará as palavras corretamente. Ele ouve uma palavra durante a manhã, e 
pode utilizá-la em uma conversa nessa tarde. Assim é quão conveniente ele é.  
 
Assim, mesmo se houver cinco advérbios e adjetivos – mesmo se houver mais de doze – um 
coreano é esperto o suficiente para distinguir entre eles e utilizá-los. Ninguém pode competir 
com os coreanos em inteligência. Esse é o motivo pelo qual os coreanos compreendem o 
mundo espiritual. Os coreanos descobriram sobre o mundo espiritual, mesmo estando ainda 
aqui. O idioma deles começou no mundo espiritual. Quem foi o primeiro dono que pôde ouvir 
o idioma que começou desta maneira? Só poderia ter sido Deus. 
 
Isto não aconteceria se Deus estivesse em uma posição na qual fosse possível para Ele, não 
agir através dos objetos que Ele criou. Não teríamos nenhuma necessidade desse Deus. Ele 
estaria colocando a Si mesmo em uma posição irracional, mesmo em termos da lógica. Não 
importa qual idioma os seres humanos utilizam, Deus compreende cada palavra, assim, não 
existe nenhuma palavra que não possa ser expressa por escrito. O país da Coreia possui esse 
idioma. 
 
Na Coreia, Deus é referenciado como "hana nim" (significando "o único"). Isto não tem 
nenhum outro conceito. Vocês se referem a Ele como "Deus." Alguns dizem "Deus," outros 
dizem "Alá", e assim por diante. Com relação ao Salvador também, pode haver somente um 
conceito. Não há dois. Pode haver centenas de conceitos na existência, mas esse é o motivo 
pelo qual as pessoas assumem o único Salvador e complicam as coisas criando fraudes. 
 
Por muito tempo, eu tenho falado para vocês na América estudarem coreano, então porque 
vocês não têm feito isso? Viemos por todo este caminho, e vocês esperam que eu fale em 
inglês? Eu poderia falar em um inglês quebrado, e vocês me entenderiam e teríamos boa 
comunicação.  
 
Mas eu não farei isso. Eu não devo fazê-lo. Se eu fosse falar em inglês, minha língua ficaria 
dura. Mesmo quando sei o que dizer, eu evito falar fechando minha boca e mordendo minha 
língua. Se eu fosse falar em inglês, ambos seríamos destruídos. Ambos seríamos expulsos. 
Um cidadão que não fala o idioma de seu país não pode ser um cidadão. 
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A Segunda Geração são Líderes do Hoon Dok Hae Familiar 
 
Todos vocês deveriam ir para a escola e participar do jardim da infância, escola elementar, 
escola média e colégio na Coreia. Esse é o caminho mais rápido. Um ano em um jardim da 
infância coreano, seis anos na escola elementar e seis anos na escola média somam 13 anos. 
Se você se gradua do colégio e compreende isto, então você sabe tudo sobre o mundo. Em 13 
anos, você saberá tudo. Depois disso, pode haver a universidade e a escola de graduação. Para 
concluir um programa de doutorado na esfera Abel centrando em Caim e Abel, uma pessoa 
deveria ser capaz de se referir a livros de oito países. Sem essa capacidade, uma pessoa não 
pode entrar no programa de doutorado na Universidade de Harvard. 
 
Nosso filho Hyung Jin queria ir para lá, assim, ele aprendeu oito idiomas e agora pode ler 
livros nesses idiomas. Por isso, não o desrespeitem. Assim é quanto ele estudou. Ele queria 
fazer as coisas que seu irmão mais velho pretendia fazer, e assim, ele fixou sua mente e por 
sete anos seguiu através de todos os tipos de coisas. Ele viveu na China por quatro meses. Ele 
dominou o chinês. Ele é um filho que em oito meses pode aprender oito idiomas. 
 
Até mesmo as crianças, quando estão por volta dos 8 meses de idade, ou antes de alcançar um 
ano de idade, são capazes de compreender a maioria do que sua mãe e seu pai dizem, não é? 
Isto não exige delas nem mesmo três anos. Em dois anos e meio, elas podem se comunicar no 
idioma de seu país. Até que elas tenham três anos, já possuem completa capacidade de 
comunicação. Começando no jardim de infância na América, o idioma de um país – um 
idioma específico – deve ser aprendido. Uma pessoa que não conhece seu idioma materno não 
será capaz de entrar no céu. 
 
Assim, vocês precisam publicar este livro no texto original como é lido pelos Pais. Isto é o 
que durará por milhares ou mesmo dezenas de milhares de anos. No futuro, isto deveria ser 
impresso em papel feito com diamantes, feito com ouro e platina. Este livro estabelece um 
padrão; ele é comparável com a barra de um metro que está guardada no Louvre. O Louvre é 
um museu na França que contém os padrões de todas as unidades de medidas.  
 
Quando eu vi isto, perguntei para mim mesmo: "Porque isto está aqui, e não na Inglaterra ou 
nos Estados Unidos?" O Louvre... Quando você diz "louvre," – quando você diz "bul", isto 
significa "iniciar." A França iniciou isto. Eles criaram um mundo cultural, decoraram ele com 
flores e estão utilizando isto para ganhar dinheiro. 
 
Eu tenho dito que a Alemanha era o vigia da montanha mais alta da Europa. Quando eu fui no 
teleférico na Alemanha e alcancei o cume, pude olhar para baixo na área montanhosa da 
Europa. Eu disse: "Então, este é o motivo que a Alemanha é Alemanha!" Eles estavam 
vivendo nas montanhas, mas a realeza da família de Abel foi criada. Então eles saíram das 
montanhas para tomar as coisas para eles mesmos. A Inglaterra fez a pesquisa, e a Alemanha 
tomou todos os trabalhos de estudo da Inglaterra e agiu como bandidos da montanha. Eles 
foram para as montanhas; soldados alemães foram para o cume da montanha – acima dos 
monastérios – levando suas pesquisas e as utilizaram para unificar a Europa. 
 
Assim é como a história se transformou. Como eu sei que as coisas estão conectadas desta 
maneira? O Céu tem me ensinado. O tempo chegou, e é agora o tempo do atendimento. Para 
que eu resolva estas questões, eu também preciso conhecer tudo sobre Caim.  
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Como uma pessoa pode se tornar Abel sem ter conhecimento sobre o mundo Caim? Abel 
necessita ter informação para que Caim possa se inclinar diante de Abel e atender Abel no 
lugar de Deus e dos Pais. 
 
A América não atendeu ao Rev. Moon por 34 anos, e assim, está agora declinando. Eu até 
mesmo fui tão longe para arrumar isto para que o Terceiro Israel pudesse herdar a nação de 
Israel e conectá-la com a Era do Quarto Adão. Vocês irão boicotar isso e viver de acordo com 
seu próprio pensamento? Muitos da Segunda Geração estão aqui. Quem fez isto desta forma? 
Ninguém foi capaz de fazer isto até agora. Isto tudo é obra de apenas uma pessoa. 
 
