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Prólogo 
 

 
A primeira versão em inglês do Pensamento de Unificação foi publicada em 1973, 
intitulada Pensamento de Unificação. Desde aquele tempo, várias edições foram 
publicadas, incluindo a Explanação do Pensamento de Unificação em 1981, Fundamentos 
do Pensamento de Unificação em 1991, e Essências do Pensamento de Unificação em 
1992. A razão pela qual novos livros, com novos títulos, continuaram a ser publicados ao 
longo dos anos é porque o Rev. Sun Myung Moon tem continuamente revelado novos 
conteúdos nos inúmeros discursos e sermões que ele tem proferido para uma grande 
variedade de público em âmbito mundial. De acordo com a situação mundial em mudança, 
seu pensamento continuamente assume novas e diferentes dimensões. 
 
No processo de sistematizar o pensamento do Rev. Moon, o autor tem continuamente 
integrado estes novos conteúdos com o contexto do sistema de pensamento existente, e 
publicado o resultado como um novo livro. Não obstante, a essência, ou o núcleo da 
perspectiva do Pensamento de Unificação tem permanecido imutável. Novos conteúdos 
foram adicionados a fim de complementar e enriquecer esta perspectiva básica, e assim 
surgiu um novo livro. 
 
O texto final foi publicado pelo autor na Coreia em 1993, sob o título Essências do 
Pensamento de Unificação (Pensamento Ala Cabeça). Esse livro serviu como a culminação 
de todos os seus escritos. Sua versão japonesa foi publicada em 2000, e sua versão em 
inglês, Novas Essências do Pensamento de Unificação, está agora publicada (em português) 
como o presente texto, o qual o leitor segura em suas mãos. 
 
A relevância deste texto não é menor hoje (em 2006), do que quando apareceu pela 
primeira vez em 1973. Atualmente vivemos em um mundo mudado e em mudança. O 
sistema comunista ruiu, e contudo, a filosofia comunista e a dialética materialista, as quais 
negam Deus, ainda existem, em várias formas e manifestações, continuando assim a 
confundir o mundo de diversos números de formas. Além disso, a teoria evolucionista, a 
qual nega qualquer ideia de criação por um projetista (Deus), é nos dias de hoje 
amplamente aceita, e promovida como a única perspectiva científica viável, e é promovida 
como verdade objetiva. 
 
Uma preocupação ainda maior reside no fato que conflitos e tensões étnicos, raciais e 
culturais, na maioria, se não todos, dos quais tem um impulso religioso em seu fundamento, 
continuam como no passado, só que agora ameaçando assustadoramente explodir em 
violência cada vez maior. Isto, a despeito do fato que as religiões seguramente deveriam 
florescer a partir da mesma realidade definitiva como seu princípio fundamental. No 
contexto desta situação cultural e social extremamente precária, esta última publicação das 
Novas Essências do Pensamento de Unificação é da maior importância. 
 
O Pensamento de Unificação é também chamado Pensamento Ala-Cabeça ou Deusismo. O 
Pensamento Ala-Cabeça procura unir ambas as ideias da ala da esquerda e as ideias da ala 
da direita pela superação do materialismo e do humanismo. O Deusismo abraça e une todas 
as religiões, esclarecendo os atributos fundamentais de Deus, Seus princípios e métodos 
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básicos para a concepção e criação do universo, e as leis universais de ciência e moralidade 
que fundamentam toda a realidade natural e social. Ele estabelece uma forma prática pela 
qual um mundo pacífico pode ser realizado, um mundo no qual todos os seres humanos 
podem viver juntos como uma única família, unidos em um único coração, com Deus como 
os Verdadeiros Pais. Portanto, o Pensamento de Unificação tem o potencial de realizar uma 
tarefa verdadeiramente histórica. 
 
Eu sinceramente espero que este livro possa servir como um farol de esperança para 
fornecer a luz brilhante de inspiração para um mundo atualmente atolado em ansiedade e 
confusão. 
 
Maio de 2006 
Sung-Bae Jin, Ph. D. 
Presidente, IPU da Coreia 
(Adaptação: Marcos Alonso) 
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Prefácio 
 
 
Durante a década de 1990 o mundo atravessou grandes mudanças sem precedentes. Uma 
tentativa de golpe pela ala conservadora do Partido Comunista Soviético desde o impulso 
para uma série de eventos surpreendentes que culminaram no término do império Soviético 
―o poderoso império que, durante grande parte do século XX, abalou o mundo sob o 
slogan da comunização global. 
 
Na esteira da onda de eventos que testemunhou a desintegração do bloco comunista, o 
presidente da Rússia, o Sr. Boris Yeltsin, visitou os Estados Unidos e declarou, em uma 
sessão conjunta do Senado e da Câmara, que o comunismo tinha morrido e que nunca seria 
permitido reviver em seu país. 
 
Contudo, as repúblicas que compunham a antiga União Soviética, liberadas dos grilhões do 
comunismo, estão agora perdidas sem saber para onde ir e ainda não se recuperaram do 
caos social e da falência econômica. Enquanto isso, na China, e em outras nações que ainda 
ostentam o comunismo como sua política nacional, persiste uma contradição entre seus 
esforços para alcançar uma reforma econômica sob uma política de portas abertas e sua 
adesão ao sistema socialista e à ditadura comunista. 
 
Entretanto, a situação não tem sido muito melhor nos países democráticos. Os Estados 
Unidos, ainda o campeão do mundo democrático, por um breve momento se deleitou na 
glória de vencer a Guerra do Golfo. Mas o brilho dessa vitória tem rapidamente escurecido 
pela impressionante tinta vermelha da economia dos EUA e, enquanto o tempo passa, a 
estatura dos Estados Unidos como um respeitado líder global está lentamente declinando. 
 
Agora que o ideal do comunismo desapareceu, e não existe nenhuma liderança forte na 
democracia, os conflitos decorrentes da oposição entre nações e religiões, e do atrito 
econômico, estão surgindo por todo o mundo, lançando sombras ameaçadoras sobre o 
futuro da humanidade. Esta situação está sendo agravada pela trágica propagação da AIDS 
e pela batalha perdida contra a pobreza e a fome em países em desenvolvimento. 
 
Em tal estado de desordem e agitação, o mundo está agora buscando ansiosamente por uma 
nova visão e uma nova liderança para guiar a humanidade. Em tal situação, o Movimento 
de Unificação, motivado pelo Rev. Moon, está oferecendo o que parece ser a luz mais 
brilhante de esperança à vista. 
 
O Pensamento de Unificação, que é o pensamento do Rev. Moon e a perspectiva (sistema 
de pensamento) do Movimento de Unificação, também é chamado Deusismo ou 
Pensamento Ala-Cabeça. A expressão “Deusismo” indica que este sistema de pensamento 
tem a verdade e o amor de Deus como seu núcleo; e a expressão “Pensamento Ala-Cabeça” 
indica que este sistema de pensamento não é uma parte da ala da direita e nem da ala da 
esquerda, mas ao invés, abraça ambas. 
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Somente o Deusismo, ou o Pensamento Ala-Cabeça, ou o Pensamento de Unificação ― 
com seu espírito de promover amor pelos outros a partir da perspectiva de uma visão de 
valores centrada em Deus ― pode superar o ódio, hostilidade e materialismo do 
comunismo, a ideologia de esquerda, e erradicar o egoísmo e o egocentrismo da 
democracia, a ideologia de extrema-direita. Isto irá muito longe para reconciliar estas duas 
alas opostas e pode orientar as pessoas de ambos os lados para avançarem juntas na direção 
da realização de um mundo ideal, um desejo longamente esperado de Deus e da 
humanidade. 
 
Além disso, o Pensamento de Unificação é o pensamento de Deus, e tem o propósito de 
reconciliar nações beligerantes e religiões conflitantes através do amor verdadeiro de Deus, 
o centro supremo que é a origem de todas as religiões. Assim, o propósito do Pensamento 
de Unificação é alcançar o objetivo de criar uma família global e realizar o mundo ideal 
duradouro de amor verdadeiro de Deus resolvendo ― fundamentalmente e de uma vez por 
todas ― todos os inúmeros e difíceis problemas que afligem a humanidade. Portanto, não 
importa quão difíceis os problemas possam ser, eles podem ser resolvidos permanente e 
fundamentalmente, uma vez que o Pensamento de Unificação (Deusismo) seja aplicado a 
eles. 
 
O autor do presente texto esteve organizando, a partir de uma perspectiva filosófica, os 
ensinamentos do Rev. Moon. Eu, o autor, experimentei muito sofrimento em minha vida e, 
como muitas pessoas, enfrentei muitos problemas da vida. Desde que entrei na Igreja de 
Unificação em 1956, eu estudei cuidadosamente os ensinamentos do Rev. Moon e encontrei 
em seus ensinamentos muitas verdades surpreendentes que puderam resolver 
completamente os problemas da vida humana. A imagem do Rev. Moon em minha mente 
naqueles dias era que ele era um tesouro de verdade e uma fonte de pensamento. Uma vez 
que começava a falar, ele poderia falar por horas e horas e, como se a partir de uma fonte, a 
água de seu pensamento fluía abundantemente. Muitas vezes eu ficava completamente 
intoxicado pela verdade que preenchia seu pensamento, e esqueceria da passagem do 
tempo. Era desta forma que suas palavras eram verdadeiramente tão valiosas e preciosas 
para mim. 
 
Há um antigo ditado que diz que um saco de pedras preciosas pode se tornar um belo colar 
se elas são amarradas juntas em um fio; mas se são deixadas como estão, elas podem 
facilmente se perder. Da mesma forma, se os preciosos ensinamentos do Rev. Moon são 
apenas ouvidos, e então deixados como estão, parte de cada um desses ensinamentos pode 
logo desaparecer da realidade de nossa memória, tal como as pedras preciosas facilmente 
desaparecem se não estão amarradas juntas. Eu não podia dissipar esse medo. Além disso, 
eu, que tinha sofrido dos muitos problemas da vida humana e tinha sido salvo através 
destas verdades, desejava reuni-las em um colar de verdade e transmiti-las para aqueles que 
também podiam estar sofrendo. Este é o motivo pelo qual empreendi a tarefa de organizar o 
maior número desses ensinamentos, como se estivesse organizando as pedras preciosas em 
um belo colar. 
 
Nesse tempo, eu tive uma oportunidade de participar no seminário de Amizade de 
Professores Coreia-Japão realizado no Japão no verão de 1972 de acordo com as instruções 
do Rev. Moon.  
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Durante minha estadia no Japão, apresentei palestras para os líderes intelectuais do 
Movimento de Unificação no Japão, sobre alguns dos conteúdos do pensamento filosófico 
do Rev. Moon que eu tinha sistematizado até aquele tempo. A resposta deles foi 
inesperadamente de apoio. Após meu retorno para a Coreia, eu relatei isto para o Rev. 
Moon. Em resposta, ele me instruiu a publicar um livro baseado nos conteúdos das 
palestras, estabelecer um Instituto Pensamento de Unificação com seções de cinco a sete, e 
promover um movimento ideológico, enquanto continuava a organizar seus ensinamentos. 
Assim, eu sistematizei o pensamento do Rev. Moon, e em 1973 publiquei a primeira edição 
das Essências do Pensamento de Unificação (em coreano) ― cujo título foi escrito em 
caligrafia chinesa pelo Rev. Moon ― no nome do Instituto Pensamento de Unificação (A 
tradução em inglês desse primeiro livro foi publicada sob o título de Pensamento de 
Unificação). 
 
Desde aquele tempo eu continuei a sistematizar o pensamento do Rev. Moon, e vários 
livros do Pensamento de Unificação foram publicados. A presente obra inclui os sinceros 
ensinamentos que foram transmitidos pelo Rev. Moon desde os primeiros dias da Igreja de 
Unificação, organizados sob sua orientação. É adequado que o livro não seja publicado sob 
o nome do autor, mas sob o nome do Instituto Pensamento de Unificação, sendo que o 
conteúdo do livro é inteiramente o que o Rev. Moon tem ensinado. Isto é semelhante ao 
caso do falecido presidente Hyo-Won Eu, da Associação do Espírito Santo para Unificação 
do Cristianismo Mundial (Igreja de Unificação) da Coreia, que publicou o Princípio Divino, 
o conteúdo do qual veio dos ensinamentos do Rev. Moon, não em nome do Sr. Eu, mas em 
nome da Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial. 
 
Deve-se notar que, primeiro, a forma que a sistematização se desenvolveu no livro não é 
um produto do próprio Pensamento de Unificação, mas ao invés, o próprio pensamento do 
Rev. Moon é o Pensamento de Unificação e, portanto, a sistematização pelo autor é apenas 
uma expressão do pensamento do Rev. Moon; segundo, embora minha intenção fosse 
apresentar com exatidão o pensamento proferido pelo Rev. Moon, é sempre muito difícil 
assegurar a absoluta precisão da expressão, devido às limitações da minha própria 
capacidade. Esse é o motivo pelo qual a primeira edição continha tantos pontos que eram 
um pouco difícil de entender. 
 
Sendo que o Pensamento de Unificação é o sistema teórico de um profundo pensador ― ou 
seja, o Rev. Sun Myung Moon ― sentiu-se a necessidade de torná-lo disponível para 
estudiosos interessados em filosofia. Deste modo, cópias do livro foram enviadas para 
vários professores internacionais. Pouco tempo depois, houve uma resposta inesperada: 
Alguns professores indicaram que, publicar um livro sem o nome do autor era uma atitude 
injusta e irresponsável por parte do autor, porque ao fazer isso, ele está fugindo da 
responsabilidade por quaisquer controvérsias que poderiam surgir a partir do livro. 
 
Diante de tal crítica, eu expliquei ao Rev. Moon que, sendo que era necessário apresentar 
seu pensamento para os estudiosos do mundo, eu me sentia compelido a publicar futuros 
livros em meu próprio nome, assumindo assim a responsabilidade por quaisquer erros de 
interpretação ou redação equivocada. Esse é o motivo pelo qual as edições japonesas, e 
mais tarde edições em inglês (Explanando o Pensamento de Unificação e Fundamentos do 
Pensamento de Unificação) foram todas publicadas sob meu nome. 
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Contudo, outro resultado inesperado ocorreu: Alguns estudiosos começaram a pensar que o 
conteúdo desses livros era meu próprio pensamento, embora eu o tenha apresentado 
claramente como sendo do Rev. Moon. Esse mal-entendido me fez sentir profunda tristeza. 
Entretanto, recentemente alguns estudiosos Unificacionistas têm se qualificado como 
conferencistas do Pensamento de Unificação e agora podem lidar com argumentos 
relacionados ao Pensamento de Unificação. Neste contexto, agora se tornou desnecessário 
colocar meu nome no livro. 
 
Contudo, parece igualmente inadequado colocar o nome do Rev. Moon como o autor. A 
razão é que, embora quase não seja mais necessário que eu assuma a responsabilidade pela 
redação do livro, o conteúdo do livro é apenas parte do pensamento do Rev. Moon. Além 
disso, sendo que eu não poderia supor que este livro seja uma versão perfeita do 
pensamento do Rev. Moon, eu não queria nem mesmo uma pequena porção dele para 
causar qualquer prejuízo para a autoridade do Céu. Ao organizar e sistematizar o 
Pensamento de Unificação, é indispensável fazer uma comparação com os pensamentos de 
outros filósofos em várias áreas, a fim de argumentar que o Pensamento de Unificação seja 
mais completo do que outros pensamentos do passado. Contudo, não estou seguro que este 
esforço comparativo tenha sido feito adequadamente ou não. 
 
Assim, eu posso simpatizar com a postura do falecido presidente Eu, que também não foi 
capaz de publicar o Princípio Divino (1966) sob o nome do Rev. Moon, mesmo contendo 
os Princípios ensinados pelo Rev. Moon. Assim, tal como o Princípio Divino foi publicado 
sob o nome da Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial, da 
mesma forma os livros tratando sobre o Pensamento de Unificação, a partir de agora, serão 
publicados sob o nome do Instituto Pensamento de Unificação, seja na Coreia ou no 
exterior, com a permissão do Rev. Moon ― tal como foi a primeira edição. 
 
A presente obra, Novas Essências do Pensamento de Unificação, é a tradução da edição 
coreana publicada em 1993, a qual tem, por instruções do Rev. Moon, o subtítulo de 
Pensamento Ala-Cabeça. Além disso, este livro é na verdade a edição revisada e ampliada 
das Essências do Pensamento de Unificação (1992) publicada em inglês. Desde a 
publicação da primeira edição coreana das Essências do Pensamento de Unificação (1973), 
o Rev. Moon tem continuado a nos ensinar verdades mais profundas em cada oportunidade, 
e eu tenho organizado seus ensinamentos e incluído no presente texto. Portanto, o conteúdo 
da presente edição aumentou significativamente, comparada com edições anteriores. 
 
Neste ponto, gostaria de acrescentar outro comentário. Eu apresentei apenas os pontos 
principais de determinadas filosofias tradicionais, aqueles pontos que são relevantes para 
cada área do Pensamento de Unificação, a fim de defender as profundas ideias do 
Pensamento de Unificação. Alguns leitores podem ter a impressão que as filosofias 
tradicionais estão tratadas de forma muito simples. Isto é porque o objetivo principal desta 
obra não é apresentar estas filosofias tradicionais, mas apresentar o Pensamento de 
Unificação, de forma correta e no espaço limitado de um único livro. 
 
O Pensamento de Unificação trata de forma abrangente com todas as áreas do pensamento, 
e sua forma de organização, isto é, a ordem na qual as várias áreas se desdobram, é 
semelhante à ordem da criação de Deus do universo.  
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Em outras palavras, sendo que o Pensamento de Unificação começa com Deus como o 
ponto de início da criação, ele trata com a teoria referente a Deus, que criou o universo. 
Assim, o primeiro capítulo é a Teoria da Imagem Original, o qual trata sobre Deus, a causa 
fundamental do universo. A seguir, desde que na ordem da criação por Deus todas as coisas 
foram criadas antes dos seres humanos, a Ontologia é discutida, como uma teoria referente 
a todas as coisas. Depois da criação de todas as coisas, os seres humanos foram criados; 
portanto, a terceira área é a Teoria da Natureza Humana Original, a qual se refere ao ser 
humano original. 
 
Depois de criar Adão, Deus criou animais e pássaros para Adão (Gen. 2:19-20). Depois de 
vê-los, Adão deu nome para eles. Isto significa que, enquanto observava todas as coisas 
com interesse, Adão se envolveu em cognição e pensamento. Portanto, a quarta área é 
Epistemologia que é a teoria da cognição, e a quinta área é Lógica que é a teoria do 
pensamento. 
 
Adão e Eva deveriam aperfeiçoar as três grandes bênçãos. Isto significa que eles deveriam 
ter aperfeiçoado seu caráter a fim de realizar o mundo do ideal de criação. O mundo do 
ideal de criação é um mundo onde tais pessoas de caráter aperfeiçoado vivem com valores 
centradas no amor verdadeiro. Portanto, a sexta área é Axiologia, ou a teoria do valor. 
 
Se Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado pelo cumprimento de suas porções de 
responsabilidade, eles teriam ensinado seus filhos através de suas experiências durante seu 
período de crescimento, e seus filhos teriam amadurecido, através de uma porção de 
responsabilidade relativamente leve, até aperfeiçoar a primeira bênção. Assim, o Adão e a 
Eva aperfeiçoados teriam educado seus filhos.  
 
Portanto, a sétima área é a Teoria da Educação. Sendo que a primeira bênção é seguida pela 
segunda e terceira bênçãos para compor as três grandes bênçãos, a teoria da educação 
também trata dos aspectos educacionais da segunda e terceira bênçãos. Quando os seres 
humanos amadurecem, eles se casam e formam uma família, como era originalmente 
pretendido; portanto, a oitava área a ser tratada é Ética, a qual trata sobre normas dentro da 
família. 
 
A próxima área se refere ao domínio humano sobre todas as coisas. O ser humano deve ter 
domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas devem retornar beleza para o ser humano. 
Deste modo, a nona área é a Teoria da Arte. Sendo que domínio não implica somente 
domínio sobre a natureza, mas também sobre todos os diferentes tipos de atividades 
humanas, sob o conceito de domínio estão incluídos economia, política, sociedade, cultura 
e assim por diante. Embora o Pensamento de Unificação não discuta tanto política e 
economia, ele trata das mudanças históricas nessas áreas. Deste modo, a décima área a ser 
tratada é a Teoria da História. 
 
Existem leis invariáveis na forma consistente do trabalho em todas as áreas de atividade 
humana; e a teoria que trata sobre estas leis é Metodologia, a qual é a décima primeira área 
a ser discutida. Por causa de sua natureza abrangente, a metodologia deveria ter sido 
colocada logo depois da teoria da Imagem Original; mas sendo que uma análise 
comparativa deve ser feita entre a Metodologia da Unificação e as metodologias 
tradicionais, ela foi colocada por último. 
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Foi desta maneira que as onze áreas do Pensamento de Unificação originalmente vieram a 
ser organizadas. Entretanto, as áreas da epistemologia e lógica foram colocadas no final do 
livro exatamente antes da metodologia, por questão de conveniência, sendo que elas tratam 
com sofisticadas teorias tradicionais epistemológicas e lógicas. Como mencionado acima, o 
conteúdo deste livro é uma organização dos principais aspectos do pensamento do Rev. 
Moon, transmitindo, entretanto, somente a parte de seu pensamento que tem sido 
disponibilizado ao público. É bem possível que novos e mais profundos pontos da verdade 
se tornarão disponíveis ao público enquanto o tempo passa. Deste modo, se a necessidade 
surgir, esses novos pontos serão adicionados ao longo do tempo, de acordo com as 
instruções do Rev. Moon. 
 
Finalmente, eu gostaria de expressar meus mais sinceros desejos que este livro possa ser 
útil a todos os leitores que estão buscando um entendimento mais profundo sobre o 
pensamento do Rev. Moon, que tem vivido uma vida de completa dedicação, sob 
inexplicável perseguição. 
 
April de 1993 
O autor 
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1 
 

Teoria da Imagem Original 
 

 

Como foi afirmado no Prefácio, o Pensamento de Unificação é o pensamento que apareceu 
para levar a humanidade a resolver de forma eterna e fundamental todos os difíceis 
problemas da humanidade. Contudo, a solução fundamental de todos estes difíceis 
problemas é possível somente através de um entendimento correto e pleno dos atributos de 
Deus. 
 
A teoria que se refere aos atributos de Deus, no Pensamento de Unificação, é chamada a 
Teoria da Imagem Original. “Imagem Original” significa os atributos de Deus, o ser causal. 
Os atributos de Deus consistem de “forma” e também de “função” incluindo natureza, 
caráter, capacidade, etc. Chamamos o primeiro aspecto de “Imagem Divina” e o último 
aspecto de “Caráter Divino.” 
 
Em religiões históricas tais como o Cristianismo e o Islamismo, os atributos de Deus têm 
sido expressos de várias formas: onisciência, onipotência, onipresença, bem supremo, 
beleza suprema, verdade suprema, retidão, amor, criatividade, e assim por diante. 
 
O Pensamento de Unificação certamente afirma características como estas sendo incluídas 
entre os atributos de Deus. Contudo, não podemos resolver problemas reais de forma 
fundamental nos limitando a esta maneira tradicional de entender os atributos de Deus. O 
Pensamento de Unificação considera tais atributos como aqueles mencionados como 
pertencendo ao Caráter Divino de Deus. Entretanto, um aspecto mais importante dos 
atributos de Deus, é a Imagem Divina. A Imagem Divina consiste de características duais, 
como é explicado no Princípio Divino. Somente através de um entendimento correto e 
pleno da Imagem Divina, como também do Caráter Divino, seremos capazes de resolver de 
forma fundamental os problemas da vida humana, da sociedade, da história e do mundo. 
 
A Imagem Divina de Deus no Pensamento de Unificação se refere às características de 
Sungsang e Hyungsang, e Yang e Yin, e das Imagens Individuais. O Caráter Divino no 
Pensamento de Unificação se refere ao Coração (Shimjung), Logos e Criatividade. Nesta 
Teoria da Imagem Original, o conteúdo da Imagem Divina e do Caráter Divino será 
explicado na seção “Conteúdo da Imagem Original,” e o relacionamento entre Sungsang e 
Hyungsang será tratado na seção “Estrutura da Imagem Original.” 
 
I. Conteúdo da Imagem Original 
 
O conteúdo da Imagem Original se refere aos atributos de Deus. Neste tópico, o conteúdo 
da Imagem Divina ― Sungsang e Hyungsang, Yang e Yin, e as Imagens Individuais ― e o 
conteúdo do Caráter Divino ― Coração, Logos e Criatividade ― serão explicados em 
detalhes.  
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A. Imagem Divina 
 
Imagem Divina se refere ao atributo “forma” de Deus. Não podemos ver Deus. Contudo, 
Ele tem formas definidas. Falando estritamente, Ele tem o potencial para assumir formas 
definidas, ou Ele tem determinatividade. Isto é chamado Imagem Divina. Imagem Divina 
inclui Sungsang e Hyungsang, Yang e Yin, e as Imagens Individuais. Primeiramente 
explicaremos Sungsang e Hyungsang. 
 
1. Sungsang e Hyungsang 
 
Deus possui as características duais de Sungsang e Hyungsang como Seus atributos. O 
Sungsang e Hyungsang de Deus também são chamados Sungsang Original e Hyungsang 
Original a fim de diferenciá-los dos Sungsangs e Hyungsangs de toda a criação. O 
relacionamento entre Deus e todas as coisas é de Criador e criatura, isto é, causa e efeito. 
Portanto, Sungsang Original é a raiz do aspecto intangível funcional de todos os seres 
criados, e o Hyungsang Original é a raiz do aspecto tangível material da criação.  
 
O relacionamento entre Deus e os seres humanos é de pai e filhos. Fomos criados à imagem 
de Deus de acordo com o princípio de “criação à semelhança,” com Sungsang Original 
correspondendo às mentes dos seres humanos, e Hyungsang Original correspondendo aos 
seus corpos. Sungsang e Hyungsang não estão separados, como atributos diferentes, mas 
estão harmonizados como unidade em um relacionamento recíproco.1 Isto é o que o 
Princípio Divino quer dizer quando afirma que “Deus é o sujeito em quem as características 
duais de natureza interna original [Sungsang Original] e forma externa original [Hyungsang 
Original] estão em harmonia” (Exposição do Princípio Divino, doravante citado como PD, 
19).2 Assim, Deus é um ser com as características duais de Sungsang Original e Hyungsang 
Original harmoniosamente unidos. 
 
A partir de um ponto de vista ontológico, o conceito de Imagem Divina não é apenas 
espiritual e nem apenas material: ele pode ser descrito como uma “Teoria de Unidade” ou 
“Teoria de Unificação.” Pode-se dizer que espiritualismo, na perspectiva limitada, 
considera somente o Sungsang Original como a causa do universo, enquanto materialismo 
considera somente o Hyungsang Original como a causa do universo. Vamos considerar o 
conteúdo de Sungsang e Hyungsang, e explicá-los em mais detalhes. 
 
a) Sungsang (Sungsang Original) 
 

                                                 
1 Um exemplo representativo do relacionamento recíproco é yang e yin, ou homem e mulher. A Exposição do Princípio 
Divino (aqui citado como PD) explica que o relacionamento entre Sungsang e Hyungsang é, de certa maneira, o mesmo 
como entre Yang e Yin, ou homem e mulher, como segue: i) “Neste caso, o yang e yin de Deus foram manifestados em 
masculinidade e feminilidade” (PD, 19). ii) “Porque Deus existe como parceiro sujeito tendo as qualidades de natureza 
interna e masculinidade, Ele criou o universo como Seu parceiro objeto com as qualidades de forma externa e 
feminilidade” (PD, 19). iii) Deus é o sujeito em quem as características duais de natureza interna original e forma externa 
original estão em harmonia. Ao mesmo tempo, Deus é a união harmoniosa de masculinidade e feminilidade, as quais 
manifestam as qualidades de natureza interna original e forma externa original, respectivamente. Em relação ao universo, 
Deus é o parceiro sujeito tendo as qualidades de natureza interna e masculinidade” (PD, 19). Consequentemente, o 
relacionamento de Sungsang e Hyungsang, e o relacionamento entre Deus e a criação também são relacionamentos 
recíprocos de yang e yin. 
2 Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial, Exposition of the Divine Principle (New York: 
HSA-UWC, 1996). 
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Sungsang Original e Seres Criados 
 
O Sungsang de Deus corresponde à mente de um ser humano. Portanto, Sungsang Original 
é a mente de Deus, e é a raiz dos aspectos intangíveis funcionais de todos os seres criados.  
 
Assim, o Sungsang de Deus é a causa original da mente humana, do instinto animal, da 
vida vegetal, e do caráter físico-químico do mineral. Em outras palavras, o Sungsang de 
Deus é manifestado no espaço e tempo em vários níveis, formando o caráter físico-químico 
do mineral, a vida vegetal, o instinto animal e a mente humana; todos de acordo com o 
princípio de “criação à semelhança.” 
 
Mesmo no nível mais simples da cadeia de existência, o Sungsang de Deus está 
manifestado em materiais inorgânicos e minerais como lei. Nas plantas, o Sungsang de 
Deus se manifesta como vida em uma dimensão mais elevada (recentemente experimentos 
têm demonstrado que plantas possuem funções mentais capazes de reagir à uma mente 
humana). Em animais, o Sungsang de Deus se manifesta de uma forma ainda mais elevada 
de função mental como instinto. De acordo com pesquisas recentes de estudiosos, podemos 
observar que animais também possuem funções de intelecto, emoção e vontade; eles 
possuem consciência como os humanos. Contudo, os animais não possuem a 
autoconsciência que os humanos têm. 
 
Estrutura Interna do Sungsang Original 
 
O Sungsang de Deus tem a dualidade de Sungsang Interno e Hyungsang Interno. O 
Sungsang Interno se refere à parte funcional subjetiva, e o Hyungsang Interno se refere à 
parte objetiva. Explicarei o Sungsang Interno e o Hyungsang Interno de Deus, tomando um 
ser humano como exemplo, na medida em que a mente humana se assemelha a de Deus. 
 
Sungsang Interno 
 
O Sungsang Interno, a parte funcional dentro do Sungsang, se refere às faculdades de 
intelecto, emoção e vontade. Intelecto, que é a faculdade de cognição, consiste de 
percepção, entendimento e razão; emoção é a faculdade de sentir alegria, raiva, tristeza e 
felicidade; e vontade é a faculdade de desejar, a intencionalidade, ou determinação. Todas 
estas faculdades funcionam ativamente no Hyungsang Interno. O Sungsang Interno é a 
parte subjetiva dentro do Sungsang. 
 
A faculdade da percepção do intelecto se refere à capacidade de perceber objetos externos 
tal como eles são refletidos nos cinco sentidos de uma pessoa, ou a capacidade de perceber 
intuitivamente; entendimento se refere à capacidade de uma pessoa de perceber 
logicamente causa e efeito; e razão se refere à capacidade de compreender verdades 
universais e a capacidade de conceitualização. 
 
Estas três funções podem ser explicadas tomando como exemplo o processo da descoberta 
de Isaac Newton da gravidade universal. Primeiro, Newton percebeu como fato que uma 
maçã caiu de uma macieira. A seguir, ele refletiu sobre a causa da maçã cair, e veio a 
entender que a terra e a maçã são atraídas uma pela outra.  
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Finalmente, através de estudo, experimentação e observação, ele deduziu que, no universo, 
todos os corpos materiais com massa―além da terra e da maçã ―atraem uns aos outros. 
Neste processo, o primeiro estágio na cognição de Newton é a percepção, o segundo estágio 
é o entendimento, e o terceiro estágio é a razão, o que pode ser chamado cognição 
universal. 
 
Hyungsang Interno 
 
Hyungsang Interno se refere à parte objetiva dentro do Sungsang Original, e contém 
elementos que têm forma. Estes importantes elementos incluem ideias, conceitos, leis e 
princípios matemáticos.  
 
i) Ideias: Ideias são representações ou imagens concretas de seres individuais criados dentro 
do Sungsang de Deus. Nós seres humanos também temos imagens concretas de seres 
individuais criados no mundo objetivo dentro de nossas mentes como imagens, e essas 
imagens são nossas ideias. Nossas ideias vêm de nossas experiências, mas em Deus, o ser 
absoluto, ideias existiam dentro Dele desde o início. 
 
ii) Conceitos: Um conceito é uma imagem abstrata e universal, que surge a partir de 
elementos comuns entre um grupo de ideias. Elementos comuns entre as ideias de cachorro, 
galinha, vaca e porco incluem, por exemplo, “movimento” e “sentidos.” Estes são coletados 
em uma imagem, e obtemos uma imagem abstrata de “animal,” que é um conceito. 
Conceitos ainda podem ser diferenciados como conceitos específicos e conceitos genéricos. 
 
iii) Leis (Princípios): Leis ou princípios no Hyungsang Interno são leis originais na raiz das 
leis e normas naturais (leis de valor). Em outras palavras, é através das inúmeras leis 
naturais da natureza e normas da vida humana que estas leis originais encontram sua 
expressão. Pode ser visto que, como a semente de uma planta germina, e seu tronco e 
galhos crescem, e muitas folhas se desenvolvem, estas leis naturais, como também as 
normas humanas, todas derivam das leis originais em Deus. 
 
iv) Princípios Matemáticos: Princípios Matemáticos são a causa definitiva para o fenômeno 
matemático inerente no mundo natural. Todos os números, valores matemáticos e fórmulas, 
os quais residem no fenômeno matemático, provêm dos princípios matemáticos no 
Hyungsang Interno. Pitágoras (570-496 A.C.) afirmou que os números são a raiz de todas 
as coisas. O físico britânico Paul Dirac (1902-84), que contribuiu para a formulação da 
mecânica quântica, sustentou que “Deus é um matemático de alto nível utilizando 
matemática de alto nível na formação do universo.” 3 Os números e a matemática 
referenciados aqui são os princípios matemáticos no Hyungsang Interno. 
 
Fundamento no Princípio Divino e Bíblico para o Hyungsang Interno 
 
Eu gostaria de explicar sobre o fundamento para o Hyungsang Interno como ele pode ser 
encontrado no Princípio Divino e na Bíblia. 

                                                 
3 Paul A. Dirac, et al., Scientific American Resource Library: Readings in the Physical Sciences (versão japonesa) 
(Tokyo: Kodansha), 1972, 79. 
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i) Hyungsang Interno: No Princípio Divino está escrito, “A qualidade interna, pensamento 
invisível, possui determinada estrutura que é manifestada de forma visível na forma externa 
específica. A qualidade interna é chamada natureza interna, e a forma exterior ou formato é 
chamada forma externa” (PD, 17). Esta passagem significa que antes das formas visíveis, 
existe uma forma dentro do Sungsang. Isto se refere ao Hyungsang Interno. 
 
ii) Ideias e Conceitos: A Bíblia diz: “E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou.” (Gen. 1:27) (doravante as citações bíblicas serão 
CB). Em cada dia, Deus disse: “Haja….” E houve. “E viu Deus tudo quanto tinha feito, e 
eis que era muito bom” (Gen. 1:3-31). Isto significa que todas as coisas foram criadas de 
acordo com as ideias e conceitos que Ele tinha em Sua mente. 
 
iii) Leis (Princípios): No Princípio Divino está escrito: “Deus criou o mundo e conduziu 
Sua providência de acordo com o Princípio” (PD, versão coreana, 108) 4, “[Deus é] o Autor 
do Princípio” (PD, 43), “Embora Deus criou os seres humanos baseado no Princípio, Ele 
nos governa através do amor” (PD, 66). Assim, Deus estabeleceu primeiro o Princípio, e 
então Ele criou os seres humanos e todas as coisas. 
 
iv) Princípios Matemáticos: No Princípio Divino está escrito: “O universo se desdobra e 
manifesta a natureza interna original e a forma externa original de Deus baseado nos 
princípios matemáticos. Assim, podemos inferir que um aspecto da natureza de Deus é 
matemático” (PD, 41), e que “Deus existe baseado em Seu Princípio, o qual tem um 
aspecto numérico” (PD, 294). Portanto, podemos entender que todos os elementos que 
constituem o Hyungsang Interno têm uma referência no Princípio Divino e na Bíblia. 
 
Até agora, expliquei sobre a parte funcional (Sungsang Interno) e a parte objetiva 
(Hyungsang Interno) no Sungsang Original de Deus através de comparações com a mente 
humana. É com o propósito de resolver problemas reais que expliquei o Sungsang Original 
de Deus com alguns detalhes. Por exemplo, quando dizemos que intelecto, emoção e 
vontade são centrados no Coração, isto significa que os valores de verdade, beleza e bem 
―os valores que correspondem ao intelecto, emoção e vontade, respectivamente―estão 
baseados no amor.  
 
O Hyungsang interno é objetivo ao Sungsang interno consistindo de intelecto, emoção e 
vontade; e ao mesmo tempo, juntamente com o Hyungsang Original, é a causa dos aspectos 
tangíveis de todos os seres criados. A partir disso, pode-se concluir que, em nossa vida real, 
devemos dar prioridade para uma vida de valor (verdade, bem e beleza) acima de uma vida 
material de alimentação, vestuário e abrigo. 
 
A seguir, gostaria de explanar sobre o Hyungsang de Deus em mais detalhes. 
 
b) Hyungsang (Hyungsang Original) 
 
Hyungsang Original e os Seres Criados 
 
                                                 
4 A Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial, Princípio Divino (versão coreana) (Seul: 
Sunghwa-sa, 1987). 
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Em termos de um ser humano, o Hyungsang de Deus corresponde ao corpo humano. É a 
causa fundamental do aspecto material corpóreo de todos os seres criados: o corpo humano, 
o corpo animal, as células e tecidos vegetais, e os átomos e moléculas dos minerais. 
 
Em outras palavras, o Hyungsang de Deus foi manifestado de diferentes formas no tempo e 
espaço. Novamente, isto reflete o princípio de “criação à semelhança.” 
 
Assim, a causa fundamental do aspecto corpóreo de todos os seres criados é o Hyungsang 
de Deus, e este tem dois caráteres. Um é o elemento material, e o outro elemento é o 
potencial para um ilimitado número de formas. (A origem das formas reais de todas as 
coisas existe no Hyungsang Interno.) 
 
Neste ponto, posso explicar o potencial para um ilimitado número de formas tomando o 
exemplo da água. A água em si mesma não tem nenhuma forma definida. Entretanto, ela 
assume várias formas de acordo com o recipiente que está contida. Em um recipiente 
circular, ele aparece como circular; em um recipiente retangular, ela aparece retangular; e 
um recipiente alto, ela parece uma coluna. É porque a água é amorfa e tem o potencial para 
um ilimitado número de formas que uma acomodação em qualquer forma é possível.  
 
Em outras palavras, a água existe em incontáveis formas. De uma maneira análoga, o 
Hyungsang de Deus não tem nenhuma forma específica por si mesmo, e contudo, possui a 
natureza de se ajustar a qualquer imagem, ou se adaptar a incontáveis formas. Assim, o 
causa fundamental do aspecto corpóreo dos seres criados tem duas características: o 
elemento material e o potencial para um ilimitado número de formas. 
 
Nas atividades criativas humanas, materiais visíveis (gesso ou mármore no caso de um 
escultor, por exemplo) são transformados de tal forma a se conformar ao projeto da mente 
do artista. Em outras palavras, pode-se dizer que a atividade criativa é a transformação de 
materiais de acordo com a concepção do artista. Uma coisa semelhante pode ser dita para 
Deus e Sua criação. Deus colocou os elementos materiais do Hyungsang Original, tendo o 
potencial para um ilimitado número de formas, no molde do Hyungsang Interno ao fazer 
todas as coisas com formas concretas definidas. 
 
Esta foi a maneira da criação de Deus. 
 
Hyungsang Original e Ciência 
 
O elemento material fundamental, o qual é a causa fundamental do aspecto corpóreo dos 
seres criados, é também a causa fundamental da “matéria” que a ciência tem perseguido. 
Vamos observar mais de perto o elemento material fundamental como visto pela ciência. 
 
De acordo com a ciência atual, a causa fundamental da matéria é energia (energia física) a 
qual dá surgimento às partículas elementares: Essa energia tem tanto a natureza de partícula 
como a natureza de onda. Entretanto, sendo que a ciência somente conduz suas pesquisas 
dentro dos parâmetros do mundo fenomenal resultante, a energia que a ciência está 
descrevendo ainda não é a causa fundamental e primária da matéria.  
 



 29

A Teoria da Imagem Original defende que a causa fundamental da matéria reside no 
Hyungsang Original. Assim o Hyungsang Original é o estágio exatamente anterior à 
energia física descrita pela ciência, e assim, esta pode ser chamada “energia pré-estágio” ou 
simplesmente “pré-energia.” 5 
 
Hyungsang Original e Força 
 
Na criação de Deus, dois tipos de energia ―“energia de formação” e “energia de ação” 
―são geradas a partir da pré-energia no Hyungsang Original através de ação dar e receber 
(a qual será explicada na próxima seção “Estrutura da Imagem Original”). Energia de 
formação é aquela energia que se torna partícula e cria a matéria. Por outro lado, a energia 
de ação é aquela energia que atua sobre todas as coisas e é manifestada como a força que 
causa a ação dar e receber (i.e., força centrípeta e força centrífuga) entre todas as coisas. 
Esta força causal é chamada “Força Primária” no Pensamento de Unificação. Quando a 
Força Primária age horizontalmente como a força de ação entre todas as coisas, ela é 
chamada “Força Primária Universal.” 6 
 
A energia de formação e a energia de ação aparecem a partir do Hyungsang Original 
quando este está envolvido em ação dar e receber com o Sungsang Original. Coração, a raiz 
do amor, é a base da ação dar e receber e, portanto, as duas energias são ambas a unidade 
de energia física e a força do amor. Assim, a força do amor está contida na Força Primária, 
como também na Força Primária Universal. (A partir de seu discurso Banquete Nova 
Esperança em maio de 1975, o Rev. Sun Myung Moon tem frequentemente mencionado 
que a força do amor está agindo na Força Primária Universal.) 
 

Diferença e Homogeneidade entre Sungsang e Hyungsang 
 
A questão de saber se Sungsang e Hyungsang são essencialmente heterogêneos ou 
homogêneos, isto é, a questão referente à diferença entre Sungsang e Hyungsang deveria 
ser considerada. Qual posição a “teoria das características duais de Sungsang e Hyungsang” 
ocupa entre as ontologias das filosofias tradicionais? A “teoria das características duais de 
Sungsang e Hyungsang” é um monismo ou um dualismo? Ela é materialista ou idealista? 
 

                                                 
5 Por volta de 1951, Werner Heisenberg (1901-76), fundador da física quântica, tratou com a teoria unificada das 
partículas elementares e defendeu a ideia da “primeira-matéria.” Esta teoria afirma que as partículas elementares que têm 
sido observadas, das quais há aproximadamente 300, vieram a existir a partir de uma primeira-matéria, a matéria 
definitiva, seguindo uma equação cósmica expressa em determinada forma matemática. Heisenberg também disse que a 
“primeira-matéria” é a mesma coisa que a “primeira-energia,” e que todos os vários tipos de partículas elementares 
(portanto, toda a matéria) do universo consistem de primeira-energia. A primeira-matéria, ou primeira-energia, defendida 
por Heisenberg pode ser considerada como indicação para a pré-matéria, ou pré-energia, como defendido pelo 
Pensamento de Unificação. Atualmente sabe-se que toda matéria consiste de quarks e léptons. Recentemente o modelo de 
“sub-quark” tem sido advogado. Este modelo afirma que quarks e léptons são feitos de partículas ainda mais básicas, e 
pesquisas estão sendo conduzidas nessa área. Especificamente, o modelo de sub-quark afirma que toda matéria é feita de 
sub-quarks, e que há três tipos de sub-quarks, os quais podem ser considerados como estados diferentes de um único sub-
quark. Se esta teoria está correta, segue-se que toda matéria é feita de uma única substância básica. Isto pode ser visto 
como uma versão contemporânea do modelo unificado monista de Heisenberg. Para mais referências, ver Sub-quark 
Physics and Original Geometry de Hidezumi Terasawa (em japonês) (Tokyo, Kyoritsu Shuppan Sha,1982), 17-21. 
6 A Força Primária Universal está atuando no mundo criado, e a força da ação dar e receber está funcionando entre seres 
existentes como o resultado da operação da Força Primária Universal. Portanto, a Força Primária Universal é a força 
causal operando no mundo criado; em outras palavras, a Força Primária Universal e a força da ação dar e receber estão em 
relacionamento de causa e efeito. (Esta nota foi acrescentada pelo editor.) 
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Aqui, monismo se refere ao materialismo monista, o qual afirma que a origem do universo 
é somente matéria, ou ao espiritualismo monista, (idealismo), o qual afirma que a origem 
do universo é somente espiritual. O materialismo Marxista é um exemplo do anterior, e o 
idealismo Hegeliano é um exemplo do posterior. O dualismo ostenta que matéria e espírito 
são entidades separadas, o que deu surgimento ao universo.  
 
Por exemplo, o dualismo Cartesiano reconhece as duas substâncias distintas do pensamento 
(espírito) e extensão (matéria). 
 
Diante disto, a “teoria das características duais de Sungsang e Hyungsang” no Pensamento 
de Unificação é monista ou dualista? Afirmando a questão em termos diferentes, Sungsang 
e Hyungsang na Imagem Original são homogêneos ou heterogêneos? Se dizemos que eles 
são completamente heterogêneos, Deus se torna um ser dualístico, e por isso, devemos 
examinar esta questão de perto.  
 
Devemos perguntar se o Sungsang Original e o Hyungsang Original são dois elementos 
heterogêneos, ou se eles são simplesmente duas expressões de um único elemento 
homogêneo. O Pensamento de Unificação defende que o Sungsang Original e o Hyungsang 
Original são duas formas de expressão de um único elemento homogêneo. 
 
Como uma analogia podemos dizer que o vapor e o gelo são as duas formas diferentes de 
expressão de uma única entidade, a água (H2O). na água, a atração e repulsão de moléculas 
estão equilibradas, mas quando é aquecida, a força repulsiva se torna predominante e a água 
evapora; quando é esfriada, a força atrativa se torna predominante e a água se torna gelo.  
 
Vapor e gelo são apenas dois estados da água; em outras palavras, estes são simplesmente 
diferentes expressões do relacionamento relativo entre atração e repulsão das moléculas de 
água. 
 
Portanto, elas não são entidades totalmente heterogêneas. 
 
Da mesma forma, o Sungsang e Hyungsang de Deus são as formas de expressão do atributo 
absoluto de Deus. Este atributo absoluto se refere à mente possuindo energia, ou por outro 
lado, à energia possuindo mente. Isto quer dizer, energia e mente não são elementos 
totalmente diferente, mas são originalmente unidos como uma unidade. Este atributo 
absoluto se manifesta como Sungsang, a mente de Deus, e como Hyungsang, o corpo de 
Deus. 7 

                                                 
7 Permita-me explicar concretamente sobre elementos homogêneos e atributo absoluto. Pode-se levantar a questão: 
“Embora Sungsang e Hyungsang sejam duas expressões do elemento homogêneo, o Sungsang e o Hyungsang são 
diferentes não é? Por exemplo, vapor e gelo são as duas expressões da água (H2O). Elas estão destinadas a ser 
essencialmente a mesma coisa no fato que ambas têm o relacionamento relativo de atração e repulsão das moléculas da 
água. Entretanto, atração e repulsão são diferentes uma da outra. Da mesma forma, mesmo se é alegado que Sungsang e 
Hyungsang são homogêneos no fato que Sungsang contém Hyungsang e que Hyungsang contém Sungsang, então 
Sungsang e Hyungsang não são diferentes um do outro?” 
Esta questão parece razoável, mas no entanto, é uma questão míope. Ela surge do desconhecimento do fato que o mundo 
fenomenal é um pouco diferente do mundo causal. De fato, há uma diferença entre os fenômenos macroscópicos e 
fenômenos microscópicos. Por exemplo, o princípio da incerteza diz que, no mundo microscópico, a posição da partícula 
e seu momento não pode ser determinado exatamente ao mesmo tempo através de nossa observação. 
E também, a luz, ou o fóton, é conhecida por ter os dois atributos discrepantes de partícula e onda ao mesmo tempo. Tal 
fenômeno não é visto no mundo macroscópico. Em outras palavras, há determinados casos nos quais não podemos 
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Sungsang consiste primariamente de elementos mentais, mas há também algum elemento 
de energia nele. No Sungsang, o elemento mental é predominante sobre o elemento de 
energia. Da mesma forma, o Hyungsang é feito de energia, mas há algum elemento mental 
nele. Assim, Sungsang e Hyungsang não são elementos totalmente heterogêneos. Ambos 
têm o elemento mental e o elemento de energia em comum. 
 
No mundo criado, Sungsang e Hyungsang são manifestados como os elementos de espírito 
e matéria. Contudo, ainda há alguns elementos comuns entre eles. Isto pode ser entendido a 
partir do seguinte exemplo. Se um impulso elétrico é aplicado ao nervo de um músculo de 
uma perna removida de um sapo, o músculo se contrairá. Por outro lado, podemos mover os 
músculos de nossas mãos e pernas com nosso pensamento (mente): Nosso pensamento 
estimula nossos nervos e move nossos músculos. Isto significa que nossa mente tem o 
mesmo tipo de energia como a energia elétrica física. O fato que há pessoas que podem 
mover o corpo de outra pessoa através do hipnotismo também indica que há alguma energia 
na mente. Por outro lado, podemos dizer que há algum elemento Sungsang na energia.  
 
De acordo com o entendimento científico recente, partículas elementares são formadas em 
um estado de vácuo através da vibração de energia. Entretanto, quando as partículas são 
formadas, a vibração de energia não é contínua, mas ocorre em níveis ou estados 
graduados.  
 
Tal como há escalas na música, há graduações na vibração de energia e, como resultado, 
diferentes tipos de partículas elementares passam a existir em estados graduados. Conclui-
se que um aspecto Sungsang existe por trás da energia que determina os estágios de 
vibração de energia, da mesma forma que as escalas na música são determinadas por nossa 
mente. 
 

                                                                                                                                                     
entender o fenômeno microscópico da mesma maneira como fazemos quando pensamos sobre o mundo macroscópico. 
Isto significa que há casos quando temos que abandonar nossas ideias e conceitos formados no mundo macroscópico a fim 
de entender adequadamente o mundo microscópico. 
Uma coisa similar pode ser dita sobre nosso conhecimento dos atributos de Deus, a Causa definitiva. Nem sempre é 
conveniente aplicar nossos conceitos do mundo fenomenal ao mundo causal. No exemplo mencionado acima de gelo e 
vapor, eu expliquei que o elemento comum entre eles é o relacionamento relativo entre atração e repulsão das moléculas 
da água. Quanto à questão se a força atrativa e a força repulsiva são essencialmente diferentes ou não, isto será 
adequadamente respondido se é provado que ambas as forças se originam de uma única força. 
Embora ainda não esteja provado que a força atrativa e a força repulsiva se originam de uma mesma força, assumiremos 
que a separação em dois atributos a partir de um único atributo seja possível no mundo causal. Por exemplo, fóton, o qual 
pertence ao mundo microscópico, se manifesta como partícula e onda. O fóton, ou luz de quantum, como chamada por A. 
Einstein, é “luz” que possui atributos unidos. Quando um fóton opera no mundo real, ele demonstra uma das duas 
características de acordo com as circunstâncias. Em outras palavras, a substância da luz é uma única, mas somente se 
manifesta como um de seus atributos. 
Luz nos dá brilho e calor. Isto não significa que o brilho e calor, que são qualidades separadas, estejam unidas na luz. Ao 
invés, uma luz é percebida como brilho e calor através de nossos sentidos da visão e tato respectivamente. Da mesma 
forma, devemos entender que o Sungsang e Hyungsang de Deus não são essencialmente atributos diferentes, mas ao 
invés, formam um único atributo absoluto que se torna separado em dois atributos correlativos em Sua criação. Se 
Sungsang e Hyungsang fossem essencialmente atributos heterogêneos, a ação dar e receber entre eles não seria possível. 
Quando explico Sungsang e Hyungsang desta forma, alguém pode pensar que isto é a mesma coisa que a filosofia da 
Identidade. A filosofia da Identidade reivindica que os elementos correlativos no mundo fenomenal ―espírito e matéria, 
ou sujeito e objeto―se originam a partir de uma única e mesma entidade (o absoluto). Em contraste, a teoria da 
homogeneidade de Sungsang e Hyungsang é um argumento na realidade do Ser Causal, ou seja, Deus. Portanto, em Deus 
não há tempo; o relacionamento entre os atributos absoluto e relativo não é causa e efeito. Assim, em Deus, o atributo 
absoluto é ao mesmo tempo um atributo relativo. A este respeito, é bastante diferente da filosofia da Identidade. 
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Assim, há algum elemento Hyungsang no Sungsang, e da mesma forma há algum elemento 
Sungsang no Hyungsang. Na Imagem Original, Sungsang e Hyungsang estão unidos em 
unidade. Eles estão na raiz do mesmo atributo absoluto, a partir do qual são gerados os 
diferentes Sungsang e Hyungsang. Quando este atributo é manifestado no mundo criado 
através da criação, ele se torna dois elementos diferentes. Isto é análogo ao desenho de duas 
linhas retas a partir de um único ponto. Uma das linhas, neste caso corresponde ao 
Sungsang (ou espírito), e a outra corresponde ao Hyungsang (ou matéria) (ver fig. 1.1). 

 
Fig.1.1. Diferença e Homogeneidade entre Sungsang e Hyungsang 

a partir do Ponto de Vista da Teoria de Unidade 
 
Está escrito na Bíblia que uma pessoa pode entender a natureza de Deus pela observação 
dos seres criados (Rom. 1:20). Se observamos os seres criados, notaremos que eles 
possuem aspectos duais de mente e corpo, de instinto e corpo, de vida e corpo (os quais são 
feitos de células e tecidos), e assim por diante. A partir disto podemos inferir que Deus, que 
é o ser causal absoluto é, da mesma forma, de aspectos duais. Estes são as características 
duais de Deus. Entretanto, em Deus as características duais são essencialmente uma 
unidade.  
 
Em referência a este ponto, o Princípio Divino afirma que “Deus é o Sujeito em quem as 
características duais de natureza interna original [Sungsang Original] e forma externa 
original [Hyungsang Original] estão em harmonia” (PD, 19). Chamamos este ponto de vista 
de “Teoria da Unificação.” 8 Isto também é chamado “Teoria de Unidade,” 9 se referindo ao 
atributo absoluto de Deus. 

                                                 
8 A ontologia do Pensamento de Unificação é a “Teoria da Unificação” ou “Teoria de Unidade,” a qual é um tipo de 
monismo, um monismo com características duais. A Teoria de Unidade é diferente em seu caráter dos monismos do 
materialismo e do espiritualismo (idealismo). O materialismo é um monismo no sentido que considera a matéria como 
anterior ao espírito, e o espiritualismo é um monismo no sentido que considera o espírito como sendo anterior à matéria. 
Assim, ambos materialismo e espiritualismo são monismos relativos. Em contraste, a Teoria de Unidade reivindica que a 
origem de espírito e matéria é uma única; portanto, este é um monismo absoluto. 
9 Um famoso físico teórico britânico, David Bohm, explorou a realidade da consciência e formulou sua cosmologia única. 
Ele disse: “Se a imanência é buscada cada vez mais profundamente na matéria, acredito que podemos eventualmente 
alcançar o riacho que também experimentamos como mente, para que mente e matéria se fundam.” O paradigma 
Holográfico e Outros Paradoxos, ed. Ken Wilber (Shambhala/Boston & London: New Science Library, 1985), 193. 
Podemos ver que Bohm, ao explorar a realidade da consciência a partir da perspectiva de um cientista natural, chegou à 
mesma conclusão da Teoria da Unidade advogada pelo Pensamento de Unificação. 
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Para Aristóteles (384-322 AC), substância consiste de eidos (forma) e hylē (matéria). Eidos 
se refere à essência que torna uma substância no que ela é; e hylē se refere ao material que 
forma a substância. O eidos e hylē de Aristóteles, que se tornaram os dois conceitos básicos 
na filosofia ocidental, correspondem ao Sungsang e Hyungsang no Pensamento de 
Unificação. Entretanto, há diferenças fundamentais entre as duas visões, como segue.  
 
De acordo com Aristóteles, quando traçamos eidos e hylē até sua origem definitiva, 
chegamos ao “puro eidos” (ou eidos primário) e “hylē primário.” Puro eidos, ou Deus, é a 
atividade pura sem qualquer forma; não é nada mais do que o próprio pensamento. Assim, 
Deus era considerado como pensamento puro, ou o pensamento do pensamento. Entretanto, 
“hylē primário” era considerado como inteiramente independente de Deus. Assim, a 
ontologia de Aristóteles era dualista, e deste modo, diferente do Pensamento de Unificação; 
ela também é diferente da visão Cristã que Deus é o Criador de todas as coisas. 
 
Incorporando o pensamento de Aristóteles ao Cristianismo; Tomás de Aquino (1225-74) 
considerava o eidos puro, ou o pensamento do pensamento, como sendo Deus. Tal como 
Agostinho (354-430) tinha feito antes dele, Aquino reivindicava que Deus criou o mundo a 
partir do nada. Deus criou todas as coisas, incluindo o hylē, e sendo que nenhum elemento 
de hylē existia dentro de Deus, Aquino teve que afirmar a doutrina de creatio ex nihilo 
(“criação a partir do nada”). Entretanto, a doutrina que matéria (energia) vem do nada é 
inaceitável para a ciência moderna, que defende que o universo é feito de energia. 
 
René Descartes (1596-1650) declarou que Deus, espírito e matéria são três tipos diferentes 
de substância. Ele acreditava que Deus é a única substância real. Espírito e matéria são 
totalmente independentes um do outro, embora cada um deles seja dependente de Deus. 
Assim, Descartes propôs o dualismo. Como resultado, se tornou difícil para ele explicar 
como espírito e matéria podem interagir um com o outro. 
 
O filósofo flamengo A. Geulincx (1625-69), sucedeu Descartes no desenvolvimento da 
doutrina do dualismo. Ele buscou resolver o problema sobre como mente e corpo interagem 
um com o outro explicando que Deus faz a mediação entre os dois. Em outras palavras, a 
ocorrência de um estado mental dá a Deus a ocasião de causar uma ação física 
correspondente a ela. Esta era a essência do ocasionalismo. 10 Entretanto, esta explanação é 
inaceitável oportunismo, a qual nenhum filósofo agora leva a sério. A raiz do problema de 
Descartes era que ele concebia espírito e matéria como entidades totalmente heterogêneas. 
 
Está claro que a discussão acima sobre os conceitos de eidos (forma) e hylē (matéria), como 
também espírito e matéria, como defendido no pensamento ocidental, apresentaram um 
difícil impasse. Estes difíceis problemas foram resolvidos pela teoria de Sungsang e 
Hyungsang do Pensamento de Unificação, denominada a teoria que o Sungsang Original e 
Hyungsang Original são as duas formas de expressão de um único elemento essencial. 

                                                 
10 Nicolas de Malebranche (1638-1715) aplicou a ideia ocasionalista de Geulincx às questões epistemológicas. Se espírito 
e matéria são tipos de substâncias que são totalmente diferentes uma da outra, como espírito pode reconhecer matéria? 
Malebranche explicou que em Deus há ideias eternas como os protótipos das coisas e que, ao reconhecer as coisas, não 
reconhecemos as coisas diretamente, mas ao invés reconhecemos as ideias em Deus. Sobre este ponto, ele disse: “Vemos 
todas as coisas em Deus.” A consequência desta visão é que estamos relacionando a nós mesmos definitivamente com 
Deus, e o significado da existência da matéria diminui. Ver History of Western Philosophy de Takeo Iwasaki (em japonês) 
(Tokyo, Yuhikaku, 1975), 147. 
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Isto conclui minha explanação de “Sungsang e Hyungsang” da Imagem Divina. A seguir, 
gostaria de explicar “Yang e Yin,” que são outros aspectos da Imagem Divina. 
 
2. Yang e Yin 
 
Yang e Yin Também São Características Duais de Deus 
 
Yang e Yin também são características duais de Deus. Entretanto, as características duais 
de Yang e Yin são diferentes em dimensão daquelas de Sungsang e Hyungsang, as quais 
foram anteriormente tratadas. Sungsang e Hyungsang são atributos diretos de Deus, 
enquanto Yang e Yin são atributos indiretos de Deus; em outras palavras, Yang e Yin são 
atributos de ambos Sungsang e Hyungsang, respectivamente. Para colocar de outra forma, o 
Sungsang de Deus tem Yang e Yin como seus atributos, tal como o Hyungsang de Deus. 
 
As características duais de Yang e Yin estão completamente harmonizadas, como são as 
características duais de Sungsang e Hyungsang. Isto é o que o Princípio Divino quer dizer 
quando afirma que “Deus, como o parceiro Sujeito, tem características duais de Yang e Yin 
em perfeita harmonia [Chung-hwa]” (PD, 18-19). O termo coreano Chung-hwa, como 
utilizado para Yang e Yin, como também para Sungsang e Hyungsang, significa harmonia e 
unidade. As características duais estavam unidas em unidade antes que a criação fosse 
desenhada. A partir desta unidade, os atributos de Yang e Yin foram separados no momento 
da criação. Olhando para Yang e Yin a partir desta perspectiva, o I Ching, ou o Livro de 
Mudanças, está correto ao dizer que “O Grande Definitivo, ou T’aichi, gera os dois 
elementos primários de yin e yang.” 
 
O conceito de yang e yin no Pensamento de Unificação parece semelhante do conceito no I 
Ching, mas eles são de fato diferentes. No conceito oriental yang significa luz ou brilho, 
enquanto yin significa sombra ou escuridão. Estes significados básicos são estendidos, e 
utilizados de várias maneiras. Por exemplo, yang é utilizado para se referir ao sol, uma 
montanha, céu, dia, duro, quente, alto, e assim por diante, enquanto yin é utilizado se 
referindo à lua, um vale, terra, noite, suave, frio, baixo e assim por diante.  
 
Entretanto, no Pensamento de Unificação yang e yin são os atributos de Sungsang e 
Hyungsang. Este é o motivo pelo qual Sungsang e Hyungsang compõem um indivíduo ou 
substância, enquanto yang e yin somente aparecem como os atributos de uma substância. 
Por exemplo, o sol (um indivíduo) é uma união de Sungsang e Hyungsang, e o brilho do sol 
é yang. Da mesma forma, a própria lua é um indivíduo (substância) consistindo de 
Sungsang e Hyungsang, e a palidez da lua é yin. 
 
Eu gostaria de explanar o conceito de substância no Pensamento de Unificação. O conceito 
de substância, como utilizado no Pensamento de Unificação, se origina no Princípio 
Divino.  
 
No Princípio Divino, muitas expressões com a palavra “substância” são utilizadas, tais 
como “fundamento de substância,” “oferta substancial,” “templo substancial,” “mundo 
substancial,” “encarnação substancial,” “objeto substancial,” “curso substancial” e assim 
por diante, considerando o termo “substância” como se referindo tradicionalmente a um ser 
criado, um indivíduo, um ser humano com corpo físico, um ser material, e assim por diante. 
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Fig.1.2. Características Duais de Sungsang e Hyungsang e Yang e Yin na Imagem Original 
 

Todo ser criado, incluindo os seres humanos, é o ser unido de Sungsang e Hyungsang. Em 
outras palavras, em um ser criado Sungsang e Hyungsang são componentes desse indivíduo 
(substância). Além disso, Sungsang e Hyungsang têm o caráter de substância. É como dizer 
que um automóvel é um produto (substância) como é cada uma de suas partes, tais como 
pneus, a transmissão, e assim por diante. Assim, especialmente nos seres humanos tanto 
Sungsang como Hyungsang estão incluídos neste conceito geral de substância no 
Pensamento de Unificação. Para ser preciso, Yang e Yin na Imagem Original são chamados 
de Yang Original e Yin Original, respectivamente (PD, 19). “Sungsang e Hyungsang” e 
“yang e yin” em um ser humano se assemelham ao “Sungsang Original e Hyungsang 
Original” e “Yang Original e Yin Original” na Imagem Original. Como explicado acima, 
no mundo criado Sungsang e Hyungsang têm o caráter de substância, enquanto yang e yin 
são os atributos de Sungsang e Hyungsang; em outras palavras, yang e yin são os atributos 
de um ser individual que é o ser unido de Sungsang e Hyungsang. A unidade das 
características duais de Sungsang e Hyungsang e das características duais de Yang e Yin na 
Imagem Original está demonstrada na fig. 1.2. 
 
TABELA 1.1. Yang e Yin como Atributos de Sungsang e Hyungsang (em um Ser 
Humano) 

 
A fim de conhecer corretamente o relacionamento entre Sungsang e Hyungsang e o 
relacionamento entre Yang e Yin na Imagem Original, precisamos estudar o 
relacionamento entre o Sungsang e Hyungsang de uma pessoa, e o relacionamento entre 
yang e yin com atributos dessa pessoa. O relacionamento entre Sungsang e Hyungsang, e o 
relacionamento entre yang e yin, em seres humanos estão demonstrados na tabela 1.1. 
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Como demonstrado na tabela, as faculdades de intelecto, emoção e vontade do Sungsang 
(mente) possuem os atributos de yang e yin. Os aspectos yang do intelecto são clareza, boa 
memória, e assim por diante. Os aspectos yin do intelecto são imprecisão, esquecimento, e 
assim por diante. Os aspectos yang da emoção são agrado, alegria, e assim por diante. Os 
aspectos yin da emoção são desconforto, tristeza, e assim por diante. Os aspectos yang da 
vontade são atividade, criatividade, e assim por diante. E os aspectos yin da vontade são 
passividade, conservadorismo, e assim por diante. Desnecessário dizer, o Hyungsang 
(corpo físico) também tem aspectos yang (partes protuberantes, protrusões) e aspectos yin 
(partes submersas, orifícios). 
 
Para esclarecer, o que está explicado na tabela acima se aplica somente aos seres humanos. 
Deus é o ser causal centrado no Coração. Anteriormente à criação, Ele tinha Yang e Yin, os 
atributos de Sungsang e Hyungsang, como potenciais para realizar interações harmoniosas. 
Uma vez que a criação começou, Yang e Yin como potenciais se tornam ativos e trazem 
mudanças harmoniosas para as faculdades de intelecto, emoção e vontade, e também 
mudanças harmoniosas para o Hyungsang. 
 
Relacionamento entre Yang e Yin, e Homem e Mulher 
 
A seguir examinaremos o relacionamento entre yang e yin com relação a homem e mulher. 
No oriente, desde tempos antigos, homem e mulher têm sido equacionados com yang e yin. 
Entretanto, no Pensamento de Unificação o homem é considerado como um “ser 
substancial yang” e a mulher como um “ser substancial yin.” A visão filosófica oriental e o 
ponto de vista do Pensamento de Unificação referentes a homem e mulher parecem ser, 
mas não são, a mesma coisa. 
 
No Pensamento de Unificação, homem é a “união de Sungsang e Hyungsang com 
características yang” e mulher é a “união de Sungsang e Hyungsang com características 
yin.” Assim, homem é descrito como um “ser substancial yang” e mulher como um “ser 
substancial yin.”  
 
Deve-se notar aqui que o significado de yang quando utilizado ao chamar o homem de um 
ser substancial yang e o significado de yin quando utilizado ao chamar a mulher de um ser 
substancial yin não são idênticos aos significados de yang e yin como descrito na tabela 
1.1. Em outras palavras, o yang e yin no Sungsang e no Hyungsang, como descritos na 
tabela 1.1, não estão relacionados com homem e mulher. Permita-me explicar este ponto de 
forma mais concreta. 
 
Primeiro, vamos considerar a diferença entre yang e yin no Hyungsang, em homem e 
mulher. No Hyungsang (corpo), tanto homem quanto mulher possuem as partes 
protuberantes e protusões yang, e as partes submersas e orifícios yin, mas estas 
características não são as mesmas em homem e mulher.  
 
O homem tem mais partes protuberantes em sua constituição do que a mulher, e a mulher 
tem mais partes submersas em sua constituição do que o homem. E também há uma 
diferença entre homem e mulher na altura média e no tamanho médio de seus quadris.  
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Assim, a diferença entre yang e yin no Hyungsang de um homem e de uma mulher é 
quantitativa. Em outras palavras, homem tem mais elementos yang expressos em sua 
constituição enquanto a mulher tem mais elementos yin expressos em sua constituição. 
 
Então, e quanto ao aspecto Sungsang? A diferença entre yang e yin no Sungsang em um 
homem e em uma mulher não é quantitativa, mas qualitativa (Não há nenhuma diferença 
quantitativa a este respeito entre homem e mulher). Por exemplo, ambos homem e mulher 
possuem clareza (yang) na faculdade intelectual do Sungsang, mas o caráter é diferente 
entre homem e mulher. De forma geral, a clareza no homem é expressa mais em termos de 
pensamento abrangente, enquanto clareza na mulher é orientada mais na direção dos 
detalhes. Uma coisa semelhante pode ser dita para outros aspectos do intelecto. 
 
TABELA 1.2. Diferenças Qualitativas de Yang e Yin entre Homem e Mulher 

 
 
Observando a faculdade emocional, a tristeza do homem (yin) tende a ser de um tipo 
dolorosa, enquanto a tristeza da mulher tende a ser de um tipo pesarosa. Quanto à atuação 
ativa (yang) da vontade, a atividade do homem geralmente dá uma impressão de firmeza 
enquanto a atividade da mulher dá uma impressão de suavidade para os outros. Essas 
diferenças entre homem e mulher são características. Isto pode ser resumido na tabela 1.2. 
 
Assim, entre homens e mulheres há diferenças características entre yang e yin nos 
Sungsangs de ambos. Tais diferenças podem ser ligadas às diferenças na música vocal. Nas 
faixas vocais altas há uma diferença entre tenor (masculino) e soprano (feminino), e nas 
faixas vocais baixas há uma diferença entre baixo (masculino) e alto (feminino). 
 
Diante do exposto, podemos entender que o yang e yin do Sungsang representam diferenças 
características entre homem e mulher, e assim expressamos o yang e yin do homem como 
masculino, e o yang e yin da mulher como feminino. Assim, temos os conceitos de “yang e 
yin masculino” e “yang e yin feminino.” 
 
Sendo que as diferenças entre homem e mulher em termos de Hyungsang são quantitativas, 
é facilmente aceito que homem é um ser substancial yang e mulher é um ser substancial 
yin. Entretanto, em termos de Sungsang, as diferenças entre homem e mulher são 
características. Então, porque o homem é chamado um ser substancial yang e a mulher um 
ser substancial yin? 
 
Referente a este ponto, pode ser explicado como segue: se quantitativo ou qualitativo, a 
diferença no yang e yin entre homem e mulher é a diferença entre sujeito e objeto. Como 
será explicado a seguir, o caráter do relacionamento entre sujeito e objeto é de ativo e 
passivo, agente e reagente, e assim por diante. 
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Por exemplo, em um aspecto yang da faculdade intelectual, especificamente a clareza, a 
abrangência do homem e a orientação para detalhes da mulher estão em relacionamento de 
sujeito e objeto, e também em um aspecto yin da faculdade emocional, especificamente a 
tristeza, o relacionamento entre a tristeza dolorosa do homem e a tristeza pesarosa da 
mulher é de sujeito e objeto. E também, em um aspecto yang da faculdade volitiva, em 
outras palavras, na atuação ativa, o relacionamento entre a firmeza do homem e a suavidade 
da mulher é o mesmo entre sujeito e objeto. Isto conclui minha explanação que o 
relacionamento entre homem e mulher é o mesmo entre yang e yin, e que homem é 
chamado um ser substancial yang e mulher é um ser substancial yin. 
 
Solução de Problemas Reais através do Entendimento que Yang e Yin são os 
Atributos de Sungsang e Hyungsang 
 
A partir da explicação acima, foi esclarecido que yang e yin são os atributos de Sungsang e 
Hyungsang. A razão pela qual isto é importante é que isto também se torna o padrão para a 
solução de problemas reais. Problemas reais aqui se referem aos problemas entre homem e 
mulher, tais como degradação da moralidade sexual, desarmonia entre esposo e esposa, 
destruição da família, e assim por diante. 
 
Dizer que yang e yin são os atributos de Sungsang e Hyungsang significa dizer que o 
relacionamento entre ‘Sungsang e Hyungsang’ e ‘yang e yin’ é de substância e atributo. 
Entre substância e atributo, substância é mais importante, pois ela é a base do atributo. Sem 
substância atributo não tem nenhum significado. Assim, sem Sungsang e Hyungsang, yang 
e yin não têm nenhum significado. Assim, Sungsang e Hyungsang são substâncias, e por 
isso são as bases para yang e yin.  
 
Nos seres humanos, a tarefa de Sungsang e Hyungsang é realizar unidade entre mente e 
corpo, ou entre mente espiritual e mente física; em outras palavras, para alcançar a 
perfeição do caráter. Da mesma forma, o yang e yin existe para unir homem e mulher 
(esposo e esposa). Aqui, há duas tarefas a realizar: a perfeição do caráter de uma pessoa e a 
unidade entre homem e mulher. De acordo com a afirmação que “yang e yin são os 
atributos de Sungsang e Hyungsang” conclui-se que homem e mulher devem aperfeiçoar 
seus caráteres antes de se casar. 
 
Nas três grandes bênçãos (perfeição da individualidade, perfeição da família e a perfeição 
do domínio) explicadas no Princípio Divino, a perfeição da individualidade (perfeição do 
caráter) é colocada anteriormente à perfeição da família, ou a unidade entre esposo e 
esposa. A razão para isto reside na afirmação que “yang e yin são os atributos de Sungsang 
e Hyungsang.” 
 
Nos Oito Artigos do Grande Ensinamento de Confúcio, está escrito que “Pessoas sendo 
cultivadas, suas famílias serão reguladas. Suas famílias sendo reguladas, seus estados serão 
governados com justiça. Seus estados sendo governados com justiça, todo o reino estará 
tranquilo e feliz.” 11 Aqui, o cultivo da pessoa é colocado antes da organização da família.  

                                                 
11 Confúcio, Analetos Confucionistas, The Great Learning & The Doctrine of the Mean, trans. James Legge (New York: 
Dover Publications, 1971), 359.  
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Isto é porque o autor do Grande Ensinamento entendia este padrão, mesmo que 
inconscientemente. 
 
Atualmente, há muitos problemas sociais, incluindo degradação da moralidade sexual, 
desarmonia e destruição da família, divórcio, e assim por diante, os quais estão todos 
conectados com o relacionamento entre homem e mulher. Estes problemas ocorrem porque 
a perfeição do caráter não é alcançada de forma anterior à perfeição da família. Em outras 
palavras, o “cultivo da pessoa” não é alcançada antes da “regulação da família”. 
 
Em conclusão, o problema de homem e mulher, o qual é um dos mais difíceis de todos os 
problemas atualmente, somente pode ser resolvido através da perfeição do caráter tanto no 
homem como na mulher antes de começar uma família (antes de se casar); ou seja, através 
do cultivo do indivíduo anteriormente à regulação da família. Assim, a afirmação que 
“yang e yin são os atributos de Sungsang e Hyungsang” é outra forma de ver o padrão para 
a solução dos problemas reais. 
 
3. Imagem Individual 
 
O que é Imagem Individual? 
 
Sungsang e Hyungsang, e Yang e Yin, são as características duais de Deus, e estes dois 
atributos correlativos são universalmente manifestados em cada ser no mundo criado. O 
que é afirmado aqui está explicado na Bíblia: Porque as suas coisas invisíveis, desde a 
criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade [Imagem Divina e 
Caráter Divino], se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para 
que eles fiquem inescusáveis; (Rom. 1:20). Assim, sendo que todas as coisas 
universalmente têm Sungsang e Hyungsang, e yang e yin, então ambos Sungsang e 
Hyungsang, e yang e yin são chamados de “Imagem Universal.” 
 
Além disso, há muitos tipos de minerais, vegetais e animais, e todas as coisas existentes 
têm suas naturezas individuais únicas. Todos os corpos celestes, sejam estrelas fixas ou 
planetas, têm suas próprias características. Especialmente no caso dos seres humanos, cada 
pessoa tem natureza extraordinariamente única em sua construção, constituição, aparência, 
caráter, disposição, e assim por diante.  
 
A origem dessas características individuais de todas as coisas reside no Hyungsang Interno 
no Sungsang Original de Deus, e é chamado a “Imagem Individual.” Em outras palavras, as 
Imagens Individuais em Deus que estão manifestadas nos seres criados são chamadas as 
imagens individuais desses seres criados. Sendo que nos seres humanos as características 
são diferentes de pessoa para pessoa, a imagem individual dos seres humanos é chamada 
“imagem individual pessoal” e sendo que todas as coisas (demais seres além dos seres 
humanos) são diferentes de espécie para espécie, a imagem individual de todas as coisas é 
chamada “imagem individual por espécie.”  
 
Assim, nos seres humanos, a imagem individual se refere às características de um 
indivíduo, enquanto a imagem individual de todas as coisas (animais, vegetais e minerais) 
se refere às características de uma espécie, as quais é a diferença específica no nível mais 
baixo taxonômico.  
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A razão para as diferenças em imagens individuais é que os seres humanos são criados 
como os parceiros objeto de alegria para Deus, e como Seus filhos, enquanto todas as 
coisas são criadas como os parceiros objeto de alegria para os seres humanos. 
 
Imagem Individual e Imagem Universal 
 
Neste ponto, o relacionamento entre a imagem individual e a imagem universal dos seres 
criados pode ser explicado. A imagem individual, que é a característica única de um 
indivíduo, não existe independentemente da imagem universal; de fato, a imagem 
individual é a imagem universal que foi individualizada. 
 
Por exemplo, a aparência particular de uma pessoa é a individualização ou particularização 
da imagem universal do corpo humano, e o caráter único de uma pessoa é a 
individualização ou particularização da imagem universal da mente humana. Nos seres 
humanos, a imagem individual é a imagem universal que é individualizada para cada 
pessoa individual, e em outros seres criados, é a imagem universal individualizada para 
cada espécie. 
 
A razão que a imagem individual é a imagem universal individualizada é que as Imagens 
Individuais (no Hyungsang Interno), que são as causas da individualização dos seres 
criados, estão funcionando através de ações dar e receber entre Sungsang e Hyungsang, e 
entre Yang e Yin na Imagem Original. 
 
A Imagem Universal de Deus também é chamada “Imagem Original Universal,” e a 
Imagem Individual dentro do Hyungsang Interno de Deus também é chamada “Imagem 
Original Individual.” A imagem universal e a imagem individual dos seres criados derivam 
da Imagem Original Universal e da Imagem Original Individual, respectivamente. 
 
Imagem Individual e Mutação 
 
Permita-me discutir agora a imagem individual e o gene. De acordo com a teoria da 
evolução, o aparecimento da imagem individual de um ser vivo, que é a diferença 
específica, é entendido como o aparecimento de uma nova característica causado pela 
mutação. Além disso, o aparecimento da imagem individual de uma pessoa é entendido 
como tendo sido causado pela mistura ou combinação do DNA de seus pais. 
 
Entretanto, como entendido a partir do Pensamento de Unificação, a teoria da evolução é 
simplesmente um entendimento fenomenológico do processo de criação. De fato, o 
aparecimento de uma nova característica em um ser vivo, aparentemente causado pela 
mutação, é ao invés a criação de um novo ser com uma nova imagem individual através da 
recombinação do gene; isto é, o aparecimento de uma nova característica pela mistura do 
DNA dos pais é a criação de um novo ser com uma nova imagem individual alcançada 
através da mistura da informação hereditária. 
 
Para ser preciso, a criação de uma nova imagem individual nos seres vivos ou nos seres 
humanos significa que uma Imagem Original Individual é dada a uma espécie ou para uma 
pessoa. 
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Imagem Individual e o Ambiente 
 
A fim de um ser individual, o qual tem uma imagem individual, crescer e se desenvolver, 
ele deve estar continuamente engajado em relacionamentos recíprocos com seu ambiente. 
Em outras palavras, um ser individual muda, cresce e se desenvolve enquanto está 
envolvido em ação dar e receber com o ambiente. Isto está de acordo com a lei do dar e 
receber que um novo ser ou uma mudança é causado pela ação dar e receber. 
 
Como uma questão de fato, a característica (imagem individual) de um ser é, em princípio, 
nativa, mas alguns aspectos da imagem individual mudam através da influência do 
ambiente. Este é o motivo pelo qual algumas pessoas entendem erroneamente e pensam que 
características são adquiridas a posteriori. 
 
Além disso, existem formas diferentes de mudança nas características entre pessoas no 
mesmo ambiente. Isto significa que a forma que uma pessoa se ajusta ao ambiente difere de 
pessoa para pessoa. Esta diferença também deriva da imagem individual de um ser. Tal 
caráter, o qual às vezes tem a aparência de uma característica a posteriori, é a modificação 
de uma imagem individual, e pode ser chamada de “imagem individual transformada.” 
 
Preciosidade da Individualidade Humana 
 
As características dos seres criados derivam assim das Imagens Individuais em Deus, e 
portanto, são preciosas. Especialmente a individualidade humana é mais notável do que de 
outros seres, e é mais sagrada e preciosa. Isto é porque um ser humano é o senhor da 
criação, e é ao mesmo tempo um ser unido de ser espiritual e ser físico, onde o ser espiritual 
vive eternamente mesmo depois da morte do ser físico. Seres humanos foram criados para 
perseguir o ideal de criação enquanto praticam amor através de suas individualidades; 
portanto, individualidades humanas são muito preciosas e sagradas. O humanismo também 
afirma a preciosidade da individualidade humana, mas enquanto este não reconhece que tal 
individualidade humana vem de Deus, é difícil superar a visão materialista dos seres 
humanos, a qual considera os humanos como animais. Assim, a teoria da Imagem 
Individual se torna a resposta para outra questão real, que é, porque a individualidade 
humana deveria ser respeitada? Isto conclui minha explanação da Imagem Divina. 
 
B. Caráter Divino 
 
Além do aspecto de forma nos atributos de Deus, há o aspecto de função, natureza, ou 
capacidade, que é chamado “Caráter Divino.” Onisciência, onipotência, onipresença, bem 
supremo, verdade suprema, beleza suprema, justiça, amor, criatividade, logos, e assim por 
diante, como ensinado no Cristianismo e Islamismo são atributos que pertencem ao Caráter 
Divino. O Pensamento de Unificação também afirma que estes atributos pertencem ao 
Caráter Divino. 
 
Entretanto, tais conceitos, como definidos, não são tão úteis na resolução de problemas 
reais, sendo que não parecem estar relacionados com o aspecto de forma (Imagem Divina), 
e não estão diretamente relacionados com a criação de Deus. Ao invés, o Pensamento de 
Unificação propõe Coração, Logos e Criatividade, os quais estão diretamente relacionados 
com a solução dos problemas reais, como constituindo o Caráter Divino.  
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Entre estes, Coração é o mais importante aspecto do Caráter Divino, nunca antes ensinado 
claramente em qualquer outra escola de pensamento. Permita-me explicar estes três 
aspectos do Caráter Divino e esclarecer como eles podem nos ajudar a resolver problemas 
reais.  
 
1. Coração 
 
O que é Coração? 
 
Coração, ou Shimjung, é o núcleo do Sungsang de Deus. Ele é o “impulso emocional de 
buscar alegria através do amor.” A fim de oferecer um entendimento correto e claro sobre o 
conceito de Coração, eu explicarei utilizando o caso conveniente dos seres humanos. Todos 
buscam alegria por sua própria natureza. Com certeza, não há ninguém que não deseja ser 
feliz. Todos querem felicidade, o que é a mesma coisa que buscar ser feliz. Embora todos 
sempre tenham o impulso de ser felizes, parece verdade que, até hoje, a maioria das pessoas 
têm sido incapazes de obter genuína e eterna alegria. Isto é porque as pessoas têm tentado 
alcançar felicidade através da aquisição de dinheiro, poder e/ou conhecimento. Mas estes 
nunca podem trazer verdadeira felicidade. Então, como podemos obter verdadeira 
felicidade? Verdadeira felicidade somente pode ser obtida através de uma vida de amor 
verdadeiro. Uma vida de amor verdadeiro significa uma vida altruísta de serviço, uma vida 
vivida para o benefício dos outros, e uma vida vivida para agradar os outros com um 
coração caloroso. 
 
Coração é um Impulso Emocional 
 
Permita-me explicar o conceito de impulso emocional. Um impulso emocional é o desejo 
irreprimível que brota de dentro de nós: Desejos normais podem ser reprimidos através da 
vontade de uma pessoa, mas impulsos emocionais não podem ser reprimidos. Sabemos, 
através de nossas experiências diárias, que é difícil reprimir nosso impulso de buscar ser 
feliz. Queremos dinheiro, uma alta posição, conhecimento e poder, porque queremos ser 
felizes; crianças buscam ansiosamente aprender tudo, através de sua curiosidade, porque 
elas querem ser felizes; até mesmo criminosos cometem crimes de acordo com seu impulso 
de ser felizes, mas neste caso, na direção errada. 
 
Assim, não é possível reprimir o impulso de buscar alegria. O desejo de uma pessoa será 
satisfeito quando este é cumprido. Entretanto, para a maioria das pessoas o desejo de buscar 
alegria permanece irrealizado. Isto é porque as pessoas não compreendem que alegria 
somente pode ser obtida através do amor. A razão pela qual alegria somente pode ser obtida 
através de amor é que a base para a alegria reside em Deus. 
 
Deus é o Deus de Coração 
 
Deus possui Coração, ou o impulso emocional para buscar alegria através do amor, e esse 
impulso de Deus era ainda mais irreprimível do que dos seres humanos. Entretanto, em uma 
escala menor, os seres humanos herdaram o Coração de Deus de acordo com a lei de 
semelhança. Deste modo, embora sejamos decaídos e tenhamos perdido o amor verdadeiro, 
ainda temos o impulso de buscar alegria, e é impossível reprimir este impulso. 



 43

Em Deus, o impulso emocional de buscar alegria está fundamentado no impulso de buscar 
amar, sendo que verdadeira alegria não pode ser obtida de outra forma, além do amor 
verdadeiro. Assim, o impulso de buscar amar é mais forte do que o impulso de buscar 
alegria. O impulso de buscar amar é o desejo que uma pessoa possui no qual não se pode 
evitar amar os outros. Em outras palavras, uma pessoa não pode evitar buscar parceiros de 
amor. 
 
O impulso de buscar alegria é desencadeado por este impulso de amar: o impulso de amar é 
primário, e o impulso por alegria é secundário. Assim, amar é um impulso incondicional, ao 
contrário do que é o impulso por alegria. O resultado necessário de amar é alegria. Assim, 
amor e alegria são os dois lados da mesma moeda, e o impulso de buscar alegria é o 
impulso de buscar amar que se manifestou. 
 
Assim, o Coração de Deus também pode ser expresso como o “impulso emocional de amar 
infinitamente.” Amor requer necessariamente um parceiro objeto. Especialmente, o amor 
de Deus é um impulso irrefreável e, portanto, um parceiro objeto de amor era 
absolutamente necessário para Deus. Assim, a criação era necessária, inevitável e nunca 
pode ser considerada como meramente acidental. 
 
Criação do Universo e Coração 
 
Com o Coração servindo como motivo, Deus criou os seres humanos e todas as coisas 
como Seus parceiros objeto de amor. Os seres humanos foram criados como Seus parceiros 
diretos objeto de amor, e todas as coisas foram criadas como Seus parceiros indiretos objeto 
de amor. O fato que todas as coisas são parceiros indiretos objeto do amor de Deus 
significa que todas as coisas foram criadas para serem parceiros diretos objeto de amor para 
os seres humanos. Vistos a partir do motivo de criação, os seres humanos e todas as coisas 
são parceiros objeto do amor de Deus, mas vistos a partir do resultado, os seres humanos e 
todas as coisas são os parceiros objeto da alegria de Deus. 
 
Esta teoria da criação do universo tendo o Coração como o motivo (o que é chamado a 
“Teoria da Motivação do Coração”) é capaz de resolver o problema filosófico sobre se a 
teoria da criação ou a teoria da geração está correta. Em outras palavras, a Teoria da 
Motivação do Coração pode resolver e trazer um fim à controvérsia entre a teoria da 
criação e a teoria da geração referente ao início do universo.  
 
Em teorias da geração, tais como o Emanacionismo de Plotino, a teoria do 
autodesenvolvimento do Espírito Absoluto de Hegel, a teoria do Big Bang de Gamow, e a 
teoria Confucionista do Céu dando nascimento a todas as coisas, os aspectos negativos de 
crime, mal e confusão no mundo são considerados como tendo ocorrido naturalmente, e o 
caminho para resolver estes problemas está fechado. A teoria da criação apresentada aqui, 
por outro lado, defende que tais aspectos negativos têm uma causa, e assim, são capazes de 
ser eliminados na raiz. 
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Fig. 1.3. Sungsang Interno e Hyungsang Interno centrados no Coração 

 
Coração e Cultura 
 
No Pensamento de Unificação, o relacionamento entre Coração e cultura é explicado 
baseado na proposição que “Coração é o núcleo do Sungsang de Deus.” O Sungsang de 
Deus consiste de Sungsang Interno e Hyungsang Interno, onde o Sungsang Interno é mais 
interno do que o Hyungsang Interno, e o Coração é o núcleo no Sungsang Interno. Tais 
relacionamentos se aplicam também ao Sungsang do ser humano original. Isto está 
ilustrado na fig. 1.3. 
 
Isto significa que coração é a força motriz por trás das atividades intelectuais, emocionais e 
volitivas do ser humano. Em outras palavras, coração é o impulso emocional, o qual 
estimula constantemente as faculdades intelectuais, emocionais e volitivas, resultando em 
atividades intelectuais, emocionais e volitivas.  
 
Tais áreas acadêmicas como filosofia e ciência são desenvolvidas através da atividade 
intelectual humana; áreas artísticas tais como pintura, música, escultura e arquitetura são 
desenvolvidas através da atividade emocional; e áreas normativas tais como religião, ética, 
moralidade e educação são desenvolvidas através da atividade volitiva. 
 
Em uma sociedade humana verdadeira consistindo de seres humanos originais, a força 
motriz por trás das atividades intelectuais, emocionais e volitivas é coração e amor; 
portanto, todos os estudos acadêmicos, esforços artísticos e comportamentos normativos 
serão motivados pelo coração, e seu objetivo será a realização do amor. 12 A totalidade de 
todas as áreas intelectuais, áreas artísticas e áreas normativas, em outras palavras, a 
totalidade de todas as atividades intelectuais, emocionais e volitivas constituem a cultura. 
Assim, cultura deveria originalmente ser motivada pelo coração, e seu objetivo seria a 
realização do amor. Tal cultura duraria para sempre e, no Pensamento de Unificação, é 
chamada a “cultura do coração,” a “cultura do amor,” ou a “cultura da harmonia.” 
 

                                                 
12 Nos seres humanos, a realização do amor significa demonstrar um coração caloroso aos outros, ou agradar os outros, e 
definitivamente, retornar alegria a Deus. A fim de demonstrar nosso coração caloroso aos outros, atividades intelectuais, 
emocionais e volitivas são necessárias em nossa vida real. Em outras palavras, o objetivo de nossas atividades intelectuais, 
emocionais e volitivas é a realização do amor. 
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Entretanto, devido à queda dos primeiros antepassados humanos, as culturas da 
humanidade se tornaram sem princípio, tendo vários aspectos negativos, e essas culturas 
continuaram até hoje, o tempo todo repetindo o ciclo de ascensão e declínio. Isto é porque o 
coração, que deveria ter sido o núcleo do Sungsang humano, foi bloqueado, e o impulso do 
coração foi distorcido para um impulso para o egoísmo ou o egocentrismo. 
 
A melhor maneira de corrigir a cultura atual, que parece cada vez mais caótica, é erradicar 
o egoísmo, e revitalizar o impulso do coração no núcleo do Sungsang dos seres humanos. 
Fazendo isso, pode-se transformar todas as áreas da cultura para que elas possam ser 
motivadas pelo coração, e possam perseguir a realização do amor. Em suma, uma nova 
cultura do coração e amor pode ser estabelecida. A proposição que “Coração é o núcleo do 
Sungsang de Deus” se torna um padrão para resolver ainda outro problema: como resgatar a 
cultura de sua atual crise. 
 
Coração e Força Primária 
 
Permita-me explicar agora sobre Coração e Força Primária. Todas as coisas do universo 
continuam a receber alguma força de Deus mesmo depois da criação. Baseados nesta força, 
os seres criados dão e recebem alguma força entre eles mesmos. A primeira é uma força 
vertical, e a segunda é uma força horizontal. No Pensamento de Unificação, a primeira é 
chamada “Força Primária,” e a segunda “Força Primária Universal.” 13 
 
De fato, a própria Força Primária é uma nova realidade formada através da ação dar e 
receber dentro da Imagem Original, ou em outras palavras, através da ação dar e receber 
entre Sungsang e Hyungsang. Para ser mais preciso, a Força Primária é uma nova força 
formada através da ação dar e receber entre o impulso do Coração dentro do Sungsang e a 
pré-energia dentro do Hyungsang. Quando a Força Primária opera sobre todas as coisas, ela 
se torna a Força Primária Universal horizontal, que causa ações dar e receber entre todas as 
coisas. Assim, a Força Primária Universal é uma extensão da Força Primária. 14 
 
O fato que a Força Primária Universal é uma extensão da Força Primária, que é formada 
pelo impulso do Coração e a pré-energia, significa que a força do amor, como também a 
força física (energia), estão em funcionamento entre todas as coisas no universo. 15 
Portanto, os seres humanos amando uns aos outros está mais de acordo com a Maneira do 
Céu que todos devem seguir, do que as pessoas acreditarem que podem fazer tal como elas 
querem e apreciam. Assim, esta teoria referente ao “Coração e Força Primária” se torna 
outro padrão para resolver problemas reais. Ela oferece respostas para questões tais como 
“Devemos amar os outros sem falha?,” ou “Luta ou violência é necessária em determinados 
momentos?,” ou “Devemos amar nossos inimigos ou tentar derrotá-los?” 
                                                 
13 Na Exposição do Princípio Divino, a Força Primária Universal é explicada como pertencendo a Deus (PD, 21), 
enquanto na Explanação do Princípio Divino (em coreano) (Seul: Sejong Moonhwa-sa, 1957), Força Primária Universal é 
explicada como pertencendo ao mundo criado (p. 35). Entre estas explicações, o Pensamento de Unificação escolhe a 
segunda a fim de distinguir mais claramente entre a força a partir de Deus e a força entre todas as coisas. 
14 Quando dizemos que Força Primária é uma força vertical e a Força Primária Universal é uma força horizontal, o 
conceito de vertical e horizontal se refere ao relacionamento de causa e efeito. Deste modo, a Força Primária Universal é 
uma força horizontal em relação à Força Primária, enquanto ela é uma força vertical em relação à força da ação dar e 
receber. (Esta nota foi adicionada pelo editor.) 
15 A força do amor de Deus é manifestada de forma diferente de acordo com a graduação hierárquica dos seres criados. 
Para os seres humanos, o amor de Deus se manifesta em uma escala completa. 
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2. Logos 
 
O que é Logos? 
 
De acordo com o Princípio Divino, Logos significa “Palavra” ou “razão-lei” (i.e., 
“princípio racional”) (PD, 170). No primeiro capítulo do Evangelho de João está escrito 
que todas as coisas foram criadas pela Palavra de Deus: “No princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as 
coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.” (João 1:1-3). 
 
No Pensamento de Unificação, Logos como “Palavra” significa o pensamento, projeto, ou 
plano de Deus, e Logos como “razão-lei” significa a unidade de razão e lei. Razão pertence 
à faculdade intelectual do Sungsang Interno dentro do Sungsang Original. Entretanto, esta 
razão no Logos, a qual criou todas as coisas, é diferente da capacidade de razão na mente 
humana. A razão humana, cuja característica é liberdade, é a faculdade de conceituação, e 
de perseguir a verdade universal. Razão no Logos, por outro lado, é meramente uma 
faculdade intelectual livre com a força do pensamento. 
 
Lei, que é o outro aspecto do Logos, é caracterizada somente por uma natureza mecânica e 
necessária, sem qualquer elemento de liberdade ou propósito. Lei funciona com precisão 
sempre e em qualquer lugar, transcendendo tempo e espaço. Tal como a hora e o minuto de 
um relógio, que é um dispositivo mecânico, mantém o tempo sempre e em qualquer lugar, a 
lei funciona de forma regular e mecânica. 
 
Logos é Razão-Lei 
 
Logos como razão-lei precisa de alguma explicação. Razão-lei significa a unidade de razão 
e lei. Este conceito é para o propósito de estabelecer outro padrão para resolver problemas 
reais. O problema em questão é sobre o colapso dos valores, o que está causando grande 
confusão na sociedade atual, que pode ser parado. 
 
De acordo com o Princípio Divino, Logos é o parceiro objeto de Deus, e ao mesmo tempo 
tem características duais (PD, 170-171). Isto significa que Logos é um tipo de ser criado, 
um novo ser que se assemelha às características duais de Deus, e que pode ser considerado 
como semelhante à união de Sungsang e Hyungsang. 
 
Sendo que Logos é a Palavra, ou plano de Deus, e sendo que todas as coisas foram criadas 
por e através dele, o Logos não pode ser um ser criado no mesmo nível como todos os 
outros seres. Logos, que é o parceiro objeto de Deus, e que se assemelha às Suas 
características duais, é um ser resultante de Seu pensamento. É um projeto abrangente, um 
plano formulado na mente de Deus. Quando fazemos um edifício, primeiro fazemos um 
projeto detalhado para esse edifício. Da mesma forma, quando Deus criou todas as coisas, 
Ele primeiramente fez um projeto abrangente ou plano para cada ser criado, e isto é Logos. 
Embora um projeto ainda não seja um edifício ou um produto, ele é um ser criado 
resultante. Portanto, Logos, que é um projeto ou um plano, é um ser resultante, um novo 
ser, e um ser criado. Todas as coisas são criadas se assemelhando às características duais de 
Deus. Então, com quais características duais de Deus, o Logos, como um novo ser, se 
assemelha?  
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Ele se assemelha às características duais de Sungsang Interno e Hyungsang Interno dentro 
do Sungsang Original.16 Em outras palavras, a unidade entre Sungsang Interno e 
Hyungsang Interno centrando no propósito forma as características duais do Logos, da 
mesma forma que a unidade entre Sungsang Original e Hyungsang Original forma as 
características duais de Deus (Imagem Divina). 
 
Como mencionado acima, Logos é “razão-lei” como também “Palavra.” Então, quais são as 
características duais do Logos como razão-lei? Estes são razão e lei. O relacionamento 
entre razão e lei é o mesmo que o relacionamento entre o Sungsang Interno e o Hyungsang 
Interno, os quais são sujeito e objeto; portanto, o relacionamento entre razão e lei é sujeito e 
objeto.  
 
Logos é a União de Razão e Lei 
 
Sendo que todas as coisas foram criadas pelo Logos (razão-lei), todos os seres criados 
contêm elementos de razão e lei. Deste modo, enquanto todas as coisas existem e executam 
movimentos, estes dois elementos funcionam juntos. Contudo, quanto mais baixo o nível 
do ser criado, mais predominantemente o elemento da lei opera; quanto mais elevado o 
nível do ser criado, mais predominantemente encontraremos o elemento da razão operando. 
 
Nos minerais, que são os seres criados de menor nível, parece que somente o elemento da 
lei opera, e nos seres humanos, que são os seres criados do nível mais elevado, parece estar 
operando somente o elemento racional. Entretanto, na realidade lei e razão operam em 
conjunto em ambos os casos.  
 
Assim, liberdade e necessidade, intencionalidade e mecanicidade operam de uma forma 
integrada na existência e movimento de todas as coisas. Em outras palavras, liberdade 
funciona em conexão com necessidade, e intencionalidade opera juntamente com 
mecanicidade. Até agora, o relacionamento entre liberdade e necessidade tem sido 
frequentemente entendido como antinomia: liberdade e necessidade eram considerados 
como conceitos opostos da mesma forma que liberdade e restrição podem ser entendidos 
como em tensão. 
 
Entretanto, no Pensamento de Unificação, razão e lei no Logos não são vistos como estando 
em um relacionamento de antinomia, mas de unidade. Eu posso explicar este ponto pela 
utilização do exemplo de um trem correndo ao longo de um trilho como uma analogia. Que 
um trem deve correr sobre os trilhos é uma regra que deve ser observada por todos os 
meios; uma vez que ele descarrila, não somente o trem será danificado, mas isto também 
pode ferir pessoas e destruir edifícios. Portanto, o trem deve correr em seus trilhos sem 
falhar e, desta forma, um trem obedece necessariamente à lei. Contudo, é a liberdade do 
maquinista fazer o trem correr mais rápido ou mais lento. Pode parecer que um trem corre 
totalmente de forma mecânica, mas na realidade, ele opera sob as influências unidas de 
liberdade e necessidade. 
 

                                                 
16 Sungsang Interno e Hyungsang Interno em conjunto podem ser chamados “características duais internas.” E também, se 
necessário, Sungsang e Hyungsang em conjunto podem ser chamados “características duais externas.” De forma 
semelhante, tais conceitos como “sujeito e objeto internos” e “sujeito e objeto externos” podem também ser estabelecidos. 
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Permita-me oferecer um segundo exemplo. Uma pessoa pode dirigir o carro quando a luz 
do semáforo está verde, mas deve parar quando a luz do semáforo fica vermelha. Esta é 
uma regra de trânsito que todos devem necessariamente obedecer. Contudo, uma vez que a 
luz do semáforo ficou verde, o motorista pode acelerar livremente, desde que o carro esteja 
funcionando adequadamente. Assim, liberdade e necessidade estão unidas ao dirigir um 
carro também.17 Utilizando os exemplos de um trem e um carro, expliquei que liberdade e 
necessidade operam em união. Assim, podemos entender que razão e lei, como as 
características duais do Logos, funcionam não em um relacionamento de antinomia, mas 
em um relacionamento de unidade. 
 