Quando considero desta forma, não fico preocupado. Embora esteja deixando a América, eu 
criei o manual. Este é um manual para mães, e este o é seu manual. Se a mãe não faz certo e 
comete um erro, então vocês deveriam ser capazes de dizer: "Mãe, você precisa se arrepender. 
Vocês não podem ser salvos a menos que recebam minha bênção novamente." Um manual 
que permitirá que vocês abençoem suas mães novamente, assim, vocês são apenas aqueles 
que podem se tornar os antepassados do Hoon Dok Hae. A segunda geração se tornará os 
líderes centrais das famílias. Se eles não se tornam, então ninguém será capaz de fazê-lo. 
 
Ensinem o Livro Através de Suas Ações 
 
Vocês têm o livro, então o ensinem através de suas ações. Este é o único manual, assim, vocês 
precisam se arrepender? (Paltéia: "Nós precisamos.") Todos vocês que estão ao menos com 
treze anos podem fazer isto. O número 13 é importante. Treze é o centro que é capaz de 
representar os doze discípulos. 
 
Treze é o melhor número. Treze é bom, e 12 também é bom. Doze representa os 12 
discípulos. A América precisa de doze discípulos; ela precisa de 70 anciãos e 120 fiéis. Então 
ela precisa de 360 clãs. Esse é o motivo pelo qual a Coreia conecta os 286 nomes de família. 
Então vocês podem ir a qualquer país do mundo, centrando na cidade. O prefeito cuida das 
responsabilidades de sua posição na cidade, então vocês podem ir para a cidade e ser 
responsáveis pelo Hoon Dok Hae. Há estas muitas famílias abençoadas na América, e agora 
há um manual que vocês podem usar para educar as pessoas por todo o mundo centrando na 
cidade. 
 
A Segunda Geração das famílias abençoadas será responsável por cada cidade do mundo. Eles 
levarão este livro e farão o que os Pais não têm sido capazes de fazer. Um livro foi criado, e 
neste fundamento, podemos até mesmo restaurar aqueles que cometeram pecado após receber 
a bênção, transformando-os completamente em cidadãos do Reino do Céu. Assim, vocês 
serão o centro de suas vidas acerca disto, ou não? 
 
Vocês devem viver tal como este livro ensina. Vocês poderiam ser castrados a qualquer 
momento. Não há nenhum outro mundo que seja habitável. Vocês devem ser capazes de ter 
este livro, estabelecer o fundamento para as igrejas Hoon Dok e realizar seu conteúdo. Este 
livro provê a primeira página de toda dissertação de doutorado. Os livros do mundo satânico, 
embora escritos por estudiosos altamente educados, irão passar. Assim é quão precioso é este 
livro. Vocês valorizarão mais o seu dinheiro? Seria muito, demandar toda a terra na América 
em pagamento por isto? Este livro moverá até mesmo o planeta Terra. Toda a humanidade se 
moverá para a realidade deste livro. 
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Agora, eu educarei as pessoas com este livro. Não há ninguém entre os coreanos que não seja 
uma família abençoada. Aqueles que são famílias abençoadas devem pegar este livro e educar 
a segunda geração de acordo com seu conteúdo. Quando esses filhos e filhas educam suas 
mães, e se tornam patriotas, os filhos e filhas filiais, e mulheres fiéis fazendo dezenas e 
centenas de vezes mais trabalho do que suas mães, então o portal se abrirá para a posição 
onde vocês podem herdar o Reino Celeste e até mesmo reger sobre a realeza. Assim, quem se 
desviaria do caminho que é ensinado por este livro? Não haverá uma única pessoa que falhará 
em se tornar um cidadão da nação da realeza da liberdade celeste e liberação completa. Todas 
as pátrias se tornarão uma única pátria, e assim, esta será uma única linhagem e um único 
parentesco. Adju! 
 
Todas as Propriedades de Sete Gerações de Antepassados Não São Suficientes para 
Comprar Este Único Livro 
 
Os setenta membros da segunda geração aqui, vocês entendem? [Sim] Temos os rostos de 
todas as raças aqui. Eu vejo rostos esquálidos, rostos que parecem com pessoas da Máfia, 
rostos que parecem da Yakuza, e rostos que parecem criminosos. Mulheres sequestradas e 
vendidas para a Máfia, Yakuza, e gangues abriram suas áreas triangulares e ofereceram a si 
mesmas, permitindo que esses homens tivessem sexo com elas livremente. Mesmo se os 
homens fossem velhos o suficiente para ser seus avôs ou pais, elas nem pensavam nisso. 
Como os seres humanos podem fazer isso? Isto não acontece nem mesmo no mundo animal. 
Nem mesmo entre os insetos. Se alguém pensa ao contrário, pode falar. Estas pessoas não têm 
nenhuma razão para virem diante de mim e fazer todos os tipos de críticas contra a Igreja de 
Unificação. 
 
Isto tem sido tratado com tanto desprezo. Até agora, não vendemos isto como um manual. Por 
essa razão, não o ensinamos até agora. O Princípio foi ensinado pela exposição baseada no 
texto do Princípio Divino, mas mais recentemente temos ensinado como Deus é na realidade. 
Isto é a sexualidade absoluta, amor absoluto e maternidade absoluta de Deus. O que é vida, 
amor e o palácio real absoluto? Côncavo e convexo, o palácio dos pais, o palácio do rei – 
neste fundamento absoluto os antepassados aparecerão. 
 
Isto não deve estar comprometido com a queda. Deus é mais quente do que 53 graus. Vocês 
estão entre 36 e 37 graus. Vocês não sabem quando ficam com 37 graus, mas Deus fez todos 
os ajustes para vocês. Então 53 graus, 73 graus e até mesmo 81 graus não permitem a 
existência. Isto é nove vezes nove, oitenta e um. Este é o calor que está com o convexo e o 
côncavo. Uma mulher que recusa viver com seu legítimo esposo, mesmo se ele for 
fisicamente deficiente, nem mesmo será capaz de ser uma imitação de um cidadão do Reino 
Celeste. Até mesmo se um rei tomá-la como sua esposa, ela perderá seu caminho e não será 
capaz de entrar no Reino do Céu. Ela terá que desaparecer. Uma pessoa que morre sem um 
parceiro, desaparecerá.  
 