Sendo que Logos é a unidade de razão e lei, e sendo que todas as coisas, desde os corpos 
astronômicos no mundo macroscópico até átomos e partículas subatômicas no mundo 
microscópico, são criados através do Logos, razão e lei operam de forma unida em todos 
eles sem exceção. Desta forma todas as coisas existem, se movem e se desenvolvem através 
da unidade de razão e lei, liberdade e necessidade, ou intencionalidade e mecanicidade. 
 
Esta ideia está em pleno acordo com as visões atuais da ciência. Considere, por exemplo, o 
Efeito Backster. Este fenômeno tem demonstrado, através de um exame da reação de uma 
planta, onde foram colocados eletrodos de um detector de mentiras em suas folhas, para 
verificar se uma planta tem algum tipo de consciência.18 Há também a teoria da relatividade 
complexa, proposta por Jean E. Charon (1920-), que reivindica que até mesmo elétrons e 
fótons são equipados com mecanismos de memória e pensamento.19 O fato que planta 
possui consciência e que um elétron tem um mecanismo de memória apoia a noção que 
razão e lei, e liberdade e necessidade, estão operando juntas em todos os seres criados. 
 
Logos, Liberdade e Licença 
 

                                                 
17 Quando um motorista observa as regras de trânsito, ele não faz isso obrigado pela força, mas ao invés ele faz isso de 
acordo com seu livre arbítrio e decisão. Portanto, o relacionamento de liberdade e necessidade é o mesmo de sujeito e 
objeto. 
18 Um galvanômetro é uma máquina utilizada para detector uma corrente elétrica fraca. Ao prendê-la a um corpo humano, 
a mudança de pensamento ou emoção de uma pessoa pode ser detectada através da medição do potencial elétrico do corpo 
humano, o que é registrado em um gráfico. Um dia, em um impulso, Cleve Backster, conectou os eletrodos de um 
polígrafo detector de mentiras a uma folha de sua dracaena (uma planta de folhagem) em seu laboratório, e tentou 
observar qualquer mudança que poderia ocorrer no galvanômetro como resultado de ameaçar a planta como se estivesse 
ameaçando um suspeito humano. Para sua surpresa, uma mudança drástica ocorreu no movimento da agulha do 
galvanômetro. A dracaena percebeu a ameaça de Backster e respondeu a isto. Mais tarde, ele fez o mesmo teste em mais 
de vinte e cinco variedades diferentes de plantas e frutos, e todos os resultados foram o mesmo. Portanto, conclui-se que 
plantas são sencientes. Peter Tompkins & Christopher Bird, The Secret Life of Plants (New York: Harper and Row 
Publishers, 1973), 3-6. 
19 Baseado em sua teoria da relatividade complexa, Jean E. Charon, físico teórico na Universidade de Paris, explicou que 
elétrons e fótons são em si microcosmos equipados de memória e pensamento. A teoria da relatividade complexa, na qual 
números complexos são utilizados, se refere a uma extensão da teoria da relatividade. Um número complexo consiste de 
um número real e um número imaginário. Em física, fenômenos naturais são geralmente descritos dentro de um mundo de 
quatro dimensões de tempo e espaço utilizando números reais. Na teoria da relatividade também, os fenômenos são 
descritos no mundo de quatro dimensões de tempo e espaço utilizando números reais. Contudo, na teoria da relatividade 
complexa, o mundo de quatro dimensões de tempo e espaço em números imaginários é acrescentado. Assim, os 
fenômenos são descritos em um mundo de oito dimensões de tempo e espaço. É possível observarmos o mundo real de 
tempo e espaço, sendo que ele tem uma extensão definida. Ao contrário, o mundo imaginário de tempo e espaço é um 
“mundo fechado” sem extensão; portanto, é impossível observarmos este mundo a partir do mundo real. Entretanto, 
Charon diz que este mundo imaginário realmente existe da mesma forma que nossa consciência. Assim, o universo 
consiste da existência material real e da existência espiritual imaginária, e somos seres que podem perceber estas duas 
existências. Mitsuo Ishikawa, The Worldview of New Science (em japonês) (Tokyo: Tama Shuppan, 1985), 176-79.  
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Permita-me esclarecer agora o verdadeiro significado de liberdade, e o problema da licença, 
como relacionado ao Logos. Através de um entendimento correto de liberdade e licença, 
problemas reais significantes podem ser resolvidos. Atualmente, vários atos de 
delinquência que servem para destruir a ordem social são conduzidos em nome da 
liberdade. Qual é uma medida efetiva contra tais atos que causam confusão social? A fim 
de resolver este problema, vamos esclarecer primeiro o verdadeiro significado de liberdade, 
e a natureza da licença. 
 
No Princípio Divino, está escrito que “Não há liberdade fora do Princípio,” que “Não há 
liberdade sem responsabilidade,” e que “Não há liberdade sem realizações” (PD, 74). Em 
outras palavras, há três condições para a liberdade: “estar dentro do Princípio,” então 
“assumir responsabilidade,” e então “criar realizações.” Aqui, “estar dentro do Princípio” 
significa que uma pessoa não deve se desviar do Princípio ou da lei; “assumir 
responsabilidade” significa concluir a porção de responsabilidade de uma pessoa; e “criar 
realizações” significa concluir o propósito de criação e trazer bons resultados. A conclusão 
da porção de responsabilidade, a conclusão do propósito de criação, e trazer bons resultados 
são todas ações dentro do princípio de acordo com a Maneira do Céu, ou leis (normas). 
 
Estes três requisitos para liberdade―”estar dentro do Princípio,” então “assumir 
responsabilidade,” e finalmente “criar realizações”―podem ser expressos em uma 
expressão, como ser/agir “dentro do Princípio.” Portanto, pode-se concluir que verdadeira 
liberdade somente pode ser alcançada em plena conjunção com lei e necessidade. Lei se 
refere às leis de valor (normas) operando na vida humana como também às leis naturais 
operando na natureza. Normas, ou valores, são sustentados somente no contexto de ordem. 
Portanto, no mundo original, desconsiderar normas, ou destruir a ordem, nunca pode 
resultar em liberdade. 
 
Liberdade em seu sentido estrito significa liberdade de escolha, e a escolha de uma pessoa é 
determinada através da razão. Consequentemente, liberdade começa com escolha racional, 
e então é realizada através da prática. O poder motivador, o qual expressa a liberdade na 
prática é o livre arbítrio, e quando liberdade é exercida em conjunto com o livre arbítrio de 
uma pessoa, o resultado é livre ação. Estes são os conceitos de livre arbítrio e livre ação 
encontrados no Princípio Divino (PD, 74). 
 
Assim, a escolha racional, o exercício do livre arbítrio e a resultante livre ação nunca 
deveriam ser feitos de forma meramente arbitrária. Estes deveriam ser conduzidos somente 
dentro dos parâmetros do Princípio ou lei (leis de valor), quando necessário. Desta forma, 
liberdade é a liberdade de razão, e razão sempre opera dentro da lei. Em outras palavras, 
originalmente a verdadeira liberdade pode ser realizada somente dentro da razão-lei, ou em 
outras palavras, dentro do Logos, e não pode ser realizada apartada do Logos. Às vezes é 
argumentado que as leis tendem a restringir a liberdade, mas esse é um mal entendido 
surgido da ignorância sobre o significado original de lei e liberdade. 
 
Originalmente, lei e liberdade estavam destinadas a funcionar para a realização do amor. 
Isso é o mesmo que dizer que lei e liberdade somente operam de verdade dentro do 
contexto do amor verdadeiro. Amor verdadeiro é a fonte de nossa vida e alegria. Deste 
modo, no mundo original, através da observação de leis, uma pessoa pode desfrutar com 
alegria da liberdade. Isto é porque o Logos está baseado no Coração. 
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Pensamento arbitrário e ação arbitrária que estão apartados do Logos são exercidos através 
de uma falsa liberdade, o que é licença. Liberdade e licença são conceitos absolutamente 
diferentes. Liberdade é um conceito afirmativo e construtivo que traz bons resultados, 
enquanto licença é um conceito destrutivo que traz maus resultados. Liberdade e licença 
devem ser rigorosamente distinguidos, mas na realidade eles são frequentemente 
confundidos e mal compreendidos. Isto é porque as pessoas não têm um entendimento 
adequado do Logos, que é o verdadeiro fundamento para a liberdade. Uma vez que uma 
pessoa entende o correto significado do Logos, e conhece o verdadeiro significado de 
liberdade, então todos os tipos de licenças disfarçadas sob o nome de liberdade, podem ser 
abolidos; finalmente se tornará possível terminar a confusão social. Assim, a teoria do 
Logos, novamente, se torna um padrão para resolver problemas reais. 
 
Logos, Coração e Amor 
 
Neste ponto, o relacionamento entre Logos, Coração e Amor será explicado. Como já 
definido, Logos é a Palavra e ao mesmo tempo é razão-lei. Palavra e razão-lei não são duas 
coisas diferentes. Razão-lei está incluída dentro da palavra, como uma parte interna. O 
relacionamento pode ser comparado à fisiologia estando incluída na biologia, como um 
subcampo dentro dela. Em outras palavras, fisiologia é uma área da biologia, a qual 
consiste de várias áreas de anatomia, bioquímica, ecologia, embriologia, fisiologia, e assim 
por diante. Da mesma forma, razão-lei é uma parte da Palavra, onde quantidades e tipos 
ilimitados de conhecimento sobre a criação de Deus estão incluídos. Razão-lei, que é uma 
parte da Palavra, é a parte que lida especificamente com as interações e relacionamentos 
entre todas as coisas. Assim, Palavra e razão-lei não são coisas diferentes. Além disso, 
Coração é a base para ambas Palavra e razão-lei. Da mesma forma que a investigação de 
organismos é comum a todas as áreas da biologia, o Coração de Deus é a base comum para 
ambas Palavra e razão-lei. 
 
Coração é o impulso emocional de buscar alegria através de amar. O fato que Coração é a 
base para ambas a Palavra e para razão-lei na criação de Deus significa que todos os 
fenômenos, incluindo existência, mudança, movimento e o desenvolvimento de seres 
criados, são apoiados e permeados pelo impulso do amor. Deste modo, se estamos 
preocupados com a lei natural ou a lei ética, amor é necessariamente operacional, e deve 
estar operando, por trás da lei. Geralmente, a lei natural é entendida como somente lei 
físico-química, mas este é um entendimento incompleto; amor está operando, sem falha, 
por trás de toda lei, embora o nível de amor possa ser diferente entre as diferentes criaturas. 
De forma clara, amor está operando nas leis éticas (normas) dos seres humanos. 
 
Na minha explanação anterior do Logos, inicialmente o discuti no sentido de sua existência 
como razão e lei, ou liberdade e necessidade. Contudo, na operação real da razão-lei, amor 
é mais significantemente importante do que razão ou lei, e amor frequentemente se coloca 
superior a elas. 
 
Uma vida de razão-lei, mas sem amor, facilmente se torna como de um quartel frio e 
formal, no qual soldados vivem de acordo com regras rígidas, e esta forma de vida 
facilmente murcha como uma espiga imatura de trigo. Somente em uma vida de razão-lei 
preenchida com amor caloroso, a paz de um jardim primaveril, no qual todos os tipos de 
flores desabrocham, e abelhas e borboletas voam, pode realmente acontecer. 
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Este critério de uma vida de amor caloroso se torna outro padrão na solução de problemas 
reais. A questão é: qual é a verdadeira orientação para trazer paz em uma família e 
sociedade? A resposta somente pode ser a teoria do Logos baseado no Coração. 
 
3. Criatividade 
 
O que é Criatividade? 
 
Geralmente, criatividade é definida como “a capacidade de criar coisas novas.” No 
Princípio Divino, a criatividade de Deus é expressa como “natureza criativa de Deus” e 
“poder de criação de Deus” (PD, 43). 
 
Contudo, não temos um entendimento preciso da criação de Deus apenas com estes 
conceitos. Como já explicado, o propósito de entender os atributos de Deus é chegar a uma 
solução fundamental para problemas reais. Deste modo, todas as nossas explanações sobre 
Deus devem ser tão precisas, concretas e concisas quanto possível. Nosso entendimento 
sobre a criatividade de Deus não é exceção. É difícil entender a criatividade de Deus com 
precisão com meras explanações de senso comum. Assim, as características e requisitos da 
criatividade de Deus devem ser esclarecidos. 
 
A criação de Deus não foi nem acidental e nem espontânea. Ela foi realizada com base em 
um motivo irreprimível e inevitável com uma intenção clara e objetiva. Isto pode ser 
chamado a teoria de criação motivada pelo Coração, ou simplesmente, a Teoria da 
Motivação do Coração. 
 
Na criação, as bases de quatro posições interna e externa, e ações dar e receber, as quais 
serão explicadas em detalhes na próxima seção, “Estrutura da Imagem Original,” são todas 
necessariamente formadas centrando no propósito de criação. Consequentemente, a 
criatividade de Deus pode ser descrita como “a capacidade de formar as bases de quatro 
posições interna e externa centrando no propósito.” No caso da atividade criativa humana, 
tais como a produção de matérias-primas, a formação da base de quatro posições interna 
corresponde ao planejamento, o desenvolvimento de uma ideia, fazer um projeto, e assim 
por diante; a formação da base de quatro posições externa corresponde à produção real de 
um bem através do uso de máquinas e materiais apropriados, de acordo com o projeto. 
 
Em Deus, a formação da base de quatro posições interna é a formação do Logos centrada 
no propósito, e a formação da base de quatro posições externa é a criação de todas as 
coisas, através da ação dar e receber entre Sungsang e Hyungsang centrando no propósito. 
Assim, a criatividade de Deus é a capacidade para formar essas bases de quatro posições 
interna e externa, ou seja, a capacidade para formar o Logos e criar todas as coisas.  
 
A razão pela qual buscamos explicar a criatividade de Deus em detalhes é para estabelecer 
um padrão para a solução fundamental dos vários problemas reais que estão relacionados 
com a atividade criativa, incluindo coisas como poluição, a redução ou abolição de 
armamentos, como esforços científicos e artísticos devem ser conduzidos, e assim por 
diante. 
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Criatividade Humana 
 
Permita-me explicar sobre criatividade humana. Os seres humanos têm a capacidade para 
produzir coisas novas, ou em outras palavras, eles são criativos. A criatividade humana é o 
que Deus concedeu aos seres humanos de acordo com a lei de semelhança. Originalmente, 
os seres humanos deveriam ter herdado a criatividade de Deus (PD, 43, 67, 167), e a 
criatividade humana deveria ter se assemelhado completamente com a criatividade de Deus. 
Entretanto, devido à queda, os seres humanos somente herdaram de forma incompleta a 
criatividade de Deus. 
 
É porque Deus devia legar Sua criatividade para os seres humanos (PD, 78, 167) que a 
criatividade humana devia se assemelhar à criatividade de Deus. Então, porque Deus queria 
conceder Sua criatividade aos seres humanos? Era a fim de abençoar os seres humanos 
como os senhores da criação (PD, 78), e dar a eles a qualificação para desfrutar domínio 
sobre todas as coisas (PD, 67, 78). Aqui, domínio sobre todas as coisas se refere a tratar 
todas as coisas como se deseja, enquanto ainda as considera como sendo preciosas. Em 
outras palavras, tratar todas as coisas com um coração de amor é de fato o domínio de uma 
pessoa sobre todas as coisas, e todas as áreas da vida humana estão incluídas. Por exemplo, 
economia, indústria, arte e assim por diante, todas estão incluídas no conceito de domínio 
sobre todas as coisas. Sendo que os seres humanos na terra vivem em seus corpos físicos, 
eles estão lidando com matéria em todas as áreas de suas vidas. Portanto, não é exagero 
dizer que toda a vida humana é uma vida de domínio sobre todas as coisas. Domínio sobre 
todas as coisas, como pretendido originalmente, é possível somente quando os seres 
humanos herdam plenamente a criatividade de Deus.  
 
Domínio original significa utilizar as coisas de forma criativa, com um coração de amor, 
em várias atividades, incluindo cultivo, produção, reforma, construção, invenção, 
conservação, transporte, armazenamento, atividade artística, e assim por diante. Atividades 
religiosas e políticas também estão incluídas, uma vez que as coisas materiais e as 
preocupações econômicas são indispensáveis também nestas atividades. Novas ideias 
criativas, como também amor, são requisitos para os seres humanos lidarem com as coisas. 
Em outras palavras, a criatividade de Deus é exigida para o domínio original das coisas 
pelos seres humanos. 
 
Se os seres humanos não tivessem caído, sua criatividade teria se assemelhado 
completamente à criatividade de Deus, e eles teriam sido capazes de exercer seu domínio 
original sobre todas as coisas. Entretanto, devido à queda dos primeiros antepassados 
humanos, os seres humanos perderam sua natureza original. Assim, a criatividade humana 
se tornou distorcida, e seu domínio sobre todas as coisas se tornou imperfeito e fora do 
princípio.  
 
Neste ponto, pode surgir a seguinte questão: “Se Deus criou os seres humanos de acordo 
com a lei de semelhança, eles teriam recebido a criatividade original desde o início, em seu 
nascimento, e deste modo, independentemente da queda, essa criatividade não teria 
permanecido até hoje? De fato, inúmeros cientistas e técnicos estão demonstrando 
atualmente uma capacidade criativa em um nível muito elevado.” Como então poderíamos 
responder esta questão? 
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Criação à Semelhança 
 
Eu gostaria de explicar especificamente como a criação à semelhança se aplica no mundo 
de tempo e espaço, sendo que a criação de Deus significa que cada ser criado apareceu no 
mundo de tempo e espaço. Depois que a criação de Deus foi conduzida em Sua mente, e o 
Logos (ou plano) foi formado, transcendendo tempo e espaço, cada ser criado apareceu no 
mundo de tempo e espaço, a partir de uma pequena e imatura fase jovem, passando então 
através do processo de crescimento, e finalmente alcançando sua total maturidade. 
 
Depois de ter crescido e se aperfeiçoado, um ser criado se assemelha completamente ao 
plano de Deus e Seus atributos. Este período de tempo anterior à sua conclusão é seu 
estágio imaturo, durante o qual cada ser criado está começando a se assemelhar à imagem 
de Deus. De acordo com o Princípio Divino, este período de crescimento é dividido em três 
estágios ordenados de crescimento: o estágio de formação, o estágio de crescimento e o 
estágio de aperfeiçoamento (PD, 42). 
 
Os antepassados humanos caíram no topo de seu estágio de crescimento (PD, 43). 
Consequentemente, eles herdaram somente “dois terços” de sua criatividade originalmente 
pretendida. Não importa quanto os cientistas possam demonstrar sua talentosa criatividade, 
esta ainda está muito aquém do grau que originalmente Deus pretendia conceder aos seres 
humanos. 
 
Entre todos os seres criados, somente os seres humanos caíram. Todas as coisas têm 
crescido para se aperfeiçoar sem cair, e assim, todas elas se assemelham aos atributos de 
Deus em seus próprios níveis dados. Neste ponto surge a seguinte questão: Porque os seres 
humanos, que são os senhores da criação, caíram? A queda ocorreu porque, enquanto todas 
as coisas são criadas para crescer exigindo somente a autonomia e domínio do Princípio, os 
seres humanos receberam sua própria porção de responsabilidade por seu crescimento, além 
da autonomia e domínio do Princípio. 
 
Criatividade e a Porção de Responsabilidade 
 
A autonomia do Princípio se refere à força de vida de um organismo, e domínio se refere à 
influência da força de vida sobre o ambiente de um organismo. Por exemplo, uma árvore 
cresce de acordo com a força de vida dentro dela, e domínio se refere à influência da força 
de vida da árvore sobre o ambiente. Durante o crescimento dos seres humanos, a autonomia 
e domínio do Princípio também operam. Entretanto, nos seres humanos, apenas o ser físico 
cresce de acordo com esta autonomia e domínio; o ser espiritual não. O crescimento do ser 
espiritual requer uma condição diferente: cumprimento da porção de responsabilidade 
humana. 
 
Deve-se notar aqui que crescimento do ser espiritual não significa o crescimento em sua 
estatura. Sendo que o ser espiritual está unido com o ser físico, ele naturalmente cresce em 
tamanho juntamente com o ser físico. Entretanto, o crescimento do ser espiritual como 
mencionado aqui se refere ao amadurecimento de sua espiritualidade: o aprimoramento do 
caráter de uma pessoa, ou do coração de uma pessoa. Em outras palavras, o crescimento do 
ser espiritual é o crescimento da mente, de tal maneira que somos capazes de praticar o 
amor de Deus. 
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O crescimento do ser espiritual pode ser alcançado somente através do cumprimento da 
porção de responsabilidade de uma pessoa. Este cumprimento da porção de 
responsabilidade se refere à prática contínua do amor, o tempo todo ostentando a fé em 
Deus e observando firmemente Seus mandamentos. Desta forma podemos superar os 
inúmeros desafios que podem vir a nós, através de nossas próprias decisões e sem qualquer 
ajuda dos outros. 
 
Não era um assunto fácil para Adão e Eva cumprirem tal porção de responsabilidade, sendo 
que Deus não podia intervir, e eles não tinham os pais para ensiná-los. Não obstante, se 
esperava que eles cumprissem uma responsabilidade. 
 
Entretanto, tentados por satanás, Adão e Eva falharam em cumprir sua porção de 
responsabilidade, e caíram. Porque Deus concedeu para Adão e Eva uma responsabilidade 
tão pesada, uma responsabilidade que eles poderiam falhar em cumprir? Porque Deus não 
permitiu que eles crescessem facilmente, como todas as outras coisas? A razão é porque 
Deus queria dar aos seres humanos a qualificação para ter domínio sobre todas as coisas, e 
fazer deles os senhores da criação (Gen. 1:28, PD, 78). 
 
Domínio é, em princípio, somente o domínio sobre as posses ou coisas da pessoa que criou, 
e não se é permitido exercer domínio sobre as posses de outros ou sobre as coisas criadas 
por outros. Sendo que os seres humanos foram criados depois que todas as coisas tinham 
sido criadas, logicamente eles não poderiam ser os possuidores ou criadores de todas as 
coisas. Contudo, sendo que Deus criou os seres humanos como Seus filhos, Ele pretendia 
dotá-los com as qualificações para serem criadores, de modo a torná-los os senhores da 
criação. Assim, Ele pretendia fazer os seres humanos cumprirem determinada condição 
adicional; assim, os seres humanos seriam reconhecidos como tendo participado na criação 
do universo por Deus. 
 
Perfeição Humana e Porção de Responsabilidade de uma Pessoa 
 
A condição adicional exigida de Adão e Eva era ser responsáveis por sua própria perfeição. 
Isto é, se Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado sem qualquer ajuda de outros, Deus os teria 
considerado como tendo qualificações iguais as Suas como o criador do universo. Como 
uma questão de fato, o valor de uma pessoa é o mesmo como o valor de todo o universo, 
como descrito no Princípio Divino: cada ser humano é uma encarnação (ou encapsulação) 
de todos os elementos no cosmos (PD, 30, 47), e um microcosmo (PD, 47), e somente 
quando os seres humanos tenham se aperfeiçoado, a criação de todo o universo também 
será aperfeiçoada. Na mesma linha, Jesus disse: “Pois que aproveita ao homem ganhar o 
mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?” 
(Mateus 16:26) Assim, quando Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado, eles teriam sido 
considerados como iguais em posição ao criador do universo. 
 
A criação será conduzida como a responsabilidade do criador. Assim, Deus criou o 
universo como Sua própria responsabilidade; e Adão e Eva, que deveriam herdar a 
capacidade criativa, deveriam ter se aperfeiçoado através de sua própria responsabilidade. 
Esse é o motivo pelo qual Deus concedeu para Adão e Eva sua porção de responsabilidade. 
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Contudo, Deus é um Deus de amor, e Ele não queria atribuir a Adão e Eva cem por cento 
de responsabilidade; ao invés, Ele assumiu a maior parte da responsabilidade pelo 
crescimento deles, e somente concedeu a eles uma porção muito pequena ― cinco por 
cento, falando de forma figurativa. Então Deus pretendia, depois do cumprimento da 
própria porção de responsabilidade de cinco por cento de Adão e Eva, considerá-los como 
tendo cumprido a totalidade de cem por cento. A despeito dessa grande bênção de Deus, 
Adão e Eva falharam em cumprir até mesmo sua pequena porção de responsabilidade, e 
caíram. Assim, eles se tornaram incapazes de herdar plenamente a criatividade de Deus. 
 
Se os seres humanos não tivessem caído, o que eles se tornariam? Se eles tivessem se 
aperfeiçoado sem cair, primeiramente eles teriam herdado o Coração de Deus, o impulso 
emocional para buscar alegria através de amar, e eles teriam se tornado pessoas amorosas 
tais como Deus é um Deus de amor, e segundo, eles teriam herdado completamente a 
criatividade de Deus centrada no Coração. 
 
Isto significa que, a partir de agora, todas as atividades de domínio sobre todas as coisas 
deveriam se tornar baseadas no Coração e amor. Como já mencionado, política, economia, 
indústria, ciência, religião e assim por diante, todas pertencem ao domínio sobre todas as 
coisas, sendo que elas lidam com coisas materiais, e atividades em todas estas áreas se 
tornarão um domínio de amor através de criatividade (criatividade perfeita) herdada de 
Deus.20 
 
Criatividade Original e Atividade Cultural 
 
Cultura é a totalidade de realizações das atividades intelectuais, emocionais e volitivas dos 
seres humanos. Sendo que comumente as atividades intelectuais, emocionais e volitivas 
lidam com coisas materiais, a atividade cultural pode ser considerada como a atividade de 
domínio sobre todas as coisas com criatividade.  
 
Atualmente, a qualidade das culturas ao redor do mundo está declinando rapidamente. Em 
praticamente todas as áreas, incluindo política, economia, sociedade ciência, arte, educação, 
mídia, ética, moralidade, religião, e assim por diante, há redemoinhos de confusão onde as 
pessoas carecem de um verdadeiro senso de direção. A menos que alguma proposta 
adequada seja feita, resgatar a cultura em declínio será uma tarefa quase impossível. O 
sistema ditatorial comunista, o qual solidificou um formidável fundamento, com a cortina 
de ferro, começou a desmoronar através da política de abertura das portas e, atualmente, os 
países comunistas se apressam em aderir ao método econômico capitalista. Diante desta 
tendência, as pessoas no campo capitalista podem ser tentadas a ficarem orgulhosas da 
supremacia do sistema econômico capitalista, e da tecnologia científica. Entretanto, isto é 
uma ilusão míope. Elas estão ignorando os males crônicos do capitalismo que certamente 
levará ao seu declínio e queda: disputas trabalhistas decorrentes de contradições estruturais 
na economia capitalista, a crescente distância entre ricos e pobres, a degradação dos 
valores, desenfreados crimes sociais, o avanço das técnicas criminosas que acompanham o 
avanço da ciência e tecnologia, o aumento da poluição que acompanha o desenvolvimento 
industrial, e assim por diante. 
                                                 
20 Domínio é, em princípio, domínio humano sobre todas as coisas na natureza, mas o conceito de domínio também pode 
ser aplicado aos relacionamentos humanos, nos quais há as regras de sujeito e objeto; por exemplo, o relacionamento entre 
um governo e o povo. Nos relacionamentos humanos, o sujeito exerce domínio sobre o objeto com criatividade e amor. 
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Visto a partir do ponto de vista de domínio sobre todas as coisas, devemos buscar encontrar 
a causa fundamental da crise cultural atual no início da história humana. Devido à queda 
dos primeiros antepassados humanos, os seres humanos não herdaram o Coração, amor e 
criatividade de Deus, mas o egocentrismo e o egoísmo que já se espalharam em âmbito 
mundial. Esta é a causa fundamental da crise cultural de hoje. 
 
A única maneira de salvar a cultura contemporânea dessa crise é erradicar o egoísmo, e 
avançar todas as atividades humanas de criação e domínio centrando no amor de Deus. Em 
outras palavras, quando todos os líderes nas várias áreas e nos vários níveis começarem a 
trabalhar centrando no amor de Deus, os problemas difíceis e complexos nas várias áreas 
culturais tais como política, economia, sociedade, educação, ciência, religião, filosofia, 
mídia e assim por diante, finalmente serão resolvidos de forma fundamental e definitiva, 
permitindo assim desabrochar uma nova e verdadeira cultura de paz em âmbito mundial. 
Essa nova cultura não será nem comunista e nem capitalista. Ela será a cultura de Coração, 
a cultura de amor e a cultura de harmonia. Espero que isto esclareça que a teoria da 
criatividade de Deus pode se tornar um padrão para resolver problemas reais. Isto conclui 
minha explanação sobre o conteúdo da Imagem Original. Permita-me agora voltar a 
atenção para sua estrutura.  
 
II. Estrutura da Imagem Original 
 
A partir deste ponto discutiremos a estrutura da Imagem Original. Na seção “Conteúdo da 
Imagem Original,” cada atributo da Imagem Divina e do Caráter Divino foi explicado, 
enquanto nesta seção, os relacionamentos entre as características duais da Imagem Original 
― principalmente o relacionamento entre Sungsang e Hyungsang ― serão explicados. O 
propósito dessa explanação é estabelecer os padrões necessários para resolver, de forma 
fundamental, vários problemas reais, neste caso, problemas de relacionamento. 
 
A. Ação Dar e Receber e Base de Quatro Posições 
 
1. Ação Dar e Receber entre Sungsang e Hyungsang 
 
Relacionamento Recíproco entre Sungsang e Hyungsang 
 
No Princípio de Criação do Princípio Divino, está escrito que “Todas as coisas existem 
através de relacionamentos recíprocos entre suas características duais de natureza interna e 
forma externa” (PD, 17). Além disso, “[todo ser vivente] mantém sua vida através do 
relacionamento recíproco dos elementos yang e yin dentro de si mesmo” (PD, 16). A razão 
para isto é que, sendo que Deus, a Causa Primeira de todas as coisas, é o Sujeito 
harmonioso das características duais de Sungsang e Hyungsang, e de Yang e Yin (PD, 19), 
todas as coisas foram criadas de acordo com a lei de semelhança e, sem exceção, se 
assemelham às características duais de Deus. Um relacionamento recíproco significa um 
relacionamento de dois elementos ou dois indivíduos que estão diante um do outro. Por 
exemplo, quando duas pessoas buscam se envolver em conversação, ou se engajar em 
compra e venda, a situação na qual os dois parceiros estão diante um do outro precisa 
primeiramente ser estabelecida antes que uma conversa ou negociação ocorra. 
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O relacionamento recíproco deve necessariamente ser um relacionamento mutuamente 
afirmativo, e nunca um relacionamento mutuamente negativo.21 
 
Quando esse relacionamento recíproco é estabelecido, algo é dado e recebido entre os dois 
parceiros. Nos seres humanos, as pessoas estão dando e recebendo palavras, dinheiro, 
poder, influência, amor, e assim por diante. No mundo natural, a gravitação universal age 
entre os corpos celestes, dióxido de carbono e oxigênio são trocados entre animais e 
plantas, e assim por diante. A ação de dar e receber algo entre as duas partes é chamada 
“ação dar e receber.” 
 
O estabelecimento de um relacionamento recíproco não significa necessariamente que uma 
ação dar e receber ocorrerá. A fim de que uma ação dar e receber ocorra, uma “base 
comum” deve ser estabelecida. Esta base comum é um relacionamento recíproco 
estabelecido centrando em um elemento comum, ou um propósito comum. Assim, falando 
de forma correta, uma vez que duas partes estão engajadas em um relacionamento recíproco 
e uma base comum é formada, ação dar e receber ocorrerá. 
 
Em Deus também, a ação dar e receber ocorre entre Sungsang e Hyungsang de acordo com 
este princípio. Sungsang e Hyungsang estão engajados em um relacionamento recíproco 
centrando em um elemento comum (Coração ou propósito), e assim uma base comum é 
formada, e uma ação dar e receber ocorre. Sungsang dá para o Hyungsang ideias, elementos 
emocionais, e assim por diante; e o Hyungsang dá para o Sungsang um elemento energético 
(pré-energia). Através desta ação dar e receber entre Sungsang e Hyungsang, os atributos 
de Deus ou formam uma harmonia (união), ou dão surgimento à criação (novos seres). 
 
O Que é a Ação Dar e Receber Entre Sungsang e Hyungsang? 
 
Na Imagem Original, quando Sungsang e Hyungsang entram em um relacionamento 
recíproco, ação dar e receber ocorre. Entretanto, como mencionado acima, uma base 
comum tem que ser formada centrando em um elemento comum. Em Deus, o elemento 
comum é Coração, ou propósito de criação, o qual é estabelecido pelo Coração. Quando 
ocorre ação dar e receber, um resultado necessariamente aparece. Assim, um centro e um 
resultado necessariamente acompanham uma ação dar e receber.  
 
Quando Coração é o centro, uma união é realizada como resultado, e quando propósito é o 
centro, um novo ser ou um ser multiplicado aparece como resultado. União aqui se refere a 
um estado unificado, enquanto um novo ser se refere a um ser criado. Deste modo, na 
Imagem Original o aparecimento de novos seres significa a criação de todas as coisas. 
 

                                                 
21 Quando mencionamos o “relacionamento recíproco entre Sungsang e Hyungsang,” como podemos reconciliar isto com 
a “homogeneidade essencial de Sungsang e Hyungsang”? Na seção “Conteúdo da Imagem Original” eu expliquei sobre “a 
diferença e homogeneidade entre Sungsang e Hyungsang,” e disse que Sungsang e Hyungsang, como os atributos 
correlativos na criação de Deus, são essencialmente homogêneos, sendo que eles são os dois atributos correlativos dos 
quais o atributo absoluto se separou. Neste ponto, outra questão pode surgir: Se Sungsang e Hyungsang são 
essencialmente homogêneos, Sungsang é Hyungsang, e Hyungsang é Sungsang, e a formação do relacionamento 
recíproco, e a ação dar e receber entre eles se tornaria impossível, não é? Entretanto, este não é o caso. Quando Sungsang 
e Hyungsang estão separados do atributo absoluto e se tornaram atributos correlativos, Sungsang e Hyungsang assumem 
atributos diferentes além de ter aspectos comuns; portanto, relacionamentos recíprocos, e ação dar e receber entre eles, são 
possíveis. 
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Conceitos de União e Novo Ser 
 
Neste ponto, discutirei os conceitos de união, e de um novo ser no mundo criado. No 
mundo criado, união conota existência, sobrevivência, duração, unidade, um movimento 
circular espacial, manutenção, e assim por diante, enquanto novo ser se refere a um 
resultado ou produto recém-nascido, uma nova característica, um novo elemento, um novo 
indivíduo, ou um novo fenômeno. Em outras palavras, o aparecimento de um novo ser é um 
fenômeno de desenvolvimento no mundo criado. 
 
A razão que todas as coisas mantêm sua existência, sobrevivência e duração, e ao mesmo 
tempo se movem e desenvolvem é que ações dar e receber semelhantes àquelas na Imagem 
Original (entre Sungsang e Hyungsang) são realizadas entre as miríades de indivíduos 
desde corpos celestes até átomos. De acordo com a lei de semelhança, a natureza de todas 
as coisas se assemelha aos atributos de Deus, e os relacionamentos e interações entre todas 
as coisas se assemelham à estrutura da Imagem Original, ou seja, o relacionamento e a ação 
dar e receber entre Sungsang e Hyungsang. Em outras palavras, todos os seres criados 
devem necessariamente se assemelhar à ação dar e receber dentro da Imagem Original a 
fim de que eles existam, vivam, se movam e se desenvolvam. 
 
Natureza Redonda, Harmoniosa e Suave da Ação Dar e Receber 
 
Se está centrada no Coração ou no propósito, a ação dar e receber na Imagem Original é 
redonda, harmoniosa e suave. Coração é o impulso emocional para buscar alegria através 
de amar, e Coração é a fonte de amor. É amor que torna a ação dar e receber harmoniosa. 
Portanto, a ação dar e receber centrada no Coração, a partir da qual o amor brota, é 
harmoniosa. A mesma coisa pode ser dita quando a ação dar e receber está centrada no 
propósito, porque o próprio propósito é estabelecido baseado no Coração. 
 
Não há nenhuma contradição, oposição ou conflito na ação dar e receber redonda, 
harmoniosa e suave dentro da Imagem Original. Se não há nenhum centro ou elemento 
comum tal como Coração ou propósito, e não há nenhum amor, então contradição, oposição 
ou conflito pode aparecer. Em outras palavras, se a ação dar e receber não está centrada no 
amor, ela não pode ser harmoniosa, mas ao invés, ela facilmente se torna conflituosa. 
 
Esta natureza redonda e harmoniosa da ação dar e receber na Imagem original se torna 
outro padrão para resolver problemas reais. A grande confusão do mundo atual tem sido 
provocada pelo fato que a maioria, se não todos os relacionamentos têm uma tendência 
conflituosa. Em outras palavras, lutas têm se desenvolvido em praticamente todos os 
relacionamentos, tais como aqueles entre nações, aqueles entre ideologias, aqueles entre o 
mundo comunista e o mundo livre, aqueles entre religiões, aqueles entre partidos políticos, 
aqueles entre gestores e trabalhadores, aqueles entre mestres e estudantes, aqueles entre 
pais e filhos, aqueles entre esposo e esposa, aqueles entre pessoas, e assim por diante. O 
resultado da acumulação desses inúmeros relacionamentos conflituosos é a grande confusão 
no mundo atual. Consequentemente, a maneira para remover tal confusão mundial é 
transformar todos os conflitos em relacionamentos redondos e harmoniosos. Isto se torna 
possível uma vez que estes relacionamentos sejam estabelecidos através de ações dar e 
receber centradas no amor de Deus. Assim, a natureza redonda, harmoniosa e suave da ação 
dar e receber na Imagem Original se torna outro padrão para resolver problemas reais. 
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2. Sujeito e Objeto, e a Base de Quatro Posições 
 
O que é a Base de Quatro Posições? 
 
Como já explicado, a ação dar e receber entre Sungsang e Hyungsang é realizada centrando 
no Coração ou propósito, dando surgimento à união ou a um novo ser. Assim, estes quatro 
elementos, o centro, Sungsang, Hyungsang, e o resultado, sempre participam em uma ação 
dar e receber.22 O relacionamento destes quatro elementos é o relacionamento de posições. 
O centro, Sungsang, Hyungsang e o resultado, cada um ocupa uma posição e, ao mesmo 
tempo, eles estão relacionados uns com os outros. A base destas quatro posições, sobre a 
qual ocorre a ação dar e receber, é chamada uma “base de quatro posições.” Se na Imagem 
Original ou no mundo criado, não importa que tipo de ação dar e receber possa ser, sem 
exceção a ação dar e receber ocorre dentro do contexto de uma base de quatro posições. 
Assim, a base de quatro posições é a base fundamental sobre a qual todas as coisas e os 
seres humanos existem. A ação dar e receber e a base de quatro posições na Imagem 
Original estão ilustradas na fig. 1.4. 
 

 
 

Fig. 1.4. Ação Dar e Receber e Base de Quatro Posições 
 
Quando Sungsang e Hyungsang estão engajados em ação dar e receber, eles não estão na 
mesma posição. Posição aqui se refere à posição com a qualificação para reger todas as 
coisas (PD, 78). Em outras palavras, posição está relacionada com o grau de atividade: 
Quando dizemos que Sungsang e Hyungsang são diferentes em posição, isto significa que 
Sungsang está em uma posição mais ativa do que Hyungsang, ou Hyungsang está em uma 
posição mais passiva do que Sungsang. Um elemento ou um indivíduo que está em uma 
posição mais ativa é chamado “sujeito,” e um elemento ou indivíduo que está em uma 
posição mais passiva é chamado “objeto.” Deste modo, quando Sungsang e Hyungsang 
estão engajados em ação dar e receber, Sungsang é sujeito, e Hyungsang é objeto. 
 

                                                 
22 Deve ser observado aqui, como já explicado, que há dois tipos de resultados, união e ser multiplicado. União é realizada 
quando Sungsang e Hyungsang entram em ação dar e receber para estarem unidos em uma unidade; e um ser multiplicado 
é realizado quando Sungsang e Hyungsang entram em ação dar e receber, dando surgimento a um novo indivíduo ou 
elemento. 
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A base de quatro posições consiste das quatro posições de centro, sujeito, objeto e 
resultado, e ação dar e receber sempre ocorre baseada na base de quatro posições. Isto 
significa que a estrutura das quatro posições de centro, sujeito, objeto e resultado é fixa e 
imutável, enquanto o elemento real a ser estabelecido em cada posição é diferente para cada 
base de quatro posições. 
 
Por exemplo, na base de quatro posições familiar, o propósito (ou o lema) de uma família, 
ou os avôs que o representam, está no centro, o pai está na posição sujeito, a mãe está na 
posição objeto, e o ambiente pacífico da família, ou a multiplicação de filhos é o resultado. 
Em uma base de quatro posições de domínio, tal com em atividades empresariais, o 
objetivo ou o ideal de uma empresa está no centro, várias pessoas (gestores e empregados) 
estão na posição sujeito, elementos materiais (máquinas e recursos materiais) estão na 
posição objeto, e produtos (commodities) são o resultado. No sistema solar, o centro é o 
propósito de criação, o sol está na posição sujeito, os planetas estão na posição objeto, e o 
resultado é a existência do sistema solar. Em um ser humano, o centro é o propósito de 
criação, a mente é o sujeito, corpo é o objeto, e o resultado é um indivíduo (união de mente 
e corpo). Assim, na base de quatro posições, os elementos ou seres a serem estabelecidos 
(os quais podem ser chamados de “seres estabelecidos”) são diferentes dependendo de cada 
uma das bases de quatro posições, mas a estrutura, a qual consiste de centro, sujeito, objeto 
e o resultado, é sempre fixa e imutável.23 
 
Conceito de Sujeito e Objeto 
 
Permita-me discutir o conceito de sujeito e objeto mais concretamente. Fazendo isso o 
caráter da ação dar e receber pode ser entendido mais concretamente. Como já explicado, o 
sujeito é “ativo” em relação ao objeto, enquanto o objeto é “passivo” em relação ao sujeito. 
Para explicar em mais detalhes, o relacionamento entre um sujeito e um objeto é 
caracterizado como “central” e “dependente,” “dinâmico” e “estático,” “agente” e 
“reagente,” “criativo” e “conservativo,” “extrovertido” e “introvertido” como também 
“ativo” e “passivo.” 
 
No mundo criado, desde corpos celestes até átomos, há vários tipos de relacionamentos 
sujeito e objeto. Por exemplo, o relacionamento entre o sol e os planetas no sistema solar, e 
o relacionamento entre os núcleos e elétrons em um átomo são relacionamentos de central e 
dependente; o relacionamento entre os progenitores animais e sua prole, e o relacionamento 
entre um protetor e o protegido são relacionamentos de dinâmico e estático; o 
relacionamento entre um educador e o educado, e o relacionamento entre o doador e o 
receptor são relacionamentos de agente e reagente, ou atividade e passividade. Em uma 
família, em muitos casos, o esposo trabalha para sustentar sua família e a esposa mantém a 
casa com afetuoso cuidado: o relacionamento entre eles é criativo e conservativo, ou 
extrovertido e introvertido. 
 
Deve-se notar aqui que os conceitos de sujeito e de objeto não são fixos, mas são relativos. 
Um ser sujeito se torna um ser objeto quando se relaciona com um ser de nível superior, e 
um ser objeto se torna um ser sujeito quando se relaciona com um ser de nível inferior. 

                                                 
23 A base de quatro posições originalmente deveria ser utilizada como um conceito espacial semelhante às quatro direções 
de norte, sul, leste e oeste. Entretanto, na atualidade ela também é utilizada como um conceito mental abstrato. 
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Sujeito e Objeto Ocupam Diferentes Posições 
 
Como explicado acima, o sujeito é central, dinâmico, agente, criativo, ativo e extrovertido 
em relação ao objeto, enquanto o objeto é dependente, estático, reagente, conservativo, 
passivo e introvertido em relação ao sujeito. A causa desta diferença entre sujeito e objeto 
reside no relacionamento sujeito-objeto na Imagem Original. 
 
Ação dar e receber ocorre somente entre sujeito e objeto. Isso é o mesmo que dizer que 
ação dar e receber ocorre quando há uma diferença na posição. Quando dois elementos 
ocupam a mesma posição, ação dar e receber não ocorre, mas ao invés uma repulsão 
aparecerá entre eles. Por exemplo, repulsão aparece entre duas cargas positivas. 
 
Quando há uma diferença na posição entre sujeito e objeto, uma determinada ordem é 
estabelecida. Assim, a ação dar e receber ocorre onde há ordem. Esta teoria de sujeito e 
objeto se torna outro padrão para resolver problemas reais. Como mencionado acima, o 
mundo atual está experimentando caos crescente, o que é muito difícil de controlar. A razão 
para esse caos crescente é que a maioria dos relacionamentos não está baseada em ação dar 
e receber harmoniosa, por isso se tornaram relacionamentos conflituosos. Em outras 
palavras, os relacionamentos não são aqueles de sujeito e objeto, mas ao invés, se tornaram 
relacionamentos repulsivos de sujeito e sujeito.  
 
A melhor maneira de resolver nosso caos social é restabelecer a ordem. A fim de 
estabelecer a ordem, as relações conflituosas entre sujeito e objeto devem ser mudadas para 
relações harmoniosas. Assim, é necessário explicar o conceito de sujeito e objeto, e o 
padrão para o relacionamento entre sujeito e objeto deve ser esclarecido. A teoria da base 
de quatro posições na Imagem Original, ou a teoria da ação dar e receber entre sujeito e 
objeto pode atender esta demanda. Assim, a teoria de sujeito e objeto na Imagem Original 
se torna um padrão para resolver problemas reais. 
 
Correlativos e Opostos 
 
Agora discutiremos os conceitos de correlativos e opostos em relação a sujeito e objeto. O 
relacionamento original entre sujeito e objeto centrado no propósito é harmonioso e nunca 
conflitante. Quando dois elementos ou dois indivíduos estão engajados em um 
relacionamento harmonioso, estes dois elementos ou indivíduos são chamados 
“correlativos” no Pensamento de Unificação. Isto difere do pensamento Marxista, onde dois 
elementos ou indivíduos são “opostos,” porque eles se engajam em luta um com o outro. 
Desenvolvimento somente pode ser realizado através de correlativos harmoniosos, 
enquanto no caso de opostos em luta, desenvolvimento está bloqueado e pode chegar a um 
impasse total. O comunismo tem tentado reformar política, economia e cultura baseado em 
sua dialética materialista ― a teoria da contradição, ou a teoria dos opostos ― e, como 
resultado, eles chegaram a um impasse que nunca pode ser controlado. 
 
Desenvolvimento é alcançado através da ação dar e receber de correlativos centrada no 
propósito, e nunca através de conflito entre opostos onde não há nenhum propósito comum. 
A teoria de correlativos é um método teórico que hoje pode fornecer uma solução essencial 
para o caos de países comunistas, como também do mundo livre. Assim, a teoria de 
correlativos também se torna outro padrão para resolver problemas reais. 



 62

 
 

Fig. 1.5. Ação Dar e Receber Centrada no Coração e aquela Centrada  
no Propósito na Imagem Original 

 
B. Formação da Base de Quatro Posições 
 
1. Componentes da Base de Quatro Posições 
 
Como já explicado, ação dar e receber entre Sungsang e Hyungsang na Imagem Original dá 
surgimento a dois resultados diferentes, dependendo do centro. Quando o centro é Coração, 
o resultado é união, e quando o centro é propósito (propósito de criação), o resultado é um 
novo ser. A mesma coisa pode ser dita sobre a ação dar e receber entre seres criados, sendo 
que a ação dar e receber de seres criados se assemelha àquela na Imagem Original.  
 
Há dois tipos de ação dar e receber: Um tipo é a ação dar e receber centrada no Coração na 
qual um estado de unidade é realizado; o outro tipo é a ação dar e receber que é centrada no 
propósito, na qual novos seres são produzidos. A primeira é a ação dar e receber entre 
Sungsang e Hyungsang que dá surgimento à harmonia (união) (PD, 19) e a segunda é a 
ação dar e receber entre Sungsang e Hyungsang que multiplica parceiros objeto substancial 
(PD, 24), i.e., a criação de todas as coisas. Isto está ilustrado na fig 1.5. 
 
As características da ação dar e receber na Imagem Original se manifestam nos seres 
criados, especialmente nos seres humanos. Um ser humano é a união de mente e corpo, ou 
a união de Sungsang e Hyungsang, que estão engajados na ação dar e receber centrando no 
propósito (propósito de criação). Um artista faz um plano ou tem uma ideia em sua mente, e 
então ele ou ela pinta um quadro ou esculpe uma estátua com suas mãos utilizando 
instrumentos artísticos. Esta é a multiplicação de um novo ser através da ação dar e receber 
entre Sungsang e Hyungsang centrando em um propósito (o propósito de produzir uma obra 
de arte). 
 
Na ação dar e receber onde unidade é realizada, o Sungsang e Hyungsang antes, e o 
Sungsang e Hyungsang depois da ação dar e receber não são essencialmente diferentes. O 
mesmo Sungsang e o mesmo Hyungsang simplesmente se tornam unificados.  
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Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, o homem é o mesmo antes e 
depois do casamento, e a mulher é a mesma antes e depois do casamento. A única diferença 
é que o homem e a mulher estão unidos em unidade depois do casamento. Por outro lado, 
na ação dar e receber onde um novo ser é produzido, o Sungsang e Hyungsang antes da 
ação dar e receber e o resultado (novo ser) que apareceu depois da ação dar e receber são 
diferentes. A ação dar e receber através da qual a unidade é realizada, é chamada uma “ação 
dar e receber mantenedora de identidade”; e a ação dar e receber através da qual um novo 
ser é produzido, é chamada uma “ação dar e receber desenvolvedora.” 
 
Vista a partir do ponto de vista de mudança ou movimento, a primeira é chamada de “ação 
dar e receber estática” sendo que Sungsang e Hyungsang não se submetem a nenhuma 
mudança nem antes e nem depois da ação dar e receber; e a segunda é chamada de “ação 
dar e receber dinâmica,” sendo que um novo ser aparece como resultado da ação dar e 
receber.  
 
Vista a partir do ponto de vista da posição, a ação dar e receber entre Sungsang e 
Hyungsang é aquela entre sujeito e objeto, na qual, juntamente com o centro e o resultado, 
uma base de quatro posições é estabelecida. Deste modo, a ação dar e receber mantenedora 
de identidade dá surgimento a uma base de quatro posições mantenedora de identidade, e a 
ação dar e receber desenvolvedora dá surgimento a uma base de quatro posições 
desenvolvedora. Portanto, temos dois tipos de bases de quatro posições: a base de quatro 
posições mantenedora de identidade, na qual uma união é formada, e a base de quatro 
posições desenvolvedora, na qual um novo ser é formado.  

 
2. Base de Quatro Posições Interna e Base de Quatro Posições Externa 
 
Há outro par de bases de quatro posições. Estas são a “base de quatro posições interna” e a 
“base de quatro posições externa.” Estas duas bases de quatro posições surgem da ação dar 
e receber interna e da ação dar e receber externa, respectivamente. 
 
Eu expliquei anteriormente, na seção sobre o “Conteúdo da Imagem Original,” que o 
Sungsang Original consiste da parte funcional e a parte objetiva, ou o Sungsang Interno e o 
Hyungsang Interno. Em outras palavras, há outro Sungsang e Hyungsang dentro do 
Sungsang Original. 
 
Visto a partir apenas da posição do Sungsang Original, há Sungsang (Sungsang Interno) e 
Hyungsang (Hyungsang Interno) internamente dentro dele mesmo, e então há este 
Sungsang (Sungsang Original) juntamente com o Hyungsang (Hyungsang Original) 
externamente. Quando Sungsang e Hyungsang entram em relacionamento recíproco 
centrando em um elemento comum, ação dar e receber ocorre necessariamente. Assim, 
ação dar e receber ocorre tanto internamente com o Sungsang Original, entre Sungsang 
Interno e Hyungsang Interno, quanto externamente entre Sungsang Original e Hyungsang 
Original. A anterior é chamada ação dar e receber interna e a posterior é chamada ação dar 
e receber externa. Nestas ações dar e receber, centro (Coração ou propósito) e resultado 
(união ou novo ser) estão envolvidos necessariamente, dando surgimento à base de quatro 
posições: A base de quatro posições interna é formada através de uma ação dar e receber 
interna, e a base de quatro posições externa é formada através de uma ação dar e receber 
externa. Estas estão ilustradas na fig. 1.6. 
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Fig. 1.6. Ação Dar e Receber Centrada no Coração e aquela Centrada  

no Propósito na Imagem Original 
 
Nos seres humanos, as ações dar e receber interna e externa correspondem à vida interna e 
vida externa de uma pessoa. A vida interna se refere à vida espiritual individual, e a vida 
externa se refere à vida social onde uma pessoa se associa com outras. A vida interna é a 
ação dar e receber que ocorre dentro da mente, e a vida externa é a ação dar e receber que 
ocorre no relacionamento com outras pessoas. Tais ações dar e receber interna e externa 
nos humanos são modeladas depois das ações dar e receber interna e externa do Sungsang 
Original. As ações dar e receber interna e externa se manifestam em cada ser criado como 
também nos seres humanos. 
 
Como já explicado, o relacionamento entre Sungsang e Hyungsang é o mesmo entre sujeito 
e objeto, e a ação dar e receber entre sujeito e objeto, com o envolvimento do centro e do 
resultado, resulta na formação de uma base de quatro posições. Deste modo, vista a partir 
do ponto de vista da posição, a ação dar e receber interna se torna uma base de quatro 
posições interna, e a ação dar e receber externa se torna uma base de quatro posições 
externa. Assim, o Sungsang Original está engajado na formação de bases de quatro 
posições tanto internamente quanto externamente. A base de quatro posições interna 
juntamente com a base de quatro posições externa na Imagem Original são chamadas a 
“estrutura de dois estágios da Imagem Original.” Seguindo a esta estrutura da Imagem 
Original, bases de quatro posições são formadas interna e externamente em cada um dos 
seres criados. Esta estrutura nos seres criados é chamada a “estrutura de dois estágios da 
existência.” 
 
3. Estrutura de Dois Estágios da Imagem Original e Estrutura de Dois 
Estágios da Existência 
 
Em todos os seres criados, sem exceção, as bases de quatro posições interna e externa, que 
são derivadas da Imagem Original, são formadas. 
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Em outras palavras, a fim de que qualquer ser criado possa existir, ele necessariamente 
deve formar ambas as bases de quatro posições interna e externa. A ação dar e receber na 
Imagem Original é redonda e harmoniosa centrada no Coração, ou no propósito de criação. 
Deste modo, em todas as coisas, as bases de quatro posições interna e externa devem ser 
formadas, sem exceção, através de ações dar e receber interna e externa centrando no 
propósito de criação.24 Entretanto, os seres humanos falharam em formar a base de quatro 
posições interna e a base de quatro posições externa centrando no Coração (amor) ou no 
propósito de criação, em sua vida interna (vida espiritual) e em sua vida externa (vida 
social). Ao invés, eles se desviaram para o egocentrismo, dando origem a essas disfunções 
sociais como atrito, conflito, oposição, luta e assim por diante. 
 
Portanto, a forma fundamental de resolver problemas sociais (problemas reais) é que os 
seres humanos restabeleçam bases de quatro posições interna e externamente. Assim, a 
teoria da base de quatro posições interna e da base de quatro posições externa se torna outro 
padrão para a resolução de problemas reais. Desta forma, a base de quatro posições interna 
e a base de quatro posições externa na Imagem Original se torna o padrão para a existência 
de todos os seres criados. 
 
Esta discussão tem se referenciado à “estrutura de dois estágios da Imagem Original,” a 
qual consiste de bases de quatro posições interna e externa na Imagem Original, e a 
“estrutura de dois estágios da existência,” a qual consiste de bases de quatro posições 
interna e externa nos seres criados. A “estrutura de dois estágios da existência” se 
assemelha à “estrutura de dois estágios da Imagem Original” de acordo com a lei de 
semelhança. Estas estruturas estão ilustradas nas figuras 1.7 e 1.8. 
 

 
Fig. 1.7. Estrutura de Dois Estágios da Imagem Original 

 

                                                 
24 Por exemplo, a terra gira em torno do sol enquanto rotaciona em seu próprio eixo, e um elétron gira ao redor do núcleo 
enquanto rotaciona em seu próprio eixo. Aqui, a rotação se origina na ação dar e receber interna, e revolução se origina na 
ação dar e receber externa. 
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Fig. 1.8. Estrutura de Dois Estágios da Existência 

 
C. Tipos de Bases de Quatro Posições 
 
Eu gostaria agora de discutir os tipos de bases de quatro posições. Como já expliquei, há 
bases de quatro posições interna e externa como também bases de quatro posições 
mantenedora de identidade e desenvolvedora. Assim, temos quatro tipos de bases de quatro 
posições. Em conjunto, temos as seguintes bases: base de quatro posições mantenedora de 
identidade interna, base de quatro posições mantenedora de identidade externa, base de 
quatro posições desenvolvedora interna e base de quatro posições desenvolvedora externa. 
Estas estão ilustradas na fig. 1.9. Eu gostaria agora de explicar cada uma delas. 
 
1. Base de Quatro Posições Mantenedora de Identidade Interna 
 
A base de quatro posições mantenedora de identidade interna é a combinação da base de 
quatro posições interna e a base de quatro posições mantenedora de identidade. Ela é uma 
base de quatro posições interna dentro do Sungsang Original, a qual se mantém e é 
imutável. 
 
A base de quatro posições mantenedora de identidade é formada quando o Sungsang e 
Hyungsang estão engajados em ação dar e receber, e unidade é realizada como resultado. A 
base de quatro posições mantenedora de identidade é formada internamente no Sungsang e, 
ao mesmo tempo, externamente entre Sungsang e Hyungsang. Nós seres humanos vivemos 
nossas vidas enquanto pensamos várias coisas em nossa mente. Pensamento é realizado 
internamente através da ação dar e receber entre Sungsang interno e Hyungsang interno 
onde bases de quatro posições internas são formadas. Também vivemos nossas vidas 
externamente através da ação dar e receber com outras pessoas, onde bases de quatro 
posições externas são formadas. 
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Fig. 1.9. Quatro Tipos de Bases de Quatro Posições 

 
Quando o pensamento é reflexivo e tranquilo, e o resultado do pensamento é determinado 
estado mental; i.e., uma união de Sungsang interno e Hyungsang interno, é dito que uma 
base de quatro posições mantenedora de identidade é formada internamente na mente da 
pessoa; assim, uma base de quatro posições mantenedora de identidade é formada. 
 
Dentro de cada ser criado, ação dar e receber ocorre, e assim, uma base de quatro posições 
mantenedora de identidade interna é formada. Nesta base de quatro posições mantenedora 
de identidade interna, o centro é coração e, ao mesmo tempo, é o propósito de criação 
estabelecido pelo coração,25 e ação dar e receber entre sujeito e objeto é realizada de forma 

                                                 
25 Na Imagem Original, o centro na base de quatro posições mantenedora de identidade, ou o centro da ação dar e receber 
onde união é realizada, é Coração, enquanto o centro na base de quatro posições desenvolvedora, ou o centro da ação dar e 
receber onde um ser multiplicado é formado, é o propósito (propósito de criação). Entretanto, no mundo criado, o centro é 
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harmoniosa, gerando o resultado, que é uma união (ser unido). O protótipo dessa base de 
quatro posições mantenedora de identidade interna nos seres criados reside na base de 
quatro posições mantenedora de identidade interna no Sungsang Original. 
 
2. Base de Quatro Posições Mantenedora de Identidade Externa 
 
A base de quatro posições mantenedora de identidade externa é a combinação da base de 
quatro posições externa e da base de quatro posições mantenedora de identidade. Ela é uma 
base de quatro posições externa formada fora do Sungsang Original, e sua característica é 
imutabilidade. É o estado harmonioso dos atributos de Deus antes da criação de todas as 
coisas, ou seja, o estado harmonioso de Sungsang e Hyungsang. Em uma família ou em 
uma sociedade, vivemos com outras pessoas ajudando uns aos outros ou confiando uns nos 
outros. Aqui, bases de quatro posições mantenedoras de identidade externas são formadas 
entre membros de uma família ou uma sociedade. 
 
A base de quatro posições mantenedora de identidade externa está acompanhada pela base 
de quatro posições mantenedora de identidade interna. Um bom exemplo é um casal em 
matrimônio. Enquanto cada um de esposo e esposa vive sua própria vida, formando assim 
sua própria base de quatro posições mantenedora de identidade interna, eles vivem em 
harmonia e auxiliam um ao outro, e desta forma a unidade de esposo e esposa é realizada. 
Esta unidade de esposo e esposa é a formação de uma base de quatro posições mantenedora 
de identidade externa. Assim, uma base de quatro posições mantenedora de identidade 
externa é inseparável de uma base de quatro posições mantenedora de identidade interna. 
Em outras palavras, uma base de quatro posições mantenedora de identidade externa é 
estabelecida na base de uma base de quatro posições mantenedora de identidade interna. 
 
Permita-me agora explicar o relacionamento entre todas as coisas, tomando o 
relacionamento entre o sol e a terra como exemplo. O sol e a terra estão envolvidos no dar e 
receber da gravitação universal (sob a operação da Força Primária Universal). O sol é o 
sujeito e a terra é seu objeto; o sol é o centro, enquanto a terra é dependente do sol. 
 
No mundo criado, a ação dar e receber entre sujeito e objeto dá surgimento a um 
movimento circular no qual o objeto gira ao redor do sujeito. 
 
Este movimento circular é a expressão da natureza redonda e harmoniosa da ação dar e 
receber entre Sungsang e Hyungsang na Imagem Original. Em outras palavras, onde há um 
movimento circular, há uma ação dar e receber entre sujeito e objeto.  
 
No relacionamento entre o sol e a terra, a terra rotaciona ao redor de seu próprio eixo 
enquanto gira ao redor do sol. Isto é para manter tanto sua própria identidade como também 
o sistema solar: se manter através da rotação, e manter o sistema solar através da revolução. 
Em outras palavras, uma ação dar e receber está ocorrendo internamente na terra a fim de 
manter a terra, e uma ação dar e receber está ocorrendo externamente entre a terra e o sol a 
fim de manter o sistema solar. 

                                                                                                                                                     
o propósito tanto na formação de uma união (base de quatro posições mantenedora de identidade) como na formação de 
um ser multiplicado (base de quatro posições desenvolvedora). Isto é porque, nos seres criados, tanto a formação de 
unidade quanto a formação de um ser multiplicado são feitas a fim de cumprir o propósito de criação. Desnecessário dizer, 
o propósito de criação está baseado no coração; portanto, o centro é propósito e, ao mesmo tempo, ele é coração. 
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O próprio sol está mantendo sua identidade através de sua rotação. Ao mesmo tempo, no 
sistema solar o sol está exercendo seu domínio sobre a terra, como sujeito e seu centro: o 
sol dá gravitação universal (sob a operação da Força Primária Universal) e luz para a terra; 
assim, o sol ajuda a terra a revolver ao redor do sol enquanto mantém a vida no planeta. Ao 
mesmo tempo, o sol, como um objeto, revolve ao redor do centro da galáxia, seu sujeito. 
Assim, ambas a base de quatro posições mantenedora de identidade interna e a base de 
quatro posições mantenedora de identidade externa são estabelecidas para o sol como 
também para a terra. Estas bases de quatro posições mantenedora de identidade interna e 
externa são inseparáveis. 
 
Movimento circular que manifesta a manutenção de identidade interna (ou seja, rotação) e o 
movimento circular que manifesta a manutenção de identidade externa (ou seja, revolução) 
também são vistos na forma original da vida humana. Contudo, sendo que a vida humana é 
espiritual, o movimento circular neste caso não é físico, mas é uma ação dar e receber 
redonda, harmoniosa e suave centrada no amor, que é a mesma como na Imagem Original. 
Nos humanos, a base de quatro posições mantenedora de identidade interna é manifestada 
como uma personalidade pacífica e amorosa. Quanto ao parceiro objeto, a base de quatro 
posições mantenedora de identidade externa consiste de sua revolução ao redor do sujeito, o 
que significa obediência e gratidão com o sujeito. Quanto ao parceiro sujeito, a base de 
quatro posições mantenedora de identidade externa é manifestada como seu domínio sobre 
o objeto através de verdade e amor: o sujeito continuamente ama e educa o objeto. 
 
Até agora expliquei a base de quatro posições mantenedora de identidade interna e a base 
de quatro posições mantenedora de identidade externa no mundo original. 
 
No entanto, na sociedade decaída atualmente podemos dificilmente reconhecer esse caso 
ideal. Ao invés, testemunhamos somente o colapso dos valores e o aumento dos crimes 
sociais. Assim, a teoria das bases de quatro posições interna e externa na Imagem Original 
se torna outro padrão importante para resolver problemas reais.26 
 
3. Base de Quatro Posições Desenvolvedora Interna 
 
A base de quatro posições desenvolvedora interna é a combinação da base de quatro 
posições interna e a base de quatro posições desenvolvedora; ou seja, é a base de quatro 
posições interna, a qual tem a característica de desenvolvimento e movimento.27 Aqui, a 
base de quatro posições desenvolvedora se refere à base de quatro posições que é 
estabelecida através da ação dar e receber entre sujeito e objeto, centrando no propósito de 
criação, onde um novo ser é produzido. 
 
Interna e externamente, bases de quatro posições desenvolvedoras são formadas na Imagem 
Original. 

                                                 
26 A base de quatro posições mantenedora de identidade interna e a base de quatro posições mantenedora de identidade 
externa juntas formam os dois estágios das bases de quatro posições, que é a “estrutura de dois estágios da Imagem 
Original.” 
27 A partir do ponto de vista do Princípio Divino, desenvolvimento significa a multiplicação de um indivíduo de nova 
qualidade (ou seja, um novo ser). Desenvolvimento é equivalente à criação quando a criação é vista a partir do resultado. 
De fato, desenvolvimento econômico é a multiplicação de ativos econômicos; desenvolvimento cultural é a multiplicação 
de ativos culturais, e desenvolvimento científico é a multiplicação de invenções e descobertas. Todas essas são produções 
feitas pelas ações dar e receber baseadas nas bases de quatro posições. 
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Contudo, ao contrário do caso das bases de quatro posições mantenedoras de identidade, as 
bases de quatro posições desenvolvedoras interna e externa não são formadas 
simultaneamente, mas ao invés, de forma sucessiva: a base de quatro posições 
desenvolvedora interna é formada primeiro, e então a base de quatro posições 
desenvolvedora externa é formada depois disso. 
 
No caso da produção de um bem ou uma obra de arte por seres humanos, uma ideia ou um 
plano é feito primeiramente, e então um bem ou uma obra de arte é produzido ou criado 
utilizando máquinas e ferramentas. Assim, planejamento vem primeiro e produção vem a 
seguir. Planejamento, que ocorre na mente, é interno, enquanto produção, que é feita com 
máquinas e ferramentas, é externa. Tanto planejamento quanto produção são feitos através 
da formação de bases de quatro posições. O resultado do planejamento é um novo ser, e o 
resultado da produção é também um novo ser. O plano não é vago, e é feito com um 
propósito claro de produzir um bem definido. Desnecessário dizer, produção é feita também 
com um propósito claro. Assim, bases de quatro posições tanto no planejamento como na 
produção estão centradas no propósito. Bases de quatro posições acompanhadas por um 
propósito e um novo ser são bases de quatro posições desenvolvedoras. Bases de quatro 
posições desenvolvedoras são formadas interna e externamente; a base de quatro posições 
desenvolvedora interna para planejamento, e a base de quatro posições desenvolvedora 
externa para produção. 
 
O protótipo do processo de planejamento na atividade produtiva humana é a estrutura da 
Imagem Original. É a base de quatro posições desenvolvedora interna (a formação do 
Logos) que é estabelecida através da ação dar e receber entre Sungsang Interno e 
Hyungsang Interno centrando no propósito dentro do Sungsang original. Assim, a base de 
quatro posições desenvolvedora interna na Imagem Original é o protótipo para todas as 
bases de quatro posições desenvolvedoras internas nos seres criados.28 
 
A seguir, explicarei em detalhes sobre a base de quatro posições desenvolvedora interna no 
Sungsang original, sob os tópicos: “propósito como o centro,” “Sungsang Interno como 
sujeito,” “Hyungsang Interno como objeto,” “ação dar e receber interna,” e “um plano 
como o resultado.” 
 
a) Propósito como o Centro 
 
O centro da base de quatro posições desenvolvedora interna é propósito (propósito de 
criação), o qual está baseado no Coração, o impulso emocional para amar. Sendo que a 
criação de Deus é motivada pelo Coração, o propósito de criação é ter parceiros objetos de 
amor e realizar um mundo amoroso. Deus queria alegria e conforto. Os seres humanos 
foram criados como objetos parceiro de amor de Deus, e todas as coisas foram criadas 
como objetos parceiro de amor dos seres humanos. Deste modo, o “propósito para o ser 
criado” para nós, seres humanos, é que devemos amar uns aos outros e amar todas as 
coisas, dando alegria e conforto a Deus. 

                                                 
28 Não são poucos os animais que têm criatividade, embora suas habilidades sejam de um nível inferior em comparação 
com aquelas dos seres humanos. Abelhas, formigas e aranhas são exemplos. Sua criatividade é instintiva, contudo, eles 
também têm a capacidade para formar uma base de quatro posições desenvolvedora interna, embora em um nível inferior. 
Em contraste, a criatividade humana consiste de criatividade instintiva e racional. 
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O “propósito para o ser criado” para todas as coisas é que elas dão beleza e alegria para nós 
seres humanos, enquanto ao mesmo tempo realizam harmonia uns com os outros. 
Entretanto, devido à queda, os seres humanos se tornaram incapazes de amar uns aos 
outros, e se tornaram incapazes de amar plenamente todas as coisas e apreciar sua beleza. 
Como resultado, eles causam tristeza a Deus e fazem todas as coisas gemerem em dores de 
parto (Rom. 8:22). 
 
Os seres humanos foram criados seguindo o padrão de Deus, de acordo com a lei de 
semelhança. Isto também se aplica ao seu propósito de criação. Originalmente, o propósito 
de todas as atividades de criação humana (produção, fabricação, criação artística, e assim 
por diante) é realizar o amor de Deus de acordo com o propósito de criação. Entretanto, 
devido à sua queda, os seres humanos se tornaram autocentrados, e se tornaram incapazes 
de realizar o amor de Deus. Como resultado, eles seguiram contra o Caminho do Céu, e as 
sociedades humanas caíram no caos. Deste modo, o caminho para resolver a grande 
confusão do mundo atual é que todas as pessoas devem trazer o propósito de todas as suas 
atividades de criação para se harmonizarem com o propósito de criação de Deus. 
 
Esta teoria referente ao propósito no centro da base de quatro posições desenvolvedora 
interna, se torna assim outro padrão para resolver problemas reais. 
 
b) Sungsang Interno como Sujeito 
 
O que é Sungsang Interno? 
 
Na base de quatro posições desenvolvedora interna, o Sungsang Interno está na posição 
sujeito. Sungsang Interno consiste de intelecto, emoção e vontade. Estas três faculdades não 
são independentes uma da outra, mas ao invés estão mutuamente conectadas. No intelecto, 
a emoção e a vontade estão incluídas; na emoção, o intelecto e a vontade estão incluídos; e 
na vontade, o intelecto e a emoção estão incluídos. Em outras palavras, estas três 
faculdades funcionam como uma única; e a partir de sua unidade, a faculdade intelectual 
funciona de forma relativamente mais forte em algumas vezes, a faculdade emocional 
funciona de forma relativamente mais forte em outras vezes, e a faculdade volitiva funciona 
de forma relativamente mais forte em outras vezes. É necessário entendermos as três 
faculdades da mente desta forma. Estas três faculdades unidas da mente foram mobilizadas 
para a formação da base de quatro posições desenvolvedora interna no Sungsang de Deus. 
 
Quando entendemos as três faculdades de intelecto, emoção e vontade desta forma, 
compreendemos que os três valores de verdade, beleza e bem, os quais correspondem a 
estas três faculdades, respectivamente, também possuem alguns elementos comuns entre 
eles. Além disso, as três principais áreas da cultura (a área acadêmica, a área artística e a 
área da religião e moralidade), as quais correspondem aos três valores de verdade, beleza e 
bem, também têm algum elemento entre eles. Deve ser notado aqui também que há áreas 
intermediárias entre as três principais áreas mencionadas. 
 
Este ponto tem um importante significado real. Motivado pelo Coração, Deus estabeleceu o 
propósito de criação, e mobilizou as três faculdades de intelecto, emoção e vontade 
centrando nesse propósito, através do qual Ele investiu todo Seu poder em Sua criação (o 
Rev. Moon uma vez disse: “Deus investiu tudo de Si em Sua criação de céu e terra”). 
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Em Sua providência de recriação também, Ele mobilizou todas as Suas faculdades de 
intelecto, emoção e vontade. Além disso, na história de restauração, especialmente hoje, 
quando o caos dos últimos Dias prevalece, as três grandes áreas da cultura ―a área 
acadêmica, tal como ciência e filosofia; a área artística, tal como música, dança, pintura, 
escultura, poesia e assim por diante; e a área das normas de vida, tal como religião, 
moralidade e ética ―devem ser mobilizadas para o propósito da realização do mundo ideal 
de Deus, ou seja, o mundo da cultura unificada, ou o mundo da cultura do coração. 
 
Não obstante, atualmente, quase todas as áreas culturais perderam sua direção adequada, e 
estão afundando em degeneração. Em nosso tempo, pensamentos pseudo-revolucionários 
tais como Marxismo e a Ideia Juche de Kim Il-Sung advogam a arte proletária e a arte 
popular. Entretanto, de fato eles estão banalizando e tornando estéreis todas as áreas 
culturais, especialmente as artes. 
 
Portanto, está evidente que intelectuais e estudiosos que estão engajados nas várias áreas 
culturais atualmente, têm uma missão urgente a cumprir. Eles devem entender o propósito 
de criação de Deus e avançar em frente com firme determinação de realizá-lo, e construir o 
mundo ideal de criação, o mundo da cultura unificada (cultura do coração). Assim, o fato 
que as três faculdades de intelecto, emoção e vontade no Sungsang Interno foram 
mobilizadas, centrando no propósito, na formação da base de quatro posições 
desenvolvedora interna na Criação de Deus, também é um importante padrão para resolver 
problemas reais. 
 
Sungsang Interno é a União da Mente Espiritual e Mente Física 
 
Deve ser observado neste ponto que o intelecto, emoção e vontade de ambos o ser espiritual 
e o ser físico estão contidos na mente humana. Sendo que um ser humano é um ser dual (ser 
unido) de ser espiritual e ser físico, a mente humana é a união de mente espiritual e mente 
física. Assim, as faculdades de intelecto, emoção e vontade da mente espiritual e aquelas da 
mente física estão combinadas e unidas no Sungsang interno humano. A mente física tem 
um nível instintivo de intelecto, emoção e vontade. O intelecto, emoção e vontade da mente 
espiritual são criativos e desenvolvedores, enquanto o intelecto, emoção e vontade da mente 
física não são. 
 
A faculdade intelectual da mente física é capaz de sensibilidade e percepção com um baixo 
nível de entendimento, enquanto a faculdade intelectual da mente espiritual é capaz de 
funções de percepção, entendimento e razão, através das quais verdades abstratas e 
universais podem ser alcançadas. A mente espiritual pensa e reflete sobre si mesma; ou 
seja, ela possui autoconsciência. Quando o neuro-psicólogo John Eccles e o biólogo Andree 
Goudot-Perrot dizem que somente os seres humanos possuem autoconsciência, eles estão se 
referindo à mente espiritual.  
 
A faculdade emocional da mente física também é de um nível inferior ao da mente 
espiritual. A faculdade emocional da mente física tem a capacidade de sentir alegria, raiva, 
tristeza e tranquilidade, e demonstrar uma natureza altruísta, em uma extensão inferior a da 
mente espiritual. A faculdade emocional da mente espiritual é de um nível superior, e com 
ela somos capazes de nos engajar em atividades artísticas, e amar nossa nação e a 
humanidade, mesmo ao risco de nossas vidas. 
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A faculdade volitiva da mente física também é de um nível inferior ao da mente espiritual. 
A faculdade volitiva consiste de desejo, o poder da prática, e o poder de decisão, com os 
quais o propósito de criação (o propósito para o indivíduo e o propósito para o todo) pode 
ser realizado. O propósito de criação de um animal é alcançado principalmente através da 
vida material (alimentação, abrigo, multiplicação, e assim por diante), enquanto o propósito 
de criação nos seres humanos é alcançado através da vida espiritual (uma vida de verdade, 
bem e beleza). Assim, na faculdade volitiva também há uma distinção entre animais e seres 
humanos. A função volitiva de um animal está relacionada somente a alimentação, abrigo e 
sexo; mas a função volitiva dos seres humanos é uma combinação dessa função da mente 
física juntamente com essa função da mente espiritual. Em um ser humano original, a 
mente espiritual é superior à mente física; portanto, devemos colocar nossa prioridade em 
perseguir uma vida de valor, e somente então deveríamos estar preocupados com nossa vida 
material. 
 
Eu expliquei acima que intelecto, emoção e vontade do ser humano são a união destas 
faculdades da mente espiritual com as faculdades da mente física: Intelecto é a união do 
intelecto da mente espiritual com o intelecto da mente física, e a mesma coisa pode ser dita 
sobre emoção e vontade. Além disso, estas três faculdades de intelecto, emoção e vontade 
não estão separadas uma da outra, mas ao invés, elas estão unificadas. Na epistemologia do 
Pensamento de Unificação, este Sungsang interno unificado é chamado “percepção 
espiritual.” Percepção espiritual é a faculdade unificada de cognição que está centrada na 
mente espiritual. Este conceito de Sungsang interno como a união de intelecto, emoção e 
vontade pode fornecer soluções para os problemas historicamente insolúveis sobre 
liberdade.29 
 
c) Hyungsang Interno como Objeto 
 
O que é Hyungsang Interno? 
 
A seguir, discutirei o Hyungsang Interno, o qual está na posição objeto na base de quatro 
posições desenvolvedora interna.  

                                                 
29 O Sungsang Interno, como a união de intelecto, emoção e vontade também se torna um padrão para a solução de um 
problema real relacionado ao problema da liberdade: liberdade é a liberdade de razão, de emoção ou de vontade? O 
Princípio Divino menciona “livre arbítrio” ou “livre ação” (PD, 74); portanto, liberdade é uma liberdade de vontade. Na 
filosofia, liberdade é frequentemente referenciada como uma liberdade de vontade no sentido de uma liberdade de 
escolha. Contudo, liberdade, como Hegel reivindicava, é uma liberdade de razão; e liberdade, como Kant reivindicava, é 
que os humanos obedecem leis morais irrestritas; e a liberdade do final do século XVIII da filosofia alemã é uma 
liberdade de sentimento e fé. 
Assim, liberdade parece ser uma liberdade de razão, ou de emoção, ou de vontade. Qual está correta? A visão do 
Pensamento de Unificação sobre a unidade de intelecto, emoção e vontade, fornece uma resposta para este problema. 
Nesta visão, uma liberdade de razão é, e deve ser, ao mesmo tempo uma liberdade de vontade e uma liberdade de emoção. 
Vamos discutir liberdade de escolha. Esta é uma liberdade para decidir por sua própria vontade; portanto, esta é uma 
liberdade de vontade. (Neste sentido, “livre arbítrio” como mencionada no Princípio Divino está correto.) Entretanto, 
quando escolhemos algo, fazemos um julgamento sobre qual é melhor. Isto é liberdade de razão. E também, quando 
escolhemos algo, fazemos isso de tal forma que estejamos satisfeitos e não infelizes; portanto, liberdade de escolha é ao 
mesmo tempo uma liberdade de emoção. 
Entre as três visões de liberdade acima, a liberdade mais essencial é a da razão. Isso é porque é preciso entender um objeto 
antes de se fazer uma escolha, e então dar uma direção para a vontade, para que se possa seguir a decisão. A capacidade 
de entender um objeto e a capacidade de dar uma direção para a vontade reside na razão. Quanto à liberdade emocional, 
ela é acompanhada pelo julgamento estético, o qual também é acompanhado pelos julgamentos fatual e lógico. Portanto, o 
trabalho da razão também é exigido. 
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Como já explicado, o Hyungsang Interno, o aspecto de forma no Sungsang Original, 
consiste de ideias, conceitos, princípios e princípios matemáticos. Uma ideia é uma imagem 
concreta de cada ser criado que será criado, ou já foi criado. Um conceito é uma imagem 
universal de características abstraídas a partir de um grupo de ideias. Princípios são a causa 
essencial das leis naturais do universo e das normas da vida humana. Finalmente, princípios 
matemáticos são a causa definitiva do fenômeno numérico no mundo natural. 
 
Permita-me explicar aqui os elementos do Hyungsang Interno em relação à criação. Que 
tipo de papel o Hyungsang Interno desempenha na criação de Deus? Falando 
figurativamente, ele executou o papel de um molde. Um molde pode ser entendido como 
um recipiente no qual metal derretido é derramado a fim de fazer determinado produto 
metálico. Pode-se dizer que o Hyungsang Original, ou pré-energia, corresponde a este 
metal derretido durante o processo de criação de Deus. Em outras palavras, de uma maneira 
análoga a esse processo de fazer produtos de ferro derramando ferro derretido em um 
molde, Deus criou todas as coisas derramando o metal fundido espiritual (Hyungsang 
Original) no molde espiritual (Hyungsang Interno).30 
 
Hyungsang Interno é um Tipo de Molde 
 
Um molde de Hyungsang Interno não é simplesmente um molde relacionado com 
aparências externas, como no caso de um molde artificial. Um molde de Hyungsang Interno 
é amplamente mais detalhado e inclui também estrutura interna. Por exemplo, o molde para 
a criação de um corpo humano físico inclui a estrutura intimamente interna de vísceras, 
órgãos, tecidos e células. Um molde de Hyungsang Interno é composto de ideias, conceitos, 
leis e princípios matemáticos. Seres vivos que pertencem a determinada espécie têm uma 
forma peculiar comum e um caráter comum e obedecem determinadas leis e princípios 
matemáticos. É por causa disto que todas as coisas são criadas copiando o Hyungsang 
Interno, o molde espiritual, de uma forma análoga àquela pela qual um produto de ferro se 
assemelha a seu molde. 
 
Um molde espiritual de Hyungsang Interno, como explicado, está diretamente relacionado 
a um ser criado. Entretanto, deve ser observado que há muitas outras ideias, conceitos, leis 
e princípios matemáticos que são os moldes, não para seres criados, mas ao invés para seres 
abstratos. Por exemplo, tais ideias ou conceitos como “Deus,” “eu,” “pais,” “beleza,” 
“ideal,” “propósito,” e assim por diante não são moldes para coisas que aparecem no 
mundo de tempo e espaço; elas tomam parte na criação, mas não são moldes para seres 
criados como tal. 
 
d) Ação Dar e Receber Interna 
 
O que é Ação Dar e Receber Interna? 
 

                                                 
30 O que deve ser esclarecido neste ponto é que ideias complexas (as quais são formadas através da síntese de várias 
ideias simples), como também ideias simples no Hyungsang Interno, desempenham o papel de um molde espiritual. Na 
atividade criativa humana, muitos moldes são feitos a partir de um único molde, enquanto na criação de Deus dos seres 
humanos, o papel de cada molde em Seu Hyungsang Interno termina quando uma pessoa é criada. Cada molde é, em 
outras palavras, uma imagem individual em Deus. 
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Uma base de quatro posições desenvolvedora interna é formada no Sungsang Original 
através da ação dar e receber interna, centrando no propósito de trazer à luz um novo ser. 
Esta ação dar e receber interna é realizada entre sujeito e objeto no Sungsang Original; ou 
seja, entre as faculdades unificadas de intelecto, emoção e vontade, e Hyungsang Interno. A 
ação dar e receber interna centrada no propósito de criação, é o “pensamento” ou 
“planejamento” que ocorre na mente de Deus. 
 
Porque consideramos “pensamento” como uma ação dar e receber? Pensamento, como o 
entendemos comumente, é constituído pelas funções da mente como memória, reflexão, 
julgamento, interesse, planejamento, opinião, entendimento, imaginação, conjectura, 
inferência, esperança, meditação, interpretação, e assim por diante. Para ser honesto, até 
mesmo uma ilusão pode ser incluída no conceito de pensamento, sendo que este também é 
um fenômeno na mente. Pensamento pode, por sua vez, ser classificado em três categorias: 
pensamento sobre o passado, pensamento sobre o presente e pensamento sobre o futuro. 
Pensamento sobre o passado está relacionado com a memória, pensamento sobre o presente 
está relacionado com opinião, inferência, entendimento, e assim por diante, e pensamento 
sobre o futuro está relacionado com planejamento, esperança, e assim por diante. Neste 
ponto deve ser observado que ideias (ou imagens) estão necessariamente envolvidas em 
qualquer tipo de pensamento. Estas ideias em nossa mente foram adquiridas através de 
nossas experiências passadas. Por exemplo, temos as imagens de pássaros ou flores em 
nossa mente porque temos visto e experimentado estas coisas. Assim, pensamento sempre 
inclui ideias (imagens), com as quais é feita ação dar e receber em nossa mente. 
  
Operação de Ideias 
 
O que quer dizer a expressão “pensamento necessariamente requer ideias"? Isto significa 
que qualquer tipo de pensamento que temos ― se está relacionado com o passado, o 
presente ou o futuro ― é possível somente com a utilização de ideias adquiridas de nossas 
experiências passadas. Quanto mais ricas nossas experiências no passado, ou em outras 
palavras, quanto mais ideias podemos ter, mais pensamentos podemos criar. Isto é o mesmo 
que ser capaz de aumentar as despesas de vida, quando é necessário, se uma pessoa 
economizou dinheiro. Além disso, é como ser capaz de utilizar um bem necessário a 
qualquer momento, se tivermos estocado muitos bens. Aprofundar nosso conhecimento é, 
em outras palavras, estocar várias ideias no armazém da nossa memória. Assim, ideias são 
buscadas no armazém da memória e são tratadas de forma adequada em nosso pensamento, 
tal como selecionamos bens do armazém e os utilizamos adequadamente, por exemplo, na 
organização de um quarto. Este processo é chamado de “operação de ideias” no 
Pensamento de Unificação. 
 
Uma ideia é uma imagem na mente. Uma ideia que corresponde a um ser é chamada uma 
“ideia simples,” enquanto uma ideia que consiste de duas ou mais ideias simples em 
combinação é uma “ideia complexa.” Neste ponto, deve ser observado que “simples” e 
“complexo” são conceitos relativos. Uma operação, como em uma operação de ideias, é 
algo como operação de máquinas. A operação de máquinas inclui o seguinte procedimento: 
preparação das máquinas e partes, construção de máquinas, revisão de máquinas, 
montagens de partes em uma máquina, mudança de partes dentro de uma máquina, 
montagem de uma máquina em um sistema unificado, e assim por diante. 
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Operação de Ideias é Ação Dar e Receber 
 
A operação de ideias é realizada de uma maneira semelhante à operação de máquinas. A 
“lembrança” de uma ideia corresponde à preparação de uma máquina. A “associação” ou 
“composição” de ideias corresponde à construção de máquinas. A “análise” de uma ideia 
corresponde à revisão de uma máquina. A “formação” de uma nova ideia corresponde à 
montagem de uma nova máquina. “Conversão” corresponde à troca de partes dentro da 
máquina. A “síntese” de ideias corresponde à montagem de máquinas em um sistema 
unificado. Há outra operação de ideias, que é chamada “inversão,” durante a qual uma 
forma afirmativa de julgamento é mudada para uma forma negativa de julgamento. Assim, 
a operação de ideias se refere à recordação, associação, análise, formação, conversão, 
síntese, inversão e assim por diante, com as quais as várias ideias são tratadas. 
 
Recordação é recuperar uma ideia necessária a partir de experiências do passado. 
Associação de ideias significa que pode-se lembrar de uma ideia pela presença de outra 
ideia. Por exemplo, uma pessoa lembra da mãe quando pensa sobre o pai. A formação de 
uma ideia se refere à operação com a qual várias ideias de nível inferior são combinadas 
para formar uma ideia de nível superior. Por exemplo, uma ideia de uma casa é composta 
das ideias de nível inferior sobre alicerce, fundação, colunas, vigas, telhado, quarto, e assim 
por diante. Uma análise de uma ideia se refere à divisão de uma ideia em ideias de nível 
inferior. Por exemplo, analisamos nosso corpo como composto do sistema nervoso, sistema 
digestivo, órgãos dos sentidos, sistema circulatório, sistema respiratório, tecidos 
musculares, órgãos urinários, glândulas endócrinas, gânglios linfáticos, e assim por diante. 
Síntese de ideias se refere à operação na qual várias ideias de nível inferior estão unidas em 
uma ideia de nível superior. Por exemplo, a união das ideias do sistema nervoso, sistema 
digestivo, órgãos dos sentidos, sistema circulatório, sistema respiratório, tecidos 
musculares, órgãos urinários, e assim por diante, cria a ideia de nível superior sobre o corpo 
humano. Conversão é a operação na qual sujeito e objeto são trocados mantendo o 
conteúdo de julgamento. Por exemplo, o julgamento “Todo A é B” é mudado para “Algum 
B é A.” Inversão é a operação de mudar uma forma afirmativa de julgamento para uma 
forma negativa de julgamento (i.e., um predicado é mudado para a forma negativa), 
mantendo o significado: “A é B” é mudado para “A não é um não-B.” 
 
Empenhei-me em fazer uma longa explanação aqui a fim de ajudar o leitor a entender 
melhor o “pensamento” como ação dar e receber interna. 
 
Tipos de Ação Dar e Receber 
 
Como explicado acima, diferentes tipos de pensamento (recordação, julgamento, opinião, 
imaginação, entendimento, inferência, e assim por diante) ocorrem pela operação com 
ideias de várias formas. Ação dar e receber consiste na operação de ideias (ver fig. 1.10). 
Vamos explicar este ponto. A fim de entender que a operação de ideias é ação dar e 
receber, primeiramente precisamos entender os tipos de ação dar e receber. Há cinco tipos: 
tipo bi consciente, tipo uni-consciente, tipo inconsciente, tipo heterônoma, e tipo contraste 
(ou tipo de agrupamento). 
 
Uma ação dar e receber tipo bi consciente é criada quando ambos sujeito e objeto têm 
consciência. Uma ação dar e receber tipo uni-consciente é criada quando o sujeito tem 
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consciência, ao passo que o objeto, que pode ser um ser inorgânico, não tem. Uma ação dar 
e receber tipo inconsciente é realizada de forma inconsciente entre sujeito e objeto. Por 
exemplo, a troca de dióxido de carbono e oxigênio entre animais e plantas é feita 
inconscientemente. Uma ação dar e receber tipo heterônoma é criada quando duas partes, as 
quais são seres não vivos, são induzidas pela vontade de uma terceira parte a se engajarem 
em ação dar e receber. Por exemplo, as várias partes de uma máquina se envolvem em ação 
dar e receber de acordo com a vontade do engenheiro que fez a máquina. 
 

 
 

Fig. 1.10. Operação de Ideias 
 
Uma ação dar e receber tipo contraste é criada durante o processo de cognição, ou em um 
julgamento. Neste tipo, somente o sujeito tem consciência, tal como no tipo uni consciente. 
Entretanto, neste tipo o sujeito põe em contraste de forma proposital dois ou mais seres ou 
elementos objetivos dentro de um objeto. Por exemplo, quando vemos um homem e uma 
mulher caminhando na rua, reconhecemos eles como esposo e esposa fazendo uma 
comparação de suas idades e gestos. Ou ainda quando vemos mercadorias em uma loja, 
selecionamos um bem fazendo uma comparação de suas qualidades. Além disso, quando 
vemos uma casa com um telhado vermelho e um jardim verde, podemos apreciar a beleza 
sentindo a harmonia entre eles. Em uma ação dar e receber tipo contraste, um julgamento 
ou comparação é feito de forma unilateral pelo sujeito. Contudo, um julgamento ou 
comparação é possível somente quando o objeto manifesta sua aparência para o sujeito, que 
assume um interesse ativo no objeto. Este é o motivo pelo qual isto também é considerado 
como ação dar e receber. 
 
Pensamento é um Tipo Contraste de Ação Dar e Receber 
 
Eu expliquei que pensamento é criado pela ação dar e receber. A percepção espiritual, ou o 
sujeito de cognição, que é a união de intelecto, emoção e vontade na mente, contrasta várias 
ideias obtidas a partir das experiências de uma pessoa e estas ideias são então armazenadas 
no Hyungsang interno. Quando a percepção espiritual contrasta os dois elementos, ela 
reconhece um elemento como sujeito e o outro elemento como objeto. O foco de interesse 
da percepção espiritual vai e volta entre os dois elementos dentro do Hyungsang interno. 
Assim, dois elementos são considerados como envolvidos em uma ação dar e receber, a 
qual é uma ação dar e receber tipo contraste em um sentido estrito.  
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Assim, tanto a ação dar e receber entre a percepção espiritual e o Hyungsang interno quanto 
aquela entre os dois elementos dentro do Hyungsang interno são ações dar e receber tipo 
contraste. 
 
Qual é o resultado da ação dar e receber (ou colação) entre quaisquer dois elementos? Às 
vezes, dois elementos são considerados como sendo completamente os mesmos, e em 
outras vezes eles são considerados como semelhantes um ao outro, e ainda em outras vezes 
eles são considerados como sendo diferentes um do outro. Há ainda casos nos quais eles 
podem ser considerados como opostos. Em outras palavras, eles podem ser vistos como 
estando em um relacionamento de correspondência em alguns casos, e como não estando 
em outros casos. Sendo que ação dar e receber ocorre centrando em propósito, o resultado 
pode ser diferente dependendo do propósito. Antecipando determinado resultado, nossa 
percepção espiritual realiza ação dar e receber rumo a uma direção definida. Este é o ato de 
pensar. É por causa da diferença no propósito da ação dar e receber e a forma de colação 
que podemos ter esses vários tipos de pensamento como recordação, entendimento, 
julgamento, inferência, esperança, e assim por diante. Assim, várias formas de pensamento 
são feitas sucessivamente da mesma forma que a água flui em um rio. 
 
Um fluxo de pensamento pode chegar a uma conclusão em um determinado ponto. Então, 
uma ideia (seja simples ou complexa) que pode servir como um molde para o ser criado é 
formada. Esta ideia pode ser chamada de “ideia-molde.” Uma ideia-molde é um novo ser 
que tem sido formado através da ação dar e receber tipo contraste. Esta é uma “nova ideia,” 
um molde para criação. Entretanto, isto ainda não é um Logos (plano), mas ao invés, é um 
estágio anterior ao Logos, o qual pode ser chamado de “pré-Logos” ou “pré-plano.” Uma 
nova ideia, ou uma ideia-plano é algo concreto, no qual conceitos, leis e princípios 
matemáticos estão incluídos. Em outras palavras, é uma ideia concreta para um ser criado 
com suas estruturas internas detalhadas. Esta nova ideia, ou pré-Logos (pré-plano) é 
formada no estágio inicial da ação dar e receber interna. O Logos (plano) de um ser criado é 
estabelecido na etapa seguinte. 
 
Propósito é o Centro 
 
Pensamento é uma ação dar e receber ocorrendo na mente, e a ação dar e receber está 
centrada no propósito. Entretanto, nos seres humanos o pensamento é frequentemente vago, 
não tendo um propósito definido. Em contraste, em Deus, o Criador, pensamento está 
baseado no propósito desde o início. Este é o propósito de criação (propósito para o todo e 
o propósito para o indivíduo), que está baseado no Coração. 
 
Anterior ao pensamento de criação de Deus, a base de quatro posições centrada no Coração, 
ou a base de quatro posições mantenedora de identidade, foi formada em Deus. Sendo que 
Coração é um impulso emocional irreprimível, Ele não pode evitar de estabelecer o 
propósito de criação. A base de quatro posições desenvolvedora foi formada na base desta 
base de quatro posições mantenedora de identidade. Em outras palavras, a base de quatro 
posições mantenedora de identidade (a imutabilidade e caráter absoluto de Deus) 
permanece como a base da base de quatro posições desenvolvedora, mesmo depois de Sua 
criação. 
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Assim, o planejamento ou pensamento de Deus foi feito centrado no propósito e no 
Coração. Este é um ponto muito importante, sendo que se torna outro padrão para resolução 
de problemas reais. Originalmente, não é que fomos permitidos estar engajados em 
qualquer tipo de pensamento, mas ao invés, estamos destinados a pensar somente 
motivados pelo Coração, e para a realização do propósito de criação. Assim, a fim de 
resolver a confusão social atual, precisamos abandonar nossas maneiras autocentradas e 
arbitrárias de pensamento e retornar para a forma original: pensar e agir a fim de realizar o 
propósito de criação, ou em outras palavras, realizar o Reino do Céu.31 
 
e) Um Plano como o Resultado 
 
Qual é o Resultado? 
 
Qual é o plano que deve ser estabelecido como resultado da formação da base de quatro 
posições interna? Na seção anterior, “ação dar e receber interna,” expliquei planejamento 
como pensamento, ou como ação dar e receber interna. Agora explicarei o plano como 
sendo o resultado do pensamento. O plano se refere à Palavra, ou Logos, como está escrito 
na Bíblia (João 1:1), um aspecto do Caráter Divino na Imagem Original. Embora já tenha 
explicado Logos como plano e como razão-lei, eu expliquei principalmente como razão-lei, 
e ainda tenho que explicar em detalhes como plano. Assim, alguma explicação deve ser 
adicionada neste ponto. Primeiramente posso resumir o que já foi explicado. 
 
De acordo com o Princípio Divino, Logos é a Palavra ou razão-lei. A Palavra se refere à 
ideia, plano e pensamento, e razão-lei se refere à união de razão e lei. Razão é caracterizada 
por liberdade e propósito, enquanto lei é caracterizada por necessidade e mecanicidade. 
 
Deste modo, liberdade e necessidade estão unidas e propósito e mecanicidade estão unidos 
na razão-lei. Sendo que o universo foi criado pela razão-lei, esta razão-lei está em 
funcionamento em todas as coisas. A razão-lei em funcionamento no mundo natural assume 
a forma de leis naturais, enquanto a razão-lei que está funcionando na vida humana, se 
manifesta como normas comportamentais. 
 
O fato que liberdade e necessidade estão unidas na razão-lei significa que liberdade é a 
liberdade dentro da necessidade, ou a liberdade dentro da lei (princípio). Em outras 
palavras, liberdade é a liberdade de seleção pela razão dentro do princípio. Liberdade fora 
do princípio ou da lei é licença. Além disso, como já explicado, Logos é a Palavra, ou 
razão-lei. Sendo que razão-lei, ou a Palavra, é o parceiro objeto de Deus, se assemelhando 
às Suas características duais (PD, 170), é um novo ser e um ser criado. Além destes pontos, 
eu expliquei o seguinte: Sendo que a criação é motivada pelo Coração, razão-lei também 
está baseada no amor. Amor está em funcionamento por trás de ambos leis naturais e 
valores (ou normas). Em nossa vida diária, razão-lei deve ser observada sem falha. Somente 
em uma vida de razão-lei preenchida com amor, a paz de um jardim primaveril, no qual 
todos os tipos de flores desabrocham, pode realmente surgir. 

                                                 
31 Isto se torna o padrão na solução de outro problema em lógica. A lógica tradicional considera pensamento como um 
fato estabelecido, e não leva em consideração tais questões como porque devemos pensar, ou em qual direção devemos 
pensar, a despeito da importância dessas questões. Como resultado, a lógica tradicional chegou a um impasse. Estes 
problemas de lógica podem ser resolvidos através da teoria da base de quatro posições desenvolvedora interna no 
Sungsang Original. 
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Logos como Pré-Plano 
 
No resumo acima expliquei Logos principalmente como razão-lei, mas ainda não o 
expliquei como Palavra ou plano em muitos detalhes. Farei isso agora. 
 
Antes me referi ao planejamento quando discuti a ação dar e receber interna. Planejamento 
não é um plano, no sentido estrito de um novo ser (ser resultante). Ao invés, é uma ação do 
pensamento, ou seja, uma ação dar e receber, ou uma operação de ideias. Eu também me 
referi ao conceito de um “pré-plano.” Este é um molde espiritual concreto, um modelo para 
uma criatura, ou uma “nova ideia” (uma “ideia-molde”), que é formada através de uma 
ação dar e receber tipo contraste, e que contém conceitos, leis, princípios matemáticos e 
estruturas internas exatas. Entretanto, o plano (pré-plano) não é o plano no sentido de ser a 
palavra com a qual Deus criou o universo. É o estágio anterior ao Logos, que é uma 
imagem estática, semelhante a uma foto; ela não é uma imagem dinâmica e viva como pode 
ser visto em um filme. Em contraste, o Logos, ou Palavra, com o qual Deus criou o 
universo, é um novo ser vivo, ou um plano vivo. Esta explanação é apoiada pela passagem 
bíblica: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que 
foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. (João 1:1-4). 
 
Logos como Plano 
 
A Palavra com a qual todas as coisas foram criadas é um plano possuindo vida e vigor. É 
uma nova ideia com estruturas exatas, uma ideia-molde, ou um novo ser (formados através 
da operação de ideias), que é dada vida e assume um caráter dinâmico. Então, como uma 
nova ideia, que antes tinha um caráter estático, passa a assumir um caráter dinâmico? Isto 
ocorre se fazendo a passagem do primeiro estágio para o segundo na ação dar e receber 
interna. 
 
Há dois estágios na ação dar e receber interna entre a percepção espiritual (união de 
intelecto, emoção e vontade) e o Hyungsang interno. No primeiro estágio, uma nova ideia 
(pré-plano) é formada através da operação de ideias. E no segundo estágio, as faculdades de 
intelecto, emoção e vontade são injetadas na nova ideia centradas no Coração (amor), e 
então a nova ideia se torna vigorosa e dinâmica, e se torna um plano perfeito. 
 
Nesse ponto deve ser esclarecido que Yang e Yin, que existem como potenciais dentro do 
intelecto, emoção e vontade, à tona no segundo estágio, harmonizam a manifestação das 
três faculdades. O plano perfeito no segundo estágio é Logos, o parceiro objeto de Deus, ou 
Logos com características duais (PD, 171). Isto é Logos como a Palavra com a qual Deus 
criou o universo, ou é o plano como o resultado da base de quatro posições desenvolvedora 
interna.  
 
As características duais de Logos se referem ao fato que os elementos necessários tanto do 
Sungsang interno como do Hyungsang interno estão contidos no Logos, de acordo com seu 
nível e seu tipo. Em outras palavras, as faculdades de intelecto, emoção e vontade que estão 
no Sungsang interno, e ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos, os quais estão no 
Hyungsang interno, estão contidos no Logos de acordo com o nível e o tipo do ser criado 
pretendido. 



 81

Assim, no segundo estágio da ação dar e receber interna, as faculdades de intelecto, emoção 
e vontade, as quais são motivadas pelo Coração, são injetadas no pré-plano ― que tinha 
sido formado através da operação de ideias ― para vitalizá-lo.32 
 
Isto conclui minha explanação sobre a base de quatro posições desenvolvedora interna. 
Permita-me resumir brevemente o que foi dito até agora. 
 
f) Um Resumo da Explanação da Base de Quatro Posições Desenvolvedora 
Interna 
 
Centro da Base de Quatro Posições Desenvolvedora Interna 
 
A base de quatro posições desenvolvedora interna é formada antes da base de quatro 
posições desenvolvedora externa na criação de Deus. O propósito, que é o centro da base de 
quatro posições, e que é estabelecido na base do Coração, é criar os seres humanos como 
objetos parceiros do amor de Deus, ou em outras palavras, para realizar o amor através dos 
seres humanos. Deste modo, para os humanos, o propósito do ser criado é amar uns aos 
outros, amar Deus e todas as coisas. Entretanto, devido à queda, os seres humanos 
perderam sua natureza original e causaram a grande confusão do mundo atual. Assim, uma 
forma de corrigir esta confusão é redirecionar todos os propósitos guiando os seres 
humanos na direção do propósito de sua criação. 
 
Sujeito da Base de Quatro Posições Desenvolvedora Interna 
 
As três faculdades de intelecto, emoção e vontade estão unidas, e estão na posição sujeito 
na base de quatro posições desenvolvedora interna. Os valores de verdade, beleza e bem 
são perseguidos através das faculdades de intelecto, emoção e vontade, respectivamente, e 
três áreas culturais podem ser estabelecidas através da realização destes três valores. Em 
Sua criação do universo, para realizar o propósito de criação, Deus investiu toda Sua 
energia e todo Seu intelecto, emoção e vontade. Assim, a fim de restaurar a cultura humana 
decaída, atualmente em crise, e para criar uma nova cultura, intelectuais e estudiosos em 
várias áreas culturais devem se levantar com um ideal unificado.  
                                                 
32 Aqui, a diferença entre panteísmo e a Teoria Pan-Imagem Divina é explicada a fim de esclarecer que o Pensamento de 
Unificação não é panteísmo, mas ao invés, é a Teoria da Pan-Imagem Divina. Panteísmo é a visão religiosa ou filosófica 
que considera todas as coisas na natureza como sendo idênticas ou as representações de Deus; assim, ela não distingue 
Deus da natureza. A filosofia de Spinoza, a filosofia Brahminista da Índia antiga, e algumas filosofias Egípcias e Gregas 
são exemplos de panteísmo. O panteísmo deu origem ao otimismo, que reconhece a natureza divina em todas as coisas e 
considera todos os fenômenos como bons. Por outro lado, o panteísmo deu origem ao pessimismo, sendo que o panteísmo 
considera todas as coisas indiscriminadamente como as manifestações de Deus, e portanto, qualquer distinção entre bem e 
mal, ou entre verdadeiro e falso se tornam sem sentido, e assim a base para o esforço moral foi perdida. Desnecessário 
dizer, tanto otimismo como pessimismo são impotentes para resolver problemas reais. 
É por causa da ignorância da personalidade de Deus e de Sua criação que panteísmo é impotente para resolver problemas 
reais. Panteístas nunca consideraram tal ideia como essa de “motivação do Coração” na criação de Deus. Como já 
explicado, o Pensamento de Unificação propõe “motivação do Coração” e “criação à semelhança”; portanto, é possível 
para o Pensamento de Unificação resolver de forma fundamental qualquer difícil problema real. Então, qual é a visão do 
Pensamento de Unificação sobre panteísmo? Como mencionado acima, o Pensamento de Unificação não é panteísta, mas 
ao invés, é uma teoria Pan-Imagem Divina. No pensamento de Unificação, todas as coisas foram criadas de acordo com a 
lei de semelhança, centrada no propósito de criação. Assim, todas as coisas não são as manifestações diretas de Deus, mas 
ao invés, foram criadas à imagem de Deus, ou em outras palavras, à Imagem Divina de Deus. Assim, o Pensamento de 
Unificação considera o relacionamento entre Deus e todas as coisas como o relacionamento entre o Criador e o criado, o 
infinito e o finito, e o ser original e a imitação; além disso, o Pensamento de Unificação considera o relacionamento entre 
Deus e os seres humanos como o relacionamento entre pais e filhos. 
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Na mente humana as faculdades de intelecto, emoção e vontade de ambas as mentes 
espiritual e física estão unificadas, e intelecto, emoção e vontade também estão unificados. 
Esta união de intelecto, emoção e vontade é chamada de “percepção espiritual.” Sua 
percepção espiritual é o que faz dos seres humanos seres espirituais, e seres que possuem 
autoconsciência. A mente espiritual persegue uma vida de verdade, bem, beleza e amor, ou 
seja, uma vida de valor, enquanto a mente física persegue uma vida de alimentação, 
vestuário, abrigo e sexo, ou seja, uma vida material. Em um ser humano original, a 
prioridade é colocada em uma vida de valor, perseguida através da mente espiritual, e uma 
vida material, perseguida através da mente física, que tem uma prioridade secundária. 
 
Objeto da Base de Quatro Posições Desenvolvedora Interna 
 
O Hyungsang Interno, no qual ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos estão 
incluídos, está na posição objeto na base de quatro posições desenvolvedora interna. No 
Hyungsang Interno conceitos, leis e princípios matemáticos estão unidos e incluídos em 
uma ideia. Esta ideia desempenha o papel de um molde (molde espiritual) na criação. Às 
vezes uma ideia simples se torna o molde, e em outras vezes uma ideia complexa se torna o 
molde. O molde espiritual tem uma estrutura interna exata. O metal fundido (metal fundido 
espiritual) é pré-energia ou o Hyungsang Original. Há incontáveis moldes espirituais 
utilizados na criação, todos diferentes uns dos outros. Em outras palavras, cada molde 
corresponde a uma imagem individual. Sendo que nos seres humanos a imagem individual 
é diferente para cada pessoa, o papel de cada molde é concluído uma vez que seja utilizado. 
Em contraste, a imagem individual para todas as coisas é para uma única espécie, e 
portanto, um único molde pode ser utilizado por muitas criaturas que pertencem a essa 
única espécie. 
 
Ação Dar e Receber Interna 
 
Na base de quatro posições desenvolvedora interna uma ação dar e receber entre Sungsang 
Interno e Hyungsang Interno é conduzida centrando no propósito. Isto é pensamento ou 
planejamento. Pensamento é classificado em três categorias: pensamento sobre o passado 
(memória, recordação, e assim por diante), pensamento sobre o presente (opinião, 
julgamento, inferência, e assim por diante), e pensamento sobre o futuro (plano, esperança, 
ideal, e assim por diante).  
 
O elemento mais fundamental no pensamento é uma ideia, ou uma imagem na mente, e 
pensamento é o processo de trabalhar com ideias de várias formas. A operação de ideias 
inclui recordação, associação, análise, formação, conversão, síntese, inversão, e assim por 
diante. 
 
Ação dar e receber, a qual ocorre na base de quatro posições desenvolvedora interna é, em 
resumo, a operação de ideias. O Sungsang Interno (percepção espiritual), o sujeito, e o 
Hyungsang Interno, o objeto, se engajam em ação dar e receber onde a operação de ideias é 
conduzida de várias maneiras. A operação de ideias é feita através da comparação de ideias. 
Em outras palavras, ação dar e receber interna consiste de uma comparação de ideias. 
 
Isto é uma ação dar e receber tipo uni-consciente, e ao mesmo tempo, uma ação dar e 
receber tipo contraste.  



 83

Resultado da Base de Quatro Posições Desenvolvedora Interna 
 
Finalmente, posso resumir minha explanação sobre um plano, o qual é estabelecido na 
posição de “resultado.” Um plano, como o resultado, é diferente do planejamento na ação 
dar e receber interna. O último significa pensamento ou uma atividade, enquanto o primeiro 
significa um novo ser que aparece como o resultado da ação dar e receber. O plano como 
um novo ser é Logos, ou a Palavra com a qual Deus criou todas as coisas. 
 
Ação dar e receber consiste de dois estágios. No primeiro estágio, uma nova ideia é 
formada através da operação de ideias no Hyungsang Interno. Uma nova ideia é um pré-
plano, um estágio anterior de um plano, que é uma imagem estática ausente de vitalidade 
ou dinamismo. O plano, como a Palavra com a qual Deus criou o universo, é um novo ser 
dotado com vitalidade, que é formado no segundo estágio da ação dar e receber interna. As 
faculdades de intelecto, emoção e vontade, ou a percepção espiritual é injetada em uma 
nova ideia, e a ideia é ativada assim, tornando-se uma ideia perfeita. O plano formado no 
segundo estágio é o Logos, com características duais, e razão-lei é uma parte integral dele. 
Razão-lei é a união de razão e lei, onde liberdade e necessidade estão unidas. Já discutimos 
este ponto em detalhes em minha explicação sobre o Logos na seção sobre Caráter Divino. 
 
4. Base de Quatro Posições Desenvolvedora Externa 
 
a) O que é a Base de Quatro Posições Desenvolvedora Externa? 
 
Esta base é uma combinação da base de quatro posições externa e a base de quatro posições 
desenvolvedora. Em outras palavras, é a base de quatro posições externa que tem sido 
formada através de ação dar e receber fora do Sungsang Original, ou seja, entre o Sungsang 
Original e o Hyungsang Original, e que assumiu uma natureza desenvolvedora ou 
dinâmica.  
 
Como explicado anteriormente, desenvolvimento significa o aparecimento de um ser com 
um novo caráter, ou seja, um novo ser (desenvolvimento é um conceito que surge quando 
criação é vista a partir da perspectiva do resultado). A base de quatro posições 
desenvolvedora é formada quando o sujeito e objeto estão engajados em ação dar e receber 
centrando no propósito de criação, dando assim surgimento a um novo ser. 
 
A base de quatro posições desenvolvedora é formada dentro e fora do Sungsang Original, 
da mesma forma como é a base de quatro posições mantenedora de identidade. Entretanto, 
com a base de quatro posições desenvolvedora, as bases de quatro posições interna e 
externa não são formadas simultaneamente. A base de quatro posições desenvolvedora 
interna é formada primeiro, e então é formada em segundo lugar a base de quatro posições 
desenvolvedora externa. 
 
b) Base de Quatro Posições Desenvolvedora Externa é formada sobre a Base 
de Quatro Posições Desenvolvedora Interna 
 
A base de quatro posições é um entendimento especial da ação dar e receber entre sujeito e 
objeto, que está centrada no Coração ou propósito, e dando surgimento a um resultado. 



 84

Deste modo, podemos discutir as bases de quatro posições desenvolvedoras interna e 
externa a partir do ponto de vista da ação dar e receber. Sendo que desenvolvimento é um 
conceito que surge quando criação é vista a partir do resultado, podemos entender melhor a 
base de quatro posições desenvolvedora se examinarmos como a criação é feita. 
 
Na atividade criativa, primeiramente temos uma ideia ou plano em nossa mente. Quando 
construímos uma casa, por exemplo, primeiro temos um propósito e um plano em nossa 
mente, e então fazemos um projeto ou especificações, o que é um plano escrito no papel. A 
formação de um plano é ação dar e receber interna, a qual ocorre no primeiro estágio de 
criação. 
 
No segundo estágio de criação, uma casa é realmente construída utilizando materiais de 
acordo com o plano. Depois de determinado período de tempo, a construção de uma casa é 
concluída. Construir uma casa com materiais de acordo com o plano é ação dar e receber 
que ocorre fora da mente; esta é uma ação dar e receber externa. 
 
O plano é um novo ser que não existia antes, e a casa também é uma nova criação que não 
existia antes. O aparecimento de um novo ser é criação quando visto a partir da causa ou 
motivo, enquanto é desenvolvimento quando visto a partir do resultado. Na ação dar e 
receber externa, o sujeito é um plano (para ser exato, a pessoa que fez o plano ou que 
mantém o plano), e o objeto são os vários materiais de construção. A ação dar e receber 
entre eles é a obra de construção, e o resultado da ação dar e receber é uma casa concluída. 
 
Em outro exemplo, quando um pintor quer fazer uma pintura, ele ou ela começa 
primeiramente com um propósito e faz um plano, o qual é um esboço. Este é o primeiro 
estágio. Quando o plano está concluído, o segundo estágio começa. O pintor pinta um 
quadro tal como ele ou ela planejou, utilizando materiais tais como uma tela, pincéis, tintas, 
um cavalete, e assim por diante, até que finalmente a pintura esteja concluída. O 
planejamento no primeiro estágio, e a pintura no segundo estágio, são ambos conduzidos 
através de ações dar e receber. Tanto o plano no primeiro estágio como a pintura no 
segundo estágio são novos resultados, ou novos seres, os quais não existiam antes. Assim, 
pintura é criação, e ao mesmo tempo é desenvolvimento. 
 
c) Todas as Atividades Criativas são Feitas Através dos Dois Estágios das 
Bases de Quatro Posições Desenvolvedoras 
 
Eu esclareci os seguintes pontos. Primeiro, criação é sempre conduzida em dois estágios. 
Segundo, o primeiro estágio interno é planejamento, e o segundo estágio externo é 
construção ou produção. Terceiro, as ações dar e receber tanto do primeiro como do 
segundo estágio são feitas centrando no mesmo propósito, trazer novos seres como 
resultado. Aqui, o primeiro estágio é a ação dar e receber desenvolvedora interna, enquanto 
o segundo estágio é a ação dar e receber desenvolvedora externa. 
 
Estes mesmos princípios são aplicados para todos os tipos de atividades criativas, incluindo 
produção, manufatura, invenção, arte e assim por diante. O protótipo dessas atividades são 
as ações dar e receber desenvolvedoras interna e externa na Imagem Original. Deus 
primeiramente estabeleceu um propósito, e planejou a criação de todas as coisas fazendo 
uso dos materiais do Hyungsang (pré-energia).  
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Planejamento é realizado pela ação dar e receber desenvolvedora interna, enquanto a 
criação de todas as coisas é conduzida pela ação dar e receber desenvolvedora externa. 
 
Eu já expliquei que na atividade criativa humana, criação ou produção é sempre 
acompanhada por planejamento. Em outras palavras, ação dar e receber desenvolvedora 
interna sempre acompanha ação dar e receber desenvolvedora externa. O protótipo da ação 
dar e receber na atividade criativa humana é a ação dar e receber dentro da Imagem 
Original de Deus. 
 
Ação dar e receber sempre ocorre sobre a base de quatro posições. Portanto, outro nome 
para a base de quatro posições é ação dar e receber, e outro nome para ação dar e receber é 
base de quatro posições. Assim, podemos concluir: Sendo que ação dar e receber 
desenvolvedora interna precede a ação dar e receber desenvolvedora externa, a base de 
quatro posições desenvolvedora interna precede a base de quatro posições desenvolvedora 
externa. Em outras palavras, a base de quatro posições desenvolvedora interna e a base de 
quatro posições desenvolvedora externa são formadas sucessivamente na criação de Deus. 
Esta estrutura é chamada “estrutura de dois estágios de criação da Imagem Original,” a qual 
está ilustrada na fig.1.11. Na atividade criativa humana real também, bases de quatro 
posições interna e externa são formadas sucessivamente; neste caso a estrutura é chamada 
“estrutura de dois estágios de criação real.” 
 
 

 
 

Fig. 1.11. Estrutura de Dois Estágios de Criação 
 
Neste ponto pode surgir a seguinte questão. Porque há necessidade de utilizar esses termos 
estranhos como “base de quatro posições desenvolvedora interna,” “base de quatro posições 
desenvolvedora externa,” “estrutura de dois estágios,” e assim por diante, no Pensamento 
de Unificação? Não seria mais compreensível se explicássemos utilizando expressões 
simples como, “o plano é feito primeiramente na atividade criativa”? 
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Termos sofisticados são preferidos ao invés de termos fáceis no Pensamento de Unificação? 
A razão primária pela qual utilizamos esses termos técnicos é que o Pensamento de 
Unificação está abordando os princípios fundamentais do cosmos. 
 
Princípios fundamentais ou razões fundamentais devem se aplicar a todos os fenômenos, 
seja no mundo espiritual ou no mundo físico. Princípios fundamentais cobrem uma esfera 
profunda e ampla. Contudo, os termos para estes princípios deveriam ser os mais concisos 
possível. Um exemplo é “características duais,” ou “Sungsang e Hyungsang.” Estes termos 
se aplicam a mente e corpo humano, como também aos atributos correlativos de animais, 
plantas, minerais e até mesmo aqueles de uma pessoa espiritual, e todas as coisas no mundo 
espiritual. Assim, o significado de “características duais” é amplo e abrangente. Entretanto, 
a expressão “características duais” é difícil compreender como está; portanto, é necessário 
explicá-la de forma clara e em mais detalhes. Às vezes se torna necessário explicar 
utilizando um exemplo ou uma metáfora.  
 
Além disso, essa forma de explanação do Pensamento de Unificação é necessária sendo que 
os princípios fundamentais tratados no Pensamento de Unificação estão em sua maioria 
tratando sobre Deus e o mundo espiritual, os quais não podem ser percebidos com os cinco 
sentidos físicos. 
 
Entretanto, é preciso compreender que uma explanação utilizando um exemplo ou uma 
metáfora é simplesmente uma maneira conveniente de esclarecer um princípio 
fundamental, e não a explanação de um princípio fundamental em si mesmo. Um conceito 
relacionado a um princípio fundamental é “características duais” de Deus ou “Sungsang e 
Hyungsang.” E também “ação dar e receber,” “base de quatro posições,” e “estrutura de 
dois estágios” são conceitos básicos relacionados a princípios fundamentais. Assim, estes 
termos não podem ser negligenciados. “base de quatro posições desenvolvedora interna,” 
“base de quatro posições desenvolvedora externa,” e “estrutura de dois estágios de criação” 
também são esses conceitos. 
 
Referente a este ponto, pode-se perguntar: “Neste tempo ocupado, quando temos que viver 
poupando até mesmo um minuto, porque é necessário aprender esses conceitos 
envolvidos?” A razão é que o padrão com o qual pode-se resolver vários problemas 
complexos pode ser esclarecido somente através de um entendimento correto desses 
conceitos básicos. 
 
d) Elementos Constitutivos da Base de Quatro Posições Externa 
 
Permita-me agora retornar para minha explanação sobre a base de quatro posições 
desenvolvedora externa. Como já mencionado, na atividade criativa humana a base de 
quatro posições desenvolvedora externa é sempre formada depois da formação da base de 
quatro posições desenvolvedora interna, e este processo de dois estágios é chamado 
“estrutura de dois estágios de criação real.” Da mesma forma, na criação de Deus, uma 
estrutura de dois estágios semelhante é formada: uma base de quatro posições 
desenvolvedora interna e uma base de quatro posições desenvolvedora externa são 
formadas dentro e fora do Sungsang Original. Esta estrutura é chamada “estrutura de dois 
estágios de criação da Imagem Original,” sendo que estas bases de quatro posições são 
formadas dentro da Imagem Original no momento da criação. 
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Já discutimos a base de quatro posições desenvolvedora interna na Imagem Original em 
detalhes. Assim, omitirei sua discussão neste ponto exceto para mencionar os seguintes 
pontos que devemos manter em mente. Primeiro, a base de quatro posições desenvolvedora 
interna consiste das quatro posições de centro, sujeito, objeto e resultado, onde propósito, 
Sungsang Interno (percepção espiritual), Hyungsang Interno, e um novo ser, 
respectivamente, estão estabelecidos. Segundo, a ação dar e receber entre o sujeito e o 
objeto é o processo de pensamento, ou o processo de operação com ideias. 
 
A base de quatro posições desenvolvedora externa também consiste das quatro posições de 
centro, sujeito, objeto e resultado. Neste caso, o centro é o propósito de criação baseado no 
Coração (o mesmo propósito de criação na base de quatro posições desenvolvedora 
interna), o sujeito é o Sungsang Original, o objeto é o Hyungsang Original, e o resultado é 
um novo ser (ser criado) formado através da ação dar e receber entre eles. Eu explicarei 
mais especificamente sobre cada uma destas posições da base de quatro posições 
desenvolvedora. O propósito como o centro é o mesmo como na base de quatro posições 
desenvolvedora interna. Assim, omitirei uma explanação sobre o propósito como centro, e 
somente explicarei aqui sobre o Sungsang Original como sujeito, o Hyungsang Original 
como objeto, a ação dar e receber externa entre eles, e o novo ser criado como um 
resultado.  
 
Sungsang Original como Sujeito 
 
A base de quatro posições desenvolvedora externa na Imagem Original é a base para a ação 
dar e receber entre Sungsang Original e Hyungsang Original. Qual realmente é o conteúdo 
do Sungsang Original na posição sujeito? Este é o plano que foi formado como o resultado 
da base de quatro posições desenvolvedora interna. Em outras palavras, é a Palavra, Logos, 
ou plano, isto é, um novo ser formado através da ação dar e receber interna entre o 
Sungsang Interno e Hyungsang Interno. Ação dar e receber interna é pensamento, ou o 
processo de pensamento. 
 
Como já explicado há dois estágios no processo da ação dar e receber interna. No primeiro 
estágio, uma operação de ideias é feita, onde um pré-plano é formado. No segundo estágio, 
as faculdades de intelecto, emoção e vontade da percepção espiritual são colocadas no pré-
plano através da operação de Yang e Yin, os quais são os atributos de intelecto, emoção e 
vontade, e o pré-plano se torna então um plano completo com vitalidade, o que é o Logos 
com características duais. Assim, o Logos é formado como um novo ser dentro do 
Sungsang Original. Logos, ao qual a percepção espiritual se refere, está engajado como o 
sujeito na ação dar e receber com o objeto (Hyungsang Original). 
 
Neste ponto, é necessário esclarecer o seguinte: Mesmo se a percepção espiritual (a união 
de intelecto, emoção e vontade), que é o Sungsang Interno, é colocada em uma “nova ideia” 
no Hyungsang Interno através da ação dar e receber interna, a percepção espiritual 
permanece como ela é; ela mantém sua integridade e sua função como a unidade de 
intelecto, emoção e vontade, sendo que sua função é essencialmente de uma natureza 
infinita e permanente. Assim, o Sungsang Original, o qual está engajado em ação dar e 
receber com o Hyungsang Original, é o Logos ao qual a percepção espiritual está se 
referindo. 
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Hyungsang Original como Objeto 
 
Como explicado na seção sobre a Imagem Divina, o Hyungsang Original é o elemento 
material essencial com o potencial para um ilimitado número de formas. O elemento 
material se refere à causa essencial do aspecto corpóreo de todos os seres criados, e o 
potencial para um ilimitado número de formas se refere à possibilidade de assumir qualquer 
forma, da mesma forma como faz a água. 
 
Sendo que o elemento material é a causa essencial da matéria, e assim está além da esfera 
da ciência, ele é chamado no Pensamento de Unificação “energia do estágio anterior,” ou 
simplesmente “pré-energia.” Quando a água é colocada em um recipiente, ela se conforma 
ao formato do recipiente. Da mesma forma, quando o Hyungsang Original é colocado no 
molde (molde espiritual) do plano no Sungsang Original, uma criação aparece, como um 
ser real com uma forma definida. 
 
Ação Dar e Receber Externa 
 
A seguir, explicarei a ação dar e receber externa. Com essa explanação seremos capazes de 
confirmar a validade do ponto de vista do Princípio Divino e do Pensamento de Unificação 
que todas as coisas foram criadas através de ação dar e receber entre o Sungsang e 
Hyungsang de Deus.33 A ação dar e receber externa também ocorre baseada na base de 
quatro posições. Eu posso explicar ação dar e receber externa como segue: sujeito e objeto, 
separados um do outro, estão unidos e dão surgimento a novos seres (todas as coisas). É 
preciso ter em conta que este tipo de explanação é uma explicação conveniente 
desenvolvida para facilitar nosso entendimento. Sendo que Deus transcende tempo e 
espaço, não há de fato nenhum dentro ou fora, acima ou abaixo, longe ou perto, ou largo ou 
estreito em Deus. Não há nenhum grande, médio, pequeno, e nenhum infinito ou 
infinitesimal. Não há antes ou depois, e nem passado, ou presente, ou futuro; assim, o 
infinito e a temporalidade são a mesma coisa.  
 
Desta forma, ação dar e receber em Deus transcende tempo e espaço. Entretanto, para a 
conveniência de nosso entendimento, explicamos ação dar e receber em Deus utilizando um 
conceito espacial: sujeito e objeto, os quais estão ocupando o mesmo espaço e se 
sobrepõem um ao outro, estando envolvidos em ação dar e receber.  
 
Como uma questão de fato, em um ser humano, que é a união de ser espiritual e ser físico, o 
ser espiritual e o ser físico estão engajados em ação dar e receber, enquanto estão 
sobrepostos um ao outro; em outras palavras, eles não estão separados espacialmente, mas 
ocupam o mesmo espaço. A partir deste ponto de vista, explicarei ação dar e receber 
externa dentro da Imagem Original: sujeito (Sungsang Original) e objeto (Hyungsang 
Original) estão engajados em ação dar e receber, dando surgimento a um novo ser (uma 
criação), enquanto o novo ser, o sujeito, e o objeto estão ocupando o mesmo espaço, todos 
se sobrepondo uns aos outros. 
 
                                                 
33 No Princípio Divino está escrito: O universo é formado pela multiplicação de miríades de manifestações substanciais 
da natureza interna original e forma externa original de Deus através de sua ação dar e receber em busca do propósito de 
criação (PD, 31). 
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Como já explicado, o sujeito na base de quatro posições desenvolvedora externa é Logos 
(um novo ser ao qual a percepção espiritual se refere) no Sungsang Original, e o objeto é 
pré-energia, o potencial para um ilimitado número de formas, no Hyungsang Original. 
Quando sujeito e objeto estão engajados na ação dar e receber, enquanto ocupam o mesmo 
espaço se sobrepondo um sobre o outro, um novo ser é criado. O ser criado também ocupa 
o mesmo espaço, sobrepondo-se com eles. Assim, as quatro posições da base de quatro 
posições não são quatro posições separadas, mas ao invés, estão unidas em uma única 
posição onde os quatro “seres estabelecidos”, se sobrepõem uns com os outros. 
 
Permita-me explicar concretamente a ação dar e receber entre Sungsang Original e 
Hyungsang Original que se sobrepõem em uma única posição. É a injeção da pré-energia 
no molde (molde espiritual) do plano (Logos). Como já explicado, um molde de uma ideia 
(ideia-molde), ou uma nova ideia com estrutura interna refinada é formada no primeiro 
estágio da ação dar e receber dentro do Sungsang Original, e quando é concedida vida pela 
força impulsiva do Coração, ela se torna um plano concluído. Este plano concluído é uma 
ideia-molde viva, ou um molde vivo.34 Em outras palavras, uma ideia-molde com estrutura 
interna refinada no primeiro estágio, é concedida vida no próximo estágio. Entretanto, 
quanto mais vitalidade possa ter, e quão refinada uma estrutura interna possa ser, ainda é 
somente um molde (molde espiritual). Ao fazer um produto de ferro, o ferro fundido é 
injetado em um molde que tem uma estrutura espacial. Da mesma forma, em Deus, o 
elemento material do Hyungsang Original (pré-energia), que corresponde ao ferro fundido, 
é injetado em uma ideia-molde que tem uma estrutura espacial. 
 
A estrutura espacial de um molde aceita e é preenchido pelo metal derretido. A injeção que 
ocorre entre o Sungsang Original e o Hyungsang Original, é ação dar e receber. Em outras 
palavras, é ação dar e receber onde o elemento material no Hyungsang Original permeia e 
preenche a estrutura espacial refinada de uma ideia-molde dentro do Sungsang Original. 
Neste momento Yang e Yin, os atributos latentes dentro do Hyungsang Original como 
potencialidade, vem à tona e traz uma variação harmoniosa ao fluxo de matéria impregnada 
do Hyungsang Original. Podemos considerar um fenômeno como ação dar e receber, sendo 
que o Sungsang Original, com sua estrutura espacial, oferece ao Hyungsang Original uma 
oportunidade de permear, e o Hyungsang Original cumpre o propósito da estrutura espacial 
a ser preenchida.  
 
Expliquei agora a ação dar e receber externa utilizando a expressão espacial de um modelo 
de molde para auxiliar nosso entendimento: Ação dar e receber entre sujeito e objeto é 
realizada enquanto eles estão ocupando a mesma posição se sobrepondo uns aos outros. 

                                                 
34 Neste ponto, posso explicar sobre o significado de uma “ideia-molde” viva ou um “molde vivo.” Uma ideia-molde é 
uma ideia que serve como um molde, ou um modelo, na criação de Deus. Mas o que significa dizer que uma ideia está 
viva? Uma ideia viva pode ser comparada com a animação em uma tela. Entretanto, uma animação não é uma imagem 
real viva; é somente uma série de imagens fixas, por exemplo, em um rolo de filme, projetado em uma tela. Entretanto, 
uma ideia-molde viva tem vida; portanto, está literalmente viva. Permita-me oferecer uma explanação figurativa como 
uma ideia-molde viva, embora possa não ser um exemplo completamente apropriado. 
Às vezes encontramos uma pessoa que afirma ter encontrado em seus sonhos alguém que nunca tinha visto antes, e 
consequentemente, ela realmente encontra a pessoa sobre quem tinha sonhado. Neste caso, a pessoa no sonho corresponde 
a uma ideia-molde viva, e a pessoa real corresponde a um ser criado na forma material (pré-energia) está colocada na 
ideia-molde. Além disso, pode-se observar uma cena incluindo montanhas, rios, animais e plantas em seu sonho, e para 
surpresa, alguns dias mais tarde, ele ou ela encontra exatamente a mesma cena em sua viagem real. Isto também pode 
servir como um exemplo útil que nos permite entender que há, a princípio, ideias-moldes para todas as coisas, e então 
todas as coisas reais são criadas quando a matéria é colocada nelas. 
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Este é o conteúdo da ação dar e receber desenvolvedora externa que ocorre dentro da 
Imagem Original quando Deus cria. Podemos acrescentar que esta ação dar e receber é um 
tipo uni consciente, onde o sujeito é a percepção espiritual (com uma ideia-molde) e o 
objeto é o Hyungsang Original (matéria). 
 
Ser Criado como Resultado 
 
Um ser criado, como o resultado, é um novo ser formado através da ação dar e receber 
entre o Sungsang Original e o Hyungsang Original, centrando no propósito de criação. Ele 
é o “parceiro objeto substancial” ou o “ser de verdade individual” explicado no Princípio 
Divino. Explicando o Princípio Divino35 afirma o seguinte: “Deus, que é o sujeito das 
características duais de Sungsang Original e Hyungsang Original, Se manifesta como o 
parceiro objeto substancial em imagem, e como o parceiro objeto substancial em símbolo 
de acordo com o princípio de criação” (p. 25). Além disso, está escrito que toda criação é o 
“ser de verdade individual à imagem das características duais de Deus” (ibid., 25), e a 
“manifestação substancial das características duais de sujeito e objeto” (ibid., 24). A 
Exposição do Princípio Divino afirma: “Toda criação é parceiro objeto substancial de 
Deus, formada à Sua semelhança como uma projeção discreta de Suas características duais” 
(PD, 19), e “Estes parceiros objeto são chamados encarnações individuais de verdade [seres 
de verdade individual], em imagem e símbolo” (PD, 20). 
 
Os conceitos de “parceiro objeto substancial” e “ser de verdade individual” no Princípio 
divino têm significados levemente diferentes. Esta diferença está no ponto de vista quando 
se observa um ser criado. “Parceiro objeto substancial” é um conceito onde o foco está no 
aspecto material objetivo de um ser: ele se refere ao objeto material objetivo no espaço 
tridimensional, ao invés do ser idealizado na mente. “Ser de verdade individual,” por outro 
lado, é um conceito onde o foco está nas características duais de um ser, as quais se 
assemelham àquelas de Deus. Sendo que cada ser, sem exceção, é criado de acordo com a 
lei de semelhança, ele é um ser de verdade individual. 
 
Semelhança e Ação Dar e Receber Externa 
 
Quando dizemos que todas as coisas existem à imagem das características duais de Deus, 
onde, concretamente, está a semelhança? Como já explicado, uma criação é um novo ser 
que apareceu como o resultado da ação dar e receber entre Sungsang Original e Hyungsang 
Original centrando no propósito de criação. Neste ponto, Sungsang Original é a percepção 
espiritual com uma ideia-molde viva, e Hyungsang Original é o elemento material. A ideia-
molde viva é o Logos com características duais. 
 
As características duais de Logos se refere à dualidade de Sungsang Interno e Hyungsang 
Interno, onde Sungsang Interno se refere às faculdades de intelecto, emoção e vontade, e 
Hyungsang Interno se refere a uma ideia-molde, ou seja, uma nova ideia formada através da 
operação de ideias. Assim, Logos é um novo ser no qual as faculdades de intelecto, emoção 
e vontade, e uma ideia-molde estão unidas. 

                                                 
35 A Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial, Explicando o Princípio Divino (em 
coreano) (Seoul: Sejong Moonhwa-sa, 1957). 
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Uma parte da percepção espiritual (Sungsang Interno) e uma ideia-molde (Hyungsang 
Interno) a partir do Sungsang Original estão encarnadas em um ser criado (um novo ser de 
estágio final). O elemento material a partir do Hyungsang Original está encarnado como é 
em um ser criado. Isto é o que é afirmado a seguir: O elemento material do Hyungsang 
Original permeia a estrutura espacial refinada de uma ideia-molde. Assim, os elementos do 
Sungsang Original e os elementos do Hyungsang Original juntos dão surgimento a uma 
criação através da ação dar e receber entre eles. 
 
Deve-se notar que o Sungsang Original e o Hyungsang Original criam todas as coisas 
através da operação de Yang e Yin. Assim, todas as coisas assumem os elementos de Yang 
e Yin, como também os elementos do Sungsang Original e Hyungsang Original. 
 
Uma ideia-molde dentro do Sungsang Original é a mesma como uma imagem individual. 
Finalmente, podemos concluir que uma criação herdou todos os atributos de Deus 
(Sungsang Original e Hyungsang Original, Yang Original e Yin Original, e Imagem 
Individual). Tal criação (individual) é chamada um “ser de verdade individual.” Isto é o que 
o Princípio Divino quer dizer quando afirma que uma criação é um ser de verdade 
individual à imagem das características duais de Deus. 
 
Relacionamento entre Logos e Todas as Coisas 
 
A seguir, discutiremos o relacionamento entre Logos e todas as coisas. Na Bíblia está 
escrito que Deus fez todas as coisas com a Palavra (João 1:1-3). De acordo com o Princípio 
Divino, a Palavra é Logos (PD, 170). Além disso está escrito que “Sendo que Deus, o 
parceiro sujeito do Logos, existe com características duais, o Logos como Seu parceiro 
objeto também deve ser composto de características duais. Se o Logos fosse sem 
características duais, todas as coisas feitas através dele não seriam compostas de 
características duais” (PD, 170- 171). Isto significa que as características duais de uma 
criação se assemelham às características duais de Logos, e que as características duais de 
Logos se assemelham às características duais de Deus. Assim, podemos estar inclinados a 
acreditar que as características duais de Logos e as características duais de Deus são 
precisamente a mesma coisa. Entretanto, a partir da perspectiva do Pensamento de 
Unificação, as características duais de Logos são a dualidade de Sungsang Interno e 
Hyungsang Interno, onde as características duais de Deus são a dualidade de Sungsang 
Original e Hyungsang Original. Em outras palavras, as características duais de Deus e as 
características duais de Logos não são precisamente as mesmas. Assim, a semelhança de 
todas as coisas com as características duais de Deus significa uma semelhança com o 
Sungsang Original e o Hyungsang Original de Deus, onde a semelhança de todas as coisas 
com as características duais de Logos significa uma semelhança ao Sungsang Interno e 
Hyungsang Interno de Logos. Então, com qual aspecto do Sungsang Interno e Hyungsang 
Interno todas as coisas se assemelham? 
 
Como afirmado antes, Logos é um plano aperfeiçoado, ou um plano vivo, formado no 
segundo estágio da ação dar e receber desenvolvedora interna, por meio da injeção de uma 
parte da percepção espiritual em uma nova ideia (uma ideia-molde), a qual foi formada no 
primeiro estágio da ação dar e receber desenvolvedora interna.  
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Assim o Sungsang Interno do Logos é uma parte das faculdades de intelecto, emoção e 
vontade que é colocada em uma ideia-molde, e o Hyungsang Interno do Logos é essa 
própria ideia-molde.36 Isto é o que quer dizer por características duais do Logos como 
Sungsang Interno e Hyungsang Interno. Estas são as características duais do Logos as quais 
o Princípio Divino diz que as características duais de um ser criado se assemelham. 
 
Deve ser observado aqui que um ser criado no mundo espaço-temporal, não se assemelha 
às características duais do Logos como tal. Logos é um plano vivo, uma ideia com 
vitalidade. É algo como uma imagem em um filme, ou uma imagem em nosso sonho. 
Quando se diz que seres humanos e outras criações reais se assemelham às características 
duais do Logos, isto quer dizer que eles se assemelham àquelas imagens vivas e em 
movimento. Em outras palavras, humanos e outras criações existem como imagens vivas 
(i.e., no Logos) que se assemelham a seres humanos e outras criações reais exceto pelo fato 
que eles não têm corpos tangíveis. A fim de que se tornem seres com corpos tangíveis, elas 
devem se assemelhar às características duais de Deus. Em outras palavras, devem se 
assemelhar ao Sungsang Original e Hyungsang Original de Deus. Então como elas vêm a se 
assemelhar ao Sungsang Original e Hyungsang Original de Deus? Elas fazem isso quando o 
elemento material (pré-energia) dentro do Hyungsang Original permeia na estrutura 
espacial refinada de um molde vivo dentro do Sungsang Original, o processo onde a ação 
dar e receber externa ocorre. Através desta ação dar e receber externa, uma imagem em 
movimento passa a ter um corpo tangível e se torna um ser substancial real. Assim, uma 
criação se torna aquilo que se assemelha às características duais de Deus. 
 
Espero que tenha esclarecido como as características duais de Deus e as características 
duais do Logos são diferentes umas das outras. Espero também que tenha esclarecido a 
diferença entre elas quando dizemos que uma criação se assemelha às características duais 
de Deus, e quando dizemos que se assemelha às características duais do Logos. Agora 
discutiremos ação origem, divisão e união, ou ação Chung-Boon-Hap, a qual está 
relacionada com a ação dar e receber. 
 
D. Ação Origem, Divisão e União 
 

O que é Ação Origem, Divisão e União? 
 

Como já explicado, ação dar e receber ocorre sobre a base de quatro posições. Em outras 
palavras, a fim de que ação dar e receber ocorra, as quatro posições de centro, sujeito, 
objeto e resultado devem ser necessariamente estabelecidas. Todo fenômeno ocorre no 
tempo e espaço. Ação dar e receber vista a partir do ponto de vista de espaço é a base de 
quatro posições. 

                                                 
36

 O que deve ser esclarecido é que há uma diferença na natureza do Sungsang Interno de Logos entre os dois casos: 
Logos com o qual os seres humanos foram criados e o Logos com o qual todas as coisas foram criadas. Na criação de 
todas as coisas, o Sungsang Interno do Logos consiste do nível inferior das faculdades de intelecto, emoção e vontade, 
enquanto na criação dos seres humanos, o Sungsang Interno do Logos consiste tanto do nível inferior como do nível 
superior das faculdades de intelecto, emoção e vontade. Quando um ser humano é criado, o nível inferior das faculdades 
de intelecto, emoção e vontade aparece como a “mente física,” a mente do ser físico, e o nível elevado das faculdades de 
intelecto, emoção e vontade aparecem como a “mente espiritual,” a mente do ser espiritual. 
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A ação dar e receber também pode ser observada a partir do ponto de vista do tempo, e a 
percepção temporal da ação dar e receber é a “ação origem, divisão e união” (ou ação 
Chung-Boon-Hap). Em outras palavras, ação dar e receber como o processo da formação da 
base de quatro posições é a ação origem, divisão e união. Primeiro, o centro é estabelecido, 
e a seguir, sujeito e objeto são estabelecidos, e finalmente o resultado é estabelecido. 
Assim, ação dar e receber em termos de três estágios é a ação origem, divisão e união (ver 
fig. 1.12). 
 
No Princípio Divino, está escrito que “a base de quatro posições é realizada por Deus, 
esposo e esposa e filhos; eles completam os três estágios da ação origem, divisão e união. 
Assim, a base de quatro posições é a raiz do princípio dos três estágios” (PD, 25). Esta 
passagem indica que a base de quatro posições é ação dar e receber quando vista a partir do 
ponto de vista de espaço, e a ação origem, divisão e união quando vista a partir do ponto de 
vista de tempo.37 Assim, o conteúdo da ação origem, divisão e união é inteiramente o 
mesmo da ação dar e receber.  
 
Deste modo, centrando no propósito baseado no Coração, sujeito e objeto se engajam em 
harmoniosa ação dar e receber formando assim uma união ou um novo ser. Portanto, os 
tipos de ação origem, divisão e união correspondem com aqueles da ação dar e receber. 
Assim, há quatro tipos de ação origem, divisão e união: ação origem, divisão e união 
mantenedora de identidade interna, ação origem, divisão e união mantenedora de identidade 
externa, ação origem, divisão e união desenvolvedora interna e ação origem, divisão e 
união desenvolvedora externa. 
 
 

 
 

Fig. 1.2. Ação Origem, Divisão e União 
 
 

                                                 
37 Está escrito no Princípio Divino que todas as coisas alcançam perfeição passando através de três estágios ordenados de 
crescimento: o estágio de formação, o estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento (PD, 41-42). Os três estágios 
de crescimento se originaram a partir do número três em Deus, como está escrito no Princípio Divino que “Deus é a 
realidade absoluta em quem as características duais interagem em harmonia; portanto, Ele é um Ser do número três” (PD, 
41). Esta afirmação é o protótipo para a base de quatro posições na qual o centro é o absoluto, ou Coração, e os elementos 
correlativos de sujeito e objeto estão engajados em ação dar e receber, e o resultado é harmonia ou união; ao mesmo 
tempo é o protótipo para a ação origem, divisão e união (ação Chung-Boon-Hap) na qual a realidade absoluta corresponde 
à origem, as características duais correspondem à divisão, e harmonia corresponde à união. 
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Origem-Divisão-União e Tese-Antítese-Síntese 
 
O conceito temporal da ação origem, divisão e união tem significado especial quando 
comparado com a dialética do materialismo comunista. O comunismo está baseado na 
dialética materialista, a qual é uma teoria do desenvolvimento da natureza que consiste das 
seguintes três leis: a lei da contradição (ou a lei da unidade e confronto dos opostos), a lei 
da transformação da quantidade para qualidade, e a lei da negação da negação. É bem 
sabido que Marx herdou o conceito da dialética a partir da dialética idealista de Hegel, e 
que ele a conectou com o materialismo. Hegel apresentou a forma básica da dialética do 
desenvolvimento: tese, antítese e síntese, ou afirmação, negação, e negação da negação. 
 
O Marxismo herdou de forma crítica esta forma dialética de Hegel, e fez uso disto na 
explicação do desenvolvimento da natureza e da história. De acordo com a dialética 
materialista, no desenvolvimento, uma coisa (afirmação ou tese) necessariamente vem a ter 
um elemento dentro de si mesmo (antítese) que nega a coisa, e eles entram em oposição um 
ao outro (este estado é chamado oposição ou contradição). Esta oposição (contradição) é 
negada novamente (negação da negação), e é transcendido a um estágio superior (síntese). 
Esta é a forma dialética de três estágios do desenvolvimento. Neste ponto, transcendência 
se refere ao fato que quando uma coisa é negada (e novamente negada), os elementos 
afirmativos dentro da coisa são retidos e a coisa é elevada a um novo estágio. 
 
Vamos considerar o processo de incubação de um ovo de galinha. Um ovo (tese) contém 
dentro de si mesmo um embrião (antítese), o qual nega o ovo e, enquanto o embrião cresce, 
a oposição ou contradição entre eles se torna maior, e finalmente esta contradição é 
transcendida, e o ovo é negado. Neste momento, a gema e a clara, que são os elementos 
afirmativos, são absorvidos (ou em outras palavras, preservados) como nutrição no 
embrião, gerando um pintinho. 
 
O Marxismo também aplicou esta forma de tese, antítese e síntese para sua explicação do 
desenvolvimento social. Por exemplo, o desenvolvimento da sociedade capitalista para a 
sociedade socialista é explicada da seguinte forma: A sociedade capitalista (tese) 
necessariamente tem dentro de si mesma a classe proletária (antítese), a qual nega a 
sociedade capitalista. Com o crescimento da classe proletária, a luta de classes se 
intensifica, e finalmente a sociedade capitalista entra em colapso. Neste momento, os 
elementos afirmativos da sociedade capitalista ― desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento tecnológico, etc. ― são preservados e herdados pela sociedade socialista, 
a qual é um estágio superior da sociedade (síntese). 
 
Crítica da Teoria de Tese-Antítese e Síntese 
 
Neste ponto, discutiremos a dialética de tese, antítese e síntese, e esclareceremos se está 
correta ou incorreta. Sua exatidão depende se o desenvolvimento na natureza e na 
sociedade está realmente de acordo com o processo de tese, antítese e síntese, ou não. Em 
outras palavras, o que deve ser esclarecido é se a forma dialética de desenvolvimento está 
ou não de acordo com os processos reais. Isto deve ser analisado, uma vez que o Marxismo 
tem reivindicado que a dialética materialista é ciência, e que o Marxismo é uma filosofia 
que apareceu a fim de resolver problemas reais ― os problemas estruturais e os males do 
capitalismo. 
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De fato, nem a dialética materialista e nem a forma dialética de desenvolvimento estão de 
acordo com a realidade, e nem têm sido bem sucedidas na solução de problemas reais. A 
dialética materialista e a forma dialética de desenvolvimento são falsas. Permita-me 
analisá-las mais detalhadamente para apoiar esta afirmação. 
 
Permita-me primeiramente criticar a forma dialética de tese, antítese e síntese, tomando a 
incubação de um ovo como exemplo. Primeiro, o embrião dentro de um ovo não é algo que 
apareceu mais tarde como um elemento negativo onde a incubação é realizada, mas ao 
invés era uma parte do ovo desde o início, juntamente com a casca, a gema e a clara. O 
embrião, que é parte de um ovo, não pode negar o ovo. Se o embrião estava destinado a 
negar o ovo, ele deveria ser algo que não existia originalmente dentro do ovo, mas teria 
sido algo que apareceu como uma negação dentro do ovo em algum momento depois. Isto 
está de acordo com o processo de tese, antítese e síntese. Entretanto, na realidade, o 
embrião existia como uma parte do ovo desde o início. Segundo, não é razoável dizer que a 
gema e a clara são negadas na incubação, sendo que elas são simplesmente absorvidas 
como nutrientes pelo embrião. Isto é de fato uma afirmação. Terceiro, não é verdade que o 
embrião se torna um pintinho, um novo ser, quando a casca é rompida, quando o ovo é 
negado. O fato é que o pintinho, que já se desenvolveu como um pintinho (um novo ser), 
sai bicando para abrir a casca. Assim, a incubação de um ovo não segue a forma dialética 
de desenvolvimento―tese, antítese e síntese. 
 
A seguir, criticarei o desenvolvimento dialético de tese, antítese e síntese quando é aplicado 
ao desenvolvimento social. De acordo com esta teoria, a sociedade capitalista (tese) é 
negada pela classe proletária (antítese) existindo dentro dela mesma, quando é mudada para 
uma sociedade socialista (síntese), que é uma sociedade em um estágio superior, e as 
realizações da sociedade capitalista são preservadas na sociedade socialista. Entretanto, este 
cenário não é o caso na realidade. 
 
Era de se esperar que os países capitalistas avançados, tais como Grã-Bretanha, Estados 
Unidos, França e Japão mudariam primeiro para países socialistas. Mas este não foi o caso. 
Ao contrário, o socialismo foi estabelecido nos países subdesenvolvidos, aos quais esta 
fórmula não poderia ser aplicada. Segundo, quando o socialismo foi estabelecido nos países 
subdesenvolvidos, as primeiras realizações capitalistas em seus países anteriores à 
revolução não foram preservadas, mas ao invés foram bastante danificadas, e a economia 
de fato regrediu a um estágio ainda mais anterior. Esse é o motivo pelo qual Lenin teve que 
conduzir a Nova Política de Economia (NPE) depois da revolução, e Deng Xiaoping, 
depois da Revolução Cultural, reconheceu o fracasso da economia chinesa. 
 
Assim, a forma dialética de desenvolvimento, ou tese, antítese e síntese, que foi aplicada ao 
desenvolvimento social, mostrou-se discordante dos fatos históricos reais. Os países ex-
socialistas do Leste Europeu, como os países da antiga União Soviética, o país socialista 
suserano, que deveriam ser economicamente mais desenvolvidos do que os países 
capitalistas, chegaram a um impasse econômico, e como resultado, finalmente entraram em 
colapso. Este fato prova além de qualquer dúvida a falsidade da forma dialética de 
desenvolvimento: tese, antítese e síntese. Assim, a teoria dialética materialista de 
desenvolvimento fracassou totalmente em resolver problemas reais, uma vez que não estava 
em conformidade com fenômenos naturais ou com fatos históricos. 
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Teoria de Tese-Antítese-Síntese e seu Fracasso em Resolver Problemas Reais 
 
Então, porque a teoria de tese, antítese e síntese fracassou em resolver problemas reais? 
Devemos fazer uma análise de seu fracasso. A primeira razão para seu fracasso é a ausência 
de propósito na forma de tese, antítese e síntese. Desenvolvimento sem propósito não tem 
direção; em outras palavras, é sem propósito. Em um ovo de galinha, o propósito de se 
tornar um pintinho está determinado, e uma vez que o ovo é aquecido na temperatura 
adequada, desenvolvimento ocorre ao longo do tempo, realizando seu propósito. Onde não 
há nenhum propósito, não pode haver nenhum desenvolvimento. A mesma coisa pode ser 
dita sobre desenvolvimento social. Se houvesse somente os opostos de tese e antítese, sem 
qualquer propósito, o desenvolvimento social seria sem propósito. Em uma sociedade 
capitalista, os capitalistas buscam maximizar seus lucros, os trabalhadores buscam 
aumentar seus salários e melhorar suas condições de trabalho; e somente um pequeno 
número de revolucionários profissionais tem o propósito de realizar o socialismo. Em uma 
sociedade em conflito, onde duas classes estão opostas sem qualquer propósito comum, o 
desenvolvimento social para um novo estágio, que está destinado a ocorrer de acordo com 
os três estágios dialéticos, não poderia ser esperado desde o início. 
 
Uma segunda razão para o fracasso da dialética é que a teoria de tese e antítese, que são 
consideradas como estando em oposição, contradição ou conflito, necessariamente conduz 
para a negligência de cooperação de harmonia. Desenvolvimento social somente pode ser 
alcançado através de um relacionamento harmonioso e cooperativo entre membros de uma 
sociedade. Contudo, nesta teoria, a lei (dialética) e forma (tese, antítese e síntese) do 
desenvolvimento estão baseadas em um relacionamento de oposição, contradição ou 
conflito. Consequentemente, tornou-se quase senso comum considerar todos os 
relacionamentos humanos como contraditórios ou em oposição, onde harmonia e 
cooperação são raras e anormais. Em uma sociedade conflituosa, como pode haver 
desenvolvimento? Se houvesse uma pessoa nessa sociedade, com a filosofia que o 
desenvolvimento vem através de cooperação, ele seria alienado por causa de sua filosofia 
que desafia essa sociedade. 
 
A proposta que desenvolvimento é feito através de relacionamentos harmoniosos e 
cooperativos também pode ser aplicada ao desenvolvimento na natureza. Como já 
explicado no exemplo da incubação de um ovo de galinha, um pintinho nasce através da 
interação cooperativa entre o embrião por um lado, e da gema, clara e casca por outro lado. 
Assim, desenvolvimento tanto na natureza como na sociedade se faz através de 
relacionamentos harmoniosos e cooperativos entre elementos ou entre pessoas centrando 
em um propósito comum (ou objetivo). Entretanto, na teoria Marxista de tese, antítese e 
síntese, propósito ou relacionamentos cooperativos são negligenciados, e assim se tornou 
uma falsa teoria que fracassou em resolver problemas reais. 
 
Neste ponto, pode ser entendido que a contraproposta para a forma de tese, antítese e 
síntese é a forma da ação origem, divisão e união. A teoria da ação origem, divisão e união 
é, em outras palavras, a teoria da ação dar e receber, ou a teoria da base de quatro posições. 
Somente através do processo de três estágios de origem, divisão e união, um 
relacionamento harmonioso e cooperativo é estabelecido, e como resultado, um novo ser 
aparece. Isto é desenvolvimento. 
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Deve ser observado aqui que os três estágios de tese, antítese e síntese e os três estágios de 
origem, divisão e união não correspondem em identidade uma com a outra. Estas teorias 
são semelhantes somente no fato que cada uma tem três estágios. De fato, tese e origem são 
diferentes, antítese e divisão são diferentes e síntese e união são diferentes. A tese em “tese, 
antítese e síntese” se refere a uma coisa enquanto origem em “origem, divisão e união” se 
refere ao propósito ou Coração. Antítese em “tese, antítese e síntese” se refere a um 
elemento negativo que se opõe à coisa, enquanto divisão em “origem, divisão e união” se 
refere a dois elementos de sujeito e objeto que existem em um relacionamento correlativo. 
Finalmente, síntese em “tese, antítese e síntese” se refere àquilo que aparece através da 
transcendência da oposição entre tese e antítese, enquanto união em “origem, divisão e 
união” se refere a um novo ser que aparece através da ação dar e receber entre sujeito e 
objeto. 
 
Assim, torna-se muito claro que a teoria da ação origem, divisão e união, que é a percepção 
temporal da ação dar e receber, é a única contraproposta bem sucedida para a teoria 
Marxista de tese, antítese e síntese, a qual fracassou em resolver problemas reais de 
desenvolvimento. Com isto concluímos a explanação dos principais pontos da teoria da 
Imagem Original.  
 
Permita-me agora passar a explicar alguns pontos relacionados com a estrutura da Imagem 
Original: a unidade na estrutura da Imagem Original e do ideal de criação. 
 
E. Unidade na Estrutura da Imagem Original 
 
Como explicado anteriormente, a estrutura da Imagem Original é um relacionamento 
correlativo entre Sungsang e Hyungsang na Imagem Divina. Através do esclarecimento 
desta estrutura, tornou-se possível chegar a padrões para resolver vários problemas reais, 
sendo que a maioria dos problemas é de relacionamentos, e são causados por 
relacionamentos inadequados. Em outras palavras, uma vez que a estrutura da Imagem 
Original é esclarecida, esclarecendo assim a estrutura original dos relacionamentos em 
todas as coisas, então todos os tipos de problemas têm possibilidade de serem resolvidos de 
forma essencial e eterna. O que deve ser adicionado aqui, referente à estrutura da Imagem 
Original, é porque o conceito de estrutura é necessário e o que é a Imagem Original quando 
vista a partir do ponto de vista da estrutura. 
 
Tradicionalmente, a palavra “estrutura” tem sido utilizada na explicação das inter-relações 
entre coisas como materiais em uma construção ou em uma máquina. Tem sido utilizada 
quando analisamos os mecanismos dos seres materiais: a estrutura do corpo humano, a 
estrutura da economia, a estrutura de uma molécula, a estrutura de um átomo, e assim por 
diante. Assim, quando investigamos as coisas, comumente utilizamos o conceito de 
estrutura. Se o conceito de estrutura é estendido, podemos utilizá-lo ao analisar coisas 
imateriais tais como a consciência, espírito, e assim por diante. De fato, tais termos como a 
“estrutura da mente,” “estrutura espiritual,” e assim por diante também têm sido utilizados.  
 
A partir desta perspectiva, utilizei o conceito de estrutura para tratar os atributos do Deus 
invisível. Podemos entender os atributos de Deus em detalhes, especialmente Sungsang e 
Hyungsang, pela utilização do conceito de estrutura.  
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Entretanto, mesmo quando fazemos isso e, realmente quando esclarecemos os vários tipos 
de ação dar e receber entre Sungsang e Hyungsang, não devemos esquecer que na realidade 
a Imagem Original transcende tempo e espaço. Então, qual é a realidade da Imagem 
Original que discutimos aqui utilizando conceitos de estrutura ou tempo e espaço? 
 
Em uma palavra, a Imagem Original é uma unidade. Sendo que não existe espaço, não 
existe posição, nem frente ou trás, nem direita ou esquerda, nem acima ou abaixo, nem 
dentro ou fora, nem largo ou estreito, nem longe ou perto, e não existe nenhuma forma, 
como triângulo ou quadrado. Infinito e infinitesimal são a mesma coisa. A Imagem Original 
é o mundo multidimensional no qual todos os espaços estão sobrepostos em um único 
ponto. Ao mesmo tempo, é o mundo a partir do qual acima e abaixo, frente e trás, direita e 
esquerda, e dentro e fora estão estendidos infinitamente. 
 
Além disso, não existe tempo na Imagem Original. Entretanto, se devemos utilizar um 
conceito temporal, passado, presente e futuro estão todos unidos em um “agora.” Isto pode 
ser comparado a um rolo de filme de movimento no qual passado, presente e futuro estão 
todos contidos. Tempo está unido em um único ponto. Em outras palavras, há eternidade 
em um momento, e um momento está na eternidade. Assim, um momento e eternidade são 
a mesma coisa. Isto significa que a Imagem Original é um mundo de “continuidade pura” 
(o estado no qual Sungsang e Hyungsang, Yang e Yin estão unidos). Em outras palavras, 
“continuidade pura” caracteriza tempo na Imagem Original. 
 
Em resumo a Imagem Original é “unidade pura.” Não somente tempo e espaço, mas as 
causas de todos os outros fenômenos (exceto para fenômenos não principalísticos 
relacionados com a queda humana) estão unidas em um único ponto. Em outras palavras, 
todos os fenômenos no universo incluindo tempo e espaço apareceram a partir desta 
unidade. Tal como um número infinito de retas infinitamente longas pode ser desenhado 
acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda a partir de um único ponto, o mundo de 
tempo e espaço se expande infinitamente a partir desta unidade nas direções de acima e 
abaixo, frente e atrás e direita e esquerda. 
 
Não importa quão fasto e infinito o universo possa ser, e não importa quão complexos os 
fenômenos e movimentos no universo possam ser, os princípios fundamentais que regem 
tempo e espaço e todos os fenômenos no universo residem neste único ponto, ou seja, na 
unidade. Em outras palavras, o princípio de unificação, o princípio da ação dar e receber, e 
o princípio de amor residem neste único ponto. Assim, espaço foi desenvolvido a partir do 
único ponto da base de quatro posições, e tempo foi desenvolvido a partir do único ponto 
da ação origem, divisão e união. 
 
F. Ideal de Criação 
 
O que é o Ideal de Criação? 
 
O ideal de criação está relacionado com a estrutura da Imagem Original sendo que está 
diretamente relacionado com o propósito de criação, o qual é o centro da base de quatro 
posições. Falando de forma geral, um ideal se refere a um estado onde nossa esperança ou 
desejo está plenamente realizado. Porque temos esperança e desejo? Porque queremos obter 
alegria. Como alegria é produzida? 
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Alegria surge quando amor é realizado, sendo que a base da alegria é o impulso do 
Coração, ou seja, o impulso de amar. Referente à questão de como alegria é produzida, o 
Princípio Divino explica da seguinte forma: 
 
Deus queria que Suas criações se tornassem parceiros objeto encarnando o bem para que 
Ele pudesse sentir deleite nelas (PD, 32). 
 
Alegria é o propósito de criação, e alegria somente pode ser alcançada quando o desejo é 
realizado (PD, 70). 
 
Alegria surge quando temos um objeto parceiro no qual nossa natureza interna e forma 
externa são refletidas e desenvolvidas (PD, 33). 
 
As três grandes bênçãos são cumpridas quando toda a criação, incluindo os seres humanos, 
concluem a base de quatro posições com Deus como o centro. Este é o Reino do Céu, onde 
o bem definitivo é realizado e Deus sente a maior alegria. Isto é, de fato, o exato propósito 
pelo qual Deus criou o universo (PD, 32-33). 
 
Em suma, o propósito pelo qual Deus criou o universo é buscar alegria, e alegria é 
alcançada quando um parceiro objeto encarna o bem, quando o desejo é cumprido, quando 
um parceiro objeto se assemelha ao sujeito, e quando o propósito do bem é realizado. Em 
outras palavras, a alegria de Deus é alcançada primeiro quando uma criação se torna o 
parceiro objeto do bem, se assemelhando a Deus, onde o desejo de Deus é cumprido, e 
segundo, quando um relacionamento recíproco entre Deus e uma criação é estabelecido. O 
cumprimento do desejo de Deus é, em outras palavras, o cumprimento de Sua esperança ou 
desejo. É a realização do ideal de Deus. O parceiro objeto do bem é o parceiro objeto do 
amor, sendo que a base do bem é amor. A semelhança de uma criação com Deus se refere à 
sua semelhança com a ação dar e receber harmoniosa entre o Sungsang e Hyungsang de 
Deus, e sua semelhança com o ato de amar de Deus. Isto está de acordo com o que está 
escrito no Princípio Divino: “O propósito de criação de Deus pode ser alcançado somente 
através do amor” (PD, 59). Assim, o significado do ideal de Deus se torna claro. Este é o 
estado onde a intenção de Deus (ou esperança) no momento da criação é plenamente 
realizada, e o estado quando o amor de Deus é plenamente realizado através dos seres 
humanos que se assemelham a Deus. 
 
Diferença entre Propósito de Criação e Ideal de Criação 
 
Permita-me esclarecer a diferença entre o propósito de criação e o ideal de criação. O 
propósito de criação é obter alegria como está escrito no Princípio Divino. Alegria é 
alcançada quando o desejo é realizado. O cumprimento do desejo é o cumprimento da 
esperança ou desejo. O cumprimento do desejo de Deus não é nada mais além da realização 
do ideal de criação. Portanto, conclui-se que o cumprimento do desejo de Deus como 
também a realização da alegria de Deus podem ser alcançados quando o ideal de criação é 
realizado. Em última análise, o propósito de criação de Deus é a realização do ideal de 
criação. Isto está de acordo com o que o Princípio Divino afirma: “Se o propósito de 
criação de Deus tivesse sido realizado desta forma, um mundo ideal sem nem mesmo um 
traço de pecado teria sido estabelecido na terra” (PD, 36). 
 



 100

Neste ponto, esclarecemos, com o propósito de ajudar nosso entendimento, a diferença 
entre o propósito de criação de seres humanos e o propósito de criação de todas as coisas. O 
propósito pelo qual Deus criou os seres humanos e todas as coisas era buscar alegria ao 
observá-los. Contudo, a alegria direta, emocionante e profunda somente pode ser sentida 
através dos seres humanos. Deus também sente alegria a partir de todas as coisas. 
Entretanto, a alegria de Deus a partir de todas as coisas não pode ser tão emocionante como 
a dos seres humanos. Não obstante, a alegria de Deus a partir de todas as coisas devia ser 
alcançada indiretamente através dos seres humanos que tivessem se aperfeiçoado. De fato, 
os seres humanos são os parceiros objeto encarnados de Deus em imagem, enquanto todas 
as coisas são os parceiros objeto encarnados de Deus em símbolo (PD, 28). Isto significa 
que todas as coisas foram criadas como os parceiros objeto direto de alegria para os seres 
humanos. Com relação a este ponto, o Princípio Divino descreve o seguinte: “o mundo 
natural é um parceiro objeto que exibe a natureza interna e forma externa humanas de 
diversas formas. Assim, os seres humanos ideais recebem estimulação a partir do mundo da 
natureza. Sentindo sua própria natureza interna e forma externa por toda a criação, eles 
sentem imensa alegria” (PD, 35). 
 
Sendo que as imagens individuais para todas as coisas são diferentes de tipo para tipo, os 
propósitos para sua criação estão destinados a ser diferentes respectivamente, de tipo para 
tipo. Entretanto, nada é mencionado sobre isto no Princípio Divino. Por exemplo, os 
propósitos de criação para flores e os propósitos de criação para pássaros não são os 
mesmos; entretanto, não há nenhuma explicação sobre isto. Não há nenhuma explicação 
porque não há nenhuma necessidade real de esclarecer o propósito de criação individual. O 
propósito de criação para flores é fazer a alegria dos seres humanos quando observarem a 
beleza das flores, e o propósito de criação para pássaros é fazer a alegria dos seres humanos 
quando ouvirem o canto dos pássaros. No Princípio Divino, o propósito de criação para 
todas as coisas se refere ao aspecto comum entre os vários propósitos de criação para todas 
as coisas. 
 
Além do significado original explicado acima, o propósito de criação no Princípio Divino 
às vezes se refere ao propósito para o qual o ser foi criado, e o ideal de criação. O 
significado original do propósito de criação é que “Deus busca alegria através dos seres 
criados.” Em outras palavras, o propósito de criação é “o propósito estabelecido por Deus, 
o Criador,” e ao mesmo tempo, “o propósito estabelecido em Sua criação.”  
 
Entretanto, no Princípio Divino, o propósito de criação também é utilizado no sentido do 
propósito para ser criado. Por exemplo, “uma pessoa que realizou o propósito de criação” 
(PD, 112, 167) significa “uma pessoa que realizou o propósito pelo qual foi criada.” Para 
ser exato, o propósito de criação é o propósito de Deus, o Criador, de buscar alegria, e o 
propósito para ser criado é o propósito dos seres humanos de retornar alegria para Deus. 
 
Nosso propósito ao fazer um relógio é “saber a hora,” e um relógio é feito “para nos dizer a 
hora,” o que é o propósito de um relógio ser feito. O propósito de fazer e o propósito para 
ser feito são diferentes. Da mesma forma, o propósito de criação e o propósito de ser criado 
são diferentes. O que devemos fazer para Deus não é “sentir alegria” (como o propósito de 
criação de Deus), mas ao invés “retornar alegria” (o propósito para ser criado).  
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Permita-me examinar o propósito de criação na seguinte declaração: “Deus não pôde 
cumprir Seu propósito de criação devido à queda humana” (PD, 155). O propósito de 
criação aqui significa claramente que “Deus busca alegria,” e isto é diferente do propósito 
de criação em “uma pessoa que realizou o propósito de criação” mencionado acima.  
 
Consideremos um exemplo no qual o propósito de criação seja utilizado no significado do 
ideal de criação. O Princípio Divino diz que “a providência de Deus de que pessoas 
decaídas estabeleçam a base sobre a qual pudessem receber o Messias, e assim concluir o 
propósito de criação, começou com a família de Adão” (PD, 181). Não é natural interpretar 
“o propósito de criação” nesta afirmação como “buscar alegria.” Ao invés, é mais natural 
interpretá-la no sentido de que significa o ideal de criação, o qual é “o estado no qual o 
amor de Deus é realizado plenamente.” Este ponto também se torna claro se examinamos a 
seguinte afirmação: 
 
“Isto prefigurava que quando Cristo voltasse, ele seguramente seria capaz de realizar o 
ideal de criação de Deus, o qual nunca mais será retirado da terra” (PD, 202). O significado 
do “ideal de criação” nesta sentença e “propósito de criação” na sentença anterior é o 
mesmo. Não é natural interpretar “ideal de criação” nesta sentença no sentido do 
significado original do propósito de criação, ou seja, buscar alegria. Portanto, devemos 
interpretar “propósito de criação” na afirmação anterior no sentido do “ideal de criação.” 
 
Assim, no Princípio Divino, o propósito de criação é frequentemente utilizado no sentido 
do propósito para ser criado, ou no sentido do ideal de criação. Entretanto, no Pensamento 
de Unificação, uma distinção é feita entre estes conceitos. Quando não há nenhuma 
necessidade de distinguir entre eles, ou em outras palavras, quando podem ser utilizadas 
tanto o propósito de criação como o propósito para ser criado, ou quando um propósito 
específico é mencionado, simplesmente utilizamos “propósito.” 
 
Esclareci a diferença entre o ideal de criação e o propósito de criação. Em suma, o ideal de 
criação se refere ao “estado no qual o objetivo é realizado,” e o propósito de criação se 
refere ao “objetivo que será realizado no futuro." De fato, como já afirmado, o ideal de 
criação é “o estado no qual o amor de Deus é plenamente realizado através de seres 
humanos que se assemelham a Deus.” Por outro lado, o propósito de criação é “buscar 
alegria através do parceiro objeto,” que é o objetivo a alcançar no futuro. Se falamos em 
termos gramaticais, o ideal de criação é expresso no tempo futuro do presente. Assim, o 
ideal de criação é “o estado no qual o propósito de criação tenha sido realizado,” e o 
propósito de criação é alcançado quando o ideal de criação é realizado. 
 
Ideal de Criação é o Estado no Qual o Amor de Deus é Plenamente Realizado 
 
Então, o que é “o estado no qual o amor de Deus é plenamente realizado”? Para chegar a 
uma conclusão, é “o estado no qual a pessoa ideal, a família ideal, a sociedade ideal e o 
mundo ideal são realizados.” Aqui a pessoa ideal se refere ao homem ou mulher ideal que 
realizou a unidade entre mente e corpo, se assemelhando à harmonia de Sungsang e 
Hyungsang de Deus; o homem ou mulher ideal que pode realizar o amor de Deus para 
todos os seres humanos e todas as coisas; e o homem ou mulher ideal que pode servir Deus 
como os Verdadeiros Pais. Tal pessoa é alguém que realizou as Palavras de Jesus: “Sede 
vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:48). 
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Assim, tal pessoa é “única em todo o cosmos,” “o senhor de todo o mundo natural,” e o 
possuidor do “valor do cosmos” (PD, 166). 
 
Uma família ideal é formada através do casamento de um homem e uma mulher ideais, se 
assemelhando à harmonia do Yang e Yin de Deus. Tal família amorosa amará seus 
vizinhos, sociedade, nação e mundo, e todas as coisas e atenderá Deus como os 
Verdadeiros Pais. Quando famílias ideais se congregam para formar uma sociedade, essa 
sociedade será preenchida com amor, se assemelhando à imagem de Deus, e atenderá Deus 
como os Verdadeiros Pais, enquanto realizará harmonia com outras sociedades. Essa é a 
sociedade ideal. Quando sociedades ideais se expandem para formar o mundo, este se 
tornará o mundo se assemelhando à imagem de Deus, onde toda a humanidade entra em 
relacionamento de fraternidade, enquanto atende Deus como os Verdadeiros Pais da 
humanidade, e os seres humanos viverão uma vida de eterna paz, prosperidade e felicidade. 
Este é o mundo ideal, a utopia sobre a qual santos, sábios, pessoas justas e filósofos 
sonharam desde o início da história. 
 
Amor é realizado por pessoas vivendo vidas centradas nos valores de verdade, bem e 
beleza. Assim, o mundo ideal é um mundo de valores, e será um mundo caracterizado pelas 
três principais esferas de vida verdadeira, vida ética e vida artística, e ao mesmo tempo será 
uma sociedade de “existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua,” onde o amor de 
Deus é realizado na política, economia e religião (ética). Este é o Reino do Céu na terra. O 
ideal de criação se refere ao estado onde um ser humano ideal, uma família ideal, uma 
sociedade ideal, e o mundo ideal são realizados. Uma vez que tal estado seja realizado, uma 
vez que o ideal de criação seja realizado, então o propósito de criação de Deus, ou seja, Seu 
desejo original de buscar alegria eterna será realizado. Isto conclui minha explicação sobre 
o ideal de criação. 
 
Agora, vamos considerar o tema, “Ontologias Tradicionais e o Pensamento de Unificação.” 
Gostaria de apresentar brevemente um esboço de algumas ontologias tradicionais 
juntamente com breves comentários sobre elas a fim de destacar as limitações que elas 
enfrentam na solução de problemas reais. Desta forma, se tornará mais evidente que o 
Pensamento de Unificação pode servir como um padrão para resolver problemas reais. 
 
III. Ontologias Tradicionais e o Pensamento de Unificação 
 
A teoria sobre Deus, ou a teoria sobre a origem do universo, isto é, a ontologia, 
tradicionalmente tem sido utilizada como a base de um sistema filosófico. Assim, a forma 
como se trata problemas é geralmente determinada pela ontologia de alguém. Permita-me 
aqui apresentar as ideias fundamentais de ontologias do passado, e seus impactos, ou sua 
ausência, na solução de problemas reais. 
 
Visão sobre Deus de Agostinho e Tomás de Aquino 
 
Afirmando que Deus é espírito, Agostinho afirmava que Deus produziu matéria a partir do 
nada e criou o mundo. Da mesma forma, Tomás de Aquino herdou o princípio de 
Aristóteles de matéria e forma e considerava Deus como a suprema “forma pura,” na qual 
não há nenhuma matéria. Como Agostinho fez antes dele, Aquino sustentava que Deus 
criou o mundo a partir do nada. 
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Como tal entendimento sobre Deus se relaciona com problemas reais? Uma vez que estas 
visões consideram o espírito como primário e matéria como secundária, desenvolveu-se a 
tendência de negar o mundo físico e dar importância somente para o mundo espiritual. Isto 
resultou na visão que a única coisa que é importante é salvação no mundo após a morte. Tal 
visão dominou o mundo cristão por um longo tempo. Não obstante, a matéria é necessária 
em nossa vida real; assim, a vida do cristão tem permanecido em um estado contraditório, 
com uma pessoa perseguindo bens materiais na vida real enquanto, ao mesmo tempo, 
manter coisas materiais é de pouco valor na realidade de fé da pessoa.  
 
Consequentemente, com a teologia cristã, a solução de problemas reais na terra era 
impossível desde o início, sendo que muitos problemas de nossa vida na terra estão 
relacionados com as coisas materiais. 
 
As razões fundamentais que a teologia cristã não pôde evitar o fracasso na solução de 
problemas reais são: primeiro, ela considera Deus como puramente espiritual, e que matéria 
se originou a partir do nada; e segundo, ela não esclarece a motivação e propósito da 
criação de Deus. 
 
Teoria de Li-Ch’i 
 
Durante a dinastia Sung, o Neo-Confucionista Chou Tun-i (Chou Lien-hsi, 1017-73) 
afirmou que a origem do universo é o Grande Definitivo (ou T’aichi). Chang Tsai (Chang 
Hêng-ch’ü, 1020-77) chamou de Vacuidade Definitiva (ou T’ai-hsu). Ambos falaram sobre 
Ch’i como a unidade de yin e yang. Sendo que Ch’i geralmente pode ser comparada com 
matéria, estas teorias se aproximam do materialismo. 
 
Em contraste, a Teoria Li-Ch’i defendida por Ch’eng I (Ch’eng Ich’uan, 1033-1107) 
afirmou que todas as coisas são compostas de Li e Ch’i em conjunto. Esta teoria foi 
aperfeiçoada por Chu Hsi (1130-1200). Li era vista como uma substância intangível 
existindo por trás dos fenômenos, e Ch’i era matéria. Chu Hsi afirmava que Li era mais 
essencial do que Ch’i, e que Li não era somente a lei de céu e terra, mas também a lei 
dentro da humanidade. Deste modo, ele via que a lei seguida pelo céu e terra e a lei ética da 
sociedade humana são manifestações deste mesmo Li. 
 
Na vida diária baseada neste sistema de pensamento, uma pessoa se esforça para manter 
harmonia e viver de acordo com a lei de céu e terra. Certamente as pessoas passam a se 
concentrar em manter a ordem e observar a ética social. Além disso, sendo que tudo era 
atribuído à lei, as pessoas se tornaram propensas a tomar a atitude de espectador com 
relação à mudança e/ou crise na natureza e na sociedade.  
 
Torna-se improvável para essas pessoas optassem por uma forma criativa e ativa de vida 
assumindo o domínio sobre a natureza e o desenvolvimento da sociedade. Como resultado, 
aqueles que viviam pela teoria Li-Ch’i não eram capazes de lidar efetivamente com 
problemas reais. A limitação fundamental deste sistema de pensamento é que a motivação e 
propósito pelos quais todas as coisas apareceram a partir do Grande Definitivo ou a partir 
do Li-Ch’I nunca foram esclarecidos. 
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Espírito Absoluto de Hegel 
 
De acordo com G.W.F. Hegel (1770-1831), a origem do universo é Deus, que é o Espírito 
Absoluto, Logos, ou Noção. Noção se desenvolve por si mesma através de contradições de 
acordo com a forma dialética de desenvolvimento, i.e., os três estágios de tese, antítese e 
síntese. Quando Noção se autodesenvolve e alcança o nível de Ideia, ela se aliena (ou se 
nega) para se tornar natureza. Ideia aparece como espírito nos seres humanos, e nos seres 
humanos ideia se recupera e, depois de passar através de muitos estágios de 
desenvolvimento, ela finalmente se realiza como o Espírito Absoluto. Em outras palavras, 
ela retorna para si mesma (Espírito Absoluto) que era/é o ponto de início. Assim, Hegel 
considerava a história humana como o processo no qual Logos atualiza-se, e ele defendia 
que a sociedade humana, através da realização de um estado racional, assumiria 
definitivamente uma forma racional na qual liberdade seria realizada no mais elevado grau, 
e a sociedade humana realizaria sua forma mais racional. 
 
Na filosofia de Hegel, o mundo e a história são os processos de auto atualização do Logos; 
portanto, a sociedade humana naturalmente se tornaria uma forma racional de acordo com a 
forma dialética de desenvolvimento. Ele acreditava que este estado racional seria realizado 
na Prússia. Nesta visão, estamos relegados ao estado de espectadores diante da realidade 
irracional, uma vez que deveríamos confiar no desenvolvimento real da sociedade pela lei 
da necessidade. 
 
Além disso, a visão de Hegel que natureza é Ideia, na forma de alteridade, poderia ser 
considerada como um tipo de panteísmo,38 com o qual a solução de quaisquer problemas 
reais se torna muito difícil. Além disso, a filosofia de Hegel, pôde facilmente conduzir para 
o humanismo ateísta ou o materialismo. Sua perspectiva também forneceu uma base para o 
posterior surgimento da teoria marxista de luta, sendo que considerava a contradição como 
o impulso para o desenvolvimento. Em outras palavras, a filosofia de Hegel falhou em 
resolver os problemas reais da sociedade prussiana; ao invés, ela forneceu a base para o 
aparecimento de filosofias ateístas como o Marxismo. Todas estas consequências decorrem 
do fato que Hegel considerava Deus como o Logos, e o autodesenvolvimento dialético do 
Logos como criação de Deus. 
 
Vontade Cega de Schopenhauer 
 
A. Schopenhauer (1788-1860), em oposição ao racionalismo de Hegel, afirmava que a 
essência do mundo é irracional. Em sua visão, a essência do mundo é a vontade operando 
cegamente, sem qualquer propósito, o que é chamado uma “vontade cega de viver” (blinder 
Wille zum Leben). O ser humano é movido por esta vontade cega de viver, e está reduzido a 
viver simplesmente para o benefício de viver. Assim, os seres humanos vivem sem 
qualquer tipo de satisfação, sempre em busca de alguma coisa. Satisfação e felicidade são 
simplesmente experiências temporárias; o que existe de forma mais duradoura é 
insatisfação e dor. Ele considerava este mundo como essencialmente um “mundo de dor.” 

                                                 
38 Hirschberger afirma, “As pessoas gostam de chamar isto de pan-logismo, e em relação a este pan-logismo, elas 
consideram Hegel como o defensor da teoria mística panteísta que todas as coisas são uma só. Filósofos com inclinações 
escolásticas têm geralmente considerado de forma uniforme Hegel como um filósofo de uma identidade panteísta.” 
Geschichte der Philosophie (Freiburg: Verlag Herder, 1984), II., 419. 
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O que surge a partir da filosofia de Schopenhauer é pessimismo. Ele defendia a salvação do 
mundo de dor através da contemplação artística e ascetismo religioso; não obstante, o que 
ele realmente oferecia não era nada mais do que uma teoria de fuga da realidade 
―dificilmente uma solução para quaisquer problemas reais. 
 
A razão pela qual Schopenhauer falhou em resolver problemas reais é que ele não conhecia 
a realidade da criação de Deus e Sua providência de salvação, e ele não compreendia que o 
mundo está dominado pelo mal. 
 
Vontade de Poder de Nietzsche 
 
Em contraste com Schopenhauer, que assumiu uma atitude pessimista em relação à vida e 
disse que a essência do mundo é a vontade cega de viver, Friedrich W. Nietzshe (1848-
1900) afirmou que a essência do mundo é uma “vontade de poder” (Wille zur Macht), e 
assumiu uma atitude de afirmar completamente a vida. A vontade de poder é a vontade de 
buscar ser forte, e de controlar. Ele estabeleceu o conceito do “super-homem” 
(Übermensch) como uma imagem ideal encarnando a vontade de poder, e afirmou que o ser 
humano deve suportar qualquer destino e deve estar pronto para sofrer qualquer dor que a 
vida apresente no processo de lutar para alcançar o estado de um super-homem. Além 
disso, Nietzsche negou radicalmente o cristianismo e proclamou que Deus estava morto. 
Ele afirmou que a moralidade cristã simpatiza com os fracos, nega os fortes, e se opõe à 
essência da vida e é, como resultado, uma moralidade escrava. 
 
Consequentemente, a visão de Nietzsche representa uma negação de todas as visões 
tradicionais de valor. Além disso, seu conceito da vontade de poder leva à adoção da força 
como uma forma de resolver problemas reais. Hitler e Mussolini mais tarde fariam uso do 
pensamento de Nietzsche como um meio de manter seu poder. Em suma, Nietzsche 
também falhou na solução de problemas reais.  
 
Desnecessário dizer, a falha de Nietzsche é que ele negou o Deus verdadeiro. O que ele 
deveria ter negado é somente o falso Deus. Contudo, o único Deus que ele conheceu era o 
falso Deus, e em sua negação ele chegou a negar o Deus verdadeiro. Assim, ele estava 
destinado ao fracasso desde o início. 
 
Materialismo de Marx 
 
Baseado no materialismo dialético, Karl Marx (1818-83) afirmou que a essência do mundo 
é material e que o mundo se desenvolve através da luta de opostos, ou de elementos 
contraditórios. Transformação social, de acordo com Marx, não pode ser realizada pelos 
meios da religião ou justiça, mas somente através da luta de classes, mudando 
violentamente as relações materiais de produção (i.e., o sistema econômico). Sua teoria 
revolucionária, baseada no materialismo dialético, era outro método de resolver problemas 
reais. 
 
O ser humano estava destinado a estar em alguma classe, pertencendo à classe dominante 
ou à classe dominada. Uma pessoa era reconhecida como tendo valor como um ser humano 
quando ele ou ela participava em atividade revolucionária se juntando à luta no lado da 
classe dominada (i.e., o proletariado).  
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As ideias de Marx não continham nenhuma perspectiva de valor que respeitasse a 
personalidade do indivíduo como algo absoluto. Este é o motivo pelo qual os marxistas têm 
sido capazes, sem qualquer culpa de consciência, de conduzir massacres em massa daquelas 
pessoas que não tinham valor utilitário para a revolução, ou que se opunham à revolução.  
 
Atualmente, esses regimes comunistas baseados no Marxismo, entraram em colapso no 
Leste da Europa e na Rússia. A teoria revolucionária baseada no materialismo dialético de 
Marx fracassou completamente em resolver problemas reais. As razões para seu fracasso 
são: primeiro, ela incondicionalmente nega Deus sem conhecer o verdadeiro Deus; e 
segundo, ela defende a reforma social através de violência, desconsiderando o princípio 
celeste que violência necessariamente dá origem à violência.  
 
Ontologia do Pensamento de Unificação 
 
Como pudemos ver a partir da discussão acima, a forma pela qual uma pessoa entende a 
origem do universo, e os atributos de Deus,39 determina a forma como ela entende a 
essência do ser humano e a natureza da sociedade e da história ― e isto determinará 
definitivamente o método a ser utilizado na resolução de problemas reais da vida humana e 
da sociedade. Então de forma lógica, alcançando uma visão correta de Deus, ou uma 
correta ontologia, pode conduzir para uma solução correta e fundamental para os problemas 
reais da vida humana, da sociedade e da história. 
 
De acordo com a ontologia do Pensamento de Unificação, ou seja, a Teoria da Imagem 
Original, o núcleo dos atributos de Deus é Coração. Dentro do Sungsang Original, 
centrando no Coração, Sungsang Interno (i.e., intelecto, emoção e vontade) e Hyungsang 
Interno (i.e., ideias, conceitos, etc.) estão engajados em ação dar e receber, e Sungsang 
Original e Hyungsang Original (pré-matéria) também estão engajados em ação dar e 
receber. Esta é a forma pela qual Deus existe. Quando propósito é estabelecido pelo 
Coração, ação dar e receber se torna desenvolvedora, e a criação ocorre. 
 
Ontologias tradicionais estão centradas na razão, ou na vontade, ou na ideia, ou na própria 
matéria. Além disso, algumas ontologias tradicionais são monistas (afirmando que somente 
o espírito é substancial ou que somente a matéria é substancial), enquanto outras são 
dualistas (afirmando que espírito e matéria são substâncias que são mutuamente 
independentes uma da outra), e assim por diante. A partir da perspectiva do Pensamento de 
Unificação, pode ser dito que ontologias tradicionais não tiveram total sucesso em entender 
corretamente a realidade dos atributos de Deus nem os relacionamentos entre esses 
atributos. 
 
Por outro lado, a ontologia do Pensamento de Unificação explica clara e concretamente a 
motivação e propósito de criação, o conteúdo dos atributos de Deus, e a estrutura entre 
esses atributos. Assim, um padrão para a solução fundamental de problemas reais pode ser 
estabelecido. A única necessidade agora é que os líderes do mundo entendam isto e se 
esforcem para viver a vida e orientar suas sociedades baseados neste padrão. 
 

                                                 
39 Ver Notas no final deste livro. 
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2 
 

Ontologia: Uma Teoria do Ser 
 

 

A palavra ontologia, como tem sido utilizada na filosofia, se originou da palavra grega 
Ontologia, que consiste de ontos (o que existe) e logoi (estudo). Ontologia é a área da 
filosofia que trata com as questões fundamentais da existência. Da mesma forma, no 
Pensamento de Unificação, a ontologia trata com os atributos comuns de todos os seres 
criados, a forma que eles existem, seus movimentos, e assim por diante, todas estas coisas 
baseadas na visão do Princípio Divino sobre a criação de Deus. 
 
Assim, a ontologia do Pensamento de Unificação trata com todos os seres criados, 
incluindo os seres humanos. Entretanto, sendo que o ser humano é o senhor de domínio 
sobre todas as coisas e ocupa uma posição diferente de todos os outros seres criados, o ser 
humano será discutido em mais detalhes em um capítulo separado, a “Teoria da Natureza 
Humana Original.” Podemos notar que, enquanto a Teoria da Imagem Original trata sobre 
Deus, a ontologia no Pensamento de Unificação trata primariamente sobre todas as coisas. 
 
Nesta ontologia, verificaremos se os atributos de Deus, como estão explicados na Teoria da 
Imagem Original, estão ou não realmente manifestados em todas as coisas e, se estão, como 
isto ocorre. Se pode ser demonstrado que os atributos de Deus estão universalmente 
manifestados em todas as coisas, então a veracidade da Teoria da Imagem Original se torna 
mais segura e convincente. Portanto, ontologia, a qual trata com os atributos de todas as 
coisas, pode ser descrita como uma teoria que afirma, em termos visíveis, os atributos do 
Deus invisível. Em outras palavras, ontologia da Unificação é uma teoria que apoia a 
Teoria da Imagem Original, que por si só, é uma teoria dedutiva baseada no Princípio 
Divino.  
 
Atualmente, as ciências naturais, as quais tratam com todas as coisas, têm feito rápido 
progresso. Contudo, na maioria dos casos, os cientistas têm observado o mundo natural a 
partir de um ponto de vista puramente objetivo, sem dar qualquer consideração a Deus. 
Sendo que todas as coisas foram criadas de acordo com a lei de semelhança, os fatos 
científicos como observados pelos cientistas podem ser observados como estando de acordo 
com os atributos de Deus, e assim as ciências naturais passarão a apoiar a Teoria da 
Imagem Original. De fato, na ontologia da Unificação será esclarecido que as realizações 
das ciências naturais atualmente devem realmente apoiar a Teoria da Imagem Original. 
 
De acordo com o Princípio Divino, os seres humanos foram criados à imagem de Deus 
(Gen. 1:27), e todas as coisas foram criadas à imagem do ser humano. Antes de criar o 
universo, Deus primeiramente visualizou a imagem do ser humano, a qual se assemelha à 
própria imagem de Deus. Então, utilizando a imagem humana como protótipo, e à 
semelhança dela, Deus formou as ideias de todas as coisas. Isto é chamado “criação à 
semelhança.” 
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Entretanto, por causa da queda humana, os seres humanos, e suas sociedades, perderam sua 
natureza original e caíram em um estado fora do princípio, embora todas as coisas da 
criação permaneceram como originalmente criadas. Por esta razão, nunca podemos 
encontrar em seres humanos ou sociedades reais a forma para resolver nossos problemas, 
ou em outras palavras, o problema da existência, e o problema do relacionamento. Este é o 
motivo pelo qual santos e sábios do passado buscaram compreender a forma para as 
pessoas viverem, não pela observação da humanidade, mas pela observação dos 
movimentos das estrelas, o crescimento e declínio de seres vivos, as mudanças das quatro 
estações, e assim por diante. Entretanto, eles foram incapazes de esclarecer porque é 
possível obter a partir do mundo natural, a verdade para pessoas e sociedade. Eles 
obtiveram somente uma compreensão meramente intuitiva da verdade. 
 
Por outro lado, o Pensamento de Unificação mantém que, desde que todas as coisas foram 
criadas à semelhança dos seres humanos, é possível conhecer as características dos seres 
humanos e da sociedade através da observação do mundo natural. Na Teoria da Imagem 
Original, foi explicado que um entendimento correto dos atributos de Deus é a chave para 
resolver os problemas de indivíduos e sociedades.  
 
Contudo, a criação foi feita à semelhança; portanto, se entendemos corretamente os 
atributos de todas as coisas, então isto pode nos ajudar a assegurar a chave na solução de 
problemas reais. Consequentemente, ontologia se torna outro padrão para resolver questões 
existentes. 
 
Na ontologia estabelecida aqui, cada ser criado é chamado um “ser existente.” Assim, 
ontologia é a teoria de seres existentes. Um ser existente é examinado a partir de dois 
pontos de vista, ou seja, como um “ser de verdade individual” e como um “ser conectado.” 
 
Um ser de verdade individual se refere a um ser individual se assemelhando aos atributos 
de Deus, ou seja, o conteúdo da Imagem Original, e se refere a um ser existente 
considerado como tal, independentemente e sem levar em consideração qualquer de seus 
relacionamentos com outros seres. Na realidade, todos os seres existentes possuem 
relacionamentos mútuos com outros, e quando um ser é visto em termos destes 
relacionamentos com outros seres, então esse ser é chamado de “ser conectado.” Um ser 
conectado se refere ao mesmo ser de verdade individual, mas neste caso estamos 
observando-o a partir do ponto de vista de seus relacionamentos com outros seres. 
 
Sendo que todos os seres existentes foram criados à semelhança de Deus, a imagem de cada 
ser se assemelha à Imagem Divina. A Imagem Divina inclui a imagem universal e a 
imagem individual; portanto, um ser existente tem tanto uma imagem universal quanto uma 
imagem individual. Neste ponto, a imagem universal se refere ao Sungsang e Hyungsang, e 
yang e yin, onde a imagem individual se refere àquelas características peculiares que cada 
ser individual possui. Vamos primeiramente discutir a imagem universal de um ser de 
verdade individual, ou seja, Sungsang e Hyungsang, e yang e yin. 
 
I. Ser de Verdade Individual 
 
A. Sungsang e Hyungsang 
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Primeiro de tudo, cada ser criado possui as características duais de Sungsang e Hyungsang. 
Sungsang se refere ao aspecto invisível imaterial dos seres criados, tais como suas 
faculdades e natureza. Hyungsang se refere ao aspecto visível dos seres criados, tais como 
massa, estrutura e forma. Nos minerais, Sungsang é o caráter físico-químico, e Hyungsang 
é estrutura, forma e assim por diante, compostos de átomos e moléculas. 
 
Plantas possuem seus próprios Sungsang e Hyungsang peculiares. O Sungsang peculiar 
para plantas é vida, e o Hyungsang peculiar para plantas são suas células e tecidos, os quais 
compõem sua estrutura e forma ― em outras palavras, o corpo de uma planta. Vida é a 
consciência latente dentro do corpo, e possui intencionalidade e diretividade. A função da 
vida é a capacidade para crescer enquanto se mantém como um ser individual. Portanto, 
pode ser dito que a vida tem autonomia. Enquanto plantas possuem seus próprios Sungsang 
e Hyungsang peculiares, as plantas também possuem os elementos de Sungsang e 
Hyungsang do nível dos minerais. Em outras palavras, plantas contêm matéria mineral. 
 
Em animais, hás aspectos de Sungsang e Hyungsang que são peculiares aos animais, e 
assim, eles existem em um nível mais elevado do que as plantas. O Sungsang peculiar para 
animais é instinto, e o Hyungsang peculiar para animais é sua estrutura e forma que 
incluem órgãos dos sentidos e nervos. Animais tem tanto matéria mineral, que contém o 
Sungsang e Hyungsang do nível mineral, como também possui o Sungsang e Hyungsang 
do nível das plantas; todas as células e tecidos de animais existem neste nível. 
 
O ser humano é um ser duplo de ser espiritual e ser físico. Portanto, o Sungsang e 
Hyungsang do ser humano são únicos e de um nível ainda mais elevado do que dos 
animais. O Sungsang único para o ser humano é a “mente espiritual,” a qual é a mente do 
ser espiritual, e o Hyungsang único para o ser humano é o corpo espiritual. Em um ser 
humano físico, o Sungsang é a mente física e o Hyungsang é o corpo físico. Matéria 
mineral está contida no corpo físico, e neste sentido o ser humano tem Sungsang e 
Hyungsang do nível mineral. O corpo humano físico também é composto de células e 
tecidos, e portanto também tem Sungsang e Hyungsang do nível das plantas. Como os 
animais, o ser humano tem órgãos dos sentidos e nervos, e assim o Sungsang e Hyungsang 
correspondendo aos animais. O Sungsang do nível animal nos seres humanos, ou seja, a 
mente instintiva, é chamado de “mente física.” Assim, a mente humana consiste da mente 
física (mente instintiva) e da mente espiritual. Enquanto a mente espiritual persegue os 
valores de verdade, bem, beleza e amor, a mente física persegue uma vida de alimentação, 
vestuário, abrigo e sexo. A mente original humana (“mente original”) é a união da mente 
espiritual e da mente física. 
 
Vamos agora discutir a ser espiritual de um ser humano. O ser físico consiste dos mesmos 
elementos que constituem o mundo natural e tem apenas determinado período de tempo 
para sua existência. Em contraste, o ser espiritual é feito de elementos espirituais, os quais 
não podem ser percebidos com nossos sentidos físicos; contudo, o ser espiritual tem uma 
aparência que não é diferente da aparência do ser físico. Quando o ser físico morre, o 
espírito se descarta dele ― da mesma forma como quando descartamos uma peça de roupa 
quando está velha e desgastada. Depois de ter descartado o ser físico, o ser espiritual segue 
para o mundo espiritual, onde existe para sempre. 
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O ser espiritual é composto das características duais de Sungsang e Hyungsang. O 
Sungsang do ser espiritual é a mente espiritual, e seu Hyungsang é o corpo espiritual. As 
sensibilidades do ser espiritual são nutridas em seu relacionamento mútuo com o ser físico. 
Em outras palavras, as sensibilidades do ser espiritual se desenvolvem na base do ser físico. 
Portanto, quando um indivíduo morre depois de ter praticado o amor de Deus durante a 
vida na terra, o ser espiritual desse indivíduo levará uma vida de alegria preenchida com 
amor no mundo espiritual. Em contraste, aqueles que cometem más ações enquanto estão 
na terra não podem evitar de experimentar uma vida de sofrimento após a morte. 
 

 
 

Fig. 2.1. Estrutura de Camadas de Sungsang e Hyungsang em Seres Existentes 
 
É evidente que os seres humanos possuem os Sungsangs e Hyungsangs de minerais, plantas 
e animais e, além disso, eles possuem um Sungsang e Hyungsang de um nível ainda mais 
elevado. Quando visto desta forma, o ser humano pode ser considerado como a integração 
de todas as coisas, ou como um microcosmo do universo. A partir desta explanação, torna-
se claro que, enquanto os níveis de seres existentes se elavam ― desde minerais até plantas, 
animais e os seres humanos ― os Sungsangs e Hyungsangs se tornam mais substanciais e 
mais elaborados de camada para camada.  
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Isto pode ser chamado de “estrutura de camadas de Sungsang e Hyungsang em seres 
existentes,” e está ilustrado na fig. 2.1. 
 
Entretanto, deve ser observado que quando Deus realmente criou o universo, na sequência 
de minerais, plantas, animais e seres humanos, Ele não se limitou a criar os seres humanos 
no final pela simples acumulação dos Sungsangs e Hyungsangs anteriormente existentes e 
peculiares aos minerais, plantas e animais, e então, acrescentando a eles o Sungsang e 
Hyungsang único aos seres humanos. Ao invés, no processo de criação, de acordo com o 
Pensamento de Unificação, Deus primeiramente formou ou vislumbrou, em Sua mente, a 
ideia de um ser humano como um ser unido de Sungsang e Hyungsang. Somente então Ele 
formou as ideias de animais, e então de plantas, e então de minerais, um a um, pela 
subtração de seus elementos específicos a partir do Sungsang e Hyungsang dos seres 
humanos e reduzindo sua dimensão. Então deve ser entendido que no processo real de 
criação, Deus seguiu a ordem inversa ― isto é, baseado nas ideias que Ele tinha formado, 
Ele de fato criou os minerais primeiro, então plantas e animais, e finalmente os seres 
humanos. Portanto, a partir do ponto de vista do resultado, de fato parece que o Sungsang e 
Hyungsang humano foram feitos pela simples acumulação das respectivas camadas dos 
Sungsangs e Hyungsangs únicos para minerais, então para plantas, e finalmente para 
animais ― mas isto é apenas uma questão de aparência. Que o Sungsang e Hyungsang 
humano, esquematicamente, possuem uma estrutura de camada, como foi descrito 
anteriormente, tem as seguintes importantes implicações. 
 
Primeiramente, uma estrutura de camadas implica que há determinada continuidade entre as 
várias camadas no Sungsang. Especificamente, a mente humana, que consiste de mente 
espiritual e mente física, possui continuidade entre estas duas mentes; assim, um ser 
humano pode controlar a mente física através da mente espiritual. Além disso, a mente 
humana está conectada com a vida, ou autonomia. Embora através da mente consciente, 
uma pessoa não pode geralmente controlar os nervos autônomos, é bem conhecido que esse 
controle pode se tornar possível através de treinamento. Praticantes de Yoga, por exemplo, 
podem, através de meditação, mudar o ritmo de seus batimentos cardíacos.40 Além disso, a 
mente humana está conectada com o Sungsang de minerais dentro do corpo. E também a 
mente humana está externamente conectada com o Sungsang de animais e plantas. É 
conhecido que um ser humano com seu poder da mente pode influenciar até mesmo seres 
materiais, como também animais e plantas, fora de si mesmo sem utilizar meios físicos.41 
 
Além disso, se diz que animais, plantas e minerais respondem à mente humana. No caso de 
plantas, o Efeito Backster, observado por Clive Backster, um americano técnico em 
detectores de mentiras, atesta este fato.42 Além disso, tem sido relatado que pode existir 
certa capacidade perceptiva mesmo na realidade de minerais e partículas elementares.43 

                                                 
40 Hiroshi Motoyama, Yoga and Parapsychology (em japonês) (Tokyo: Shukyoshinri Shuppan, 1972), 109. 
41 O fenômeno da influência direta da vontade sobre a matéria é chamado “psicocinese.” Através da psicocinese a 
vontade pode mover um objeto distante, pode dobrar, esticar ou endurecer um metal, e pode até mesmo fazer um gerador 
de número aleatório perder sua aleatoriedade. Ver Michel Cazenave, ed., Science et Conscience, trans. A. Hall and E. 
Callander (Oxford: Pergamon Press, 1984), 49. 
42 Em 1966 Cleve Backster, um teécnico de detector de mentiras, examinou as reações de uma planta ligando os eletrodos 
de um detector de mentiras às suas folhas. Para sua surpresa, Backster descobriu que a planta foi capaz de ler sua mente. 
Por exemplo, quando ele imaginou queimar as folhas, no instante que ele imaginou o fogo em sua mente, mesmo antes de 
se mover para esse objetivo, a planta reagiu fortemente. Subsequentemente, ele conduziu vários experimentos e concluiu 
que plantas parecem ter consciência e sensação. Esta descoberta de Backster é chamada de “Efeito Backster.” Ver Peter 



 112

Segundo, a estrutura de camadas de Sungsang e Hyungsang humano fornece importantes 
informações com relação à questão da vida. Teístas e ateístas têm continuamente 
argumentado sobre a existência ou não existência de Deus. Teístas sempre discordaram dos 
ateístas, reivindicando que vida não pode ser criada por humanos, que somente Deus pode 
criar vida. Não importa quanto progresso a ciência natural possa ter feito, ela não tem sido 
capaz de apresentar um cenário razoável para a origem da vida. Assim, por muito tempo a 
questão da vida tem sido a única colocação sobre a qual o teísmo pôde basear sua posição. 
Entretanto, atualmente essa colocação está sendo ameaçada pelos ateístas, sendo que 
cientistas agora afirmam ter alcançado o ponto onde podem criar vida. 
 