Se tanto o homem como a mulher tem braços deformados, o céu proverá para sua subsistência 
quando se casam e vivem juntos. O Céu iria querer que eles tivessem alegria juntos. Na 
vizinhança onde eu vivia, havia um esposo e uma esposa que tinham ambos deformidades 
físicas. A esposa não podia usar as pernas ou endireitar suas costas, embora ela tivesse um 
belo rosto com olhos, orelhas e nariz bem formados. O esposo tinha uma deficiência da fala, e 
não tinha pleno uso de suas mãos e pés. Era difícil para ele até mesmo se sentar. 
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Este casal, que tinha sido conduzido pela esposa, morreu junto quando estavam vindo para 
visitar a casa da minha família. Eu tentei encontrar um bom local para a sepultura deles e 
enterrar seus corpos. Era novembro, antes da primeira nevasca. Quando estavam fazendo seu 
caminho para nossa casa, eles sentaram para comer seu almoço sob um pinheiro, onde o sol 
forneceria um pouco de calor ao entardecer. Eles compartilharam a refeição, e abraçaram um 
ao outro. Então eles adormeceram e passaram para o outro mundo dessa forma. 
 
Eu arrumei todas estas coisas na história – todas as coisas que os antepassados fizeram errado 
– e cheguei até aqui a fim de dar a vocês esta bênção. Eu estou dando a vocês este manual. 
Vocês podem criar um manual sem conhecer o assunto em questão? Eu obtive vitória em cada 
aspecto e recebi o reconhecimento formal de Satanás, e Deus me ensinou. Eu me tornei o 
filho formalmente reconhecido por Deus, então o filho e Deus se tornaram uma unidade. Até 
mesmo Satanás disse: "Isso está correto", então o mundo satânico desaparecerá e Deus se 
tornará o centro. 
 
Eu passei a saber tudo, incluindo como Adão e Eva poderiam se tornar uma unidade em 
atendimento a Deus, e como Adão poderia alcançar a perfeição, restaurar a vida para o 
mundo, e então restaurar Lúcifer. Então, o que eu fiz? Eu criei um manual. Lúcifer disse: "Isto 
está certo". Deus disse: "Isto está certo". Adão e Eva, que caíram, também disseram: "Isto está 
certo". É assim que isto se tornou um manual. 
 
Vocês gostariam de ter este livro, ou não? Mesmo se vocês tivessem que vender todas as 
propriedades acumuladas através de sete gerações dos seus antepassados, e fazer uma oferta 
queimando seus pertences, isso ainda não seria suficiente para receber este simples volume. 
Mesmo se todas as tribos que criaram a miríade de nações ao redor do mundo fossem oferecer 
suas vidas, isso ainda não seria suficiente. Por meio deste livro, as pessoas se tornam 
representantes do céu e recebem o direito de herança a partir dos Verdadeiros Pais. Se as 
pessoas consideram este livro menos do que um livro da escola elementar, ou uma canção que 
as crianças dançam no jardim da infância, elas podem obter estes benefícios? Elas não podem. 
Elas absolutamente não podem. 
 
Porque elas absolutamente não podem, os Pais precisam somente deixar este único volume 
após viver aqui na terra. Utilizando este livro, uma mídia de notícias pode existir, os bancos 
podem existir. O que acontecerá quando estas instituições passarem a existir centrando no 
padrão mais elevado de valor que jamais existiu na história? A mídia e os bancos são como os 
ossos e a carne da política do mundo tipo Caim. Os bancos são os ossos, e a carne é a mídia. 
Não há nada que não possa ser abrangido e ensinado utilizando a filosofia da Igreja de 
Unificação. 
 
O Túnel Coreia-Japão Abrirá um Caminho para Todas as Nações 
 
Por algum tempo até agora, a União Soviética e a China foram desarraigadas e estiveram 
flutuando no ar, mas agora eles estão tentando retornar ao comunismo. Se isso acontece, o 
Estreito de Bering será retomado. Eu iniciei O Projeto Estreito de Bering oito anos atrás, dez 
anos atrás. O que restou disto? O Japão está bloqueando o projeto do Túnel Coreia-Japão. 
Assim, a esfera religiosa assumiu a responsabilidade e anunciou publicamente os projetos 
Túnel Coreia-Japão e Estreito de Bering. 
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Façam as preparações e cavem o Túnel Coreia-Japão. O que acontecerá se o Japão decide não 
construir este túnel? Tsushima será a ilha de substituição. Um túnel pode ser construído para 
Tsushima a qualquer hora. Tsushima é um município de Nagasaki no Japão. Uma vez que este 
túnel esteja lá, o Japão automaticamente abrirá suas portas. A partir desse ponto, a porta estará 
aberta para Hiroshima, Osaka, Nagoya e Kyoto. Uma vez que Kyoto tem sido aberta, Tóquio 
seguirá e a entrada para o governo estará aberta. 
 
Mesmo se o preço for tudo o que você possui, ou até mesmo toda a terra no Japão, ter este 
túnel construído valerá o custo. Uma vez que o Túnel Coreia-Japão esteja construído, ele 
conectará a Coreia ao Oceano Pacífico. Eu devo me tornar rei centrando no Pacífico, assim, 
uma vez que o túnel tenha sido construído, será possível ir livremente do continente a partir 
da China para o Havaí, como se estivesse viajando em terra. 
 
O Havaí forma uma fronteira na esfera oceânica, porque ele está exatamente a 23 graus de 
latitude norte. Eu conectei Norte e Sul para que possamos ir para qualquer lugar pelo caminho 
do Havaí. Isto significa que o caminho está aberto para irmos para qualquer país do mundo. 
Seremos capazes de viajar para qualquer país pelo caminho do Estreito de Bering ou pelo 
Havaí. Centrando em um campo de golfe, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não serão um 
problema, e nem mesmo a União Soviética se tornará o rei dos campos de golfe. 
 
Centrando no Monte Paekdu, há o Lago Cheonji. Então há o Monte Kumgang. O Monte 
Kumgang pode ser comparado a qualquer dos mais belos cenários do mundo, e é chamado de 
Montanha Diamante. A maior de todas as mulheres deve nascer na Coreia. Três mil mulheres 
da côrte da China visitarão o Monte Kumgang. Elas terão que atravessar o Monte Kumgang. 
O Monte Paektu é masculino, e o Monte Halla é feminino. 
 
Toda esta história será resolvida, centrando na terra da Coreia. Então, se a pátria da Coreia é 
liberada, o povo coreano pode recusar isto? Todos devem concordar que os ensinamentos do 
Rev. Moon estão corretos. Não pode haver alguém dizendo: "Não". Uma vez que as pessoas 
começam a ouvir o que o Rev. Moon ensina, ninguém será capaz de negá-lo. 
 