Então os cientistas podem realmente criar vida? De acordo com a biologia contemporânea, 
o DNA (ácido desoxirribonucleico) dentro dos cromossomas de uma célula contém quatro 
tipos de bases de nitrogênio, as quais são adenina, guanina, citosina e timina. A forma na 
qual estas quatro diferentes bases são arranjadas cria a informação genética de uma célula, 
que pode ser chamada de projeto de um organismo vivo. A estrutura e funções de um 
organismo vivo são determinadas por esta informação genética. Portanto, pode-se dizer que 
seres vivos, de forma definitiva, são feitos através de seu DNA. Os cientistas atualmente se 
tornaram capazes de sintetizar o DNA. Portanto, os materialistas concluíram que Deus é 
desnecessário para explicar o fenômeno da vida. Eles afirmam que não é necessário 
sustentar que Deus existiu desde o início. 
 
Mas a síntese do DNA pelos cientistas é o mesmo fenômeno como a criação da vida? A 
partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, não é. Mesmo se os cientistas são 
capazes de sintetizar o DNA, eles simplesmente tiveram sucesso em produzir o aspecto 
Hyungsang do fenômeno da vida. Vida é, na essência, o aspecto Sungsang do fenômeno da 
vida. Portanto, o que os cientistas foram capazes de produzir não é a própria vida, mas 
simplesmente o invólucro da vida. Em um ser humano, o ser físico, que é Hyungsang, 
ostenta o ser espiritual, que é Sungsang. O ser físico de uma pessoa vem a partir dos seus 
pais, enquanto o ser espiritual vem de Deus. 
 

Da mesma forma, mesmo se o DNA vem a partir dos cientistas (isto é, mesmo se a ciência 
pode sintetizar o DNA), a própria vida vem de Deus. Figurativamente, este ponto pode ser 
elucidado pela utilização do exemplo de um rádio. Um receptor de rádio é um dispositivo 
que converte ondas elétricas em ondas sonoras. Ele recebe as ondas elétricas vindas de uma 
estação de radiodifusão e as converte em ondas sonoras. Portanto, o fato que cientistas 
tenham feito um rádio não significa que eles fizeram o som, sendo que o som vem a partir 
da estação de radiodifusão, sendo conduzido pelas ondas elétricas.  

                                                                                                                                                     
Tompkins & Christopher Bird, The Secret Life of Plants (New York: Harper and Row, Publishers, 1973), 3-5. Tentativas 
de reproduzir os tipos de comunicação entre seres humanos e plantas que Backster relatou também foram feitas na União 
Soviética. V. N. Pushkin e outros pesquisadores confirmaram que plantas reagem à emoção de uma pessoa em um estado 
hipnótico. Ver A. P. Dubrov & V. N. Pushkin, Parapsychology and Contemporary Natural Science (Moscow, 1983). 
43

 Sobre este assunto, David Bohm da Universidade de Londres disse, “pode haver um tipo de energia viva em toda 
matéria que se manifesta em nós de determinadas formas que não faz em uma pedra. Se esse fosse o caso, se um tipo de 
inteligência fosse generalizado por toda a natureza, então a proposta especulativa que matéria inanimada pode responder 
ao nosso pensamento não é tão ilógico.” The Holographic Paradigm and Other Paradoxes, ed. Ken Wilber 
(Shambhala/Boston & London: New Science Library, 1985), 211. E também, Jean E. Charon, um físico teórico na 
Universidade de Paris, disse que elétrons e fótons são microcosmos, equipados com mecanismos de memória e 
pensamento. Ver Mitsuo Ishikawa, The World View of New Science (em japonês) (Tokyo: Tama Shuppan, 1985), 178-
79. 
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Da mesma forma, o fato que cientistas sintetizaram o DNA não significa que eles criaram a 
própria vida; isto simplesmente significa que eles fizeram um dispositivo que é capaz de 
conter a vida. 
 
O universo é um campo de vida; ele está permeado com vida, a qual se origina a partir do 
Sungsang de Deus. Uma vez que aparece um dispositivo que é capaz de receber vida, então, 
e somente então, a vida pode aparecer. O dispositivo em questão é precisamente a molécula 
especial chamada DNA. Esta conclusão pode ser derivada do conceito da estrutura de 
camadas de Sungsang e Hyungsang. 
 
B. Yang e Yin 
 
Yang e Yin são Outras Características Duais 
 
Devemos discutir agora as características yang e yin do ser de verdade individual. Como 
afirmado na Teoria da Imagem Original, Yang e Yin, outro par de características duais em 
Deus, são os atributos de Sungsang e Hyungsang. Isto significa que há características Yang 
e Yin no Sungsang e características Yang e Yin no Hyungsang. 
 
Vamos primeiramente examinar as características yang e yin do Sungsang e Hyungsang 
humano. O Sungsang humano é a mente, que possui as faculdades de intelecto, emoção e 
vontade. Há aspectos yang e aspectos yin em cada uma destas faculdades da mente. Os 
aspectos yang do intelecto são clareza, boa memória, exatidão, extroversão, e semelhantes. 
Os aspectos yin do intelecto são imprecisão, esquecimento, ideias não claras, seriedade e 
assim por diante. Os aspectos yang da emoção são agradabilidade, altivez, alegria, 
entusiasmo e semelhantes. Os aspectos yin da emoção são dissabor, tranquilidade, tristeza, 
compostura, etc. Os aspectos yang da vontade são atuação ativa, ousadia, criatividade, 
despreocupação, e outras qualidades assim. Finalmente, os aspectos yin da vontade são 
passividade, tolerância, conservadorismo, cuidado, e assim por diante. 

 
TABELA 2.1. Yang e Yin como Atributos de Sungsang e Hyungsang (nos Seres Humanos) 

 
 
Com relação ao Hyungsang, ou o corpo físico, partes protuberantes, protusões, partes 
convexas, o lado da frente, e assim por diante, são os aspectos yang; enquanto partes 
submersas, orifícios, partes côncavas, o lado de trás, etc., são os aspectos yin. Estes pontos 
estão sistematicamente arranjados na tabela 2.1. 
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De uma forma semelhante, em animais, plantas e minerais há yang e yin no Sungsang como 
também no Hyungsang. Animais às vezes se comportam de forma ativa e às vezes não. 
Plantas às vezes crescem e às vezes murcham; às vezes plantas abrem suas flores, e às 
vezes elas as fecham; árvores crescem para cima rumo ao céu e suas raízes crescem para 
baixo no solo. Nos minerais, funções físico-químicas às vezes agem intensamente e em 
outras vezes não. Estas são características yang e yin do Sungsang. Quanto as 
características yang e yin do Hyungsang, estas incluem protuberâncias e orifícios, alto e 
baixo, frente e trás, claro e escuro, duro e mole, dinâmico e estático, puro e impuro, quente 
e frio, dia e noite, verão e inverno, céu e terra, montanha e vale, e assim por diante. É assim 
que podemos entender yang e yin no Sungsang e Hyungsang do ser de verdade individual. 
 
Um ser de verdade individual está equipado com yang e yin como os atributos de Sungsang 
e Hyungsang. Além disso, cada tipo de ser criado consiste de um par de seres de verdade 
individuais, i.e., um ser substancial yang e um ser substancial yin: o primeiro está equipado 
relativamente com mais características yang do que seu parceiro e o segundo está equipado 
relativamente com mais características yin do que seu parceiro. Podemos encontrar pares de 
ser substancial yang e ser substancial yin em cada nível de seres. Estes são homem e 
mulher nos seres humanos, macho e fêmea nos animais, estame e pistilo nas plantas, cátion 
e ânion nos minerais, e prótons e elétrons nos átomos. Dizem que há masculino e feminino 
até mesmo em uma bactéria unicelular.44 
 
Ser Substancial Yang e Ser Substancial Yin nos Seres Humanos 
 
Ser substancial yang e ser substancial yin são conceitos frequentemente utilizados para se 
referir a homem e mulher. Então, em relação a seres humanos, em termos concretos o que é 
um ser substancial yang e um ser substancial yin? Sendo que esta questão já foi explicada 
em detalhes na Teoria da Imagem Original, simplesmente resumirei o conteúdo aqui. 
 
No Hyungsang (corpo), a diferença entre homem e mulher em termos de yang e yin é muito 
clara. É uma diferença quantitativa: o corpo do homem tem mais elementos yang do que o 
corpo da mulher, e o corpo da mulher tem mais elementos yin do que o corpo do homem. 
Por outro lado, no Sungsang, a diferença entre homem e mulher em termos de yang e yin é 
uma diferença característica. 
 
Como explicado anteriormente, homem e mulher têm yang e yin em cada uma das 
faculdades de intelecto, emoção e vontade. Entretanto, há diferenças características entre 
homem e mulher com relação a yang e yin. Por exemplo, homem e mulher têm ambos 
clareza, que é uma característica yang do intelecto, mas o caráter desta clareza difere entre 
homem e mulher. Geralmente, clareza no homem tem um caráter mais abrangente, 
enquanto clareza na mulher é mais analítica e é orientada mais na direção dos detalhes. 
Quanto à tristeza, uma característica yin da emoção, a tristeza do homem tem um caráter 
mais doloroso, enquanto a tendência da mulher é ter uma tristeza pesarosa.  
 

                                                 
44

 Tradicionalmente, tem sido considerado que organismos unicelulares (bactéria) eram assexuados; mas em 1946, J. 
Lederberg e E. L. Tatum demonstraram que mesmo bactérias se engajam em reprodução sexual. Em relação a sexo de 
bactérias e paramécios, ver, por exemplo, Koichi Hiwatashi, The Search for the Origin of the Sex (em japonês) (Tokyo: 
Iwanami Shoten, 1986). 
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Quanto à atuação efetiva, uma característica yang da vontade, o caráter da atuação efetiva 
de um homem dá uma impressão de mais dureza, enquanto o caráter de atuação efetiva da 
mulher dá mais uma impressão de suavidade. Tais diferenças entre homem e mulher são 
diferenças características. 
 
Para o propósito de um melhor entendimento, permita-me citar o caso da música vocal. Na 
música vocal, o tenor masculino e o soprano feminino são ambos sons altos, e assim 
correspondem a yang, mas eles são caracteristicamente diferentes. Da mesma forma, o 
baixo masculino e o alto feminino são ambos sons baixos, e assim correspondem a yin, mas 
eles são caracteristicamente diferentes. Como demonstrado através desta comparação, as 
diferenças entre yang e yin no Sungsang é uma diferença característica e, portanto, 
masculinidade aparece no homem e feminilidade aparece na mulher. 
 
Vamos considerar agora como as funções de yang e yin operaram no processo da criação 
do universo. A criação de Deus pode ser comparada com a criação de uma grande obra de 
arte na qual yang e yin estão em harmonia. Isto é, pode ser dito que Deus esteve 
conduzindo uma grande sinfonia intitulada “A Criação de Céu e Terra.” Deus começou 
com o “Big Bang,” 45 e então criou as galáxias, o sistema solar, e a terra. Na terra, ele criou 
plantas, animais, e finalmente seres humanos. Na reprodução de uma sinfonia, vários yangs 
e yins estão operando, tal como tons altos e baixos, notas fortes e fracas, sons longos e 
curtos, como também instrumentos yang e instrumentos yin. De uma forma semelhante, no 
processo da criação do universo, vários yangs e yins são considerados como estando em 
operação. 
 
Em nossa galáxia há talvez cerca de 200 bilhões de estrelas, dispostas em espiral. As áreas 
da galáxia onde as estrelas estão em densa concentração são yang, e as áreas onde as 
estrelas são escassas são yin. Na terra, porções de terra e oceanos foram formados; a terra é 
yang, e o oceano é yin. Montanha e vale, dia e noite, amanhecer e anoitecer, verão e 
inverno, e assim por diante, são todos expressões de yang e yin. Através dos vários yangs e 
yins operando desta forma, o universo foi criado, a terra foi formada, seres vivos vieram a 
existir, e a humanidade apareceu. As atividades humanas também são conduzidas através 
da operação de yangs e yins. Através da harmonia entre esposo e esposa, uma família é 
formada. Na criação artística, harmonias entre linhas curvas e retas, cores claras e escuras, 
massas grandes e pequenas, e assim por diante, são exigidas. 
 
Desta forma, tanto na criação do universo como nas atividades da sociedade humana, yang 
e yin estão operando no Sungsang e Hyungsang. A ação harmoniosa e interação de yang e 
yin é um fator indispensável na variedade e desenvolvimento, como também na expressão 
da beleza. Assim, podemos chegar a uma conclusão: Deus criou yang e yin como os 
atributos de Sungsang e Hyungsang a fim de expressar harmonia e beleza através de yang e 
yin.  
 
C. Imagem Individual do Ser de Verdade Individual 
 
Além da imagem universal de Sungsang e Hyungsang, e yang e yin, cada ser de verdade 
individual tem seus próprios atributos únicos. 

                                                 
45

 A teoria Big Bang ainda está no estágio hipotético, com a possibilidade que pode ser revisada no futuro. 
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Estes atributos únicos são a imagem individual do ser de verdade individual, e não 
podemos evitar dizer que esta imagem individual se origina a partir da Imagem Individual 
da Imagem Original. 
 
Individualização da Imagem Universal 
 
A imagem individual não é uma imagem separada da imagem universal; ao invés, ela é a 
imagem universal especializada, ou individualizada. Sendo que a imagem universal é 
composta de Sungsang e Hyungsang, e yang e yin, a manifestação destes atributos de uma 
forma diferente e única em cada ser individual é exatamente a imagem individual desse ser 
individual particular. 
 
No caso dos seres humanos, a personalidade (Sungsang) e a aparência física (Hyungsang) 
de indivíduos diferem um do outro. Além disso, o yang e yin do Sungsang e o yang e yin 
do Hyungsang de indivíduos diferem um do outro. Por exemplo, alegria (uma emoção 
yang) é expressa de forma diferente por diferentes indivíduos, como também a tristeza 
(uma emoção yin). O nariz (uma parte yang do corpo) difere em tamanho e formato de 
indivíduo para indivíduo. O canal auditivo (uma parte yin do corpo) também difere em 
tamanho e formato de indivíduo para indivíduo. Assim, a imagem individual pode ser 
entendida como uma individualização da imagem universal. 
 
Diferenças Específicas e Imagem Individual 
 
Essas características que um grupo de seres tem em comum são chamadas características 
taxonômicas (Merkmal), e essas características taxonômicas peculiares a um determinado 
conceito específico são consideradas como a “diferença específica” desse ser. Por exemplo, 
“ser humano,” “cachorro,” e “gato” são todos conceitos específicos, e estão agrupados 
juntos, sob o mesmo conceito genérico de “animal.” Então a diferença específica dos seres 
humanos é “razão” sendo que isto é único para o ser humano. (A partir do ponto de vista do 
Pensamento de Unificação, tanto características taxonômicas como diferenças específicas 
estão conectadas com a individualização ou a particularização da imagem universal.) 
 
As características taxonômicas de um ser vivo específico são uma combinação das 
diferenças específicas dos diferentes níveis. Considere, por exemplo, o caso de um ser 
humano. Como um ser vivo, o ser humano tem a diferença específica de um animal ao 
invés de uma planta. Além disso, como um animal, o ser humano tem a diferença específica 
de um vertebrado ao invés de um invertebrado. Como um vertebrado, o ser humano tem a 
diferença específica de um mamífero ao invés de um peixe ou um réptil. Como um 
mamífero, o ser humano tem a diferença específica de um primata ao invés de um carnívoro 
ou um roedor. Como um primata, o ser humano tem a diferença específica de hominídeo ao 
invés de um macaco de braços longos. Como hominídeo, o ser humano tem a diferença 
específica de Homo ao invés de um homem-macaco. Finalmente, como Homo, o ser 
humano tem a diferença específica de Homo sapiens ao invés de um homem primitivo. 
 
Desta forma, as características taxonômicas de um ser humano incluem as diferenças 
específicas de sete diferentes níveis taxonômicos, ou seja, Reino, Filo, Classe, Ordem, 
Família, Gênero e Espécie.  
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Sobre a base das diferenças específicas a partir de cada um dos sete níveis, as 
características especiais e únicas de um indivíduo, ou seja, a imagem individual de uma 
pessoa é estabelecida. Assim, pode ser dito que a imagem individual de um ser humano 
consiste dessas características determinadas com base no conjunto de diferenças específicas 
tomadas a partir dos sete diferentes níveis. 
 
Entretanto, de fato as diferenças específicas de cada um destes sete níveis nos seres 
humanos são somente classificações criadas por biólogos para o propósito de conveniência; 
Deus não criou os seres humanos pela sucessiva acumulação de camada sobre camada 
destas várias diferenças taxonômicas específicas. Está escrito no Princípio Divino que 
“Antes de criar os seres humanos, Deus criou o mundo natural expressando reflexos 
parciais da natureza interna e forma externa que Ele tinha concebido para os seres 
humanos” (PD, 34). Assim, ao criar o universo, o que Deus pensou primeiro foi o ser 
humano completo e unificado; contudo, o ser humano foi de fato o último a ser criado. 
 
Tomando como padrão a imagem do ser humano unitário, que Ele visualizou no início, 
Deus formou subsequentemente as concepções de animais, plantas e minerais. Em outras 
palavras, no processo de concepção, Deus primeiramente desenvolveu a concepção dos 
seres humanos, e então dos animais, então das plantas, e finalmente minerais e corpos 
celestes, seguindo nessa direção. Então, com relação à criação de fato, a ordem seguida foi 
exatamente oposta: Deus primeiramente criou os minerais e corpos celestes, e então 
plantas, animais, e finalmente os seres humanos, procedendo de forma ascendente. 
 
No processo de concepção, a forma na qual Deus visualizou a concepção de um ser humano 
não foi pela seleção separada de diferenças específicas; ao invés, Ele formou de forma 
imediata e abrangente a concepção de um ser humano como um todo completo e unitário, 
com todos os atributos relevantes (i.e., Sungsang e Hyungsang, e yang e yin). Além disso, a 
concepção que veio à mente de Deus não era a de um homem e uma mulher abstratos, mas 
ao invés a concepção de um homem específico (Adão) e uma mulher específica (Eva), com 
suas imagens individuais concretas, ou seja, a ideia exata de Adão e Eva. A seguir, Deus 
subtraiu, ou abstraiu, certas qualidades e elementos pertinentes a partir da concepção 
unitária do ser humano e as transformou, onde Ele pôde criar as concepções dos vários 
animais. Da mesma forma, Ele subtraiu determinadas qualidades e elementos a partir da 
concepção dos animais e os transformou, onde Ele pôde criar as concepções das várias 
plantas. Subsequentemente, Ele subtraiu determinadas qualidades e elementos a partir da 
concepção das plantas e novamente os transformou, onde Ele desenvolveu as concepções 
dos vários corpos celestes e minerais. 
 
Além disso, no estágio dos animais, na formação descendente de concepções de Deus, Deus 
começou a partir da concepção dos animais mais elevados e complexos e, pela eliminação 
de determinadas qualidades e elementos, e transformando-os, Ele desenvolveu 
gradualmente, passo a passo, as concepções de animais inferiores e mais simples. O mesmo 
pode ser dito sobre as plantas. Deste modo, se observamos os seres humanos somente a 
partir do ponto de vista fenomenológico da criação real, pode-se ficar com a impressão que 
as diferenças específicas de ordem progressiva de animais simplesmente se acumularam, 
camada por camada; mas é importante compreender que isto é apenas uma aparência. É 
preciso entender o processo de concepção de Deus, o qual precede o processo de criação 
substancial. 
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Com relação ao mundo microscópico (por exemplo, moléculas, átomos e partículas 
elementares), deve ser observado que a imagem individual neste caso é a mesma como a 
diferença específica das espécies as quais o indivíduo pertence. Por exemplo, toda molécula 
de água tem a mesma forma e o mesmo caráter químico. A mesma coisa pode ser dita sobre 
átomos e partículas elementares. Assim, no mundo microscópico, a imagem individual é 
idêntica à diferença específica. A razão para isto é que átomos e moléculas existem como 
elementos componentes de seres de níveis mais elevados. No caso de seres inanimados, 
cada ser feito de minerais (por exemplo, uma montanha, um rio e um corpo celeste) tem sua 
própria imagem individual; entretanto, com relação aos elementos minerais, a imagem 
individual de cada elemento é a mesma como sua diferença específica. 
 
A mesma coisa pode ser dita sobre plantas e animais. Suas características particulares são 
suas imagens individuais. Por exemplo, as características de uma Rosa de Sharon se tornam 
a imagem individual de todas as Rosas de Sharon, e as características de determinado tipo 
de galinha se tornam a imagem individual de todas as galinhas do mesmo tipo. Assim, a 
imagem individual de todas as coisas difere de espécie para espécie, onde a imagem 
individual de um ser humano difere de indivíduo para indivíduo. 
 
Imagem Individual e Ambiente 
 
A imagem individual de um ser humano é esse caráter especial e único que cada pessoa 
possui por natureza, mas incluído também há um aspecto de ser capaz de mudar de acordo 
com o seu ambiente. Isto é assim porque em cada ser ― tal como na Imagem Original ― 
há um aspecto mantenedor de identidade e um aspecto desenvolvedor, em sua existência e 
desenvolvimento. Em outras palavras, um ser humano existe e cresce como o ser unido de 
um aspecto imutável e um aspecto mutável. Destes dois, o aspecto imutável é essencial, e o 
aspecto mutável é secundário. A partir do ponto de vista da genética, pode ser dito que a 
imagem individual corresponde aos traços hereditários herdados de um indivíduo. No curso 
de crescimento, a imagem individual de um ser humano sofre mudanças parciais através de 
sua contínua ação dar e receber com o ambiente. Essa porção da imagem individual que é 
mudada é chamada “imagem individual mudada.” Essa porção da imagem individual que é 
mudada pode ser considerada, em termos genéticos, como uma característica adquirida. 
 
T. D. Lysenko (1898-1976) conduziu experimentos para transformar trigo do outono em 
trigo da primavera através de um processo chamado vernalização, e afirmou que as 
características dos seres vivos podiam mudar com o ambiente. Além disso, ele descartou 
como mera metafísica as teorias genéticas de Mendel e Morgan, de acordo com quem 
existe nos seres vivos um caráter imutável, o qual é herdado através dos genes. Lysenko 
ignorou o aspecto imutável dos seres vivos e enfatizou somente o aspecto de ser capaz de 
mudar através da interação com o ambiente. A teoria de Lysenko foi bem recebida por J. V. 
Stalin (1879-1953), tanto que na União Soviética os estudiosos Mendelistas-Morganianos 
eram ridicularizados. Entretanto, mais tarde a teoria de Lysenko, através de novos 
experimentos de estudiosos no exterior, foi entendida como estando em erro, e a teoria 
Mendel-Morgan foi restabelecida como a correta. No final, se tornou evidente que o 
Lysenkoismo tinha sido uma teoria fabricada sob a bandeira do governo soviético, e se 
destinava simplesmente a justificar a dialética materialista. Portanto, podemos 
desconsiderar esse ponto de vista e confirmar com confiança que cada coisa existe como 
uma unidade de imutabilidade e mutabilidade. 
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Com relação à imagem individual, ainda permanece a questão se o ambiente determina ou 
não a natureza humana. O comunismo afirma que o ser humano é um produto do ambiente 
e insiste, por exemplo, que um líder como V. I. Lenin (1870-1924) pôde nascer somente 
nas circunstâncias da Rússia de seu tempo. Entretanto, a partir da perspectiva do 
Pensamento de Unificação o ser humano é o sujeito e regente do ambiente. Nesta visão, 
uma pessoa que tenha sido dotada ao nascer com um caráter individual excepcional pode 
emergir como um líder (i.e., um sujeito) a fim de trazer o ambiente sob controle. Portanto, 
no caso da Revolução Russa, deve ser entendido que Lenin, que foi dotado no nascimento 
com capacidade excepcional, apareceu quando as condições dentro e fora do país 
amadureceram, e ele conduziu a Rússia para a revolução comunista, trazendo o ambiente 
sob controle. Se entendemos o conceito da imagem individual, podemos dizer que o 
ambiente influencia somente o aspecto mutável da imagem individual, mas não toda a 
imagem individual. 
 
II. Ser Conectado 
 
A. O que é um Ser Conectado? 
 
Um Ser Conectado Visto a partir do Ponto de Vista da Estrutura 
 
Como afirmado anteriormente, cada ser de verdade individual contém dentro de si mesmo 
os elementos correlativos de sujeito e objeto centrados no propósito, e estes dois elementos 
estão unidos através da ação dar e receber. Além disso, um ser de verdade individual 
também pode formar um relacionamento de sujeito e objeto com outros seres de verdade 
individuais, onde podem se engajar em ação dar e receber. Nesse relacionamento, o ser de 
verdade individual é chamado de “ser conectado.” Em outras palavras, quando um ser 
individual que tenha formado uma base de quatro posições interna entra em um 
relacionamento com outro ser individual para formar uma base de quatro posições externa, 
este ser individual (um ser de verdade individual) forma uma estrutura que se assemelha à 
estrutura de dois estágios da Imagem Original, e é chamado um ser conectado. 
 
Um Ser Conectado Visto a partir do Ponto de Vista do Propósito 
 
Quando um ser individual é visto como um ser com propósitos duais, ou seja, o “propósito 
para o indivíduo” e o “propósito para o todo,” ele pode ser chamado de ser conectado. Seu 
propósito para o indivíduo é manter sua existência e desenvolvimento como um indivíduo, 
e seu propósito para o todo é viver para a existência e desenvolvimento do todo. 
 
Como exemplos de propósitos duais, vamos considerar o sistema do mundo criado, que se 
estende desde o nível de partículas elementares até o nível do universo. Partículas 
elementares existem para o propósito de formar átomos, mas ao mesmo tempo, elas 
mantêm sua própria existência como partículas elementares. Átomos existem para o 
propósito de formar moléculas, mas ao mesmo tempo, eles mantêm sua própria existência 
como átomos. Moléculas existem para o propósito de formar células e matérias, mas ao 
mesmo tempo elas mantêm sua própria existência como moléculas. Células existem para o 
propósito de formar tecidos e órgãos, mas ao mesmo tempo elas mantêm sua própria 
existência como células. Átomos e moléculas também existem para o propósito de formar 
minerais, os quais formam todos os corpos materiais, tal como a terra.  
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A terra existe para o propósito de formar o sistema solar, mas ao mesmo tempo, ela mantém 
sua própria existência como a terra. O sistema solar existe para o propósito de formar a 
galáxia, mas ao mesmo tempo, ele mantém sua própria existência como sistema solar. A 
galáxia existe para o propósito de formar o universo, mas ao mesmo tempo, ela mantém sua 
própria existência como galáxia. Além disso, o universo existe para o benefício da 
humanidade, mas ao mesmo tempo, ele mantém sua própria existência como universo. 
 
Os seres humanos são seres minúsculos comparados com o vasto universo, mas seu valor é 
maior do que a totalidade do universo. Esse é o motivo pelo qual o universo existe para o 
benefício dos seres humanos. Desta forma, todos os seres criados têm propósitos duais, ou 
seja, seu propósito para o indivíduo e seu propósito para o todo. Entre os vários propósitos 
para o todo, qual é o propósito mais elevado? No mundo criado, o propósito mais elevado é 
existir para o benefício dos seres humanos. Por exemplo, a terra tem o propósito de formar 
o sistema solar, mas ao mesmo tempo tem o propósito de servir como o local de moradia 
para os seres humanos. No caso dos elétrons, eles giram ao redor do núcleo atômico a fim 
de formar um átomo, mas eles também fazem isto para os seres humanos pela formação de 
todas as coisas, as quais existem para o benefício dos seres humanos, sendo que as coisas 
são objetos de domínio humano. Assim, cada nível de seres criados ― a partir das 
partículas elementares até o universo ― existe tanto para o propósito de ser parte de um ser 
de nível mais elevado e, ao mesmo tempo, para o benefício da humanidade. O primeiro 
propósito é chamado o “propósito Hyungsang para o todo,” e o propósito seguinte é 
chamado o “propósito Sungsang para o todo.” 
 
Para os seres humanos, o propósito para o todo é existir para o benefício de Deus. Assim, 
todos os seres criados, desde partículas elementares até o universo, e também os seres 
humanos, existem como seres conectados com propósitos duais. A Fig 2.2 ilustra uma série 
de seres conectados com propósitos duais.  
 

 
 

Fig. 2.2. O Sistema de Propósitos para o Todo nos Seres Criados 
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Um Ser Conectado Visto a partir do Ponto de Vista do Relacionamento 
 
Vimos anteriormente que a Imagem Original existe em uma estrutura de dois estágios, ou 
seja, a base de quatro posições interna e a base de quatro posições externa. No mundo 
criado (incluindo humanos), todos os seres existentes existem em uma forma semelhante de 
estrutura de dois estágios: eles mantêm bases de quatro posições internas como seres de 
verdade individuais, enquanto ao mesmo tempo formam bases de quatro posições externas 
com outros seres de verdade individuais. Baseados nestas bases de quatro posições internas 
e externas, todos os seres existentes estão engajados em ações dar e receber interna e 
externa. Esta estrutura é a estrutura de existência de dois estágios. 
 
Ao formar uma base de quatro posições externa, uma pessoa entra em ação dar e receber 
com outras pessoas em seis direções, ou seja, acima e abaixo, frente e trás, e direita e 
esquerda. Tomando uma pessoa como o centro, acima existem os pais, superiores e pessoas 
mais velhas; abaixo há os filhos, subordinados e pessoas mais jovens; à frente, há 
professores, colegas sêniores e líderes; atrás, há alunos, colegas juniores e seguidores; à 
direita, há irmãos e irmãs, amigos íntimos e colegas íntimos; e à esquerda, há competidores, 
oponentes e estranhos. A maneira original da vida humana é formar relacionamentos 
harmoniosos em todas as seis direções. Desta forma, uma pessoa está relacionada com 
outras pessoas em seis direções. A mesma coisa pode ser dita também sobre todas as coisas. 
Um ser individual, relacionado com outros seres em seis direções, é um ser conectado. As 
seis direções de relacionamentos humanos estão ilustradas na Fig. 2.3. 
 
Os seres humanos também se colocam em um relacionamento com o ambiente natural. Eles 
estão até mesmo susceptíveis à influência das estrelas, isto é, é comumente aceito que raios 
cósmicos exercem determinada influência nas funções fisiológicas humanas. Desnecessário 
dizer, os seres humanos têm uma ligação estreita com minerais, plantas e animais. Neste 
sentido também, um ser humano é um ser conectado. 

 
Fig. 2.3. As Seis Direções de Relacionamentos Humanos de um Ser Conectado 
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Um Ser Conectado Visto a partir do Ponto de Vista da Posição 
 
A fim de que um indivíduo exista, ele necessariamente tem que estar engajado em 
relacionamentos sujeito-objeto com outros seres. Assim, um ser individual existe se 
colocando em uma posição de sujeito ou em uma posição de objeto em relação a outro ser. 
Um ser de verdade individual com essa “posição de existência” também é chamado de um 
ser conectado. Explicarei este tópico em mais detalhes quando discutirmos a “posição de 
existência.” 
 
Dialética Materialista e Interconexão 
 
Em relação ao ser conectado, pode-se criticar o conceito de “interconexão,” o qual é um 
dos principais conceitos na dialética materialista. Stalin, por exemplo, enfatizava a 
interconexão de todas as coisas e rotulava como metafísica a posição daqueles que 
consideravam as coisas como seres separados: 
 
Contrariamente à metafísica, a dialética não considera a natureza como uma aglomeração 
acidental de coisas e fenômenos desconectados, isolados e independentes uns dos outros, 
mas como um todo conectado e integral, no qual coisas e fenômenos estão organicamente 
conectados, dependentes e determinados uns pelos outros.46 
 
A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, todos os seres são criados à 
semelhança das características duais de Deus, e portanto existem não somente como seres 
de verdade individuais, mas também como seres conectados, onde eles estão conectados, de 
forma direta e indireta, com outros seres de verdade individuais. A partir desta perspectiva, 
consideramos o universo como um enorme e único corpo orgânico. A dialética materialista 
explica isto em termos de interconexão. Não obstante, a dialética materialista simplesmente 
reconhece a interconexão de todas as coisas; ela não pode oferecer qualquer explicação 
adequada sobre como as coisas estão interconectadas. Além disso, por um longo tempo os 
comunistas afirmaram, sobre a base desta teoria de interconexão, que os trabalhadores do 
mundo devem se unir para o benefício da revolução. Tal afirmação é um golpe na lógica. 
 
Em contraste, o Pensamento de Unificação mantém que cada ser está interconectado com 
outros seres centrando em um propósito. Interconectividade é algo inevitável porque todo 
ser existente está relacionado com outros seres em seis direções, acima e abaixo, frente e 
trás, direita e esquerda. A partir desta perspectiva, o universo inteiro pode ser considerado 
como um imenso corpo orgânico consistindo de inúmeros seres individuais, os quais estão 
todos mutuamente interconectados. 
 

B. Sujeito e Objeto 
 

Eu já expliquei que um ser de verdade individual tem a imagem universal, a qual consiste 
de Sungsang e Hyungsang, e yang e yin. Sungsang e Hyungsang, e yang e yin, existem no 
relacionamento de sujeito e objeto. Um ser de verdade individual, que é um ser criado, está 
envolvido em outro tipo de par de sujeito e objeto juntamente com Sungsang e Hyungsang, 
e yang e yin. 
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Este par consiste de elemento principal e elemento subordinado (ou ser principal e ser 
subordinado). Esta situação resulta do fato que o mundo criado é temporal e espacial em 
natureza. 
 
Por exemplo, os relacionamentos entre pais e filhos em uma família, entre professores e 
alunos em uma escola, entre o sol e a terra no sistema solar, e entre o núcleo e o citoplasma 
em uma célula não estão nem em um relacionamento de Sungsang e Hyungsang e nem em 
um relacionamento de yang e yin. Estes são relacionamentos de elemento principal e 
elemento subordinado, ou ser principal e ser subordinado. 
 
Isto demonstra que há três tipos de relacionamento sujeito e objeto em qualquer ser de 
verdade individual, ou seja, Sungsang e Hyungsang, yang e yin, e elemento principal (ser) e 
elemento subordinado (ser). Todos estes se assemelham ao relacionamento de sujeito e 
objeto como visto nas características duais de Deus.  
 
As características típicas do relacionamento entre sujeito e objeto são aquelas de central e 
dependente, ativo e passivo, dinâmico e estático, criativo e conservativo, agente e reagente, 
extrovertido e introvertido, e assim por diante. Isto não significa que um elemento principal 
específico e um elemento subordinado específico deve ter todas estas características a 
qualquer momento; às vezes eles podem estar no relacionamento de ativo e passivo, ou 
extrovertido e introvertido, e assim por diante. De um modo geral, o relacionamento entre o 
sujeito e o objeto é o relacionamento de um exercendo domínio sobre o outro e um 
recebendo domínio a partir de outro.  
 
Sistema de Seres de Verdade Individual no Mundo Criado  
 
Todo ser existente contém um relacionamento correlativo de Sungsang e Hyungsang, yang 
e yin, e elemento principal (ser) e elemento subordinado (ser). Isto será explicado através 
de alguns exemplos selecionados de seres de verdade individuais em diferentes níveis, se 
estendendo a partir do cosmos (macrocosmo) até as menores partículas elementares 
(microcosmo). 
 
Entretanto, por maior que o cosmos possa ser, ele ainda é um ser de verdade individual. Ele 
consiste do mundo espiritual e do mundo físico (o mundo terreno). O mundo espiritual é o 
mundo invisível, e o mundo físico é o mundo visível. Estes dois mundos existem em um 
relacionamento de sujeito e objeto, o qual é o relacionamento entre Sungsang e Hyungsang, 
como no relacionamento entre ser espiritual e ser físico em um ser humano. 
 
O universo (i.e., o mundo físico), por sua vez, é também um ser de verdade individual. O 
universo tem um centro, e ao redor desse centro, cerca de 200 bilhões de galáxias (ou 
nebulosas) estão girando. Neste particular relacionamento, o centro do universo é o 
elemento principal, e cada galáxia é um elemento subordinado. Estes elementos estão no 
relacionamento de sujeito e objeto. Uma galáxia também é um ser de verdade individual. A 
galáxia na qual vivemos, por exemplo, consiste de um núcleo e cerca de 200 bilhões de 
estrelas. O núcleo galáctico é o elemento principal, e as estrelas são os elementos 
subordinados; estes dois tipos de elementos existem no relacionamento de sujeito e objeto. 
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Nosso sol é uma das estrelas em nossa galáxia. O sistema solar também é um ser de 
verdade individual. O sistema solar consiste do sol e nove planetas. O sol e os planetas 
estão nas respectivas posições de elemento principal e elementos subordinados, formando 
um relacionamento de sujeito e objeto. A terra, um dos planetas no sistema solar, também é 
um ser de verdade individual. A terra tem um núcleo, por um lado, e uma superfície e 
crosta por outro. Estes são o elemento principal (núcleo) e o elemento subordinado 
(superfície e crosta), formando um relacionamento de sujeito e objeto.  
 
Da mesma forma, a superfície da terra pode ser considerada como um ser de verdade 
individual. A superfície da terra consiste de coisas naturais, e é habitada pelos seres 
humanos. Os seres humanos são os seres principais, e as coisas da natureza são os seres 
subordinados. Os seres humanos formam nações, as quais são seres de verdade individuais, 
consistindo de um governo e povo, onde o governo é o elemento principal e o povo 
coletivamente é o elemento subordinado.  
 
Uma família, a unidade de uma nação, também é um ser de verdade individual, consistindo 
de pais e filhos, ou esposo e esposa. Pais e filhos são indivíduos principais e subordinados, 
enquanto esposo e esposa são indivíduos yang e yin; ambos estão no relacionamento de 
sujeito e objeto. Uma pessoa individual também é um ser de verdade individual, 
consistindo de ser espiritual e ser físico. Neste caso, ser espiritual e ser físico são Sungsang 
e Hyungsang e estão no relacionamento de sujeito e objeto. 
 
Se direcionamos agora nossa atenção para o ser físico, ele consiste de elementos principais 
e subordinados, o cérebro e os membros. Dentro do corpo humano (ser físico), cada célula é 
um ser de verdade individual, consistindo de um núcleo como o elemento principal e o 
citoplasma como o elemento subordinado. O núcleo da célula, por sua vez, é um ser de 
verdade individual, consistindo de cromossomas como o elemento principal e o líquido 
nucleico como o elemento subordinado. Cada cromossoma também é um ser de verdade 
individual, consistindo de ácido desoxirribonucleico (DNA) como o elemento principal e 
proteínas como o elemento subordinado. DNA é uma molécula, que é si mesma é um ser de 
verdade individual, consistindo de bases nitrogenadas (purinas e pirimidinas) como o 
elemento principal e açúcar (desoxirribose) e fosfato, como o elemento subordinado. Bases, 
açúcar e fosfato são formados por átomos. Um átomo é um ser de verdade individual, 
consistindo de partículas elementares: prótons e nêutrons como o elemento principal e 
elétrons como o elemento subordinado. Uma partícula elementar também é um ser de 
verdade individual, consistindo de um elemento principal e um elemento subordinado.  
 
Assim, há muitos níveis de seres de verdade individuais no universo, desde partículas 
elementares até o cosmos. Cada um deles consiste de elementos correlativos de sujeito e 
objeto. Quando um ser de verdade individual é visto a partir do ponto de vista de um ser de 
verdade individual de nível mais elevado, o ser do nível inferior é um componente do ser de 
nível mais elevado. 
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Fig. 2.4. O Sistema de Seres de Verdade Individual e os Elementos Correlativos dentro de 
Cada Ser de Verdade Individual em cada Nível 

 
Por exemplo, o sistema solar é um ser de verdade individual, consistindo do sol e dos 
planetas; entretanto, quando visto a partir do ponto de vista da galáxia (um ser de verdade 
individual de nível mais elevado), o sistema solar é um componente da galáxia. Isto 
significa que um “ser de verdade individual” é um conceito relativo. Além disso, “sujeito” e 
“objeto” são conceitos relativos também. Por exemplo, o sol é sujeito em relação às plantas, 
mas na amplitude da galáxia, é o objeto com relação ao centro da galáxia. O sistema 
integrado de seres de verdade individuais e os elementos correlativos de sujeito e objeto 
dentro deles está demonstrado na fig. 2.4. 
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Tipos de Sujeito e Objeto 
 
O conceito de sujeito e objeto no Pensamento de Unificação difere em aspectos importantes 
do conceito de sujeito e objeto na filosofia tradicional. Esta diferença deve ser explicada. A 
partir de uma perspectiva epistemológica, um “sujeito” na filosofia tradicional se refere 
àquilo que faz o processo de cognição, isto é, a consciência, ou o ser, enquanto um “objeto” 
se refere ao que é o objetivo da cognição. Assim, um objeto se refere a algo que existe tanto 
dentro da consciência (como uma ideia ou conceito) ou fora da consciência (uma coisa). A 
partir de uma perspectiva ontológica, ou em um sentido prático, um sujeito na filosofia 
tradicional se refere a um ser existente com consciência (i.e., um ser humano), enquanto um 
objeto se refere a um ser com o qual o sujeito se depara. Em suma, na filosofia tradicional 
sujeito e objeto se referem ao relacionamento entre consciência (ou o ser humano) e a coisa 
com a qual está se relacionando. 
 
No Pensamento de Unificação os conceitos de sujeito e objeto ostentam um significado 
diferente. Estes conceitos se referem não somente ao relacionamento entre um ser humano 
e uma coisa, mas também ao relacionamento entre um ser humano e outro ser humano, e ao 
relacionamento entre uma coisa e outra coisa. Estes relacionamentos são de quatro tipos, 
como segue: 
 

(1) Tipo Original: O tipo original se refere a um relacionamento que é duradouro e 
universal a partir da perspectiva da criação de Deus. Exemplos desse tipo original 
são os relacionamentos entre pais e filhos, esposo e esposa, professor e alunos, 
estrelas e planetas, núcleo celular e citoplasma, e núcleo atômico e elétrons. Estes 
relacionamentos nunca mudam. 

(2) Tipo Temporário: Relacionamentos que duram somente por um tempo limitado são 
do tipo temporário. Estes relacionamentos frequentemente ocorrem na vida do dia-
a-dia. Um exemplo é o relacionamento entre um palestrante e uma plateia, o qual é 
estabelecido quando uma palestra está sendo dada. Mesmo em relacionamentos do 
tipo original, as posições são às vezes invertidas para criar um relacionamento do 
tipo temporário. Em uma família, por exemplo, se o esposo precisa se ausentar ou 
está doente, a esposa temporariamente assume a responsabilidade de seu esposo, e 
quando os pais estão doentes ou ficam velhos, os filhos assumirão a 
responsabilidade dos pais. Tais relacionamentos podem ser considerados como 
sendo do tipo temporário. Mas mesmo nestes casos, o tipo original não desaparecerá 
totalmente; assim, eles são simplesmente relacionamentos de um tipo temporário 
baseados no tipo original. 

(3) Tipo Alternante: Quando o sujeito alterna com o objeto, o relacionamento é do tipo 
alternante. Um exemplo disto é um diálogo entre duas pessoas: aquele que fala é o 
sujeito, e aquele que ouve é o objeto. Entretanto, no diálogo a pessoa falando e a 
pessoa ouvindo alternam uma com a outra ― assim, este é um relacionamento do 
tipo alternante.  

(4) Tipo Indeterminado: Em determinados relacionamentos, o ser humano livremente 
decide qual elemento é o sujeito e qual é o objeto. Estes são relacionamentos do tipo 
indeterminado. Neste caso, sujeito e objeto não são determinados objetivamente. 
Por exemplo, no relacionamento entre animais e plantas, animais descartam dióxido 
de carbono, que é utilizado pelas plantas, e as plantas, por sua vez, descartam 
oxigênio, que é utilizado pelos animais. 
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A partir da perspectiva do fluxo de oxigênio, plantas podem ser consideradas como 
o sujeito, mas a partir da perspectiva do fluxo do dióxido de carbono, animais 
podem ser considerados como o sujeito. O relacionamento de sujeito e objeto muda 
dependendo do que uma pessoa está enfatizando, ou seja, de acordo com a vontade 
da pessoa. O sujeito e objeto, nesse caso, estão sob o tipo indeterminado. 

 
Ação Dar e Receber 
 
Quando um relacionamento correlativo de sujeito e objeto é formado centrando em um 
propósito comum, seja entre dois elementos dentro de um ser ou entre um ser e outro ser, 
surgirá uma ação dando e recebendo determinado elemento ou força. Este tipo de ação 
entre sujeito e objeto é chamada “ação dar e receber.” Através desta ação, as entidades 
envolvidas mantêm sua existência e são capazes de se mover, mudar e se desenvolver.  
 
Por exemplo, quando estudantes se matriculam em uma escola, um relacionamento 
correlativo é estabelecido entre estudantes e professores. Baseados neste relacionamento 
correlativo, os professores fornecem instrução, e os estudantes obtêm novo aprendizado. 
Isto é uma ação dar e receber. Através desta ação, conhecimento e técnica são transmitidos, 
e também a personalidade e o caráter dos estudantes são nutridos. Assim, estudantes 
sentirão gratidão e os professores sentirão satisfação com sua vocação. 
 
O exemplo a seguir pode explicar mais concretamente o significado de um relacionamento 
correlativo. Quando um homem e uma mulher se familiariza um com o outro, seja por 
alguma oportunidade por acaso ou por um acordo especial, eles formam o que é chamado 
“relacionamento correlativo.” Se, de forma subsequente, eles se casam, criam uma família, 
e vivem uma vida de amor, eles estão se engajando no que é chamado “ação dar e receber.” 
O sistema solar é outro exemplo: o sol e os planetas existem em um relacionamento 
correlativo por 4,6 bilhões de anos, dando e recebendo através da gravitação universal onde 
os planetas estão girando ao redor do sol, e desta forma mantendo o sistema solar. 
 
Em Deus, há os aspectos de manutenção de identidade e de desenvolvimento. No aspecto 
de manutenção de identidade, o Sungsang Original e o Hyungsang Original se engajam em 
ação dar e receber centrando no Coração, formando uma união ou harmonia. Este é o 
aspecto de manutenção de identidade de Deus, a base para Sua eternidade e auto existência. 
E também o Sungsang Original e Hyungsang Original se engajam em ação dar e receber 
centrando no propósito (i.e., o propósito de criação), engendrando seres multiplicados, ou 
novos seres. Este é o aspecto de desenvolvimento de Deus. O primeiro relacionamento é 
descrito como uma “ação dar e receber mantenedora de identidade,” e o primeiro é descrito 
como uma “ação dar e receber desenvolvedora.” 
 
De forma semelhante, há ações dar e receber mantenedoras de identidade e ações dar e 
receber desenvolvedoras no mundo criado, que é criado à imagem de Deus. Por exemplo, 
em nossa galáxia ocorre ação dar e receber entre seu núcleo e cerca de 200 bilhões de 
estrelas. O formato de nossa galáxia tem a forma de uma lente convexa e é constante, e 
todas as estrelas executam movimentos de rotação enquanto mantêm suas próprias órbitas 
particulares. A partir desta perspectiva, a galáxia tem um aspecto imutável. Por outro lado, 
diz-se que no início a galáxia girava lentamente, mas com o passar do tempo, ela passou a 
girar cada vez mais rápido. 
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Também é bem conhecido que estrelas velhas morrem e nascem novas estrelas. Assim, a 
galáxia tem o aspecto de mudança também. Assim, há aspectos tanto de ação dar e receber 
mantenedora de identidade como de ação de dar e receber desenvolvedora na galáxia. 
 
Além disso, dentro do Sungsang de Deus, os elementos correlativos do Sungsang Interno e 
o Hyungsang Interno estão no relacionamento de sujeito e objeto, e estão engajados em 
ação dar e receber centrando no Coração ou no propósito, quando formam uma união ou 
produzem um novo ser, respectivamente. Isto é chamado “ação dar e receber interna.” Por 
outro lado, Sungsang Original e Hyungsang Original também estão engajados em ação dar 
e receber centrando no Coração ou no propósito, quando formam uma união ou produzem 
um novo ser, respectivamente. Isto é chamado “ação dar e receber externa.” 
 
Esta ação de dois estágios, ou seja, ação dar e receber interna e ação dar e receber externa, 
forma a base de quatro posições de dois estágios, a qual é chamada “estrutura de dois 
estágios de Deus.” Esta estrutura de dois estágios como encontrada em Deus se aplica 
também ao mundo criado. Assim, todo ser internamente tem elementos correlativos de 
sujeito e objeto dentro de si, e ao mesmo tempo, está externamente relacionado com outros 
seres em um relacionamento correlativo de sujeito e objeto. Por exemplo, no 
relacionamento entre um ser humano e todas as coisas, o ser humano, através da ação dar e 
receber interna, se engaja em pensamento, e então, através da ação dar e receber externa, 
reconhece as coisas e exerce domínio sobre elas. 
 
Há cinco diferentes tipos de ação dar e receber, os quais explicarei a seguir. O que 
diferencia um tipo do outro é se o sujeito e/ou o objeto possuem consciência ou não. Os 
cinco tipos de ação dar e receber são os seguintes: 
 

(1) Tipo Bi Consciente: Em uma sala de aula, um professor é o sujeito e os alunos são 
os objetos, e eles se engajam em uma ação dar e receber onde ambos os lados estão 
conscientes dessa ação. Isto é chamado uma ação dar e receber do tipo bi 
consciente. O sujeito e o objeto têm ambos vontade e são ambos conscientes, não 
somente em casos como entre um ser humano e outro, mas também nos casos como 
entre um ser humano e um animal, e mesmo entre um animal e outro. Tais 
relacionamentos como estes são do tipo bi consciente. 

(2) Tipo Uni Consciente: Quando um professor escreve palavras em um quadro-negro 
com um giz, uma ação dar e receber ocorre entre o professor e o giz. Neste caso, o 
professor age conscientemente, enquanto o giz não. Um lado somente (o sujeito) 
tem consciência enquanto o outro lado (o objeto) não. Isto é chamado ação dar e 
receber do tipo uni consciente. 

(3) Tipo Inconsciente: Animais inalam o oxigênio emitido pelas plantas e exalam 
dióxido de carbono. Por outro lado, durante o dia as plantas absorvem o dióxido de 
carbono emitido pelos animais e liberam oxigênio através da fotossíntese. Neste 
exemplo, animais não exalam conscientemente dióxido de carbono para o benefício 
das plantas, nem as plantas liberam conscientemente oxigênio para o benefício dos 
animais. Ambos os lados agem de forma inconsciente nesta troca de dióxido de 
carbono e oxigênio. Tal caso no qual as partes se engajam em uma ação dar e 
receber inconscientemente, mesmo se uma ou ambas as partes possam ter 
consciência, é chamado ação dar e receber do tipo inconsciente. 



 129

(4) Tipo Heterônoma: Quando nem o sujeito e nem o objeto possuem consciência, e 
ambos são induzidos heteronomamente pela vontade de uma terceira parte a se 
engajarem em uma ação dar e receber, o relacionamento é chamado uma ação dar e 
receber do tipo heterônoma. Por exemplo, o sol e a terra se engajam, de acordo com 
a lei natural, em ação dar e receber de acordo com o propósito de criação de Deus, 
embora não estejam conscientes disso. Esta é uma ação dar e receber do tipo 
heterônoma. Em outro exemplo, as várias partes de um relógio se engajam em ação 
dar e receber de acordo com a vontade da pessoa que fez o relógio. Esses tipos de 
ação dar e receber são do tipo heterônoma. 

(5) Tipo Contraste (Tipo Colação): Quando nós, seres humanos, contrastamos duas ou 
mais coisas e descobrimos harmonia entre elas, as consideramos como se engajando 
em um tipo de ação dar e receber. Isto é chamado ação dar e receber do tipo 
contraste, ou tipo colação. Neste relacionamento, o ser humano observador 
estabelece (de forma consciente ou inconsciente) um elemento como o sujeito e 
outro como o objeto, contrasta-os, e assim considera-os, como engajados em ação 
dar e receber. 

 
Criação ou apreciação de uma obra de arte é um exemplo típico de uma ação dar e receber 
do tipo contraste, na qual um sujeito humano intencionalmente contrasta os elementos 
objetivos. Ao criar uma obra de arte, o artista ajusta e contrasta cores, tons de luz, sons, e 
assim por diante, a fim de harmonizar estes elementos. Ao apreciar arte, o apreciador, 
quando contempla uma obra de arte (uma pintura, uma peça musical, etc.) também 
contrastará os vários elementos da obra de arte a fim de encontrar harmonia entre eles. 
 
Ação dar e receber do tipo contraste também pode ser encontrada no processo do 
pensamento. Por exemplo, o julgamento “esta flor é uma rosa” é feito considerando “esta 
flor” como o sujeito e “uma rosa” como o objeto, e então contrastando-os. No processo de 
cognição, contraste ocorre entre o conteúdo do sentido (tais como formas, cores e 
fragrâncias) vindo a partir do mundo exterior e os protótipos (ideias) dentro do sujeito 
humano. Na Epistemologia da Unificação, estes processos são chamados “colação,” e são 
exemplos de uma ação dar e receber do tipo contraste. 
 
Correlativos e Opostos 
 
Como afirmado anteriormente, em cada ser de verdade individual sempre existe pares de 
elementos sujeito e objeto. Estes elementos emparelhados são chamados “correlativos.” Os 
elementos correlativos de sujeito e objeto formam um relacionamento correlativo centrando 
em um propósito e se engajam em ação dar e receber harmoniosa, formando uma união ou 
um ser multiplicado. No Pensamento de Unificação, isto é chamado de “lei da ação dar e 
receber,” ou simplesmente, “lei dar e receber.” Este entendimento contrasta com aquele da 
dialética materialista, que afirma que dentro de cada ser existe “opostos,” ou “elementos 
contraditórios,” e que as coisas podem se desenvolver somente através de uma luta entre 
estes elementos. 
 
As coisas existem e se desenvolvem através de uma harmoniosa ação dar e receber entre 
correlativos (como afirma o Pensamento de Unificação), ou elas existem e se desenvolvem 
através de uma luta entre opostos (como afirma a dialética materialista)? 
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Primeiramente deve ser observado que o Pensamento de Unificação e a dialética 
materialista concordam em um ponto, e isso é que em todo ser há sempre dois elementos. 
Entretanto, sobre o desenvolvimento real as duas posições são diametralmente diferentes. A 
fim de determinar qual está correta, precisamos apenas comparar a natureza dos dois 
elementos em ambos os casos. Se há um propósito comum, podemos dizer que os dois 
elementos são correlativos; se não há nenhum propósito comum entre eles, devemos dizer 
que os dois elementos são opostos. Outra forma é examinar se a interação entre os dois 
elementos é harmoniosa ou conflituosa. Se descobrimos que a interação é harmoniosa, 
então ela é ação dar e receber; se, ao contrário, descobrimos que é conflituosa, então ela é 
ação dialética. Também podemos determinar qual é correta se examinamos as posições dos 
dois elementos; em outras palavras, se eles são diferentes na posição (sujeito e objeto) eles 
são correlativos, e se eles são iguais na posição (sujeito e sujeito, por exemplo) eles são 
opostos. 
 
Marx afirmava que as coisas se desenvolvem através da dialética, mas ele somente abordou 
problemas sociais, e não citou um único exemplo que pudesse indicar que fenômenos 
naturais se desenvolvem através da luta de opostos. Assim, a fim de compensar por essa 
fraqueza no pensamento de Marx, Engels estudou as ciências naturais e compilou suas 
conclusões nos livros Dialectics of Nature e Anti-Dühring; assim, Engels anunciou que ele 
tinha chegado à conclusão que a “natureza é a prova da dialética.” 47 Em outras palavras, 
ele afirmava que todos os fenômenos naturais, sem exceção, seguem a dialética. 
 
Entretanto, se examinarmos cuidadosamente os fenômenos naturais citados por Engels, 
pode-se descobrir que aquilo que está realmente ocorrendo nesses fenômenos não são lutas, 
mas ao invés ações harmoniosas centradas em um propósito comum. Uma explicação mais 
detalhada deste ponto é fornecida em The End of Communism de Sang Hun Lee,48 e é 
omitida aqui por falta de espaço. Para concluir, não pode se dizer que a natureza é a “prova 
da dialética”; ao invés, a natureza é a “prova da ação dar e receber.” Lutas existem, mas 
somente entre seres humanos na sociedade; estas lutas são resultado da queda humana. 
 
C. Modo de Existência 
 
Agora explicarei a maneira na qual todos os seres criados existem, isto é, seu modo de 
existência. O modo de existência dos seres criados é seu movimento no tempo e espaço. 
Assim, “modo de existência” é um conceito espaço-temporal aplicável somente no mundo 
criado. Sendo que Deus é o ser absoluto, Deus não executa literalmente esse movimento. 
Portanto, não há nenhum conceito de um modo de existência na Imagem Original. 
Entretanto, há um protótipo dentro da Imagem Original, que corresponde ao modo de 
existência no mundo criado. 
 
1. Movimento Circular 
 
Quando, no mundo criado, dois elementos ou seres no relacionamento de sujeito e objeto se 
engajam em uma ação dar e receber, centrando em um propósito comum, então o resultado 
é que tanto união como movimento aparecerão simultaneamente.  

                                                 
47  Friedrich Engels, Anti-Dühring (Moscow: Progress Publishers, 1969), 33. 
48

 Sang Hun Lee, The End of Communism (New York: Unification Thought Institute, 1985), capítulo 3. 
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O próprio propósito não é um ser existente, e a união é meramente um estado que surge 
como resultado da ação dar e receber; portanto, os participantes reais no movimento da 
ação dar e receber são os dois elementos (seres) nos papéis de sujeito e objeto. O centro da 
ação dar e receber não reside em alguma posição intermediária entre o sujeito e o objeto, 
mas dentro do próprio sujeito. Deste modo, o movimento desta ação dar e receber não pode 
evitar se tornar um movimento circular centrado no sujeito. Este movimento está ilustrado 
na fig. 2.5. Em um átomo, por exemplo, elétrons giram ao redor do núcleo; e da mesma 
forma, no sistema solar, planetas giram ao redor do sol. 
 

 
 

Fig. 2.5. Movimento Circular Através da Ação Dar e Receber 
 
Então, qual é a razão que os seres criados necessariamente se engajam em movimento 
circular? No mundo de Deus não existe tempo e espaço e, portanto, nenhum movimento. 
Entretanto, embora em Deus não há nenhum modo de existência real, ou movimento 
circular, ainda deve existir na Imagem Original algum protótipo do movimento circular que 
existe no mundo criado. Este protótipo é a ação dar e receber de natureza redonda, 
harmoniosa e suave entre Sungsang Original e Hyungsang Original. Na Imagem Original, 
Sungsang Original e Hyungsang Original executam ação dar e receber harmoniosa 
centrando no Coração ou no propósito. Quando a ação dar e receber de natureza redonda e 
harmoniosa em Deus é expressa (simbolicamente) em termos de tempo e espaço, ela se 
torna movimento circular. 
 
O mundo de seres criados é a expressão simbólica de Deus. Por exemplo, a vastidão do 
oceano simboliza a vastidão da mente de Deus; o calor do sol simboliza o calor do amor de 
Deus; e a luz do sol simboliza o brilho da verdade de Deus. Da mesma forma, o movimento 
circular no mundo criado simboliza algo em Deus, ou seja, a natureza redonda e 
harmoniosa da ação dar e receber em Deus. Ação dar e receber harmoniosa é a expressão 
de amor centrada no Coração. Em outras palavras, movimento circular representa a forma 
redonda e, ao mesmo tempo, o amor em Deus. Amor não tem cantos ou ângulos, e é 
expresso em uma forma circular. Assim, se fôssemos expressar a Imagem Original em um 
diagrama, tal diagrama seria de uma forma circular, ou esférica. Deus é sem forma e não 
tem aparência definida; contudo, Deus tem a potencialidade de aparecer de qualquer forma. 
Em outras palavras, Deus, que é sem forma, tem um número ilimitado de formas. Compare 
isto ao fenômeno da água.  
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Se colocada em um recipiente retangular, a água assume um formato retangular; se 
colocada em um recipiente redondo, ela assume um formato redondo. Em outras palavras, a 
água pode assumir qualquer forma, dependendo do seu recipiente. Portanto, ela tem um 
número ilimitado de formas. Entretanto, de todas estas formas, a mais típica da água é a 
forma esférica. Podemos entender isto a partir do fato que, quando uma gota de água cai, 
ela assume uma forma esférica. 
 
De forma semelhante, Deus pode se manifestar sob a forma de ondas, sob a forma de vento, 
sob a forma de fogo, e assim por diante, mas se fôssemos escolher uma forma típica para 
Deus, esta seria uma forma esférica. Neste sentido, a Imagem Original pode ser expressa 
em uma forma circular ou uma forma esférica. Este é o motivo pelo qual todas as coisas, à 
semelhança da Imagem Original, basicamente possuem uma forma esférica. Átomos, a 
terra, a lua, o sol, estrelas, e assim por diante, todos possuem uma forma esférica. Mesmo 
plantas e animais, pode-se dizer que possuem uma forma esférica sendo que o ponto de 
início do crescimento de uma planta é uma semente, e o ponto de início do crescimento de 
um animal é o óvulo. Estes têm essencialmente uma forma esférica. Como explicado acima, 
o movimento circular em todas as coisas se origina do formato redondo da ação dar e 
receber na Imagem Original. Ao mesmo tempo, ele se origina a partir do formato 
representativo circular ou esférico da Imagem Original. 
 
Contudo, há outra razão pela qual o movimento realizado quando um sujeito e um objeto se 
engajam em ação dar e receber é circular. Movimento circular é uma representação 
necessária da ação dar e receber. Se o objeto não gira ao redor do sujeito, mas ao invés se 
move em uma linha reta, então o objeto acabaria se afastando do sujeito. Se isso ocorresse, 
sujeito e objeto se tornariam incapazes de executar ação dar e receber, e se eles não 
pudessem executar ação dar e receber, o ser criado não poderia existir, pois é através dessa 
ação dar e receber que as forças para existência, multiplicação e ação surgem. Deste modo, 
a fim de que sujeito e objeto se engajem em ação dar e receber, o objeto deve manter um 
relacionamento contínuo com o sujeito ― e a fim de que isso aconteça, o objeto deve girar 
ao redor do sujeito. 
 
2. Rotação e Revolução 
 
A seguir, permita-me explicar rotação e revolução. Qualquer ser individual engajado em 
movimento circular está simultaneamente executando dois tipos de movimento, ou seja, 
rotação e revolução. A razão para isto é que todo ser individual é simultaneamente tanto um 
ser de verdade individual e um ser conectado. Isto é assim porque todo ser individual se 
engaja em ação dar e receber interna como também em ação dar e receber externa. Como 
resultado destes dois tipos de ação dar e receber, dois tipos de movimentos circulares 
aparecem. O movimento circular produzido através da ação dar e receber interna é rotação, 
e o movimento circular produzido através da ação dar e receber externa é revolução. Por 
exemplo, a terra revolve ao redor do sol enquanto rotaciona ao seu próprio redor; um 
elétron revolve ao redor do núcleo atômico enquanto rotaciona ao redor de si mesmo. 
Rotação e revolução, como resultado dos movimentos internos e externos das coisas, e a 
razão destes dois tipos de movimentos existirem é que elas se assemelham à natureza 
redonda e harmoniosa da ação de dar e receber interna e da ação dar e receber externa 
dentro da Imagem Original. 
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Através destas ações dar e receber interna e externa, bases de quatro posições interna e 
externa são formadas centrando no propósito (ao contrário da Imagem Original, onde o 
centro pode ser Coração, nos seres criados o centro sempre é propósito, em qualquer tipo de 
base de quatro posições). Na formação das bases de quatro posições interna e externa, o 
resultado é uma união ou um novo ser. Neste ponto, vamos examinar o caso no qual o 
resultado é uma união. 
 
Na Imagem Original, quando o resultado é uma união, uma base de quatro posições 
mantenedora de identidade interna e uma base de quatro posições mantenedora de 
identidade externa são formadas através da ação dar e receber interna e ação de dar e 
receber externa, respectivamente. Essa é a “estrutura de dois estágios da Imagem Original.” 
À semelhança com esta estrutura, todo ser criado forma uma base de quatro posições 
mantenedora de identidade interna e uma base de quatro posições mantenedora de 
identidade externa, que juntas constituem a “estrutura de dois estágios da existência.”  
 
Ação dar e receber ocorre sobre a base de quatro posições, e quando ocorre a ação dar e 
receber, o movimento circular sempre aparece. Deste modo, na formação das bases de 
quatro posições interna e externa, ações dar e receber interna e externa ocorrem e, ao 
mesmo tempo, movimentos circulares interno e externo ocorrem. O movimento circular 
interno é rotação, e o movimento circular externo é revolução. 
 
3. Formas de Movimento Circular 
 
Na realidade, movimento circular espacial pode ser visto, no mundo criado, somente em 
corpos celestes tais como estrelas e planetas e em partículas elementares e átomos. Em 
outros casos, não vemos movimento circular literal. Por exemplo, plantas estão fixas em 
determinadas posições, e animais, embora estejam se movendo, não estão executando 
movimento circular. Nestes casos, embora o modo básico de sua existência seja movimento 
circular, ele tem sido modificado para assumir outras formas. A razão que o movimento 
circular está modificado é porque cada ser criado deve alcançar seu particular propósito de 
criação, isto é, seu propósito para o todo e seu propósito para o indivíduo. Há três 
categorias de movimento circular: movimento circular básico, movimento circular 
transformado e movimento circular espiritual. 
 
a) Movimento Circular Básico 
 
Há dois tipos de movimento circular básico, ou seja, “movimento circular no espaço” e 
“movimento circular no tempo.” 
 
i) Movimento Circular no Espaço 
 
Movimento circular espacial é movimento circular repetitivo físico, e exemplos são a 
rotação e revolução de corpos celestiais e partículas elementares. Estas são as 
representações espaciais da ação dar e receber mantenedora de identidade dentro da 
Imagem Original. Elas são movimento circular no sentido literal, e sendo que quase sempre 
mantêm a mesma órbita, isto pode ser chamado “movimento repetitivo.” 
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ii) Movimento Circular no Tempo (Movimento Espiral) 
 
A repetição de ciclos da vida, ou a sucessão de gerações de seres vivos, também podem ser 
consideradas como um tipo de movimento circular, isto é, um movimento espiral. Vamos 
considerar o movimento das plantas. Uma semente se coloca antes de um novo rebento, o 
qual cresce para uma planta, a planta floresce, dá frutos, e produz inúmeras novas sementes. 
As novas sementes, maior em número do que a semente inicial, brotam novamente, 
crescem e geram novos frutos. Um processo semelhante ocorre no desenvolvimento dos 
animais. Um óvulo fertilizado cresce; o filhote nasce; o filhote cresce até a maturidade, se 
engaja em reprodução, e novamente novos óvulos fertilizados são feitos. Os novos óvulos 
fertilizados, maior em número do que o original, crescem novamente; o filhote nasce; o 
filhote cresce até a maturidade e se engaja em reprodução. Assim, ambos plantas e animais 
preservam suas espécies pela repetição dos ciclos da vida, ou as histórias da vida. 
 
Esta sucessão de gerações, destinada à preservação das espécies, é um tipo de movimento 
circular, tendo as seguintes características: (1) possui propósito, (2) se desenvolve ao longo 
do tempo, e (3) tem a natureza de prosseguir em fases distintas. Isto é chamado 
“movimento espiral,” e está ilustrado na fig. 2.6. 

 
Fig. 2.6. Movimento Espiral (Movimento Circular no Tempo) 

 
Vamos considerar agora o significado do fato que seres vivos criam movimento espiral, isto 
é, a preservação e multiplicação de suas espécies. Todas as coisas são os objetos de alegria 
e ao mesmo tempo os objetos de domínio para os seres humanos. Assim, a preservação e 
multiplicação de espécies em seres vivos correspondem à sucessão de gerações e a 
multiplicação de seres humanos. 
 
O ser físico do ser humano não é um ser eterno. Somente o ser espiritual, o qual amadurece 
na base do ser físico, vive eternamente. Quando o ser espiritual se torna aperfeiçoado, e o 
ser físico morre, então o ser espiritual maduro vai viver eternamente no mundo espiritual. 
(Contudo, por causa da queda humana as pessoas foram para o mundo espiritual com seus 
seres físicos ainda imperfeitos.) A perfeição do ser espiritual é a realização do propósito de 
criação, o que significa que os seres humanos crescem, aperfeiçoam sua individualidade, se 
casam, multiplicam, e têm domínio sobre todas as coisas ― em outras palavras, eles 
cumprem as três grandes bênçãos (Gen.1:28). Assim, os seres humanos são criados para 
viverem determinado período de tempo na terra e manterem sua espécie através de uma 
sucessão de gerações. Além disso, todos os seres vivos, que existem como objetos para os 
seres humanos, preservam suas espécies através de uma sucessão de gerações, e 
multiplicam a fim de continuar como os objetos de domínio para os seres humanos na terra. 
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Esse movimento circular no tempo é a manifestação temporal da ação dar e receber 
desenvolvedora dentro da Imagem Original.49 
 
b) Movimento Circular Transformado 
 
Há dois tipos de movimento circular transformado, ou seja, movimento com uma natureza 
fixa, e movimento com uma natureza alternativa. 
 
i) Movimento com uma Natureza Fixa 
 
Isto se refere à situação na qual o movimento circular é fixo no lugar a fim de que um ser 
existente alcance seu específico propósito de criação. Por exemplo, um satélite estacionário 
de rádio está fixo em uma determinada posição no espaço para o benefício de alcançar seu 
propósito. No caso da terra onde os humanos vivem, se a quantia imensurável de átomos 
que formam a terra estivesse se movendo de forma aleatória, então a terra assumiria um 
estado mais gasoso, e os seres humanos não seriam capazes de viver nela.  
 
Se a terra deve ser o local de moradia para os seres humanos, os átomos que a constituem 
devem estar firmemente fixos no lugar, unidos uns com os outros a fim de formar um solo 
sólido. Portanto, os átomos formando a terra executam movimento circular transformado 
(ligação química rígida), mantendo suas posições fixas a fim de formar um apropriado local 
de moradia para os seres humanos, ou em outras palavras, realizar seu propósito para o 
todo. 
 
Da mesma forma, as células formando os tecidos dos seres vivos estão posicionadas e fixas 
de forma unida com relação umas as outras. Por exemplo, as células formando o coração de 
um animal estão fixas no lugar e unidas umas com as outras, o que capacita o coração a 
contrair e expandir na execução de sua função. Se as células do coração estivessem se 
movendo de forma independente, o coração não seria capaz de executar sua função 
específica. 
 

                                                 
49

 Neste ponto, permita-me explicar os tipos de tempo para sua referência. O Princípio Divino frequentemente menciona 
os períodos providenciais de 21 dias, 40 dias, 210 anos, 400 anos, e assim por diante, na história providencial de 
restauração. Tais períodos providenciais são diferentes dos períodos de tempo comuns. A fim de esclarecer este fato, os 
diferentes tipos de tempo devem ser examinados. Há cinco tipos de tempo como segue:  
(1) Tempo Físico: Este é o tempo observado no movimento circular repetitivo em seres inanimados, causado pela força 
física. 
(2) Tempo Biológico: Este é o tempo observado durante o crescimento dos seres vivos, e a repetição do ciclo da vida (a 
sucessão de gerações), causado pela força da vida. 
(3) Tempo Histórico: Este é o tempo exigido na formação e desenvolvimento de uma cultura, causado pelo espírito 
humano. 
(4) Tempo Providencial: Este é o tempo designado para figuras providenciais, em busca de sua missão, para cumprir a 
providência de restauração com fé e através da realização de sua porção de responsabilidade. 
(5) Tempo Ideal: Este é o tempo necessário para a realização do amor verdadeiro, que é o ideal de criação de Deus. É o 
tempo no qual as pessoas devem realizar as três grandes bênçãos. 
Assim, há cinco tipos de tempo. Pode-se dizer que a maioria dos seres humanos que vive na terra, vive em um ou dois, no 
máximo, destes cinco tipos de tempo. As pessoas que vivem sem um senso de propósito ou missão, mas somente para o 
benefício de alimentação, vestuário e abrigo, e alimentar seus filhos, estão vivendo no tempo biológico da mesma forma 
que fazem os animais. Aqueles que estão contribuindo com o desenvolvimento cultural com seu espírito são pessoas que 
vivem no tempo histórico. Aqueles que estão se dedicando para a realização da providência de Deus de salvar a 
humanidade são as pessoas que vivem no tempo providencial. No futuro, quando a providência de restauração de Deus 
tenha sido concluída, e o mundo ideal tenha chegado, toda a humanidade viverá em um tempo ideal. 
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ii) Movimento com uma Natureza Alternativa 
 
Em animais, ao invés das células executarem movimento circular, a circulação sanguínea e 
linfática por todo o corpo, conectando as células, chega ao mesmo resultado como se as 
próprias células estivessem executando movimento circular. Em plantas também, água e 
minerais são absorvidos pelas raízes e circulam por todo o corpo da planta através de vasos 
e traqueídeos do xilema. Os nutrientes que foram produzidos nas folhas viajam através dos 
tubos de floema, conectando todas as células. O resultado global disto é o mesmo como se 
as próprias células estivessem fazendo movimento circular. Desta forma, sangue e linfa, 
água e nutrientes circulam, no lugar do movimento circular das células. Isto é chamado 
movimento circular com uma natureza alternativa, ou simplesmente movimento com uma 
natureza alternativa. 
 
Na terra também há as correntes convectivas no manto, o movimento das placas (chamadas 
placas tectônicas), e assim por diante, que manifestam os efeitos do movimento circular. 
Eles também são considerados como movimento com uma natureza alternativa. A 
circulação de bens e dinheiro na economia também é exemplo de movimento com uma 
natureza alternativa. 
 
c) Movimento Circular Espiritual (Movimento Circular Sungsang) 
 
A ação dar e receber entre a mente espiritual e a mente física nos seres humanos não é um 
tipo físico de movimento circular, mas ao invés um tipo espiritual de movimento circular 
no sentido que a mente física responde aos desejos da mente espiritual. Deste modo, este é 
um movimento circular espiritual, ou movimento circular no nível de Sungsang. Além 
disso, no sentido que o objeto se comporta como o sujeito deseja, a harmoniosa ação dar e 
receber entre uma pessoa e outra em uma família ou na sociedade é movimento circular no 
nível Sungsang, ou movimento circular espiritual. Por exemplo, quando pais amam seus 
filhos e os instruem bem, os filhos obedecerão seus pais. Isto também entra na categoria de 
movimento circular espiritual. 
 
4. Crescimento e Movimento de Desenvolvimento 
 
Desenvolvimento a partir do Ponto de Vista do Pensamento de Unificação 
 
Agora explicarei os conceitos de crescimento e desenvolvimento a fim de esclarecer a visão 
de desenvolvimento da Unificação. Seres vivos são dotados com vida. Vida se refere à 
autonomia e domínio do princípio, ou a energia consciente (em outras palavras, a 
consciência com energia) latente dentro dos seres vivos. O crescimento de seres vivos está 
orientado por esta vida, a autonomia e domínio do princípio, que é a unidade de consciência 
e energia latente nos seres vivos; assim, este movimento de energia consciente não é nada 
mais do que o movimento da vida. 
 
Autonomia é a capacidade de direcionar seu próprio movimento sem qualquer influência de 
outros seres. A terra revolve ao redor do sol, mas ela faz isso seguindo a lei natural de uma 
maneira meramente mecânica. Entretanto, coisas vivas não seguem leis de forma 
simplesmente mecânica. Elas são capazes de se controlar enquanto crescem, enquanto 
lidam com vários tipos de situações em seus ambientes. 
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Este é o significado de “autonomia do princípio.” Por outro lado, “domínio do princípio” se 
refere à função ou capacidade de exercer uma influência nos arredores de um ser existente. 
Por exemplo, quando a semente de uma planta é semeada, um broto emerge, um tronco 
cresce, e folhas surgem. Esta força de crescimento é a ação da autonomia do princípio. Ao 
mesmo tempo, plantas tem uma influência em seu ambiente50; elas fornecem oxigênio aos 
animais, e atraem abelhas e borboletas pela floração. Este aspecto é o domínio do princípio. 
Então, vida quando observada a partir do aspecto de crescimento, é autonomia, e quando 
observada a partir do aspecto de influência em seu ambiente, é domínio. 
 
O crescimento de seres vivos, devido à vida herdada dentro deles, é movimento de 
desenvolvimento. Todos os seres criados são dotados com o propósito de criação (o 
propósito do ser criado). Dizer que seres vivos são dotados com propósito de criação 
significa que a força de vida dentro dos seres vivos é consciente desse propósito. Deste 
modo, o crescimento de um ser vivo é um movimento seguindo na direção a um objetivo 
(propósito) a partir do mesmo início. 
 
Portanto, desenvolvimento tem um propósito definido, e uma direção determinada por sua 
força de vida interior. Isto quer dizer que há vida dentro de uma semente de uma planta, e é 
esta vida que faz a semente crescer (desenvolver) na direção do objetivo de se tornar uma 
árvore dando frutos. Além disso, há vida dentro do óvulo fertilizado de um animal, e é esta 
vida que faz o óvulo crescer (desenvolver) na direção do objetivo de se tornar um animal 
adulto. 
 
Vamos considerar agora o caso particular do desenvolvimento do universo como um todo. 
De acordo com a teoria do Big Bang, cerca de quinze bilhões de anos atrás o universo 
começou como uma massa de energia, de altíssima temperatura e densidade, tudo 
concentrado em um único ponto. Uma “grande” explosão ocorreu, e o universo começou a 
se expandir. Após a explosão inicial, os gases quentes arrefeceram e se condensaram para 
formar as muitas galáxias. Em cada galáxia, inúmeras estrelas vieram a existir, algumas das 
quais estavam cercadas por planetas. Uma das estrelas com planetas era o sol, e um de seus 
planetas era a terra. A vida surgiu na terra, e finalmente os seres humanos apareceram. 
 
Esta é a essência da visão científica atual sobre o desenvolvimento do universo. 
Considerando isto, podemos perguntar se o desenvolvimento do universo é muito diferente 
do crescimento (desenvolvimento) dos seres vivos? E, se é diferente, então como é 
diferente? É simplesmente desenvolvimento baseado nas leis físico-químicas? Ou, é um 
desenvolvimento de vida, da mesma forma como os seres vivos? 
 
Se, quando é considerado o desenvolvimento de todo o universo, olhamos para esse 
processo ao longo de um período de tempo relativamente curto, podemos somente ser 
capazes de discernir leis físico-químicas em funcionamento. Entretanto, se olhamos para 
esse processo ao longo de um período de tempo mais longo, ― digamos, vários bilhões de 
anos ― seremos capazes de discernir que o universo, enquanto segue as leis físico-
químicas, tem também se desenvolvido em uma direção definida. 
                                                 
50

 David Bohm fala sobre a influência de uma semente sobre seu ambiente como segue: “De acordo com a ordem 
implícita, a semente está fornecendo continuamente matéria inanimada no ambiente com novas informações que a conduz 
a produzir a planta ou animal. Quem pode dizer, então, que a vida não está imanente, mesmo antes de a semente ser 
plantada?” The Holographic Paradigm and Other Paradoxes, 193. 
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Isto nos diz que havia um objetivo no desenvolvimento do universo. Esse objetivo é o 
aparecimento dos seres humanos, que estão destinados a ter domínio sobre o universo. Em 
outras palavras, o universo esteve se desenvolvendo, aparentemente na expectativa do 
aparecimento dos seres humanos. O que tem dado esse tipo de direção para o 
desenvolvimento do universo é a consciência latente no universo. Isto pode ser chamado 
“consciência cósmica,” ou “vida cósmica.” 
 
Tal como no desenvolvimento de uma planta há primeiramente uma semente que germina, 
cresce e finalmente dá frutos, assim também, no desenvolvimento do universo podemos 
considerar que também seja o caso, no início, que o universo começou como uma semente, 
que esteve crescendo até hoje. O ser humano é o fruto definitivo do universo. Deste modo, 
tal como dar fruto é o objetivo de uma planta, assim também o ser humano era o objetivo 
do desenvolvimento do universo. Foi dito anteriormente que crescimento é um fenômeno 
que existe somente em seres vivos, mas visto a partir da perspectiva de um período de 
tempo tão vasto como quinze bilhões de anos, pode-se perceber que de fato todo o universo 
esteve crescendo. 
 
Perspectiva Comunista sobre Desenvolvimento 
 
A seguir, examinaremos a perspectiva comunista sobre desenvolvimento. Desenvolvimento 
é um movimento proposital irreversível que segue na direção de um objetivo definido. 
Contudo, os comunistas nunca descreveram desenvolvimento como um movimento 
seguindo na direção de um objetivo. Os comunistas mantêm que desenvolvimento ocorre 
através da contradição inerente dentro de uma coisa, e somente admitem conformidade com 
leis e necessidade, negando qualquer sentido de propósito. Porque eles negam o propósito 
(ou objetivo)? A razão é que somente vontade ou razão pode estabelecer um propósito; e se 
houve razão que estabeleceu um propósito no início do universo, essa razão somente 
poderia ser a razão de Deus. A partir disto segue que Deus estabeleceu o propósito do 
universo. Se Deus fosse aceito, o comunismo ateu inevitavelmente cairia, e este é o motivo 
pelo qual os comunistas nunca admitiram o propósito. 
 
Em contraste, o Pensamento de Unificação, além de descrever desenvolvimento em termos 
de necessidade e conformidade com as leis, afirma que há propósito no desenvolvimento. 
Isto é porque a força motriz do desenvolvimento é a vida, e a vida é energia intencional e 
consciente. Necessidade e conformidade com as leis no desenvolvimento são para o 
benefício da realização deste propósito. Em outras palavras, todos os seres criados são 
dotados com necessidade e conformidade com as leis para que realizem seus propósitos, 
isto é, o propósito de criação. 
 
Como afirmado na Teoria da Imagem Original, no Sungsang de Deus, centrando no 
propósito, o Sungsang Interno (razão) e o Hyungsang Interno (lei) estão engajados em ação 
dar e receber onde Logos é formado. Logos é a união de razão e lei. Lei já existia dentro do 
Hyungsang Interno de Deus, anterior à Sua criação do universo, e existia para a realização 
do propósito de criação. Em outras palavras, a lei tem sido preparada, desde o início, para a 
realização do propósito. 
 
O materialismo comunista nega a intencionalidade no desenvolvimento do universo. Esta 
visão implica que seres humanos são sem propósito, nascidos através da necessidade da lei. 
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Se este fosse o caso, os seres humanos se tornariam seres acidentais, sem propósito. Para 
tais seres humanos, não há nenhum espaço para valores ou moralidade. Um mundo sem 
valores ou moralidade não pode evitar se tornar um mundo onde os fortes predominam 
sobre os fracos e somente os fortes podem sobreviver. 
 
Perspectiva Comunista sobre Movimento 
 
Os comunistas compreendem matéria como “matéria em movimento.” Friedrich Engels 
(1820-95) disse, “movimento é o modo de existência da matéria. Nunca houve em nenhum 
lugar matéria sem movimento, nem pode haver…. Matéria sem movimento é tão 
inconcebível como movimento sem matéria.” 51 Para qual propósito os comunistas afirmam 
que movimento é o modo de existência da matéria? Seu propósito é negar a existência de 
Deus. Newton considerava o universo como essencialmente uma enorme máquina e 
reconhecia Deus como o Ser que fez a máquina e que fez ela começar a funcionar. A partir 
dessa perspectiva, se pensamos sobre matéria e movimento como realidades separadas, 
então devemos admitir que movimento deve ter se derivado de outra coisa além da própria 
matéria – definitivamente, por algum ser como Deus. Assim, a fim de evitar tal 
interpretação metafísica de movimento, os comunistas definiram movimento como o modo 
de existência originalmente inerente na matéria. 
 
A partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, as coisas existem e se movem 
através da ação dar e receber entre sujeito e objeto. Deste modo, movimento é o modo de 
existência de todas as coisas. Entretanto, movimento não é o modo de existência de um ser 
individual, mas ao invés é um fenômeno que aparece quando sujeito e objeto se engajam 
em ação dar e receber. Ação dar e receber entre sujeito e objeto é uma ação pretendida para 
a realização do propósito de criação. Então, de forma definitiva, movimento existe para a 
realização do propósito de criação. Por exemplo, a terra se engaja em ações dar e receber 
interna e externamente a fim de realizar seu propósito de criação ― isto é, fornecer um 
ambiente para os seres humanos viverem ― e portanto, se engaja em rotação e revolução. 
 
Os comunistas afirmam que movimento é o modo de existência da matéria, mas eles não 
dizem nada sobre a razão pela qual a matéria tem esse modo de existência, ou sobre os tipos 
de movimento que ela executa. Os comunistas simplesmente querem afirmar que as coisas 
se movem através da luta de opostos.  
 
D. Posição de Existência 
 

Todo ser individual tem seu próprio lugar para a existência. O lugar que um ser possui é 
chamado sua “posição de existência” no Pensamento de Unificação. Quando dois 
indivíduos se engajam em um relacionamento de sujeito e objeto (ou seja, dar e receber), há 
uma diferença entre a posição do sujeito e a posição do objeto. 
 
Posição de Existência Vista a partir do Ponto de Vista de um Ser Conectado 
 
Um ser existe como um ser de verdade individual e, ao mesmo tempo, como um ser 
conectado.  

                                                 
51 Engels, Anti-Dühring, 75-76. 
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Como um ser conectado, um ser está simultaneamente tanto na posição de objeto como 
também na posição de sujeito. Como resultado, inúmeros seres se tornam conectados para 
cima e para baixo, para frente e para trás, e para a direita e para a esquerda, formando um 
sistema de posições, ou seja, um sistema ordenado. Tal sistema de posições de sujeito e 
objeto é simplesmente um reflexo das posições de sujeito e objeto na Imagem Original, as 
quais são projetadas no mundo espacial tridimensional. 
 
Há inúmeras estrelas no universo que, como seres conectados, se engajam em ações dar e 
receber a partir de suas diferentes respectivas posições, todas formando um sistema 
ordenado. Tal ordem no universo surge através da acumulação das estruturas de dois 
estágios da existência, as quais são modeladas conforme a estrutura de dois estágios da 
Imagem Original. Como seres conectados, os quais são seres com propósitos duais, todos 
os seres no universo estão relacionados uns com os outros. Assim, o universo é um gigante 
corpo orgânico. Os seres humanos existem na posição mais elevada do sistema orgânico 
ordenado, e Deus existe acima dos seres humanos.  
 
Ordem Vertical e Ordem Horizontal 
 
A ordem do universo é de dois tipos, ou seja, vertical e horizontal. Um exemplo da ordem 
vertical do universo está a seguir. A lua (um satélite) e a terra (um planeta) se engajam em 
ação dar e receber, com a terra como sujeito e a lua como objeto. A terra, por sua vez, se 
engaja em ação dar e receber com o sol (uma estrela), formando uma parte do sistema solar. 
Neste ponto a terra é o objeto e o sol é o sujeito. A seguir, o sol se engaja em ação dar e 
receber com o centro galáctico e, juntamente com muitas outras estrelas, forma a galáxia. 
Neste ponto o sol é o objeto, e o centro galáctico é o sujeito.  
 
Além disso, a galáxia, em unidade com muitas outras galáxias, se engaja em ação dar e 
receber com o centro do universo, formando o universo. Neste caso, a galáxia é o objeto, e 
o centro do universo é o sujeito. Esta discussão sobre conexão – seguindo desde satélite até 
planeta, seguindo para estrela, o centro galáctico e até o centro do universo – forma a 
ordem vertical do universo. 
 
Também podemos considerar a ordem horizontal do universo. Observando-se os nove 
planetas do sistema solar, podemos ver que eles formam um arranjo horizontal ordenado de 
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Este sistema 
planetário, centrando no sol, é um exemplo da ordem horizontal no universo. E também, 
este tipo de ordem horizontal pode ser visto em outras estrelas fixas que têm planetas. A 
ordem vertical e a ordem horizontal do universo estão ilustradas na fig. 2.7. 
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Fig. 2.7. Ordem Vertical e Ordem Horizontal no Universo 
 

 
 

Fig. 2.8. O Sistema de Propósitos para o Todo nos Seres Criados 
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Ordem no Universo e Ordem na Família 
 
Uma família humana, em sua forma original, também deve ter um sistema ordenado como 
esse do universo. Em uma família há ordem vertical, a qual consiste de netos, filhos, pais, 
avôs, bisavôs e assim por diante; e há ordem horizontal, a qual consiste de irmãos e irmãs 
centrados nos pais. A ordem vertical e a ordem horizontal de uma família estão ilustradas 
na fig. 2.8. 
 
A partir da perspectiva da composição o ser humano é um microcosmo, ou uma miniatura 
do universo. Considerada a partir do aspecto da ordem, a família é uma miniatura do 
universo, e o universo é uma imagem expandida da família. É bem conhecido que em uma 
galáxia há inúmeros sistemas planetários semelhantes ao sistema solar, e que no universo 
há inúmeras galáxias. Portanto, podemos afirmar que o universo é um conjunto ordenado 
de inúmeras famílias de corpos celestes. 
 
No universo, a ordem perfeita é mantida através da ação dar e receber harmoniosa. No 
sistema solar, os nove planetas estão engajados em ação dar e receber com o sol e, 
centrando no sol, eles mantêm um disco coletivo enquanto se movem ao longo de suas 
órbitas específicas individuais ao redor do sol. Na Via Láctea, aproximadamente 200 
bilhões de estrelas estão engajadas em ação dar e receber com o centro galáctico, e elas 
mantêm, como um todo, o formato de uma lente convexa, enquanto permanecem em suas 
respectivas órbitas estabelecidas. No universo, mais de 200 bilhões de galáxias estão 
engajadas em ação dar e receber com o centro do universo, e mantêm a harmonia no 
universo como um todo enquanto ainda permanecem em suas respectivas órbitas 
estabelecidas. 
 
Esta ordem do universo é refletida na família. No universo, ordem e paz são mantidas 
através de harmoniosa ação dar e receber (a Forma do Céu) entre todos os corpos celestes. 
De forma semelhante, em uma família, ordem e paz são mantidas de acordo com a lei de 
harmoniosa ação dar e receber, isto é, o princípio de amor, entre os membros da família. O 
princípio de amor é ética, a norma da família, que corresponde à Forma do Céu. Entretanto, 
devido à queda humana, a família perdeu seu estado original de existência. Assim, a ética 
familiar entrou em colapso, e os membros da família se tornaram desunidos. A sociedade, 
que é uma extensão da família, se tornou extremamente desordenada.  
 
E. Lei do Universo 
 
A lei que governa o universo é chamada a Forma do Céu. Esta lei se refere à harmoniosa 
ação dar e receber entre sujeito e objeto. Esta lei universal da ação dar e receber tem as 
seguintes sete características, ou sete princípios: 
 

(1) Correlatividade: Todo ser não somente tem elementos correlativos de sujeito e 
objeto dentro de si mesmo, mas também forma externamente relacionamentos 
correlativos de sujeito e objeto com outros seres. Sem essa correlatividade, nenhum 
ser pode existir ou se desenvolver. 

(2) Intencionalidade e Centralidade: Os elementos correlativos de sujeito e objeto 
sempre possuem um propósito comum e desempenham ação dar e receber centrando 
nesse propósito.  



 143

(3) Ordem e Posição: Todo ser tem sua própria posição de existência na qual mantém 
determinada ordem. 

(4) Harmonia: A ação dar e receber entre sujeito e objeto é esférica e harmoniosa, sem 
qualquer oposição e luta no relacionamento, pois o amor de Deus está sempre 
operando ali. 

(5) Individualidade e Conectividade: Todo ser é um ser de verdade individual e, ao 
mesmo tempo, existe como um ser conectado. Todo ser, enquanto mantém suas 
próprias características inerentes (individualidade), tem também determinados 
relacionamentos com outros seres e interage com eles.  

(6) Uma Natureza Mantenedora de Identidade e uma Natureza Desenvolvedora: Todo 
ser mantém sua própria essência imutável (natureza mantenedora de identidade) por 
toda a sua vida, e ao mesmo tempo, tem aspectos que mudam e se desenvolvem 
(natureza desenvolvedora) enquanto cresce e se desenvolve.  

(7) Movimento Circular: Na ação dar e receber entre sujeito e objeto, o objeto gira 
(revolve) ao redor do sujeito e executa um movimento circular no tempo e espaço. 

 
Pode-se dizer que a lei do universo é a obra do Logos. Logos é lei, mas ao mesmo tempo, 
ele contém razão, baseada no Coração. Assim, por trás do Logos há amor em 
funcionamento. Em outras palavras, quando Deus criou o universo através do Logos, a 
motivação de sua criação era Coração e amor. Portanto, o Rev. Sun Myung Moon declarou 
que no universo não há somente força física, mas também o poder do amor. 
 
Aplicada ao indivíduo humano, a lei do universo se manifesta como moralidade, e aplicada 
à família, se manifesta como ética. Assim, a lei do universo, e as leis de moral e ética estão 
em um relacionamento de correspondência. Uma sociedade é a extensão de uma família. 
Deste modo, a ética social deve ser estabelecida em correspondência com a Forma do Céu. 
 
Quando um ser individual viola a lei do universo, esse ser se torna incapaz de manter sua 
própria existência. De fato, se um dos planetas do sistema solar fosse se desviar de sua 
órbita, não somente esse planeta seria incapaz de manter sua própria existência, mas 
grandes calamidades no sistema solar também aconteceriam. Da mesma forma, em uma 
família e em uma sociedade, se as pessoas violam as leis éticas, isso somente pode dar 
surgimento a destruição e desordem. Deste modo, a fim de ajudar uma sociedade confusa, a 
tarefa mais urgente que deve ser perseguida antes de qualquer outra coisa, é restabelecer 
leis éticas. 
 
Contudo, teorias morais e éticas baseadas nas religiões tradicionais e sistemas de 
pensamento não têm desenvolvido explicações suficientemente lógicas, e por causa disso 
elas não são persuasivas para as pessoas analíticas e racionais dos dias de hoje. Este é o 
motivo pelo qual estas leis são todas negligenciadas atualmente. Em contraste, no 
Pensamento de Unificação fornecemos uma base lógica para que leis morais e éticas 
possam ser fortalecidas com o entendimento que as leis morais e éticas correspondem à lei 
do universo. 
 
Assim, o Pensamento de Unificação é capaz de fornecer uma firme base para a prática de 
moralidade e ética. Este ponto será explicado em detalhes a seguir nos capítulos sobre 
“Axiologia” e “Ética.” 
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Meu ponto para encerrar este capítulo será uma análise, a partir do ponto de vista do 
Pensamento de Unificação, das visões do comunismo referente à lei do universo. O 
comunismo está baseado em uma visão dialética do universo; portanto, ele afirma que os 
fenômenos do movimento, mudança e desenvolvimento no universo ocorrem através da 
contradição, ou da luta de opostos, inerente em todas as coisas. O comunismo também 
reivindica que a fim de que a sociedade humana se desenvolva, luta (i.e., luta de classe) é 
necessária. Sobre este assunto, Lenin escreveu, “A unidade (coincidência, identidade, ação 
igual) de opostos é condicional, temporária, transitória e relativa. A luta de opostos 
mutuamente excludentes é absoluta, tal como desenvolvimento e movimento são 
absolutos.” 52 Lenin foi muito longe para afirmar de forma definitiva que 
“Desenvolvimento é a ‘luta’ de opostos.” 53 
 
O comunismo afirma que as coisas se desenvolvem através da luta de opostos, mas na 
realidade, não podemos encontrar esse fenômeno em nenhum lugar no universo. É somente 
através de harmonia que o universo tem se desenvolvido. Se observarmos o universo, 
podemos encontrar determinados fenômenos, tais como a explosão de uma estrela, o que 
parece destrutivo. Entretanto, este não é um fenômeno destrutivo do universo como um 
todo, mas somente um fenômeno destrutivo limitado. Estes fenômenos não são diferentes 
do que acontece a um ser vivo. Quando as células de um ser vivo se tornam velhas, elas são 
substituídas por células novas. Da mesma forma, quando estrelas ficam velhas, elas 
desaparecem, e novas nascem. 
 
Neste ponto, alguém poderia argumentar que no reino animal, onde o mais forte é predador 
do mais fraco, a teoria da luta de opostos se torna verdadeira. Por exemplo, serpentes 
comem sapos, e gatos comem ratos. O comunismo tenta justificar a teoria de lutas na 
sociedade humana na base dessas observações da natureza. Entretanto, deve ser observado 
que as lutas entre serpentes e sapos, ou entre gatos e ratos, são lutas entre animais de 
espécies diferentes. 
 
Em taxonomia, os seres vivos são divididos em categorias de reino, filo, classe, ordem, 
família, gênero e espécie. No caso de gatos e ratos, gatos estão na ordem de carnívoros, e 
ratos estão na ordem de roedores. Gatos e ratos são diferentes uns dos outros no nível de 
ordem. No caso de serpentes e sapos, as serpentes estão na classe de répteis e sapos estão 
na classe de anfíbios. Serpentes e sapos são diferentes uns dos outros no nível de classe. Em 
outras palavras, quando um animal é predador sobre outro, o animal predador é geralmente 
diferente de sua presa ao menos no nível de espécie. Na natureza, não vemos animais 
pertencentes à mesma espécie lutando até a morte. Um gato come ratos, mas não come 
outros gatos. Uma serpente come sapos, mas não come serpentes da mesma espécie. 
 
Em contraste, os seres humanos que pertencem à mesma espécie (ou seja, Homo sapiens), 
atacam e matam uns aos outros. Portanto, o fato que seres humanos lutam uns com os 
outros não pode ser justificado na base do fenômeno natural que o mais forte é predador 
sobre o mais fraco. 
 

                                                 
52

 V.I. Lenin, “On the Question of Dialectics,” Collected Works, Vol. 38 (Moscow: Progress Publishers, 1976), 358. 
53

 Ibid. 
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Como uma ilustração, vamos considerar o caso da luta entre leões. Quando um novo leão é 
colocado em um grupo de leões, uma luta ocorre entre o novo leão e o líder do grupo. Este 
tipo de luta é destinado a determinar qual leão será o líder ― em outras palavras, é 
destinada a estabelecer ordem. Uma vez que um novo líder é determinado, o leão mais 
fraco se rende ao mais forte e a luta termina. Tal luta é essencialmente diferente das lutas 
nas quais seres humanos matam uns aos outros. Assim, não podemos encontrar qualquer 
fenômeno que justifique lutas na sociedade humana. 
 
É somente porque a humanidade se afastou de Deus, e se tornou autocentrada, que os seres 
humanos passaram a saquear e matar uns aos outros. Deste modo, se a humanidade retorna 
para seu estado original, tais lutas não serão mais vistas na sociedade humana. Além disso, 
se a humanidade não tivesse caído, as pessoas teriam se tornado os regentes de todas as 
coisas, e teriam exercido domínio sobre a natureza através de amor.54 
 
Assim, chegamos à conclusão que, no desenvolvimento do mundo natural a lei da 
contradição, ou a lei da luta dos opostos, nunca está em funcionamento, mas ao invés há a 
lei da harmoniosa ação dar e receber entre correlativos (sujeito e objeto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54

 Se seres humanos aperfeiçoados tem um domínio de amor sobre todas as coisas, mesmo o fenômeno do “mais forte 
sendo predador sobre o mais fraco” no mundo animal desaparecerá. 
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3 
 

Teoria da Natureza Humana Original 
 

 

A Teoria da Natureza Humana Original é um estudo referente à imagem de como teria sido 
os seres humanos originais, se a queda humana não tivesse acontecido. Como afirmado na 
Teoria da Imagem Original e na Ontologia, por todo o longo período da história os seres 
humanos têm lutado para resolver os problemas fundamentais da vida humana e do 
universo. Especialmente hoje, após o colapso do comunismo, surgiu uma nova confusão em 
âmbito mundial. Confrontado com problemas tais como conflitos norte-sul, racismo, 
conflitos religiosos, injustiça, corrupção, a propagação de vários tipos de crime devido ao 
colapso dos valores tradicionais, e as subsequentes lutas e guerras, o mundo está no meio 
de um redemoinho de confusão. Todos estes problemas podem ser classificados como 
“problemas de existência” e “problemas de relacionamento.” Como estes problemas podem 
ser resolvidos? Por toda a história humana houve pessoas que questionaram a realidade dos 
seres humanos, e buscaram por respostas sobre o estado original dos seres humanos, que 
elas acreditavam existir, mesmo que vagamente. Estas pessoas eram religiosos e filósofos. 
Elas insistiram com seriedade sobre a questão, “O que é o ser humano?” e buscaram a 
forma de recuperar a forma de vida original. 
 
Gautama Buda, que nasceu em meados do século V A.C. no castelo Kapilavastu, agora no 
Nepal, passou vários anos de sua vida praticando rígido ascetismo, e finalmente mergulhou 
em profunda meditação. Como resultado, ele percebeu que os seres humanos originalmente 
possuíam o estado Buda, mas que através da ignorância, passaram a estar presos pelos 
desejos mundanos, e caíram em sofrimento. Buda ensinava que a forma para recuperar a 
natureza original é através de uma vida de disciplina espiritual. 
 
Jesus questionou profundamente sobre os problemas da vida humana antes de iniciar seu 
ministério público na idade de trinta anos, e ensinou que os seres humanos são pecadores e 
que todos devem nascer de novo pela crença no Filho de Deus, isto é, o próprio Jesus. Ele 
proclamou ao povo Judeu, “Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.” (Mateus 
4:17). Ele viajou ao redor da Palestina, espalhando seus ensinamentos, mas foi incapaz de 
mover os corações dos políticos e religiosos que estavam no poder e, no fim, ele foi 
crucificado. 
 
Sócrates observou o caos decadente da polis (cidade-estado), e ensinou que o verdadeiro 
caminho da vida humana é amar o verdadeiro conhecimento. Ele encorajava as pessoas a 
“conhecerem a si mesmas,” fazer um esforço para trazer o ser interior à luz. Para Platão, o 
ideal supremo da vida humana é reconhecer a ideia do Bem. Para Aristóteles, razão é o que 
cria uma pessoa humana. Ele disse que a virtude é melhor entendida na vida comunal da 
polis, e que o ser humano é um animal social (ou polis-animal). Filósofos gregos, falando 
de forma geral, defendiam a visão que razão é a essência da natureza humana, e que se a 
razão de uma pessoa pode operar plenamente, essa pessoa se tornará um ser humano ideal. 
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Durante a Idade Média da sociedade ocidental, o cristianismo reinou sobre o espírito 
humano. A visão cristã da natureza humana na época era que os seres humanos são 
pecadores e podem ser salvos somente acreditando em Jesus. Nesta visão, razão era 
considerada como ineficiente. Entretanto, no período moderno correntes de filosofias que 
enfatizam a razão humana novamente vieram a aparecer. 
 
Descartes considerava os seres humanos como sendo seres racionais, e disse que 
conhecimento correto pode ser obtido somente pela razão. Ele cunhou a famosa proposição 
“Cogito, ergo sum” (penso, logo existo). Kant reivindicava que os seres humanos são 
pessoas de caráter que obedecem a voz interior da obrigação moral, ordenada pela razão 
prática, e argumentou que os seres humanos deveriam viver de acordo com sua razão, sem 
sucumbir a quaisquer tentações ou desejos. 
 
Hegel, também considerava os seres humanos como seres racionais. De acordo com ele, a 
história é o processo da auto realização da razão no mundo. Liberdade, a essência da razão, 
devia ser realizada juntamente com o desenvolvimento da história. De acordo com a teoria 
de Hegel, os seres humanos e o mundo deveriam ter se tornado racionais com o 
estabelecimento do estado moderno (i.e., o estado racional). Entretanto, na realidade as 
pessoas ainda permanecem desprovidas de sua natureza humana tal como elas sempre têm 
sido, e o mundo continuou a ser tão irracional como era antes. 
 
Kierkegaard se opunha a tipos extremos de racionalismos tal como os oferecidos por Hegel. 
Kierkegaard não concordava que a humanidade se tornaria cada vez mais racional enquanto 
o mundo progredia, como Hegel tinha reivindicado. Na sociedade atual, como ele disse, os 
seres humanos não são mais do que pessoas comuns, cuja verdadeira natureza tinha sido 
perdida. Deste modo, somente quando uma pessoa esculpe a vida de forma independente 
como um indivíduo, apartada do público, a verdadeira natureza humana dessa pessoa pode 
ser recuperada. Assim, a estrutura conceitual para lidar com pessoas na sociedade atual, que 
perderam sua natureza original, e para buscar restaurar a natureza humana de forma 
independente, foi posteriormente desenvolvida como o pensamento do existencialismo. Isto 
será explicado mais adiante neste capítulo. 
 
Feuerbach, em oposição ao racionalismo de Hegel, considerava o ser humano como um ser 
sensível. De acordo com Feuerbach, o ser humano é uma espécie de ser possuindo razão, 
vontade e coração (amor), que são as essências dessa espécie, mas os seres humanos se 
alienaram das essências da espécie, a objetivaram, e passaram a reverenciá-las como Deus. 
Nesse sentido, ele argumentou que foi perdida a natureza humana. Assim, Feuerbach 
afirmou que os seres humanos devem recuperar sua natureza humana original, e que isto 
somente pode ser feito através da negação da religião. 
 
Partindo da ideia de Hegel de realizar liberdade, Karl Marx clamou pela verdadeira 
liberação dos seres humanos. Na antiga sociedade capitalista da época de Marx, as vidas 
dos trabalhadores eram realmente miseráveis. Eles eram forçados a suportar longas horas 
de trabalho, e recebiam salários que mal podiam sustentar suas vidas. Doenças e crimes 
eram comuns entre os trabalhadores, que estavam desprovidos de sua natureza humana. Em 
contraste, Marx disse que os capitalistas estavam vivendo em grande opulência com a 
exploração e opressão impiedosa dos trabalhadores. Em sua visão, os próprios capitalistas 
também estavam desprovidos de sua própria natureza humana original. 
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Determinado a liberar a humanidade, Marx primeiramente adotou o humanismo de 
Feuerbach como a forma para restaurar a natureza humana; entretanto, mais tarde ele veio a 
compreender que os seres humanos não eram apenas seres-espécies, mas também seres 
sociais, materiais e históricos engajados em atividade produtiva. Isto o levou à visão que a 
essência da humanidade é a liberdade de trabalho; entretanto, na sociedade capitalista, 
trabalhadores eram desprovidos de todos os produtos de seu trabalho, e eles trabalhavam, 
não por sua própria vontade, mas pela vontade dos capitalistas. Exatamente neste ponto 
estava a perda da natureza humana dos trabalhadores, de acordo com Marx. 
 
Assim, Marx concluiu que a fim de liberar os trabalhadores, o que deve ser feito é derrubar 
a sociedade capitalista, na qual os trabalhadores são explorados. Quando essa liberação 
ocorresse, os capitalistas também poderiam recuperar sua própria natureza humana, Marx 
pensava. Além disso, baseado na visão materialista, Marx concluiu que a consciência 
humana é determinada pelas relações de produção, as quais são a base da sociedade, e que o 
sistema econômico capitalista deve ser mudado violentamente pela força. Não obstante, os 
países comunistas, nos quais revoluções ocorreram de acordo com a teoria de Marx, se 
tornaram sociedades ditatoriais onde a liberdade é suprimida, e a natureza humana é violada 
e negligenciada. Essas são as sociedades nas quais as pessoas têm cada vez mais perdido 
sua natureza original. Isto implica que Marx cometeu um grande erro em seu entendimento 
da causa, e em seu método de resolver o problema da alienação humana. 
 
Entretanto, a alienação humana não é o problema somente da sociedade comunista. Na 
sociedade capitalista também, individualismo e materialismo são galopantes, e uma forma 
de pensamento autocentrado ― no qual as pessoas pensam que são permitidas fazer 
qualquer coisa que queiram ― que se tornou difundido. Como resultado, na sociedade 
capitalista a natureza humana também está cada vez mais perdida. 
 
Max Scheler (1874-1928), que considerava a antropologia como sendo a base de todos os 
estudos, classificou os seres humanos em três categorias em sua Perspectiva Filosófica: a 
pessoa intelectual (Homo sapiens), o trabalhador que utiliza símbolos e ferramentas (Homo 
faber), e a pessoa religiosa (Homo religiosus). Também houve outras visões sobre o ser 
humano defendidas por outros pensadores: o homem econômico (Homo economicus), o 
homem liberal (Homo liberalis), o homem nacional (Homo nationalis), e assim por diante. 
Entretanto, nenhuma destas visões do ser humano tocou na essência do ser humano. 
 
Desta forma, por toda a história humana inúmeras pessoas religiosas e filósofos tentaram 
encontrar respostas para as questões sobre o que é o ser humano, e o que é a vida humana. 
Contudo, seus esforços nunca foram completamente bem sucedidos. Portanto, muitas 
pessoas que se esforçaram diligentemente para viver de forma correta, mas que ainda não 
encontraram o significado da vida humana, se tornam pessimistas. No oriente, por exemplo, 
jovens sinceros como Yoon Shim-dok da Coreia e Misao Fujimura do Japão estão entre 
essas pessoas que tragicamente, se tornaram tão desesperadas a ponto de cometer suicídio. 
 
Uma pessoa que dedicou sua vida inteira para prover soluções fundamentais para essas 
questões não resolvidas na história da humanidade é o Rev. Sun Myung Moon, cujo 
pensamento está contido neste livro. Ele tem proclamado, como está revelado no Princípio 
Divino, que os seres humanos são originalmente filhos de Deus, embora tenham perdido 
sua natureza original, e se tornado miseráveis.  
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Os seres humanos foram criados à imagem de Deus, mas devido à queda dos primeiros 
antepassados humanos, eles se tornaram separados de Deus. Entretanto, eles podem 
restaurar sua natureza original vivendo de acordo com a Palavra de Deus, passando assim a 
receber o amor de Deus. Neste capítulo, os problemas da queda humana e a forma para 
restaurar a natureza humana original não serão discutidos (estes tópicos são tratados na 
Queda Humana e no Princípio de Restauração do Princípio Divino); nosso foco estará na 
descrição da própria natureza humana original.  
 
A partir do ponto de vista original, cada ser humano existe como um ser com Imagem 
Divina, o que significa que nos assemelhamos à Imagem de Deus, e como um ser com 
Caráter Divino, o que significa que encarnamos o caráter de Deus. Também somos seres 
ocupando determinada posição, o que significa que assumimos posições tomando por base 
o relacionamento sujeito-objeto na Imagem Original. Cada uma destas características será 
discutida na sequência. 
 
I. Um Ser com Imagem Divina 
 
Na Imagem Original (Deus), há a Imagem Universal, a qual consiste de Sungsang e 
Hyungsang, e Yang e Yin, e a Imagem Individual. Assemelhando-se a Imagem Original, 
um ser humano possui a imagem universal de Sungsang e Hyungsang, e yang e yin, e 
também uma imagem individual. Tal ser é chamado um “ser com Imagem Divina.” 
Primeiramente, examinaremos o aspecto de Sungsang e Hyungsang. 
 
A. Um Ser Unido de Sungsang e Hyungsang 
 
A semelhança de um ser humano com o Sungsang e Hyungsang de Deus significa que um 
ser humano é um ser dual de mente e corpo, ou seja, um ser unido de Sungsang e 
Hyungsang. Há quatro tipos de Sungsang e Hyungsang em um ser humano. Primeiramente, 
cada pessoa é uma integração do universo, ou a encapsulação de todos os elementos do 
universo. Assim, toda pessoa tem todos os elementos Sungsang de animais, plantas e 
minerais, em seu próprio Sungsang, e todos os elementos Hyungsang de animais, plantas e 
minerais em seu próprio Hyungsang. Em segundo, cada pessoa é um ser dual de ser 
espiritual e ser físico. Terceiro, cada pessoa é um ser unido de mente e corpo. Finalmente, 
cada pessoa é um ser com uma mente dual consistindo da união de mente espiritual e mente 
física. 
 
Agora, quando consideramos um ser humano a partir da perspectiva de ter perdido a 
natureza humana original, o relacionamento entre a mente espiritual e a mente física (o 
quarto tipo de Sungsang e Hyungsang mencionado acima) é especialmente importante. 
Assim, um “ser unido de Sungsang e Hyungsang” se refere a um “ser unido de mente 
espiritual e mente física.” Eu posso explicar o relacionamento entre mente espiritual e 
mente física como aquele entre Sungsang e Hyungsang, a despeito do fato que ambas 
mente espiritual e mente física pertencem à mente. A razão é que a mente espiritual é a 
mente do ser espiritual (Sungsang) e a mente física é a mente do ser físico (Hyungsang), e, 
portanto, o relacionamento entre a mente espiritual e a mente física é o mesmo como o 
relacionamento entre o ser espiritual e o ser físico. A seguir, vamos considerar as funções 
da mente espiritual e da mente física. A função da mente espiritual é nos orientar na busca 
de uma vida de verdade, bem, beleza e amor, ou seja, uma vida de valor.  
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Amor é a origem da vida e ao mesmo tempo a base para a verdade, bem e beleza. Portanto, 
uma vida de verdade, bem e beleza centrada no amor é uma vida de valor. Uma vida de 
valor inclui o aspecto de perseguir a própria alegria pela busca de valores para si mesmo; 
não obstante, o aspecto mais essencial de uma vida de valor é o esforço para agradar os 
outros através da realização dos valores. Portanto, uma vida de valor é uma vida de amor, 
de viver para o benefício dos outros, ou seja, uma vida de amor na qual uma pessoa vive 
para o benefício da família, tribo, nação, humanidade, e definitivamente para Deus. Em 
contraste, a função da mente física é nos orientar na busca de uma vida de alimentação, 
vestuário, habitação e sexo, ou seja, uma vida material. Vida material é uma vida centrada 
no indivíduo. 
 
Na ordem original das coisas, a mente espiritual e a mente física existem no relacionamento 
de sujeito e objeto, sendo que o ser espiritual é sujeito e o ser físico é objeto. Deste modo, a 
mente física deve ser subserviente à mente espiritual. A união da mente espiritual e da 
mente física constitui a “mente humana.” A mente humana na qual a mente espiritual 
funciona como sujeito e a mente física como objeto é chamada “mente original.” Que a 
mente física obedece à mente espiritual significa que uma vida de valores (ou seja, uma 
vida de perseguir e realizar valores) deve receber prioridade, e uma vida material (uma vida 
de perseguir satisfação material) deve ser secundária. Isto significa que uma vida de 
verdade, bem, beleza e amor é o propósito ou objetivo definitivo, e uma vida de 
alimentação, vestuário, abrigo e sexo serve como meio para alcançar esse objetivo. Uma 
vez que a mente física obedece à mente espiritual e cumpre sua função adequada, o ser 
espiritual e o ser físico podem ressoar um com o outro. Este é o estado no qual o caráter 
humano é aperfeiçoado. Esta é a forma na qual seres humanos deveriam originalmente ter 
vivido. 
 
Entretanto, devido à queda humana os seres humanos falharam em realizar o 
relacionamento original entre a mente espiritual e a mente física. Como resultado, a mente 
física, que deveria ter funcionado em uma posição subserviente, se colocou ao invés na 
posição de sujeito; e a mente espiritual, que deveria ter estado na posição de sujeito, se 
colocou em uma posição de objeto. Como resultado, uma vida de alimentação, vestuário, 
abrigo e sexo se tornou o objetivo primário das pessoas, enquanto uma vida de verdade, 
bem, beleza e amor se tornou nada mais do que um meio para esse objetivo.  
 
Amor pelos outros e ações de verdade, bem e beleza vieram a ser conduzidos para o 
propósito de ganhar riqueza e obter posição. Isto não significa que não há nenhum valor no 
mundo decaído: valores existem, mas em muitos casos estes valores têm significado apenas 
no contexto de uma vida material autocentrada. A razão para isto é que a mente física se 
tornou o sujeito, e a mente espiritual se tornou o objeto. 
 
Assim, na vida real dos seres humanos o relacionamento original entre a mente espiritual e 
a mente física foi invertido. Portanto, a fim de recuperar o estado original da vida humana, 
este relacionamento deve ser recuperado para seu estado original. Esta é a razão pela qual 
os seres humanos devem necessariamente conduzir uma vida de disciplina espiritual, e o 
motivo pelo qual, por toda a história, as várias religiões do mundo têm ensinado e 
encorajado as pessoas a obterem vitória em suas batalhas contra si mesmas. 
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Confúcio, por exemplo, falou sobre um “retorno à observância dos ritos através da 
superação do ser.” Jesus disse, “Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, 
tome sobre si a sua cruz, e siga-me; Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, 
e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.” (Mateus 16:24-25), e “Nem só de 
pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.” (Mateus 4:4). A fim 
de alcançar a vitória sobre si mesmas, as pessoas frequentemente têm escolhido uma forma 
de vida monástica, a qual inclui práticas como ascetismo, jejum e vigílias. 
 
Assim, unidade entre mente espiritual e mente física se refere à uma forma de vida na qual 
uma pessoa coloca prioridade em viver uma vida de verdade, bem e beleza, e torna 
secundária a vida de alimentação, vestuário e abrigo, através de tornar a mente física 
subserviente à mente espiritual. Entretanto, devido à queda, os seres humanos têm 
conduzido uma vida material autocentrada na qual sua mente física domina sua mente 
espiritual, e é a partir disto que todas as dores, sofrimento e infelicidade dos seres humanos 
vêm a existir. 
 
A mente original, na qual mente espiritual e mente física estão unidas através da ação dar e 
receber, se assemelha à base de quatro posições interna no Sungsang de Deus. A principal 
função da mente original é nos orientar a viver uma vida de amor, perseguindo os valores 
de verdade, bem e beleza baseada na mente espiritual. Assim, o ser humano pode ser 
caracterizado, de forma fundamental, como Homo amans, ou uma pessoa que ama. Uma 
vida de valor se refere à uma vida verdadeira, uma vida moral e ética, e uma vida artística. 
A função secundária da mente original é nos orientar a viver uma vida de alimentação, 
vestuário e abrigo, ou seja, uma vida material, baseada na mente física. 
 
B. Um Ser Harmonioso de Yang e Yin 
 
Yang e yin na Teoria da Natureza Humana Original se referem a um esposo e uma esposa 
como um ser substancial yang e um ser substancial yin, respectivamente. Os problemas de 
como um esposo e uma esposa deveriam viver e o que uma família deveria ser tem sido 
questões importantes desde tempos antigos. Animais, plantas e minerais existem e se 
multiplicam através da união entre yang e yin. Contudo, considerar a união entre yang e yin 
nos seres humanos, ou seja, a união entre esposo e esposa, simplesmente como uma união 
física seria equivalente a considerá-la simplesmente como uma união biológica. Atualmente 
em países avançados, homens e mulheres facilmente se casam e facilmente se divorciam; 
como resultado, a sacralidade e o caráter eterno do casamento estão sendo perdidos. Esta 
não é a forma original para o relacionamento de esposo e esposa. 
 
Nenhuma resposta satisfatória ainda foi dada para questões como porque um homem e uma 
mulher existem ou para que propósito eles se casam. Assim, as pessoas muitas vezes 
preferem não se casar. Para estes problemas, o Pensamento de Unificação oferece soluções 
claras. 
 
Primeiro, um esposo e uma esposa individualmente, de forma original, representa uma das 
características duais de Deus de Yang e Yin; deste modo, sua união conjugal significa a 
manifestação de Deus. Quando um esposo e uma esposa se amam horizontalmente, 
centrando em Deus, Seu amor vertical habitará entre eles, e vida é criada através da 
multiplicação do amor. 
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Segundo, a união de um esposo e uma esposa representa o estágio final da criação de Deus 
do universo; portanto, a unidade de esposo e esposa significa a conclusão da criação do 
universo. Se Adão e Eva não tivessem caído e se afastado de Deus, a criação do universo 
teria sido concluída na ocasião de sua perfeição. Entretanto, sendo que Adão e Eva não se 
aperfeiçoaram, a criação do universo nunca foi concluída. Por essa razão, Deus esteve 
conduzindo a providência de recriação. Recriar os seres humanos decaídos significa 
conduzi-los a se tornarem indivíduos aperfeiçoados, e depois se tornarem esposo e esposa 
formando casais aperfeiçoados. Os seres humanos foram criados para serem os regentes de 
todas as coisas, mas nem um homem sozinho e nem uma mulher sozinha pode se tornar um 
regente. Somente estando aperfeiçoados como casal, isto é, como esposo e esposa, eles 
podem se tornar os regentes de todas as coisas. Somente então a criação do universo será 
concluída. 
 
Terceiro, sendo que tanto esposo como esposa, originalmente, representa de forma 
individual uma metade da humanidade, sua união significa a unidade de toda a 
humanidade. Para explicar melhor, o esposo representa todos os homens da humanidade, e 
a esposa representa todas as mulheres da humanidade. A população do mundo atual é cerca 
de seis bilhões de pessoas. Portanto, esposo e esposa possuem o valor de representar cerca 
de três bilhões de pessoas. 
 
Quarto, cada um de esposo e esposa, originalmente, representa metade da família; portanto, 
a união deles significa a perfeição da família. O esposo representa todos os homens e a 
esposa representa todas as mulheres da família. A partir dessa perspectiva, quando esposo e 
esposa se amam significa a manifestação de Deus em sua família, a conclusão do universo, 
a unidade da humanidade e a perfeição da família. Podemos ver que a união de esposo e 
esposa é, de fato, uma união sagrada e preciosa.55 
 
A harmonia de esposo e esposa é realizada através da formação da base de quatro posições 
familiar. A formação da base de quatro posições familiar se refere à conclusão da segunda 
bênção dada aos seres humanos por Deus quando Ele os criou. Isto é alcançado quando 
esposo e esposa, que aperfeiçoaram suas personalidades, centrando em Deus, estabelecem 
um padrão correlativo e se engajam em ação dar e receber de amor e beleza.  
 
A unidade do esposo e esposa se assemelha à harmonia de sujeito e objeto dentro da 
Imagem Original; em outras palavras, ela se assemelha à base de quatro posições 
mantenedora de identidade na Imagem Original, enquanto a multiplicação de filhos por 
esposo e esposa se assemelha à criação de Deus dos seres humanos; em outras palavras, isto 
se assemelha à base de quatro posições desenvolvedora na Imagem Original. Através destas 
realizações, esposo e esposa realizam harmonia, enquanto vivem de acordo com sua mente 
original. 
 
                                                 
55

 O Rev. Sun Myung Moon tem afirmado esta ideia como segue: “Para um homem, sua esposa representa mãe, irmãs 
mais velhas, irmãs mais jovens, e de fato, todas as mulheres do mundo. Amar uma esposa que tem esse valor significa 
amar todas as raças da humanidade, todas as mulheres, e mãe, a irmã mais velha e a irmã mais jovem no lar. Deste modo, 
a família é o centro de ‘treinamento básico’ que educa as pessoas sobre amor humano. Portanto, ser confiável e viver uma 
vida feliz em uma família significa viver uma vida feliz como o centro do universo e estar situado no centro do amor feliz. 
Não há nada significativo sem amor. Da mesma forma, para uma mulher, seu esposo representa pai, irmãos mais velhos, 
irmãos mais jovens, e todos os homens na terra. Este é nosso ideal da família.” A Vontade de Deus e o Mundo (Livro 
digital disponível no unificacionista.com). 
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Quando uma pessoa vive completamente de acordo com a mente original, ela se assemelha 
à base de quatro posições interna na Imagem Original, e quando ele ou ela vive em 
completa harmonia com outra pessoa, eles se assemelham à base de quatro posições externa 
na Imagem Original. Quando um homem e uma mulher crescem e amadurecem como 
pessoas de caráter, se assemelhando à Imagem Original, e então se casam e executam ação 
dar e receber de amor, centrando no propósito de criação, o amor de Deus habitará com 
eles. Assim, uma família é o lugar onde o amor horizontal de esposo e esposa e o amor 
vertical de Deus estão completamente unidos. Quando essas famílias, que estão baseadas no 
amor de Deus, convergem para formar uma sociedade, então uma nação, e então um 
mundo, este será o Reino do Céu na terra, um mundo no qual o ideal de criação de Deus 
tenha sido cumprido. 
 
O mundo no qual o ideal de criação de Deus é realizado é um mundo de amor que teria sido 
realizado através da ordem original. Neste ponto, permita-me explicar sobre ordem e amor. 
Um ser humano é uma miniatura do universo, mas isso também é a família. Mais 
especificamente, um ser humano é uma miniatura do universo visto a partir do ponto de 
vista dos elementos constituintes; em outras palavras, um ser humano é a integração de 
todos os elementos do universo. Por outro lado, uma família é uma miniatura do universo, 
visto a partir do ponto de vista da ordem. 
 
Dizer que a família é uma miniatura do universo em termos de ordem significa dizer que tal 
como há ordem vertical e horizontal no universo, assim também há ordem vertical e 
horizontal em uma família, apenas em um formato mais compacto. Ordem vertical em uma 
família se refere às posições ordenadas de avôs, pais, filhos, netos, e assim por diante, e 
ordem horizontal em uma família se refere às posições ordenadas de esposo e esposa, e 
irmãos e irmãs. Amor é realizado através dessa ordem. Assim, há um amor vertical e um 
amor horizontal. Amor vertical se refere ao fluxo descendente de amor a partir dos pais na 
direção dos filhos, e o amor ascendente a partir dos filhos na direção de seus pais. Amor 
horizontal se refere ao amor entre esposo e esposa, e o amor entre irmãos e irmãs. 
 
Baseada nestas formas de amor, a ética familiar, que é a base para os valores verticais e os 
valores horizontais, pode ser realizada. Valor vertical se refere à afeição de pais por seus 
filhos, e a piedade filial dos filhos por seus pais. Valor horizontal se refere à harmonia entre 
esposo e esposa, e amizade entre irmãos e irmãs. Assim, ética é a norma de comportamento 
que deve ser observada por cada membro da família. (Os detalhes serão discutidos mais 
tarde na Teoria da Ética.) Estendendo a ética familiar para uma sociedade, uma empresa, ou 
uma escola, a ética social, a ética empresarial e a ética escolar podem ser estabelecidas. 
Amor pelo próximo, amor pela nação, amor pelo inimigo, o movimento de conservação, e 
assim por diante, tudo estará baseado na ética familiar.  
 
Em suma, se fôssemos descrever um ser humano original em uma única expressão, seria a 
de uma pessoa de amor (Homo amans). Entretanto, devido à queda, Adão e Eva falharam 
em aperfeiçoar suas personalidades. Assim, eles não puderam se tornar o esposo e esposa 
que deveriam originalmente se tornar. Eles não puderam se tornar unidos, centrando no 
amor de Deus, e assim eles perderam Deus. Assim, até hoje, a criação do universo 
permaneceu inacabada. 
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Atualmente, problemas familiares e problemas sociais abundam em toda parte. A causa de 
todos estes problemas é devido ao fato que esposo e esposa não têm um relacionamento 
apropriado. Este é o motivo pelo qual as famílias estão se rompendo, as sociedades estão 
em desordem, as nações se tornaram confusas e o mundo está caótico. Portanto, que esposo 
e esposa se harmonizem e se unam através do amor conjugal é um pré-requisito 
indispensável para a unidade mundial. Falando de forma sucinta, a união harmoniosa de 
esposo e esposa é a chave para resolver problemas sociais e mundiais. 
 
C. Um Ser de Individualidade 
 
Ao criar o universo, Deus primeiramente visualizou a imagem de um ser humano 
aperfeiçoado, e então, com essa imagem como padrão, Ele criou todas as coisas como 
objetos substanciais. Deste modo, todas as coisas são seres individuais que se assemelham 
simbolicamente com a Imagem Original de Deus, o ser causal, enquanto os seres humanos 
são seres individuais que se assemelham diretamente com a Imagem Original. Um ser 
individual se refere a um ser de verdade individual que se assemelha à imagem individual 
na Imagem Original. 
 
Um ser de verdade individual se refere a um ser individual que tem a imagem universal e a 
imagem individual. Quando enfatizamos a individualidade do ser de verdade individual, 
chamamos de “ser de individualidade.” A imagem individual de um ser humano é, ao 
contrário do caso de animais e plantas, peculiar para cada pessoa individual. Esta é a razão 
pela qual as faces e características de seres humanos são claramente distinguíveis umas das 
outras. Assim, no caso de animais e plantas, a imagem individual difere de acordo com 
cada espécie, enquanto no caso de seres humanos, a imagem individual difere de acordo 
com cada pessoa individual. Deus dotou cada ser humano com essa imagem individual 
particular para que Ele pudesse obter um estímulo único de alegria. Portanto, um ser 
humano é um ser de supremo valor que dá suprema alegria a Deus através de sua 
individualidade única. Esta imagem individual é outro aspecto da natureza humana original, 
e é manifestado como características humanas únicas em três aspectos como segue. 
 
A primeira manifestação da individualidade humana é a singularidade na aparência de uma 
pessoa; apesar de existirem mais de seis bilhões de pessoas no mundo, não há dois 
indivíduos que tenham exatamente a mesma face. A segunda manifestação está no 
comportamento, que é diferente de pessoa para pessoa. Se consideramos aparência como a 
única característica específica do Hyungsang, então o comportamento pode ser considerado 
como a única característica específica do Sungsang, porque comportamento é uma 
manifestação direta da mente. A terceira manifestação é a atividade criativa. Não somente 
atividade artística, mas qualquer atividade na qual a criatividade de uma pessoa seja 
expressa está incluída no conceito de criação. Esta expressão criativa será diferente de 
pessoa para pessoa. Neste sentido, se uma pessoa vive um dia em sua plenitude, 
expressando sua criatividade em tudo o que faz, as pegadas desse dia se tornam uma obra 
de arte. Além disso, as pegadas de um curso inteiro de vida se tornam uma vida como obra 
de arte. 
 
Assim, Deus sente satisfação quando olha para a face, comportamento e atividade criativa 
de cada ser humano com natureza humana original.  
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Dizer que Deus se torna satisfeito ao olhar para cada ser humano significa que ele ou ela 
retorna beleza única a Deus através de sua aparência, comportamento e atividade criativa. 
Essa é a beleza da individualidade de uma pessoa, que inclui a beleza da aparência, a beleza 
do comportamento e a beleza da atividade criativa. 
 
Quando pais olham para seus filhos, eles percebem cada filho com seu caráter como tão 
belo e encantador, sendo que os filhos são as manifestações de seus pais. Da mesma forma, 
quando Deus olha para os seres humanos, Ele sente que a aparência, comportamento e 
atividade criativa de cada ser humano são tão belos e encantadores, e Ele fica satisfeito. A 
individualidade humana se origina de Deus, ou seja, é dada por Deus; portanto, é muito 
preciosa. Este é o motivo pelo qual devemos prestar a mais elevada consideração às 
pessoas, e oferecer nosso maior respeito à sua individualidade.  
 
Por causa da queda humana, as individualidades humanas têm sido amplamente esmagadas 
ou ignoradas, e os direitos humanos têm sido espezinhados, até hoje. Isto tem sido 
especialmente verdadeiro em sociedades ditatoriais. O exemplo supremo disto é a 
sociedade sob o regime comunista. A razão para isto é que o comunismo denigre a 
individualidade humana, considerando-a não mais do que um produto do ambiente ― um 
ponto de vista derivado do materialismo. Em contraste, o humanismo coloca ênfase na 
importância da individualidade humana. Entretanto, o humanismo não teve nenhuma 
resposta filosófica a respeito do porque a individualidade humana deve ser respeitada; 
portanto, o humanismo não pôde lidar com o comunismo, que é uma filosofia influente. 
 
A este respeito, o Pensamento de Unificação oferece uma base teológica e filosófica clara e 
muito necessária. Vista a partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, a 
individualidade humana nem é algo acidental e nem um produto do ambiente; ao invés, é 
derivada a partir da Imagem Individual de Deus. Em outras palavras, é algo que vem a 
partir de Deus e, portanto, é muito preciosa.  
 
II. Um Ser com Caráter Divino 
 
O ser humano se assemelha ao Caráter Divino de Deus. O Caráter Divino de Deus inclui 
onisciência, onipotência, coração (amor), onipresença, vida, verdade, bem, beleza, justiça, 
logos, criatividade, e assim por diante. Entre estes, as três características mais 
representativas serão discutidas aqui, pois elas são especialmente importantes para a 
solução de problemas reais. Estas características são coração, logos e criatividade. Assim, o 
ser humano que se assemelha a estas três Características Divinas é um ser de coração, logos 
e criatividade. Isto será explicado na seção seguinte. 
 
A. Um Ser de Coração 
 
Como explicado na Teoria da Imagem Original, Coração (Shimjung) é o “impulso 
emocional de buscar alegria através de amar.” Ele é a “fonte de amor,” o “impulso 
emocional que não pode evitar amar,” e o âmago da Imagem Original. Assim, Coração é o 
âmago de Sungsang, e portanto o núcleo da personalidade de Deus. Jesus disse, “Sede vós 
pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:48). Em outras 
palavras, Jesus ensinava que os seres humanos deviam refletir a personalidade de Deus 
centrados no Coração de Deus. 
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Nos seres humanos também, o coração é o núcleo da personalidade. Deste modo, a 
perfeição da personalidade de uma pessoa se torna possível somente quando ela 
experimenta o Coração de Deus. Uma pessoa que tenha aperfeiçoado seu caráter 
experimentando o Coração de Deus é, de fato, um ser de coração. 
 
Quando as pessoas experimentam continuamente o Coração de Deus, elas certamente 
herdarão de forma completa o Coração de Deus. Tais pessoas naturalmente passarão a 
sentir de forma amorosa todos e todas as coisas. Não fazer isso faria o coração sentir muita 
dor. Pessoas decaídas dificilmente amam outras pessoas, mas uma vez que elas se tornam 
unidade com o Coração de Deus, a vida delas como um todo é transformada em uma vida 
de amor. Além disso, se amor está presente, aqueles que têm muitas posses não podem 
evitar de querer compartilhar com aqueles que têm menos. Isto é porque amor não é 
autocentrado. Consequentemente, a distância entre ricos e pobres, ou seja, a exploração do 
mundo, naturalmente desaparecerá. Tal fenômeno se manifesta devido à função de 
equalização do amor. Dizer que os seres humanos são seres de coração significa que eles 
vivem uma vida de amor. Portanto, pode-se concluir que o ser humano é Homo amans, uma 
pessoa amorosa, ou uma pessoa de amor. 
 
Coração é o núcleo da personalidade humana. Portanto, o fato que os seres humanos são 
seres de coração significa que eles são seres de personalidade. A mente espiritual e mente 
física de tal pessoa se engajam em harmoniosa ação dar e receber centrando no coração, e 
suas faculdades de intelecto, emoção e vontade estão todas igualmente desenvolvidas de 
uma forma equilibrada, centrando no coração. 
 
Em uma pessoa decaída, o funcionamento da mente espiritual é frequentemente muito fraco 
e está dominado pelo funcionamento da mente física. Além disso, em muitos casos uma 
pessoa pode ter uma faculdade bem desenvolvida da razão (capacidade intelectual) mas não 
tem maturidade emocional, ou suficiente força de vontade para fazer o que é bom ou certo. 
Por outro lado, uma vez que uma pessoa é capaz de herdar o Coração de Deus e se torna um 
ser de coração, então o intelecto, emoção e vontade dessa pessoa podem se desenvolver de 
uma forma bem equilibrada, e sua mente espiritual terá o poder de assumir domínio sobre 
sua mente física, e então elas podem adequadamente se engajar em harmoniosa ação dar e 
receber. 
 
Além disso, como o núcleo do Sungsang, coração é a força motriz que estimula ou 
potencializa as faculdades de intelecto, emoção e vontade a buscarem os valores de 
verdade, beleza e bem, respectivamente. Intelecto é a faculdade da cognição, e persegue o 
valor da verdade; emoção é a faculdade para sentir alegria, raiva, tristeza, felicidade, e 
assim por diante, e persegue o valor da beleza; e vontade é a faculdade para determinar a 
mente de uma pessoa, e persegue os valores do bem.  
 
Originalmente, todas as três faculdades deveriam funcionar com o coração como sua 
motivação primária. Quando se persegue verdade através da atividade intelectual, o 
resultado será o conhecimento da ciência, filosofia e assim por diante. Quando se persegue 
beleza através da atividade emocional, o resultado será arte. Quando se persegue o bem 
através da atividade volitiva, o resultado será moralidade, ética, e assim por diante. 
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Política, economia, lei, mídia, esporte, etc. também são os resultados de atividades 
intelectuais, emocionais e volitivas. Deste modo, o coração se torna a força diretiva por trás 
de todas as atividades culturais baseadas no intelecto, emoção e vontade. Particularmente, 
ele se torna a força motriz de atividades artísticas. A totalidade destas atividades 
intelectuais, emocionais e volitivas é cultura. No mundo original, pessoas de coração 
(pessoas de amor) desempenham o papel principal em atividades culturais. Isto está 
ilustrado na fig. 3.1. 
 

 
 

Fig. 3.1. O Relacionamento entre Mente, Valor e Cultura, centrado no Coração 
 
Desta forma, coração é a força motriz por trás de todas as atividades culturais. Portanto, a 
cultura que os seres humanos originalmente deveriam ter realizado seria uma cultura do 
coração. Coração é a essência daquilo que uma verdadeira cultura deveria ser. A cultura do 
coração, o que Deus originalmente pretendia realizar através de Adão, teria sido a “cultura 
Adão.” Entretanto, devido à queda de Adão, uma cultura do coração não foi realizada; ao 
invés, até hoje culturas baseadas na auto centralização, ou culturas nas quais o intelecto, 
emoção e vontade estão separados um do outro, foram estabelecidas. 
 
Por exemplo, em atividades econômicas, em muitos casos, fazer dinheiro, até hoje, tem sido 
considerado o supremo propósito. Entretanto, no mundo original, se alguém fosse vive em 
abundância isolada enquanto outros vivessem na pobreza, essa pessoa nunca poderia viver 
confortavelmente, mas se sentiria golpeada pela culpa em seu coração. Assim, aqueles que 
ganharam uma grande quantia de dinheiro naturalmente iriam querer compartilhar com seus 
próximos ou com a sociedade. Em outras palavras, as pessoas sentiriam como se estivessem 
realizando o amor de Deus através de suas atividades econômicas. Não somente na 
economia, mas também em outras áreas, as pessoas iriam querer realizar o amor de Deus. 
Assim, a cultura do coração, ou cultura do amor, certamente seria estabelecida, na qual 
atividades intelectuais, emocionais e volitivas estariam unidas, centrando no amor. Assim, 
uma cultura do amor é uma cultura unificada.  
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Até o momento, a humanidade tem tentado de muitas maneiras diferentes, realizar a cultura 
verdadeira, mas todas as tentativas terminaram em fracasso. A realidade que, na história 
humana várias culturas surgiram e declinaram, ilustra este fato. A razão para isto é que as 
pessoas não entendem como é uma verdadeira cultura. A Grande Revolução Cultural 
Proletária na China é um exemplo. Os líderes dessa revolução tentaram edificar uma cultura 
baseada no trabalho, de acordo com a dialética materialista, mas seus esforços resultaram 
somente na opressão da natureza humana e no atraso da modernização. A verdadeira 
cultura é uma cultura centrada no coração. A Nova Revolução Cultural defendida pelo Rev. 
Sun Myung Moon se concentra exatamente no estabelecimento da cultura do coração.  
 
Neste ponto, pode ser oportuno uma reflexão sobre os conceitos de cultura e civilização. A 
soma total dos resultados das atividades intelectuais, emocionais e volitivas, quando 
considerados a partir de seus aspectos materiais ou externos, é chamada, “civilização”; e 
quando esses resultados são considerados a partir de seus aspectos espirituais ou internos 
(especialmente na religião, arte, e assim por diante), eles são chamados “cultura.” 
Entretanto, sendo que é difícil distinguir claramente o aspecto espiritual do aspecto 
material, estes dois termos são geralmente utilizados com o mesmo significado. Portanto, 
no Pensamento de Unificação também, cultura e civilização são frequentemente usados 
como sinônimos.  
 
B. Um Ser de Logos 
 
Como explicado na Teoria da Imagem Original, dentro da Imagem Original, Logos se 
refere a um produto ou um novo ser aparecendo através da ação dar e receber interna, 
centrando no propósito de criação. Aqui, o propósito de criação está baseado no Coração; 
portanto, Logos está baseado no Coração. 
 
O universo foi criado através do Logos e executa seus movimentos de acordo com o Logos; 
em outras palavras, o universo está apoiado pelo Logos. Seres humanos também foram 
criados através do Logos, e suas vidas devem estar de pleno acordo com o Logos. Assim, o 
ser humano é um ser de logos.  
 
Logos veio a existir dentro do Sungsang da Imagem Original através da ação dar e receber 
entre o Sungsang Interno e Hyungsang Interno, centrado no propósito. Sendo que “razão” 
desempenha particularmente um papel importante no Sungsang Interno, e “lei” desempenha 
um papel igualmente importante no Hyungsang Interno, Logos é referenciado como “razão-
lei,” a unidade de razão e lei. Assim, um ser humano, como um ser de logos, é um ser de 
razão-lei. Sendo que a característica específica da razão é liberdade e a característica 
específica da lei é necessidade, um ser de logos se refere a um ser no qual liberdade e 
necessidade estão unidas. Isto significa que os seres humanos são tanto seres normativos, 
vivendo de acordo com leis (ou normas), como também seres racionais, se comportando de 
acordo com seu livre arbítrio. 
 
É comumente defendido nos dias atuais que, sendo que os seres humanos são livres, eles 
não deveriam ser restringidos por quaisquer leis ou normas. Entretanto, verdadeiro 
liberdade consiste em obedecer determinadas leis ― ou, mais precisamente ― observar 
com disposição determinadas leis.  
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As pessoas podem pensar que “liberdade” permite que elas ignorem as leis, mas isto se 
torna licença, ao invés de liberdade, e resulta em nada mais do que caos e destruição. Por 
exemplo, um trem, enquanto permanece em seus trilhos, pode correr rapidamente ou se 
mover lentamente, ir para frente ou se mover para trás. Entretanto, se ele deixa os trilhos, 
não se moverá de forma nenhuma. Em outras palavras, o trem somente tem liberdade na 
medida que permanece nos trilhos. Se ele descarrila, se destruirá e poderá causar danos para 
pessoas e bens. 
 
Da mesma maneira, as pessoas podem desfrutar genuína liberdade na medida que vivem de 
acordo com determinadas normas (morais e éticas). Confúcio disse nos Analetos, “Aos 
setenta eu segui o desejo do meu coração sem pisar fora da linha.” 56 Ele queria dizer que 
na idade de setenta anos ele era capaz de se tornar um ser aperfeiçoado de logos, no qual 
livre arbítrio e lei estão unidos. 
 
Sendo que os seres humanos são seres de logos, sua natureza original é seguir a lei. A lei 
que eles devem seguir é a mesma lei que opera por todo o universo; especificamente, é a 
ação dar e receber. Quando Logos foi formado na Imagem Original, foi motivado pelo 
Coração, que é a raiz do amor. Portanto, originalmente a lei do universo é motivada pelo 
Coração, e o propósito da lei é a realização do amor. 
 
Como mencionado em Ontologia, uma família é uma miniaturização do sistema ordenado 
do cosmos. Portanto, tal como o universo exibe ordem vertical e horizontal, assim também, 
a família é, da mesma forma, dotada com ordem vertical e horizontal. As normas (valores) 
que correspondem a estas duas dimensões de ordem são a norma vertical e a norma 
horizontal. A norma vertical na família é a norma para o relacionamento entre pais e filhos. 
A norma horizontal na família é a norma para os relacionamentos entre irmãos e irmãs e 
entre esposo e esposa. Além disso, nos seres humanos há uma norma para o indivíduo 
observar, ou seja, uma norma individual, que é a norma pré-requisito para aperfeiçoar a 
personalidade de cada pessoa. A norma vertical, a norma horizontal e a norma individual 
serão explicadas em detalhes mais tarde em Axiologia e Ética. 
 
As normas da família, como mencionado acima, podem ser estendidas diretamente para a 
sociedade e a nação. De forma definitiva, as normas da família se tornam a base das normas 
a serem observadas e todos os níveis da sociedade e nação. Entretanto, por causa da queda 
humana, as pessoas falharam em se tornar seres de logos. Como resultado, a desagregação 
da família está se tornando cada vez mais perceptível atualmente, e sociedades e nações 
estão em uma situação caótica. Quando as pessoas restauram sua natureza original como 
seres de logos, então famílias, sociedade e nações serão capazes de retornar sua posição 
original ordenada. 
 
C. Um Ser de Criatividade 
 
Deus criou o universo em virtude de Sua criatividade, ou seja, Sua capacidade de criar. 
Então Ele dotou os seres humanos com criatividade através da qual eles têm desenvolvido 
ciência e tecnologia. Então qual é a natureza essencial desta criatividade? 
 

                                                 
56 Confucius, The Analects, trad. D. C. Lau (Harmondsworth: Penguin Books, 1979), 63. 
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A criatividade de Deus é a capacidade de criar, baseada no Coração. Como foi esclarecido 
na Teoria da Imagem Original, no momento da criação uma ação dar e receber de dois 
estágios ocorre dentro da Imagem Original. O primeiro estágio é a ação dar e receber 
interna e o segundo estágio é a ação dar e receber externa. No primeiro, Logos é formado 
através da ação dar e receber interna entre Sungsang Interno e Hyungsang Interno 
centrando no propósito que é estabelecido pelo Coração. No segundo, todas as coisas são 
criadas através da ação dar e receber entre o Logos e o Hyungsang Original centrando no 
mesmo propósito. Através destes dois estágios da ação dar e receber, a base de quatro 
posições desenvolvedora de dois estágios é formada. Portanto, podemos dizer que a 
criatividade de Deus é a capacidade para formar estas bases de quatro posições 
desenvolvedoras de dois estágios, ou seja, a base de quatro posições desenvolvedora interna 
e a base de quatro posições desenvolvedora externa.  
 
Da mesma forma, em atividades criativas humanas, primeiramente estabelecemos um 
propósito, e então fazemos um projeto ou um plano com o qual implementamos esse 
propósito. Em outras palavras, uma ação dar e receber interna é primeiramente conduzida. 
Então, na base desse projeto e plano, produzimos coisas através da realização de uma ação 
dar e receber externa. Deus dotou os seres humanos com criatividade a fim de potencializá-
los para ter domínio sobre a criação com amor, centrando no coração. Domínio se refere 
com lidar ou controlar objetos materiais (todas as coisas na natureza, e bens manufaturados) 
e parceiros objeto humanos. A noção de domínio incorpora o significado de administrar, 
processar, preservar, e assim por diante.  
 
Assim, vários tipos de atividades envolvendo material, tais como indústrias do setor 
primário, secundário e terciário, como também as atividades para governar a sociedade, 
incluindo política, artes e ciências, estão no âmbito das atividades de ter domínio sobre a 
criação. Faz parte da natureza original de domínio que as pessoas conduzam atividades 
variadas de domínio com o amor de Deus. Se, desde o início os seres humanos tivessem 
herdado completamente a criatividade de Deus, eles teriam conduzido todas estas 
atividades centrando no amor de Deus. 
 
Deus criou os seres humanos e disse a eles, “enchei a terra, e sujeitai-a” (Gen. 1:28). 
Entretanto, a fim de que os seres humanos tenham domínio sobre a criação de acordo com 
as Palavras de Deus, os seres humanos deviam ter adquirido de forma responsável a 
qualificação para serem os senhores da criação. Deus, o Senhor Supremo, tem criatividade 
como a qualificação para ter domínio sobre os seres humanos; portanto, os seres humanos 
estavam destinados a receber a criatividade de Deus a fim de ter domínio sobre a criação. 
Assim, Deus pretendia dotar os seres humanos com Sua criatividade sobre a condição que 
eles tivessem cumprido sua porção de responsabilidade por sua perfeição por todo o seu 
período de crescimento. Assim, os seres humanos poderiam ter recebido a criatividade de 
Deus e a qualificação para ter domínio sobre a criação uma vez que eles tivessem se 
aperfeiçoado “pelo cumprimento de sua própria porção de responsabilidade até o fim de seu 
período de crescimento” (PD, 78). 
 
Em seu sentido original, domínio pode ser exercido sobre algo somente pela pessoa que 
criou essa coisa; assim, não podemos, por nossa própria vontade, exercer domínio sobre 
algo feito por outra pessoa.  
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Portanto, os seres humanos não podem, por sua própria vontade, exercer domínio sobre a 
criação, sendo que os seres humanos foram criados depois que todas as coisas tinham sido 
criadas por Deus, Entretanto, os seres humanos foram criados como filhos de Deus, e 
portanto, eles deveriam ter a permissão de herdar as propriedades e direitos de seus pais, 
uma vez que tivessem crescido. 
 
Deste modo, Deus desejava que Adão e Eva pudessem estabelecer uma condição para 
herdar Seu domínio: Deus os orientou para crescer, enquanto cumpriam sua porção de 
responsabilidade. A condição a ser estabelecida por eles era que deviam se aperfeiçoar 
através do cumprimento de sua responsabilidade, quando essa condição seria considerada 
como equivalente a terem participado na criação de Deus do universo. Os seres humanos 
são a integração de todas as coisas, um microcosmo: o valor de um único ser humano é 
equivalente ao valor de todo o universo. Portanto, se os seres humanos tivessem se 
aperfeiçoado, isto teria sido considerado como tendo o mesmo valor como se eles mesmos 
tivessem criado o universo. Esse é o motivo pelo qual Deus orientou Adão e Eva a cumprir 
sua porção de responsabilidade.  
 
Em suma, Deus ordenou que eles cumprissem sua porção de responsabilidade a fim de 
estabeleceram a condição que eles tivessem participado na criação de Deus. Para este 
propósito, relevante para o processo de crescimento de Adão e Eva, Deus concedeu a eles o 
mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que 
significava que eles não deviam se engajar em amor sexual antes do momento apropriado 
(PD, 60). Depois que Deus deu a eles este mandamento, Ele não interferiu com o 
comportamento deles. A razão para isto é porque, se Deus tivesse interferido, então o 
próprio Deus teria ignorado a porção de responsabilidade humana, o que teria resultado na 
contradição que Ele estaria permitindo que Adão e Eva ainda desqualificados exercessem 
domínio sobre a criação. Adão e Eva falharam em cumprir o mandamento e a humanidade 
desde então tem sido incapaz de obter a qualificação necessária para exercer domínio sobre 
todas as coisas. 
 
Como resultado, os seres humanos se tornaram incapazes de herdar a criatividade de Deus 
e, ao invés, se engajaram em atividades criativas baseadas em sua razão autocentrada. 
Assim, no caso da atividade criativa no nível individual, as pessoas passaram a colocar 
prioridade em interesses pessoais; uma família coloca prioridade em seus próprios 
interesses familiares; no nível nacional, cada nação coloca prioridade em seus próprios 
interesses nacionais, etc. Assim, na maioria das vezes, atividades criativas se tornaram 
autocentradas. Além disso, as pessoas também se tornaram bastante despreocupadas sobre 
o que acontece ao ambiente ou às outras pessoas. Isto resultou em diversos problemas, tais 
como a destruição da natureza, poluição, o desenvolvimento de armas de destruição em 
massa, e assim por diante. 
 
A fim de resolver estes problemas, as pessoas devem se tornar capazes de adquirir a 
criatividade original, a qual está centrada no coração. Dizer que o coração se torna o centro 
da ação de criatividade significa que atividades criativas deveriam ser desenvolvidas com 
amor como sua força motivadora, e na base de valores apropriados. Portanto, os cientistas 
devem primeiramente ser pessoas de valores, ou pessoas de caráter, antes de se tornarem 
cientistas. Em outras palavras, a ética deve se tornar a base para o desenvolvimento da 
ciência natural. 



 163

Entretanto, nesta era moderna, os cientistas se limitaram à busca de fatos objetivos, 
desconsiderando valores de qualquer tipo. O resultado é a situação caótica que vemos 
atualmente. Para resolver este problema, o Rev. Sun Myung Moon patrocinou as 
Conferências Internacionais para a Unidade das Ciências (ICUS) e encorajou os cientistas a 
tratarem com valores, para que eles possam restaurar a verdadeira criatividade. Em outras 
palavras, ele encorajou os cientistas a manifestarem verdadeira criatividade sob a ética que 
nos obriga a “amar a natureza, reconsiderar a dignidade dos seres humanos, buscar o amor 
entre toda a humanidade, e pesquisar sobre Deus como a origem do amor.” 57 
 
III. Um Ser com Posição 
 
Se assemelhando ao relacionamento de sujeito e objeto na Imagem Original, os seres 
humanos existem nas posições de sujeito e objeto. Quando as pessoas nascem, elas 
começam como filhos na posição de objeto para seus pais. Após crescer, elas se tornam 
também pais e se colocam na posição de sujeito para seus filhos. Na vida social também, as 
pessoas começam a partir da posição inferior e gradualmente sobem para uma posição 
superior. Assim, os seres humanos se colocam primeiro na posição objeto, e então 
gradualmente crescem para se colocar na posição sujeito. 
 
A. Posição Objeto 
 
A posição objeto é a posição a partir da qual se recebe o domínio da figura sujeito, e ao 
mesmo tempo tem seu significado em ser a posição a partir da qual se retorna alegria para a 
figura sujeito. O ser humano foi criado como o parceiro objeto de alegria diante de Deus. 
Deste modo, o significado primário da vida de um ser humano, que está na posição de 
objeto para Deus, é agradar a Deus. 
 
Os seres humanos primeiramente se colocam na posição de um objeto diante de Deus; 
portanto, eles se colocam na posição de objeto para aqueles que se colocam em uma 
posição representando Deus. Aqueles que se colocam em uma posição representando Deus 
são, por exemplo, o presidente ou rei (para o povo), pais (para seus filhos), professores 
(para seus alunos), superiores (para seus subordinados), o todo (para o indivíduo), e assim 
por diante. Em outras palavras, tal como os seres humanos são os parceiros objeto para 
Deus, assim também o povo é o parceiro objeto para seu presidente ou rei, filhos são os 
parceiros objeto para seus pais, alunos são os parceiros objeto para seus professores, 
subordinados são os parceiros objeto para seus superiores, e indivíduos são os parceiros 
objeto para o todo. 
 
Um ser humano vive engajado em relacionamentos com várias figuras sujeito.  Sendo que 
uma pessoa na posição objeto deve receber o domínio de sua figura sujeito, determinada 
atitude mental, uma “consciência objeto” em relação à figura sujeito é necessária. 
Consciência objeto em relação a Deus é um coração de atendimento e lealdade. 
Consciência objeto em relação ao soberano ou chefe de estado é lealdade. Consciência 
objeto de filhos em relação aos seus pais é piedade filial. Consciência objeto de alunos em 
relação aos seus professores é um coração respeitoso e uma mente obediente.  
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 Rev. Sun Myung Moon, “Discurso do Fundador (14ª ICUS),” sobre Valores Absolutos e a Nova Revolução Cultural 
(New York: The International Cultural Foundation, 1985), 16. 
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A consciência objeto de subordinados em relação aos seus superiores é obediência. A 
consciência objeto de um indivíduo em relação ao todo e ter uma mente de serviço. O que 
estes vários tipos de consciência objeto têm em comum é um coração de mansidão e 
humildade e uma atitude de viver para o benefício dos outros. 
 
No mundo decaído, muitos ditadores apareceram por toda a história. Eles tiraram vantagem 
da consciência objeto das pessoas se comportando como se eles fossem as verdadeiras 
figuras sujeito diante das pessoas, e assim eles receberam o respeito e apoio do povo. 
Hitler, Stalin, Mao Tsé-tung e Nicolae Ceausescu foram os maiores exemplos deste tipo de 
pessoa. Contudo, embora falsas figuras sujeito possam ter sido aceitas e prosperado por 
certo tempo, no final elas inevitavelmente perderam o apoio das pessoas. Este é um fato 
provado pela história. 
 
Sendo que os seres humanos foram criados como os filhos de Deus, eles possuem de forma 
consciente ou inconsciente, a consciência objeto de atendimento, de ser leal, e de agradar 
Deus. Tal consciência objeto pode levá-los até mesmo ao ponto de sacrificar suas vidas 
pela vontade de Deus. O espírito de martírio que muitas pessoas religiosas possuíam é um 
excelente exemplo. Há frequentemente o caso que alguns seguidores estão até mesmo 
dispostos a oferecer suas vidas por causa de seu líder. Este é um caso no qual a consciência 
objeto é expressa ao extremo. 
 
Infelizmente, as pessoas são muitas vezes enganadas sobre quem seja sua verdadeira figura 
sujeito; assim, elas frequentemente foram enganadas por falsas figuras sujeito tais como 
ditadores, e às vezes as seguiram cegamente, trazendo desastrosos resultados sociais. 
Portanto, para as pessoas encontrarem uma verdadeira figura sujeito é um assunto muito 
difícil, mas muito importante. 
 
Consciência objeto é um elemento essencial na ética. Entretanto, na sociedade atual, a 
consciência objeto se tornou quase paralisada, e há uma tendência crescente que as pessoas 
ignorem a autoridade das figuras sujeito. Como resultado, a ordem de sujeito e objeto é 
negligenciada, jogando a sociedade em confusão. Portanto, ao estabelecer uma sociedade 
ética, o que precisa ser feito em primeiro lugar, e acima de tudo, é uma reforma de 
consciência a fim de estabelecer a verdadeira consciência objeto. 
 
B. Posição Sujeito 
 
A posição sujeito se refere à posição da figura sujeito ao exercer domínio sobre o objeto. 
Originalmente, enquanto os seres humanos cresciam e se tornavam aperfeiçoados, eles 
deviam naturalmente se colocar na posição de sujeito, ou na “posição sujeito,” a partir da 
qual eles deviam ter domínio sobre todas as coisas. Entretanto, a posição sujeito citada aqui 
é a posição de sujeito nos vários relacionamentos entre seres humanos. Como já afirmado, 
exemplos de uma figura sujeito na vida humana como segue: Em uma família, pais estão na 
posição sujeito para seus filhos; nas escolas, professores estão na posição sujeito para os 
alunos; nos negócios, executivos estão na posição sujeito para os subordinados; em uma 
nação, o governo é o sujeito para seu povo; além disso, o todo é o sujeito para o indivíduo. 
Ao exercer domínio apropriado sobre o objeto, é necessário que o sujeito tenha uma 
determinada atitude mental. A postura mental requerida do sujeito em relação ao objeto é a 
“consciência sujeito.” 
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Primeiro, a figura sujeito deve ter uma preocupação genuína por um parceiro objeto em 
todos os momentos. Alienação humana, que é um problema sério atualmente, resulta do 
fato que a figura sujeito não está sinceramente preocupada por cada aspecto da vida de seu 
parceiro objeto. A falta de preocupação significa que a figura sujeito não assume 
responsabilidade por seu parceiro objeto. Quando isso acontece, o parceiro objeto pode 
facilmente passar a desconfiar e desobedecer a figura sujeito. Portanto, por parte da figura 
sujeito, não pode haver nenhuma desculpa para negligenciar um parceiro objeto.  
 
Segundo, a figura sujeito deve amar o parceiro objeto. Tradicionalmente, reger sobre o 
parceiro objeto, ou dar ordens a ele pode ter sido considerado a forma de demonstrar a 
consciência sujeito, mas na realidade essa não é a forma adequada. Verdadeiro domínio 
sobre um parceiro objeto é amá-lo ativamente. Amor é a fonte de felicidade, ideais, alegria 
e vida. Portanto, quando uma figura sujeito ama um parceiro objeto, ele ou ela se torna leal 
e obediente com o sujeito. Portanto, tal como Deus ama a humanidade, o parceiro objeto de 
Deus, assim também toda figura sujeito deve amar seus parceiros objeto. 
 
Terceiro, uma figura sujeito deve exercer adequada autoridade. A figura sujeito deve amar 
o parceiro objeto, mas se um líder é sempre tolerante ao lidar com os subordinados, 
autoridade não pode facilmente ser estabelecida. Se o líder não exerce autoridade, o 
subordinado perderá a seriedade e vontade de trabalhar. Portanto, é necessário que a figura 
sujeito mantenha adequada autoridade enquanto ama o parceiro objeto. Isto significa que 
amor não possui somente um aspecto caloroso, como primavera, mas também um aspecto 
rígido, como inverno. Tal amor rígido, integrado com autoridade, aumenta a confiança, o 
sentimento de pertencimento, o coração de obediência do parceiro objeto em relação à 
figura sujeito, e seu desejo de trabalhar. “Amor rígido com autoridade” é, em outras 
palavras, uma “autoridade com amor.” 
 
Assim, a figura sujeito necessita de determinada autoridade, e contudo, não é bom para ele 
ou ela ter uma excessiva consciência dessa autoridade. Amor não pode habitar em tal 
autoridade. Se autoridade é exercida muito fortemente, o subordinado estará intimidado, e 
assim, se torna incapaz de exibir criatividade. Verdadeira autoridade faz aqueles na posição 
subordinada sentir gratidão, mesmo quando possam ser repreendidos por seus superiores. 
Este tipo de autoridade é a verdadeira autoridade, ou seja, uma autoridade com amor. 
 
Isto é certamente verdade sobre Deus. Deus é um ser de amor, enquanto ao mesmo tempo, 
um ser de autoridade. Por exemplo, vemos na Bíblia o caso clássico que, quando Abraão 
falhou em sua tentativa de oferecer uma novilha, um carneiro e uma cabra, um pombo e 
uma pomba, Deus ordenou a ele oferecer seu filho Isaque como um sacrifício. Mas quando 
Abraão, em obediência à ordem de Deus, estava para fazer a oferta de Isaque, Deus o parou 
e disse, “Agora sei que temes a Deus” (Gen. 22:12). Isto tem o mesmo significado que, 
“sendo que você ignorou minha autoridade, eu pedi para você oferecer seu filho como 
sacrifício, a fim de levá-lo a reconhecê-la.” Desta forma, Deus nunca deseja que olhemos 
para Ele somente como o Deus de amor, ou chamá-lo sem uma boa razão. Ao invés, Ele 
deseja que O respeitemos, sendo que Ele também é o Deus de autoridade. 
 
Como último ponto, vamos considerar a posição sujeito dos seres humanos em relação a 
todas as coisas.  
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Como mencionado antes, uma vez que os seres humanos se aperfeiçoassem e herdassem o 
Coração de Deus, eles exerceriam domínio sobre todas as coisas expressando sua 
criatividade baseada no coração. Em outras palavras, com o amor de Deus, eles teriam 
domínio sobre todas as coisas. Quando isso acontece, os seres humanos se colocarão na 
posição sujeito sobre todas as coisas, em um sentido verdadeiro. Isto está em nítido 
contraste com a afirmação Marxista que, quando os meios de produção são nacionalizados 
e uma economia planejada é colocada em prática, então “[o homem] se torna o senhor real 
e consciente da Natureza.” 58 
 
De acordo com o Marxismo, os seres humanos vêm a se colocar na posição sujeito de 
domínio sobre todas as coisas pela implementação de uma economia planejada. Em outras 
palavras, os seres humanos vêm a se colocar na posição de domínio sobre todas as coisas 
através da reforma da economia, não por meio do amor. Entretanto, em décadas passadas 
na antiga União Soviética, e em outros países comunistas, as economias entraram em 
colapso devido ao insucesso das políticas econômicas e da resultante estagnação industrial. 
Isto nos diz que o comunismo fracassou totalmente em sua tentativa de alcançar domínio 
sobre todas as coisas. Isso ressalta a limitação da visão materialista Marxista da natureza 
humana; em outras palavras, com essa visão materialista, as pessoas não podem, em um 
sentido verdadeiro, se colocar na posição sujeito em relação à criação. 
 
C. “Consciência do Ser Conectado” e Democracia 
 
Toda pessoa existe como um ser conectado na vida social; assim, todos são tanto sujeito 
como objeto ao mesmo tempo. Em outras palavras, toda pessoa é um ser tanto na posição 
sujeito quanto na posição objeto, ou um ser na posição dual. Este fato pode ser resumido 
pela frase, toda pessoa está em uma “posição do ser conectado.” A posição do ser 
conectado possui propósitos duais, ou seja, o propósito para o todo e o propósito para o 
indivíduo. Por exemplo, em um local de trabalho, uma pessoa está na posição sujeito para 
seus subordinados enquanto, ao mesmo tempo, na posição objeto para seus superiores. 
Embora alguém possa estar na posição mais elevada possível, essa pessoa ainda está na 
posição objeto em relação a Deus. Portanto, em um sentido rígido, toda pessoa é sempre um 
ser conectado. A atitude mental que um ser conectado deve assumir é de possuir tanto a 
consciência objeto quanto a consciência sujeito: isto é chamado “consciência do ser 
conectado.” 
 
Como mencionado anteriormente, toda pessoa primeiramente se coloca em uma posição 
objeto, e então se coloca em uma posição sujeito. Portanto, na consciência do ser 
conectado, prioridade deve ser dada à consciência objeto. Em outras palavras, consciência 
sujeito deve ser estabelecida somente na base da consciência objeto. Isto é o que era 
pretendido originalmente. Entretanto, em pessoas decaídas, quando alguém se coloca em 
uma posição sujeito, ele ou ela esquece facilmente da importância da consciência objeto e, 
ao invés, dá prioridade somente para a consciência sujeito. Ditadores são exemplos típicos 
desta tendência. Eles se consideram supremos, e então buscam fazer tudo de acordo com 
sua própria vontade. 
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Em contraste, na sociedade original, líderes seriam muito conscientes que eles sempre estão 
em uma posição objeto em relação a Deus ― mesmo que eles possam estar ocupando a 
posição social mais elevada ― e assim nunca perderiam sua atitude humilde. 
 
A seguir, vamos fazer algumas considerações sobre a consciência do ser conectado em uma 
democracia. Os princípios fundamentais da democracia são a regência da maioria e a 
igualdade de direitos. Estes princípios são baseados nos direitos naturais, como proposto 
por John Locke (1632-1704). Ao contrário de Thomas Hobbes (1588-1679), cuja visão era 
que o estado natural dos seres humanos é “a guerra de todos contra todos” (bellum omnium 
contra omnes), Locke afirmava que, sendo que a lei natural existe no estado natural, as 
pessoas são livres e iguais por natureza. Ele sustentava que no estado natural as pessoas têm 
direitos naturais, i.e., o poder para preservar a vida, liberdade e propriedade da pessoa.59 
 
O conceito de lei natural, sobre o qual o conceito de direitos naturais está estabelecido, se 
originou a partir dos estóicos no período da Grécia antiga. Os direitos naturais de uma 
pessoa, sob a lei natural, se tornou o modelo para o estabelecimento dos princípios da 
democracia moderna. Desnecessário dizer, direitos naturais aqui se referem àqueles do 
indivíduo. 
 
A teoria da igualdade de direitos foi originalmente derivada do conceito cristão de 
“igualdade perante Deus.” Em outras palavras, a igualdade de direitos das pessoas é dada 
por Deus, não pelo estado. A teoria da igualdade de direitos também é a base sobre a qual a 
democracia moderna foi estabelecida. Igualdade diante de Deus se refere à “igualdade de 
todas as pessoas como objetos diante de Deus, o Sujeito.” Portanto, a teoria da igualdade de 
todas as pessoas estava originalmente baseada na consciência objeto e, portanto, uma 
consciência de ordem. 
 
Assim, democracia originalmente surgiu baseada na consciência objeto. Contudo, enquanto 
se desenvolvia, a consciência sobre Deus gradualmente desapareceu nas mentes das pessoas 
e, com uma ênfase excessiva nos direitos individuais, a consciência objeto gradualmente 
desapareceu. Atualmente, as pessoas estão mais interessadas somente na consciência 
sujeito. Como resultado, as relações humanas em geral têm se desenvolvido entre aqueles 
que possuem um forte sentido de consciência sujeito; em outras palavras, relacionamentos 
entre sujeito e sujeito. Esta é uma época na qual qualquer sentido de ordem está em grande 
parte perdido. Um relacionamento entre sujeito e sujeito é essencialmente um 
relacionamento de repulsão mútua.  
 
Por um tempo, após seu início, a democracia alcançou um desenvolvimento relativamente 
bom. A razão para isto é que as pessoas mantinham uma consciência objeto diante de Deus, 
em virtude de seu espírito cristão. Entretanto, enquanto o tempo passou, o Cristianismo 
gradualmente se tornou mais secularizado, influenciado pelos desenvolvimentos científicos 
e ideias materialistas, e perdeu sua capacidade de orientar o espírito humano. 

                                                 
59 John Locke afirma o seguinte: “O ser humano nasce, como já foi provado, com um Título para aperfeiçoar Liberdade e 
um gozo descontrolado de todos os Direitos e Privilégios da Lei da Natureza, igualmente com qualquer outro Homem, ou 
Número de Homens no Mundo, tendo por Natureza um Poder, não somente para preservar sua Propriedade, isto é, sua 
Vida, Liberdade e Propriedade, contra as Injúrias e Ataques de outros Homens; mas para julgar e punir as violações dessa 
Lei nos outros, … mesmo com a própria Morte.” Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (New York: Cambridge 
University Press, 1988), 323-324. 
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Além disso, juntamente com a rápida industrialização da sociedade, as perspectivas de 
valor foram gradualmente abaladas. Juntamente com estas mudanças no ambiente social, a 
base para a igualdade de direitos foi transformada a partir dessa “igualdade perante Deus” 
para aquela “igualdade perante a lei.” Como resultado, a ação repulsiva entre sujeito e 
sujeito, a qual tem sua semente na democracia, veio à tona, e vários tipos de confusão 
social apareceram. Como afirmado acima, o relacionamento entre sujeito e sujeito é um 
relacionamento de conflito. Um exemplo, a partir do mundo natural, é a ação repulsiva 
entre cargas elétricas positivas. 
 
Portanto, igualdade de direitos inevitavelmente dá surgimento a conflitos, a menos que 
exista um agente apaziguador, como o amor cristão. Tais desarmonias como conflitos, 
confrontos, guerras e ódio ocorrem em todas as partes do mundo atualmente. Todas estas 
são manifestações da ação repulsiva entre sujeito e sujeito.  
 
Em outras palavras, democracia, que reivindica uma igualdade de direitos, estava imbuída 
com elementos de conflito desde o seu início. Consequentemente, a ação repulsiva estava 
destinada a vir à tona com certeza. Atualmente, este conflito latente está totalmente 
aparente: Assassinato, roubo, terrorismo, destruição, narcóticos, injustiça, corrupção, 
deterioração da moralidade sexual, aumento do divórcio, colapso da família, a epidemia de 
AIDS, e crimes sexuais estão se espalhando para toda sociedade democrática. Estes são 
todos os fenômenos decorrentes do colapso dos valores causado pelas ações repulsivas 
dentro da democracia. 
 
A chave para resolver este problema do colapso dos valores nas sociedades democráticas 
reside em reviver um sentido de consciência objeto. A fim de fazer isso, precisamos trazer 
um sentido de Deus, o verdadeiro sujeito da humanidade, de volta para a experiência diária 
das pessoas. Também devemos retornar ao espírito original com o qual a democracia 
moderna começou, ou seja, a ideia que todas as pessoas são iguais perante Deus. Para 
alcançar estes objetivos, o primeiro e mais importante passo é fornecer prova lógica para a 
existência de Deus, para que as pessoas em nossa época contemporânea possam acreditar 
Nele e abraçá-Lo. 
 
Se as pessoas passam a acreditar genuinamente em Deus e aceitá-Lo, elas naturalmente 
passarão também a respeitar seus superiores na sociedade. Além disso, aqueles nas posições 
superiores passarão a orientar seus subordinados com amor. O governo amará seu povo, e o 
povo se tornará leal para seu governo. Quando a democracia, que perdeu Deus, retorna a ser 
uma democracia realmente centrada em Deus, os males da sociedade democrática de hoje 
serão fundamentalmente resolvidos. O Pensamento de Unificação se refere à democracia 
centrada em Deus como “Fraternalismo centrado no Pai Celeste,” ou simplesmente 
“Paternalismo Celeste,” ou “Fraternalismo.” Não pode haver irmãos e irmãs sem pais, nem 
pais sem filhos (i.e., irmãos e irmãs). 
 
Finalmente, permita-me explicar sobre o domínio humano sobre todas as coisas. Como Sua 
terceira bênção, Deus ordenou aos seres humanos dominarem todas as coisas. Portanto, se 
os seres humanos não tivessem caído, mas tivessem se aperfeiçoado, eles teriam se 
colocado na posição dos regentes de todas as coisas. Domínio sobre todas as coisas aqui 
não significa simplesmente que os seres humanos, como os senhores da criação, dominam 
outras coisas da criação. 
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Todas as atividades econômicas e tecnológicas, incluindo indústrias do setor primário, 
secundário e terciário pertencem a este domínio sobre todas as coisas. Se é assim, então 
qual deveria ser a atitude mental de seres humanos que estão desfrutando domínio sobre 
todas as coisas? Eles devem ter um coração de amor por todas as coisas, e cuidar de todas 
as coisas com afeto e preocupação; em outras palavras, eles devem tratar e administrar 
todas as coisas com amor. Este tipo de domínio está de acordo com a Forma do Céu: se há 
amor, então todas as coisas ficarão muito felizes em receber o domínio dos seres humanos. 
 
IV. Conclusão 
 
Como explicado antes, originalmente os seres humanos são seres com Imagem Divina, 
seres com Caráter Divino, e seres com posição. Esta é a resposta do Pensamento de 
Unificação à antiga questão filosófica, “O que é um ser humano?” Em conclusão, a 
natureza humana original pode ser resumida da seguinte forma:  
 

(1) Um ser humano original é um ser unido de Sungsang e Hyungsang se assemelhando 
à Imagem Divina. 

(2) A harmonia de um homem e uma mulher juntos, como um casal original, é yang e 
yin harmonizados, se assemelhando à Imagem Divina. 

(3) Um ser humano original é um ser de individualidade única, se assemelhando à 
Imagem Divina. 

(4)  Um ser humano original é um ser de coração se assemelhando ao Caráter Divino, 
isto é, uma pessoa de caráter que pratica amor; em outras palavras, uma pessoa 
amorosa, ou uma pessoa de amor (Homo amans). 

(5) Um ser humano original é um ser de logos, se assemelhando ao Caráter Divino, isto 
é, um ser de norma, que vive de acordo com a Forma do Céu, ou a lei do universo. 

(6)  Um ser humano original é um ser de criatividade, se assemelhando ao Caráter 
Divino, isto é, um regente de todas as coisas centrado no coração. 

(7) Um ser humano original é um ser com posição, orientado na direção de propósitos 
duais e tendo uma consciência de ser conectado. 

 
Esta é a imagem do ser humano original, um ser valioso e sagrado, possuindo conteúdo 
interior do maior valor. Se qualquer uma destas características humanas fosse ser escolhida 
como a mais essencial, esta seria a característica do ser humano como um “ser de coração.” 
Tradicionalmente, o ser humano tem sido retratado como “o conhecedor” (Homo sapiens), 
com a razão como a essência da natureza humana; ou como “o criador” (Homo faber), com 
a capacidade de utilizar ferramentas como a essência da natureza humana, e assim por 
diante. A filosofia grega e a filosofia racionalista moderna exaltariam a primeira visão, 
enquanto Marxismo e pragmatismo exaltariam a segunda. Em contraste, o Pensamento de 
Unificação defende o conceito do ser humano como um “ser amoroso” (Homo amans), 
afirmando que a essência da natureza humana é coração, ou amor. 
 
V. Uma Avaliação do Pensamento de Unificação sobre a Análise 
Existencialista da Existência Humana 
 
Existencialistas são representantes daqueles filósofos que têm buscado pelo estado original 
dos seres humanos, ou como eles acreditam que os seres humanos deveriam ser. 
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De acordo com os existencialistas, os seres humanos, existindo em sociedade, mas tendo se 
alienado de seu ser essencial, se encontram presos em um estado de desespero e pavor. 
Esses pensadores têm considerado seriamente como os seres humanos podem ser retirados 
desse desespero e pavor. Nesta seção, as visões de cinco existencialistas serão brevemente 
discutidas e comparadas com a visão da natureza humana do Pensamento de Unificação. 
Através desta análise comparativa, espera-se que o entendimento do leitor sobre a Teoria da 
Unificação sobre a Natureza Humana Original seja aprofundado. 
 
A. Søren Kierkegaard (1813-55) 
 
1. Análise de Kierkegaard sobre a Existência Humana 
 
Søren Kierkegaard fez a seguinte questão, “O que é o ser humano?” Sua resposta foi, “Um 
ser humano é espírito. Mas o que é espírito? Espírito é o próprio ser. Mas o que é o próprio 
ser? O próprio ser é uma relação do próprio ser com o próprio ser.” 60 Então, quem é que 
estabelece essa relação? Deve ser uma terceira parte, uma outra realidade além do próprio 
ser, e essa realidade não é outra senão o próprio Deus. Portanto, concluiu Kierkegaard, o 
ser original é o próprio ser que se coloca diante de Deus. 
 
No entanto, os seres humanos, que deveriam viver em um relacionamento com Deus, se 
tornaram separados de Deus. Kierkegaard explicou a natureza dessa separação, em sua 
análise do Gênesis descrita em seu livro, The Concept of Dread, como segue: No início, 
Adão estava em um estado de paz e conforto, mas ao mesmo tempo, ele estava em um 
estado de medo (Angst). Quando Deus disse para Adão, “da árvore do conhecimento do 
bem e do mal não comerás” (Gen. 2:17), a possibilidade de liberdade foi despertada em 
Adão. Esta possibilidade causou em Adão um sentimento extremo de medo. Quando Adão 
olhou para o abismo de liberdade, ele ficou tonto e se agarrou a seu próprio ser. Esse foi o 
momento preciso quando o pecado original passou a existir. 
 
Como resultado, surgiu uma divisão na “relação do próprio ser com o próprio ser,” e os 
seres humanos caíram em desespero (Verzweifelung). As pessoas tentaram remover este 
desespero, considerando-o como algo que vem de fora, mas nunca puderam removê-lo com 
esse entendimento. Somente através da fé, redescobrindo seu relacionamento com Deus, 
elas podem restaurar seu relacionamento original com elas mesmas, e escapar do desespero. 
 
Kierkegaard criticou o público por sua responsabilidade e falta de consciência, dizendo, “O 
público é tudo e nada, o mais perigoso de todos os poderes e o mais insignificante.” 61 Ele 
afirmava que, a fim de que as pessoas compreendam sua verdadeira natureza humana, elas 
devem se afastar do mundo do público e se colocar diante de Deus por elas mesmas ― cada 
um como um indivíduo. Ele explicava os estágios através dos quais as pessoas podem 
retornar para seus seres originais em termos de três estágios de existência. 
 
O primeiro é o estágio de “existência estética.” As pessoas neste estágio simplesmente 
seguem seus desejos sensuais como são, e vivem tal como lhes agrada. 
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 Søren Kierkegaard, The Sickness Unto Death (Princeton: Princeton University Press, 1980), 13. 
61 Søren Kierkegaard, The Present Age (New York: Harper and Row Publishers, 1962), 63. 
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A posição de alguém no estágio de existência estética é de um sedutor, um perseguidor do 
amor erótico. Mas sendo que o momento de prazer não é algo que pode ser mantido 
continuamente, as pessoas no estágio estético estão presas pelo cansaço e medo. Elas se 
tornam frustradas e caem em desespero ― mas, através de sua tomada de decisão, elas 
avançam para o próximo estágio. 
 
O segundo estágio é o da “existência ética.” As pessoas neste estágio buscam viver de 
acordo com suas consciências, com bem e mal como seu padrão de julgamento. Elas 
buscam viver como bons cidadãos com um senso de responsabilidade e compromisso. 
Contudo, não importa quão intensamente elas possam tentar, elas não podem viver 
totalmente de acordo com suas consciências. Assim, elas se tornam frustradas e caem em 
desespero. Novamente, através da tomada de decisão, elas podem seguir para o próximo 
estágio. 
 
O terceiro estágio é o da “existência religiosa.” Aqui, cada pessoa se coloca sozinha, com fé 
na presença de Deus; somente fazendo isso a pessoa pode se tornar um verdadeiro ser 
existencial. A fim de entrar neste estágio, é necessário um salto de fé. Tal salto é possível se 
a pessoa acredita em um paradoxo que não pode ser entendido com o intelecto. É acreditar 
naquilo que é irracional, tal como a obediência de Abraão ao mandamento de Deus de 
oferecer seu filho Isaque como um sacrifício, ou a afirmação irracional que o Deus eterno 
se tornou encarnado no espectro de tempo finito e se tornou homem (Jesus). Somente por 
esse salto de fé as pessoas podem realmente recuperar seu relacionamento com Deus.  
 
Kierkegaard considerava a obediência de Abraão ao mandamento de Deus de oferecer seu 
filho Isaque como um sacrifício, o que parece contrário a qualquer senso de ética humana, 
como um modelo típico da vida religiosa. 
 
Sendo este o caso, quando indivíduos que se tornam existências verdadeiras centradas em 
Deus ― em outras palavras, que se tornam seus seres originais ― passam a amar uns aos 
outros, através da mediação de Deus, seguindo as palavras de Jesus de “amar seu próximo 
como a si mesmo,” somente então, disse Kierkegaard, através dessas “obras de amor,” uma 
verdadeira sociedade pode ser estabelecida. 
 
2. Uma Avaliação do Pensamento de Unificação da Visão do Ser Humano de 
Kierkegaard 
 
De acordo com Kierkegaard, como pessoas separadas de Deus, uma divisão surgiu na 
“relação do próprio ser com o próprio ser,” fazendo com que as pessoas caíssem em 
desespero. A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, esta “relação do próprio 
ser com o próprio ser” pode ser considerada como a relação entre a mente e corpo de uma 
pessoa ou a relação entre a mente espiritual e a mente física. Isto significa que, como os 
seres humanos estão separados de Deus, nossa mente e corpo se tornaram divididos. Isto 
implica que a mente e o corpo em um ser original estão unidos centrando em Deus. Então, 
como a mente e o corpo de uma pessoa podem se tornar unidos? Isto é possível uma vez 
que a mente espiritual e a mente física restauram seu relacionamento adequado de sujeito e 
objeto, e executam harmoniosa ação dar e receber. 
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Søren Kierkegaard disse que “quando alguém se coloca diante de Deus como um 
indivíduo,” essa pessoa se coloca em um relacionamento absoluto com o Ser Absoluto (ou 
Deus). Isto corresponde ao conceito de um “ser de individualidade” citado no Pensamento 
de Unificação. Contudo, Kierkegaard não explicou porque este indivíduo pode ser 
considerado como absoluto. A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, a razão 
pela qual um ser humano, como um “ser de individualidade,” pode ser considerado como 
absoluto é que um ser humano se assemelha a uma Imagem Individual em Deus, o Ser 
Absoluto. Assim, as visões de Kierkegaard de um ser humano como uma “relação do 
próprio ser com o próprio ser” e como um “indivíduo” corresponde facilmente com o “ser 
unido de mente e corpo” e o “ser de individualidade,” respectivamente, como encontrado 
no Pensamento de Unificação. 
 
Não obstante, isto não é tudo que existe na natureza humana original. O aspecto mais 
essencial da natureza humana original é o aspecto do coração. Além disso, seria apenas um 
entendimento parcial dizer que uma pessoa se coloca diante de Deus somente como um 
indivíduo, ou seja, como um ser de individualidade. Quando homem e mulher se casam e se 
colocam diante de Deus como esposo e esposa, eles realmente se tornam perfeitos como 
seres humanos, ou seja, como um casal harmonioso de yang e yin. Eles também são seres 
de logos e criatividade. Além disso, eles são seres com posição, dotados tanto com a 
natureza de um sujeito como com a natureza de um objeto. Um “indivíduo” se colocando 
diante de Deus, como proposto por Kierkegaard, embora verdadeiro, é apenas uma figura 
solitária. 
 
Porque os seres humanos se tornaram separados de Deus? A menos que a causa desta 
separação seja esclarecida, será impossível para uma pessoa retornar para seu ser original, 
isto é, para a pessoa do ideal original de Deus. Kierkegaard disse que Adão caiu em pecado 
através do medo que surgiu da possibilidade de liberdade. Isto pode ser verdade? De acordo 
com o Princípio Divino, nem liberdade e nem medo foi a causa da queda humana. Os 
primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, não observaram a Palavra de Deus, mas ao 
invés seguiram a tentação do Arcanjo, redirecionando assim seu amor. A força do amor 
fora do princípio que surgiu como resultado é o que os fez cair para longe de Deus. Como 
Adão e Eva começaram a se desviar do caminho certo, em violação da Palavra de Deus, a 
liberdade de sua mente original é o que deu surgimento ao medo, o medo de ter violado a 
Palavra de Deus. Assim, liberdade e medo funcionaram de fato na direção de tentar impedi-
los de se desviar. Contudo, o poder de seu amor fora do princípio suprimiu este sentimento 
de medo, fazendo-os cruzar a linha da queda. Como resultado, os seres humanos se 
tornaram separados de Deus, e medo e desespero vieram a existir devido à culpa que eles 
experimentaram como resultado de sua desobediência da Palavra de Deus, e de sua 
separação do amor de Deus. Deste modo, a menos que o problema da queda seja 
corretamente resolvido, é impossível resolver de forma fundamental o medo e desespero 
das pessoas. 
 
O conceito de Kierkegaard sobre o amor de Deus também é ambíguo. O amor de Deus 
surge a partir do Coração, que é o ilimitado impulso emocional de dar com disposição todas 
as coisas para Seus parceiros objeto. Quando o amor de Deus aparece na terra, ele se 
manifesta como vários amores direcionais. Em uma família, ele se manifesta como os 
amores direcionais divididos de amor de pais pelos filhos, amor mútuo de esposo e esposa, 
amor de irmãos e irmãs e amor de filhos pelos pais. 
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Quando estes amores básicos são estendidos ou expandidos de várias formas, eles se 
manifestam como o amor pela humanidade, o amor pela nação, o amor pelo próximo, o 
amor pelos animais, o amor pela natureza, e assim por diante. Assim, o amor de Deus não é 
um amor ambíguo, mas aparece como várias expressões concretas e direcionais de amor. 
 
Kierkegaard afirmava que a fim de recuperarmos nosso estado autêntico devemos lutar 
contra a falsidade da multidão e retornar para Deus. Isto reflete seu próprio caminho 
pessoal na tentativa de encontrar Deus, um caminho que ele trilhou enquanto suportou 
perseguição e ridicularização de seus contemporâneos. Além disso, este foi seu apelo para 
as pessoas religiosas de seu tempo que se tornassem verdadeiras pessoas de fé. Seus 
esforços devem ser profundamente apreciados. 
 
Na idade de vinte e quatro anos Kierkegaard se apaixonou por Regina Olsen, que estava 
com quatorze anos, e três anos mais tarde ele noivou com ela. Entretanto, no ano seguinte, 
com medo que ele poderia mergulhá-la em infelicidade através do casamento, ele rompeu 
unilateralmente o noivado e começou a procurar um amor de uma dimensão mais elevada 
do que o mero amor romântico. Por causa disto, ele foi criticado por sua sociedade. A partir 
do ponto de vista do Pensamento de Unificação, podemos entender que seu desejo era 
realizar um amor verdadeiro entre homem e mulher centrado em Deus, depois de ter 
aperfeiçoado seu caráter. Pode-se dizer que a imagem original do ser humano perseguida 
por Kierkegaard estava basicamente de acordo com o Pensamento de Unificação em termos 
de sua direção. 
 
B. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
1. Visão do Ser Humano de Nietzsche 
 
Em contraste com a visão de Kierkegaard, que defendia que somente se colocando diante 
de Deus as pessoas podem se tornar seus seres originais, Friedrich Nietzsche reivindicava 
que é somente quando as pessoas se libertam da fé em Deus que elas podem se tornar seus 
seres originais. Nietzsche lamentava o que ele via como o nivelamento e degradação das 
pessoas na sociedade europeia de seu tempo, e ele atribuía isso à visão cristã do ser 
humano. Através de sua pregação de ascetismo, o cristianismo negava a vida neste mundo, 
e, ao invés, colocava como definitivo valor humano a vida no outro mundo. Além disso, o 
cristianismo pregava que todas as pessoas são iguais perante Deus. Para Nietzsche, tais 
visões privavam os seres humanos de sua vitalidade, puxava para baixo seres humanos 
talentosos, e tendia a igualar todas as pessoas. 
 
Em resposta, Nietzsche proclamou que “Deus está morto,” e veementemente atacou o 
Cristianismo. Ele sentia que era a moralidade cristã que oprimia a vida humana e o corpo 
físico, por meio de conceitos como “Deus” e “alma,” e como resultado de sua visão 
negativa da realidade da vida, isto bloqueava o caminho na direção do desenvolvimento de 
pessoas mais fortes. Ele sentia que a moralidade cristã auxiliava somente a fraqueza e o 
sofrimento, e ele chamava isto de uma “moralidade de escravos.” Ele também rejeitava a 
vida cristã de amor e espiritualidade, afirmando com sinceridade e de forma contrária, o 
instinto e vida da pessoa. 
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Para Nietzsche, vida é a força para crescer, ou a força para desenvolver. Ele argumentava 
que por trás de cada ação humana existe uma “vontade de poder” (Wille zur Macht), uma 
vontade que busca aumentar a força do indivíduo. Em suas palavras, “Onde encontrei a 
vida, lá encontrei vontade de poder; e mesmo na vontade daqueles que servem encontrei a 
vontade para ser mestre.” 62 Assim, ele rejeitou a “moralidade de escravos” do Cristianismo 
e promulgou uma “moralidade de mestre,” que fez do poder o padrão dos valores. 
Nietzsche descreveu o padrão de bem e mal como segue: 
 

O que é bem? Tudo que eleva o sentimento de poder no homem, o poder em si 
mesmo. O que é mal? Tudo que nasce da fraqueza. O que é felicidade? O sentimento 
que o poder está crescendo, que resistência está superada …. Os fracos e as falhas 
perecerão: primeiro princípio de nosso amor humano. E eles até mesmo devem 
receber toda assistência possível. O que é mais prejudicial do que qualquer vício? 
Piedade ativa por todas as falhas e todos os fracos: Cristianismo. 63 

 
O ideal do ser humano, de acordo com a moralidade mestre, é o “super-homem” 
(Übermensch). O super-homem é um ser que realizou toda a potencialidade humana ao 
extremo, e é a personificação da vontade de poder. A possibilidade do super-homem reside 
na resistência de qualquer tipo de dor na vida e na afirmação absoluta da própria vida. A 
afirmação absoluta da vida vem através da aceitação de uma pessoa da ideia do “retorno 
eterno,” o que Nietzsche expressa como, “Tudo vai, tudo volta; eternamente gira a roda do 
ser.” 64 Esta é a ideia que o mundo se repete para sempre, sem qualquer propósito ou 
significado. A afirmação absoluta da vida significa a resistência de qualquer tipo de 
destino. Ele disse que isto se torna possível através de “considerar o inevitável como belo” 
e através de “amar o seu destino”; assim, ele pregava o “amor ao destino” (amor fati).  
 
2. Uma Avaliação do Pensamento de Unificação da Visão do Ser Humano de 
Nietzsche 
 
Nietzsche afirmava que a ênfase extrema do cristianismo na vida após a morte aleijou a 
capacidade das pessoas de avaliar sua vida real de todos os dias, e assim as enfraquecia. 
Seu esforço sincero em buscar compreender a natureza humana original merece nossa 
estima. Suas visões foram uma acusação e uma advertência para o cristianismo, que ele 
considerava como tendo se desviado de seu espírito original. Nietzsche via o Deus do 
cristianismo como um ser de julgamento de outro mundo, sentado em um trono no alto do 
céu, prometendo ressurreição após a morte para aqueles que fossem bons, e aplicando 
punição para aqueles que fizeram o mal. Entretanto, o que Nietzsche estava denunciando 
não eram os ensinamentos do próprio Jesus, mas ao invés, os ensinamentos de Paulo, que 
tinha transformado o ensinamento de Jesus em um ensinamento que colocava muita ênfase 
na vida após a morte.65 
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A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, Deus não é um ser do outro mundo 
que nega a realidade, enquanto permanece situado em um lugar elevado no céu. O 
propósito de criação de Deus não é somente a realização do Reino do Céu no mundo após a 
morte, mas, ainda mais importante, a realização anterior do Reino do Céu aqui na terra. 
Uma vez que o Reino do Céu é estabelecido aqui na terra, aqueles que experimentaram a 
vida no Reino do Céu aqui na terra, na sequência edificarão o Reino do Céu no mundo 
espiritual. Originalmente, a missão de Jesus era a realização do Reino do Céu aqui na terra. 
Portanto, a afirmação de Nietzsche é razoável no fato que o ensinamento de Jesus foi 
mudado por Paulo para um ensinamento colocando muita ênfase na vida após a morte das 
pessoas. Não obstante, é também verdade que, sendo que Jesus foi crucificado, como 
resultado da descrença do povo escolhido em Jesus, a extensão da salvação que ele foi 
capaz de cumprir estava limitada à salvação espiritual, o que significa que as pessoas aqui 
no mundo real da carne do dia-a-dia continuam sob o jugo de satanás, o sujeito do mal. 
Portanto, foi um equívoco sério para Nietzsche, além de criticar Paulo, ir tão longe a ponto 
de negar o próprio cristianismo, e até mesmo declarar a morte de Deus. 
 
Podemos agora examinar a afirmação de Nietzsche que todos os seres vivos têm uma 
“vontade de poder.” De acordo com o Gênesis, Deus deu aos seres humanos a bênção para 
“ter domínio sobre todas as coisas” (Gen. 1:28). Em outras palavras, Deus deu aos seres 
humanos a forma para se tornarem qualificados para reger. Isto implica que o desejo para 
reger (ou o desejo para dominar) é uma das características da natureza humana original 
como dotadas por Deus. A “posição” para reger corresponde à “posição sujeito” entre as 
características da natureza humana original, de acordo com o Pensamento de Unificação. 
Entretanto, com relação à posição sujeito ― como mencionado anteriormente ― o 
verdadeiro sujeito é baseado no amor, ao invés do poder. A condição para os seres humanos 
exercerem domínio é que eles primeiramente devem aperfeiçoar sua personalidade, 
centrando no Coração de Deus, e praticar a ética de amor na vida familiar. É sobre essa 
base, e somente essa base, que verdadeiro domínio pode ser expresso. Entretanto, Nietzsche 
não foi capaz de entender sobre essa base, e assim ele destacou somente a “vontade de 
poder.” Esta é outra parte de seu mal entendido. 
 
Nietzsche afirmava que a moralidade cristã é a moralidade dos fracos, a qual nega os fortes 
― mas esta visão está enganada. O cristianismo ensinava amor verdadeiro a fim de que as 
pessoas venham exercer verdadeiro domínio. As pessoas devem primeiramente lutar contra 
as forças do mal que vêm através dos desejos instintivos do corpo físico. Estes desejos 
instintivos do corpo são maus em si mesmos, mas se pessoas decaídas, cujo nível espiritual 
de coração ainda não está aperfeiçoado, vivem de acordo com os desejos instintivos de seu 
corpo, elas tendem a ser dominadas por forças más. Somente quando o nível de coração da 
pessoa espiritual está desenvolvido, onde a mente espiritual passa a ter domínio sobre a 
mente física, a atividade do corpo pode ser considerada boa no sentindo verdadeiro. 
 
Enfatizando somente os valores do corpo, instinto e vida, Nietzsche negligenciou os 
aspectos do espírito, amor e razão. Em outras palavras, ele desconsiderou o ser espiritual 
humano. Se o ser espiritual é desconsiderado, o que permanecerá do ser humano? 
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O que permanecerá não é nada mais do que um ser físico como um animal. Isto certamente 
arrastará as pessoas ao nível e posição de animais. Portanto, embora Nietzsche possa estar 
chamando as pessoas para se tornarem mais fortes, na realidade ele está de fato 
encorajando-as a se tornarem animalescas. Esse definitivamente não é o nível para o qual 
Deus criou os seres humanos. O esforço de Nietzsche para tentar orientar as pessoas de 
volta para sua imagem original deve ser respeitado, mas o método que ele propôs para fazer 
isso estava errado. Um ser humano é um ser unido de Sungsang e Hyungsang, com o 
Sungsang como o sujeito e o Hyungsang como o objeto. Entretanto, Nietzsche enfatizou 
somente o aspecto Hyungsang, negligenciando o aspecto Sungsang. Além disso, Nietzsche 
deve ser respeitado por ter emitido uma advertência contra aqueles cristãos que, por causa 
de sua ignorância sobre o propósito original de Jesus de realizar o Reino do Céu na terra, 
tinham uma tendência de pensar levianamente sobre a importância de nossa vida humana 
na terra. 
 
C. Karl Jaspers (1883-1969) 
 
1. Visão do Ser Humano de Jaspers 
 
Para Karl Jaspers, existência se refere ao estado de um ser humano realmente ciente de si 
mesmo como um indivíduo. Ele diz, “Existência é a nunca objetivada fonte dos meus 
pensamentos e ações …. Isto é o que se relaciona consigo mesmo, e assim com sua 
transcendência.” 66 Esta forma de pensamento é basicamente a mesma como de 
Kierkegaard. 
 
Uma existência que está no processo de alcançar a existência original, ainda não tendo 
encontrado a Transcendência, ou o Compreensivo (das Umgreifende), é chamada uma 
“possível existência.” Geralmente, os seres humanos são somente possíveis existências que 
vivem em várias circunstâncias; mas pela ação sobre suas dadas circunstâncias, eles podem 
viver positivamente. Entretanto, Jaspers indica que existem determinadas situações além 
das quais não podemos ir, e as quais não podemos mudar, incluindo “morte,” “sofrimento,” 
“lutas,” e “culpa.” Estas são chamadas “situações fronteira.” 67 Embora as pessoas possam 
desejar viver eternamente, nem mesmo uma única pessoa pode fugir da morte. Morte é a 
negação da própria existência de uma pessoa. 
 
Além disso, a vida humana envolve vários tipos de sofrimento, tais como dor física, 
doenças, senilidade e fome. Ao longo das vidas das pessoas, tais conflitos não podem ser 
evitados. Além disso, as pessoas vivem com a culpa inevitável que sua própria existência 
não pode evitar rejeitar as outras. 
 
Em face dessas situações fronteira, as pessoas não podem evitar o desespero e certamente 
se tornam frustradas, tornando-se cientes de suas próprias limitações. Nesses momentos, a 
forma como as pessoas experimentam e respondem a essa frustração determinará o que será 
delas. 
 

                                                 
66 Karl Jaspers, Philosophy, vol.1, trad. E. B. Ashton (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), 56. 
67

 Karl Jaspers, Philosophy, vol. 2, 193-215. 
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Se elas enfrentam sua frustração de cabeça erguida, e a suportam silenciosamente, 
honestamente, e sem tentar fugir da situação, então elas experimentarão a realidade que 
“existe de forma original, transcendendo o mundo da existência.” 68 
 
Em outras palavras, elas virão a compreender que além da natureza, por trás da história, 
além da filosofia, e além da arte ― todas as quais pareciam sem significado até então ― 
existe Transcendência, ou Deus, que nos abraça e fala conosco. Nessa ocasião, 
Transcendência aparecerá para nós, não diretamente, mas por muitos meios de mensagens 
codificadas. Na forma desses códigos, a Transcendência nos alcança através da natureza, 
história, filosofia, e assim por diante. Aqueles que experimentaram frustração em situações 
fronteira serão capazes de interpretar essas mensagens codificadas. Ele chamava isto de 
“leitura de cifras” (Chiffredeutung). Pela interpretação ou leitura dessas mensagens 
codificadas, um ser humano, sozinho, vem a se colocar face a face com a Transcendência. 
Isto é o que ele quer dizer pelo despertar do verdadeiro ser de uma pessoa. 
 
Após encontrar Deus desta forma, um ser humano se engaja na prática do amor em sua 
comunicação com os outros. A forma original de vida para os seres humanos é se colocar 
em uma posição igual a dos outros, amar uns aos outros, enquanto ainda reconhecem a 
independência dos outros. Através da amizade com os outros, a existência é aperfeiçoada. 
Jaspers disse, “O propósito da filosofia, a qual sozinha dá uma base definitiva para o 
significado de todos os propósitos, isto é, o propósito de perceber a existência internamente, 
elucidar o amor, e aperfeiçoar o bem-estar, somente é alcançada na comunicação.” 69 
Comunicação é o relacionamento de luta amorosa.70 
 
2. Uma Avaliação do Pensamento de Unificação da Visão do Ser Humano de 
Jaspers 
 
Jaspers disse que os seres humanos são normalmente apenas possíveis existências que são 
incapazes de perceber a Transcendência, mas que, uma vez que passem por situações 
fronteira, podem se tornar existências que se relacionam com a Transcendência, isto é, com 
seu ser original. 
 
Mas porque os seres humanos normalmente permanecem somente como possíveis 
existências, separados da Transcendência? E porque eles se tornam conectados com a 
Transcendência somente depois de passar através destas situações fronteira? Jaspers está 
muito preocupado com estas questões. Contudo, a menos que estas questões sejam 
respondidas, não podemos entender concretamente o que é o ser original, ou como 
recuperá-la.  
 
De acordo com o Princípio Divino, os seres humanos foram criados para cumprir o 
propósito de criação.  
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 Karl Jaspers, What is Philosophy? (versão japonesa) (Tokyo: Hakusuisha, 1978), 22. Publicado originalmente como 
Was ist Philosophie? Ein Lesebuch, ed. Hans Sauer (Munich: R. Piper & Co. Verlag, 1976). 
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O cumprimento do propósito de criação significa o cumprimento das três grandes bênçãos 
(Gen. 1:28), isto é, perfeição da personalidade, perfeição da família e perfeição do domínio. 
Entretanto, Adão e Eva, os primeiros antepassados, falharam em manter a Palavra de Deus 
durante seu período de crescimento, e enquanto suas personalidades ainda estavam 
imperfeitas, eles caíram, se tornando separados de Deus, se tornando esposo e esposa 
centrando no amor fora do princípio e dando nascimento a filhos com pecado. Como 
resultado, toda a humanidade veio a estar separada de Deus. Portanto, o verdadeiro 
caminho para recuperar o ser original é que as pessoas se separem do amor fora do 
princípio e retornem para Deus, e assim cumprindo o propósito de criação centrando no 
amor de Deus. 
 
A natureza humana original está destinada a se manifestar plenamente uma vez que as 
pessoas cumpram seu propósito de criação. Como Kierkegaard, Jaspers disse que a 
existência deve se tornar um ser que se relaciona com a Transcendência, enquanto ao 
mesmo tempo se relaciona consigo mesmo. Ao dizer isto, Jaspers estava se referindo à 
perfeição da personalidade da pessoa, que é a primeira entre as três grandes bênçãos. Entre 
os vários aspectos diferentes da natureza humana original discutidos no Pensamento de 
Unificação, Jaspers estava preocupado somente com o “ser unido de Sungsang e 
Hyungsang,” enquanto negligenciou os outros. Jaspers não disse que devemos praticar 
amor em nossa comunicação com os outros, mas tal como Kierkegaard, seu conceito de 
amor é vago. 
 
Amor verdadeiro (o amor de Deus) é um impulso emocional, de acordo com o qual uma 
pessoa não pode evitar dar o que tem para os outros com um coração sincero. Este amor é 
manifestado de forma divisional através da família, como diferentes formas de amar o 
parceiro objeto: amor de filhos por seus pais, amor conjugal entre cônjuges, amor paternal 
pelos filhos e amor fraternal entre irmãos e irmãs. Amor realmente harmonioso na 
comunicação de uma pessoa com outras pode ser realizado na base destes quatro tipos de 
amor. Jaspers disse que comunicação entre existências é um relacionamento de luta 
amorosa. Entretanto, de acordo com o Pensamento de Unificação, a essência do amor é 
alegria. Amor original não é algo que pode ser descrito como qualquer tipo de luta. 
 