Tudo está incluído, centrando em um raciocínio anticomunista capaz de conectar comunismo 
e democracia, assim, uma vez que isto comece a mudar, ele seguirá muito rapidamente. Uma 
vez que sejamos capazes de nos colocar em linha reta, o que acontecerá? A Coreia se tornará 
um reino do helicóptero. Trabalharemos para salvar a América e salvar o mundo. Toda a 
história humana vive dentro do contexto dos 4.300 anos de história da Coreia. 
 
Agora mesmo, a China está dizendo: "Consiga a liberdade de Koguryo!" Quando eu entrar lá 
e unir o mundo, farei isto colocando a China e União Soviética na linha de frente – isto é, se 
as coisas não funcionarem nos Estados Unidos. China e União Soviética dirão: "Oh, essa 
realidade religiosa! A religião certamente desaparecerá. Não continuem se agarrando em 
países que estão destinados a desaparecer, uma vez que a religião perde seu poder. Sua única 
escolha é a ditadura do comunismo baseado ideologicamente. Assim, vamos unir o mundo 
nos movendo para a esquerda. O Rev. Moon tem um indivíduo esquerdista como parceiro, 
uma família esquerdista como parceira, e um mundo esquerdista como parceiro, assim, 
receberemos e traremos vocês aqui. Venham para o nosso mundo, e vocês serão capazes de 
fazer mais do que puderam fazer no mundo democrático. Por isso vamos receber e trazer 
vocês aqui". 
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Os esquimós vivem no meio do gelo na região Ártica. Estes esquimós representam a letra 
"M", representando o país-mãe, o país natal de Deus! O país natal de Deus não pode ser 
qualquer outro lugar além da Coreia. Somente a Coreia pode servir como o país-mãe absoluto 
e a terra natal. A Coreia tem apenas um Deus. A única nação que permanecerá será a nação 
que sempre tiver acreditado e servido a um único mestre. 
 
O Rev. Moon, agindo em benefício de Deus, construiu um único Reino e colocou as coisas 
em ordem, e conseguiu chegar tão longe. A linhagem da unificação que ele está edificando e o 
Reino que ele apóia são os desejos do Reino de Deus. Deus é livre para operar em qualquer 
lugar na terra ou no céu. Não há nada que Ele não possa subjugar, nada que Ele não possa 
fazer. Assim, este se torna o Reino do Céu liberado na Terra e no Céu. Vocês também podem 
trabalhar em benefício de Deus. 
 
Dez é o Retorno para o Início 
 
Seria bom se eu pudesse falar em inglês, mas eu cometo muitos erros quando começo a falar 
rapidamente. Im-POR-tante. A pronúncia precisa ter picos e vales. Pessoas que negligenciam 
os picos pronunciam o inglês incorretamente. Quando elas colocam a mesma ênfase em cada 
sílaba, ninguém pode entender. Her-DA-do. Quando você diz "DA", é aí que a montanha 
sobe. 
 
Observem isto. É isto o que acontece. Quando você conta: um, dois, três, você precisa 
começar a contar aqui. Isto forma uma circunferência, assim, quando conta, você precisa 
contar dentro e fora. Você também precisa contar isto. Um, dois. O número dois é parceiro. 
Três, quatro. O quatro também pode ser parceiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O seis 
somente pode ser um parceiro sujeito. Sete, oito, e o oito também pode ser um parceiro 
sujeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma vez que alcança o dez, 
você tem que voltar ao início, o que conduzirá ao onze, doze, treze, quatorze, quinze e 
dezesseis. O número dezesseis significa o centro. Quatro vezes quatro é dezesseis. 
 
Dezoito, dezenove, dez, onze, doze, treze. Você precisa começar com um aqui, porque se 
você segue o outro caminho, isto se torna vinte e um. O número dez leva você de volta para o 
início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Dizemos onze, então ele 
continua com doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. É importante que quatro números 
quatro formem dezesseis. O número dezesseis é importante. Dezesseis, dezessete, dezoito. 
Dezoito é importante. Então vai para dezenove, vinte e vinte e um. Quando chega ao vinte e 
um, você tem um círculo completo, então vocês chegam a esse ponto e alcançam unidade.  O 
número dez se torna uma unidade, e o doze se torna uma unidade. 
 
Então no jogo no ocidente, o objetivo é acrescentar cartas para alcançar vinte e um pontos, 
mas uma pessoa não pode ir além do vinte e um. Mas deveria ir para o doze. Não deveria 
haver nada a partir do treze ao vinte e um. Porque não? Não há mais do que doze tribos. Não 
havia treze tribos, vocês sabem.  
 
A razão é que, pelo pensamento coreano, há masculino e feminino em todas as coisas. Há 
masculino e feminino para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Masculino 
e feminino no número dez formam o vinte, mas vinte e um é um número estranho que não 
representa masculino e feminino. 
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Assim, nas cartas no ocidente e o Hwatu (Hanafuda) 9 no oriente, há dez meses. Há somente 
dez meses. Qual é o primeiro entre os dez meses? O primeiro é garça, e então vem o falcão. O 
terceiro é a flor de cerejeira. Abril é ébano, Maio é orquídea, Junho é peônia, Julho é o Trevo 
japonês. Então Agosto é a lua cheia, e o que é Setembro? O crisântemo. Outubro é o veado. 
Quando ele vem para saltar, o veado é campeão. 
 
No ocidente, é um dois, um dois, um dois! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 
dez, onze e então doze. Porque o ocidente é mais externo, somente pode haver números 
correspondentes a dez, por isso existe o doze. No sistema métrico, há o dez, e em polegadas 
há o doze. 
 
Certo! O museu Louvre. O que significa "Louvre"? Este é um museu que pega trapos e 
qualquer outra coisa de todas as partes do mundo que sejam consideradas como dignas de 
serem lembradas e coloca estas coisas em exposição. A França tem tudo que pode ser 
considerado como sendo fundamental no mundo. 
 
E se você quer vestir boas roupas, deve ir para a Itália. Na Itália, uma pessoa tem que ir aqui e 
ali, e continuar a mudar seu guarda-roupa durante o ano todo. A Itália muda de roupas de 
acordo com a situação. E o que é que permite que Roma mude de roupas? Houve uma 
tentativa de criar roupas para o período do Reino Cristão em Roma, mas eles não 
compreendiam quem era Jesus. Eles não sabiam se ele era um Jesus branco, Jesus amarelo, ou 
Jesus negro. Jesus não é um Jesus branco. Ele é um Jesus amarelo. 
 
Pessoas brancas são como os ossos e elas escalam altas montanhas e se tornam caçadoras. 
Pessoas amarelas são como a carne, de modo que se tornaram agricultores e cultivaram os 
campos. Então o que vem a seguir? Não é o mundo oceânico? A partir do mundo da 
montanha para o mundo dos rios, e então a Idade Pan-Pacífico. Adão caiu, e Jesus não pôde 
completar tudo, por isso, houve o primeiro Israel, o segundo Israel e o terceiro Israel, e estes 
passaram além dos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento e entraram na 
posição de Deus. Passamos além da terceira era e entramos na Realidade do Quarto Adão, e o 
que é isto? Isto refere-se a Idade do Estabelecimento da Realidade do Coração de Adão. Toda 
a preparação para a unificação está completa. 
 