Outra questão é porque os seres humanos se tornam conectados com a Transcendência 
somente passando através de situações fronteira. Jaspers disse que as pessoas encontram 
Deus enfrentando a frustração de uma situação fronteira de cabeça erguida e aceitando-a 
honestamente. Contudo, entre aqueles que realmente enfrentaram a frustração da situação 
fronteira de cabeça erguida e que de fato a aceitaram honestamente, há alguns que, como 
Nietzsche, se tornaram ainda mais separados de Deus, e alguns que, como Kierkegaard, se 
tornaram ainda mais próximos de Deus. Por que surgiram esses resultados diferentes? A 
razão para esta diferença não é esclarecida na filosofia de Jaspers. 
 
Em contraste, o Pensamento de Unificação fornece uma razão clara por trás destes 
resultados diferentes. Ao falhar em observar a Palavra de Deus, os seres humanos se 
tornaram separados de Deus e caíram sob o domínio de Satanás, o sujeito do mal. Por causa 
disto, eles não podem voltar para Deus incondicionalmente. Somente pelo estabelecimento 
de alguma condição de compensação, isto é, alguma condição de indenização, os seres 
humanos podem retornar para Deus.  
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Deste modo, o que Jaspers descreveu como o desespero e frustração experimentados em 
situações fronteira correspondem com a condição de indenização. Uma vez que uma 
condição é cumprida de forma bem sucedida, os seres humanos passam a estar em uma 
posição mais perto de Deus. Entretanto, para alcançar isto uma pessoa deve, enquanto 
suporta a dor inerente na situação fronteira, permanecer humilde e deve manter uma atitude 
de consciência objeto ao buscar o sujeito absoluto, como está ensinado na Bíblia, “Pedi, e 
dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á” (Mateus 7:7). Aqueles que 
mantêm uma atitude refletindo uma consciência sujeito autocentrada, ou que continuam a 
abrigar um espírito de vingança, nunca podem encontrar Deus, embora possam 
experimentar tais situações fronteira. Jaspers acreditava que podemos encontrar a 
Transcendência através da leitura das cifras da frustração; mas o Deus que conhecemos 
desta maneira é meramente um Deus simbólico. Não podemos compreender ou apreciar a 
verdadeira imagem de Deus somente através de tais meios. Devemos aprender sobre a 
queda humana e o propósito de criação de Deus, e devemos nos esforçar para realizar as 
três grandes bênçãos através de uma vida de fé. Quando fazemos estas coisas, seremos 
capazes de experimentar o Coração de Deus e nos tornar um verdadeiro ser humano com 
uma existência genuína. 
 
D. Martin Heidegger (1899-1976) 
 
1. Visão do Ser Humano de Heidegger 
 
Ao contrário das muitas filosofias modernas, a filosofia de Martin Heidegger não 
considerava o ser humano como um ser enfrentando o mundo. Para ele, o ser humano é 
“Dasein.” Dasein se refere a um ser (Sein), um ser humano individual, que vive no mundo. 
Um ser se relaciona com outros seres, atende ao ambiente ao seu redor, e se preocupa com 
as outras pessoas. Esta é a forma fundamental da existência de um ser, o que Heidegger 
descreveu como “ser-no-mundo” (In-der-Welt-sein). Ser-no-mundo significa que os seres 
humanos foram lançados no mundo sem ser informados sobre qual é a origem de onde eles 
vêm ou o destino na direção do qual eles estão indo. Esse estado é chamado por Heidegger 
de “forma lançada” (Geworfenheit), ou “facticidade” (Faktizitat). 
 
Normalmente, as pessoas perdem sua subjetividade (ou independência) quando se 
esforçam, através de suas vidas diárias, para se ajustarem às suas circunstâncias externas ou 
às opiniões das outras pessoas. Esta é a situação do “eles” (Das Man) que perdeu o ser 
original, de acordo com Heidegger.71 Esse “eles” passa sua vida diária se entregando à 
conversa fiada, distraído pela curiosidade, e vivendo em pacífica ambiguidade. Isto é 
chamado a “queda” do Dasein. 
 
Este Dasein, que foi lançado no mundo, aparentemente sem qualquer razão, existe também 
em ansiedade (Angst). Se investigarmos profundamente sobre a natureza desta ansiedade, 
certamente alcançaremos a ansiedade fundamental que uma pessoa experimenta referente à 
morte.  
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 Heidegger falou sobre “eles” (Das Man) como segue: “O ‘quem’ não é esta e nem aquela pessoa, nem a própria pessoa 
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Entretanto, quando uma pessoa não passa o tempo simplesmente esperando, em ansiedade, 
por algum futuro vago, mas ao invés aceita positivamente o fato que ele ou ela, como um 
ser humano, é um “ser-rumo-à-morte” e, com isso em mente, vive com uma séria 
determinação em direção ao futuro, essa pessoa pode progredir na direção do ser original. 
Desta forma, os seres humanos se projetam na direção de seu futuro; em outras palavras, 
eles colocam ênfase em seu futuro. Heidegger chama isto de “projeção” (Entwurf). Esta 
natureza do ser, ele chama de “existencialidade.” 
 
Neste momento, baseado no quê as pessoas se projetam? Elas se projetam baseadas no 
“chamado da consciência.” O chamado da consciência é essa voz interior que chama as 
pessoas a abandonarem seus seres caídos e voltarem para seus seres originais. Heidegger 
fala do chamado da consciência como segue: “O chamado indubitavelmente não vem de 
outra pessoa que esteja comigo no mundo. O chamado vem de mim, e contudo, além de 
mim.” 72 
 
Heidegger captou o significado do ser em termos de temporalidade (Zeitlichkeit). Quando o 
ser é visto a partir da perspectiva da própria existência, ele pode ser compreendido como 
“à-frente-de-si-mesmo,” e quando visto a partir do aspecto de já ter sido entendido, como 
“ser-em-si-mesmo”; e quando visto a partir do aspecto de cuidar do ambiente e dos outros, 
ele pode ser compreendido como “ser-em-conjunto.” Os seres humanos não seguem na 
direção de um ser solitário, separado do mundo. Se estes aspectos são vistos à luz da 
temporalidade, eles correspondem, respectivamente, ao futuro, o passado e o presente. Os 
seres humanos seguem na direção da futura potencialidade ouvindo o chamado da 
consciência, a fim de salvar o ser da queda atual, enquanto assume os fardos do passado. 
Esta é a visão de Heidegger do ser humano observado a partir do ponto de vista da 
temporalidade. 
 
2. Uma Avaliação do Pensamento de Unificação da Visão do Ser Humano de 
Heidegger 
 
Heidegger afirmou que o ser humano é um ser-no-mundo, um “eles” que perdeu o ser 
original; ele também disse que a característica específica dessa situação é ansiedade. 
Entretanto, ele não esclareceu porque os seres humanos perderam seus seres originais, ou o 
que é o ser original. Ele fala de se projetar na direção do ser original, mas se a imagem do 
ser a ser alcançado não está clara, não há como possamos verificar se realmente seguimos 
na direção do ser original. Heidegger disse que o chamado da consciência orienta os seres 
humanos de volta para seus seres originais, mas esta não é uma solução adequada para o 
problema. De fato, isto é um pouco mais do que uma expressão filosófica do conhecimento 
comum que as pessoas devem viver em obediência à sua consciência. Em um mundo que 
não reconhece Deus somente pode haver uma ou duas formas possíveis de vida, ou seja, 
viver de acordo com a vida instintiva, como proposto por Nietzsche, ou de acordo com a 
consciência, como Heidegger propôs. 
 
Entretanto, a partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, não é suficiente viver 
meramente de acordo com a consciência das pessoas. Ao invés, as pessoas devem viver de 
acordo com sua “mente original.” 
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A consciência pode ser orientada na direção do que cada pessoa individual considera como 
bom e, portanto, o padrão de consciência e do que é bom variará de acordo com cada 
indivíduo. Assim, quando as pessoas vivem de acordo com sua consciência, não há garantia 
que elas estão realmente se movendo na direção de seus seres originais. Somente quando as 
pessoas vivem de acordo com sua mente original, a qual possui Deus como seu padrão, elas 
realmente se moverão na direção de seus seres originais. 
 
Heidegger disse que os seres humanos podem ser salvos da ansiedade quando eles se 
tornam seriamente determinados a aceitar o futuro, ao invés de esperar à toa pelo futuro. 
Mas novamente, como podemos ser salvos da ansiedade quando a imagem original do ser 
não está claramente definida? Visto a partir do ponto de vista do Pensamento de 
Unificação, a causa da ansiedade reside em nossa separação do amor de Deus. Portanto, 
quando os seres humanos voltam para Deus, experimentam o Coração de Deus, e realmente 
se tornam seres de coração, somente então eles serão liberados da ansiedade e serão 
preenchidos com paz e alegria. 
 
Heidegger também argumentou que a forma para os seres humanos transcenderem a 
ansiedade da morte é aceitando a morte de forma positiva como parte de seu destino. 
Entretanto, isto não é realmente uma solução verdadeira para o problema da ansiedade da 
morte. O Pensamento de Unificação vê o ser humano como um ser unido de ser espiritual e 
ser físico, ou um ser unido de Sungsang e Hyungsang de tal forma que o amadurecimento 
do ser espiritual está baseado no ser físico. Quando os seres humanos cumprem o propósito 
para o qual foram criados, durante suas vidas físicas na terra, seus seres espirituais 
aperfeiçoados, depois da morte de seus seres físicos, irão para o mundo espiritual, onde 
viverão eternamente. Portanto, um ser humano não é um “ser-rumo-à-morte,” mas ao invés 
um “ser-rumo-à-vida-eterna.” Portanto, a morte do ser físico corresponde ao fenômeno de 
ecdise, encontrado entre os insetos. A ansiedade que uma pessoa tem sobre a morte se 
origina da ignorância do significado da morte sem mencionar a sensação, consciente ou 
inconsciente, que uma pessoa tem que ainda não se aperfeiçoou. 
 
Heidegger afirmou ainda que o ser humano (Dasein) tem temporalidade. Em outras 
palavras, ele disse que o ser humano deve assumir o passado, deve se separar da queda do 
presente, e deve se projetar na direção do futuro. Mas por que o ser humano deve fazer 
isso? Heidegger não esclareceu a razão para tudo isto. De acordo com o Princípio Divino, 
desde a queda de Adão e Eva, os seres humanos, além de herdar o pecado original, também 
receberam através da hereditariedade os pecados cometidos por seus antepassados; Eles 
também têm o pecado coletivo pelo qual a nação ou humanidade como um todo assumem 
responsabilidade, como também seus próprios pecados pessoais. Portanto, as pessoas 
decaídas têm recebido a tarefa de restaurar seus seres originais, e o mundo original, através 
do estabelecimento de condições de indenização que possam saldar estes vários pecados. 
 
Geralmente tal tarefa não pode ser cumprida em uma única geração; ela é cumprida depois 
de ser passada de geração para geração. Especificamente, na atual geração, as pessoas estão 
confiadas com essas condições de indenização que não foram concluídas por nossos 
antepassados. Assim, tentamos estabelecer essas condições em nossa própria geração, 
assumindo a responsabilidade pelo futuro e por nossos descendentes. Este é o verdadeiro 
significado, visto a partir do Pensamento de Unificação, do fato que os seres humanos têm 
temporalidade. 
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E. Jean-Paul Sartre (1905-80) 
 
1. Visão do Ser Humano de Sartre 
 
Dostoevski disse, “Se Deus não existisse, tudo seria possível.” 73 A negação da existência 
de Deus é exatamente o ponto de início da filosofia de Jean-Paul Sartre. Em contraste com 
Heidegger, que afirmava seu existencialismo sem qualquer referência a Deus, Sartre foi 
além e defendeu um existencialismo que negava a existência de Deus. Ele explicava que, 
em seres humanos, “existência precede a essência,” da seguinte forma: 
 

O que se quer dizer com existência que precede a essência? Isto significa que, 
primeiro de tudo, o homem existe, se transforma, aparece em cena, e somente depois, 
se define. Se o homem, como os existencialistas o definem, é indefinível, é porque 
em primeiro lugar ele é nada. Somente depois ele será algo, e ele mesmo terá feito o 
que ele vai ser. Assim, não há nenhuma natureza humana original, sendo que não há 
nenhum Deus para concebê-la.74 
 

O uso ou propósito de uma ferramenta, isto é, a essência dessa ferramenta, já está 
determinada por seu fabricante mesmo antes que ela seja produzida. Neste caso, a essência 
precede a existência. Da mesma forma, se Deus existe, e se Ele criou os seres humanos 
baseado em Sua ideia, então deve ser também no caso dos seres humanos, que a essência 
precede a existência. Mas Sartre negou a existência de Deus; portanto, para ele, a essência 
do ser humano não está determinada deste o início. De acordo com ele, as pessoas 
apareceram não a partir da essência, mas ao invés, a partir do nada. 
 
Além disso, Sartre diz que “existência é subjetividade.” Os seres humanos são seres 
acidentais que apareceram a partir do nada. Eles não são definidos por ninguém. Portanto, 
eles mesmos planejam o que eles serão. Eles se escolhem. Isto é o que Sartre quer dizer 
com “subjetividade.” Em outras palavras, os seres humanos escolhem o que eles se tornarão 
― se eles serão comunistas ou cristãos; se eles escolherão se casar ou permanecer solteiros. 
 
A característica fundamental de tal existência é “angústia,” de acordo com Sartre. O 
homem escolhe a si mesmo, o que significa, ao mesmo tempo, que “ao fazer esta escolha, 
ele também escolhe todos os homens.” 75 Portanto, escolher a si mesmo significa assumir 
responsabilidade por toda a humanidade ― uma responsabilidade que incorpora angústia, 
de acordo com Sartre. Entretanto, angústia não impede os seres humanos de agir; ao 
contrário, é a própria condição para a ação deles, e é uma parte dessa própria ação. 
 
Na visão de Sartre, os seres humanos são seres “livres”. Sendo que existência precede 
essência, eles não são determinados por nada, e têm permissão de fazer qualquer coisa. 
Entretanto, ser livre implica que toda a responsabilidade por suas ações reside com eles 
mesmos. 
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Nesse sentido, ser livre é um tipo de fardo para eles; portanto, os seres humanos estão 
“condenados a ser livres.” Em outras palavras, os seres humanos experimentam angústia 
porque eles são livres. Sartre explicou desta forma: 
 

O homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não 
encontramos nenhum valor ou comandos para legitimizar nossa conduta. Assim, na 
brilhante realidade dos valores, não temos nenhuma desculpa por trás de nós, nem 
justificativa diante de nós. Estamos sozinhos, sem nenhuma desculpa. Essa é a ideia 
que tento transmitir quando digo que o homem está condenado a ser livre.76 

 
Um ser humano, que é subjetividade, exercerá sua subjetividade. A fim de que um ser 
humano exerça subjetividade, deve existir um objeto que possa receber domínio a partir 
dele ou dela. Entre os tipos de seres, há o “ser-em-si-mesmo” e o “ser-por-si-mesmo.” O 
ser-em-si-mesmo se refere a todas as coisas e o ser-por-si-mesmo é o ser que está 
consciente de si mesmo, ou seja, o ser humano. Quando uma pessoa exerce subjetividade, 
não há nenhum problema se ele ou ela trata com um ser-em-si-mesmo como seu objeto. 
Mas uma vez que uma pessoa encara outra pessoa (i.e., um ser-por-si-mesmo), problemas 
surgem. A razão para isto é que nesse relacionamento ambos afirmarão sua subjetividade. 
 
Quando uma pessoa encara outra, sua existência humana se torna um “ser-para-outros”; isto 
é, um ser que é oposto a outro ser, de acordo com Sartre. A estrutura fundamental do ser-
para-outros é o relacionamento no qual uma pessoa é um “ser-observando” ou um “ser-
observado”― isto é, um relacionamento no qual “o Outro é um objeto para mim” ou “Eu 
mesmo sou um objeto-para-o-Outro.” 77 Isto significa que relacionamentos humanos estão 
em constantes conflitos. Como Sartre explicou, 
 

Portanto, é inútil para a realidade humana buscar sair deste dilema: ou uma pessoa 
deve transcender o outro ou permitir ser transcendido por ele. A essência das relações 
entre consciências não é o Mitsein [coexistência]; é conflito.78 

 
2. Uma Avaliação do Pensamento de Unificação da Visão do Ser Humano de 
Sartre 
 
Sartre disse que “existência precede essência,” e que os seres humanos criam a si mesmos. 
Nessa mesma linha, Heidegger afirmava que as pessoas devem se projetar na direção do 
futuro. Para Heidegger, o “chamado da consciência,” embora vago, orienta as pessoas na 
direção do ser original. Entretanto, para Sartre, o ser original é totalmente negado. De 
acordo com o Pensamento de Unificação, a ausência do ser original é uma consequência 
natural do fato que os seres humanos se tornaram totalmente separados de Deus. Se 
tivéssemos que aceitar as visões de Sartre, seriamos deixados sem qualquer padrão para 
julgar entre bem e mal. Nessa situação, não importa o que as pessoas façam, elas sempre 
serão capazes de racionalizar suas ações dizendo que estão agindo por sua própria vontade. 
Isso necessariamente cria uma sociedade sem ética. 
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78 Ibid., 555. 
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Sartre também disse que o ser humano é subjetividade. Em contradição a isso, o 
Pensamento de Unificação afirma que o ser humano é tanto subjetividade quanto 
objetividade, ao mesmo tempo. Em outras palavras, uma pessoa de natureza original está 
tanto na posição sujeito como na posição objeto. O que Sartre chama subjetividade se refere 
ao fato que os seres humanos são livres para escolher a si mesmos e objetivar os outros; em 
contraste, o que o Pensamento de Unificação chama de subjetividade se refere à capacidade 
humana para ter domínio sobre um ser objeto, com amor. A fim de exercer verdadeira 
subjetividade, as pessoas devem primeiramente estabelecer sua própria objetividade. Em 
outras palavras, elas devem primeiramente ter consciência objeto em uma posição objeto. 
Seguindo através da experiência de estar na posição objeto, elas crescem e são promovidas 
para se colocarem em uma posição sujeito, e assim, se tornar capazes de exercer 
subjetividade. 
 
Além disso, de acordo com Sartre, a característica de um relacionamento mútuo entre seres 
humanos é de conflito entre subjetividade e subjetividade, ou um conflito entre liberdade e 
liberdade. Isto é semelhante ao conceito de Hobbes de uma “guerra de todos contra todos.” 
Desnecessário dizer, tais conceitos de subjetividade e liberdade estão errados. A menos que 
tais visões equivocadas em relação à subjetividade e liberdade sejam corrigidas, a confusão 
existente agora na sociedade democrática não pode ser resolvida. Somente quando as 
pessoas aprendem a estabelecer tanto subjetividade quanto objetividade, onde harmoniosa 
ação dar e receber entre sujeito e objeto ocorre em toda esfera, um mundo de amor e paz 
pode ser realizado. Além disso, Sartre disse que os seres humanos estão “condenados a ser 
livres.” Entretanto, a partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, liberdade não é 
nada mais do que uma palavra. Liberdade não pode existir apartada do princípio, e o 
princípio é a norma para realizar amor verdadeiro. Deste modo, verdadeira liberdade é 
liberdade para o benefício de realizar amor verdadeiro. 
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4 
 

Axiologia: Uma Teoria do Valor 
 

 

Nossa era contemporânea é uma época de grande confusão e tumulto. Guerras e conflitos 
continuam sem qualquer redução, e inúmeros fenômenos alarmantes e trágicos, incluindo 
terrorismo, destruição, vandalismo, sequestro, assassinato, abuso de drogas, alcoolismo, 
imoralidade sexual, ruptura familiar, injustiça, corrupção, opressão, conspiração e 
difamação, estão ocorrendo em âmbito mundial. No vórtice deste tumulto, os ativos mais 
valiosos da humanidade estão agora quase obliterados. Estou me referindo à perda da 
dignidade humana pessoal, a perda das tradições consagradas pelo tempo, à perda da 
dignidade da vida, a perda da confiança mútua entre as pessoas, a perda da autoridade de 
pais e mestres, e a lista continua. 
 
A causa fundamental de tal confusão e tumulto é o declínio dos valores tradicionais, ou 
seja, os valores tradicionais de verdade, bem e beleza estão sendo perdidos de vista. Entre 
estes, o valor do bem em particular, está desaparecendo, e a ética e moral existentes estão 
declinando rapidamente. O que está causando este colapso ameaçador dos valores 
tradicionais? 
 
Primeiro, em praticamente todas as áreas, incluindo economia, política, sociedade, 
educação e arte, um senso sobre Deus está sendo excluído enquanto a religião é 
negligenciada. Sendo que muitos valores tradicionais estão baseados na religião, esses 
valores que estão perdendo sua base religiosa não podem evitar declinar. 
 
Segundo, o materialismo, ateísmo, secularismo, e especialmente os pontos de vistas do 
comunismo, estão se infiltrando em todos os lugares, minando os valores tradicionais. O 
comunismo vem trabalhando para dividir as pessoas em classes opostas, e então, 
fomentando conflitos entre essas classes aumentando a desconfiança e instigando 
hostilidades em todos os lugares. Ao fazer isso, ele tem sido muito crítico dos valores 
tradicionais, tentando destrui-los, alegando que tais valores são feudalistas, destinados 
somente à manutenção dos sistemas sociais existentes. 
 
Terceiro, conflitos entre religiões e filosofias estão acelerando o colapso dos valores. 
Valores são estabelecidos na base de religiões e filosofias; portanto, se existem 
divergências entre religiões e filosofias, muitas pessoas irão considerar estes valores como 
meramente relativos na natureza. Como resultado, um número crescente de pessoas está 
começando a acreditar que não é mais necessário respeitar esses valores. 
 
Finalmente, as virtudes exaltadas pelas religiões tradicionais (tal como Confucionismo, 
Budismo, Cristianismo, e Islamismo) estão perdendo seu poder de persuadir as pessoas 
modernas, que estão inclinadas a pensar de forma mais científica. Os ensinamentos das 
religiões tradicionais frequentemente possuem conteúdos que contradizem fatos científicos. 
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Deste modo, se tornam inaceitáveis para as pessoas modernas, que passaram a depositar 
grande confiança na ciência. 
 
Quando analisamos as causas do colapso dos valores tradicionais desta forma, passamos a 
compreender que há uma necessidade urgente de uma nova e renovada perspectiva de 
valor. Sem essa perspectiva renovada, não podemos ser capazes de nos preparar 
adequadamente para o mundo ideal que virá no futuro. Então, como deveria ser essa nova 
perspectiva de valor? Primeiro de tudo, ela deve ser capaz de abranger os ensinamentos 
fundamentais de todas as religiões e sistemas de pensamento. Além disso, ela deve ser 
capaz de superar o materialismo e o ateísmo. Além disso, ela deve ser capaz de abranger e 
orientar até mesmo a ciência. Finalmente, ela deve ser uma perspectiva de valor centrada no 
amor verdadeiro de Deus. É exatamente de uma perspectiva de valor como esta que é 
urgentemente necessária atualmente para que possamos nos preparar para a sociedade do 
futuro. 
 
Então, vamos examinar tão concretamente quanto possamos a forma como a sociedade do 
futuro para a qual devemos nos preparar deve ser. Esta sociedade do futuro será criada por 
seres humanos originais, pessoas de integridade que experimentam o Coração de Deus e 
que aperfeiçoam seu caráter. Uma pessoa de caráter é alguém em quem intelecto, emoção e 
vontade terão se desenvolvido plena e harmoniosamente, centrando no coração. Deste 
modo, a sociedade do futuro será estabelecida por pessoas cujo intelecto, emoção e vontade 
estejam desenvolvidos de forma harmoniosa centrando no Coração de Deus. Neste ponto, 
implicitamente, a ideia de novos valores se refere àqueles valores buscados pelas 
faculdades de intelecto, emoção e vontade. 
 
As faculdades de intelecto, emoção e vontade buscam os valores de verdade, beleza e bem, 
respectivamente, e através destes, uma sociedade verdadeira, artística e ética 
inevitavelmente será realizada. Uma sociedade verdadeira é uma sociedade realizada 
através de pessoas que buscam a verdade; uma sociedade artística é uma sociedade 
realizada através de pessoas que buscam a beleza; e uma sociedade ética é uma sociedade 
realizada através de pessoas que buscam o bem. 
 
Para potencializar a busca de valores como estes, uma teoria de educação é necessária para 
a realização de uma verdadeira sociedade; uma teoria de arte é exigida para a realização de 
uma sociedade artística; e uma teoria de ética é exigida para a realização de uma sociedade 
ética. Sendo que axiologia é uma teoria que discute os valores de verdade, bem e beleza em 
geral, ela é uma teoria abrangente servindo como uma base para estes três pontos de vistas 
teóricos mais específicos. 
 
A sociedade do futuro será, deste modo, uma sociedade onde os valores de verdade, bem e 
beleza serão plenamente realizados; nesta sociedade, a economia alcançará o mais elevado 
nível de desenvolvimento através do progresso da ciência, resolvendo completamente e de 
uma vez por todas, todos os problemas econômicos da sociedade. A vida das pessoas estará 
focada primeiramente no gozo dos valores, mesmo quando eles estão sendo realizados. A 
sociedade na qual os valores de verdade, bem e beleza, centrados no coração é realizada, é 
uma sociedade de coração, criando uma cultura do coração; esta é uma sociedade com uma 
cultura unificada. 
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Até agora expliquei que uma nova perspectiva de valor é necessária a fim de preparar para 
a sociedade do futuro. Contudo, esta nova perspectiva de valor é necessária não somente 
para preparar para a sociedade do futuro, mas talvez ainda mais importante, é necessária a 
fim de limpar a confusão de nosso mundo atual. Como mencionado, os valores mundiais de 
hoje estão geralmente em colapso devido a vários fatores. A fim de resolver este problema, 
há uma necessidade urgente de restabelecer uma adequada perspectiva de valor. 
 
Uma nova perspectiva de valor também é essencial no esforço para unificar culturas. Isto é, 
a fim de resolver de forma fundamental a confusão atual do mundo, será necessário trazer 
várias culturas tradicionais em harmonia. As culturas estão baseadas em determinadas 
religiões, ou pensamentos, e essas religiões e pensamentos advogam determinados valores. 
Portanto, a fim de unir culturas, é necessário unir as várias perspectivas de valores tais 
como a visão de valor Cristã, a visão de valor Budista, a visão de valor Confucionista, e 
assim por diante. E também, é necessário unir as visões de valor do oriente e do ocidente. 
Portanto, mais uma vez, é necessário apresentar uma nova visão de valor que possa 
abranger genuinamente todas as perspectivas de valor. 
 
I. Significado de Axiologia e Significado de Valor 
 
Antes de delinear a nova visão de valor, permita-me primeiramente explicar sobre o 
significado de axiologia, e o significado de valor. 
 
Significado de Axiologia 
 
A teoria de valor é tratada em economia, em ética, e em várias outras disciplinas. Em 
filosofia, axiologia se refere à filosofia do valor. Em outras palavras, ela é a área da 
filosofia que trata com valor em geral. O conteúdo de axiologia, mesmo que de forma 
fragmentada, já podia ser encontrada em tempos antigos. Mas é nos tempos modernos, 
especialmente depois que Kant fez sua bem conhecida distinção entre fato e valor, que a 
axiologia se tornou uma importante área de estudo na filosofia. 
 
Particularmente, Rudolph H. Lotze (1817-81), que fez uma distinção entre valor e 
existência, onde valor é considerado como um ser em contradição com a existência, 
argumentava que existência é compreendida com o intelecto, enquanto valor é 
compreendido com a emoção. Ele se tornou o fundador da axiologia pela introdução do 
conceito claro de valor na filosofia. 
 
O que são Valores? 
 
Sendo que o termo “valor” foi originalmente derivado da vida econômica, ele se refere 
principalmente ao valor econômico. Entretanto, atualmente, o termo se tornou mais 
generalizado, sendo utilizado em quase todas as áreas da atividade humana, incluindo 
sociedade, política, lei, moralidade, arte, ensino, religião, etc., na visão do Pensamento de 
Unificação, há tanto valores materiais quanto valores espirituais. Valores materiais estão 
conectados com as necessidades diárias da vida humana, tais como bens e mercadorias; por 
outro lado, valores espirituais se referem àqueles valores correspondendo às faculdades de 
intelecto, emoção e vontade, ou seja, os valores de verdade, beleza e bem. Destes dois 
tipos, a Axiologia da Unificação trata com os valores espirituais. 
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Tem sido geralmente considerado difícil definir o conceito de valor, e que não há outra 
forma de lidar com ele a não ser analisando através daqueles fenômenos relacionados.79 
Entretanto, na teoria de axiologia apresentada aqui, valor é definido como a qualidade de 
um objeto que satisfaz o desejo do sujeito. Isto é, quando um objeto tem determinada 
qualidade que satisfaz o desejo ou anseio do sujeito, e que é reconhecida como tal pelo 
sujeito, então essa qualidade especial do objeto pode ser chamada valor. Em outras 
palavras, valor é algo que pertence a um objeto; contudo, a menos que seja reconhecido 
como valioso pelo sujeito, ele não se torna um valor real. Por exemplo, embora possa 
existir uma flor, a menos que alguém (o sujeito) perceba a beleza dessa flor, o valor real 
(beleza) da flor não se manifesta. Desta forma, a fim do valor se tornar real, há a 
necessidade de um processo no qual um sujeito deve reconhecer a qualidade de um objeto e 
deve apreciar essa qualidade como valiosa.  
 
Desejo 
 
Como explicado acima, valor se refere à qualidade de um objeto que satisfaz o desejo de 
um sujeito. Portanto, a fim de discutir valores, precisamos analisar o desejo do sujeito. 
Tentativas filosóficas de lidar com questões de valor (incluindo valor material) têm 
geralmente se concentrado somente no fenômeno objetivo, excluindo considerações sobre o 
desejo humano. Portanto, estas tentativas têm sido inadequadas, como uma árvore sem 
raízes. Uma árvore sem raízes murcha. Deste modo, sistemas de pensamento existentes 
estão revelando sua insuficiência atualmente no que diz respeito a resolver os vários 
problemas sociais. 
 
Por exemplo, teorias econômicas, as quais lidam com valores materiais, se tornaram 
relativamente inúteis na solução dos fenômenos da atual confusão econômica. Muitos 
problemas complexos, que nem mesmo a maioria dos economistas previu, também estão 
emergindo, como o impacto que as relações trabalho-capital podem ter sobre os resultados 
do empreendimento. Por que isto? A razão primária é que economistas não têm analisado 
de forma correta o próprio desejo humano. Embora eles saibam que a motivação da 
atividade econômica seja o desejo humano, eles não se envolveram em nenhuma análise 
séria deste desejo.  
 
A fim de entender corretamente esse fenômeno, devemos começar pela análise do desejo 
humano. Entretanto, antes disso, vamos primeiramente discutir a base da axiologia do 
Princípio Divino, para que possamos começar com o contexto apropriado. 
 
II. Fundamento do Princípio Divino para Axiologia 
 
De acordo com o Princípio Divino, o ser humano, como um ser unido de Sungsang e 
Hyungsang, tem ambos propósito e desejo. Desejo é parte da natureza humana original 
dada por Deus (PD, 70). Além disso, propósito e desejo têm ambos uma natureza dual. A 
Axiologia da Unificação está formulada na base destas ideias fundamentais. 
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 The Society for the Research of Teaching Materials of Philosophy, New Lectures on Philosophy (em coreano) (Seoul: 
Hakusa, 1978), 132. 
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Sungsang e Hyungsang e Propósitos Duais 
 
Como um ser criado, um ser humano está dotado com determinado propósito para ser 
criado (ou seja, o propósito de criação de Deus). Um ser humano, dotado com tal propósito 
é, ao mesmo tempo, um ser unido de Sungsang e Hyungsang, ou seja, um ser dual de ser 
espiritual e ser físico, ou um ser dual de mente espiritual e mente física. Dizer que um ser 
humano tem um propósito para ser criado significa que Sungsang e Hyungsang têm ambos 
um propósito. O primeiro é chamado o propósito Sungsang e o segundo é chamado o 
propósito Hyungsang. Juntos podemos chamá-los de “propósitos duais,” e eles 
correspondem às características duais de Sungsang e Hyungsang. 
 
Aqui, Sungsang se refere à mente espiritual, e Hyungsang se refere à mente física. Assim, o 
propósito Sungsang é o propósito da mente espiritual, o qual deve nos orientar na condução 
de uma vida enfatizando verdade, bem, beleza e amor, e o propósito Hyungsang é o 
propósito da mente física, o qual deve nos orientar na condução de uma vida enfatizando 
alimentação, vestuário, abrigo e realização sexual. 
 
Sungsang e Hyungsang e Desejos Duais 
 
Um ser humano é, como citado, um ser unido de Sungsang e Hyungsang, ou seja, um ser 
com uma mente dual (mente espiritual e mente física). Portanto, o desejo humano funciona 
nestes dois modos, ou seja, há um desejo Sungsang e há um desejo Hyungsang. O desejo 
Sungsang é o desejo da mente espiritual que busca perseguir verdade, bem, beleza e amor, 
enquanto o desejo Hyungsang é o desejo da mente física que busca por alimentação, 
vestuário, abrigo e realização sexual. Estes são “desejos duais.” 
 
Propósitos Duais, Desejos Duais e Valores Duais 
 
De acordo com o Princípio Divino, um ser humano é um ser conectado com propósitos 
duais: o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo (PD, 33).  Assim, o Sungsang 
e o Hyungsang da mente estão conectados com o propósito para o todo e o propósito para o 
indivíduo, respectivamente. Deste modo, ambos o propósito Sungsang e o propósito 
Hyungsang têm o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. 
 
Um desejo é um impulso da mente para alcançar determinado propósito. Deste modo, 
desejo busca alcançar tanto o propósito para o todo como o propósito para o indivíduo. O 
primeiro é chamado o “desejo para realizar valor,” e o segundo é chamado o “desejo para 
buscar valor.” Juntos, estes são chamados os “desejos duais por valor.” Isto significa que 
tanto o desejo Sungsang como o desejo Hyungsang são para realizar os propósitos duais. 
Em outras palavras, tanto o desejo Sungsang como o desejo Hyungsang possuem o desejo 
para realizar valor e o desejo de buscar valor. 
 
Valores duais podem ser explicados em conexão com os propósitos duais e os desejos 
duais. Da mesma forma que há propósitos duais e desejos duais, assim também, há valores 
duais: o “valor a ser realizado” e o “valor a ser buscado.” “O valor a ser realizado” se refere 
ao valor que deve ser realizado ou que tenha sido realizado. “O valor a ser buscado” se 
refere ao valor que deve ser buscado ou que tenha sido buscado. Propósitos duais, desejos 
duais e valores duais correspondem todos uns com os outros.  



 190

Um arranjo da dualidade de desejo, propósito e valor em reação à mente dual (mente 
espiritual e mente física) está demonstrado na Tabela 4.1. 
 
TABELA 4.1 A Dualidade de Desejo, Propósito e Valor 

 
 
Origem do Desejo e Propósito de Criação 
 
Para qual propósito os desejos humanos existem? Eles existem a fim de que possamos 
realizar o propósito de criação. O propósito de criação de Deus é para Deus receber alegria 
através de amar Seus parceiros objeto (seres humanos e todas as coisas). Entretanto, para os 
seres criados, seu propósito de criação é o propósito para o qual eles foram criados. 
Especificamente para os seres humanos, o propósito para ser criado é retornar beleza e dar 
alegria para Deus. Deste modo, o propósito para o qual os seres humanos foram criados 
pode ser cumprido através da realização das três grandes bênçãos, ou seja, ser frutífero, 
multiplicar, e ter domínio sobre todas as coisas (Gen. 1:28). Portanto, o propósito de 
criação para os seres humanos não é nada mais do que seu cumprimento das três grandes 
bênçãos. 
 
Se, no momento da criação dos seres humanos, Deus tivesse dado a eles somente este 
propósito, mas não tivesse dado a eles desejo, então o máximo que eles teriam sido capazes 
de fazer seria apenas ter o seguinte pensamento, “Há um propósito de criação,” ou “Há as 
três grandes bênçãos.” Eles não teriam sentido qualquer necessidade de colocar esses 
pensamentos em ação. Se este tivesse sido o caso, então o propósito de criação e as três 
grandes bênçãos nunca poderiam ter sido realizados.  
 
Portanto, Deus também precisou dar aos seres humanos a vontade impulsiva para realizar 
esse propósito, o impulso da mente para fazer ou para obter algo. Este impulso para fazer 
isso, é o desejo. Deste modo, direcionados por um impulso inato para alcançar o propósito 
de criação, ou seja, para cumprir as três grandes bênçãos, os seres humanos gradualmente 
cresceriam até a maturidade. Este desejo, com o qual os seres humanos têm sido dotados 
por Deus, está centrado no coração. 
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Um ser humano é um ser conectado possuindo propósitos duais, ou seja, o propósito para o 
todo e o propósito para o indivíduo. Deste modo, o propósito de criação é cumprir o 
propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. O propósito para o todo, para os seres 
humanos, é realizar o amor verdadeiro, ou seja, servir a família, sociedade, povo, nação e 
mundo, e finalmente Deus, os Pais da humanidade: o propósito para o todo é dar alegria 
para a humanidade e para Deus. Por outro lado, o propósito para o indivíduo é viver para o 
próprio crescimento e buscar a própria alegria. Não somente os seres humanos, mas todas 
as coisas, possuem um propósito para o todo e um propósito para o indivíduo. Esta é a 
natureza dupla do propósito de criação, ou do propósito para ser criado. 
 
A maneira pela qual o propósito de criação é cumprido por todas as coisas excluindo os 
seres humanos é diferente da maneira pela qual os seres humanos cumprem seu propósito. 
Substâncias inorgânicas cumprem seu propósito de criação seguindo as leis naturais; 
plantas, seguindo a autonomia do princípio (vida) dentro delas; e animais, seguindo seu 
instinto. Entretanto, os seres humanos, além disso devem cumprir seu propósito de criação 
seguindo e satisfazendo o desejo dado a eles por Deus, utilizando seu próprio livre arbítrio, 
e cumprindo sua própria responsabilidade. Como já mencionado, desejo é o impulso da 
mente para alcançar determinado propósito. Tal como propósito tem dualidade, ou seja, o 
propósito para o todo e o propósito para o indivíduo, há também desejos duais, o desejo 
para realizar valor e o desejo para buscar valor. Correspondendo aos propósitos duais e 
desejos duais, em si mesmo valor também tem dualidade, ou seja, valor realizado e valor 
buscado, como demonstrado na Tabela 4.1. 
 
III. Tipos de Valor 

 
Valor Sungsang 
 
Valor é aquela qualidade em um objeto que satisfaz o desejo do sujeito. Como os desejos 
de um ser dual de Sungsang e Hyungsang, os desejos humanos podem ser divididos em 
desejo Sungsang e desejo Hyungsang; como consequência, também existe valor Sungsang e 
valor Hyungsang. Valor Sungsang é um valor espiritual que satisfaz o desejo Sungsang: 
este consiste de verdade, bem, beleza e amor. Para ser exato, amor é a base para os valores 
de verdade, bem e beleza. Verdade, beleza e bem são os valores correspondentes às três 
faculdades da mente, ou seja, intelecto, emoção e vontade. Isto quer dizer que, quando o 
sujeito avalia um elemento do objeto como sendo valioso, o sujeito o avalia como verdade, 
beleza ou bem, de acordo com as faculdades de intelecto, emoção ou vontade, 
respectivamente.  
 
Valor Hyungsang 
 
Valor Hyungsang, o qual satisfaz o desejo Hyungsang, inclui aqueles valores materiais 
(valores de bens e produtos) das necessidades diárias, tal como alimentação, vestuário e 
abrigo. Valor material é o valor necessário para a manutenção da vida física, ou aquele 
valor que satisfaz o desejo da mente física. A vida física é a condição para o crescimento do 
ser espiritual e para o cumprimento das três grandes bênçãos; assim valor Hyungsang é um 
pré-requisito para a realização do valor Sungsang. 
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Amor é a base para os valores de verdade, bem e beleza. Permita-me explicar isto em mais 
detalhes. Quanto mais um sujeito ama um objeto, mais o objeto ama o sujeito, e mais 
verdadeiro, melhor e mais belo o objeto parece para o sujeito. Por exemplo, quanto mais os 
pais amam seus filhos e mais os filhos amam seus pais, mais belos os filhos parecerão. 
Quando os filhos parecem mais belos, os pais irão amá-los ainda mais.  
 
A mesma coisa pode ser dita sobre verdade e bem. Quanto mais os pais amam seus filhos e 
os filhos amam mais seus pais, mais verdadeiros e melhores os filhos parecerão. Desta 
forma, verdade, bem e beleza passam a existir na base do amor. Naturalmente, há muitos 
casos onde verdade, bem e beleza podem ser sentidos sem amor. Entretanto, falando de 
forma estrita, nesses casos o sujeito inconscientemente tem amor dentro de seu 
subconsciente.  
 
Desta forma, amor é realmente a fonte e base do valor. Sem amor, verdadeiro valor não 
aparecerá. Deste modo, quanto mais experimentamos o Coração de Deus e conduzimos 
uma vida de amor, mais experimentaremos e realizaremos valores radiantes. Como já 
mencionado, valor consiste de valores Sungsang e valores Hyungsang. A axiologia da 
Unificação trata primariamente com valores Sungsang.  
 
IV. Essência do Valor 
 
Essência do valor e valor real 
 
Há duas formas de se entender valor: uma é considerar a essência do valor, alguma 
qualidade que seja possuída pelo objeto, e a outra é considerar a realização do valor, que 
ocorre no relacionamento entre sujeito e objeto. A primeira é chamada “valor potencial,” e 
a segunda, “valor real.”  
 
Quando se diz que valor é a qualidade de um objeto que pode satisfazer de forma potencial 
o desejo de um sujeito, o valor a ser referido é o valor potencial. Valor real é algo que é 
necessariamente apreciado em nossa vida real, e tal avaliação é realmente realizada durante 
a ação dar e receber entre um sujeito e um objeto. O valor determinado por essa avaliação 
pode ser chamado valor real. 
 
Assim, valor potencial é a qualidade de um objeto, ou a essência do valor, que se refere aos 
conteúdos, atributos e condições do objeto. Os valores de verdade, bem e beleza não são 
realizados no próprio objeto, mas estão somente latentes no objeto como a essência que 
pode ser realizada como real somente através de um relacionamento com o sujeito. Através 
desse relacionamento eles se tornam valores reais. 
 
Valor Potencial 
 
Então, concretamente o que é a essência do valor? A essência do valor consiste do 
propósito de criação do objeto e a harmonia existente entre elementos emparelhados no 
objeto. Todo ser criado tem um propósito pelo qual foi criado, ou seja, seu propósito de 
criação. Por exemplo, uma flor tem o propósito de dar alegria através de sua beleza. Não 
somente nos seres criados por Deus, mas também nas coisas produzidas pelas pessoas (p.e., 
obras de arte e mercadorias) há sempre propósitos pelos quais foram criados. 
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A harmonia entre elementos emparelhados se refere à harmonia entre elemento sujeito e 
elemento objeto. Sendo que todas as coisas são seres de verdade individual, eles possuem 
dentro de si mesmos elementos correlativos de sujeito e objeto, tais como Sungsang e 
Hyungsang, yang e yin, e elemento principal e elemento subordinado. Harmonia é realizada 
através da ação dar e receber entre estes elementos correlativos. A ação dar e receber aqui 
citada é a ação do tipo comparação. Desta forma, a situação na qual os elementos 
emparelhados estão harmonizados centrando no propósito de criação é uma situação na 
qual a essência do valor, ou valor potencial, existe. 
 

  
 

Fig. 4.1. A Determinação do Valor 
 
V. Determinação do Valor Real e Padrão de Valor 
 
A. Determinação do Valor 
 
Valor é determinado, ou apreciado, através de uma ação dar e receber entre uma pessoa 
(sujeito) e um objeto. A condição que deve existir no objeto, os “requisitos objeto,” é, como 
mencionado acima, uma harmonia entre seus elementos emparelhados, centrando em seu 
propósito de criação. Por outro lado, há também determinadas condições que devem existir 
no sujeito (ser humano), os “requisitos sujeito,” a fim de que o valor seja determinado. 
Primeiro, o sujeito deve possuir o desejo de buscar valor; a seguir, o sujeito deve ter alguma 
preocupação, ou interesse sobre o objeto. Além disso, a filosofia própria, o gosto, 
individualidade, educação, visão de vida, visão da história, visão do mundo, e assim por 
diante, que uma pessoa (como sujeito) possui como elementos subjetivos são todas as 
condições que influenciarão em qualquer determinação de valor. Estes elementos 
subjetivos, incluindo o desejo de buscar valor e um interesse no objeto, são os “requisitos 
sujeito” que o sujeito necessariamente deve ter. Valor real é determinado através do 
relacionamento correlativo entre estes requisitos sujeito e requisitos objeto (ver fig. 4.1). 
 
Quando ambos os requisitos sujeito e os requisitos objeto estão presentes, ação dar e 
receber ocorrerá entre o sujeito e o objeto, e é assim como o valor é determinado. 
Determinar valor concreto significa determinar a quantidade e a qualidade do valor.  
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A quantidade do valor se refere à avaliação quantitativa do valor, tal como “muito bonito,” 
ou “não tão bonito.” Há também diferenças qualitativas no valor. Por exemplo, na beleza há 
várias nuances, tal como beleza graciosa, beleza impressionante, beleza solene, beleza 
cósmica, e assim por diante. Estas são diferenças qualitativas no valor. 
 
B. Ação Subjetiva 
 
Como já mencionado, elementos subjetivos influenciam significativamente a determinação 
de valor. Isto quer dizer que o valor real específico que um indivíduo sujeito sentirá é 
determinado quando esses elementos subjetivos como a própria filosofia da pessoa, o gosto, 
individualidade, educação, visão de vida, visão da história, visão do mundo, e assim por 
diante, são projetados no objeto (ou adicionados aos requisitos objetivos), e refletidos de 
volta novamente. 
 
Por exemplo, quando a lua é observada por diferentes pessoas, ela pode parecer triste para 
uma pessoa e feliz para outra. Mesmo quando a mesma pessoa olha para a lua, se a pessoa 
está triste, a lua pode parecer triste, mas se a pessoa está feliz, a lua pode parecer feliz. 
Diferenças na beleza surgem dependendo do humor do sujeito. Isto pode ser dito não 
apenas sobre beleza, mas também sobre verdade e bem; o mesmo se aplica ao valor dos 
bens e produtos. Assim, diferenças entre quantitativo e qualitativo no valor surgem porque 
a subjetividade do sujeito é projetada no objeto, e refletida de volta. Em outras palavras, as 
condições do sujeito influenciam significativamente a determinação do valor. Este efeito é 
chamado “ação subjetiva.” Isto se refere à ação através da qual a subjetividade de um 
sujeito é projetada sobre um objeto, e refletida de volta.  
 
Esta ideia corresponde à ideia de “empatia” em estética como mencionado por T. Lipps 
(1851-1914). Empatia significa que, quando uma pessoa observa um cenário natural, ou 
aprecia uma obra de arte, ela projeta seu sentimento ou ideia sobre o objeto, e aprecia este 
objeto. Permita-me citar alguns exemplos de ação subjetiva. Enquanto falava sobre coração, 
o Rev. Moon disse: 
 

Suponha que o Filho de Deus lhe deu um lenço. Esse lenço vale mais do que ouro, 
mais do que a vida, mais do que qualquer coisa no mundo. Se você é um verdadeiro 
Filho de Deus, qualquer lugar humilde que você possa habitar, é um palácio. Então 
nossa roupa não é nenhum problema, e o lugar que dormimos não é nenhum 
problema, porque já somos ricos. Somos os príncipes de Deus.80 

 
O significado aqui é que, se uma pessoa está ciente que é filho de Deus, até mesmo uma 
cabana pareceria um palácio luxuoso. Este é um exemplo apropriado de ação subjetiva. Há 
uma passagem na Bíblia: “O reino de Deus está no meio de vós” (Lucas 17:21), que 
também é um exemplo de ação subjetiva.  

                                                 
80

 Rev. Sun Myung Moon, New Hope ― Twelve Talks by Sun Myung Moon, ed Rebecca Salonen (New York: HSA-
UWC, 1973), 55. 
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No Budismo também há um ditado que diz, “As três realidades são apenas manifestações 
da mente.” Isto significa que todos os fenômenos das três realidades (i.e., o mundo inteiro) 
são manifestações da mente.81 Isto também é um exemplo de ação subjetiva. 
 
C. Padrão para Determinar Valor 
 
Padrão Relativo 
 
Como resultado da ação subjetiva, a determinação (ou apreciação) do valor irá diferir de 
acordo com os diferentes sujeitos individuais. Contudo, quando há muitas semelhanças nas 
condições sujeito, também haverá muitos pontos de concordância na avaliação do valor. 
Entre pessoas que acreditam na mesma religião ou filosofia, a forma como elas sentem 
sobre valores será quase a mesma.  Por exemplo, “piedade filial em relação aos pais,” que é 
uma virtude do Confucionismo, é sempre muito apreciada e universalmente aceita como 
boa em sociedades confucionistas.  
 
Isto significa que entre pessoas que tenham a mesma religião ou pensamento, a unificação 
dos valores é muito possível. Por exemplo, durante o período da Pax Romana, o espírito 
Estóico de autocontrole e cosmopolitanismo era o valor dominante. Durante o período Tang 
na China e o período de Shilla unificado na península coreana, quando o Budismo era a 
religião de estado, a moralidade Budista era o sistema central de valor. Nos Estados 
Unidos, uma nação Cristã, a visão moral Cristã (especialmente Protestante) tem sido o 
sistema de valor unificador do povo. 
 
Entretanto, diferenças nas visões de valor surgem entre diferentes religiões, diferentes 
culturas, e diferentes filosofias. Por exemplo, no Hinduísmo, comer carne é proibido, 
enquanto no Islamismo, comer carne é permitido, mas não é permitido comer carne de 
porco. Outro exemplo é quando comunistas falam sobre paz; ao fazer isso eles querem 
dizer algo muito diferente do que esse mesmo termo significa no mundo livre. 
 
Assim, nessas regiões e sociedades onde as pessoas têm a mesma religião ou pensamento, 
suas visões de valor se tornam quase idênticas. Entretanto, entre diferentes religiões ou 
sistemas de pensamento, as visões de valor não são idênticas. Nesses casos, a concordância 
na visão de valor está limitada a uma determinada esfera. Desta forma, quando padrões para 
julgamento de valor se aplicam somente a uma esfera limitada, podemos chamá-los de 
“padrões relativos.” 
 
Padrão Absoluto 
 
Valores da humanidade não podem ser unificados na base desses padrões relativos de valor, 
nem os conflitos e lutas resultantes das diferenças nos valores chegarão a um fim se nos 
baseamos somente em padrões relativos de valor. 

                                                 
81

 No Budismo, as Três Realidades se referem aos três estágios do mundo onde as pessoas vivem, morrem e mudam, ou 
seja, a realidade do desejo, a realidade da matéria e a realidade da não-matéria. A realidade do desejo é a mais baixa; 
aqueles que habitam nela são consumidos por desejos de prazer carnal, alimento e sono. A realidade da matéria está 
localizada acima da realidade do desejo e se refere à realidade que consiste de matéria para aqueles que se livram da 
realidade do desejo. A realidade da não-matéria se refere ao mais elevado estágio e é uma realidade altamente espiritual, 
transcendendo a matéria. 
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A fim de realizar verdadeira paz para toda a humanidade, um padrão para o julgamento de 
valor deve ser estabelecido que possa se aplicar a todas as pessoas em comum, 
transcendendo todas as diferenças na religião, cultura, pensamento, nacionalidade, e assim 
por diante. Este padrão de apreciação do valor seria um padrão absoluto. 
 
Então, é possível estabelecer um padrão absoluto e, se é, como pode ser feito? A fim de 
demonstrar que é possível, devemos primeiramente esclarecer que o ser causal do universo, 
o ser que deu surgimento a todas as religiões, culturas, sistemas de pensamentos, e todos os 
grupos étnicos, é somente um, e é um ser absoluto. Além disso, devemos distinguir os 
vários pontos em comum que se originam a partir deste ser causal. 
 
Como foi explicado em detalhes em “Ontologia,” todas as coisas no universo existem de 
inúmeras formas, mas todas elas se movem em uma ordem específica de acordo com 
determinadas leis. Além disso, todas as coisas têm atributos comuns. A razão para isto é 
que todas as coisas no universo foram criadas à semelhança com o ser causal, ou Deus. Da 
mesma forma, embora existam muitas religiões, culturas, filosofias e grupos étnicos, todos 
eles são diferentes uns dos outros, se há um único ser causal que deu origem a todos eles, 
então deve haver determinados pontos em comum compartilhados por todos eles, os quais 
se originam a partir desse ser causal, ou ser fundamental. 
 
Inúmeras religiões emergiram por toda a história, mas elas não foram arbitrariamente 
estabelecidas por seus fundadores. A fim de salvar toda a humanidade, Deus estabeleceu 
fundadores específicos em regiões específicas e em períodos de tempo específicos, 
buscando salvar as pessoas de cada região e em cada período. Isto é porque Deus tem 
conduzido a providência de salvação para pessoas de diferentes idiomas, diferentes 
costumes e diferentes ambientes, e Ele estabeleceu religiões de forma que cada uma fosse 
mais adequada para uma época particular, e para cada região. 
 
Assim, a fim de descobrir os pontos em comum entre as diferentes religiões, é necessário 
esclarecer que o ser causal, que estabeleceu todas as religiões, é o único e mesmo ser. O ser 
causal de todas as coisas no universo é chamado de Jeová no Judaísmo, Allah no 
Islamismo, Brahman no Hinduísmo, Tathatā no Budismo, e Céu no Confucionismo. De 
acordo com o Pensamento de Unificação, todos estes termos se referem ao mesmo ser 
como o termo Deus no Cristianismo. 
 
Contudo, os atributos deste ser causal, ou ser fundamental, não têm sido claramente 
defendidos em nenhuma destas religiões. Por exemplo, no Confucionismo, a natureza 
concreta do Céu não é suficientemente explicada, nem há uma explicação suficiente sobre 
Tathatā no Budismo, ou sobre Brahman no Hinduísmo. A mesma coisa pode ser dita sobre 
Deus no Cristianismo, Jeová no Judaísmo e Allah no Islamismo. 
 
Além disto, a razão pela qual o ser causal criou a humanidade e o universo não tem sido 
explicada por estas várias religiões; nem é explicado porque este ser causal não tem sido 
capaz de salvar mais rapidamente a humanidade do sofrimento. Deste modo, este ser 
causal, como entendido nas várias religiões, tem sido vago, como se estivesse escondido 
por um véu. Além disso, sendo que cada religião se prende somente a determinados 
aspectos deste ser causal, este ser parece ser diferente nas diferentes religiões. 
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A fim de demonstrar que o ser causal destas diferentes religiões é, de forma definitiva, um 
único e mesmo ser, precisamos entender corretamente os atributos de Deus, Seu propósito 
de criação, as leis (ou Logos) da criação do universo, e assim por diante. Se adquiríssemos 
tal entendimento, poderíamos rapidamente compreender que as pessoas de todas as 
religiões são irmãos e irmãs se originando a partir de um único e mesmo Deus. Também 
seríamos capazes de colocar um fim aos conflitos e lutas de longa duração entre as 
religiões, e poderíamos nos reconciliar uns com os outros e amar uns aos outros. Assim, 
descobriremos que um conhecimento correto da natureza de Deus é a chave para a solução 
de problemas reais. A mesma coisa pode ser dita com relação às culturas, filosofias e 
povos. Uma vez que entendemos que o ser fundamental que deu surgimento a todas as 
culturas, filosofias e povos é um único e mesmo ser, então os pontos em comum entre todas 
essas diferenças podem ser esclarecidos. 
 
Então, concretamente quais são os pontos em comum que podem ser tornar um padrão 
absoluto na avaliação de valores? Estes são o amor de Deus (amor absoluto) e a verdade de 
Deus (verdade absoluta). Deus criou a humanidade a fim de obter alegria através do amor. 
O amor de Deus tem sido expresso de várias formas, como ágape no Cristianismo, 
misericórdia no Budismo, jen (benevolência) no Confucionismo, compaixão no Islamismo, 
e assim por diante. Os ensinamentos de amor em todas as religiões foram inspirados a partir 
do amor do único Deus. O amor de Deus é especialmente manifestado entre os seres 
humanos na forma dos três amores dos parceiros objeto, ou seja, amor de pais, amor de 
esposo e esposa e amor de filhos. (Se o amor de filhos é ainda mais diferenciado em seu 
amor por seus pais e o amor que compartilham entre eles mesmos, ou seja, amor fraternal, 
chegamos aos quatro amores dos parceiros objeto.) A prática do amor pelo próximo no 
Cristianismo, a prática da misericórdia no Budismo, a prática do jen no Confucionismo, a 
prática da compaixão no Islamismo, e assim por diante, têm sido enfatizadas a fim de 
realizar estes três amores dos parceiros objeto. 
 
Sendo que o Deus eterno criou o universo, a verdade ou lei através da qual Deus criou o 
universo e que governa todos os movimentos do universo, também é eterna e universal. A 
lei fundamental do universo é que todas as coisas existem, não para seu próprio benefício, 
para o benefício dos outros, para o benefício do todo e para o benefício de Deus. Isso quer 
dizer que todos são seres para os outros. Deste modo, o padrão universal de bem e mal é se 
uma pessoa vive para outras pessoas (humanidade) ou vive para si mesma de uma forma 
autocentrada.82 
 
Padrão Absoluto e Individualidade Humana 
 
Como explicado acima, um padrão absoluto para a avaliação de valores vem a ser 
estabelecido somente através do amor verdadeiro e verdade de Deus, e esta avaliação pode 
se tornar idêntica entre toda a humanidade.  

                                                 
82

 Com relação ao padrão universal, o Rev. Sun Myung Moon disse, “Devemos reconhecer que há um princípio universal 
envolvido, a despeito de qual raça você seja. Vocês podem ver que o universo tem certas leis fundamentais, e qualquer um 
que as viole, será julgado por elas, independente de sua raça ou estatura. Qual é o espírito dessa constituição do universo? 
É auxiliar a preservar e exaltar os homens e mulheres que tentam viver pelos outros. Também tentaria eliminar as pessoas 
que levam vantagem dos outros e buscam somente beneficiar a elas mesmas. Este é o motivo pelo qual podemos dizer que 
pessoas boas são aquelas que existem pelo benefício dos outros, e boas ações são aquelas que beneficiam os outros.”  
A Vontade de Deus e o Mundo (livro digital em português no www.unificacionista.com), 362. 
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Então, e quanto à individualidade única de uma pessoa? Sendo que um julgamento de valor 
é influenciado pelos elementos subjetivos de pessoas individuais, determinadas diferenças 
no julgamento de valor necessariamente surgem, dependendo das diferentes 
individualidades. Então, pode surgir a seguinte questão: “Se julgamentos de valor devem se 
tornar idênticos na visão de um padrão absoluto, a individualidade humana não estaria 
sendo desconsiderada?” 
 
Felizmente, mesmo se o julgamento de valor se torna idêntico no contexto de um padrão 
absoluto, a individualidade não será desconsiderada e nem abolida, mas ao invés, ela será 
preservada como está. Vamos observar a razão para isto. Sendo que os seres humanos são 
seres de verdade individual, eles se assemelham à Imagem Universal de Deus (pontos em 
comum), e Suas Imagens Individuais (particularidade). Além disso, sendo que eles são 
seres conectados, eles existem com o propósito para o todo como também com o propósito 
para o indivíduo. Deste modo, um padrão absoluto para o julgamento de valor está 
conectado com a imagem universal e o propósito para o todo, enquanto a ação subjetiva de 
uma pessoa está conectada com a imagem individual e o propósito para o indivíduo. Estes 
estão sempre unidos. 
 
Assim, mesmo se valores absolutos são determinados por um padrão absoluto, 
naturalmente ainda haverá diferenças individuais devido à ação subjetiva. Em outras 
palavras, valor absoluto é um valor universal que inclui diferenças individuais, da mesma 
forma como quando percebemos que em um ser de verdade individual a imagem universal 
inclui a imagem individual. Os seres humanos, através de sua imagem individual, 
perseguem o propósito para o todo; assim eles expressam sua imagem individual enquanto 
mantêm a imagem universal. 
 
Portanto, a avaliação de valor, embora baseada em um padrão absoluto, não pode ser feita 
apartada de uma ação subjetiva baseada na individualidade de uma pessoa. Não obstante, 
diferenças individuais ainda devem estar baseadas em pontos comuns. Enquanto houver 
uma base comum, não haverá nenhuma confusão nas perspectivas de valor. Isto é porque as 
diferenças nesses casos não são qualitativas, mas quantitativas. 
 
Por exemplo, no caso de avaliação do bem, “ajudar os pobres” é julgado como bem 
independentemente de religião e pensamento. No mundo ideal, não haverá ninguém que 
julgue isto como mal (julgamento qualitativo). Entretanto, dependendo das pessoas, pode 
haver diferenças quantitativas tais como julgar isto como “muito bom,” ou 
“moderadamente bom,” ou “suficientemente bom.” A mesma coisa pode ser dita sobre os 
julgamentos de beleza e de verdade. Em suma, um padrão absoluto na avaliação de valor se 
refere à concordância do julgamento qualitativo. Entretanto, na sociedade egoísta decaída 
têm surgido diferenças qualitativas e, como resultado, uma confusão de valores também 
tem emergido. 
 
Neste ponto, com o Pensamento de Unificação, o estabelecimento de uma nova visão de 
valor e a unificação das visões de valor existentes se tornam possíveis. É possível unir os 
vários padrões de avaliação de valor, centrando no amor absoluto e verdade absoluta, 
enquanto ainda se preserva a individualidade na avalição de valor. Esta nova visão de valor 
é aquela baseada no amor e verdade absolutos de Deus.  
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Esta nova visão de valor não é nenhuma outra além da visão de valor absoluto.83 Valor 
absoluto pode harmonizar e abranger todos os sistemas de valor. Isto pode trazer a 
unificação de várias visões de valor. A fim de unificar sistemas de valor desta forma, o 
entendimento correto dos atributos de Deus, Seu propósito de criação, Coração, Amor, 
Logos, e assim por diante é exigido como pré-requisito. A unificação de religiões e a 
unificação de sistemas de pensamento se tornam possíveis através dessa unificação das 
visões de valor. 
 
VI. Deficiências nas Visões Tradicionais de Valor 
 
Como já afirmado, uma das causas do colapso dos valores atualmente é que os sistemas 
tradicionais de valor ― primariamente os sistemas religiosos ― perderam seu poder 
persuasivo, sua capacidade para persuadir as pessoas. Porque as visões tradicionais de valor 
perderam seu poder persuasivo? Vamos observar alguns casos representativos. 
 
A. Deficiências na Visão Cristã de Valor 
 
O Cristianismo promove excelentes virtudes, como expressas nas seguintes passagens 
bíblicas: 
 

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mateus 22:39). 
“Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos 
odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem” (Mateus 5:44). 
“Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós” 
(A Regra de Ouro, Mateus 7:12). 
“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o 
reino dos céus” (Mateus 5). 
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é 
o amor” (1 Cor. 13:13). 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fé, mansidão, temperança; Contra estas coisas não há lei.” (Gal. 5:22-23). 

 
Embora no Cristianismo existam muitas outras virtudes, é afirmado que “o amor edifica” (1 
Cor. 8:1), o que significa que a base para todas as virtudes é amor. Também é afirmado que 
“o amor é de Deus…. Deus é amor” (1 João 4:7-8), o que significa que a base do amor é 
Deus. 
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 A afirmação consistente do Rev. Moon nas Conferências Internacionais sobre a Unidade das Ciências é essa de valores 
absolutos que devem ser perseguidos na base do amor absoluto. 
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Contudo, em nossa era moderna a existência de Deus veio a ser negada por Nietzsche, 
Feuerbach, Marx, Russell, Sartre, e muitos outros. O Cristianismo não tem sido capaz de 
responder de forma efetiva a essas filosofias que negam Deus. Isso quer dizer que, na 
confrontação entre teísmo e ateísmo, o Cristianismo perdeu terreno. Como resultado, um 
grande número de pessoas se tornou influenciadas pelo ateísmo.  
 
Além disso, um desafio tem sido lançado pelo comunismo contra a visão Cristã de valor. 
Comunistas negam os conceitos de amor absoluto e amor pela humanidade, como afirmado 
no Cristianismo, e insistem que amor real é amor centrado na classe, ou amor pelos 
camaradas. Em uma sociedade onde há conflitos de interesses, não pode haver nenhum 
amor além do amor à própria classe social. Uma pessoa simplesmente tem que se colocar 
ou do lado do proletariado ou do lado da burguesia. É impossível praticar um amor pela 
humanidade em uma sociedade de classes. Em última análise, dizem os comunistas, amor 
pela humanidade é uma frase vazia que não pode ser colocada realmente em prática. 
 
Ao ouvir tais afirmações, certamente o amor centrado na classe soa mais real, enquanto o 
amor cristão soa simplesmente conceitual. Especialmente para aqueles que não estão 
convencidos da existência de Deus, é muito natural que o amor cristão não pareça ser tão 
convincente. 
 
Também não é de estranhar que a Teologia da Libertação e a Teoria da Dependência 
tenham emergido atualmente no Terceiro Mundo. De acordo com a Teologia da Libertação, 
Jesus foi um revolucionário que veio para salvar os oprimidos e pobres de seu tempo. 
Portanto, a Teologia da Libertação prega que aqueles que são verdadeiros cristãos devem 
lutar pela revolução social. Assim, a simpatia pelos pobres também concorda com a visão 
comunista de amor centrado na classe, e certamente este tipo de simpatia se torna alinhada 
com o Comunismo ao trabalhar para resolver problemas reais.84 
 
De acordo com a Teoria da Dependência, a pobreza no terceiro mundo surge a partir das 
contradições estruturais entre países avançados e o terceiro mundo, e é inevitável. Esta 
teoria afirma que a fim de que o terceiro mundo seja liberado da pobreza, o terceiro mundo 
deve confrontar as nações capitalistas avançadas. A Teoria da Dependência tenta se alinhar 
com o Comunismo da mesma forma que também faz a Teologia da Libertação.85 
 

                                                 
84

 A Teologia da Libertação é uma nova teologia que emergiu no mundo subdesenvolvido. Ela parte da visão de salvação 
tradicional do Cristianismo, e insiste na participação ativa na solução de problemas reais. O problema mais importante da 
teologia entre os problemas reais é a desumanização das pessoas, e a Teologia da Libertação afirma que a causa desta 
desumanização repousa nas contradições estruturais e mazelas sociais da sociedade capitalista. Deste modo, ela afirma, a 
fim de liberar a natureza humana, que a sociedade capitalista deve ser derrubada; deste modo, ela se alinha com o 
Comunismo. 
85

 Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo subdesenvolvido obteve independência política; entretanto, 
economicamente ele ainda dependia do mundo desenvolvido e não pôde sair do estado de subdesenvolvimento. A Teoria 
da Dependência se prende a esta situação como um relacionamento entre nações centrais e periféricas, e interpreta isto 
como uma projeção, em uma escala internacional, da confrontação de classes da sociedade capitalista. Isso quer dizer que, 
tal como a classe trabalhadora é explorada pela classe capitalista, os países subdesenvolvidos são explorados pelos países 
desenvolvidos ― exploração realizada através de corporações multinacionais ― ela afirma. Portanto, a fim de que o 
mundo subdesenvolvido possa sair de seu estado subdesenvolvido, ele deve se libertar dos países desenvolvidos e se 
tornar socialista ― e a forma para fazer isso é expulsar as corporações multinacionais, abolir todas as formas de relações 
de dependência, e derrubar o capital comprador e a classe autoritária. 
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Nem a Teologia da Libertação e nem a Teoria da Dependência possui uma filosofia 
coerente, uma teoria coerente sobre história, ou uma teoria econômica coerente quando 
comparadas ao Comunismo, Portanto, certamente elas não podem evitar ser absorvidas pelo 
Comunismo. O Cristianismo tem sido incapaz de tomar um curso de ação eficaz para 
resolver esta situação. 
 
B. Deficiências na Visão Confucionista de Valor 
 
No Confucionismo há virtudes como as seguintes: 
 

(1) As Cinco Regras Morais Governando os Cinco Relacionamentos Humanos: As 
cinco regras morais, desde tempos antigos, têm sido descritas como segue: “Afeto 
deve marcar as relações entre pai e filho; justiça e retidão devem marcar as relações 
entre soberano e súdito; distinção deve marcar as relações entre esposo e esposa; 
ordem deve marcar as relações entre irmãos mais velhos e mais jovens; confiança 
deve marcar as relações entre amigos.” Estas têm sido consideradas como a base 
para os relacionamentos humanos, e foram especialmente enfatizadas por Mêncio. 

(2) As Quatro Virtudes: Mêncio pregava quatro virtudes, ou seja, jen (benevolência), 
retidão, propriedade e conhecimento. Mais tarde, Tung Chungshu, da dinastia Han, 
acrescentou “fé,” estabelecendo o Caminho das Cinco Virtudes Cardinais (jen, 
retidão, propriedade, conhecimento e fé). 

(3) Os Quatro Inícios: De acordo com Mêncio, o sentimento de comiseração, o 
sentimento de vergonha e desgosto, o sentimento de humildade e complacência, e o 
sentimento de aprovação e desaprovação são os Quatro Inícios. Cada um destes 
eram entendidos como sendo o início das Quatro Virtudes, jen, retidão, propriedade 
e conhecimento, respectivamente. 

(4) Os Oito Artigos: A fim de governar o mundo de forma pacífica, um governante deve 
fazer o seguinte: (a) investigar muitas coisas; (b) estender seu conhecimento; (c) ser 
orientado por pensamentos sinceros; (d) retificar seu coração; (e) cultivar sua 
personalidade; (f) regular sua própria família; (g) governar bem o estado; e (h) 
trazer paz ao mundo.86 

(5) Lealdade e Piedade Filial: Lealdade e piedade filial são as virtudes com as quais 
uma pessoa serve os superiores e os pais. 

 
A base para todas estas virtudes é jen, e a base para jen é Céu.87 Entretanto, o 
Confucionismo não explica claramente o que é o Céu. Os comunistas criticaram o 
Confucionismo pela aplicação da teoria comunista de “base e superestrutura,” dizendo que 
seu ensinamento não é nada mais do que um meio de justificar as regras existentes. 

                                                 
86 Confúcio diz no Grande Aprendizado: “Coisas sendo investigadas, conhecimento se tornou completo. Seu 
conhecimento sendo completo, seus pensamentos eram sinceros. Seus pensamentos sendo sinceros, seus corações foram 
corrigidos. Seus corações sendo corrigidos, suas pessoas foram cultivadas. Suas pessoas sendo cultivadas, suas famílias 
foram reguladas. Suas famílias sendo reguladas, seus Estados foram corretamente governados. Seus Estados sendo 
corretamente governados, todo o reino foi feito tranquilo e feliz.” Confucian Analects, The Great Learning e The Doctrine 
of the Mean, trad. James Legge (New York: Dover Publications, 1971), 358-59. O Grande Aprendizado era parte do Livro 
de Ritos. Zhu Xi (Chu Hsi) caracterizado os Analectos, Mencius, The Doctrine of the Mean, e The Great Learning era The 
Four Chinese Classics. Dizem que O Grande Aprendizado é o trabalho de um dos discípulos de Confúcio. 
87

 Confúcio diz nos Analectos Confucionistas, “O Céu produziu a virtude que está em mim” (Confucian Analects, The 
Great Learning e The Doctrine of the Mean, 202), o que significa que virtudes são dadas pelo Céu. Tung Chung-shu disse 
que Céu é jen (benevolência). 
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Os comunistas argumentam que os valores Confucionistas foram cunhados pela classe 
dominante durante o período feudal a fim de fazer as pessoas seguirem de forma obediente 
e que, por isso, os ensinamentos Confucionistas não são apropriados para uma sociedade 
democrática moderna, a qual segue os princípios de direitos iguais e regência da maioria.  
 
Consequentemente, virtudes Confucionistas são todas negligenciadas atualmente. Além 
disso, como as comunidades se tornaram urbanizadas e as famílias foram divididas em 
núcleos familiares, a visão Confucionista de valor está entrando em colapso e, como 
resultado, houve uma aceleração da desordem e confusão em muitas comunidades. 
 
C. Deficiências na Visão Budista de Valor 
 
A virtude fundamental do Budismo é misericórdia (maitri), e a fim de praticar misericórdia, 
uma vida de treinamento é exigida. Através dessa vida de treinamento, uma pessoa alcança 
Srāvaka (aquele que é despertado ao ouvir os ensinamentos, ou aquele que deseja se tornar 
um discípulo do arhat, o iluminado), Pratyeka-buddha (aquele que desperta por si mesmo, 
ou aquele que compreendeu o princípio da não geração ou destruição e alcançou o estado 
de liberdade), Bodhisattva (aquele que se esforça pela iluminação, ou aquele que se esforça 
para o estado Buda e tenta conduzir as pessoas para o estado Buda) e finalmente o estado 
Buda (o iluminado, ou aquele com personalidade perfeita). Misericórdia, uma virtude, se 
torna possível nos níveis de Bodhisattva e Buda. Uma pessoa ainda não está pronta para 
praticar misericórdia nos níveis de Srāvaka e Pratyeka-buddha. 
 
Os seres humanos não estão cientes do fato que todas as coisas no mundo mudam, ou são 
transitórias; deste modo, elas estão excessivamente ligadas à sua vida presente, e essa é a 
causa de seu sofrimento. A fim de terminar o sofrimento é preciso se livrar dessas ligações 
através de uma vida de treinamento. Liberação das ligações é liberação do sofrimento como 
entendido como “salvação” (vimukti) no Budismo. Através da salvação, uma pessoa entra 
em um estado de altruísmo e adquire a capacidade para praticar verdadeira misericórdia, de 
acordo com o Budismo. 
 
O pensamento fundamental do Buda tem sido sistematizado nos ensinamentos das Quatro 
Nobres Verdades e no Nobre Caminho Óctuplo. As Quatro Nobres Verdades consistem de 
(1) A Realidade do Sofrimento, (2) a Realidade da Origem do Sofrimento, (3) a Realidade 
da Cessação do Sofrimento, e (4) a Realidade do Nobre Caminho para a Cessação da 
Origem do Sofrimento. A Realidade do Sofrimento nos diz que a vida humana é cheia de 
sofrimento. A Realidade da Origem do Sofrimento ensina que a causa deste sofrimento é o 
desejo. A Realidade da Cessação do Sofrimento ensina que a fim de se liberar do 
sofrimento e alcançar o Nirvana (Tranquilidade Perfeita), uma pessoa deve desistir do 
desejo. A Realidade do Nobre Caminho para a Cessação da Origem do Sofrimento é que, a 
fim de fazer o sofrimento de uma pessoa desaparecer e alcançar o Nirvana, uma pessoa 
deve ser treinada e trilhar de acordo com o Nobre Caminho Óctuplo. 
 
O Nobre Caminho Óctuplo é o seguinte: (1) Compreensão Correta, (2) Pensamento 
Correto, (3) Fala Correta, (4) Ação Correta, (5) Meio de Vida Correto, (6) Esforço Correto, 
(7) Atenção Correta, e (8) Concentração Correta. 
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Compreensão correta se refere a ter um conhecimento correto sobre a essência do mundo 
sem qualquer prejuízo. Através do pensamento correto, uma pessoa decide trilhar o 
caminho correto. Fala correta inclui não mentir ou criticar os outros injustamente. Ação 
correta inclui se abster de matar e roubar. Para seguir o meio de vida correto, uma pessoa 
deve viver uma vida justa de acordo com a lei correta. Para praticar esforço correto, uma 
pessoa deve dominar todos os maus pensamentos, e se esforçar para conservar somente 
bons pensamentos. Para alcançar atenção correta, uma pessoa deve buscar a verdade, 
liberando sua mente dos pensamentos terrenos. Finalmente, através de concentração 
correta, uma pessoa se engaja em profunda meditação e alcança um estado tranquilo de 
mente sem desejos mundanos. 
 
O sistema de doze pontos foi estabelecido através de uma investigação sobre a causa do 
aparecimento da dor humana. Essa causa é o ensinamento das doze causações. De acordo 
com este ensinamento, a causa principal do sofrimento humano é desejo ou ganância, mas 
ainda mais fundamental do que isso, há ignorância sobre Tathatā (a fonte do universo), e do 
estado de não perceber que dor e sofrimento não são essenciais. A partir desta ignorância, 
todos os tipos de sofrimento surgem. 
 
No Budismo Mahayana, a perfeição das seguintes seis práticas (pramit) é necessária para 
uma pessoa se tornar um Bodhisattva: (1) Oferta, (2) Manter os preceitos, (3) Resistência, 
(4) Esforço, (5) Concentração da mente, e (6) Sabedoria. Oferta significa dar aos outros 
incondicionalmente, com benevolência. Manter os preceitos é para a perfeição da 
moralidade. Uma pessoa deve suportar sofrimentos. Esforço se refere à prática dos 
ensinamentos de Buda com diligência e coragem. Concentração da mente é a perfeição de 
meditação, e sabedoria é o conhecimento e capacidade para julgar bem e mal, ou certo e 
errado. A raiz das virtudes acima do Budismo é misericórdia, e a base para misericórdia é 
Tathatā, que é a fonte do universo.88 Entretanto, atualmente a visão Budista de valores 
perdeu sua capacidade de persuadir as pessoas. Isto é porque a doutrina Budista tem os 
seguintes problemas: 
 

(1) A natureza exata de Tathatā, a fonte do universo, não é explicada. 
(2) A forma como os dharmas (todos os fenômenos) vieram a existir não está clara. 
(3)  Uma explicação fundamental sobre como a ignorância surgiu não é dada. 
(4)  Uma solução fundamental de problemas reais (da vida humana, sociedade e 

história) é impossível apenas através de treinamento. 
 
Além disso, o Comunismo tem servido como um desafio para o Budismo. O ataque 
comunista pode ser resumido da seguinte forma: “A sociedade real está cheia de 
exploração, opressão, a distância entre ricos e pobres, e outras mazelas sociais. A causa 
destes vícios não reside tanto na ignorância pessoal como nas contradições no próprio 
sistema da sociedade capitalista. Treinamento Budista é para a salvação do indivíduo, mas 
não é apenas uma forma de fugir da realidade, uma forma de evitar uma solução real para 
os problemas? O treinamento sem resolver problemas reais não é nada mais do que 
hipocrisia.” Assim, o Budismo tem sido incapaz de combater com uma resposta apropriada. 

                                                 
88

 É dito que Tathagata é “aquele que vem do Tathatā.” Além disso, um dos sutras Budistas diz que Tathagata tem o 
grande coração misericordioso que é encontrado em cada ser vivente. Portanto, Tathatā pode ser considerado como a raiz 
da misericórdia, que é a virtude fundamental do Budismo. 



 204

D. Deficiências na Visão Islâmica de Valor 
 
O Islamismo considera Maomé como o maior de todos os profetas e o Alcorão como a mais 
perfeita de todas as escrituras, mas ele também acredita em Abraão, Moisés, Jesus, e os 
profetas, e considera os cinco livros de Moisés, os Salmos de Davi, e o Evangelho de Jesus, 
como suas escrituras. Portanto, as virtudes Islâmicas têm muitos pontos em comum com as 
virtudes Judaico-Cristãs.89 
 
Os ensinamentos Islâmicos de fé e prática estão resumidos nos Seis Artigos de Fé e as 
Cinco Práticas Obrigatórias. Os seis artigos de fé são que, uma pessoa deve acreditar em 
Deus, nos anjos, nas escrituras, nos profetas, no Juízo Final, e deve acreditar que o destino 
humano está nas mãos de Allah. As cinco obrigações, ou pilares são: oração, confissão de 
fé, jejum, esmola e peregrinação. 
 
O objeto de fé é Allah, que é absoluto, o único, o Criador e Regente. Para a questão de 
quem é Allah, teólogos Islâmicos oferecem noventa e nove atributos, entre os quais 
“clemente” e “misericordioso” são os mais fundamentais.90 Portanto, podemos dizer que a 
virtude mais fundamental e representativa de todas as virtudes Islâmicas é a compaixão, ou 
misericórdia. 
 
Desta forma, os valores islâmicos têm muitos pontos em comum com os valores de outras 
religiões, e podem existir em harmonia com eles. Entretanto, têm ocorrido muitos casos de 
conflitos sérios, incluindo guerras, entre seitas islâmicas, e entre o Islamismo e outras 
religiões. Tirando vantagem desses conflitos, o Comunismo tem sido um desafio para o 
Islamismo. A crítica comunista poderia ser resumida como segue: “Não pode haver amor 
pela humanidade, como o Islamismo defende. As lutas entre seitas islâmicas confirma 
nossa afirmação. Em uma sociedade de classes, somente pode haver amor centrado na 
classe.” Assim, aproveitando dos conflitos existentes, os comunistas tentaram tornar 
comunistas os países islâmicos, ou pelo menos pré-comunistas. 
 
Como mencionado, o Islamismo experimentou conflitos internos entre suas seitas e 
externamente com outras religiões. Acima de tudo, o conflito entre Islamismo e o Judeu-
cristianismo tem sido particularmente acentuado desde as Cruzadas. Os graves conflitos 
entre suas seitas, e com outras religiões, todas tendo em comum a crença na criação e 
providência de Deus, tornou os valores islâmicos virtualmente impotentes até mesmo para 
ter influência persuasiva sobre as pessoas. 
 
E. Deficiências na Visão Humanitária de Valor 
 
O termo humanitarismo é frequentemente utilizado como tendo o mesmo significado de 
humanismo. No entanto, em sentido estrito, há diferenças importantes. 

                                                 
89 O Alcorão diz: “Diga: Acreditamos em Allah e no que está revelado para nós; no que foi revelado para Abraão, Ismael, 
Isaque, Jacó, e as tribos; para Moisés e Jesus e os outros profetas pelo Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, 
e nos rendemos para Allah.” THE KORAN, trad. com notas. N.J. Dawood (New York: Penguin Books, 1974), 346. 
90

 O Exordium do Alcorão, que é o Capítulo de Abertura, contém os Sete Versículos, que são chamados “a essência do 
Alcorão,” como seguem (Ibid., 15): Em nome de Allah, O Clemente, o Misericordioso, Louvado seja Allah, Senhor do 
Universo, Clemente, o Misericordioso. Soberano do Dia do Juízo! Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Guia-nos 
à senda reta; À senda dos que agraciaste, não à dos abominados, nem à dos extraviados. 
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O humanismo é uma perspectiva que tem como objetivo alcançar a liberação dos seres 
humanos pela promoção da independência da personalidade humana. Por outro lado, 
humanitarismo tem fortes conotações éticas, defendendo o respeito pelas pessoas, 
filantropia, fraternidade universal, e assim por diante. Ao contrário dos animais, os seres 
humanos possuem humanidade; portanto, todas as pessoas devem ser respeitadas. Esta 
perspectiva bastante vaga é característica do humanitarismo. Não obstante, ela não explica 
claramente o que é um ser humano. 
 
Consequentemente, o humanitarismo tem sido inevitavelmente vulnerável a ataques do 
Comunismo. Vamos supor por exemplo, que há uma pessoa de negócios humanitária. Um 
comunista poderia abordar essa pessoa com a seguinte consideração: “Você está 
explorando seus trabalhadores sem sabê-lo. Porque não construímos uma sociedade onde 
todas as pessoas vivam em riqueza?” Além disso, vamos supor que há uma pessoa jovem 
humanitária que acredita que adquirir conhecimento é a coisa mais importante na vida. Um 
comunista poderia dizer para essa pessoa, “Para quê você está estudando? Você não deveria 
estar sempre pensando sobre seu próprio sucesso. Afinal de contas, isso somente serve a 
burguesia. Você não acha que deveríamos viver para o benefício das pessoas?” Assim, 
confrontado, um humanitário consciente acharia isto difícil de responder. Mesmo se a 
pessoa não se torna um comunista, ele poderia passar a ter uma impressão favorável do 
Comunismo, e ter boas razões para apoiá-lo. Deste modo, aqueles com uma visão de valor 
humanitária tem sido incapazes de lidar com admoestações comunistas, e por isso muitos 
humanitários têm sido enganados pelo Comunismo. Entretanto, atualmente que o 
Comunismo tem declinado, muitos humanitários passaram a compreender que o 
Comunismo está errado. Através dos exemplos dados acima, deve ter ficado claro que os 
sistemas tradicionais de valor perderam sua capacidade de convencer as pessoas. Portanto, 
uma maneira de restaurar os valores tradicionais é estabelecer uma nova visão de valor 
sobre uma base firme de uma crença na existência de Deus. 
 
VII. Estabelecendo a Nova Visão de Valor 
 
Como mencionado anteriormente, por esta nova visão de valor pretende-se dizer uma visão 
absoluta de valor. O declínio do valor atualmente torna urgente que uma nova visão de 
valor seja estabelecida. Entretanto, seria impossível evitar o fenômeno do colapso dos 
valores por meio de qualquer visão relativa de valor. Portanto, uma visão absoluta de valor 
deve ser estabelecida. Esta visão absoluta de valor deve ser estabelecida na base de um 
esclarecimento sobre os tipos de atributos que Deus, que é absoluto, possui, e para qual 
propósito (propósito de criação) e através de quais leis (Logos) Deus criou os seres 
humanos e o universo. 
 
Deus criou a nós, seres humanos, como parceiros objeto de Seu amor, buscando obter 
alegria através de nós. A fim de nos agradar, Ele criou todas as coisas como parceiros 
objeto de amor para nós. Valores absolutos são os valores de verdade, bem e beleza 
baseados no amor absoluto de Deus, isto é, verdade absoluta, bem absoluto e beleza 
absoluta. Assim, esta nova visão de valor é estabelecida na base do amor absoluto. A 
unificação das visões de valor significa a unificação dos vários padrões para o julgamento 
de valor (especialmente o valor do bem), tornando claro que todas as virtudes são 
simplesmente expressões diversificadas de valor absoluto, e que definitivamente, todas as 
virtudes existem a fim de realizar o amor absoluto. 
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Então, claramente seria errôneo pensar sobre esta nova visão de valor como um sistema 
inteiramente novo, estabelecido ao custo de negar as visões tradicionais de valor como 
encontradas no Cristianismo, Confucionismo, Budismo, Islamismo, e assim por diante. Em 
vez disso, esta nova visão de valor é estabelecida na base de valores tradicionais. Uma vez 
que as bases sobre as quais os valores tradicionais estavam colocados estão em colapso, 
precisamos reconstruir essas bases e reviver e fortalecer os valores tradicionais para que 
eles sejam investidos com nova vitalidade e poder de persuasão. É assim que podemos 
estabelecer uma nova visão de valor. A seguir, a fim de explicar o caráter absoluto desta 
nova visão de valor, apresentarei as razões teológicas, filosóficas e históricas sobre as quais 
ela se posiciona. 
 
A. Fundamento Teológico para a Nova Visão de Valor Absoluto 
 
Uma base teológica envolve a questão da existência ou não do Ser Absoluto no universo, 
conhecido como Deus no Cristianismo, Céu no Confucionismo, Tathatā no Budismo, Allah 
no Islamismo, e assim por diante, se realmente existe, como também a questão sobre a 
natureza entre estas diferentes denominações e suas referentes. 
 
A fim de abordar essas questões, o que deve ser primeiramente esclarecido são essas 
questões de importante significado nas religiões tradicionais, tais como porque o Ser 
Absoluto criou os seres humanos e o universo em primeiro lugar. Como já explicado na 
Teoria da Imagem Original, a razão pela qual Deus criou os seres humanos e o universo é 
que Deus é um ser de Coração. Coração é o “impulso emocional para buscar alegria através 
de amar.” Por causa deste impulso de Seu Coração, Deus criou os seres humanos como 
Seus parceiros objeto de amor, e o universo como o ambiente no qual os seres humanos 
pudessem viver. Assim, entendendo que Deus é um Deus de Coração, a razão para a 
criação de Deus pode ser explicada de forma muito racional. Além disso, se torna uma 
importante base para afirmar a existência de Deus. 
 
O desejo de Deus era que um ser humano possa crescer como a imagem de Deus. Isto é 
porque, uma vez que nos tornamos uma imagem de Deus, a alegria de Deus pode ser 
realizada no mais elevado grau. É por esta razão que Deus deu aos seres humanos as três 
grandes bênçãos, o que significa que Deus direcionou homem e mulher para aperfeiçoar seu 
caráter, aperfeiçoar sua família, e aperfeiçoar suas qualificações para domínio sobre todas 
as coisas. Assim, o propósito de criação de Deus seria alcançado pela realização das três 
grandes bênçãos dos seres humanos. Visto a partir deste ponto de vista, chegamos a 
entender que as várias virtudes das diferentes religiões podem entrar em acordo umas com 
as outras sobre o ponto do cumprimento das três grandes bênçãos como a forma de realizar 
o propósito de criação de Deus. 
 
B. Fundamento Filosófico para a Nova Visão de Valor Absoluto 
 
Os sistemas de valor de Cristianismo, Confucionismo, Budismo, e Islamismo emergiram no 
período compreendido entre o século VI a.C. e o século VII d.C. Durante esse período da 
história, as pessoas tendiam a aceitar incondicionalmente a regência de figuras de 
autoridade, tal como o rei. A fim de poder viver, as pessoas não tinham outra escolha. Além 
disso, as pessoas daquela época não tinham conhecimento suficiente para oferecer críticas 
teóricas desses ensinamentos. 
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Deste modo, era natural que as pessoas obedecessem incondicionalmente o regime de 
autoridade: elas aceitaram incondicionalmente os ensinamentos de Confúcio, Buda, Jesus, 
ou Maomé, e os seguiram. Entretanto, em tempos modernos, se tornou mais difícil 
transmitir tais valores para as pessoas, porque agora as pessoas possuem uma forma de 
pensamento mais racional, analítico e lógico. Assim, é necessário modernizar esses valores 
proporcionando a eles explicações racionais aceitáveis para os intelectuais dos dias atuais. 
 
Então, que tipo de explicação é aceitável para as pessoas do século XXI? É o método 
natural-científico. Até mesmo virtudes éticas poderiam ser aceitas facilmente pelos 
intelectuais dos dias atuais, se elas estão apoiadas por leis científicas. Era costume na 
Grécia antiga, e no oriente, estudar a natureza, e então determinar uma visão de valor ou 
uma visão de vida. Na China, por exemplo, Chu Hsi afirmava a correspondência entre lei 
natural e lei ética, e disse que a lei natural se torna a lei ética da sociedade humana. Em 
tempos modernos, até mesmo o Marxismo assumiu uma posição semelhante, embora tenha 
um conceito errado sobre a lei natural. O Marxismo enfatizou a identidade entre lei natural 
e lei social (normas na vida social) e assim afirmava que ambas a natureza e a sociedade se 
desenvolvem de acordo com a dialética. 
 
Está assim evidente, ao estabelecer uma nova visão de valor, que é importante observar a 
natureza e o universo, determinar a lei universal operando, e incorporá-la em uma visão de 
valor. Isto é, podemos esclarecer que a lei inerente no universo, ou seja, a Forma do Céu, se 
torna o padrão para ética e moralidade. Isto é o que se entende pela apresentação do 
fundamento filosófico para valores absolutos. 
 
Aqui surgem questões como, se a lei natural e a lei ética correspondem ou não uma à outra, 
e se a lei natural pode ou não ser aplicada diretamente à lei ética. A partir do ponto de vista 
do Pensamento de Unificação, todos os seres estão equipados com os aspectos duais de 
Sungsang e Hyungsang. Portanto, naturalmente somos levados à conclusão que lei ética, a 
qual é uma lei Sungsang, e lei natural, a qual é uma lei Hyungsang, estão em um 
relacionamento de correspondência. O ponto importante aqui é como podemos obter um 
entendimento correto da natureza. Como mencionado em Ontologia, a dialética Marxista 
tomou como seu ponto de partida, uma compreensão incorreta da natureza, e então 
concluiu, também de forma incorreta, que a natureza se desenvolve através de lutas entre 
opostos. Como resultado, a forma de vida derivada dessa interpretação errada da natureza 
se tornou também uma forma incorreta de vida. 
 
Visto a partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, a lei fundamental em 
funcionamento no universo não é a dialética, mas ao invés é a lei da ação dar e receber, a 
qual, como afirmado em Ontologia, tem as seguintes características: (1) correlatividade, (2) 
propósito e centralidade, (3) ordem e posição, (4) harmonia, (5) individualidade e 
parentesco, (6) natureza mantenedora de identidade e natureza desenvolvedora, e (7) 
movimento circular. Assim, na base destas características da lei do universo, discutiremos a 
nova Visão de Valor da Unificação. 
 
O universo tem tanto uma ordem vertical como uma ordem horizontal. A lua revolve ao 
redor da terra; a terra revolve ao redor do sol; o sistema solar revolve ao redor do núcleo da 
galáxia; e a galáxia revolve ao redor do centro do universo. Esta é a ordem vertical do 
universo. 
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Por outro lado, centrando no sol, os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte Júpiter, 
Saturno, Urano, Netuno e Plutão todos revolvem em órbitas específicas. Este é um dos 
sistemas de ordem horizontal do universo. Estes são todos sistemas harmoniosos de ordem. 
Não há nenhuma contradição ou conflito nestes sistemas. Uma miniatura deste sistema de 
ordem do universo é a ordem familiar. Portanto, também na família tanto uma ordem 
vertical como uma ordem horizontal estão estabelecidas. 
 
Correspondendo à ordem vertical da família, valores verticais passam a ser estabelecidos. 
Na família os pais demonstram benevolência para os filhos, e os filhos praticam piedade 
filial em relação aos pais. Estes são valores verticais no nível familiar. Quando estes valores 
são aplicados à sociedade e à nação, vários tipos de valores verticais podem ser derivados.  
 
Clemência e boa governança pelos governantes em relação ao povo; lealdade do povo em 
relação aos seus governantes; a tarefa de mestres com seus alunos; respeito e obediência 
dos alunos em relação aos seus mestres; proteção do sênior pelo júnior; respeito do júnior 
pelo sênior; a autoridade dos superiores sobre seus subordinados; a obediência dos 
subordinados para seus superiores; e assim por diante. 
 
Correspondendo à ordem horizontal da família, valores horizontais passam a ser 
estabelecidos. Na família há amor harmonioso entre esposo e esposa e amor entre irmãos e 
irmãs. Estes, por sua vez, se expandirão como valores na direção dos colegas, vizinhos, 
compatriotas, comunidade, humanidade, e assim por diante. Deste modo, tais valores como 
reconciliação, tolerância, serviço, fidelidade, cortesia, modéstia, misericórdia, cooperação, 
atendimento, simpatia, e assim por diante, passam a existir. 
 
Se tais valores verticais e horizontais são bem mantidos na sociedade, então a sociedade 
permanecerá pacífica e se desenvolverá de forma saudável. Se não, a sociedade cairá em 
desordem. Ao contrário do que os comunistas frequentemente afirmam, estes valores não 
são simplesmente relíquias da sociedade feudal; mas de fato eles são as normas universais 
de conduta que os seres humanos deveriam observar eternamente. Isto é porque, tal como a 
lei do universo é eterna, a lei da sociedade humana é eterna, correspondendo à lei do 
universo. 
 
Além disso, a lei do universo tem individualidade, e correspondendo a ela também há 
valores individuais. Todos os seres individuais no universo participam na ordem universal 
enquanto mantêm suas próprias características únicas. Também na sociedade humana, cada 
pessoa se engaja em relacionamentos mútuos com outras pessoas enquanto mantém seu 
próprio caráter. Valores Individuais incluem pureza, honestidade, justiça, temperança, 
coragem, sabedoria, autocontrole, resistência, independência, autoajuda, autonomia, 
retidão, diligência, inocência, e assim por diante. Todos estes são valores para o auto 
aprimoramento do indivíduo.  
 
Tais valores verticais, horizontais e individuais não são particularmente novos como 
virtudes. Eles foram ensinados por Confúcio, Buda, Jesus, Maomé, e outros. Entretanto, 
atualmente estes valores perderam seu poder de persuadir as pessoas porque seu 
fundamento filosófico tem sido ambíguo. Por essa razão, buscamos reviver estes valores 
tradicionais dando a eles uma firme base filosófica. 
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C. Fundamento Histórico para a Nova Visão de Valor Absoluto 
 
Esta nova visão de valor pode ser justificada historicamente? O Comunismo afirma que tal 
como os fenômenos naturais se desenvolvem através de lutas, assim também, a história 
humana tem se desenvolvido através de lutas (i.e., luta de classe). Entretanto, como será 
explicado no capítulo “Teoria da História,” a história não tem se desenvolvido através de 
lutas. O desenvolvimento histórico pode ser alcançado somente através de harmoniosa ação 
dar e receber entre sujeito e objeto (i.e., líderes e povo na sociedade). 
 
Lutas realmente têm ocorrido na história, mas elas não podem ser classificadas 
simplesmente como lutas de classe. Mais precisamente, elas têm sido lutas entre as forças 
relativas do bem e as forças relativas do mal. A partir da perspectiva de valores, também 
pode ser dito que elas foram conflitos entre diferentes sistemas de valores. Em outras 
palavras, elas foram lutas entre, de um lado, um partido com uma perspectiva de valor que 
estava mais de acordo com a Forma do Céu (o lado de relativo bem) e, no outro lado, um 
partido com uma perspectiva de valor que estava mais em desacordo com a Forma do Céu 
(o lado de relativo mal). Houve alguns casos nos quais o lado relativamente bom sofreu um 
retrocesso, sendo temporariamente derrotado pelo lado relativamente mal, mas no longo 
prazo, o lado relativamente bom sempre prevaleceu. Como Mêncio disse, “Aqueles que 
seguem o Céu, sobrevivem; aqueles que não, perecem.” Entretanto, ainda mais importante, 
lutas entre bem e mal não foram para o propósito de desenvolver a história, mas ao invés 
para o propósito específico de mudar a história para uma direção melhor (ver capítulo 8, 
“Teoria da História”). 
 
Isto pode ser comprovado por uma revisão simples da história. Poderes seculares têm se 
elevado e declinado, mas as religiões, as quais defendem a causa do bem, conseguiram 
sobreviver continuamente até hoje. Além disso, os ensinamentos e realizações de santos e 
homens e mulheres justos têm servido como modelos exemplares para pessoas em períodos 
posteriores, embora muitos desses santos e pessoas justas tenham caído vítimas das forças 
do mal em seu próprio tempo. Estes fatos históricos reforçam fortemente a noção que a 
Forma do Céu tem operado na história. Em outras palavras, eles demonstram que a Forma 
do Céu não deve ser rejeitada por alguém em uma posição de poder, e que aqueles que a 
rejeitaram certamente enfrentaram um destino trágico. 
 
Outra lei da história prevê que havia um objetivo já estabelecido, mesmo no ponto inicial 
da história. O universo foi criado de acordo com um ideal (Logos), centrando no propósito 
(o propósito de criação). Em seres vivos, há uma ideia já inerente dentro de uma semente 
ou uma célula-ovo (impresso na estrutura genética), e a semente ou ovo cresce de acordo 
com essa ideia. Da mesma forma, na história humana havia um ideal no início, e a história 
tem se desenvolvido na direção desse ideal. Isso quer dizer que, no ponto de início da 
história já havia um objetivo na direção do qual a história devia se desenvolver. Esse era o 
ideal de uma nação, a ideia fundadora de um país, ou o ideal da humanidade registrado 
simbolicamente na mitologia, lendas, e nas escrituras sagradas das religiões. 
 
A história humana começou como uma história pecaminosa como o resultado da queda dos 
primeiros antepassados.  
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Não obstante, Deus, fazendo uso de símbolos e figuras na mitologia e nas escrituras, tem 
apresentado a imagem do mundo ideal como visualizado no ideal original de criação, o 
mundo ideal que foi perdido e que deve ser restaurado na história humana. O incidente no 
Jardim do Éden como registrado no Gênesis, os registros proféticos no Livro de Isaías e no 
Apocalipse de João, e a mitologia Tangun da nação coreana são tais exemplos. O ideal 
perseguido até hoje pela humanidade é o radiante mundo de bem, paz e felicidade. É o 
mundo que existe de acordo com a Forma do Céu. Deus esteve ensinando através da 
mitologia e profecia que o objetivo da história já estava definido no início da história. 
Portanto, o mundo futuro que a história almeja alcançar pode ser expresso como um mundo 
em completa concordância com a Forma do Céu, um mundo onde a verdadeira visão de 
valor está firmemente estabelecida. 
 
VIII. Mudanças Históricas na Visão de Valor 
 
Nesta seção, vamos considerar as mudanças que ocorreram nas visões ocidentais sobre 
valor a partir de uma perspectiva histórica. Através disto podemos compreender o processo 
histórico através do qual as visões de valor da filosofia grega e do Cristianismo, as quais 
procuravam valores absolutos, se tornaram oprimidas pelas visões relativas, e certamente se 
tornaram impotentes. Isso vai nos trazer novamente para o ponto no qual está evidente que 
a confusão no mundo de hoje não pode ser resolvida sem uma nova visão de valor (isto é, 
uma visão absoluta de valor). 
 
A. Visões de Valor no Período Grego 
 
Visão de Valor Materialista 
 
Uma filosofia natural materialista surgiu em Iônia, uma antiga colônia grega, no século VI 
a.C. Antes desse tempo, a Grécia tinha sido uma sociedade tribal, orientada por uma época 
de mitologia, mas filósofos de Iônia não estavam satisfeitos com meras explicações 
mitológicas e tentaram explicar o mundo e a vida humana a partir de um ponto de vista 
baseado na natureza. Na cidade de Mileto, o comércio exterior prosperou e comerciantes 
estavam envolvidos em atividades de viagens por toda a região do Mar Mediterrâneo. Eles 
eram realistas e ativos, e nesse ambiente, as pessoas gradualmente descartaram suas formas 
de pensamento mitológicas. 
 
Na cidade comercial de Mileto, filósofos materialistas apareceram desde o século VI a.C. 
Eles eram conhecidos como a escolar de Mileto, cujos representantes são Tales, 
Anaximandro, Anaxímenes, e outros. Eles discutiram ideias principalmente com relação à 
causa raiz (arché) de todas as coisas. Tales (624-546 a.C.) defendia que o arché era água; 
Anaximandro (610- 547 a.C.), que era o ilimitado (apeiron); Anaxímenes (585-528 a.C.), 
que era o ar; e Heráclito (535-475 a.C.), que era o fogo. Influenciadas por estas filosofias 
materialistas, formas objetivas e racionais de pensamento foram promovidas. 
 
Visão de Valor Arbitrária (Sofista) 
 
Durante o século V a.C., a democracia se desenvolveu na Grécia centrando em Atenas. Os 
jovens buscavam adquirir conhecimento para o propósito de sucesso na vida. Para ser bem 
sucedido, a arte do discurso persuasivo (retórica) era especialmente importante. 
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Estudiosos eram pagos para instruir jovens na arte da persuasão; esses estudiosos vieram a 
ser chamados sofistas. Até então, a filosofia grega tinha tratado primariamente com a 
natureza. Entretanto, filósofos se tornaram cientes que problemas humanos não poderiam 
ser resolvidos somente através da filosofia natural. Eles gradualmente voltaram sua atenção 
para os problemas da sociedade humana e logo compreenderam que, ao passo que as leis 
naturais eram fixas e objetivas, as leis e moralidade da sociedade humana eram diferentes 
de país para país e de época para época, sem nenhuma aparente objetividade ou 
universalidade. Por essa razão, os sofistas vieram a tomar uma posição cética relativista 
sobre valores a fim de encontrar soluções para problemas sociais. Protágoras (481-411 a.C.) 
disse, “O homem é a medida de todas as coisas,” significando que o padrão de verdade 
difere dependendo da pessoa ― o que indicava claramente relativismo. 
 
Os sofistas, no início, tiveram um efeito esclarecedor sobre o público. Entretanto, 
gradualmente eles passaram a assumir uma posição cada vez mais cética, afirmando que a 
verdade não existe. Eles atribuíam importância somente para a arte da persuasão, e 
tentavam ganhar argumentos a qualquer custo, mesmo que recorrendo a falsos raciocínios, 
ou sofismas. Logo eles começaram a utilizar falácias em seus argumentos. É por isso que a 
palavra “sofista” passou a significar uma pessoa que utiliza um raciocínio inteligente, mas 
enganoso. 
 
Visão Absoluta de Valor 
 
Sócrates (470-399 a.C.) apareceu quando o sofismo estava amplamente difundido na 
Grécia. Ele lamentou a situação. Para ele, os sofistas pretendiam saber, mas na realidade 
eles não sabiam nada. De si mesmo, ele disse, “A única coisa que realmente sei, é que eu 
não nada sei.” Esse foi o ponto de início para buscar o verdadeiro conhecimento. Ele 
buscava a base da moralidade no deus (daimon) inerente em cada ser humano, e afirmava 
que a moralidade é absoluta e universal. Virtude, como ensinado por ele, era uma atitude 
amorosa de buscar conhecimento para o propósito de viver de forma verdadeira. “Virtude é 
conhecimento” era seu pensamento fundamental. Ele também defendia a unidade de 
conhecimento e ação, dizendo que uma vez que uma pessoa conhece a virtude, ela deve, 
sem falha, colocá-la em prática. 
 
Como uma pessoa pode obter verdadeiro conhecimento? Verdadeiro conhecimento não é 
derramado em uma pessoa por outras, nem pode ser conhecido por um indivíduo sozinho. 
Sócrates defendia que é somente através do diálogo (perguntas e respostas) com outras 
pessoas que pode-se adquirir verdadeiro conhecimento (a verdade universal) que satisfaz 
todas as pessoas. Então ele buscou salvar Atenas de sua desordem social pelo 
estabelecimento de virtudes absolutas universais. 
 
Platão (427-347 a.C.) pensava que há um mundo imutável da essência por trás do mundo 
mutável do fenômeno, e o chamava de mundo das Ideias. Contudo, uma vez que as almas 
dos seres humanos estão presas em seus corpos, eles geralmente pensam que o mundo 
fenomenal é a verdadeira realidade. A alma humana já existia anteriormente no mundo das 
Ideias, mas quando ela veio habitar no corpo, a alma foi separada do mundo das Ideias. 
Deste modo, a alma constantemente anseia pelo mundo das Ideias, o qual é a verdadeira 
realidade. Para Platão, a consciência das Ideias era apenas uma lembrança do que a alma 
conhecia antes de vir para o corpo. 
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Ideias éticas incluem a Ideia de Justiça, a Ideia de Bem e a Ideia de Beleza. Entre estas, a 
Ideia de Bem é suprema, de acordo com Platão. 
 
Platão enumerou quatro virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça, como as 
virtudes que todos devem possuir. Ele afirmou que particularmente aqueles que regem o 
estado devem ser filósofos possuindo a virtude da sabedoria. Somente eles têm um 
entendimento da Ideia de Bem. Para Platão, a Ideia de Bem era a fonte de todos os valores. 
Herdando o espírito de Sócrates, Platão buscava valor absoluto. 
 
B. Visões de Valor no Período Helenístico-Romano 
 
O período helenístico-romano se refere aproximadamente aos três séculos, desde a época 
que Alexandre o Grande derrotou a Pérsia até a época que as forças romanas conquistaram 
o Egito e unificaram o mundo Mediterrâneo. Durante esta era, uma tendência de 
individualismo, em busca de sua própria segurança e paz de espírito, era predominante. A 
queda da cidade-estado (polis) tornou inúteis os valores centrados no estado. Os gregos 
começaram a enfatizar formas mais individualistas de viver em condições cada vez mais 
instáveis. Ao mesmo tempo, o cosmopolitanismo, transcendendo as fronteiras de 
nacionalidade, foi reforçado. As escolas de pensamento representantes desta era foram a 
Estóica, a Epicurista e a Cética. 
 
Com esta tendência individualista, as pessoas vieram a sentir uma sensação de impotência. 
Como resultado, no período romano as pessoas buscavam uma forma de serem elevadas 
acima de uma situação humana vulnerável, e gradualmente desenvolveram aspirações 
religiosas. O Neoplatonismo foi um dos frutos desta tendência. 
 
Escola Estóica 
 
O fundador da escola Estóica foi Zenão de Cítio (336-265 a.C.). Os estóicos defendiam que 
Logos (lei e razão) habita em todas as coisas no universo, e que o universo se move de uma 
forma ordenada de acordo com a lei. Além disso, Logos habita também nos seres humanos. 
Portanto, podemos conhecer a lei do universo através de nossa razão, e devemos “viver de 
acordo com a natureza.” Essa era a posição básica da escola Estóica. 
 
Os estóicos defendem que as pessoas sentem dor por causa de suas paixões. Para resolver 
isto, as pessoas devem se livrar das paixões e alcançar o estado de apatia (a ausência de 
paixão) ou o estado perfeitamente pacífico da mente que não será tentado de qualquer 
forma. Assim, a escola Estóica defendia o ascetismo no qual a virtude suprema era apatia. 
 
Todas as pessoas, sendo elas gregas ou orientais, deviam obedecer à lei do universo. Para 
os estóicos, o Logos era Deus, e todas as pessoas eram irmãos e irmãs como filhos de Deus. 
Assim, eles estabeleceram um cosmopolitanismo. 
 
Escola Epicurista 
 
Em contraste com a escola Estóica, que advogava o ascetismo, a escola Epicurista, que se 
originou com Epicuro (341-270 a.C.), advogava o prazer como bem supremo.  
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Epicuro pensava que o prazer de indivíduos neste mundo estava diretamente de acordo com 
a virtude. Por prazer ele não queria dizer prazer físico, mas ao invés “não ter dor no corpo 
de uma pessoa, e propiciar calma e repouso para a alma.” Epicuro chamava este estado 
pacífico da mente de ataraxia, ou o estado de separação da dor, e o considerava como o 
estado supremo do ser. 
 
Escola Cética  
 
Pirro de Élis (356-275 a.C.) ensinava que os seres humanos experimentam dor porque eles 
emitem juízo sobre as coisas de uma forma ou de outra. Ele pedia que as pessoas 
buscassem serenidade da mente pela suspensão do juízo. Isto era chamado de epoché, ou 
“suspensão do juízo.” A escola Cética afirmava que, sendo que o conhecimento da verdade 
não pode ser alcançado pelos seres humanos, é melhor para eles se absterem de qualquer 
forma de juízo. A ausência de paixão (apatia) da escola Estóica, a paz de espírito prazerosa 
(ataraxia) da escola Epicurista, e o não juízo (epoché) da escola Cética eram todas 
tentativas de encontrar a serenidade da mente no indivíduo. Assim, elas consideravam 
como questionável o caráter absoluto de valor perseguido por Sócrates e Platão. 
 
Neoplatonismo 
 
A filosofia grega continuou até o período romano, que sucedeu o período helenístico. A 
culminação filosófica do período helenístico romano foi o Neoplatonismo, um ponto de 
vista filosófico cujo proponente mais eminente foi Plotino (205-270). 
 
Plotino advogava uma “teoria da emanação,” de acordo com a qual todas as coisas fluíam a 
partir de Deus. Especificamente, ele afirmava que nous (razão), que é a realização mais 
próxima da perfeição de Deus, e então menos perto está a alma, e finalmente matéria, o 
nível mais imperfeito da criação, e todos emanados de Deus, estágio por estágio. 
Anteriormente, a filosofia grega tinha proposto um dualismo que considerava Deus e 
matéria como opostos um ao outro. Em contraste, Plotino advogava o monismo, 
reivindicando que Deus é tudo. 
 
A alma humana flui para o mundo material sensual, e ao mesmo tempo busca retornar para 
o nous e para Deus. Portanto, as pessoas deviam evitar estarem presas nas coisas físicas, e 
suas almas deviam ascender para o nível de perceber Deus, tornando-se assim unido com 
Ele. Tal realização era considerada como a virtude suprema. Plotino disse que o ser humano 
se torna completamente unido com Deus em “êxtase,” o que ele considerava como o mais 
elevado estado da mente. A filosofia helenística culminou com Plotinos, e o Neoplatonismo 
teve um profundo impacto na filosofia cristã, que estava prestes a emergir. 
 
C. Visões de Valor no Período Medieval 
 
Agostinho 
 
Agostinho (354-430) forneceu uma base filosófica para a fé no Cristianismo. De acordo 
com Agostinho, Deus é eterno, imutável, onisciente, onipotente, o ser do bem supremo, 
amor supremo, e beleza suprema, e o Criador do universo. 



 214

Em contraste com Platão, que considerava o mundo das Ideias como independente em si 
mesmo, Agostinho defendeu que essas Ideias existem na mente de Deus, e afirmou que 
todas as coisas foram criadas com as Ideias como protótipos. Em contraste com o 
Neoplatonismo, que defendia que o mundo necessariamente emanou a partir de Deus, 
Agostinho advogou a teoria da criação, dizendo que Deus criou livremente o mundo a partir 
do nada, sem utilizar qualquer material. Então, porque o ser humano é pecador? Para 
Agostinho, a razão é que Adão, o primeiro antepassado humano, utilizou indevidamente a 
liberdade e caiu, traindo assim Deus. As pessoas decaídas somente podem ser salvas 
através da graça de Deus. Agostinho disse que fé em Deus, esperança pela salvação, e amor 
por Deus e pelo próximo são o caminho para a verdadeira felicidade, e recomendou as três 
virtudes de fé, esperança e amor. 
 
Tomás de Aquino 
 
Tomás de Aquino (1225-74), que consolidou firmemente a teologia Cristã, dividiu as 
virtudes em religiosas e naturais. Virtudes religiosas se referem às três virtudes primárias 
do Cristianismo, ou seja, fé, esperança e amor, enquanto virtudes naturais se referem às 
quatro virtudes primárias da filosofia grega, isto é, sabedoria, coragem, temperança e 
justiça. Virtudes religiosas, entre as quais amor é supremo, pode levar à felicidade, e as 
pessoas podem experimentar felicidade através de amar Deus e seu próximo. Por outro 
lado, virtudes naturais estão de acordo com a obediência de uma pessoa às diretivas da 
razão. Virtudes naturais eram consideradas como um meio de alcançar virtudes religiosas. 
 
D. Visões Modernas de Valor 
 
No período moderno, emergiram visões sobre valor de pouca significância. Visões 
modernas basicamente podem ser entendidas como extensões ou transformações das visões 
de valor filosófica da Grécia e Cristã. 
 
René Descartes (1596-1650) começou por duvidar de todos os valores tradicionais 
estabelecidos. Entretanto, ele não era um cético. Ao invés, ele tentou encontrar algo sólido 
através de sua dúvida. Como resultado, ele alcançou o princípio fundamental do “Penso, 
logo, existo.” Ele defendeu que a razão humana deve ser a base para os julgamentos. Isso 
deu origem ao ensinamento moral de Descartes que os seres humanos devem agir com uma 
vontade firme, enquanto controlam suas paixões através da razão. 
 
Blaise Pascal (1623-62) considerava o ser humano como um ser contraditório, possuindo 
grandeza e ao mesmo tempo tolice. Ele expressou isto ao dizer que “o homem é um caniço 
pensante.” Os seres humanos são os mais fracos de todos os seres da natureza, mas eles são 
os maiores pela virtude de sua capacidade de pensar. E ainda, ele defendeu, sua verdadeira 
felicidade consiste não em utilizar a razão, mas ao invés em buscar Deus através da fé, ou 
seja, através do coração.91 

                                                 
91

 Pascal escreveu o seguinte: “O homem sem fé não pode conhecer o bem verdadeiro e nem justiça. Todos os homens 
buscam felicidade. Não há nenhuma exceção …. O que este desejo, este desamparo, proclama, se já houve alguma vez no 
homem verdadeira felicidade, da qual tudo que permanece agora é uma impressão vazia? … Ninguém pode ajudá-lo, 
sendo que este abismo infinito não pode ser preenchido somente com um objeto infinio e imutável; em outras palavras, 
Deus.” Pensées, trad. A. J. Krailsheimer (New York: Penguin Books, 1966), 74-75. Ele também escreveu, “É o coração 
que percebe Deus, e não a razão. Isso é fé: Deus é percebido pelo coração, não pela razão” (Ibid., 154). 
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Immanuel Kant (1724-1804) discutiu, em sua Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão 
Prática e Crítica do Julgamento, como verdade, bem e beleza podem ser estabelecidos, e 
afirmava que devemos buscar estes valores. Especialmente com relação ao bem, ou 
moralidade, ele afirmava que deveríamos agir de acordo com o imperativo moral 
incondicional, por exemplo, “ser honesto” ― ou seja, o imperativo categórico, que vem da 
razão prática. 
 
Jeremy Bentham (1748-1832) pensava que felicidade é o estado de ausência da dor. Assim, 
na base do princípio de “a maior felicidade para o maior número” ele advogou o 
utilitarismo. Ele concluiu que o valor do comportamento humano pode ser determinado por 
meio do cálculo quantitativo de prazer e dor. O utilitarismo de Bentham foi a teoria de 
valor que surgiu no contexto da Revolução Industrial. Ela pode ser considerada como uma 
visão de valor Hyungsang. 
 
Søren Kierkegaard (1813-55) advogava três estágios da existência, dizendo que as pessoas 
deveriam passar através do “estágio estético” e o “estágio ético” a fim de alcançar o 
“estágio religioso” da existência. Ele afirmava que as pessoas não deveriam meramente 
viver pelo prazer; em sua visão, não é suficiente simplesmente viver de forma consciente 
pela observação da ética; ao invés, as pessoas deveriam viver em fé, se colocando diante de 
Deus. Kierkegaard tentou reviver a verdadeira visão de valor cristã. 
 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) considerava a Europa no final do século XIX como 
estando em uma era de nihilismo, na qual todos os valores estavam em colapso. Ele 
descreveu o Cristianismo como uma “moralidade de escravos,” isto é, como uma 
moralidade que rejeita o forte e iguala os seres humanos. Ele considerava o Cristianismo 
como a maior causa do surgimento do nihilismo. Assim, ele apresentou uma nova teoria de 
valor com a “vontade de poder” como seu padrão. “Viva de forma forte neste mundo sem 
Deus,” era a afirmação de Nietzsche. 
 
Wilhelm Windelband (1848-1915), da escola Neokantiana, tratou com valores como a 
questão central da filosofia, retomando os valores de verdade, bem e beleza de uma forma 
unificada. Seguindo Kant, que tinha distinguido questões de fato das questões de direito, 
Windelband distinguiu julgamentos de fato de julgamentos de valor, e disse que a tarefa da 
filosofia era tratar com julgamentos de valor. Um julgamento de fato é uma proposição 
objetiva sobre um fato, enquanto um julgamento de valor é uma proposição na qual uma 
avaliação subjetiva de um fato é feita. Por exemplo, tais proposições como “esta flor é 
vermelha” e “o homem construiu a casa” são julgamentos de fato; enquanto proposições 
como “esta flor é bela” e “a conduta desse homem é boa” são julgamentos de valor. Desde 
então, fato e valor têm sido tratados como questões bastante distintas, no sentido que 
julgamentos de fato são tratados na ciência natural, enquanto julgamentos de valor são 
tratados com a filosofia. 
 
O século XX viu surgir a filosofia analítica, que emprega a “análise lógica da linguagem” 
como método mais apropriado de filosofia. Com relação à axiologia, a filosofia analítica 
assumiu a seguinte posição: (1) Não se pode conhecer valores exceto pela intuição; (2) 
Julgamento de valor não é mais do que uma expressão dos sentimentos sobre aprovação ou 
desaprovação moral; (3) Axiologia é significante somente para a análise de linguagem de 
valor. Assim, a filosofia analítica de forma geral buscou excluir a axiologia da filosofia. 
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O Pragmatismo, representado por John Dewey (1859-1952), baseava julgamentos de valor 
na utilidade para a vida. Tais conceitos de valor como verdade, bem e beleza eram 
considerados como meios, ou ferramentas, para utilizar as coisas de forma eficiente. A 
partir deste ponto de vista, o que é percebido como valioso difere de pessoa para pessoa. 
Até mesmo uma única pessoa pode diferir na forma que ele ou ela percebe o valor ao longo 
do tempo. O ponto de vista de Dewey era um pluralismo relativo na medida em que o valor 
era considerado. 
 
Por fim, vamos mencionar a visão de valor Comunista. Esta visão de valor foi definida por 
B. P. Tugarinov como segue: “Valor é um fenômeno da natureza ou sociedade que é útil e 
necessário para aquelas pessoas que pertencem a uma sociedade ou classe específica na 
história, como algo real, como um propósito, ou um ideal.” 92 No Comunismo, utilidade 
para a classe do proletariado é o padrão de valor. Uma postulação da visão de valor 
comunista era que todos os valores religiosos estabelecidos, os quais eram considerados 
como visões de valor da burguesia, tinham que ser negados e destruídos. Para o 
Comunismo, um ato moral é um ato que é útil na promoção da vida coletiva para a 
construção da sociedade comunista. Isto inclui virtudes como dedicação, obediência, 
sinceridade, amor pelos companheiros, e ajuda mútua. 
 
E. Necessidade de uma Nova Visão de Valor 
 

Como visto acima, muitas visões diferentes sobre valor apareceram por toda a história; de 
fato, a história pode ser vista como uma contínua sucessão de tentativas fracassadas de 
estabelecer valores absolutos. 
 
Na Grécia antiga, Sócrates e Platão tentaram estabelecer valores absolutos perseguindo o 
verdadeiro conhecimento. Entretanto, com o colapso da sociedade da cidade-estado grega, 
as visões de valor da filosofia grega também entraram em colapso. A seguir, o Cristianismo 
tentou estabelecer valores absolutos, centrando no amor (ágape) de Deus. A visão cristã de 
valor regeu a sociedade medieval, mas com o colapso da sociedade medieval, ela 
gradualmente perdeu seu poder. 
 
No período moderno, Descartes e Kant estabeleceram visões de valor centradas na razão, 
como na filosofia grega; contudo, seu entendimento sobre Deus, que é a base para suas 
visões de valor, era ambíguo. Como resultado, suas visões de valor estavam aquém de ser 
tornar absolutas. Pascal e Kierkegaard tentaram reviver verdadeiros valores cristãos, mas 
também estiveram aquém de estabelecer um firme sistema de valor. 
 
A escola Neokantiana tratava o valor como uma das principais questões em filosofia, mas 
eles separaram completamente a filosofia, que trata com valores, da ciência natural, que 
trata com fatos. Como resultado, atualmente muitos problemas passaram a existir. Como os 
cientistas continuaram a analisar fatos em completa desconsideração de valores, eles 
criaram armas de destruição em massa, fizeram a destruição do ambiente natural, a 
poluição, e assim por diante. 
 

                                                 
92 Dictionary of Philosophy (em japonês), ed. Koichi Mori (Tokyo: Aoki Shoten, 1974), 61. 
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O Utilitarismo e o pragmatismo são visões de valor materialistas, que tornam os valores 
completamente relativos. A filosofia analítica é uma filosofia sem valores. A filosofia de 
Nietzsche e o Comunismo podem ser descritos como filosofias anti-valores, se opondo às 
visões tradicionais de valor. 
 
Visões tradicionais de valor baseadas na filosofia grega e no Cristianismo não são mais 
consideradas efetivas atualmente. Visões tradicionais de valor se tornaram fracas e 
separadas das ciências naturais. Atualmente, estas visões foram quase que completamente 
eliminadas até mesmo da área da filosofia. Como resultado, a sociedade atual está em 
extrema confusão. O aparecimento de uma nova visão de valor que possa estabelecer 
valores absolutos revitalizando os valores tradicionais é seriamente necessário. Esta nova 
visão de valor deve ser capaz de superar o materialismo e orientar a ciência com sua visão 
correta de valor. 
 
Este é o caso porque valor e fato estão em um relacionamento de Sungsang e Hyungsang, e 
tal como Sungsang e Hyungsang estão unidos nos seres existentes, valor e fato estão 
originalmente unidos. A Axiologia da Unificação apareceu em cena para atender esta 
demanda de nosso tempo. 
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5 
 

Teoria da Educação 
 

 

Educação nas sociedades democráticas atuais está em crise, como pode ser visto a partir do 
aumento da delinquência juvenil, da degradação da moralidade sexual da juventude, da 
frequente ocorrência de violência na escola, e assim por diante. Contudo, uma teoria de 
educação apropriada, capaz de superar esta confusão, e difícil de se encontrar, e a educação 
do atual momento parece ter perdido seu senso de direção. Relacionamentos adequados 
entre mestres e estudantes estão diminuindo. Isso é o mesmo que dizer que os estudantes 
não respeitam seus mestres, e os mestres perderam seu senso de autoridade e entusiasmo. 
Em consequência, o relacionamento entre mestres e estudantes se tornou simplesmente algo 
onde os mestres estão vendendo conhecimento, muitas vezes baseados no “politicamente 
correto,” e os estudantes estão apenas comprando, para que as escolas se transformem em 
lugares de compra e venda de conhecimento. A ideologia comunista se infiltrou nessas 
circunstâncias, transformando as escolas em lugares repletos de distúrbios. 
 
A ideia democrática no que diz respeito à educação é cultivar cidadãos democráticos que 
observam esses princípios da democracia como a soberania do povo, o regime da maioria, 
igualdade de direitos, enquanto ao mesmo tempo respeita os direitos dos outros, cumprindo 
sua própria responsabilidade, e reivindicando seus próprios e legítimos direitos. 
 
Entretanto, contra este ideal democrático de educação, os comunistas apresentam a seguinte 
argumentação: “Em uma sociedade de classes, a classe dominante pode realmente respeitar 
os direitos de trabalhadores e agricultores? Cumprir a própria tarefa e missão na sociedade 
de classes significa ser um servo leal para a classe dominante, não é? Isso não é verdadeira 
democracia. Verdadeira democracia é uma democracia para trabalhadores e agricultores, 
em outras palavras, uma democracia do povo. Portanto, uma verdadeira educação 
democrática deveria ser aquela para o benefício do povo. Assim, a fim de oferecer uma 
verdadeira educação, devemos derrubar a sociedade capitalista e construir uma sociedade 
socialista.” Muitas pessoas têm sido persuadidas por esse argumento. 
 
Este desafio comunista contra o capitalismo não perderá seu poder de persuasão enquanto 
as estruturas sociais de exploração, opressão, injustiça, corrupção, e assim por diante 
permanecerem na sociedade capitalista. Portanto, estas mazelas sociais devem ser 
eliminadas. Para fazer isto, um movimento por uma nova visão de valor baseada no amor 
verdadeiro de Deus deve ser lançado e, juntamente com ele, uma nova teoria da educação 
deve ser estabelecida. 
 
Essa nova teoria da educação deve ser estabelecida baseada no padrão que Deus 
originalmente pretendia para os seres humanos enquanto eles cresciam.  
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Essa teoria pode então dar direção adequada para as instituições educacionais de hoje, as 
quais estão em confusão, e pode fornecer uma visão de educação para a sociedade do 
futuro. Em outras palavras, é uma teoria que capacita a nos prepararmos para a sociedade 
ideal do futuro. A Teoria da Educação apresentada aqui é simplesmente essa nova teoria da 
educação. 
 
Teorias da educação geralmente têm dois aspectos. Um é referente aos ideais, objetivos, 
métodos, e assim por diante, da educação, e corresponde ao que é chamado a filosofia da 
educação. O outro aspecto trata com educação como um fenômeno objetivo observável, e é 
chamado de ciência da educação. A ciência da educação trata dos currículos educacionais, 
avaliação dos alunos, técnicas de aprendizagem, aconselhamento dos estudantes, 
administração escolar, gestão educacional, e assim por diante. 
 
Estes dois aspectos na educação se colocam no relacionamento de Sungsang e Hyungsang. 
A filosofia da educação é o aspecto Sungsang da educação, enquanto a ciência da educação 
é o aspecto Hyungsang da educação. Infelizmente, enquanto a ciência da educação tem 
feito notáveis progressos até o presente momento, impulsionada por nossa tendência 
moderna de ter a ciência em alta estima, a filosofia da educação tem sido relativamente 
negligenciada, e por isso está em constante declínio. O fato que educação atualmente 
perdeu sua direção implica na ausência de uma saudável filosofia da educação. Portanto, o 
que é urgentemente necessário atualmente é o estabelecimento de uma nova filosofia da 
educação. A Teoria da Educação da Unificação apresentada aqui é oferecida a fim de 
atender exatamente essa necessidade. 
 
I. Fundamento do Princípio Divino para a Teoria da Educação da 
Unificação 
 
A. Semelhança a Deus e as Três Grandes Bênçãos 
 
Deus criou homem e mulher à Sua imagem (Gen.1:27). Quando a criação foi finalizada, 
Deus concedeu a eles Suas bênçãos (as três grandes bênçãos), dizendo: “Frutificai e 
multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as 
aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra” (Gen. 1:28). Este é o 
fundamento para a educação. Baseada neste fundamento, educação pode ser descrita como 
o processo de criar filhos para alcançar semelhança com Deus. Em outras palavras, 
educação é um esforço para orientar os filhos para que eles possam se assemelhar a Deus. 
Assemelhar-se a Deus significa assemelhar-se com Sua Imagem Divina e Seu Caráter 
Divino. Um ser humano nasce com uma Imagem Divina (Sungsang e Hyungsang, yang e 
yin, e imagem individual), mas em um estado imaturo. Deste modo, os seres humanos 
gradualmente passam a se assemelhar à Imagem Divina de Deus enquanto crescem. Isto é 
ainda mais verdadeiro para o Caráter Divino. Ao dizer que um ser humano deve se 
assemelhar com a Imagem Divina de Deus significa dizer que ele deve se assemelhar ao 
Sungsang e Hyungsang, Yang e Yin, e Imagem Individual de Deus, enquanto se assemelhar 
com o Caráter Divino de Deus significa se assemelhar com o Coração, Logos e 
Criatividade de Deus. 
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Entre as bênçãos que Deus concedeu aos seres humanos, “Frutificai” significa crescer e 
aperfeiçoar o caráter individual; “multiplicai-vos e enchei a terra” significa se tonar esposo 
e esposa e multiplicar filhos; e “dominai [a terra]” significa ter domínio sobre todas as 
coisas. Através da realização destas três grandes bênçãos, homem e mulher passam a herdar 
o Caráter Divino de Deus, ou seja, Seu Coração, Logos e Criatividade, e eles também 
passam a se assemelhar às naturezas de Deus de perfeição, multiplicação e domínio (ver 
fig. 5.1) como também herdam a Imagem Divina de Deus. 
 
A seguir, daremos uma explicação concreta sobre o significado de perfeição, multiplicação 
e domínio, sendo que a ideia para educação é estabelecida na base das três grandes bênçãos. 
 

 
 

Fig. 3.1. O Relacionamento entre Mente, Valor e Cultura, centrado no Coração 
 
Perfeição 
 
Jesus disse, “Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus” 
(Mateus 5:48). Este é um chamado para as pessoas se assemelharem à perfeição de Deus. 
Perfeição se refere à unidade de Sungsang e Hyungsang. Em Deus, o Sungsang e 
Hyungsang estão em harmoniosa ação dar e receber no relacionamento de sujeito e objeto 
centrando no Coração, e estão em unidade. Este estado é perfeição. 
 
Deste modo, para os seres humanos se assemelharem à perfeição de Deus significa que seus 
Sungsang e Hyungsang estão unidos, centrando no coração. Em um ser humano há quatro 
categorias de Sungsang e Hyungsang, como mencionado na Teoria da Natureza Humana 
Original, mas aqui me refiro especificamente à mente espiritual como Sungsang e à mente 
física como Hyungsang. 
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A fim de que a mente espiritual e a mente física estejam unidas, a mente espiritual deve 
funcionar como o sujeito, e a mente física deve funcionar como o objeto; isto é, a mente 
espiritual deve ter domínio sobre a mente física. A mente espiritual está preocupada com a 
busca dos valores de verdade, bem e beleza, enquanto a mente física está preocupada com a 
busca de alimento, vestuário, abrigo e realização sexual. Assim, a fim de que a mente 
espiritual e a mente física estejam unidas, uma vida em busca da verdade, bem e beleza 
deve assumir a prioridade, e uma vida em busca de alimento, vestuário, abrigo e realização 
sexual deve se tornar um meio secundário para esse fim. 
 
O centro da ação dar e receber entre a mente espiritual e a mente física é coração e amor. 
Em resumo, uma vida em busca de alimentação, vestuário e abrigo deve ser conduzida 
centrando em uma vida em busca de verdade, bem e beleza, baseada no amor. Isto é o que 
se entende por assemelhar-se à perfeição de Deus. Quando as pessoas são jovens, elas não 
entendem bem os valores de verdade, bem e beleza; mas quando elas amadurecem, seus 
corações gradualmente se desenvolvem e elas passam a conduzir ― centrando no amor ― 
uma vida verdadeira, uma vida boa e uma vida bela. Assim, as pessoas gradualmente 
passam a se assemelhar à perfeição de Deus. 
 
Sendo que um ser humano é um ser dual de ser espiritual e ser físico, o crescimento 
humano envolve o crescimento de ambos os seres espiritual e físico. A primeira bênção, 
“crescer,” se refere não somente ao crescimento do ser físico, mas primariamente ao 
crescimento do ser espiritual, ou seja, o aprimoramento do nível espiritual de uma pessoa. 
Contudo, o ser espiritual cresce no fundamento do ser físico, ou seja, através da ação dar e 
receber com o ser físico. Se os seres humanos crescem até a maturidade desta forma, eles 
herdam a perfeição de Deus. Portanto, esta é a primeira bênção, dada como uma promessa 
para os seres humanos. 
 
Multiplicação 
 
A seguir, os seres humanos devem se assemelhar à natureza de multiplicação de Deus; ou 
seja, eles devem se desenvolver até o ponto onde podem multiplicar seus filhos. Deus é o 
ser harmonioso de Yang e Yin. Portanto, homem e mulher estão destinados a se assemelhar 
à esta harmonia de Yang e Yin de Deus. A harmonia de yang e yin nos seres humanos se 
refere à harmonia de esposo e esposa. Os seres humanos foram criados através da natureza 
de multiplicação de Deus; ou seja, através da harmonia de Yang e Yin de Deus como 
também através da unidade de Sungsang e Hyungsang de Deus. Portanto, nos seres 
humanos também, eles criarão (multiplicarão) seus filhos através de sua harmonia entre 
yang e yin, como também através da unidade de sua mente e corpo. 
 
O chamado para se assemelhar à natureza de multiplicação de Deus é um chamado para 
homem e mulher crescerem até o ponto onde eles estão qualificados e capazes de estarem 
engajados em harmoniosa ação dar e receber da mesma forma que Yang e Yin em Deus 
estão engajados em harmoniosa ação dar e receber. Para cumprir isto, homem e mulher 
devem amadurecer de tal forma que se tornam qualificados para estarem casados e ter 
filhos. Ou seja, um homem deve se tornar perfeitamente equipado com todas as 
qualificações exigidas para ser um homem, e uma mulher deve se tornar perfeitamente 
equipada com todas as qualificações exigidas para ser uma mulher. 
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Assim, o chamado é para eles se tornarem capazes de cumprir a tarefa de um homem como 
um esposo e a tarefa de uma mulher como uma esposa, respectivamente. Quando eles 
passam a possuir tais qualificações e habilidades, eles estão aptos a se casar e ter filhos. 
Portanto, esta é a segunda bênção, dada como uma promessa para os seres humanos. 
 
Domínio 
 
Além disso, os seres humanos devem se assemelhar à natureza de domínio de Deus. 
Assemelhar-se à natureza de domínio de Deus significa herdar a criatividade de Deus, que é 
a capacidade para criar seres objetos (novos seres) centrando no Coração (amor). Deus 
criou os seres humanos e todas as coisas com Sua criatividade, e pretendia ter domínio 
sobre eles. Sendo que os seres humanos foram originalmente dotados com esta criatividade, 
eles foram criados para ter domínio sobre todas as coisas, centrando no coração. Em outras 
palavras, os seres humanos foram criados para possuir esta capacidade uma vez que eles 
amadurecem. Esta é a terceira bênção, dada como uma promessa para os seres humanos. 
 
Todas as atividades industriais são atividades de domínio exercidas pelos seres humanos 
sobre todas as coisas. Por exemplo, agricultores cultivam a terra, o que é uma forma de 
domínio sobre a terra. Em uma fábrica, trabalhadores produzem bens a partir de matérias-
primas pela utilização de máquinas. Isto é uma forma de domínio sobre matérias-primas e 
máquinas. A pesca é uma forma de domínio sobre os peixes e as águas, e a silvicultura é 
uma forma de domínio sobre árvores e montanhas. 
 
Ter domínio sobre todas as coisas é manifestar a criatividade. Visto a partir do ponto de 
vista da formação da base de quatro posições, criatividade se refere à capacidade para 
formar uma base de quatro posições interna e uma base de quatro posições externa. Deste 
modo, na agricultura, agricultores cultivam os campos fazendo esforços criativos, baseados 
em suas ideias, para obter uma maior colheita. Também no comércio, as pessoas não serão 
bem sucedidas sem ideias e vontade criativa. Em resumo, pela manifestação da 
criatividade, todas as indústrias humanas, incluindo agricultura, mineração, manufatura, 
comércio, silvicultura, pesca, e assim por diante, são formas de domínio humano sobre 
todas as coisas. Ciência e arte também entram na categoria de domínio sobre todas as 
coisas. Domínio sobre a sociedade, ou seja, participação na política, também repousa na 
categoria de domínio sobre todas as coisas. 
 
Contudo, devido à queda, os seres humanos se tornaram incapazes de herdar a criatividade 
de Deus centrada no Coração. Ao invés, eles vieram a manifestar uma criatividade 
autocentrada, causando muitas vezes prejuízos para pessoas e natureza, através, por 
exemplo, da produção de armas para a guerra e causando poluição. Portanto, nesta nova 
teoria da educação, os mestres devem orientar os estudantes a manifestarem criatividade 
centrada no coração se assemelhando à natureza de domínio de Deus. 
 
B. Processo de Crescimento dos Seres Humanos 
 
Os seres humanos foram criados para se assemelharem a Deus. Entretanto, esta semelhança 
não ocorre instantaneamente desde o momento do nascimento. A fim de chegar a 
assemelhar-se com Deus, eles precisam de tempo para se desenvolverem, sendo que o 
mundo criado é um mundo de tempo e espaço. 
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Assim, os seres humanos têm a necessidade de crescer através dos três estágios de 
formação, crescimento e aperfeiçoamento, e então se assemelhar a Deus em perfeição, 
multiplicação e domínio. Portanto, o crescimento humano é o processo de alcançar a 
semelhança com Deus em termos de Sua personalidade, harmonia de Yang e Yin, e 
criatividade. 
 
As três grandes bênçãos, dadas por Deus para os seres humanos, implica que é depois de 
seu crescimento completo que eles serão capazes de herdar plenamente a perfeição, 
multiplicação e domínio de Deus. Portanto, estas três bênçãos são, de fato, três grandes 
bênçãos prometidas. Entretanto, devido à queda, estas três grandes bênçãos, ou 
mandamentos, não foram cumpridos. Como escrito no Gênesis, estas três grandes bênçãos 
eram mandamentos na forma de “Faça….” Embora os seres humanos se afastaram de Deus, 
estes mandamentos dados por Ele não foram anulados, mas permanecem válidos mesmo 
agora, até hoje. Isto significa que a vontade do Céu tem insistido com os seres humanos, 
através de sua mente subconsciente, para cumprir as três grandes bênçãos ou mandamentos. 
 
Este é o motivo pelo qual os seres humanos têm incessantemente se empenhado para 
cumprir os três grandes mandamentos, mesmo que inconscientemente. Deste modo, mesmo 
na sociedade decaída, as pessoas têm buscado, de acordo com esta vontade do Céu, 
amadurecer na personalidade, para encontrar um bom cônjuge e formar uma família, e 
melhorar a sociedade e reger a natureza. É por esta razão que os seres humanos têm o 
desejo de crescer, o desejo de se casar, o desejo de reger, o desejo de aprimorar-se, e assim 
por diante. Contudo, estes desejos não têm sido realizados completamente, mesmo agora, 
por causa da queda dos primeiros antepassados da humanidade. 
 
Assim, um ser humano deve crescer para o propósito de concluir as três grandes bênçãos. 
Todas as coisas crescem através da autonomia e domínio do princípio. Isto significa que 
elas crescem naturalmente enquanto a força de vida as impulsiona para o crescimento. A 
autonomia e domínio do princípio se referem à atividade da vida. Entretanto, nos seres 
humanos, embora o ser físico cresça através da autonomia e domínio do princípio, como 
todas as criaturas, o ser espiritual humano não. A fim de que o ser espiritual possa crescer, 
determinada condição é requerida. Este é o motivo pelo qual os seres humanos receberam 
uma “porção de responsabilidade.” Isto significa que os seres humanos aperfeiçoam sua 
personalidade somente através de sua própria responsabilidade e esforço. Assim, eles 
devem fazer esforços para crescer experimentando o amor de Deus enquanto observam a 
norma (o princípio) com seu próprio livre arbítrio. 
 
Os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, deveriam ter crescido pela observação do 
mandamento de Deus, deveriam ter se tornado esposo e esposa depois de ter experimentado 
o Coração de Deus, e deveriam ter realizado o amor de Deus. Sendo que Adão e Eva 
deveriam ter se tornado os primeiros antepassados da humanidade, como os representantes 
de toda a humanidade eles eram responsáveis não somente por eles mesmos, mas também 
por seus descendentes. Por essa razão, Deus se absteve totalmente de interferir com a 
responsabilidade deles. 
 
Se Adão e Eva tivessem cumprido essa responsabilidade tão séria pela observação da 
Palavra de Deus, seus descendentes teriam sido capazes de crescer através do cumprimento 
de uma condição muito mais elevada. 
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Em outras palavras, no caso de Adão e Eva, eles teriam que cumprir as três grandes 
bênçãos somente na base de sua solene responsabilidade; entretanto, no caso de seus 
descendentes, eles teriam sido capazes de aperfeiçoar as três grandes bênçãos através de 
uma responsabilidade muito mais leve, isto é, simplesmente seguindo de forma obediente 
os ensinamentos de seus pais. Por esta razão, Adão e Eva deveriam ter alcançado as três 
grandes bênçãos pelo cumprimento de sua própria responsabilidade somente por eles 
mesmos sem receber qualquer ajuda de outros. Assim, depois que Adão e Eva tivessem se 
aperfeiçoado, seus filhos estariam destinados a obedecer os ensinamentos de seus pais; ou 
seja, os filhos devem receber educação de seus pais. 
 
Esta é a origem da necessidade que os pais ensinem seus filhos, ou a necessidade de 
educação: educação pelos pais é necessária para os filhos cumprirem sua porção de 
responsabilidade. Portanto, em sua forma mais fundamental, a educação é a orientação que 
os pais dão para seus filhos, para que seus filhos possam cumprir as três grandes bênçãos. 
Assim, chegamos a um ideal para educação: os pais ensinam e orientam seus filhos, para 
que os filhos possam ser capazes de aperfeiçoar as três bênçãos. Portanto, o lugar original 
da educação deve ser a família onde os pais e filhos vivem. Entretanto, juntamente com o 
desenvolvimento da cultura, a quantidade de informações e aprendizado aumentou muito, e 
se tornou impossível para os pais transmitirem todo o escopo da educação na família. 
Portanto, naturalmente, o lugar da educação foi estendido da família para a escola, o lugar 
profissional para educação, onde mestres educam estudantes em nome dos pais. Portanto, 
mestres, como os representantes dos pais, devem instruir os estudantes com um coração 
paternal. Esta é a forma original da educação. 
 
C. Três Grandes Ideais da Educação 
 
Na Teoria da Educação da Unificação, o propósito da educação é potencializar os seres 
humanos a alcançarem semelhança com a perfeição de Deus, com a natureza de 
multiplicação de Deus, e com a natureza de domínio de Deus. Baseados nestes objetivos, os 
ideais da educação podem ser estabelecidos. 
 
Primeiro, baseada na ideia de semelhança à perfeição de Deus, a perfeição da 
individualidade de uma pessoa é estabelecida como um ideal da educação. Esta perfeição 
da individualidade, ou a perfeição do caráter, é a conclusão da primeira bênção. 
 
Segundo, baseada na ideia de semelhança com a natureza de multiplicação de Deus, a 
perfeição da família é estabelecida como um ideal da educação: homem e mulher crescem, 
se casam, manifestam harmonia conjugal, e edificam uma família harmoniosa. Esta 
perfeição da família é a conclusão da segunda bênção. 
 
Terceiro, baseada na ideia de semelhança com a natureza de domínio de Deus, a perfeição 
de domínio é estabelecida como um ideal da educação: os seres humanos herdam a 
criatividade de Deus a fim de exercer domínio sobre todas as coisas. Esta perfeição de 
domínio se torna a conclusão da Terceira bênção. 
 
Assim, na Teoria da Educação da Unificação, o ideal da educação consiste de três ideais: 
perfeição da individualidade, perfeição da família, e perfeição do domínio. Em suma, a 
conclusão das três grandes bênçãos. 
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II. Três Formas da Educação 
 
Baseado nas ideias descritas acima, que tipo de educação é requerida? Para a perfeição do 
indivíduo, uma educação do coração é requerida; para a perfeição da família, uma educação 
da norma é requerida; e para a perfeição do domínio, uma educação do domínio é 
requerida, incluindo uma educação técnica, uma educação intelectual e uma educação 
física. Cada uma destas formas de educação será discutida agora. 
 
A. A Educação do Coração 
 
1. Uma Educação para a Perfeição do Indivíduo 
 
Uma educação que capacita um indivíduo a crescer ao ponto onde ele ou ela se assemelha à 
perfeição de Deus é uma educação do coração. Assemelhar-se à perfeição de Deus é 
assemelhar-se com a unidade Sungsang e Hyungsang, o que nos seres humanos se refere ao 
estado no qual a mente espiritual e mente física de uma pessoa, como sujeito e objeto, se 
engajam em ação dar e receber centrando no coração e estão completamente unidas. 
Portanto, a fim de que a mente espiritual e a mente física se tornem unidas, o coração deve 
estar no centro de sua ação dar e receber. A fim de que o coração se torne o centro da mente 
espiritual e mente física humana, é necessário que os seres humanos experimentem o 
coração de Deus e estejam unidos com ele. Assim, uma educação de coração se refere à 
educação através da qual o coração de uma pessoa se torna unido com o coração de Deus. 
Deste modo, uma educação do coração acaba por ser uma educação para a perfeição do 
indivíduo. 
 
Uma educação do coração se refere à educação necessária para nutrir os filhos de modo que 
se tornem pessoas que amam todas as pessoas e todas as coisas da mesma forma que Deus 
ama todas as pessoas e todas as coisas. A fim de que os filhos se tornem tais pessoas, é 
necessário orientá-los a experimentarem o coração de Deus. Então, como os filhos 
experimentam o coração de Deus? O primeiro passo é que eles tenham um claro 
entendimento do coração de Deus. 
 
2. Formas de Expressão do Coração de Deus 
 

O coração de Deus tem se expressado de três formas durante o processo de criação e a 
providência de restauração. Estas três formas do coração de Deus são: Seu coração de 
esperança, Seu coração de tristeza e Seu coração de dor. 
 
Coração de Deus de Esperança 
 
O coração de Deus de esperança é o coração que Deus experimentou durante o tempo da 
criação. Ele se refere aos alegres sentimentos de Deus, cheios de expectativa e esperança, 
antes de gerar Adão e Eva, Seus primeiros e mais amados filhos, a quem Ele poderia 
devotar Seu amor ilimitado. Quando Seu coração de esperança estivesse finalmente 
cumprido, Deus seria preenchido com indescritível e ilimitada alegria. Na realidade, o 
coração de Deus foi preenchido com indescritível e ilimitada alegria no momento quando 
Adão e Eva de fato nasceram. 



 227

De acordo com a física moderna, o universo começou a ser formado cerca de 15 bilhões de 
anos atrás. A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, Deus começou a criar o 
universo naquele momento. Para qual propósito tudo isso? Tudo era para o benefício de 
criar Adão e Eva, Seus filhos mais amados. Na esperança de ver o momento quando Seus 
filhos nasceriam, Deus passou muito tempo na criação do universo, a despeito do caráter 
exaustivo do esforço necessário ao fazer um total investimento. Entretanto, Deus sendo 
preenchido com esperança, Ele não sentiu o processo de criar o universo como tão longo ou 
tão árduo, apesar de sua extensão e dificuldade. 
 
Podemos compreender através de nossas próprias experiências que isto é verdade. Quando 
trabalhamos por algo de forma alegre, não sentimos o trabalho como sendo tão exaustivo, 
não importa quanta dificuldade seja experimentada. Até mesmo esquecemos do tempo, 
porque sabemos que alegria nos espera no futuro. A expectativa de Deus por alegria era 
ainda maior do que qualquer tipo de alegria que possamos experimentar. Além disso, a 
alegria que Deus sentiu quando Adão e Eva realmente nasceram foi tão profunda que não 
se pode comparar facilmente isso com qualquer outra coisa. 
 
Coração de Deus de Tristeza 
 
O coração de Deus de tristeza se refere ao coração de Deus no momento quando Adão e 
Eva caíram longe Dele para a realidade de morte, que estava sob o controle de satanás. Isto 
é análogo ao coração de luto dos pais que perdem seus filhos. Nos primeiros tempos da 
Igreja de Unificação, quando falava sobre o coração de Deus nesse tempo, o Rev. Sun 
Myung Moon sempre chorava amargamente, quando falava sobre a queda de Adão e Eva. 
 
Deus começou a providência de restauração imediatamente após a queda de Adão e Eva. 
Desde aquele tempo, Deus tem avançado Sua providência na esperança de ver o mundo de 
alegria realizado no futuro quando Sua vontade é finalmente cumprida. Contudo, as pessoas 
decaídas têm sido dolorosamente indiferentes à providência de Deus, entregando-se 
continuamente à corrupção e violência. Sempre que Deus vê isto, Seu coração é preenchido 
com profunda dor. Deus, que tem avançado Sua providência na história, se tornou um Deus 
de tristeza, ou profunda mortificação, como também um Deus de insondável tristeza. Sendo 
que Sua expectativa e esperança no momento da criação eram tão grandes, Sua tristeza e 
desapontamento devido à queda se tornaram ainda maiores. 
 
Mesmo entre os seres humanos, quando um filho a quem os pais adoram está morrendo, 
eles, em particular a mãe, sentirão insondável tristeza e profunda dor. Mesmo quando a 
doença do filho é muito séria e os pais ouvem que seu filho vai morrer, eles ainda tentarão 
de tudo em seu poder para manter o filho vivo, por quaisquer meios disponíveis. É assim 
como é o coração paternal. Assim, quando o filho de fato morre, embora os pais soubessem 
que isto aconteceria, eles ainda sentem como se seus corações estivessem em pedaços, e 
eles ficam completamente sem saber o que fazer. Este é o coração dos pais, especialmente o 
coração de uma mãe. O coração triste de Deus no momento da queda de Adão e Eva e o 
coração de tristeza de Deus, que teve que assistir Adão e Eva e seus descendentes sofrendo 
no mundo sob o domínio de satanás, que é como uma prisão, era tão grande para ser 
comparado com qualquer coisa, mesmo com o coração de pais humanos que perderam seus 
filhos. Desde o início da história, não houve nenhuma pessoa que tenha sofrido tanto 
quanto Deus. Este é um aspecto do Coração de Deus, como descrito pelo Rev. Moon. 
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Coração de Dor 
 
O coração de dor de Deus se refere aos sentimentos amargos que Deus tem experimentado, 
tendo que suportar assistir as figuras centrais em Sua história providencial sendo 
perseguidas por satanás e seus agentes. Deus não abandonou os seres humanos decaídos, 
mas enviou continuamente profetas, santos e sábios a fim de trazê-los para a vida 
novamente. Não obstante, as pessoas não seguiam facilmente os ensinamentos das pessoas 
de Deus, mas ao invés as perseguiam, e às vezes até mesmo as matavam. Toda vez que 
Deus testemunhava os santos e sábios sofrendo perseguição, Deus sentiria como se um 
prego estivessem sendo enfiado em Seu peito, ou se Seu corpo estivesse sendo transpassado 
por uma lança. 
 
Esses santos e sábios eram homens justos a quem Deus enviava para salvar os seres 
humanos no mundo decaído. Deste modo, Deus sentia como se Ele mesmo estivesse 
recebendo desprezo, ridicularização e perseguição. Isto revela outro coração que Deus teve 
que suportar no curso da providência de restauração: o coração de dor. 
 
3. Entendendo o Coração de Deus 
 
Através de uma educação do coração, os filhos devem passar a entender os três tipos de 
coração de Deus como descritos acima, especialmente o coração de Deus no curso da 
providência de restauração. Portanto, apresentaremos um entendimento do coração de Deus 
como foi durante os cursos da família de Adão, da família de Noé e da família de Abraão, 
como também no curso de Moisés e no curso de Jesus. O que segue é uma introdução ao 
coração de Deus de acordo com os ensinamentos de fé do Rev. Moon. 
 
Coração de Deus Experimentado na Família de Adão 
 
Quando Deus criou Adão e Eva, Ele estava cheio com infindável expectativa, esperança e 
alegria, mas quando Adão e Eva caíram, a dor de Deus não conheceu limites. Portanto, a 
fim de salvar a família de Adão, Deus encorajou Caim e Abel, seus filhos, a fazerem 
ofertas. Naturalmente Deus esperava muito que eles tivessem sucesso em suas ofertas. 
 
Pode haver aqueles que suspeitam que, sendo que Deus é onisciente e onipotente, Ele 
poderia saber desde o início que Adão e Eva, e mais tarde Caim e Abel, falhariam. Se este 
fosse o caso, então como Deus poderia ter sentido dor em sentido verdadeiro? Entretanto, 
este não é um entendimento correto. Deus, é claro, estava ciente que havia uma 
possibilidade da queda humana. Mesmo assim, sendo que Deus é o Deus de coração e 
esperança, Seu desejo que os seres humanos tivessem sucesso e não caíssem era 
incomparavelmente mais forte do que Seu medo que eles pudessem cair. 
 
A mesma coisa pode ser dita das ofertas por Caim e Abel. Sendo que a expectativa de Deus 
pela oferta de Caim e Abel era tão grande e Sua esperança era tão forte, Ele certamente 
ignorou a possibilidade de suas falhas nas ofertas. Neste ponto podemos distinguir uma 
diferença entre coração e razão. O impulso do coração de Deus é tão forte que pode superar 
o impulso da razão. 
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No tempo de Adão e Eva, e também no tempo de Caim e Abel, Deus era um Deus de 
expectativa e esperança, que desejava, de forma absoluta, por nada menos do que o 
completo sucesso deles. Entretanto, infelizmente Adão e Eva, e também Caim e Abel, 
falharam. Por causa disso, a tristeza e desapontamento de Deus foram incomparavelmente 
intensos. Entretanto, mesmo em momentos tristes como estes, Deus não podia romper em 
lágrimas, perdendo Sua dignidade, não importando quão triste Ele se sentisse, porque 
satanás estava observando. Se Deus tivesse expressado abertamente Sua profunda tristeza, 
Ele teria parecido para satanás como miserável, e ausente de dignidade e autoridade. Esse é 
o motivo pelo qual tudo o que Deus podia fazer era sair, silenciosamente, com Sua cabeça 
abaixada e tragédia em Seu rosto, tendo que suprimir a tristeza que vinha de dentro. Isto é o 
que o Rev. Moon revelou sobre o coração de Deus na família de Adão nos primeiros 
tempos de seu ministério. 
 
Coração de Deus Experimentado na Família de Noé 
 
Depois que Deus deixou a família de Adão, Ele trilhou um caminho de deserto por um 
longo período de 1.600 anos, procurando por alguém na terra com quem Ele pudesse 
trabalhar. Em todo este tempo, ninguém acolheu Deus: todos se afastaram Dele. Não havia 
um único lar onde Deus pudesse habitar, nem um único metro quadrado de terra para Ele 
estar, nem uma única pessoa com quem Ele pudesse se relacionar. Deus trilhou o caminho 
solitário de um Deus miserável, literalmente solitário no mundo. Nessa condição, Deus 
finalmente encontrou Noé. A alegria nesse momento era além da comparação. Contudo, 
devido à situação providencial, Deus teve que dar para Noé uma direção muito difícil, que 
era construir a arca. Noé aceitou a direção de Deus e fielmente se devotou na construção da 
arca, por longos 120 anos, enquanto sofria desprezo e ridicularização das pessoas. 
 
Noé não era um “filho de Deus.” Ele estava estabelecido meramente como um “servo de 
Deus” e um homem justo. Contudo, Deus ficou tão satisfeito em encontrar um homem 
como Noé, que Ele trilhou o caminho de sofrimento na posição de um servo juntamente 
com Noé. 
 
Entretanto, após o dilúvio, o filho de Noé, Cam, não cumpriu sua porção de 
responsabilidade, e a família de Noé, que tinha sido salva do dilúvio, foi invadida por 
satanás. Quando isso aconteceu, Deus novamente sentiu dor e tristeza rompendo Seu 
coração. Profundamente desapontado, Deus teve que deixar a família de Noé. 
 
Coração de Deus Experimentado na Família de Abraão 
 
Quatrocentos anos mais tarde, Deus encontrou Abraão e o estabeleceu dentro da 
providência. O momento mais sério para Abraão em seu curso providencial foi quando ele 
foi solicitado a oferecer Isaque, seu único filho, a quem ele tinha gerado na idade de cem 
anos (Gen. 21:5). Deus direcionou Abraão, que tinha falhado em sua oferta simbólica de 
uma pomba e um pombo, uma cabra e um bode, e uma novilha, a oferecer Isaque como um 
sacrifício. O coração de Abraão nesse ponto estava inimaginavelmente doloroso. Ele estava 
confuso entre manter Isaque vivo, de acordo com a ética humana, ou oferecê-lo, de acordo 
com a demanda do Céu. Em seu coração, nesse momento, Abraão preferiria sacrificar a si 
mesmo do que sacrificar seu filho. 
 



 230

Não obstante, ele determinou de forma definitiva em sua mente sacrificar Isaque, de acordo 
com a ordem de Deus: ele decidiu seguir a direção do Céu, sacrificando assim seu próprio 
coração. Ele vagou ao redor do Monte Moriá por três dias. Este período de três dias foi um 
longo e doloroso caminho para Abraão. Durante esse tempo, Deus não se limitou 
meramente a observar de longe; mas tendo emitido uma ordem tão rígida de “sacrificar seu 
próprio filho,” Deus sofreu juntamente com Abraão, sofrendo ainda mais enquanto Ele 
observava o sofrimento de Abraão. Quando Abraão estava para sacrificar seu amado filho 
Isaque com sua espada, no Monte Moriá, Deus parou seu ato de matar e disse, “Agora sei 
que você teme a Deus” (Gen. 22:12). 
 
O coração de Abraão de seguir a vontade de Deus, sua fé, obediência e lealdade absolutas 
estabeleceram a condição de ter matado Isaque, embora de fato ele não tenha feito. Esse é o 
motivo pelo qual Deus foi capaz de parar Abraão exatamente antes de matar Isaque, e Ele 
concedeu um cordeiro para Abraão oferecer como uma oferta, ao invés de seu filho. “Agora 
sei que você teme a Deus” foi uma expressão de Sua alegria ao ver a lealdade de Abraão, 
estando disposto a oferecer até mesmo seu filho Isaque como um sacrifício, como também 
Seu pesar pela falha de Abraão na anterior oferta simbólica. 
 
Coração de Deus Experimentado no Curso de Moisés 
 
Moisés foi criado como um príncipe no palácio do Faraó do Egito. Entretanto, depois que 
testemunhou o sofrimento de seu povo, ele decidiu levá-los para a terra de Canaã de acordo 
com a vontade de Deus. Depois de muitas dificuldades e contratempos, ele os levou do 
Egito para o deserto. Entretanto, os israelitas se revoltavam contra ele, seu líder, toda vez 
que eles encontravam dificuldades. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de ter 
concluído um jejum de quarenta dias na montanha e recebido de Deus as duas tábuas de 
pedra, ele encontrou os israelitas adorando um bezerro de ouro. Ao ver esse ato de 
infidelidade e blasfêmia, Moisés, em raiva, jogou as tábuas no chão, quebrando-as em 
pedaços. Nesse momento, Deus disse, “Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura 
cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma” 
(Êxodo. 32:9-10). 
 
Como Moisés se sentiu nesse momento? Confrontado com a ira de Deus na medida que Ele 
mesmo queria destruir os israelitas, o amor e o coração leal de Moisés por seu povo brotou 
dentro dele nesse momento. Não importava quão difícil pudesse ser, Moisés sentiu que ele 
tinha que salvar seu povo por qualquer meio, mesmo ao custo de sua vida. Ele apelou a 
Deus, dizendo, “Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo” 
(Êxodo. 32:12). Diante do apelo ardente de Moisés, Deus absteve-se de destruir os 
israelitas. 
 
Depois que os israelitas vagaram no deserto por 40 anos e finalmente chegaram a um lugar 
chamado Cades Barnea, os israelitas se queixaram novamente a Moisés, dizendo, “Não há 
nada para comer aqui.” Por causa da frustração e raiva com relação aos israelitas, que 
estavam demonstrando infidelidade em relação a Deus, Moisés golpeou a rocha duas vezes, 
indo assim contra a vontade de Deus. Mais tarde Deus chamou Moisés para o topo do 
Monte Pisga. Mostrando a ele a terra prometida de Canaã, a qual Moisés tinha trabalhado 
tão duro para alcançar, Deus disse, “Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás 
nela, na terra que darei aos filhos de Israel.” (Deut. 32:52).  



 231

Deus não tinha outra escolha a não ser falar desta forma para Moisés com 120 anos de 
idade, que tinha jejuado duas vezes por 40 dias e tinha sofrido grandemente por 40 anos no 
deserto, tudo a fim de conduzir os israelitas. De fato, era o desejo de Deus permitir que 
Moisés, o líder do Êxodo, entrasse na terra de Canaã. Entretanto, devido à acusação de 
satanás (baseada em Moisés ter golpeado a rocha duas vezes), Deus teve que tomar uma 
medida tão extrema, mesmo a contragosto. Na abordagem de Moisés, Deus sentiu profunda 
tristeza e dor.  
 
Coração de Deus Experimentado no Curso de Jesus 
 
Como profetizado no Velho Testamento (Isaías 9:6), Jesus nasceu na terra como o Messias. 
O mundo inteiro o deveria ter recebido de todo o coração, mas mesmo desde sua infância 
ele experimentou um coração de rejeição. Sua família o rejeitou; sua religião (Judaísmo) o 
rejeitou; e sua nação (Israel) o rejeitou. No fim, não havia praticamente nenhum lugar onde 
ele pudesse encontrar qualquer aceitação. 
 
Por 33 anos, incluindo seus três anos de ministério público, Jesus passou a maior parte de 
seus dias sozinho, experimentando uma vida de solidão. Ele expressou seu coração 
solitário, dizendo, “As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem 
não tem onde reclinar a cabeça” (Lucas 9:58). Quando olhou para o templo em Jerusalém, 
ele lamentou em lágrimas sobre os israelitas, dizendo, “Porque dias virão sobre ti, em que 
os teus inimigos. . . não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo 
da tua visitação” (Lucas 19:43-44). 
 
Enquanto caminhava às margens do Mar da Galileia a fim de desviar sua mente de sua 
solidão, ele uma vez conversou com uma mulher de Samaria, que não era uma pessoa do 
povo escolhido (João 4:7-26). Ele expressou sua alma mortificada para os líderes do 
Judaísmo, dizendo, “Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante 
de vós no reino de Deus” (Mateus 21:31). Deus trilhou com este Jesus solitário através 
desse caminho de solidão. 
 
No final, quando Jesus foi crucificado, quão profunda foi a dor no coração de Deus, quando 
Ele assistiu Seu amado filho, Jesus, morrendo de forma miserável! Lamentando que Ele 
não podia salvar Jesus da cruz, Deus nem mesmo pôde aguentar assistir, mas teve que virar 
Seu rosto. Vendo Jesus na cruz, Deus sofreu ainda mais do que o próprio Jesus. 
 
4. Introduzindo o Coração de Deus 
 
Todos os episódios acima são relatos descritos pelo Rev. Moon em seus sermões cheios de 
lágrimas nos primeiros tempos de seu ministério. A partir dele passamos a conhecer o 
coração de Deus nos cursos de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Além disso, por trás 
das tribulações dos santos, sábios e pessoas justas de outras religiões e outras nações, havia 
o coração de Deus constantemente orientando-os.  
 
Através de uma educação do coração, mestres e pais devem apresentar o coração de Deus 
para os filhos. Além disso para falar a eles sobre o coração de Deus, eles podem ensiná-los 
através da televisão, rádio, filmes, vídeos, novelas, jogos, pinturas e vários outros meios de 
comunicação. 
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5. Educação do Coração através da Prática 
 
É necessário não apenas ensinar o Coração de Deus através de palavras, mas especialmente 
manifestá-lo diretamente através da prática do amor. Para fazer isto, os pais devem 
primeiramente amar de forma séria seus filhos na família. Enquanto os pais criam seus 
filhos fornecendo a eles alimentação, vestuário, abrigo, então propriedade, e assim por 
diante, ainda de forma mais importante os pais devem sempre amar seus filhos com um 
coração caloroso e sincero. Este é o amor verdadeiro dos pais por seus filhos. Se os pais 
consistentemente concedem essa qualidade de amor para seus filhos, os filhos naturalmente 
passarão a respeitar sinceramente seus pais e praticar piedade filial. Além disso, os filhos 
entre eles mesmos passarão a se amar. Isto é porque o coração de Deus é transmitido 
através da prática dos pais de amor verdadeiro por seus filhos. 
 
A mesma coisa pode ser dita da educação escolar. Os mestres devem expressar o amor 
verdadeiro de Deus através de suas palavras e ações. Desnecessário dizer, os mestres 
deveriam ensinar de forma competente e sincera cada assunto para seus estudantes. Não 
somente isso, mas sendo que a educação escolar é basicamente uma extensão da educação 
familiar, os mestres devem orientar seus estudantes com todo o coração, e com um coração 
paternal, considerando-os como seus próprios filhos. 
 
O amor de Deus deve ser transmitido através das palavras e ações diárias dos mestres, 
sendo que cada palavra e ação dos mestres, privada ou pública, se torna o conteúdo material 
para o aprendizado dos estudantes, e para a formação de seu caráter. Quando os estudantes 
recebem essa educação escolar cheia de amor, seus corações serão movidos, e eles passarão 
a respeitar e seguir com disposição seus mestres. Além disso, eles irão querer praticar o 
amor verdadeiro da mesma forma que seus mestres. Esta é uma educação do coração 
através da prática na família e na escola. 
 
B. A Educação da Norma 
 
Uma Educação para a Perfeição da Família 
 
Uma educação para a perfeição da família se refere à educação necessária para o cultivo de 
um homem e uma mulher; na época de seu casamento eles deveriam ter cumprido as 
condições para se tornarem um esposo e uma esposa originais se assemelhando à harmonia 
de Yang e Yin de Deus. 
 
Sendo que a queda humana envolveu a falha em observar a norma (mandamento de Deus), 
esta educação é, primeiro de tudo, uma educação da norma desenhada para conduzir os 
seres humanos nesse caminho para que eles observem o mandamento de Deus. Esta é a 
educação necessária para um homem e uma mulher a fim de que eles obtenham as 
qualificações para se tornarem esposo e esposa principalísticos e formarem uma família. 
Um homem deve estar completamente equipado com a forma de um esposo; e uma mulher, 
com a forma de uma esposa. A educação da norma também inclui o aprendizado adequado 
do comportamento esperado dos pais, o comportamento adequado esperado dos filhos, e os 
relacionamentos adequados necessários entre irmãos e irmãs na família. 
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Através desta educação da norma, a santidade e mistério do relacionamento sexual devem 
ser comunicados com cuidado especial. Um relacionamento sexual é algo a ser 
experimentado somente através do casamento, e nunca deve ser violado a qualquer 
momento, antes ou depois do casamento. De acordo com a Bíblia, Deus disse para Adão e 
Eva, “da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás” (Gen. 2:17). Isto significa 
que o relacionamento sexual é sagrado, e nunca deve ser violado. 
 
Esse mandamento foi concebido não somente para Adão e Eva, mas para todos, e ele ainda 
mantém sua validade até hoje. Este mandamento é uma diretiva suprema que continuará a 
ser válido no futuro também. Esta diretiva suprema também ostenta que, depois do 
casamento, esposo e esposa nunca podem, sob quaisquer circunstâncias, ter um 
relacionamento sexual ilícito, isto é, um relacionamento sexual com qualquer outra pessoa 
além de seu próprio cônjuge. Assim, a educação da norma é, primeiro de tudo, uma 
educação projetada para cultivar homem e mulher ao ponto de se assemelharem à harmonia 
de Yang e Yin de Deus, observando sempre o mandamento de Deus. Em outras palavras, a 
educação da norma é necessária para uma pessoa alcançar a qualificação para se tornar um 
esposo ou uma esposa. 
 
Uma Educação para se Tornar um Ser de Razão-Lei 
 
Sendo que os seres humanos foram criados através do Logos (razão-lei), a educação da 
norma, ao mesmo tempo, se refere à educação através da qual uma pessoa se torna um ser 
de razão-lei, que vive de acordo com a Forma do Céu. Portanto, educação da norma, 
também é chamada de razão-lei. A forma do Céu é a lei permeando o universo. Ela se 
refere à lei da ação dar e receber. Dois tipos de leis derivam da Forma do Céu: a lei do 
valor e a lei da natureza. Destas duas, a lei do valor forma a norma. Como há tanto ordem 
vertical como ordem horizontal no universo, também há ordem vertical e ordem horizontal 
na família. Deste modo, na família há valores verticais e valores horizontais que 
correspondem a essas duas ordens. Além disso, há valores individuais. O tema sobre 
valores já está tratado em alguns detalhes no capítulo sobre “Axiologia.” 
 
A educação da norma deve estar acompanhada por uma educação do coração, sendo que 
uma educação da norma por si só tem necessariamente uma natureza obrigatória, como 
pode ser visto nas diretivas normativas como “Você não deve fazer isto”; “Você não pode 
fazer aquilo”; e assim por diante. Se essas normas não estão imbuídas com amor, elas 
podem de forma muito fácil se tornar excessivamente formais e legalistas. Portanto, uma 
educação da norma deve ser conduzida em uma atmosfera de amor. 
 
Amor sem norma é geralmente chamado de amor cego. Caso os pais ou mestres expressem 
esse amor para os filhos, eles podem se tornar indivíduos irrefletivos, e acabar com um 
coração de desprezo. O amor paternal e o amor dos mestres deve ter alguma forma de 
autoridade e dignidade. A fim de ser dessa natureza, o amor deles deve estar de acordo com 
o Logos. No caso de haver muito pouco amor com mais ênfase nas normas, os filhos 
passarão a se sentir limitados e poderão se revoltar contra seus pais ou mestres. Amor deve 
transcender as normas, e não deve estar dominado por elas. Mesmo no caso quando os 
filhos possam falhar em obedecer as normas uma ou duas vezes, eles ainda devem ser 
perdoados com amor caloroso. 
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O amor perdoa e aceita tudo, enquanto uma norma tem a natureza de regulamentação 
rígida. O amor é harmonioso e redondo, ao passo que norma é, assim por dizer, linear. 
Amor e norma devem estar unidos. Sendo que amor é redondo e uma norma é linear, uma 
pessoa na qual amor e norma estão unidos se torna uma pessoa de caráter em quem um 
círculo e uma linha reta estão unidos. Em outras palavras, uma pessoa de caráter se refere a 
uma pessoa que, de uma forma unificada, possui o aspecto de ser a mais harmoniosa, e ao 
mesmo tempo possui o aspecto de ser a mais rígida. Uma pessoa com este tipo de caráter 
pode às vezes ser muito amável e em outras vezes muito rígida, e contudo, pode sempre 
assumir a atitude mais adequada de acordo com o momento e o lugar. 
 
Portanto, uma educação da norma deve estar unida com uma educação do coração. Em 
outras palavras, uma educação da norma deve ser dada para os filhos em uma atmosfera 
calorosa de amor tanto na família como na escola. Se o amor se torna frio ou inerte, a 
norma se torna formal e opressiva. 
 
C. A Educação do Domínio 
 
Uma Educação para a Perfeição da Natureza de Domínio 
 
Uma educação do domínio se refere àquela educação que recebemos que nos prepara para 
manifestarmos nosso domínio sobre a criação. A fim de aperfeiçoar a natureza de domínio 
de uma pessoa, é preciso primeiramente adquirir conhecimento sobre os objetos sobre os 
quais deve-se ter domínio. Educação intelectual, ou a educação do conhecimento, é 
necessária para esse propósito. 
 
A seguir, uma pessoa precisa ser educada naquelas técnicas através das quais pode 
expressar a criatividade necessária para ter domínio sobre os objetos. Esse propósito é 
atendido pela educação técnica. Além disso, a fim de nos tornarmos os sujeitos de domínio, 
nossa força física deve ser desenvolvida. Esse propósito é atendido através da educação 
física. Assim, educação intelectual, educação técnica e educação física, juntas, estão todas 
incluídas na educação do domínio. 
 
Através de uma educação intelectual obtemos o conhecimento necessário para termos 
domínio. Educação intelectual compreende várias áreas incluindo as ciências naturais, 
política, economia, estudos sociais, estudos culturais, e assim por diante, de acordo com a 
área do domínio. Todas estas estão incluídas no conceito de domínio sobre todas as coisas. 
 
Sendo que tecnologia é um meio direto de exercer domínio sobre todas as coisas, educação 
técnica serve como o núcleo na educação do domínio. Finalmente, é desnecessário dizer, 
educação física e promoção da capacidade física são importantes para um domínio sobre 
todas as coisas. Na educação técnica bem como na educação física, há várias áreas 
especializadas. Por exemplo, a educação da arte, particularmente a educação nas artes de 
performance, pode ser considerada como um tipo de educação técnica. 
 
Em resumo, o propósito de uma educação do domínio é tornar-se bem versado nos vários 
métodos de desenvolver a criatividade de uma pessoa. Criatividade é inata; todos estão 
naturalmente dotados com uma potencialidade criativa. Entretanto, uma educação do 
domínio é necessária a fim de manifestá-la de forma substancial. 
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Desenvolvimento da Criatividade e Formação da Estrutura de Dois Estágios 
 
O desenvolvimento da criatividade de uma pessoa se refere ao cultivo da capacidade para 
formar a base de quatro posições interna e aprimorar a capacidade para formar uma base de 
quatro posições externa, assemelhando-se assim com a estrutura de criação de dois estágios 
de Deus. 
 
A capacidade para formar uma base de quatro posições interna se refere à capacidade para 
formar um logos, ou para construir um plano. A fim de ser capaz de desenvolver um logos, 
uma pessoa deve adquirir uma grande quantidade de conhecimento através da educação 
intelectual, e assim reforçar os conteúdos do Hyungsang interno (ideias, conceitos, etc.) 
qualitativamente como também quantitativamente. Quanto mais conhecimento 
(informação) se obtém, mais ricas e profundas as ideias se tornam. Formar um logos 
significa desenvolver uma nova ideia. Inovações técnicas na indústria também se 
desenvolveram através da criação repetitiva de cada vez mais novos tipos de logos. 
 
Depois disto, o cultivo da capacidade para formar a base de quatro posições externa se 
refere ao aprimoramento da capacidade para substancializar ideias através da utilização de 
ferramentas e materiais de acordo com determinado plano ― em outras palavras, o 
desenvolvimento de habilidades na condução da ação dar e receber externa. Neste ponto, 
educação técnica é requerida. Naturalmente, boa condição física é requerida também. 
Portanto, melhorar a força física através da educação física também é necessário. 
 
Educação do Domínio deve estar Baseada em uma Educação Universal 
 
Uma educação do domínio deve ser conduzida na base e em conjunção com uma educação 
do coração e uma educação da norma. Somente quando baseada no coração (amor) e na 
norma, a educação intelectual, técnica e física de uma pessoa se torna um todo, e a 
criatividade dessa pessoa pode ser plenamente manifestada. 
 
Uma educação do coração e uma educação da norma constituem uma “educação universal”, 
sendo que elas devem ser dadas universalmente para todas as pessoas. Por outro lado, uma 
educação do domínio deve ser dada para as pessoas de acordo com suas habilidades, 
interesses e desejos. Algumas podem ser melhores em ciências naturais, outras em 
literatura, e ainda outras em economia, e assim por diante. Assim, a área que uma pessoa 
escolhe varia dependendo da preferência e aptidão dessa pessoa. Neste sentido, uma 
educação do domínio se torna em princípio, uma “educação individual.” 
 
Pode ser dito que educação universal e educação individual estão no relacionamento de 
Sungsang e Hyungsang. A razão é que uma educação do coração e da norma são um tipo de 
educação mais espiritual, isto é, uma educação da mente, enquanto a educação do domínio 
é uma educação mais material, sendo que é para exercer domínio sobre todas as coisas. 
Deste modo, uma educação universal (uma educação do coração e da norma) e uma 
educação individual (uma educação do domínio) devem ser conduzidas em conjunto em um 
relacionamento de sujeito e objeto. Isto é o que se quer dizer com uma “educação 
equilibrada” (ver fig. 5.2). 
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Na Grécia antiga, na Idade Média, e na Idade Moderna, sempre houve um esforço para 
fornecer uma educação de amor e uma educação de princípios morais e éticos, embora os 
ensinamentos fornecidos não fossem perfeitos. Entretanto, atualmente, estes tipos de 
educação estão sendo quase que totalmente negligenciados. Em muitos casos o que pode 
ser chamado uma “educação desequilibrada,” com ênfase excessiva no conhecimento e 
técnica, está sendo praticada. Como resultado, o crescimento saudável da natureza humana 
está sendo severamente prejudicado. Portanto, uma nova teoria da educação deve ser 
advogada, onde uma educação do amor verdadeiro e da ética e moralidade pode ser 
transmitida em um nível inteiramente novo. Será nesta nova base que uma educação 
intelectual e técnica pode ser mais adequadamente conduzida. Somente através dessa 
educação equilibrada, a ciência e a tecnologia podem ser orientadas na direção apropriada. 
Então, esses problemas tais como poluição e a destruição da natureza serão naturalmente 
resolvidos. Além disso, através deste tipo de educação, os mestres novamente serão capazes 
de recuperar sua autoridade como verdadeiros mestres. 
 

 
 
 

Fig. 5.2. Universalidade e Individualidade na Educação 
 
Devemos enfatizar novamente aqui que o ponto de início da educação reside na educação 
familiar. A educação escolar é basicamente uma extensão e desenvolvimento da educação 
familiar. Deste modo, a educação familiar e a educação escolar devem estar intimamente 
unidas. Do contrário, seria difícil que uma educação do coração e da norma, como uma 
educação universal, fosse conduzida. Unidade na educação dificilmente poderia ser 
esperada se a educação familiar e a educação escolar não estivessem unidas. 
 
III. Imagem da Pessoa Educada de Forma Ideal 
 
Desde o início da história, muitos estudiosos têm advogado vários tipos de teorias de 
educação, cada uma com sua própria imagem da pessoa educada de forma ideal. A Teoria 
da Educação da Unificação também tem uma imagem da pessoa educada de forma ideal. 
Na Teoria da Educação da Unificação esta imagem é como segue: primeiro de tudo, uma 
pessoa de caráter; segundo, um bom cidadão; e terceiro, um gênio.  
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Estas são as imagens de um homem e mulher ideais correspondendo, respectivamente, à 
educação do coração, à educação da norma e à educação do domínio. Portanto, quando 
educação é vista em termos da imagem da pessoa educada de forma ideal, a educação do 
coração pode ser chamada uma educação para desenvolver uma pessoa de caráter; a 
educação da norma pode ser chamada uma educação para desenvolver um bom cidadão; e a 
educação do domínio pode ser chamada de uma educação para desenvolver um gênio. 
 
Uma Pessoa de Caráter 
 
A imagem da pessoa educada de forma ideal referente ao coração é uma pessoa de caráter. 
Deste modo, a educação do coração é uma educação necessária para orientar os filhos para 
que eles possam experimentar e praticar o amor de Deus, e se tornar pessoas de caráter 
excelente. Coração é a fonte de amor, e é o núcleo da personalidade de uma pessoa. 
Aqueles que são carentes em coração ― independentemente de quanto conhecimento 
possam ter, ou de quanta força física possam ter ― nunca serão pessoas de caráter. A partir 
de uma perspectiva secular, uma pessoa com determinado grau de virtude, conhecimento, e 
saúde é frequentemente considerada como sendo uma pessoa de caráter, mas no 
Pensamento de Unificação, uma pessoa de caráter é alguém que tenha internalizado o 
Coração de Deus e que pratica o amor. 
 
Então, o que é uma pessoa ideal de caráter? Uma pessoa de caráter é alguém que tenha 
aperfeiçoado sua personalidade, tendo desenvolvido as faculdades de intelecto, emoção e 
vontade de uma maneira equilibrada na base do coração (amor). Uma pessoa de caráter 
vive, acima de tudo, experimentando o Coração de Deus; portanto, tal pessoa sempre faz 
esforços para praticar amor verdadeiro em relação a todas as pessoas e todas as coisas. Uma 
pessoa de caráter, com um coração sincero de lealdade, sempre busca consolar Deus de Sua 
tristeza e dor; esta pessoa, em lágrimas, perdoará os inimigos de Deus com amor Divino, 
embora ele ou ela possa sentir indignação pública contra eles.  
 
Uma pessoa de caráter sempre pratica valores verticais e horizontais com um espírito 
manso e humilde, e com um coração amoroso. Sendo que esta pessoa encarna tanto lei 
quanto amor, na prática essa pessoa é mais suave em relação aos outros e mais rígida em 
relação a si mesma: amor e lei estão unidos na vida desta pessoa. Amor sem lei pode tornar 
os filhos fracos e lei sem amor pode meramente dar a eles uma sensação de rigidez fria. Em 
suma, uma pessoa de caráter é capaz de praticar o amor verdadeiro de Deus em relação a 
todas as pessoas e todas as coisas. 
 
Um Bom Cidadão 
 
A imagem da pessoa educada de forma ideal referente à norma é um “bom cidadão,” um 
bom cidadão com uma boa personalidade. Uma educação da norma pode ser dada em 
escolas, mas sua base deve estar na família. Sendo que a família representa uma miniatura 
da ordem do universo, pode ser dito de forma legítima que a sociedade, a nação e o mundo 
são expansões do sistema de ordem em uma família. Portanto, uma pessoa que tenha 
recebido e internalizado um bom padrão de educação da norma em sua família pode 
facilmente observar as normas na sociedade maior, na nação, e no mundo também.  
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Como resultado, essa pessoa se torna um bom membro de sua família, um bom membro de 
sua sociedade, um bom membro de sua nação, e um bom membro do mundo. Em outras 
palavras, se uma pessoa pode se tornar um bom membro de sua família através de uma 
educação da norma, naturalmente ela pode se comportar adequadamente em conformidade 
com as normas de sua sociedade, nação e mundo. 
 
Além disso, uma pessoa que tenha vivido como um bom cidadão na terra naturalmente se 
tornará uma boa pessoa espiritual também no mundo espiritual. Conduzindo uma boa vida 
tanto na terra quanto no mundo espiritual, tal pessoa pode ser chamada um bom membro do 
cosmos. Cosmos aqui se refere à combinação do mundo físico e do mundo espiritual. Viver 
como um bom cidadão na família, sociedade, nação e mundo é o mesmo que viver como 
um bom cidadão do Reino do Céu. 
 
Um Gênio 
 
A imagem da pessoa educada de forma ideal referente ao domínio é um “gênio,” o que 
significa aqui uma pessoa com rica e profunda criatividade. Originalmente todos têm o 
talento de gênio, sendo que os seres humanos foram originalmente criados para se tornarem 
seres com criatividade, herdando a criatividade de Deus. Como uma questão de ordem, os 
caracteres chineses para “gênio” indicam uma pessoa com talento que é dado pelo Céu. 
Criatividade é dada para uma pessoa no nascimento como um potencial dotado. Portanto, 
todas as pessoas têm o potencial para se tornar um gênio uma vez que manifestem sua 
criatividade em cem por cento. Entretanto, a fim de realizar essa criatividade, uma 
educação adequada é necessária. O tipo de educação necessária para este propósito é uma 
educação do domínio. 
 
Como mencionado acima, uma educação do domínio deveria ser baseada no fundamento 
tanto de uma educação do coração quanto de uma educação da norma. Em outras palavras, 
uma educação do domínio deve ser conduzida como um componente de uma educação 
equilibrada; somente então a verdadeira criatividade pode ser plenamente manifestada. Se 
uma educação do coração e uma educação da norma são insuficientes ou carentes, a 
criatividade de uma pessoa não pode ser plenamente manifestada. Por exemplo, suponha 
que há uma criança com incomum potencial para música que está tentando aprender a tocar 
piano. Se os pais dessa criança estão sempre brigando, ou frequentemente golpeando ou 
abusando da criança, então a criança irá para a escola com um coração ferido. Neste caso, 
quando tocar piano, a criança não será capaz de mover suas mãos com leveza, por causa de 
suas emoções perturbadas. Embora a criança possa ter potencial criativo superior, o 
desenvolvimento dessa criatividade será prejudicado pela discórdia em seu ambiente 
familiar. 
 
Sendo que os seres humanos são dotados de individualidade, a criatividade de cada pessoa, 
da mesma forma, tem características únicas. Algumas pessoas são dotadas com criatividade 
musical; outras, com criatividade matemática; algumas outras podem ter criatividade 
política, enquanto outras têm criatividade para negócios. Se a criatividade é plenamente 
manifestada, essa pessoa pode se tornar um gênio musical, um gênio matemático, um gênio 
político ou um gênio nos negócios. Isto quer dizer, baseado na individualidade, que cada 
pessoa pode se tornar um gênio único. 
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Entretanto, devido ao ambiente decaído as pessoas se tornam incapazes de manifestar sua 
criatividade dada por Deus em toda sua extensão, e se torna muito difícil para elas se 
desenvolverem em gênios. De fato, pode haver somente uma pessoa entre dezenas de 
milhares que pode alcançar o nível de um gênio, enquanto todo o resto permanece na 
mediocridade. Essa é a realidade de uma educação do domínio nesta sociedade decaída. 
 
Além disso, devemos compreender que cooperação do mundo espiritual também está 
envolvida na condução da educação para uma pessoa se tornar um gênio. Quando uma 
educação bem equilibrada é fornecida, na base de uma família centrada em Deus, muitos 
bons espíritos podem fornecer assistência espiritual e, como resultado, os talentos dotados 
por Deus dos filhos podem se desenvolver rapidamente. 
 
IV. Teorias Tradicionais de Educação 
 
Nesta seção, apresentaremos os principais pontos de determinadas teorias tradicionais de 
educação. Pela comparação da Teoria da Educação da Unificação com estas teorias, será 
possível entender mais claramente o significado histórico da Teoria da Educação da 
Unificação. 
 
Visão de Educação de Platão 
 
De acordo com Platão (427-347 a.C.), a alma humana consiste de três partes, ou seja, a 
“parte apetitiva,” a “parte animada,” e a “parte racional.” A virtude requerida na parte 
apetitiva é temperança; a virtude requerida na parte animada é coragem; e a virtude 
requerida na parte racional é sabedoria. A virtude que se manifesta quando estas três 
virtudes estão harmonizadas é justiça. Há três classes sociais na nação correspondentes às 
três partes da alma. A massa de cidadãos, incluindo agricultores, artesãos, e comerciantes 
que forma a classe inferior, correspondendo à parte apetitiva da alma. Funcionários 
públicos (guardiães) formam a classe média, correspondendo à parte animada da alma. 
Finalmente os governantes formam a classe superior, correspondendo à parte racional da 
alma. 
 
Quando esses homens capazes que obtivessem conhecimento da “Ideia do Bem” governam 
a nação, uma nação ideal é realizada. Para Platão, o propósito da educação é trazer as 
pessoas mais perto do mundo das Ideias. Especificamente, este é o objetivo da educação do 
“rei-filósofo” que é o governante educado. A imagem de Platão de uma pessoa ideal era de 
“uma pessoa que ama a sabedoria” (um filósofo) e que “uma pessoa que é harmonizada,” 
ou seja, uma pessoa cuja mente e corpo estão harmonizados, possui as quatro virtudes de 
sabedoria, coragem, temperança e justiça. O propósito definitivo da educação seria realizar 
uma nação ideal, onde a Ideia do Bem está incorporada. 
 
A Visão Cristã de Educação na Idade Média 
 
Enquanto na era da Grécia antiga, a educação servia o objetivo de desenvolver boas pessoas 
que serviriam a sociedade, na sociedade Cristã da Idade Média, a educação servia para 
cultivar pessoas que realizariam o Ideal Cristão. A imagem da pessoa ideal era de uma 
“pessoa religiosa,” uma pessoa que amasse e respeitasse a Deus, enquanto amava e 
respeitava seu próximo. 
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Com o propósito de cultivar essas pessoas ideais, uma educação rígida era dada, 
particularmente nos monastérios. Esta era uma educação para alcançar uma vida espiritual 
perfeita, com as virtudes de pureza, honesta pobreza e submissão. O propósito desta 
educação era cultivar pessoas para se tornarem cristãos ideais e prepará-los para a vida após 
a morte. 
 
A Visão de Educação Durante a Renascença 
 
Na época da Renascença, uma visão do mundo centrada no humano, a qual valorizava a 
dignidade humana, veio a existir, substituindo a visão do mundo centrada em Deus que 
tinha considerado obediência e abstinência como virtudes. Desiderius Erasmus (1466- 
1515) foi o principal representante desta nova visão de educação humanista. Ele afirmava 
que o propósito da educação é ensinar as pessoas, que são originalmente livres, a 
alcançarem o completo desenvolvimento de sua natureza humana e adquirir uma cultura 
rica em individualidade. Ele enfatizava os aspectos humanistas da cultura, tais como a 
literatura, as artes e a ciência. Ênfase que também foi dada para a educação física, que tinha 
sido negligenciada na Idade Média. A imagem da pessoa ideal na época da Renascença era 
de um “homem polivalente de cultura,” cuja mente e corpo estão harmoniosamente 
desenvolvidos. A ideia de Erasmus do retorno à natureza humana original foi herdada por 
Johann A. Comenius e Jean Jacques Rousseau. 
 
Visão de Educação de Comenius 
 
Para Johann A. Comenius (1592-1670), o propósito definitivo da vida humana era se tornar 
unido com Deus e obter felicidade eterna na vida após a morte, com a vida aqui na terra 
sendo a preparação para a vida após a morte. 
 
Para esse propósito, todos deveriam (1) conhecer todas as coisas, (2) se tornar uma pessoa 
que pode controlar as coisas como também a si mesma, e (3) se tornar como a imagem de 
Deus. Ele advogava a necessidade de três tipos de educação: educação intelectual, educação 
moral e educação religiosa. Ensinar “todas as coisas para todos os homens” era o tema da 
teoria da educação de Comenius, a qual era chamada pansofia. 93 
 
De acordo com Comenius, o caráter a ser alcançado através da educação é naturalmente 
inerente nos seres humanos, e é o papel da educação fazer surgir este dom natural, ou seja, 
“natureza.” Comenius disse que originalmente os pais eram responsáveis pela educação, 
mas eles se tornaram incapazes de fazer isto, as escolas são necessárias para substituí-los. 
 
A imagem da pessoa ideal, de acordo com Comenius, era de um “pansofista,” ou uma 
pessoa que obteve todo conhecimento referente a Deus, a natureza e os seres humanos. O 
propósito da educação é criar práticas cristãs que tenham aprendido todo o conhecimento, e 
realizar a unificação pacífica do mundo através do Cristianismo. 

                                                 
93 Comenius deu o seguinte subtítulo para seu livro Didática Magna: Toda a Arte de Ensinar Todas as Coisas para Todos 
os Homens e Um Determinado Estímulo para econtrar essas Escolas em todas as Praças, Cidades e Vilarejos de Cada 
Reino Cristão, que toda a Juventude de ambos os sexos, sem nenhuma exceção, deve Rapidamente, De Forma 
Agradável, e Abrangentemente se tornar conhecedores das Ciências, puros em Moral, treinados em Piedade, e desta 
forma instruídos em todas as coisas necessárias para a vida presente e futura, K-John Amos Comenius, The Great 
Didactic, trad. M. W. Keatinge (New York: Russell and Russell, 1967), 1. 
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Visão de Educação de Rousseau 
 
Jean-Jacques Rousseau (1712-78) na Idade do Iluminismo escreveu um romance intitulado 
Emílio (ou da Educação), no qual ele disse, “Deus faz todas as coisas boas; o homem se 
mete e as torna más.” 94 Assim, ele insistia na educação dos filhos de uma forma natural. 
Ele afirmava que, sendo que o homem possui uma inerente “bondade natural,” esta 
“natureza” deveria ser desenvolvida como existe originalmente. Educação, como advogada 
por Rousseau, deveria procurar desenvolver as pessoas naturalmente através da eliminação 
dos fatores que impedem o desenvolvimento de seus dons naturais, tais como a doutrinação 
pelo sistema estabelecido de cultura e pelos ensinamentos morais e religiosos.  
 
Contudo, na realidade, o “homem natural” no estado natural não seria adequado para a 
existente sociedade decaída. Referente a este ponto, ele disse que na sociedade republicana 
ideal, o indivíduo como um “homem natural” e o indivíduo como um cidadão da sociedade 
ficariam juntos muito bem. Assim, ele também advogava a necessidade de educar as 
pessoas para que elas possam se tornar membros de pleno direito da sociedade. 
 
A imagem da pessoa ideal na teoria da educação de Rousseau era de um “homem natural,” 
e o propósito da educação, em sua visão, era cultivar este “homem natural” e realizar uma 
sociedade republicana ideal, na qual este “homem natural” se tornaria um cidadão. A teoria 
da educação de Rousseau foi herdada por Kant, Pestalozzi, Herbart, Dewey, e outros.  
 
Visão de Educação de Kant 
 
Immanuel Kant (1724-1804) disse que o “homem é o único ser que precisa educação” 95 e 
que o “homem somente pode se tornar homem pela educação,” 96 advogando a importância 
da educação. A visão de educação de Kant foi influenciada por Rousseau. 
 
De acordo com Kant, a missão da educação é desenvolver os dons naturais das pessoas de 
uma forma harmoniosa, e cultivar aqueles que podem agir livremente enquanto seguem leis 
morais. Além disso, Kant afirmava que educação não deve buscar a adaptação à 
determinada sociedade, mas ao invés deveria, de forma mais geral, buscar a perfeição da 
humanidade. Assim, ele disse, educação deve se tornar cosmopolita. 
 
Por outro lado, Kant reconheceu que há na natureza humana um mal fundamental. De 
acordo com ele, o mal vem a existir quando a lei moral está subordinada ao amor próprio. 
Portanto, Kant disse que através da conversão interior, uma pessoa deve colocar a lei moral 
acima do amor próprio.  
 
Respeito à moralidade, confiança na ciência e reverência a Deus caracterizam sua visão 
sobre educação e sobre a humanidade. Para Kant, a imagem ideal de um ser humano é de 
um “bom homem,” e o propósito da educação é aperfeiçoar a natureza humana como uma 
pessoa cosmopolita, estabelecendo a paz internacional duradoura. 
 

                                                 
94 J. J. Rousseau, trad. Barbara Foxley, Ēmile (London: L.M. Dent & Sons Ltd., 1974), 5. 
95 Immanuel Kant, Education, trad. Annette Churton (The University of Michigan Press, 1960), 1. 
96 Ibid., 6. 
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Visão de Educação de Pestalozzi 
 
Sob a influência de Rousseau, Johann H. Pestalozzi (1741-1827) defendia uma educação 
em conformidade com a “natureza” e buscava liberar a natureza humana, a nobre natureza 
inerente em todas as pessoas. Ele defendia que, quando as pessoas se baseavam em algo 
simples e puro, elas passavam a fazer o bem pelo entendimento intuitivo dos princípios 
fundamentais. Ele também defendia que educação começa a partir do amor maternal na 
família, e afirmava que a educação familiar forma a base da educação. 
 
Pestalozzi disse que há três forças fundamentais formando a natureza humana, ou seja, 
poder mental, poder do coração, e poder técnico; estes três, ele defendia, correspondem à 
mente, coração e mão. De acordo com ele, uma educação da mente é uma educação de 
conhecimento, uma educação do coração é uma educação moral e religiosa, e uma 
educação da mão é educação técnica (incluindo educação física). O poder interno que une 
estes poderes é amor. Amor é a base do poder do coração e a força motriz da educação 
moral e religiosa. Deste modo, ele defendia que estes três tipos de educação podem ser 
harmoniosamente unidos, centrando na educação moral e religiosa. 97 
 
A imagem da pessoa ideal advogada por Pestalozzi era de uma pessoa na qual os três 
poderes fundamentais estão harmoniosamente desenvolvidos ― ou seja, um “homem 
todo.” Ele advogava a educação do “homem todo” centrada no amor e fé. O propósito da 
educação era cultivar a natureza humana e edificar uma nação e uma sociedade moral e 
religiosa. 
 
Visão de Educação de Froebel 
 
Friedrich Froebel (1782-1852) seguiu e sistematizou a visão de educação de Pestalozzi. De 
acordo com Froebel, natureza e seres humanos estão unificados por Deus e se movem de 
acordo com a lei de Deus. A natureza divina constitui a essência de todas as coisas, e a 
missão de todas as coisas é expressar, revelar, e desenvolver essa natureza. Portanto, as 
pessoas devem manifestar em suas vidas a natureza divina inerente dentro delas, e a 
educação deve orientar as pessoas nessa direção. Ele escreveu, “A representação livre e 
espontânea do divino no homem … é o objetivo definitivo de toda educação, como também 
o destino definitivo do homem.” 98 
 
Froebel enfatizava especialmente a importância da educação dos filhos e da educação 
familiar. A posição básica de Froebel referente à educação era que o lugar para desenvolver 
os filhos de uma forma natural está no lar, onde os pais são os mestres.  

                                                 
97

 Sobre educação intelectual (educação mental) e educação moral-religiosa (educação do coração), Pestalozzi escreveu o 
seguinte: “Originalmente, educação intelectual não é suficiente para produzir inocência, como os sentimentos dentro de 
nós mesmos, os quais produzem todos os métodos que nos melhoram para sentimentos divinos e mais elevados. Como um 
espinho não dá figos e um cardo não produz uvas, assim também mera educação espiritual, separada da educação do 
coração, não dá frutos de amor. Sendo que a educação espiritual é uma vítima do egoísmo e fraqueza que surge como 
resultado desta separação, tem a causa da degradação em si, e se esgota por seu próprio poder, tal como uma chama 
queima assim que é retirada do recipiente de combustível.” Spirit and Heart in the Method (versão japonesa) (Meiji-
Tosho: Tokyo, 1980), 122. Em Swans’ Song (1826), ele escreveu pouco antes de sua morte, ele explicou poder espiritual, 
poder de coração, e poder técnico, e esclareceu que amor é a força que os une. 
98 F. Froebel, The Education of Man (Clifton: Augustus M. Kelley, Publishers, 1974), 10. 
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Como Pestalozzi, ele enfatizava o papel da mãe. Ele afirmava que o jardim da infância é 
necessário como um complemento para a educação familiar e se tornou o fundador do 
jardim da infância. 
 
O “homem natural” com boa natureza, advogado por Rousseau era, para Pestalozzi, um 
“homem todo” com nobre natureza humana, e, para Froebel, a imagem da pessoa ideal era 
de um “homem todo com uma natureza divina.”  
 
Visão de Educação de Herbart 
 
Johann F. Herbart (1775-1841) tentou sistematizar a pedagogia como uma ciência. Ao fazer 
isso, ele incorporou ética e psicologia na pedagogia, como sua base, enquanto estabeleceu a 
ética como o objetivo da educação, e a psicologia como o meio da educação. 
 
Primeiro, seguindo Kant, Herbart considerava um “bom homem” como sendo a imagem de 
uma pessoa ideal; e o “cultivo de um caráter moral” como o objetivo da educação. Em 
seguida, ele descreveu o método da educação, propondo que o que forma a base da vida 
espiritual humana são as representações na mente de uma pessoa; portanto, cultivando o 
círculo de pensamento de uma pessoa, ou a coleção de representações, o caráter moral de 
uma pessoa pode ser cultivado. Em outras palavras, ele defendeu a edificação do caráter 
moral através de ensinamento do conhecimento. 
 
Herbart destacou a importância da instrução na formação de representações, e explicou o 
processo de instrução. De acordo com a escola Herbartiana, que mais tarde revisou a teoria 
de Herbart, o processo de instrução consiste de cinco estágios: (1) preparar os estudantes 
para estarem prontos para a nova lição, (2) apresentar a nova lição, (3) associar a nova lição 
com o que foi estudado anteriormente, (4) utilizar exemplos para ilustrar os principais 
pontos da lição, e (5) testar os estudantes para assegurar que eles aprenderam a nova lição. 
 
Visão de Educação de Dewey 
 
No final do século XIX, uma visão de vida pragmática, que colocava o comportamento no 
centro da vida humana, nasceu nos Estados Unidos. John Dewey (1859-1952) defendia o 
instrumentalismo, afirmando que intelecto é uma ferramenta útil para o comportamento, e 
que pensamento se desenvolve no processo de esforços humanos para controlar o ambiente. 
 
Afirmando que “educação está totalmente com o crescimento; ela não tem fim além de si 
mesma,” 99 Dewey argumentava que nenhum senso de propósito deve ser ajustado 
antecipadamente para a educação, mas que ao invés, educação deveria ser considerada 
como crescimento. De acordo com ele, “educação consiste primariamente em transmissão 
através de comunicação,” 100 e “educação é uma constante reorganização ou reconstrução 
da experiência.” 101 Esta transmissão deve ser alcançada através do meio ambiente ao invés 
de diretamente a partir dos adultos (mestres) para os filhos. 

                                                 
99 John Dewey, Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education (New York: The Free Press, 
1944), 53. 
100 Ibid., 9. 
101 Ibid., 77. 
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Através de tal educação, a sociedade se desenvolve. O que Dewey pretendia alcançar era 
um tipo de educação prática e técnica destinada à reconstrução da sociedade. A imagem da 
pessoa ideal na visão de educação de Dewey era de um “homem ativo.” 
 
Visão de Educação Comunista 
 
Marx e Lenin criticaram o tipo de educação conduzido na sociedade capitalista. De acordo 
com Marx, na sociedade capitalista, as políticas educacionais são desenvolvidas para 
manter as pessoas na ignorância. 102 Os mestres são trabalhadores produtivos que dirigem 
as cabeças dos estudantes e trabalham para enriquecer o proprietário da escola. 103 De 
acordo com Lenin, a educação capitalista é um “instrumento de domínio da classe 
burguesa,” 104 cujo objetivo é criar “servos dóceis e eficientes da burguesia” e “escravos e 
ferramentas do capital.” 105 
 
Em contraste com a educação em uma sociedade capitalista, na sociedade socialista, Lenin 
afirmava, “As escolas devem se tornar um instrumento da ditadura do proletariado.” 106 Ele 
também disse que os mestres devem se tornar os soldados que incutem o espírito do 
comunismo nas massas de trabalhadores. 107 
 
O propósito de uma educação comunista foi afirmado no preâmbulo da “Lei Nacional dos 
Fundamentos da Educação” (1973) da União Soviética: “O objetivo da educação nacional 
na URSS é criar um arquiteto altamente cultivado, íntegro, plenamente desenvolvido e 
ativo da sociedade comunista que tenha sido criado sob o pensamento Marxista-Leninista, 
com respeito pela lei Soviética e a ordem socialista, e com atitude comunista em relação ao 
trabalho.” 108 Em outras palavras, o propósito da educação comunista é criar pessoas 
dedicadas para a construção de uma sociedade comunista. A imagem da pessoa ideal é o 
“ser humano íntegro e plenamente desenvolvido.” 109 
 
Então, quais são os conteúdos de uma educação comunista? Primeiro, ela atribui 
importância para a educação técnica geral (ou “politecnismo”), em oposição à educação 
técnica individual. Em seguida afirma que educação técnica geral deve ser conduzida em 
conexão com o trabalho.  
 