Tornem-se a Elite Unida da Idade para Completar a Quarta Realidade Adâmica 
 
Devemos criar a ONU tipo paterna através da unidade de Caim e Abel. A ONU Abel, 
representando o irmãos mais velho, Deus, e os pais, deve ser apoiada pela ONU Caim. Se 
fracassarmos em atravessar este processo, não seremos capazes de restaurar a pátria ideal 
original. Isso é lógico. Vocês podem vir com uma teoria que pode provar o oposto? 
 
Se apenas a América, a ONU, e o mundo tivessem se unido e me seguido por ao menos três 
anos, o mundo já teria sido unificado. Eu construí um fundamento suficiente para isto 
acontecer. Estou dizendo a vocês que já preparei um lugar para pousar. Eu vou retificar todas 
as perversões do mundo satânico. Por isto eu devo realizar as reuniões de Hoon Dok com a 
Segunda Geração. Este é o material para a educação familiar.  
                                                           
9 Nota do tradutor – Hanafuda (em japonês: , em português: "Cartas de Flores") é um jogo de cartas. As 
cartas têm imagens de flores, cada uma representando os meses do ano com flores, animais e objetos diferentes. 
Hwatu (화투), é o nome dada a um baralho utilizado na Coreia baseado no Hanafuda. (fonte: Wikipédia) 
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Esse é o motivo pelo qual precisamos do Partido da Família. Ele deve educar. O Partido da 
Família está envolvido em política. Como o Partido da Família pode trabalhar através do 
exército? Ao invés de trabalhar através do exército, ele deveria unificar Caim e Abel e formar 
um novo exército nessa base. Agora, como vocês irão fazer isso? Vocês devem se tornar as 
tropas de elite da Realidade do Quarto Adão na Era do Aperfeiçoamento.  
 
Após a independência da Coreia, ela tentou criar tropas de elite, mas ao invés, arruinou tudo. 
Esse é o motivo pelo qual estou agora construindo um exército mundial dando a Bênção para 
a Segunda Geração. 
 
Militares da ativa estão no lado de Satanás, mas para onde irão as pessoas que se graduaram 
no exército e retornaram para sua terra natal? Elas não podem ir para os lugares no mundo 
satânico onde podem perecer. Na idade do Reino do Quarto Adão, precisamos da polícia da 
paz, isto é, forças de defesa capazes de realizar missões de paz. Até mesmo Satanás diz: "Eu 
sei que a polícia da paz e o exército da paz são necessários". 
 
Mesmo se você criar uma força de paz e uma polícia da paz, e daí? É como dar dinheiro para 
as pessoas, que então vão para Atlantic City e o joga fora. As pessoas gostam de dinheiro e 
poder. Eu tenho enorme poder. Mas eu não posso usar o dinheiro que tenho ganhado em uma 
fantasia. As pessoas pensam que eu utilizo o dinheiro para obter poder, mas isso não é assim. 
Ao invés, eu me sacrifico e sirvo. Devemos seguir o caminho oposto. 
 
Las Vegas é uma cidade onde o dinheiro rege todas as coisas. Mas as pessoas que 
acumularam montanhas de ouro estão sendo atiradas no inferno de cabeça para baixo. O que 
vocês farão sobre isso? Precisamos corrigir isso, então, se uma pessoa é atirada no inferno de 
cabeça para baixo, a cabeça pode assumir a posição da cauda. Se não gostamos de uma cauda 
e apenas a cortamos fora, ela desaparece. Então, o que você pode fazer sobre isto? Se você a 
agarra, se você se prende a isso, pode salvá-la. Todos os portões de céu e inferno 
desaparecerão. 
 
Haverá somente um portão – o portão para o Palácio Real da Paz. O mundo ideal unificado 
chegou – a pátria e a terra natal de Deus e dos Verdadeiros Pais, assim, vocês nascem 
internamente herdando sua carne e sangue, sua pele, e até mesmo seu cabelo. Esse é o motivo 
pelo qual vocês não têm outra escolha, a não ser tornar-se uma nação celeste. O sistema 
desaparecerá; todas as coisas chegarão a um fim. Se você quer viver no fim, segure em mim. 
Isso é simples.  
 
A Era da Realidade Pacífica de Refúgio está chegando ao fim. Temos somente três anos e 
meio. Agora é julho, assim, temos três anos e cinco meses restantes. Se vocês contarem desde 
o ano de 2007, são sete anos até o ano de 2013. 
 
 
Há Somente Um Único Pico do Mundo 
 
O que quer que eu faça – seja agricultura ou qualquer outra coisa – tenho confiança que posso 
ganhar a vida. Agora que cheguei aos 90 anos, Satanás não pode me seguir. Eu preciso viver 
até 104 anos de idade antes de ter que lidar rapidamente com a separação entre o mundo 
espiritual e o céu. Eu preciso unificar o mundo espiritual e o mundo físico.  
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Com esse propósito estou direcionando os Embaixadores da Paz e os líderes religiosos da paz 
nesta terra: "Vocês criaram todas estas denominações! Agora vocês, como os antepassados 
das tribos, devem superar estas inúmeras divisões através da unidade!" Eu lanço relâmpagos 
proclamando estas coisas. Eu quero alcançar a unidade baseada na constituição da ONU, se 
possível, até mesmo em uma semana. Por causa disto, o mundo está se tornando mais 
brilhante. 
 
Eu pretendo cumprir isto até o ano 2012. O 12º ano pode se transformar em uma noite ou em 
um dia, assim, eu preciso completar tudo no período de 12 anos; então a pátria e a terra natal 
de Deus serão restauradas na era ideal da realidade liberada. Conhecendo isto, vocês estarão 
ao meu lado ou não? Vocês brancos, não sejam orgulhosos; e vocês negros, não estejam 
desencorajados. Vocês são irmãos e irmãs uns dos outros. 
 
Se vamos juntar tudo o que nossos pais e mães espalharam há milhares de anos atrás, como 
faremos isto? Deveríamos seguir todo o caminho desde o topo até a base, mudando as coisas e 
emparelhando bem todas as coisas, para que possa haver somente um pico. Se fazemos isto, 
haverá somente um pico no mundo. Aqueles que não podem se colocar neste pico, perderão o 
valor de sua existência. 
 
Algum tempo atrás alguém disse algo sobre cravar a bandeira da Igreja de Unificação no topo 
das montanhas do Himalaia. Meu braço, seu braço. O braço esquerdo é meu, e o outro braço 
também é meu. [Uma brincadeira com palavras relacionando o fato que Nepal soa como 
braço em coreano.] Las Vegas, onde é o lugar de todos os jogadores? Nevada... Terra e 
oceano! Seu oceano, meu oceano! [Outra brincadeira com as palavras. Nevada soa como a 
palavra coreana para oceano.] O centro do seu braço e do meu braço, e o centro do seu oceano 
e do meu oceano é um único, assim o mundo unificado não pode ser evitado! Adju! 
 
Deus é nosso Pai. Ele usa uma coroa e um manto real. O que Ele quer fazer com seus filhos e 
filhas recém-nascidos? Mesmo enquanto usa Seu manto real, Ele gostaria de pegá-los e levá-
los em Seus ombros. E Ele irá gostar, mesmo se eles fazem cocô ou xixi naquele momento. Se 
vocês não conseguem alcançar essa posição, vocês são perdedores. 
 
O Movimento para a Unificação de Todas as Nações 
 
Seu braço, meu braço! Suas mãos estão colocadas na direção contrária. Vocês estão sozinhos. 
Vocês não têm nenhuma linhagem, assim, não há nenhuma maneira para se conectarem ao 
mundo. Individualismo não conduzirá para nenhum outro lugar além da ruína. Assim, as 
doutrinas que insistem somente nos direitos dos esposos, ou somente nos direitos das esposas, 
ou somente nos direitos dos filhos ou nos direitos das filhas desaparecerão. O que acontecerá 
se o seu braço e o meu braço desaparecem? Deveria haver seu o braço e o meu braço, o seu 
oceano e o meu oceano – baseados na noção de Caim e Abel.  
 
O mundo não voltará para a realidade da cultura continental ou para a cultura oceânica, 
resolvendo todas as coisas sobre a base do oceano. Ele deveria colocar as ilhas nessa área 
triangular unindo os quatro e seguindo em todas as quatro direções – Norte, Sul, Leste e Oeste 
– e juntando tudo no final.  
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Digam "Nepal"! Quando eu fui para o Nepal, a terra dos picos do Himalaia, sete partidos se 
uniram para me acolher. O Havaí, o seu oceano e o meu oceano, é onde a realidade oceânica 
me acolheu. O que acontecerá quando os dois se tornam uma unidade após serem acolhidos 
na era montanhosa? 
 
Há muito tempo atrás meu era Moon Yong Myung. Naquele tempo, eu estava lidando com o 
mundo das nuvens, mas então eu vim para a terra na península e meu nome mudou para Moon 
Sun Myung. 
 
O homem chamado Moon Yong Myung lutou tão duramente entre as nuvens com dragões 
dourados, brancos e coloridos para unificar o mundo espiritual. Eu fiz isto. Vocês sabiam que 
o ouro se dissolve em ácido clorídrico? Entretanto, isto não dissolve ligas. Que metal é mais 
sólido do que ligas ou aço inoxidável? Há um metal chamado cobalto. Há cerca de 600 
milhões de toneladas deste metal escondidas na área da Ilha Ulleungdo, Ilha Dokdo, e Japão. 
 
O Japão recebeu a aprovação da ONU para estar encarregado de licenciar a extração mineral 
nesta área. A área de atividades econômicas foi determinada para ser 200 milhas náuticas. 
Então, agora o Japão abriu inscrições dizendo que estará encarregado destes depósitos 
minerais, os quais podem ser utilizados por um longo tempo. Vocês sabiam disto? O Japão se 
tornou o representante do império Asiático. No ocidente, era a Inglaterra; mas na Ásia foi o 
Japão, a nação representando o corpo da mãe. 
 
O Japão foi feito à imagem de uma mulher. Os japoneses pertencentes à realidade Budista 
reverenciam seus antepassados ao invés de Deus, mas se não me auxiliam, eles perecerão. O 
Japão juntamente com a Inglaterra deveria ter ajudado a prover recursos financeiros para 
atividades missionárias e cobrir suas despesas de sobrevivência, mas tanto a Inglaterra como o 
Japão deixaram a desejar. O Japão está à frente da Inglaterra, França e Itália na tecnologia de 
mísseis, mas este é um segredo militar. O Japão tem suficiente poder militar para disparar um 
míssil a partir do oceano que pode destruir qualquer objeto na terra.  
 
E sobre a Coreia? Na América há o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa. O 
Departamento de Estado está encarregado das políticas, e o Departamento de Defesa é 
orgulhoso de seu poder. Círculos financeiros e a mídia podem mover a realidade da vida e 
morte no mundo democrático. Advogamos a divisão de cinco ramos do poder ao invés de três. 
Baseados nesta noção, realizamos uma turnê para o estabelecimento pacífico da ONU dos 
Verdadeiros Pais em 1° de junho passado.  
 
No tempo de Noé, todas as coisas foram julgadas pelo dilúvio, e então foram ressuscitadas da 
morte. Então agora, estamos desdobrando o movimento para a unificação de todas as nações 
centrando no Havaí, o mundo do peixe [que sobreviveu ao dilúvio]. Precisamos completar o 
caminho reverso da restauração através de indenização. A ONU deveria me ouvir. Se não, as 
coisas começarão a mudar dentro de um a três anos. 
 
Se falhamos em alcançar a posição original em termos de políticas e economia em quatro 
anos, o mundo desaparecerá. Esse é o motivo pelo qual, antes dele desaparecer, eu institui o 
Dia Ssang Hab Sib Seung. Oito multiplicado por nove é setenta e dois?  
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Então nove multiplicado por nove é oitenta e um. Dez vezes dez é cem. Então deveria haver o 
número 101, mas este número não aconteceu. Isto é o porquê do mundo ser satânico. Sete 
vezes oito é cinquenta e seis! Quando uma pessoa alcança a idade de 50 a 60 anos, ela começa 
a se mover na direção da morte. Antes, a idade de 40 anos costumava ser considerada uma 
idade avançada na qual as pessoas poderiam morrer. Como a duração da vida aumentou tanto 
recentemente? Entramos no tempo quando eu posso restaurar a idade original, assim, isto é 
uma preparação para esse fato. 
 
Parece que eu viverei para alcançar os 100 anos de idade? Eu já estou com 90 anos, por isso, 
viver mais 10 anos não é um grande desafio. Eu sofri o acidente de helicóptero; e daí? Eu sei 
como me ajustar. As pessoas que atingem a idade de 90 ou 100 anos podem aprender a partir 
de mim. Eu criei o manual. Se elas o estudam, podem até mesmo viver para chegar aos 120 
anos. Vamos esperar e ver se isto acontece desta forma ou não. 
 
Pátria e Terra Natal de Deus 
 
Quem é Caim? O mundo democrático, o qual foi o primeiro a alcançar e construir um 
fundamento, é Caim. Agora, quando Abel troca de lugar com Caim, um avô pode tornar-se 
um neto, um pai pode tornar-se um filho, e um irmão mais velho pode tornar-se um irmão 
mais jovem. Assim, podemos praticar fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. 
Então, o que deveríamos fazer com a realidade Caim deste mundo? Uma pessoa que é capaz 
de exaltar Deus e os Pais, exaltando-os mais do que sua própria tribo, pertence ao Reino 
Celeste. Precisamos doar nossos tesouros nacionais e todas as taxas para o Reino do Céu, e 
então receber passaportes. Esse é o tempo quando a pátria e terra natal de Deus aparecem. 
 
Deveríamos retornar para esse lugar ou não? Eu estou dizendo estas coisas para vocês, mas se 
querem ir embora, vocês podem prosseguir e fazer isto, e podem dizer: "A partir deste dia eu 
não preciso dos Verdadeiros Pais." Entretanto, o único centro que permanece são os 
Verdadeiros Pais, o Rei dos Reis. O único Deus assegurou um lugar para Ele mesmo somente 
agora. Vocês não podem reclamar, não é? Podemos agora tirar os postes de sinalização da 
religião e do estado. Um livro de ensino apareceu de acordo com o qual nossos filhos e filhas 
podem receber uma nova educação.  
 
Vocês compreendem quão precioso é este livro? Ele contém tudo. Eu coloquei a essência de 
1.200 volumes neste livro, então quão precioso é ele! 
 
Este livro pode ser utilizado como material de estudo no ensino médio e colégio, nas 
universidades e cursos de pós-graduação, e, além disso, na nação. O mundo celeste e o mundo 
terreno diferem um do outro. Não estamos no palácio de Satanás, mas no palácio celeste 
original, o qual existia antes da Queda. Então, o que deveríamos fazer para seguir Deus e os 
Verdadeiros Pais? As linhagens de irmãos mais velhos e mais jovens foram rompidas, assim, 
o Pai e a Mãe devem se unir e resolver este problema. Do contrário, nem mesmo Deus pode 
resolver isto. 
 
Satanás, ao invés de Deus, tornou-se carne e corpo. Entretanto, os Verdadeiros Pais se 
tornaram um único corpo com Deus, Assim, eles se tornaram corpo e carne. Por isso o 
Verdadeiro Deus pode se tornar um osso. Essa semente não desaparecerá ou morrerá.  
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Ela estava escondida no seio de Deus, dentro de Seus ossos, mas quando Adão e Eva, que 
estavam esperando pelo matrimônio alcançam a idade de 17 anos, seus órgãos sexuais se 
encontram e a temperatura sobe, o que está acontecendo? Uma vez que a temperatura sobe 
acima de 40, 43, e 53 graus, nenhum vírus ou bactéria pode se multiplicar.  
 
Os pais devem se preparar por todos os meios. Eles podem até mesmo vender sua propriedade 
e sua terra, mas eles devem preparar este livro. Para atravessar todos os estágios – jardim da 
infância, escola elementar, ensino médio, então a universidade e um curso de doutorado – 
pode ser necessário 10 ou 20 anos. Até que este período termine, os pais devem fornecer o 
dinheiro para os livros. Eles devem fornecer os livros, para que todos os mestres em cursos de 
pós-graduação, universidade, ensino médio e elementar, como também o jardim da infância 
possam utilizá-los. Eles devem se tornar representantes dos verdadeiros pais, verdadeiros 
mestres e verdadeiros reis. 
 
Se os 6,5 bilhões de pessoas são educadas através deste livro, elas podem ir para o Reino de 
Deus sem precisar de qualquer outro livro no mundo espiritual. Se vocês ainda precisam desse 
manual, não poderão entrar no Reino Celeste. Para educar as pessoas que podem entrar no 
Reino Celeste sem quaisquer manuais adicionais, as pessoas na posição de pais devem 
preparar manuais para o jardim da infância, escola elementar, média e colégio, como também 
para universidades e cursos de pós-graduação. Se vocês têm dinheiro, devem comprar estes 
livros textos; vocês devem lê-los mesmo enquanto comem ou trabalham. Desta maneira, 
finalmente, este manual não será necessário no mundo. 
 
Todos os parentes de uma família, sete gerações de seus antepassados se unirão, criando na 
terra um ambiente de uma nação povoada somente por famílias que Deus não pode fazer outra 
coisa, a não ser adorar. Este será o Reino do Céu, onde a paz reinará pelo milênio, onde Deus 
pode ser liberado e gritar Eog Mansei, onde todas as coisas estarão liberadas. O Reino, a 
pátria e terra natal de Deus, nossa pátria e terra natal, inevitavelmente estará vinculado com 
uma única linhagem de sangue. Não podemos negar que a linhagem de sangue é essencial. 
 
Esse é o motivo pelo qual as pessoas devem receber a Bênção. A partir de agora, vocês devem 
compreender quão valiosa é a Bênção. Este livro representa os Verdadeiros Pais e a Igreja de 
Unificação. A Igreja de Unificação também desaparecerá. Se três gerações em sua família 
representando Deus, os antepassados e os descendentes possuem este livro, isto irá tornar-se 
uma realidade do Reino Celeste – a nação, o mundo e o universo regido por Deus. Isto não é 
assim? Deixem os advogados, os promotores e os juízes do mundo satânico virem e 
argumentarem sobre isto. Em uma hora todos eles parecerão como pessoas cegas. 
 
Casamento Acontece Somente Uma Vez 
 
Assim, tudo isto conduz naturalmente a uma única conclusão. Se vocês dão as boas vindas 
para isto, levantem ambas as mãos em Mansei doze vezes. Não importa o que vocês fazem – o 
que eu disse sobre isto? Morram, se é dito para vocês morrerem; vivam, se é dito para vocês 
viverem. Vocês precisam se tornar pessoas livres e liberadas que são livres para seguir em 
frente, se estão direcionadas para vender todas as coisas e se realocarem para qualquer lugar. 
Onde estão os membros da família de Deus que, como herdeiros da liberação total, se tornam 
príncipes e princesas e seguem com Ele para o Reino Celeste que é Sua terra natal original?  
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Vocês devem manter esta lei. O novo Reino do Céu começará somente se houver um ponto de 
início onde esta lei seja exaltada como a eterna constituição celeste. 
 
Levantem suas mãos se vocês dizem que não terão uma cópia deste livro. Comprem uma 
cópia hoje, e o mantenha no bolso de seu casaco. Quando chegar o outono, vocês deveriam se 
tornar pessoas que refletem completamente o conteúdo deste livro. Vocês não devem se tornar 
qualquer outro tipo de pessoa. Uma vez que vocês refletem este livro, nunca devem mudar; 
vocês devem manter a mesma ideologia. 
 
Os pais devem educar seus filhos utilizando este livro para que eles também possam atender a 
Deus como Seus filhos e filhas. Aqueles que receberam a bênção, mas caíram novamente, 
aqueles que cometeram adultério, beberam álcool, ou se envolveram em sexo ilícito, não 
podem se colocar neste fundamento. Isto é absoluto. Isto é absoluto. Vocês devem indicar que 
compreendem absolutamente isto levantando suas mãos e aplaudindo doze vezes. Aplaudam 
com suas mãos e pés – três vezes, três vezes, três vezes e três vezes. Vocês devem subir e 
descer, e estabelecer um fundamento jurando doze vezes que darão as boas vindas para isto, 
então como vocês irão negar isto? 
 
Se uma pessoa pode ver Leste e Oeste, Norte e Sul, se pode ver as constelações da Ursa Maior 
e do Cruzeiro do Sul, e é capaz de senti-las, como essa pessoa pode se envolver em uma 
variedade de divórcios? Você fica casado apenas uma vez. Esta é uma revolução. A América 
também precisa ter uma revolução. Dê este livro para as pessoas. Vocês devem criar uma 
revolução. As pessoas precisam ler este livro e viver de acordo com o que ele diz. Se fazem 
isso, elas certamente irão para o céu. 
 
Este é um padrão de testemunho que está garantido pela pessoa que liberou os Verdadeiros 
Pais, o Verdadeiro Mestre, o Verdadeiro Rei, e até mesmo o próprio Deus. Esta é uma 
constituição absoluta entre todas as constituições que pode ser utilizada pelos advogados do 
céu, os promotores do céu e os juízes do céu. Então, por favor, compreendam que não pode 
haver desculpas para ir contra isto, e vivam suas vidas em total concordância com isto. 
 
Sou grato porque vocês dizem que viverão desta maneira, e eu retornarei para a Coreia. Em 
dois ou três anos a partir de agora, eu serei capaz de fazer qualquer coisa que queira na 
Coreia. Se o Túnel Coreia-Japão não é construído, então a Coreia construirá a Túnel do 
Estreito de Bering. Eu posso facilmente fazer isto sozinho. Se me encarrego disto, eu o farei 
facilmente. Eu posso juntar os plutocratas 10 com um dia de antecedência ou não? Apenas 
esperem e vejam. 
 
Preparando o Manual 
 
Quando vocês vivem em fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, não há nenhum 
espaço para sua própria glória e suas próprias desculpas. Isto é ainda mais verdadeiro para os 
países. Deus não tem um relacionamento com os países que O capacite a recriá-los, não é? É a 
partir deste ponto de vista que os pais deveriam dar a coleção dos sermões do Pai, a Escritura 
Mundial e a enciclopédia para seus filhos abençoados. 
 
                                                           
10 Nota do tradutor – Plutocrata- Pessoa influente e preponderante pelo seu dinheiro. (fonte: Dicionário Aurélio)  
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Todo o material que pode parar a luta entre o mundo comunista e o mundo democrático foi 
colocado neste livro. Tanto no dia como na noite, ele forma um fundamento para viver para 
sempre. Por isso Deus não morre, mas vive para sempre; nossos descendentes nunca 
morrerão, mas viverão juntos com seus antepassados. Entraremos no eterno Reino do Céu 
juntos. É o Princípio que todos irão para o mundo eterno do Reino do Céu. É uma regra básica 
que nos tornaremos cidadãos do Reino do Céu. Sendo que esta é a conclusão, levantem suas 
mãos se vocês receberão uma cópia deste livro e farão uma determinação para viver de acordo 
com o seu conteúdo. 
 
Este livro não é barato. Se eu desse a instrução que vocês não poderiam receber este livro, 
então ainda teriam que obtê-lo, mesmo se isto significasse vender seu sangue e sua carne, e 
até mesmo o suor de sua mãe e seu pai, ou que vocês teriam que fazer dez jejuns de 40 dias. 
Um membro japonês jejuou por 40 dias dez vezes. Mesmo que isto significasse que vocês não 
tivessem dinheiro para alimentar seus filhos, ainda precisariam comprar este livro. Vocês 
sabiam que a Igreja de Unificação poderia tornar-se o grupo mais rico do mundo apenas pelo 
preço de seus livros? Os pais terão tanto dinheiro que não haverá lugar para colocá-lo, e 
criaremos lares para refugiados e outros que são maltratados e forçados a trabalhar como 
servos. Transformaremos eles em pessoas ricas. Criaremos lares para eles que serão melhores 
do que o lugar onde o Secretário Geral da ONU vive nos Estados Unidos. 
 
Mulheres são Evas; elas não podem decidir sobre seus próprios caminhos a seguir. Vocês 
querem manter minha foto e viver dia e noite diante de mim. Vocês não querem ir para algum 
outro lugar e se casar. Mesmo após os 100 anos, quando estiverem no mundo espiritual, vocês 
podem chamar "Pai", e podemos nos encontrar e discutir as coisas, e entender plenamente um 
ao outro da mesma forma que sou capaz de me comunicar com o céu. Vocês acham que serão 
capazes de se comunicar desta forma? Eu estou tentando liberar vocês. No amor verdadeiro, 
qualquer doença pode ser curada, até mesmo o câncer. 
 
Eu nunca fui a um hospital por conta própria. A Mãe me trará remédio e dirá para tomá-lo, 
mas eu não tomo remédio muito frequentemente. Esta manhã mesmo, porque isto deixaria a 
Mãe feliz, devido ao fato que preciso engolir algo que ela me dá, eu tomei algum remédio. No 
entanto, eu não acho que isto terá qualquer efeito. Eu penso que posso viver além dos 100 
anos, mesmo sem tomar remédio. Eu já cheguei até aqui, assim, existe essa possibilidade. 
 
Vocês da Segunda Geração, se os seus pais não comprarem este livro para vocês 
imediatamente, vocês podem pegar a propriedade de sua família e vendê-la para comprá-lo. 
Vocês receberam autoridade como os herdeiros do Reino Celeste. Vocês têm o direito de 
propriedade no lugar de suas mães e seus pais. Deus, seu Pai, deu a vocês o direito de 
herança, assim, o que vocês podem fazer para o novo céu e a nova terra? Neste tempo, quando 
a propriedade não tem nenhum poder e a política não tem nenhum poder, eu estou dizendo a 
vocês para se colocarem no lugar de seus pais no Hoon Dok Hae. Uma vez que vocês se 
colocam na posição representando o mestre, a posição representando o rei, todas as coisas se 
tornarão possíveis. 
 

Tradução: Marcos Alonso 
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