Além disso, ela afirma que, em uma sociedade socialista, não há nenhum conflito de 
interesse entre indivíduos e grupos, e que não há nenhum indivíduo apartado de um grupo, 
apelando para a necessidade de educação coletiva. A educação técnica geral foi 
sistematizada por N. K. Krupskaya (1869-1939), e a educação coletiva foi sistematizada 
por A. S. Makarenko (1888-1939). 

                                                 
102 K. Marx, “The Class Struggles in France, 1848 to 1850,” em K. Marx and F. Engels, Selected Works (Moscow: 
Progress Publishers, 1969), 1:278. 
103 K. Marx, Capital (New York: International Publishers, 1967), 1:477. 
104 V. I. Lenin, Collected Works (Moscow: Progress Publishers, 1965), 28:86 (doravante citado como CWL). 
105 CWL, 28:407-408. 
106 CWL, 29:132. 
107 CWL, 31:368. 
108 Yoshimatsu Shibata and Satoru Kawanobe, eds., Material on Soviet Pedagogy (em japonês) (Tokyo: Shin-dokusho 
Sha, 1976), 708. 
109 CWL, 31:50. Ver também K. Marx, Capital, 1:454. 
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Visão de Educação Democrática 
 
A ideia de educação na democracia é baseada no pensamento democrático. A visão de 
educação de Dewey desempenhou um papel importante por toda a primeira metade do 
século XX. Citaremos aqui o artigo “Relatório da Missão de Educação dos Estados Unidos 
para o Japão” 110 como uma representação da ideia democrática para a educação depois da 
Segunda Guerra Mundial. O relatório começa com a seguinte definição de democracia: 
 

Democracia não é um culto, mas um meio conveniente através do qual as energias 
emancipadas dos homens podem se apresentar em maior variedade. Democracia é 
melhor concebida, não como um remoto, entretanto radiante objetivo, mas como o 
espírito amplo de toda liberdade atual. Responsabilidade é da essência da liberdade. 
Deveres preservam direitos de anular um ao outro. O teste de igualdade é a raiz da 
democracia, seja dos direitos a serem compartilhados ou dos deveres a serem 
defendidos. 111 

 
O relatório então descreve a natureza da educação democrática, como segue: 
 

Um sistema de educação para a vida em uma democracia repousará sobre o 
reconhecimento do valor e da dignidade do indivíduo. Isto será organizado de forma a 
fornecer oportunidade educacional de acordo com as capacidades e aptidões de cada 
pessoa. Através de conteúdos e métodos de instrução que promoverão liberdade de 
investigação, e treinamento na habilidade para analisar de forma crítica. Isto 
encorajará uma ampla discussão de informação dos fatos dentro da competência de 
estudantes em diferentes estágios de seu desenvolvimento. Estes fins não podem ser 
promovidos se o trabalho da escola está limitado a cursos recomendados de estudo e 
um único livro de estudo em cada disciplina. O sucesso da educação em uma 
democracia não pode ser medido em termos de uniformidade e padronização. A 
educação deve preparar o indivíduo para se tornar um membro responsável e 
cooperativo da sociedade. 112 

 
O ideal de educação democrática é cultivar cidadãos democráticos, que, enquanto observam 
os princípios da democracia, como a soberania do povo, governo da maioria, e igualdade de 
direitos, respeitarão os direitos dos outros e cumprirão sua própria responsabilidade, e sobre 
essa base reivindicarão seus próprios direitos e farão esforços para aperfeiçoar sua própria 
personalidade. O propósito da educação democrática, portanto, é a perfeição do caráter e o 
cultivo de membros responsáveis da sociedade. Sua imagem da pessoa ideal é de uma 
“pessoa de individualidade respeitável.” 
 

                                                 
110

 A instrução foi dada pelos americanos para a reconstrução do Japão depois de sua derrota na Segunda Guerra 
Mundial. Em 1946, uma missão de educação foi enviada dos Estados Unidos a fim de oferecer conselho na reforma 
educacional no Japão. O “Relatório da Missão de Educação dos Estados Unidos para o Japão” era a proposta para a 
educação democrática para reconstrução do Japão. Esse relatório é citado aqui porque ele contém um bom resuno dos 
ideais educacionais da democracia. 
111 Relatório da Missão de Educação dos Estados Unidos para o Japão―Submitted to the Supreme Commander for the 
Allied Powers (Tokyo: March 30, 1946), Introduction, x. 
112 Ibid., 3-4. 
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V. Uma Avaliação das Teorias Tradicionais de Educação a partir 
da Perspectiva do Pensamento de Unificação 
 
Vamos agora analisar brevemente estas teorias tradicionais de educação a partir do ponto 
de vista do Pensamento de Unificação. 
 
Para Platão, a imagem da pessoa ideal é de um filósofo que tenha reconhecido a “Ideia do 
Bem.” Platão pensava que se um filósofo fosse governar o estado, um estado ideal surgiria. 
Entretanto, na época da Grécia antiga, nenhum filósofo emergiu que pudesse governar o 
estado, e a Ideia do Bem não foi realizada na cidade-estado (polis). Além disso, depois da 
Idade do Helenismo, a Ideia do Bem entrou em colapso juntamente com as cidades-estados. 
Isso foi porque a Ideia do Bem também era ambígua. A menos que o propósito de Deus 
para criar o universo e a humanidade esteja bem esclarecido, o padrão do bem permanecerá 
ambíguo, e portanto, a Ideia do Bem não pode ser realizada. 
 
O Cristianismo na Idade Média advogava um tipo de educação que poderia educar as 
pessoas a amarem a Deus e seus próximos. Contudo, esse amor era “ágape,” isto é, o amor 
sacrifical demonstrado na crucificação de Jesus. Tais questões como porque o amor de 
Deus deve ser um amor sacrifical, e porque os seres humanos devem amar uns aos outros 
não foram esclarecidas. Deste modo, era difícil para essa visão de educação cristã orientar 
as pessoas do período moderno, para serem mais cientes da verdadeira natureza humana. 
 
Educação no período da Renascença pode ser altamente estimada na medida que liberou a 
natureza humana, que tinha sido oprimida; mas a partir de meados do século XVI, ela se 
tornou gradualmente formalizada em um mero estudo dos clássicos. Ela também se 
inclinava na posição centrada no humano e gradualmente perdeu sua moralidade religiosa. 
Comenius disse que o papel da educação era fazer aflorar o dom natural (natureza) inerente 
em cada pessoa. Entretanto, não está claro o que era esse dom. Também há um problema 
com seu conceito de pansofia, de acordo com o qual a aquisição de verdadeiro 
conhecimento conduziria à virtude e fé. A partir do ponto de vista do Pensamento de 
Unificação, verdadeira educação intelectual pode ser estabelecida somente na base de ser 
educado sobre coração e norma. Além disso, os três tipos de educação advogados por 
Comenius tem algo em comum com a educação do coração, a educação da norma e a 
educação do domínio na Teoria da Educação da Unificação. 
 
Rousseau também advogava educar as pessoas de uma forma natural, mas seu conceito de 
“natureza” dentro do indivíduo era tão ambíguo. Além disso, há um problema em sua 
definição de natureza humana como incondicionalmente boa. Ele advogava educar os filhos 
de uma forma natural, mas sem a educação do coração e a educação da norma centradas no 
amor de Deus (Coração), é impossível educar filhos como eles são naturalmente e levá-los 
a se tornarem seres humanos como pretendidos originalmente. 
 
Kant deu ênfase na educação moral. Mas sua educação moral não tinha nenhuma base 
sólida porque Deus, que devia ser a base da moralidade, foi concebido por ele como uma 
entidade que é meramente solicitada a existir, mas de cuja existência o próprio Kant estava 
incerto. Além disso, Kant tratou com moralidade somente como uma norma para 
indivíduos, mas isso é insuficiente. Ética, que é a norma para relacionamentos mútuos entre 
os seres humanos, é tão importante quanto moralidade. 
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Pestalozzi afirmou que três tipos de educação, ou seja, uma educação de conhecimento, 
uma educação moral e religiosa, e uma educação técnica, devem estar unificadas através do 
amor. Esta afirmação se assemelha à ideia no Pensamento de Unificação da educação da 
norma e da educação do domínio baseadas na educação do coração. (educação do 
conhecimento e educação técnica de Pestalozzi corresponde à educação do domínio no 
Pensamento de Unificação, e sua educação moral e religiosa corresponde à educação da 
norma no Pensamento de Unificação.) Sua ideia para educação com uma ênfase no 
“homem todo” e sua afirmação que educação familiar deve ser a base da educação também 
está de acordo com a Teoria da Educação da Unificação. Não obstante, o ponto que o 
propósito da educação é o cumprimento das três grandes bênçãos não foi esclarecido em 
sua teoria da educação. Além disso, seu entendimento de Deus, que é a base para a 
educação moral-religiosa, não era suficiente. Por estas razões, a teoria da educação de 
Pestalozzi nunca se tornou solidamente estabelecida. 
 
Um comentário semelhante pode ser feito sobre Froebel, que herdou a teoria da educação 
de Pestalozzi. Para Froebel, o “homem todo com uma natureza divina” era a imagem da 
pessoa ideal. Isto está em perfeito acordo com o ponto de vista da Teoria da Educação da 
Unificação, a qual diz que a essência da educação é ensinar os filhos a crescerem para se 
assemelharem a Deus. 
 
Herbart considerava representações e seus relacionamentos mútuos como sendo a origem 
de todas as atividades espirituais, tais como emoção e vontade, e afirmava que o caráter 
moral pode ser edificado pelo cultivo de um círculo de pensamento. Entretanto, a partir do 
ponto de vista do Pensamento de Unificação, não é pelo cultivo do pensamento de uma 
pessoa que moralidade é realizada. Moralidade pode ser realizada quando as pessoas 
perseguem o valor do bem e observam normas adequadas, centrando no coração (amor). 
 
Dewey não reconhecia qualquer propósito na educação, mas enfatizava somente 
crescimento e progresso. Entretanto, ênfase no crescimento e progresso sem esclarecer 
propósito, não pode resolver a alienação humana e os problemas sociais. De fato, 
atualmente, enquanto a ciência e a civilização se desenvolvem, muitas mazelas sociais 
emergiram nas sociedades nos Estados Unidos da América onde o método de educação de 
Dewey tinha sido praticado. Pessoas e sociedades saudáveis não podem ser formadas 
através do método de educação técnica e prática proposto por Dewey, a menos que tal 
educação esteja baseada em uma educação do coração e uma educação da norma. 
 
O Marxismo-Leninismo considerava a educação capitalista como a “ferramenta da 
burguesia para a classe dominante” e advogava a educação comunista como a “ferramenta 
do proletariado para a ditadura.” Isso é simplesmente uma visão de educação a partir da 
perspectiva de considerar a sociedade humana em termos de lutas de classes. Sendo que 
essas teorias comunistas como o materialismo dialético e histórico se mostraram errôneas, a 
visão de educação comunista baseada nestas teorias está da mesma forma errada. O 
Marxismo-Leninismo afirmava que o objetivo da educação era criar uma “pessoa íntegra e 
plenamente desenvolvida,” mas isto não se referia à personalidade de um indivíduo cujas 
faculdades de intelecto, emoção e vontade estão desenvolvidas de uma maneira bem 
equilibrada, ela simplesmente se referia a um trabalhador com habilidades plenamente 
desenvolvidas, para que ele ou ela possa se engajar em qualquer tipo de atividade laboral. 
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Além disso, o Marxismo-Leninismo insistia em uma educação técnica geral, mas sendo que 
ela colocava ênfase no trabalho, esta educação técnica geral não era nada mais do que uma 
educação sobre habilidades de trabalho. Além disso, a educação coletiva veio para oprimir 
a dignidade da individualidade e liberdade humana. 
 
Finalmente, uma educação democrática está baseada no valor e dignidade do indivíduo. 
Contudo, o excesso de ênfase nos direitos dos indivíduos fez surgir uma tendência para o 
individualismo e o egoísmo. Além disso, sendo que ela defende a natureza humana na base 
do humanismo, suas visões sobre valores se tornaram relativas. Como resultado, desordem 
social se tornou inevitável. Somente quando uma educação do coração e uma educação da 
norma, baseadas no amor absoluto de Deus, são praticados, o valor e dignidade do 
indivíduo podem ser firmemente estabelecidos, e a harmonia e ordem social podem ser 
mantidas. 
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6 
 

Ética 
 

 

Quando observamos o mundo atual, não podemos evitar sentir revolta pelo rápido 
desaparecimento de qualquer senso de consciência moral e ética. Ao mesmo tempo, as 
formas de pensamento antissociais estão aumentando rapidamente. Agora está se tornando 
bastante comum que as pessoas pensem que são livres para fazer o que quer que desejam e, 
como resultado, muitos tipos de crimes sociais são cometidos repetidamente, a ordem social 
se torna caótica, e a sociedade entra em grande confusão. Uma causa subjacente desta 
confusão social é que o padrão humano de pensamento tem se tornado mais materialista; 
outra causa é o colapso de valores e normas tradicionais de comportamento ético. A fim de 
liberar a sociedade deste caos e restabelecer a ordem correta da sociedade, uma nova 
perspectiva sobre ética deve ser apresentada. 
 
Além disso, a fim de preparar para uma futura sociedade ética, uma nova teoria sobre ética 
é requerida. Em tal sociedade ética que virá, os valores de verdade, bem e beleza serão 
realizados, centrando no amor de Deus. Este será um mundo de amor eterno onde verdade, 
arte e ética estão unidos em harmonia. Deste modo, a sociedade futura será uma sociedade 
artística e ética, tal como uma sociedade verdadeira. 
 
Uma sociedade ética é uma sociedade na qual pessoas boas, aquelas que praticam o bem, 
vivem. A fim de realizar tal sociedade, onde o bem é praticado, uma nova teoria sobre ética 
deve ser colocada. Mais fundamentalmente, é necessário estabelecer um novo sistema de 
pensamento, a partir do qual uma nova perspectiva de ética, capaz de corrigir os defeitos da 
ética tradicional, e realizar uma nova vida ética, possa ser formulado. 
 
Na sociedade ética que virá, todos os seres humanos viverão como irmãos e irmãs 
centrando em Deus como os pais da humanidade, e as pessoas amarão umas as outras 
centrando no amor de Deus. Nessa sociedade é a ética que fornecerá as orientações para a 
prática do amor. Sendo que um ser humano é o centro de harmonia entre o mundo físico e o 
mundo espiritual, esta sociedade ética que virá se aplicará não somente a este mundo 
terreno, mas também ao mundo espiritual. Deste modo, as normas apresentadas por esta 
nova teoria sobre ética devem ser capazes de resolver não somente a confusão deste mundo 
terreno, mas também a confusão do mundo espiritual. Esta Teoria de Ética da Unificação 
foi formulada a fim de desempenhar esse papel. 
 
I. Base no Princípio Divino para Ética 
 
No Princípio Divino há três pontos fundamentais sobre os quais esta teoria de ética está 
estabelecida. O primeiro é o amor verdadeiro de Deus; o segundo é a base de quatro 
posições familiar; e o terceiro é o propósito dos três objetos. Permita-me explicar cada um 
destes pontos. 
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O primeiro ponto fundamental é o amor verdadeiro de Deus. Como o sujeito do amor, Deus 
criou os seres humanos como Seus parceiros objeto de amor para que, depois que eles 
tenham se aperfeiçoado, eles pudessem herdar o Coração e amor de Deus, e praticar amor 
através de suas vidas diárias. 
 
O amor de Deus é a fonte dos valores de verdade, bem e beleza. Portanto, o amor de Deus é 
a mesma base para a teoria da educação, a teoria da ética e a teoria da arte, as quais são as 
teorias referentes à verdade, bem e beleza, respectivamente. Este é especialmente o caso 
com a teoria da ética; assim, o amor verdadeiro de Deus é o fundamento básico para o 
estabelecimento de uma teoria da ética. 
 
O segundo ponto fundamental é a base de quatro posições familiar. A fim de que o amor de 
Deus seja realizado perfeitamente, é necessário estabelecer a base de quatro posições 
familiar (as quatro posições se referem a Deus, pai, mãe e filhos). De fato, o amor de Deus 
é manifestado através da base de quatro posições familiar de forma divisional, ou seja, 
como amor de pais, amor de esposo e esposa e amor de filhos. Vistos a partir da perspectiva 
da posição de Deus, homem e mulher como pais, homem e mulher como esposo e esposa, e 
filhos como Seus parceiros objeto. Os pais são Seus primeiros parceiros objeto; esposo e 
esposa são Seus segundos parceiros objeto; e filhos são Seus terceiros parceiros objeto. 
 
Assim, o amor de pais, o amor de esposo e esposa e o amor de filhos são juntos chamados 
de os amores dos três parceiros objeto. Assim, a Teoria da Ética da Unificação trata com os 
relacionamentos globais de amor centrados na base de quatro posições familiar. 
 
O terceiro ponto fundamental é o propósito dos três objetos. Quando homem e mulher 
aperfeiçoados se tornam esposo e esposa e amam um ao outro, centrando no amor vertical 
de Deus, 113 nascerão filhos que se assemelham a Deus. Nesse momento, uma base de 
quatro posições familiar, que consiste das quatro posições de Deus (centro), pai (esposo), 
mãe (esposa), e filhos é estabelecida. Sendo que os avôs se colocam na posição de Deus em 
uma família, uma base de quatro posições familiar também pode ser vista como consistindo 
de pai, mãe e filhos centrando nos avôs. 
 
Na base de quatro posições familiar centrada nos avôs, a pessoa em cada posição da base de 
quatro posições familiar tem, como já mencionado, três parceiros objeto.  

                                                 
113

 Neste ponto, podemos explicar “amor vertical e amor horizontal.” Também podemos explicar determinados outros 
termos que o Rev. Sun Myung Moon, em referência a amor, tem frequentemente utilizado, tal como os “eixos de amor 
vertical e horizontal.” Sendo que o relacionamento entre Deus e os seres humanos é como o relacionamento entre céu e 
terra, ou aquele entre pais e filhos, ele pode ser descrito como um relacionamento entre acima e abaixo ― em outras 
palavras, ele é um relacionamento vertical. Por outro lado, sendo que o relacionamento entre esposo e esposa é aquele 
entre homem e mulher da mesma geração, este é um relacionamento horizontal. Deste modo, o amor de Deus é vertical, e 
o amor entre esposo e esposa é horizontal. 
O amor de Deus deriva da força emocional impulsiva de Seu Coração; uma vez que começa, ele viaja em uma linha reta 
― tal como a luz viaja em uma linha reta. Isto significa que o amor de Deus não viaja de uma forma indireta ou em 
curvas. Esta característica do amor é chamada “o eixo do amor de Deus.” Assim, a forma do amor vertical de Deus se 
mover em uma linha reta é expressa como “o eixo vertical de amor.” Amor entre esposo e esposa também se move em 
uma linha reta. Assim, a forma do amor conjugal horizontal se mover em uma linha reta é expressa como “o eixo 
horizontal de amor.” 
Da mesma forma que a luz viajando em uma linha reta é expressa como um “feixe de luz,” o amor se movendo em uma 
linha reta é expresso como um “feixe de amor” ou “eixo de amor.” O feixe vertical de amor é o “eixo vertical de amor,” e 
o feixe horizontal de amor é o “eixo horizontal de amor.” 
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Os avôs têm o pai, a mãe e os filhos (netos) como seus parceiros objeto; o pai tem os avôs, 
a mãe (esposa), e os filhos como seus parceiros objeto; a mãe tem os avôs, o pai (esposo), e 
os filhos como seus parceiros objeto; e os filhos têm seus avôs, seu pai e sua mãe como 
seus parceiros objeto. 
 
Assim, a pessoa em cada posição da base de quatro posições familiar encara três parceiros 
objeto. Para os seres humanos, o propósito para ser criado é cumprido dentro da família 
quando uma pessoa ama estes três parceiros objeto. Portanto, o propósito de criação (ou o 
propósito para ser criado) pode ser entendido como cumprimento do propósito de três 
objetos. Quando uma pessoa em uma das posições ama as pessoas nas outras três posições 
(parceiros objeto), o propósito dos três objetos se torna realizado. 114 
 
O cumprimento do propósito dos três objetos traz a realização do amor de Deus em relação 
aos três parceiros objeto. O amor de Deus é um amor absoluto, mas quando ele se 
manifesta, ele faz isso de uma maneira diferenciada, de acordo com a posição e direção 
dentro da base de quatro posições. Amor divisional se refere aos três tipos de amor divino 
expressos na família, ou seja, amor de pais, amor conjugal e amor de filhos, ou seja, os três 
amores dos parceiros objeto. (Como já mencionado, os três parceiros objeto de Deus são os 
pais, Seus primeiros parceiros objeto, esposo e esposa, Seus segundos parceiros objeto, e os 
filhos, Seus terceiros parceiros objeto.) 
 
O amor de pais é um amor descendente, dos pais para os filhos; amor conjugal é um amor 
horizontal entre esposo e esposa; e amor de filhos é um amor ascendente, dos filhos para os 
pais. Desta forma, amor divisional é amor com uma natureza direcional. Mais 
precisamente, amor tem doze direções, porque a pessoa em cada uma das quatro posições 
tem um tipo diferente de amor por cada um dos três parceiros objeto, respectivamente. 
Consequentemente, vários tipos de amor, com diferentes nuances, vêm a aparecer. A fim de 
realizar estes vários tipos de amor, vários tipos de virtudes são requeridas, sendo que com 
cada tipo de amor há uma virtude correspondente. 
 
Para resumir, o ideal de criação de Deus é que os seres humanos realizem o amor de Deus 
através da família e concluam a base de quatro posições familiar. Portanto, o objetivo da 
Teoria da Ética da Unificação é explicar completamente as virtudes do amor, baseadas na 
base de quatro posições familiar. 
 
II. Ética e Moralidade 
 
Definição de Ética e Moralidade 
 
Como um ser de verdade individual, cada membro de uma família forma uma base de 
quatro posições interna através de ação dar e receber entre sua mente e corpo ou entre sua 
mente espiritual e sua mente física. Esta é uma base de quatro posições interna. Por outro 
lado, várias bases de quatro posições externas são formadas através de ação dar e receber 
entre os membros da família. 
                                                 
114 O conceito de “objeto” na expressão “propósito de três objetos” e o conceito de “objeto” no relacionamento de sujeito 
e objeto são levemente diferentes. Em um relacionamento sujeito-objeto, “objeto” se refere a um ser que se coloca como 
um objeto em relação a um sujeito; no propósito dos três objetos, “objeto” se refere a um ser que se coloca em uma 
posição correlativa com outro ser. 
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Na base de quatro posições interna, a mente espiritual deve assumir a posição de sujeito, e a 
mente física, a posição de objeto. Entretanto, desde a queda dos primeiros antepassados 
humanos, o relacionamento entre a mente espiritual e a mente física foi invertido. Em 
outras palavras, a mente física se colocou na posição sujeito e passou a controlar a mente 
espiritual. Como resultado, as atividades relacionadas com a mente física, isto é, uma vida 
buscando alimento, vestuário, abrigo e sexo, está geralmente recebendo primeira 
prioridade, enquanto as atividades perseguidas pela mente espiritual, isto é, uma vida 
buscando valores, está relegada a uma posição secundária. Este é o motivo pelo qual tem 
sido necessário, por toda a história, fazer esforços para corrigir o relacionamento entre a 
mente espiritual e a mente física. Por exemplo, muitos santos e sábios enfatizaram a 
importância de viver uma vida disciplinada e realizar treinamento para cultivar o caráter. 
 
Desta forma, os seres humanos têm buscado a perfeição de sua personalidade como seres 
individuais. Por outro lado, no nível familiar, os seres humanos têm feito constantes 
esforços por toda a história para aperfeiçoar a família, ou seja, aperfeiçoar a base de quatro 
posições familiar. 
 
Neste ponto, permita-me definir ética e moralidade. Ética é a norma de comportamento 
humano a ser observada na família por seus membros. Em outras palavras, é a norma de 
comportamento humano na vida familiar; a norma de comportamento humano que está de 
acordo com a lei da ação dar e receber centrada no amor na família; a norma para a base de 
quatro posições familiar. Portanto, ética é a norma para um ser conectado seguir: a norma 
para a perfeição da família, que é a segunda bênção. 
 
Por outro lado, moralidade é a norma de comportamento humano a ser observada como um 
indivíduo. Em outras palavras, é a norma de comportamento humano na vida individual de 
uma pessoa; a norma de comportamento humano que está de acordo com a lei da ação dar e 
receber centrada no amor na vida interna do indivíduo; a norma para a base de quatro 
posições individual. Portanto, moralidade é a norma para um ser de verdade individual 
seguir: a norma para a perfeição da individualidade da pessoa, que é a primeira bênção. 
Consequentemente, ética é uma norma objetiva, enquanto moralidade é uma norma 
subjetiva. 
 
Ética e Ordem 
 
Ética é a norma de comportamento de uma pessoa ocupando determinada posição na base 
de quatro posições familiar e direcionada para determinado objetivo ― os três parceiros 
objeto. Desnecessário dizer, esta norma de comportamento deve ser motivada pelo amor. 
 
Portanto, ética é estabelecida no contexto de uma posição específica e de acordo com a 
ordem do amor. Isto significa que ética não pode ser estabelecida separada da ordem. 
Entretanto, atualmente em uma família, ordem entre pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos 
e irmãs frequentemente é negligenciada ou ignorada. Como resultado, a família se torna 
desordenada e disfuncional. Esta é a principal causa do colapso da ordem social. A família, 
a qual originalmente deveria ser a mesma base da ordem social, ao invés se tornou o ponto 
de início do colapso da ordem social. 
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A ordem no amor está intimamente relacionada com a ordem na expressão sexual. Portanto, 
ética é a norma para a ordem no amor, e ao mesmo tempo, a norma para a ordem na 
expressão sexual. A ordem na expressão sexual se refere à ordem no relacionamento sexual 
entre um homem e uma mulher. Desnecessário dizer que deve haver ordem entre pais e 
casais de filhos, e também entre o casal do irmão mais velho e o casal do irmão mais 
jovem. Isso quer dizer que o irmão mais jovem não deve amar sexualmente a esposa do seu 
irmão mais velho, e o irmão mais velho não deve amar sexualmente a esposa de seu irmão 
mais jovem. 
 
Entretanto, atualmente a ordem apropriada no comportamento sexual desabou em grande 
parte, e relacionamentos aleatórios e ilícitos entre um homem e uma mulher se tornaram 
comuns. Juntamente com isso, o colapso da ética está rapidamente acelerando. Uma das 
causas primárias da destruição da ordem sexual é a visão semelhante à de animais onde os 
seres humanos provocaram o colapso dos valores tradicionais. Outra causa importante é 
que a sociedade está sendo inundada pela cultura sensual de sexo, provocada pelos meios 
de comunicação. Atualmente, o senso de sacralidade do sexo foi quase perdido, e o sexo se 
tornou degradado quase à beira do irreconhecível. 
 
Esta situação não é nada diferente da situação no Jardim do Éden, onde Eva, tentada pelo 
Arcanjo, teve um relacionamento sexual ilícito com ele, e como resultado, a ordem do amor 
e do sexo foi degradada. O que é necessário atualmente é uma nova visão de valor que 
possa trazer a família de volta à sua posição original. Tal visão de valor deve ser capaz de 
restabelecer a ordem adequada no amor e a ordem adequada no sexo. Esta é uma razão pela 
qual a Teoria da Ética da Unificação é apresentada. 
 
Ética, Moralidade e a Forma do Céu 
 
O ser humano é um ser substancial que integra o universo, isto é, um microcosmo 
miniaturizando o universo, e a família é um sistema microcósmico miniaturizando o 
sistema do universo. A lei que interpenetra todo o universo é a “Forma do Céu,” que 
também é chamada “razão-lei.” Deste modo, a norma para a vida familiar, ou ética, é a 
manifestação em uma forma miniatura da Forma do Céu (razão-lei). Portanto, a norma 
familiar é exatamente a Forma do Céu dentro do escopo condensado da família. 
 
Tal como podemos encontrar ordem vertical no universo (p.e., a lua ― a terra ― o sol ― o 
centro da galáxia ― o centro do universo) e ordem horizontal (p.e., Mercúrio ― Vênus ― 
Terra ― Marte ― Júpiter ― Saturno ― Urano ― Netuno ― Plutão), assim também, na 
família podemos encontrar ordem vertical (p.e., netos ― filhos ― pais ― avôs ― bisavôs) 
e ordem horizontal (p.e., esposo e esposa. irmãos e irmãs). As várias virtudes éticas 
correspondentes a esse ordenamento são virtudes verticais, tais como a benevolência dos 
avôs e pais, e a piedade filial dos filhos, e virtudes horizontais, tais como o amor conjugal 
entre esposo e esposa, amor de irmãos e irmãs entre irmãos, entre irmãs, e entre irmão e 
irmã. 
 
Como já mencionado, ética é a norma que os membros da família observam em relação uns 
aos outros como seres conectados. Por outro lado, moralidade é a norma de comportamento 
para um indivíduo observar como um ser de verdade individual. Moralidade também se 
correlaciona com a lei do universo, ou a Forma do Céu.  
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Todo corpo celeste no universo existe em determinada posição, formando uma base de 
quatro posições interna através da harmoniosa ação dar e receber entre os elementos sujeito 
e objeto dentro dele. Da mesma forma, internamente em um ser humano, uma harmoniosa 
ação dar e receber deve ser feita entre a mente espiritual e a mente física, formando assim 
uma base de quatro posições interna. A norma de comportamento na formação desta base 
de quatro posições interna é moralidade. Portanto, moralidade também está de acordo com 
a Forma do Céu. Desnecessário dizer, a ação dar e receber entre a mente espiritual e a 
mente física deve estar centrada no Coração de Deus e no propósito de criação. Virtudes 
morais incluem virtudes como pureza, honestidade, justiça, temperança, coragem, 
sabedoria, autocontrole, resistência, independência, autoajuda, diligência, inocência, e 
assim por diante. 
 
Ética Social como uma Extensão da Ética Familiar 
 
A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, os relacionamentos humanos no 
escopo mais amplo da sociedade são simplesmente uma extensão dos relacionamentos 
conduzidos entre membros da família no lar. Por exemplo, nos relacionamentos onde as 
idades das pessoas diferem em cerca de trinta anos ou mais, o indivíduo sênior deveria 
amar a pessoa mais jovem como seu filho, e o indivíduo mais jovem deveria respeitar o 
indivíduo sênior como seus pais. Se a diferença da idade é dez anos ou menos, a pessoa 
mais velha deveriam amar a pessoa mais jovem como um irmão ou irmã mais jovem, e a 
pessoa mais jovem deveria respeitar a pessoa mais velha como um irmão ou irmã mais 
velho. 
 
A partir deste ponto de vista, a ética familiar é a base de todas as éticas. Se a ética familiar é 
aplicada na sociedade, ela se torna ética social; se aplicada a corporações, ela se torna ética 
corporativa; se aplicada ao estado, ela se torna ética de estado. 
 
Deste modo, os seguintes valores (virtudes) passam a ser estabelecidos. Em um país, o 
presidente e servidores públicos devem amar o povo enquanto se colocam em uma posição 
paternal, e o povo deve respeitar o presidente e servidores públicos da mesma forma que 
eles respeitam seus pais. Em uma escola, os mestres devem educar bem os estudantes 
enquanto se colocam na posição de seus pais, e os estudantes devem respeitar os mestres da 
mesma forma que eles respeitam seus pais. Em uma sociedade, membros sêniores devem 
cuidar dos membros júniores, e os membros júniores devem respeitar os membros sêniores. 
Em uma organização empresarial, superiores devem orientar seus subordinados, e os 
subordinados devem seguir seus superiores. Estes são alguns exemplos da extensão social 
dos valores verticais (virtudes) da família. 
 
Quando o amor fraternal experimentado entre irmãos e irmãs é estendido para os colegas, 
vizinhos, sociedade, nação e o mundo, pode-se também realizar valores horizontais 
(virtudes) como reconciliação, tolerância, obrigação, fidelidade, cortesia, modéstia, 
compaixão, cooperação, serviço e simpatia. Nossas sociedades, nossas nações, e o mundo 
atualmente estão experimentando caos sem precedentes. A razão para isto é que a ética 
familiar, a qual é a base de todas as éticas, se tornou enfraquecida. Portanto, a forma 
fundamental de reviver a sociedade é estabelecer um novo tipo de ética familiar, uma nova 
perspectiva sobre ética. Ao fazer isso, podemos progredir na direção de salvar as famílias 
do colapso, e definitivamente podemos salvar o mundo. 
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Passou mais de duzentos anos desde que o capitalismo industrial emergiu. Durante todo 
esse período de tempo, as relações trabalho-capital têm sido um problema constante. Pode-
se até dizer que Marx e Lenin apareceram somente para o propósito de resolver esse 
problema específico, o que eles tentaram através de sua teoria da revolução violenta. No 
final, sua tentativa provou ser um completo fracasso. Além disso, o comunismo está 
declinando em âmbito mundial. É a posição da Teoria da Ética da Unificação que a fim de 
fornecer soluções fundamentais para os problemas da exploração e os problemas do 
trabalho e capital, primeiramente é preciso estabelecer a ética corporativa na base da ética 
familiar. 
 
III. Ordem e Igualdade 
 
Ordem e Igualdade Até Hoje 
 
A democracia moderna substituiu o sistema de status medieval e os privilégios existentes 
sob esse sistema, e tentou realizar uma igualdade perante a lei. Como resultado, a igualdade 
na participação política, isto é, o sistema de sufrágio universal, tem sido realizada sob o 
sistema democrático. Contudo, embora esta área da igualdade tem sido realizada perante a 
lei, igualdade econômica não tem sido realizada ainda, e a distância entre as classes tem 
sido ainda mais ampliada. A menos que esta distância entre os ricos e os pobres seja 
resolvida, igualdade perante a lei não é nada mais do que uma igualdade no nome: genuína 
igualdade não pode ser realizada substancialmente.  
 
A fim de realizar igualdade econômica, Karl Marx advogava o estabelecimento de uma 
sociedade sem classes, a sociedade Comunista, através da abolição da propriedade privada. 
Entretanto, a despeito da experiência comunista de mais de setenta anos após a revolução 
russa, a igualdade econômica não foi realizada. Ao invés, uma nova classe privilegiada 
apareceu, trazendo uma nova forma de distância entre ricos e pobres. Assim, verdadeira 
igualdade ainda não foi realizada, embora as pessoas continuem tentando alcançá-la, e 
estiveram tentando desde o início da história humana. 
 
No mundo democrático, igualdade geralmente significa igualdade de direitos, e este é um 
dos princípios básicos da democracia. Contudo, o conceito de igualdade é geralmente 
considerado como incompatível com o conceito de ordem. Em outras palavras, se igualdade 
é enfatizada, ordem está apta a ser perdida, e se ordem é enfatizada, igualdade está apta a 
ser perdida. Esta tem sido a visão geral de ordem e igualdade até hoje. 
 
A questão fundamental aqui se refere ao relacionamento entre ordem e igualdade. Se todas 
as pessoas fossem completamente iguais em seus direitos, não haveria nenhuma diferença 
entre aqueles que governam e aqueles que são governados. Tal sociedade ainda se tornaria 
desordenada e existiria em uma situação de anarquia. Por outro lado, se ordem é enfatizada 
demais, determinados aspectos de igualdade estão destinados a serem perdidos.  
 
Assim, devemos indagar sobre a verdadeira natureza da igualdade, ou seja, aquela 
igualdade pela qual os seres humanos estão sinceramente buscando no fundo de sua mente 
original. Também devemos encontrar uma solução significativa para o problema do 
equilíbrio apropriado de ordem e igualdade. 
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Forma do Princípio Divino sobre Ordem e Igualdade 
 
Vista a partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, a forma de igualdade do 
Princípio Divino é uma igualdade de amor e uma igualdade de personalidade. Em outras 
palavras, a igualdade pela qual as pessoas estão realmente buscando é a igualdade possuída 
como filhos sob o amor de Seu Pai, Deus. Esta é a igualdade na qual o amor de Deus é 
concedido igualmente para todas as pessoas, tal como a luz do sol brilha igualmente sobre 
todas as coisas. Deste modo, a forma do Princípio Divino de igualdade é uma igualdade 
dada por Deus, o Sujeito, ao invés de uma igualdade que as pessoas, os objetos, podem 
estabelecer como elas desejam. 
 
O amor de Deus é manifestado divisionalmente através da ordem na família. Portanto, uma 
igualdade de amor é uma igualdade realizada através da ordem. Uma igualdade de amor 
realizada através da ordem se refere a uma igualdade no grau da plenitude desse amor. Em 
outras palavras, verdadeira igualdade é realizada quando há uma plenitude de amor em 
todos de tal forma que seja agradável para a posição e individualidade de cada pessoa. Essa 
plenitude de amor traz satisfação, alegria e gratidão. Portanto, a forma do Princípio Divino 
de igualdade é uma igualdade de satisfação, uma igualdade de alegria, e uma igualdade de 
gratidão. 
 
A experiência deste tipo de plenitude do amor de Deus vem a ser sentida somente por 
aqueles que aperfeiçoam sua consciência objeto ― isto é, o coração para atender Deus e ser 
grato a Deus. Não importa quão sublime o amor de Deus possa ser, aqueles que carecem de 
um senso de consciência objeto nunca sentirão um senso de plenitude; ao invés, eles 
continuamente sentirão insatisfação. 
 
Os direitos em “igualdade de direitos” se referem aos direitos naturais, tais como aqueles 
advogados (direito à proteção da vida, liberdade e propriedade), pela Declaração dos 
Direitos do Homem (1789) na época da Revolução Francesa, pela Declaração da 
Independência (1776) dos Estados Unidos da América, e pela Declaração Internacional dos 
Direitos Humanos (1948) adotada na Assembléia Geral das Nações Unidas. Neste ponto, 
vamos considerar o problema dos direitos e igualdade no local de trabalho. Desnecessário 
dizer, os direitos atribuídos para cada posição não podem ser literalmente iguais, sendo que 
determinada posição geralmente carrega em si adequadas responsabilidades e obrigações. 
Entretanto, no mundo original, a despeito da diferença entre posições, deve haver algum 
aspecto de igualdade transcendendo essas diferenças, e esta é uma igualdade no amor, uma 
igualdade na personalidade e uma igualdade na satisfação. 
 
Vamos considerar o problema da igualdade entre um homem e uma mulher. Desde o início 
da história humana, as mulheres têm sido consideradas como inferiores aos homens em 
posições, direitos, oportunidades e assim por diante. Não somente isso, as mulheres têm 
sido quase sempre colocadas sob o controle dos homens. Atualmente, as mulheres se 
tornaram plenamente cientes da injustiça desta situação. Desde a Revolução Francesa, o 
movimento para a liberação das mulheres emergiu e tem obtido força, e agora as mulheres 
passaram a demandar que seja conferida igualdade de direitos com os homens. Sendo que 
uma igualdade de direitos naturais (direito à vida, liberdade e propriedade) é um princípio 
básico da democracia, a demanda das mulheres por direitos iguais tem sido considerada 
como bastante razoável. 
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Lado a lado com vários outros movimentos sociais, o movimento para a liberação das 
mulheres tem se desenvolvido. Após a Segunda Guerra Mundial, as demandas do 
movimento de liberação das mulheres passaram a se refletir na legislação em nações livres 
a uma extensão considerável. As principais demandas eram uma igualdade de posição, uma 
igualdade de direitos e uma igualdade de oportunidade. Em vários países comunistas 
também, tais demandas das mulheres foram garantidas por lei. 
 
Desde o final da década de 1960, o movimento de liberação das mulheres tem apresentado 
um novo desenvolvimento. Antes desse tempo, igualdade entre homens e mulheres estava 
garantida apenas nominalmente; na realidade, igualdade era realizada apenas parcialmente. 
Em muitas áreas, relacionamentos desiguais entre homens e mulheres persistiam.  
 
Como resultado das garantias legais da igualdade entre homens e mulheres, a ideia que 
homens e mulheres eram iguais em direitos se espalhou, e determinada discórdia entre 
esposo e esposa se tornou quase uma ocorrência diária. Consequentemente, várias tragédias 
e desagregação familiar passaram a ser ocorrências familiares. Qual é a razão para isto? 
 
Basicamente, não pode haver uma igualdade perfeita entre homens e mulheres apenas 
tomando por base as questões de direitos. Os direitos de uma pessoa são pré-requisitos para 
a realização das tarefas de vida de cada um. Fisiologicamente homens e mulheres têm 
papéis diferentes na vida. O fato que um homem tem musculatura bem desenvolvida, 
quadris estreitos e ombros largos indica que a tarefa de um homem repousa na força que 
está relacionada com atividades externas. Por outro lado, uma mulher tem uma musculatura 
mais fraca, quadris largos e ombros estreitos, indicando que a tarefa da mulher é dar 
nascimento a filhos e criar uma família. Insistir em uma igualdade entre homens e mulheres 
enquanto se negligencia estas condições fisiológicas, é o mesmo que dizer que homens e 
mulheres deveriam ter o mesmo papel. Este não pode ser o caso, sendo que um homem não 
pode dar nascimento a um filho, nem pode amamentar um bebê, e uma mulher não pode 
realizar uma tarefa que exija poder que um homem pode fazer. Isso pode nos lembrar do 
provérbio que diz que “o corvo que tenta imitar um corvo-marinho se afogará.” 
 
Há um único sentido importante no qual uma igualdade entre um homem e uma mulher 
deve absolutamente ser realizado. Entretanto, esta igualdade não é uma mera igualdade de 
direitos, mas ainda mais importante, uma igualdade de amor, uma igualdade de 
personalidade e uma igualdade de alegria. Quando um esposo e uma esposa dão e recebem 
o amor de Deus, qualquer senso de discriminação ou desigualdade desaparecerá 
completamente. Eles se tornarão cientes que se colocam em uma posição igual 
internamente e sentirão alegria em sua máxima extensão. 
 
Então, e quanto à igualdade na posição externa? Uma mulher pode possuir ou ocupar a 
mesma posição e status social como um homem. Como uma mulher, ela pode se tornar a 
diretora de uma escola ou a presidente de uma companhia. Entretanto, isto não é porque um 
homem e uma mulher são a mesma coisa, mas porque escolas e empresas são simplesmente 
expansões da família. Tal como em uma família a mãe pode servir como a cabeça da 
família em nome do pai, assim também, em uma empresa uma mulher pode servir como a 
presidente da empresa, isto é, como a mãe da empresa, e em uma escola, uma mulher pode 
servir como a diretora da escola, isto é, como a mãe da escola. 
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Particularmente, a fim de realizar a paz mundial é altamente desejável que as mulheres 
assumam a liderança, sendo que a principal força para a paz em uma família é a mãe. Em 
outras palavras, a fim de realizar paz verdadeira, é necessário que as mulheres, que são 
pacíficas por natureza, assumam a liderança, ao invés dos homens, que são fortes e 
agressivos por natureza. Esta é uma perspectiva do princípio com relação ao problema da 
igualdade entre homens e mulheres. 
 
IV. Uma Avaliação sobre Teorias Tradicionais da Ética a partir da 
Perspectiva do Pensamento de Unificação 
 
Nesta seção, teorias sobre ética representativas serão analisadas a partir da perspectiva do 
Pensamento de Unificação. A partir do período moderno, alguns principais aspectos das 
teorias propostas por Kant e Bentham serão discutidos, e a partir do período 
contemporâneo, destaques das teorias da filosofia analítica e pragmatismo serão 
examinados. 
 
A. Kant 
 
Teoria da Ética de Kant 
 
Em sua Crítica da Razão Prática, Immanuel Kant (1724-1804) afirmou que a verdadeira lei 
moral não deveria ser um “imperativo hipotético,” o qual simplesmente nos diz para “fazer 
algo como um meio para alcançar algum propósito,” mas ao invés deveria ser um 
“imperativo categórico,” que apontando em frente nos diz para “fazer algo,” 
incondicionalmente. Por exemplo, não deveríamos “ser honestos meramente como um meio 
de ser considerado como uma pessoa simpática,” mas ao invés deveríamos “ser honestos,” 
incondicionalmente. O imperativo categórico é estabelecido pela razão prática, e isto dá a 
nossa vontade um imperativo, ou uma ordem. (Razão prática é chamada de “legislador”.) A 
vontade que tem recebido o imperativo da razão prática é uma boa vontade, e uma boa 
vontade nos impulsiona a ação. 
 
Kant descreveu a lei fundamental da moralidade como segue: “Assim, agir ao máximo de 
sua vontade poderia sempre se colocar ao mesmo tempo como um princípio de doação da 
lei universal.” 115 “Máximo” aqui se refere a um princípio de prática determinado 
subjetivamente pela vontade individual de uma pessoa. Deste modo, para Kant, uma ação 
levada a cabo deve ser de acordo com o princípio subjetivo, ou máximo, direcionando para 
ser aplicado universalmente. Kant considerava bom aquilo que era verdade universalmente, 
sem nenhuma contradição, tal como a lei natural; aquilo que não pode ser considerado 
verdade universalmente, ele considerava como mal. Kant disse que a lei moral dentro de 
nós se apresenta como a voz do dever, e nos pressiona à ação. Ele afirmou, “Dever! 
Sublime e poderoso nome que não abrange nada charmoso ou insinuante, mas exige 
submissão, … mas somente ostenta uma lei que se encontra entrando na mente, e contudo, 
ganha relutante reverência.” 116 A moralidade afirmada por Kant era uma moralidade de 
dever. 

                                                 
115 I. Kant, Critique of Practical Reason, trad. e ed. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 28. 
116 Ibid., 73. 
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Kant também afirmou que a fim de que uma boa vontade seja regulada por qualquer coisa, 
liberdade deve ser postulada; e que, enquanto pessoas imperfeitas buscam compreender 
perfeitamente o bem, a imortalidade da alma deve ser postulada; e que, quando uma pessoa 
busca o bem perfeito, ou o bem supremo, a virtude deve estar conectada com a felicidade, e 
a fim de que a virtude corresponda adequadamente com a felicidade, a existência de Deus 
deve ser postulada. Assim, Kant reconheceu a existência da alma e de Deus como 
postulações da razão prática. 
 
Avaliação do Pensamento da Unificação da Perspectiva de Ética de Kant 
 
Kant distinguia razão pura (i.e., razão teórica) da razão prática. Razão pura é para o 
propósito do conhecimento, e razão prática regula a vontade e a orienta para a ação. Sendo 
que razão pura está separada da razão prática, não pode deixar de surgir a questão do 
motivo pelo qual a ação requerida pelo imperativo categórico é boa. Ao decidir se 
determinada ação é ou não boa, uma pessoa deve verificar o resultado dessa ação. Contudo, 
de acordo com Kant, uma ação que é diretamente impelida pelo imperativo categórico para 
fazer determinada coisa, independentemente do resultado dessa ação, é boa. 
 
Suponha que acontece de uma pessoa A encontrar uma pessoa B ferida, e o imperativo 
categórico “você deve ajudar esta pessoa” seja emitido. Suponha, ainda, que A, recebendo o 
imperativo categórico, tenta levar B ferido para um hospital. Agora, B pode não querer ser 
levado para o hospital, e ele pode se recusar em ser ajudado e querer ir para o hospital por 
si mesmo. A está satisfeito com a situação porque ele seguiu um imperativo categórico 
emitido pela razão prática. Neste caso, A irá considerar sua ação como boa ação de forma 
incondicional, mas B sentirá isto como perturbação e não vai querer considerar isto como 
boa ação. 
 
Desta forma, sem levar em conta o resultado, Kant está preocupado somente com a 
motivação. Sua posição não está necessariamente de acordo com o senso comum sobre 
bem. Tal dificuldade pode surgir porque Kant separou razão pura da razão prática, ou 
conhecimento da prática. De fato, razão pura e razão prática não estão separadas uma da 
outra: razão e ação são uma coisa só. Agimos enquanto levamos em conta o resultado de 
nossa ação, de acordo com a única e mesma razão. A partir da noção de Kant de lei moral 
surge determinadas questões: qual é o padrão de acordo com o qual máximos subjetivos 
devem ser universalizados, e de que forma essa universalização se torna possível? Kant 
disse, por um lado, que se todas as pessoas se tornam perfeitamente morais, felicidade seria 
realizada; entretanto, por outro lado, que desde que um ato objetivando felicidade é 
meramente hipotético, este ato não pode ser considerado como bom. Embora ele soubesse 
que as pessoas buscam a felicidade, ele defendeu que elas não deveriam objetivar 
felicidade. Neste contexto, ele postulou Deus, e afirmou que se praticamos o bem 
perfeitamente, com certeza seremos felizes. 
 
Os problemas na visão de Kant são derivados do fato que ele não sabia sobre o propósito de 
criação de Deus. Para ele, todos os propósitos eram autocentrados e egoístas. A partir da 
perspectiva do Pensamento de Unificação, entretanto, os seres humanos têm propósitos 
duais, ou seja, um propósito para o todo e um propósito para o indivíduo, e originalmente 
eles deveriam buscar o propósito para o indivíduo enquanto colocam prioridade no 
propósito para o todo. 
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Em contraste, o que Kant se referia como “propósito” não era nada mais do que o propósito 
para o indivíduo. Como resultado, ele denegriu todo tipo de propósito, e sua lei moral se 
tornou uma lei com um critério ambíguo. 
 
Além disso, Kant afirmou que, a fim de que a lei moral seja estabelecida, a imortalidade da 
alma e a existência de Deus devem ser postuladas. Por outro lado, em sua Crítica da Razão 
Pura, Kant excluiu Deus e a alma dizendo que é impossível entendê-las sendo que elas 
carecem de qualquer tipo de senso de conteúdo. Há também uma dificuldade na filosofia de 
Kant. Ele postulou Deus, mas seu Deus postulado é apenas um Deus hipotético, não o Deus 
verdadeiro ou existente. Como tal, seu Deus não era o Deus em quem podemos acreditar e 
confiar.  
 
Kant tentou estabelecer o padrão do bem de sua lei moral baseado somente no dever, que é 
dado a nós pela razão prática. Este é meramente um mundo frio do dever, um mundo de 
regulamentos como aqueles seguidos por um pelotão de soldados. Visto a partir do ponto 
de vista do Pensamento de Unificação, dever e normas de comportamento não podem ser 
um propósito em si mesmos, sendo que o propósito de nossa ação é definitivamente realizar 
amor verdadeiro. Dever e normas de comportamentos são meramente os meios para realizar 
amor verdadeiro. 
 
B. Bentham 
 
Visão da Ética de Bentham 
 
Jeremy Bentham (1748-1832) começa com a seguinte premissa: “A natureza colocou a 
humanidade sob o governo de dois mestres soberanos; dor e prazer. Isto é somente para 
apontar o que frequentemente fazemos, como também determinar o que devemos fazer.” 117 
Assim, ele advogava o “princípio da utilidade,” de acordo com o qual, prazer e dor são os 
padrões de bem e mal. 
 
Bentham calculava prazer e dor quantitativamente, considerando como bom qualquer ato 
que traz o maior prazer, advogando assim “a maior felicidade para o maior número” como 
o princípio orientador de sua filosofia moral. Quanto ao que traz prazer ou dor para as 
pessoas, ele afirmou que “há quatro fontes distintas a partir das quais prazer e dor fluem, … 
a física, a política, a moral e a religiosa.” 118 Entre estas, ele considerava a fonte física como 
a mais fundamental, pois somente prazer e dor físicos podem ser calculados objetivamente. 
Ele considerava desejável que tantas pessoas quanto possível obtenham porções de riquezas 
de uma maneira equitativa. 
 
Ao contrário de Kant, que argumentava que o bem puro não é determinado pelo propósito 
ou interesses materiais, Bentham afirmava que a conduta humana somente pode ser 
considerada boa quando realiza a maior felicidade para as pessoas. Assim, ele argumentava 
que felicidade material deve ser perseguida diretamente. A Revolução Industrial da 
Inglaterra serviu como pano de fundo para o pensamento de Bentham. 
 

                                                 
117 J. Bentham, The Principles of Morals and Legislation (New York: Prometheus, 1988), 1. 
118 Ibid., 24. 
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Owen (1771-1858), um reformador socialista, incorporou em seu pensamento a crença de 
Bentham na “maior felicidade para o maior número.” Baseado nisto, e sob a influência do 
Iluminismo francês e da filosofia materialista, Owen advogava um movimento para a 
reforma social. Sendo que as pessoas são produtos de seu ambiente, ele pensava que se o 
ambiente é melhorado, as pessoas serão melhoradas também, e uma sociedade feliz pode 
ser realizada. A fim de realizar esse ideal, Owen se mudou para os Estados Unidos e 
construiu uma sociedade de cooperativas Nova Harmonia em Indiana. Entretanto, este 
esforço acabou em fracasso devido às divisões entre os colegas de trabalho. 
 
Utilitaristas, influenciados por este movimento social, se engajaram em várias atividades 
para a reforma social. Eles promoveram movimentos para a reforma da legislação eleitoral, 
a reforma das leis sobre os pobres, a simplificação dos processos judiciais, a abolição de 
normas da cultura, a liberação de escravos nas colônias, a expansão do sufrágio, a reforma 
das condições de vida dos trabalhadores, e muitos outros, e assim contribuíram 
significativamente para o ímpeto de encontrar soluções para os problemas na sociedade 
capitalista. 
 
Avaliação do Pensamento da Unificação da Perspectiva de Ética de Bentham 
 
Ao contrário de Kant, que advogava o bem como um dever, Bentham afirmava que uma 
boa ação é algo que conduz a felicidade. A este respeito, a visão de Bentham está mais de 
acordo com o Pensamento de Unificação. Entretanto, o problema é que Bentham entendia 
felicidade como tendo a ver com prazer material. De acordo com o Pensamento de 
Unificação, verdadeira felicidade para os seres humanos não pode ser obtida somente 
através do prazer material. Em países avançados atualmente muitas pessoas passaram a 
desfrutar de prosperidade material; contudo, não há tantas pessoas que se consideram 
realmente felizes, pois muitas pessoas são afetadas pelo aumento da desordem social e 
crimes em países avançados. Isto indica que o utilitarismo não é uma forma efetiva de 
alcançar verdadeira felicidade. 
 
A partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, o pensamento de Bentham foi 
proposto para o propósito de restaurar o ambiente. A fim de realizar a sociedade ideal, os 
seres humanos devem ser restaurados; ao mesmo tempo, um ambiente adequado deve ser 
preparado. Assim, a partir do ponto de vista providencial, pode-se dizer que essas filosofias 
como o utilitarismo de Bentham se tornam necessárias quando se aproxima o Segundo 
Advento de Cristo. Kant, em contraste com Bentham, pode-se dizer que advogou uma 
filosofia para o propósito de restaurar os seres humanos. 
 
Como indicado acima, utilitarismo era insuficiente e incapaz de realizar a felicidade da 
humanidade. O comunismo, que apareceu mais tarde, era, como o utilitarismo, um 
pensamento para o propósito de restaurar o ambiente. Entretanto, o comunismo se moveu 
na direção errada ao advogar a revolução violenta. Como resultado, longe de realizar uma 
sociedade feliz, o comunismo criou uma sociedade ainda mais miserável. Verdadeira 
felicidade humana deve ser realizada em termos dos aspectos espirituais e materiais. Isto é 
possível somente quando um padrão de bem é estabelecido que pode apresentar uma 
solução unificada e harmoniosa tanto para os aspectos espirituais quanto para os aspectos 
materiais da natureza humana. 
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C. Filosofia Analítica 
 
Visão da Ética na Filosofia Analítica 
 
De acordo com a filosofia analítica, a tarefa da filosofia não é estabelecer qualquer visão 
específica do mundo, mas ao invés fazer da própria filosofia uma disciplina científica pelo 
engajamento na análise lógica da linguagem. A Escola Analítica de Cambridge, com 
estudiosos como George E. Moore (1873-1958), Bertrand Russell (1872-1970), e Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951); a Escola Lógica Positivista de Viena, com estudiosos como 
Moritz Schlick (1882-1936), Rudolph Carnap (1891- 1971) e Alfred J. Ayer (1910-71); e a 
Escola da Linguagem Comum da Grã-Bretanha ― todas estas são citadas como escolas da 
filosofia analítica. Entre as teorias éticas representativas da filosofia analítica, podemos 
incluir o “intuicionismo” de Moore e a “teoria emotiva” de Schlick e Ayer. 
 
De acordo com Moore, o bem não pode ser definido. Ele argumentou: “Meu ponto é que 
‘bem’ é uma simples noção, tal como ‘amarelo’ é uma simples noção; que, tal como você 
não pode por qualquer maneira ou meios, explicar para qualquer pessoa que já não conhece, 
o que seja amarelo, assim também você não pode explicar o que é bem.” 119 Moore ainda 
disse, “Se sou questionado ‘O que é bem?’ minha resposta é que bem é bem, e esse é o fim 
do assunto.” 120 Ele afirmava que bem somente pode ser aprendido pela intuição, e 
argumentava que julgamentos de valor são inteiramente independentes de julgamentos de 
fato. 
 
De acordo com Schlick e Ayer, bem não é mais do que uma palavra expressando um 
sentimento subjetivo e uma quase-ideia que não pode ser verificada objetivamente. Deste 
modo, uma proposição ética tal como, “É mal roubar dinheiro,” não é nada mais do que a 
expressão do sentimento de desaprovação moral de alguém, que não pode ser considerada 
como verdadeira ou falsa. 
 
Avaliação do Pensamento da Unificação da Perspectiva de Ética da Filosofia 
Analítica 
 
A característica específica da visão da filosofia analítica sobre ética é sua separação dos 
julgamentos de fato dos julgamentos de valor. Entretanto, a partir do ponto de vista do 
Pensamento de Unificação, julgamentos de fato e julgamentos de valor são ambos 
objetivos, e eles podem ser vistos como os dois lados da mesma moeda. Contudo, sendo 
que um julgamento de fato é um julgamento referente ao fenômeno que pode ser 
reconhecido por qualquer um, ele é caracterizado por uma objetividade que pode facilmente 
ser observada. Em contraste, um julgamento de valor é advogado por um número limitado 
de, por exemplo, pessoas religiosas ou filósofos, e não é necessariamente entendido por 
todos ― o que dá a impressão que um julgamento de valor seja puramente subjetivo. Se o 
nível espiritual dos seres humanos se torna melhorado, e a lei de valor operando por todo o 
universo passa a ser entendida claramente por todas as pessoas, então os julgamentos de 
valor também passam a ser reconhecidos como válidos universalmente. 
 

                                                 
119 G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge: Cambridge University Press, 1959), 7. 
120 Ibid., 6. 
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A ciência natural esteve tratando somente com julgamentos de fato, e esteve perseguindo os 
relacionamentos causa-e-efeito nas coisas. Entretanto, atualmente a ciência alcançou o 
ponto no qual não é mais possível entender de forma completa fenômenos naturais somente 
através da busca dos relacionamentos causa-e-efeito. Os cientistas estão agora buscando a 
razão por trás, ou a razão para fenômenos naturais. Isto significa que os cientistas chegaram 
ao ponto de utilizar julgamentos de valor em adição aos julgamentos de fato. É a visão do 
Pensamento de Unificação que fato e valor, ou ciência e ética, devem ser abordados como 
um único tema unido. 
 
Outra característica específica entre os proponentes da filosofia analítica é que eles têm 
considerado o bem como algo indefinível, uma quase-ideia. Entretanto, a partir da 
perspectiva do Pensamento de Unificação, o bem pode ser claramente definido. Em suma, 
os seres humanos têm o claro propósito de realizar o amor de Deus através da base de 
quatro posições familiar; assim, comportamento de acordo com este propósito é bom. 
Sendo que bem é avaliado na vida real, valor e fato não podem estar separados. 
 
D. Pragmatismo 
 
Visão da Ética do Pragmatismo 
 
Pragmatismo e filosofia analítica se colocam na mesma base, em que ambos excluem a 
metafísica e atacam a importância do conhecimento científico empírico. Pragmatismo, o 
qual era advogado por Charles S. Pierce (1839-1914), foi popularizado por William James 
(1842-1910). 
 
De acordo com James, “qualquer coisa que funciona” é verdadeira. Suponha, por exemplo, 
que alguém vem até sua casa e bate na porta, e você assume que deve ser seu amigo João. 
Somente quando você abre a porta e descobre que é, de fato, João, seu pensamento pode ser 
considerado como verdadeiro. Em outras palavras, somente aquele conhecimento que é 
verificado através da ação é verdadeiro conhecimento. Isto significa que a verdade de uma 
ideia é determinada se ela tem ou não “valor operando.” James disse, 
 

A verdade de uma ideia não é uma propriedade estagnada inerente nela…. Ela se 
torna verdade, é feita verdade através de eventos. Sua verdade, é de fato, um evento, 
um processo: o processo de se auto verificar, é verificação. Sua validade é o processo 
de sua validação. 121 

 
Este critério de verdade, também serve como o critério de valor e o critério de bem. Assim, 
uma proposição ética não é algo a ser provado teoricamente, mas é considerada como 
verdadeira e boa, desde que forneça alguma satisfação ou paz de espírito. Portanto, bem 
não é considerado como algo absoluto ou imutável, mas ao invés algo que é alterado e 
melhorado, dia a dia, através da experiência da humanidade como um todo. 
 
O filósofo que aperfeiçoou o pragmatismo foi John Dewey (1859-1952). Dewey advogou a 
teoria do instrumentalismo, dizendo que o intelecto é algo que funciona instrumentalmente 
em relação às experiências futuras, ou um meio par processar problemas de forma efetiva. 

                                                 
121 William James, Pragmatism (Cambridge: Harvard University Press, 1975), 97. 
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Ao contrário de James, que também admitia a verdade religiosa, Dewey tratou somente 
com a vida diária, excluindo completamente qualquer pensamento metafísico. 
 
A forma de pensamento de Dewey deriva de uma visão dos seres humanos como seres 
vivos, isto é, seres orgânicos. Um ser vivo está em constante relacionamento mútuo com 
seu ambiente; quando um ser vivo entra em uma condição instável, ele busca se libertar 
dessa condição e retornar para um estado estável. É a inteligência, de acordo com Dewey, 
que é utilizada como o instrumento efetivo para isto. Boa conduta é aquilo que, baseado na 
inteligência, é efetivo na direção de criar uma sociedade rica e feliz. 
 
Para Dewey, julgamentos científicos e julgamentos de valor eram considerados como sendo 
da mesma qualidade. Ele acreditava que uma boa sociedade seguramente surgiria se as 
pessoas agissem somente de forma racional pela utilização da inteligência. Ele não via 
nenhum cisma entre fato e valor em tal sociedade. Para ele, bem é algo a ser realizado 
passo a passo através do aumento do conhecimento, respondendo às exigências da vida e 
trazendo a satisfação dos desejos. Assim, Dewey negou a existência de qualquer bem 
supremo instantaneamente reconhecível. O conceito de bem era também um simples 
instrumento, ou um meio, para lidar com os problemas de forma efetiva. Ele disse, “Um 
princípio moral, então, não é um comando para agir ou deixar de agir de determinada 
forma: é uma ferramenta para analisar uma situação específica, o certo ou errado sendo 
determinado pela situação em sua totalidade, e não pelas próprias regras.” 122 
 
Avaliação do Pensamento da Unificação de Ética da Perspectiva Pragmática 
 
James considerava o que funciona, ou o que é útil, como verdadeiro e valioso. Isto significa 
que ele subordinou conhecimento e valores à vida cotidiana. Entretanto, a partir da 
perspectiva do Pensamento de Unificação, isto seria uma inversão da forma original de 
pensamento se subordinamos conhecimento e valores à vida cotidiana de uma pessoa que 
consiste da busca de alimento, vestuário e abrigo, ao invés de estar baseados nos valores de 
verdade, beleza e bem; e por sua vez, os valores de verdade, bem e beleza deveriam estar 
baseados no propósito de criação. O propósito de criação é realizar o amor verdadeiro 
(amor de Deus). 
 
Portanto, um ato de acordo com o propósito de criação é bom. Por outro lado, um ato que é 
meramente útil para a vida, não é necessariamente bom. Naturalmente, se um ato que é útil 
para a vida também está de acordo com o propósito de criação, ele se torna bom. James 
baseou verdade e bem em sua utilidade para a vida; entretanto, ao invés ele deveria ter 
olhado para o propósito para o qual a vida existe e o propósito para o qual os seres humanos 
vivem. 
 
De acordo com Dewey, a inteligência, incluindo a noção de bem, é um instrumento. A ideia 
que a inteligência é um instrumento está correta? A partir da perspectiva do Pensamento de 
Unificação, logos (um pensamento) é formado através do Sungsang interno e Hyungsang 
interno se engajando em ação dar e receber centrando no coração (amor) ou propósito. 
 

                                                 
122 John Dewey, Theory on the Moral Life (New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1960), 141. 
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Sungsang interno inclui as faculdades de intelecto, emoção e vontade, e Hyungsang interno 
inclui ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos. Sendo que Sungsang interno e 
Hyungsang interno estão no relacionamento de sujeito e objeto, o Hyungsang interno pode 
ser considerado como um instrumento do Sungsang interno. Por outro lado, as faculdades 
de intelecto, emoção e vontade, as quais constituem o Sungsang interno, podem ser 
consideradas como instrumentos para a realização do amor. Entretanto, de acordo com 
Dewey, intelecto e conceitos são instrumentos para a reforma social. 
 
A teoria instrumental de Dewey não estaria errada se estivesse centrada no propósito de 
criação de Deus. Mas enquanto se destina meramente a obtenção de riqueza na vida 
cotidiana, ela não está correta, pois, entre os conceitos, há alguns que podem se tornar o 
propósito de vida, mas não podem se tornar o meio de vida. O conceito de bem não é um 
meio (de vida); ao invés ele é um conceito que tem a ver com o propósito de vida de uma 
pessoa. 
 
Dewey também considerava que, se a ciência se desenvolve na direção de melhorar a 
sociedade, isto estará em perfeito acordo com os valores. Entretanto, o progresso da ciência 
não corresponde necessariamente com os valores. Somente quando a ciência se alinha com 
a realização do propósito de criação ― isto é, a realização do amor de Deus ― fato e valor 
serão unificados. 
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7 
 

Teoria da Arte 
 

Cultura, em um sentido amplo e geral, se refere à totalidade dos vários tipos de atividades 
humanas, incluindo economia, educação, religião, ciência e arte, entre as quais a mais 
central é a arte. Em outras palavras, arte é a essência da cultura. Entretanto, atualmente a 
arte está mostrando uma tendência global na direção da decadência. Este é o caso mesmo se 
consideramos nações democráticas ou ex-comunistas, ou se examinamos nações 
desenvolvidas ou em desenvolvimento. Arte decadente somente pode gerar uma cultura 
decadente. Se a decadência atual continuar, a cultura mundial enfrentará uma crise muito 
séria. Deste modo, a fim de reverter esta tendência decadente, e até mesmo para criar uma 
nova cultura, um verdadeiro movimento de arte deve ser promovido, e para este propósito, 
é necessário propor uma nova teoria da arte. 
 
O alvorecer de novas eras no passado foi sempre precedido por um novo espírito na arte. 
Durante o período da Renascença, por exemplo, os artistas desempenhavam um papel de 
liderança. Em revoluções comunistas também, os artistas fizeram uma contribuição 
substancial. É bem conhecido que as obras de Maxim Gorky na Revolução Russa e as obras 
de Lu Xun na Revolução Chinesa contribuiram grandemente com esses movimentos 
revolucionários. Portanto, ao criar uma nova cultura nos dias que virão, verdadeiras 
atividades de arte devem ser desenvolvidas. 
 
A arte comunista, centrada na União Soviética, era chamada “realismo socialista.” Os 
comunistas consideravam arte como uma arma muito importante na revolução. Através da 
arte, eles buscavam expor as contradições da sociedade capitalista e motivar as pessoas na 
direção da revolução. O realismo socialista era uma teoria da arte baseada na dialética 
materialista e no materialismo histórico, e facilmente eclipsou as teorias da arte em 
sociedades livres cujas bases filosóficas eram frágeis. Considerando que o realismo 
socialista que uma vez dominou a sociedade artística em países comunistas, com a queda 
do comunismo ― na verdade, mesmo antes de sua queda ― começou a desaparecer. Não 
obstante, embora o realismo socialista tenha desaparecido, há uma possibilidade que ele 
possa reaparecer, na medida em que desapareceu sem uma crítica teórica substancial e, 
portanto, seu desaparecimento foi apenas superficial. A fim de impedir seu reaparecimento, 
é necessário criticá-lo com uma nova teoria da arte. 
 
É neste contexto que apresento a teoria da arte do Pensamento de Unificação, ou a Teoria 
da Arte da Unificação, como essa nova teoria da arte. A Teoria da Arte da Unificação busca 
reverter a tendência atual de decadência na arte. Além disso, estando baseada em uma nova 
filosofia, ela é apresentada como uma crítica ao realismo socialista, e como sua 
contraproposta. Esta teoria é para o propósito de contribuir para a criação e estabelecimento 
de uma nova sociedade cultural. A partir do ponto de vista da providência de Deus, a 
sociedade futura não é somente verdadeira e ética, mas também artística; portanto, é ainda 
mais necessário apresentar uma nova teoria da arte. 
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I. Base no Princípio Divino para a Teoria da Arte 
 
Esta nova teoria da arte está baseada no Princípio Divino. Os conceitos fundamentais mais 
importantes a serem utilizados são: (1) O propósito de criação de Deus e Sua criatividade, 
(2) alegria e criação à semelhança, e (3) ação dar e receber. Primeiramente, permita-me 
explicar o propósito de criação de Deus e Sua criatividade. O propósito pelo qual Deus 
criou o universo era realizar alegria através do amor. Em outras palavras, Deus criou o 
universo como Seu objeto de alegria. Isto significa que Deus é um grande artista e o 
universo é Sua obra de arte. Para explicar mais concretamente, Deus criou os seres 
humanos para serem Seus parceiros objeto de alegria, e Ele criou todas as coisas para serem 
os parceiros objeto de alegria para os seres humanos. 
 
Para os seres humanos, o propósito de criação de Deus se refere ao propósito para ser 
criado: seu propósito para o todo e seu propósito para o indivíduo. Seu propósito para o 
todo é dar alegria para o todo (ou seja, humanidade, nação, tribo e assim por diante) 
enquanto seu propósito para o indivíduo é obter alegria para si mesmo a partir dos outros 
indivíduos e do todo. Deus deu desejo para os seres humanos para que eles pudessem 
cumprir seu propósito para ser criado. Deste modo, os seres humanos sempre têm um 
desejo de obter alegria enquanto estão agradando Deus e o todo. Atividade artística é 
derivada da criação de Deus do universo. A atividade de criação começa com o propósito 
para o todo, isto é, ela começa com uma intenção de agradar os outros. A atividade de 
apreciação, por outro lado, começa com o propósito para o indivíduo, isto é, ela começa 
com a intenção de obter alegria para si mesmo. 
 
A criatividade de Deus é Sua capacidade para formar a estrutura de dois estágios de 
criação, ou seja, a base de quatro posições desenvolvedora interna e a base de quatro 
posições desenvolvedora externa dentro da Imagem Original. Formar a base de quatro 
posições desenvolvedora interna significa formar o Logos (plano); e formar a base de 
quatro posições desenvolvedora externa significa criar todas as coisas utilizando o 
Hyungsang (material) de acordo com o Logos. Este processo de criação por Deus é 
manifestado como a estrutura de dois estágios de criação nas atividades artísticas humanas. 
Primeiro, um plano é feito; e segundo, uma obra de arte é feita substancializando o plano 
através do uso de materiais. 
 
A seguir, explicaremos alegria e criação à semelhança. Deus criou os seres humanos e todas 
as coisas como Seus parceiros objeto de alegria. A alegria do sujeito é obtida através de 
receber o estímulo vindo de um objeto cujos Sungsang e Hyungsang se assemelham 
àqueles do sujeito. 123 Deste modo, Deus criou os seres humanos de tal forma que eles se 
assemelham à imagem das características duais de Deus, e criou todas as coisas de tal 
forma que elas se assemelham a Ele simbolicamente. 124 Aplicado à teoria da arte, isto 
significa que um artista produz uma obra de arte à semelhança de seu próprio Sungsang e 
Hyungsang a fim de obter alegria. Além disso, também significa que um apreciador sente 
alegria quando sente seu próprio Sungsang e Hyungsang através de uma obra de arte. 
 

                                                 
123 The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, Exposition of the Divine Principle (New York: 
HSA-UWC, 1996), 33. 
124 Ibid., 20. 
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Finalmente, explicaremos ação dar e receber. Em Deus, Sungsang e Hyungsang se engajam 
em ação dar e receber em um relacionamento de sujeito e objeto, e então formam uma 
união ou produzem um ser multiplicado. 125 Produzir um ser multiplicado significa criar um 
novo ser. Quando esta ação dar e receber dentro da Imagem Original de Deus é aplicada à 
teoria da arte, segue-se que a atividade artística de criação é executada através da ação dar e 
receber entre o sujeito (o artista) e o objeto (materiais), e que a apreciação da obra artística 
é executada através da ação dar e receber entre o sujeito (o apreciador) e o objeto (obra de 
arte). Deste modo, em ambos criação artística e apreciação, há determinados requisitos para 
sujeito e objeto possuírem, sendo que valor (verdade, bem e beleza) é determinado pelo 
relacionamento correlativo entre um sujeito e um objeto, como explicado em Axiologia. 
 
II. Arte e Beleza 
 
O que é Arte? 
 
A mente humana possui as três faculdades de intelecto, emoção e vontade, e 
correspondendo a elas há diferentes áreas de atividade cultural. Através da atividade 
intelectual, áreas como filosofia, ciência e assim por diante se desenvolveram; através da 
atividade volitiva, áreas práticas como moralidade e ética foram formadas; e através da 
atividade emocional, as diversas áreas da arte vieram a existir. Desta forma, arte pode ser 
definida como “a atividade emocional de criar e apreciar a beleza.”  
 
Então, conectado com isto, qual é o propósito da arte? O propósito pelo qual Deus criou os 
seres humanos e o universo era obter alegria através de amar os parceiros objeto. Da mesma 
forma, é para o propósito de obter alegria que as obras de arte, as quais são objetos dos 
artistas, são criadas. Portanto, arte também pode ser descrita como a “atividade de criar 
alegria através da criação e apreciação.” 
 
O crítico de arte britânico Herbert Read (1892-1968) defendia que, “Todos os artistas têm 
esta mesma intenção, o desejo de agradar; e arte é mais simplesmente e muito geralmente 
definida como uma tentativa para criar formas de agradar.” 126 Este sentimento está em 
sólida concordância com a definição de arte no Pensamento de Unificação. 
 
Arte e Alegria 
 
Como já afirmado, arte é a criação de beleza, ou seja, a criação de alegria. Então, o que é 
alegria? De acordo com o Princípio Divino, “Alegria surge quando temos um parceiro 
objeto no qual nossa natureza interna e forma externa estão refletidas e desenvolvidas. 
Nosso parceiro objeto nos ajuda a sentir nossa própria natureza interna e forma externa 
através do estímulo que ele fornece. Este parceiro objeto pode ser intangível ou pode ser 

                                                 
125

 Está escrito no Princípio Divino o seguinte: “Deus é o Sujeito em quem as características duais de natureza interna 
original e forma externa original estão em harmonia. Ao mesmo tempo, Deus é a união harmoniosa de masculinidade e 
feminilidade, manifestando as qualidades de natureza interna original e forma externa original, respectivamente. Em 
relação ao universo Deus é o parceiro sujeito tendo as qualidades de natureza interna e masculinidade.” Exposition of the 
Divine Principle, 19. E também, “Pode ser dito que o universo é formado de miríades de manifestações substanciais da 
natureza interna original e forma externa original de Deus através de sua ação dar e receber no busca do propósito de 
criação” (Ibid., 31). 
126 H. Read, The Meaning of Art (London: Faber and Faber Ltd., 1972), 18. 
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substancial” (PD, 33). Assim, alegria surge quando o Sungsang e Hyungsang de um 
parceiro objeto se assemelha àqueles do sujeito. 
 
Como explicado em Ontologia e Epistemologia, o ser humano é uma encapsulação do 
universo; portanto, todos os Sungsangs e Hyungsangs do universo existem na forma latente 
dentro do corpo humano. Consequentemente, quando reconhecemos uma flor, por exemplo, 
já estamos equipados com os protótipos da cor, forma, suavidade e etc. da flor. Quando 
experimentamos, através da ação dar e receber, que o protótipo está em pleno acordo com a 
cor, forma, suavidade e etc. da flor real, reconhecemos esta como uma determinada flor. O 
sentimento de alegria surge a partir dessa concordância. Portanto, se queremos apreciar a 
beleza de um objeto, devemos primeiramente ter o protótipo em nossa mente. Então, como 
surge o protótipo? O primeiro requisito é pureza da mente de uma pessoa. Se a mente está 
pura, protótipos virão à tona naturalmente. O segundo requisito é educação. Através de um 
estudo teórico e apreciação das várias formas de beleza, os protótipos dentro do 
subconsciente são mais facilmente estimulados e vêm à tona da consciência. 
 
Semelhança em Sungsang 
 
A semelhança em Sungsang se refere ao caso quando sujeito e objeto se assemelham um ao 
outro, seja total ou parcialmente, em termos de seu pensamento, plano, individualidade, 
gosto, educação, coração, e assim por diante. Entre estes, uma semelhança em pensamento 
é particularmente importante. Quando se encontra no objeto um pensamento semelhante ao 
seu próprio pensamento, o objeto parece belo. Portanto, se o pensamento é amplo e 
penetrante, a pessoa será capaz de apreciar um escopo mais amplo de alegria, proporcional 
a isso, e ser profundamente movido. 
 
Assim, semelhança em Sungsang se refere à semelhança entre o Sungsang do artista, o qual 
está contido em uma obra de arte, e o Sungsang do apreciador: ou seja, a semelhança em 
seu coração, pensamento, e assim por diante.  
 
Semelhança em Hyungsang 
 
O Hyungsang de um objeto se refere aos seus elementos físicos, os quais percebemos com 
nossos cinco sentidos: a forma, cor, som, odor e etc. de uma coisa. Quando estes elementos 
estão de acordo com os protótipos dentro de nós, podemos apreciar a beleza e sentir alegria. 
 
Como será explicado em epistemologia, o mundo externo é uma extensão da mente 
humana. Deste modo, um ser humano tem todos os elementos do mundo externo como 
protótipos em sua mente. Isto é, os elementos Hyungsang tais como forma, cor, som, odor e 
etc. de todas as coisas ou obras de arte já existem dentro de nós como protótipos em formas 
definidas. Isso é o que é chamado de semelhança em Hyungsang. Quando esses elementos 
― os elementos físicos de um objeto e os protótipos dentro de nós ― entram em acordo, e 
nossa emoção é estimulada, obtemos alegria. 
 
Complementaridade 
 
Outro aspecto da semelhança, o qual é também uma causa de alegria, é a 
complementaridade. 
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Este se refere ao caso quando o sujeito sente alegria encontrando dentro do objeto algum 
aspecto que esteja ausente dentro do sujeito. Por exemplo, um homem que fica satisfeito em 
encontrar graça e beleza em uma mulher, qualidades que ele carece. 
 
Há dois tipos de razões para este tipo de alegria. Primeiro, um ser humano sozinho não 
pode se tornar um ser completo. Os seres humanos foram criados em pares: homem, que 
tem as características Yang de Deus, e mulher, que tem Suas características Yin. Quando 
homem e mulher se unem, eles passam a se assemelhar à harmonia das características duais 
de Deus. Isto está de acordo com a forma pela qual os seres humanos foram originalmente 
criados. 
 
Esta complementaridade pode ser considerada como um tipo de semelhança. Cada um tem 
dentro de seu subconsciente uma imagem do que se carece e daquilo com o que se deseja 
ser completado. Quando alguém realmente se depara com um objeto que corresponde a essa 
imagem, essa pessoa sente alegria, sendo que o elemento que carecia é então 
complementado. Neste caso também, o objeto se assemelha à imagem dentro da mente do 
apreciador. Assim, complementaridade é um tipo de semelhança. 
 
Segundo, Deus criou os seres humanos de tal forma que eles possuem Imagens Individuais 
de Deus; portanto, um homem ou uma mulher sente alegria através de se engajar em ação 
dar e receber com outros e encontrando neles aquilo que está ausente em si mesmo. A 
beleza sentida neste caso é baseada na complementaridade, a qual é um tipo de semelhança, 
em um sentido mais amplo. Deus, o Único, se manifesta como seres emparelhados de yang 
e yin, e como inumeráveis seres de individualidade. Assim, sentimos alegria quando nos 
unimos, nos tornando seres mais perfeitos. 
 
Como outro exemplo, duas coisas separadas, uma mesa e uma cadeira, se tornam um ser 
perfeito (conjunto) completando uma a outra. Tornar-se um ser perfeito significa que o 
propósito de criação está cumprido, trazendo satisfação e alegria. A fim de que 
complementaridade seja estabelecida, deve haver semelhança em uma dimensão mais 
profunda, na raiz. Nenhuma beleza ou alegria pode surgir a partir de meras diferenças sem 
nada em comum, ou seja, um propósito comum ou semelhança. 127 
 
O que é Beleza? 
 
De acordo com o Princípio Divino, amor é “a força emocional que o parceiro sujeito dá 
para o parceiro objeto” (PD, 38), e beleza é “a força emocional que o parceiro objeto 
retorna para o parceiro sujeito” (PD, 38). Nos casos onde o objeto é um mineral ou uma 
planta, o que vem a partir do objeto é uma força material, mas o sujeito (ser humano) ainda 
pode recebê-la como um estímulo emocional. Entretanto, há casos onde, embora o objeto 
dê estímulo (força) para o sujeito, o sujeito não recebe isto emocionalmente. Nesses casos, 
o estímulo não pode se tonar um estímulo emocional. Portanto, a questão é se o sujeito 
recebe o estímulo vindo do objeto de forma emocional ou não. Se o sujeito recebe o 
estímulo emocionalmente, então esse estímulo se torna um estímulo emocional. 
                                                 
127 Complementaridade, onde se sente alegria ao encontrar no parceiro objeto o aspecto ausente no sujeito, se aplica não 
somente ao Hyungsang, mas também ao Sungsang. Por exemplo, há o caso no qual alguém que tem uma mente delicada 
gosta de alguém que tem uma mente ousada, e também há o caso no qual alguém que tem um caráter apressado e áspero 
gosta de alguém que tem um caráter calmo e tranquilo. 
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Portanto, beleza pode ser definida como “a força emocional, ou o estímulo emocional que o 
objeto dá ao sujeito.” Sendo que beleza é um dos valores primários ― juntamente com 
verdade e bem ― beleza pode ser expressa também de outra forma, ou seja, como “o valor 
de um objeto que pode ser sentido como um estímulo emocional.” 
 
Descrevemos a força emocional que o sujeito dá para o objeto como amor, e a força 
emocional que o objeto retorna para o sujeito como beleza. Entretanto, na realidade, no 
caso dos seres humanos, tanto sujeito como objeto dá e recebe mutuamente amor e beleza. 
Em outras palavras, o objeto também dá amor para o sujeito, e o sujeito também dá beleza 
para o objeto. A razão é que, “quando o parceiro sujeito e o parceiro objeto se tornam 
completamente unidos em harmonia, amor é encontrado na beleza e beleza é encontrada no 
amor” (PD, 38). Quando uma força emocional é enviada seja do sujeito para o objeto ou do 
objeto para o sujeito, ela é enviada como amor, e é recebida como um estímulo emocional, 
em outras palavras, como beleza. 
 
Na discussão acima, chegamos a uma definição de beleza como entendida no Pensamento 
de Unificação. No passado, beleza era definida pelos filósofos de várias formas. Platão, por 
exemplo, explicou a essência da beleza em termos da própria beleza, ou seja, a Ideia de 
beleza existente em um objeto. Referente à beleza, ele disse, “Beleza é prazer auditivo e 
visual.” 128 Kant explicou beleza como a “intencionalidade subjetiva de um objeto,” ou a 
“forma de intencionalidade de um objeto.” 129 O que ele quis dizer é: Um objeto na 
natureza não tem nenhum propósito intencional. Contudo, se um ser humano considera de 
forma subjetiva como tendo intencionalidade e recebe um sentimento agradável dele, então 
aquilo que dá esse sentimento agradável para o ser humano é beleza. 
 
Determinação da Beleza 
 
Como beleza é determinada? Sobre este ponto, o Princípio Divino explica como segue: 
 

O valor pretendido de uma entidade em sua criação não é fixo como um atributo 
inerente. Ao invés, ele é estabelecido através do relacionamento mútuo entre o 
propósito da entidade de acordo com o ideal de criação de Deus, e o desejo original 
das pessoas de valorizá-la e fazer surgir seu verdadeiro valor... Considere uma rosa; 
como sua beleza original é determinada? Ela é determinada quando o propósito para o 
qual Deus criou a flor e o desejo humano divinamente concedido de apreciar e fazer 
surgir sua beleza são realizados em conjunto. Dito de outra forma, uma pessoa ideal 
sente a plenitude da alegria quando seu desejo de buscar beleza é satisfeito pelo 
estímulo emocional que a flor dá a ele. Nesse momento, a flor manifesta sua beleza 
original (PD, 36-37). 

 
Beleza, então, não é algo que existe objetivamente, mas é algo que vem a ser determinado 
através de uma ação dar e receber entre o sujeito, que tem o desejo de buscar valor, e o 
objeto. Em outras palavras, beleza é determinada quando o sujeito, se engajando em ação 
dar e receber, julga de forma emocional e subjetiva o estímulo emocional que vem a partir 
do objeto como beleza. 

                                                 
128 Platão, Early Socratic Dialogues (New York: Penguin Books, 1987), 256. 
129 Immanuel Kant, The Critique of Judgment, trad. J. H. Bernard (New York: Prometheus Books, 2000), 69. 
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Elementos da Beleza 
 
Beleza não é algo que “existe” objetivamente, mas é algo que “é sentido.” Algum elemento 
existente no objeto dá ao sujeito um estímulo emocional que é sentido pelo sujeito como 
beleza. Então, qual é este elemento que estimula o sujeito de forma emocional, em outras 
palavras, qual é este elemento de beleza? É a combinação do propósito para o qual o objeto 
foi criado (o propósito de criação) e a harmonia dos elementos físicos no objeto. Isto quer 
dizer, quando os elementos físicos, tais como linhas, formas, cores e padrões espaciais nas 
pinturas, sons altos e baixos, sons longos e curtos na música, estão bem harmonizados 
centrando no propósito de criação, e eles dão ao sujeito um estímulo emocional, o sujeito 
reconhece e sente isto de forma subjetiva como beleza. Quando beleza é reconhecida dessa 
forma pelo sujeito, esta se torna beleza real. 
 
Harmonia se refere tanto a harmonia espacial quanto a harmonia temporal. Harmonia 
espacial se refere à harmonia no arranjo espacial, e harmonia temporal se refere à harmonia 
que é produzida através da passagem do tempo. Formas de arte expressando harmonia 
espacial incluem pintura, arquitetura, escultura, artesanato, e assim por diante, e podem ser 
chamadas artes espaciais. Formas de arte manifestando harmonia temporal incluem 
literatura, música, e assim por diante, e podem ser chamadas artes temporais. Há outras 
formas de arte incluindo teatro, dança e etc., as quais manifestam tanto harmonia espacial 
quanto temporal, e estas podem ser chamadas artes espaço-temporal ou artes abrangentes. 
Em qualquer caso, é a expressão da harmonia que dá surgimento a um sentimento de 
beleza. Aristóteles disse em sua Metafísica, “As formas principais de beleza são ordem, 
simetria e definição.” 130 Read disse, “A obra de arte tem um ponto imaginário de 
referência (análogo a um centro de gravidade) e ao redor deste ponto as linhas, formas e 
massas são distribuídas de tal forma que repousam em perfeito equilíbrio. O objetivo 
estrutural de todos estes modos é harmonia, e harmonia é a satisfação de nosso senso de 
beleza.” 131 Ambos concordam que o elemento da beleza existe em harmonia. 
 
III. Propósitos Duais da Atividade Artística: Criação e Apreciação 
 
Atividades artísticas consistem de dois aspectos, ou seja, criação e apreciação. Estes dois 
aspectos não são atividades separadas; ao invés, eles são os dois aspectos de uma atividade 
unida. Isto significa que enquanto alguém se engaja em criação, alguém se engaja em 
apreciação ao mesmo tempo, e enquanto alguém se engaja em apreciação, alguém adiciona 
criativamente à obra de arte sua própria perspectiva subjetiva (chamada “ação subjetiva,” a 
qual será explicada abaixo). Em resumo, criação e apreciação estão relacionadas de forma 
inseparável. 
 
Porque criação e apreciação estão tão intimamente relacionadas? Quais são estes dois 
aspectos necessários para a arte? A partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, 
criação e apreciação são atividades práticas conduzidas a fim de cumprir os desejos duais 
para realizar valor e buscar valor.  

                                                 
130 Albert Hofstadter and Richard Kuhns, ed., Philosophies of Art and Beauty (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1964), 96. 
131 H. Read, The Meaning of Art, 35. 
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Especificamente, criação é executada para que alguém possa cumprir o desejo de realizar 
valor, e apreciação é executada para que alguém possa cumprir o desejo de buscar valor. 
Então, para qual propósito os seres humanos têm estes dois desejos? Os seres humanos 
receberam o desejo de realizar valor a fim de cumprir o propósito para o todo, e receberam 
o desejo de buscar valor a fim de cumprir o propósito para o indivíduo. Em outras palavras, 
Deus deu aos seres humanos tais desejos como uma força motriz ou força impulsiva, para 
que eles possam agir para cumprir o propósito de criação. 
 
O propósito para o todo, mesmo quando não está latente na consciência, sempre está latente 
no subconsciente de um ser humano. Ao mesmo tempo, existe no subconsciente humano o 
desejo necessário para cumprir o propósito para o todo. Por esta razão, todos, de forma 
consciente ou inconsciente, se esforçam para viver uma vida de verdade, fazer boas ações, e 
criar beleza, servir a humanidade, e agradar a Deus. Desta forma, criação na arte é baseada 
no desejo de realizar valor, ou seja, o desejo para cumprir o propósito para o todo. Além 
disso, os seres humanos vivem também para seu próprio benefício. Isto significa que todos 
buscam obter alegria ao encontrar valor em um objeto baseado em seu desejo de buscar 
valor. A apreciação de arte é baseada neste desejo. Assim, a apreciação de arte é uma busca 
de cumprir o propósito para o indivíduo. 
 
O propósito para o todo e o propósito para o indivíduo vêm a partir do propósito de criação 
de Deus. Deus criou os seres humanos a fim de obter alegria; este é o propósito de criação a 
partir do ponto de vista de Deus. Entretanto, a partir do ponto de vista dos seres humanos, é 
seu propósito de ser criado, o qual é agradar Deus e o todo, e encontrar alegria por eles 
mesmos: o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. 
 
Desta forma, criação na arte é a atividade na qual um artista, na posição de objeto, 
manifesta valor (beleza) para o sujeito, ou seja, Deus e a humanidade, enquanto apreciação 
é a atividade na qual um apreciador, na posição de sujeito, encontra e desfruta valor 
(beleza) em um objeto, ou seja, uma obra de arte. Ambas as ações são definitivamente 
derivadas do propósito de criação de Deus. Entretanto, atualmente, é frequente o caso que 
artistas têm se desviado da adequada posição original e caíram em uma arte autocentrada. 
Isto se tornou uma situação deplorável. Se o verdadeiro significado de criação e apreciação 
se torna claro, artistas virão a ver suas atividades com mais de um senso de propósito, e 
perseguirão atividades artísticas como pretendido no ideal original. 
 
IV. Requisitos para Criação Artística 
 
A fim de entender atividade criativa em arte, é necessário esclarecer os requisitos para 
criação artística. Na criação, há determinados requisitos para o sujeito (artista) como 
também requisitos para o objeto (obra de arte). Além disso, técnicas, materiais e estilos de 
criação são importantes requisitos na criação. Cada um destes pontos serão discutidos 
abaixo. 
 
A. Requisitos para o Sujeito na Criação Artística 
 
Requisitos para o sujeito na criação artística se refere ao motivo, tema, concepção, 
consciência objeto, individualidade, e assim por diante. 
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Motivo, Tema e Concepção 
 
Ao criar uma obra de arte, primeiro deve haver um motivo, uma motivação para a criação, e 
baseado nesse motivo, um propósito para criar uma obra específica é estabelecido. A 
seguir, o tema e a concepção são estabelecidos. O tema se refere ao conteúdo central a ser 
desenvolvido na obra, e a concepção é o plano concreto para o conteúdo e a forma de uma 
obra de arte que deve ser criada baseada no tema. 
 
Por exemplo, suponha que um pintor, ao ver uma paisagem do outono, é movido 
emocionalmente por sua beleza e decide pintá-la. A emoção que surgiu se torna o motivo, e 
o propósito é estabelecido como a criação de uma pintura de uma cena de outono. Baseado 
nesse propósito, um tema é estabelecido.  
 
Se, por exemplo, há especialmente fortes sentimentos evocados por carvalhos silvestres, o 
artista pode decidir expressar o motivo centrando nos carvalhos silvestres, e um tema tal 
como “Carvalhos Silvestres no Outono” pode ser escolhido. Uma vez que um tema é 
decidido, o artista forma uma concepção concreta de como montanhas, árvores, rios, céu, 
nuvens, etc., serão organizados, quais cores serão utilizadas, e assim por diante. 
 
A criação do universo por Deus pode ser descrita de uma forma semelhante. Primeiro de 
tudo, um motivo serviu como a motivação para a criação. Este motivo tem a ver com Seu 
Coração, ou seja, Seu impulso emocional de “ser alegre através do amor.” A seguir, Deus 
estabeleceu o propósito de criação, isto é, o propósito de criar parceiros objeto de amor se 
assemelhando a Ele. Baseado nesse propósito, o tema foi determinado: os seres humanos, 
“Adão e Eva.” Então, uma concepção concreta dos seres humanos e todas as coisas, ou 
seja, Logos, foi estabelecida. Assim é como podemos explicar a criação do universo por 
Deus. 
 
Na ação criativa de Deus, Seu Sungsang Interno (intelecto, emoção e vontade) e 
Hyungsang Interno (ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos) dentro do Sungsang de 
Deus, se engajaram em ação dar e receber, centrando no Coração (propósito), e a 
concepção (Logos) foi formada. A formação desta base de quatro posições pode ser 
aplicada diretamente na criação artística.  
 
Para explicar, o artista estabelece um tema, centrando em um motivo (propósito), e faz uma 
concepção através da ação dar e receber entre Sungsang interno e Hyungsang interno na 
direção de realizar o tema. Isto corresponde à formação da base de quatro posições interna 
no processo de criação por Deus (ver fig. 7.1). 
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Fig. 7.1. Formação da Base de Quatro Posições Interna na Atividade Artística 
 
Vamos considerar o exemplo de O Pensador, de Auguste Rodin (1840-1917), que é a 
estátua de um poeta sentado no centro do nível mais alto do Portão do Inferno, e foi 
concebido na base da primeira parte da Divina Comédia de Dante, “Inferno.” A estátua 
retrata um poeta empenhado em meditação enquanto observa as pessoas no inferno, que 
estão gritando de medo, ansiedade e dor. O motivo de Rodin ao criar O Pensador pode ter 
sido a profunda emoção que ele sentiu ao ler a Divina Comédia de Dante, compreendendo 
que cada um deve viver uma vida de bondade a fim de evitar sofrer no inferno. Seu tema 
foi O Pensador, e a figura de um homem sentado, empenhado em meditação, foi sua 
concepção. 
 
Há outra estátua bem conhecida cujo tema é o mesmo como a obra de Rodin: a estátua do 
pensamento Maitreya-Bodhisattva da dinastia Shilla na Coreia. Entretanto, ela é bastante 
diferente da obra de Rodin. A estátua do pensamento Maitreya-Bodhisattva tem como seu 
tema o coração das pessoas esperando pelo Maitreya, que era dito ter sido o discípulo mais 
excelente de Buda e que deve vir novamente a fim de salvar toda a humanidade. 
 
A estátua tem um sorriso cheio de autoconfiança em sua capacidade para salvar a 
humanidade. A estátua de Rodin demonstra um forte aspecto intelectual, enquanto a estátua 
do Maitreya está centrada em emoções purificadas, e como resultado, se manifesta como 
uma estátua muito nobre e sagrada. A diferença entre estas estátuas, as quais têm o mesmo 
tema, deriva das diferenças no motivo e na concepção. 
 
Consciência Objeto 
 
Criação é uma atividade na qual um artista, na posição de objeto, dá alegria ao sujeito, ou 
seja, Deus e o todo (humanidade, nação, tribo, etc.), manifestando o valor da beleza. Para 
fazer isso de forma adequada, o artista primeiramente deve estabelecer um senso de 
consciência objeto. A atitude de querer dar alegria a Deus, o sujeito mais elevado, e 
manifestar a glória de Deus, é a culminação da consciência objeto. O conteúdo dessa 
consciência objeto será discutido agora. 
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Primeiro, um artista deve ter a atitude de querer confortar Deus, que esteve sofrendo com 
tristeza por toda a história humana. Deus criou os seres humanos e o universo para obter 
alegria, e até mesmo dotou os seres humanos com criatividade. Portanto, o propósito 
original da vida humana era, acima de tudo, dar alegria a Deus. Deste modo, toda atividade 
criativa humana deveria primeiramente ser conduzida a fim de agradar Deus. Entretanto, os 
seres humanos se separaram de Deus e perderam a consciência de querer dar alegria para 
Deus. Essa tem sido a tristeza de Deus, mesmo até agora. Portanto, um artista deveria, 
acima de tudo, buscar confortar Deus por Sua tristeza histórica. 
 
Segundo, um artista deveria ter a atitude de querer confortar os muitos sábios e pessoas 
justas, especialmente Jesus, que trilhou o caminho de restauração com Deus. Confortá-los 
leva a dar conforto também para Deus, que compartilhou dor e tristeza com eles. 
 
Terceiro, um artista deveria ter a atitude de querer expressar as ações das pessoas justas do 
passado e do presente. Ou seja, o artista deveria ter a atitude de cooperar com a providência 
de Deus retratando as ações daquelas pessoas que foram, e ainda são, perseguidas pelas 
pessoas do mundo pecaminoso. 
 
Quarto, um artista deveria anunciar a vinda do mundo ideal. Portanto, um artista deveria 
criar obras de arte que expressem esperança e confiança pelo futuro. Através de tais obras, 
a glória de Deus pode ser manifestada. 
 
Quinto, um artista deveria ter a atitude de louvar Deus, o Criador, expressando a beleza e o 
mistério da natureza. Deus criou a natureza para a alegria da humanidade. Entretanto, 
devido à queda, as pessoas vieram a obter menos alegria a partir da beleza da natureza. 
 
Portanto, enquanto tem um sentimento de apreciação pela natureza, a qual é a manifestação 
dos atributos de Deus, o artista deveria descobrir a profunda e misteriosa beleza da 
natureza, louvar o mistério da criação de Deus, e dar alegria para os outros. 
 
Artistas que têm essa consciência objeto e investem toda a sua energia em sua obra criativa, 
podem receber bênçãos de Deus e assistência do mundo espiritual. Esta é a forma na qual 
obras de arte verdadeiramente grandes podem ser produzidas. Tais obras podem ser 
consideradas como sendo o resultado de um esforço de cooperação criativa entre Deus e o 
artista. 
 
Entre os artistas do período da Renascença houve muitos que criaram suas obras de arte 
com uma consciência objeto como esta. Por exemplo, Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Raffaello (1483-1520) e Michelangelo (1475-1564) eram tais artistas. Beethoven (1770-
1827), que aperfeiçoou a música, compôs músicas com essa consciência objeto.132 Este é o 
motivo pelo qual as obras destes artistas se tornaram obras-primas imortais. 
 

                                                 
132 Romain Rolland escreveu: Beethoven disse, “Não há nada mais refinado do que se aproximar do Divino e derramar 
seus raios sobre a raça humana.” Beethoven, trad. B. Constance Hull (New York: Books for Libraries Press, 1969), 101. 
Romain Rolland também disse em uma palestra celebrando Beethoven, “Seu [de Beethoven] pensamento de colocar sua 
arte para uso dos outros era constantemente repetido em suas cartas…. Ele definiu apenas dois objetivos em sua vida. 
Estes eram sua dedicação à arte sacra e a intenção de uma conduta para fazer os outros felizes.” Life of Beethoven (versão 
japonesa) (Tokyo: Iwanami-shoten, 1965), 159. 
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Individualidade 
 
Cada pessoa é um ser com individualidade, criada à semelhança a uma das Imagens 
Individuais de Deus. Deste modo, na criação artística, a individualidade do artista é 
expressa em uma obra de arte porque a criação artística é uma expressão da individualidade 
do artista, a qual é uma imagem individual de origem divina. O artista dá alegria a Deus e a 
outros manifestando sua individualidade. De fato, em grandes obras-primas a 
individualidade do artista está plenamente manifestada. Este é o motivo pelo qual o nome 
do artista está geralmente ligado com a obra de arte (por exemplo, a Sexta Sinfonia de 
Beethoven e a Sinfonia “Inacabada” de Schubert). 
 
B. Requisitos para o Objeto na Criação Artística 
 
A obra de arte, como um objeto de criação artística, deve refletir as condições Sungsang do 
artista, tal como motivo (propósito), tema, e concepção (plano). Para esse propósito, o 
artista deve utilizar materiais que são mais apropriados para manifestar estas condições 
Sungsang. Além disso, esses elementos físicos (componentes) devem ser arranjados de tal 
forma que expressem completa harmonia. Estas são as condições Hyungsang. 
 
Como anteriormente mencionado, muitos artistas e esteticistas dizem que os elementos 
físicos (componentes) devem estar bem harmonizados em uma obra de arte. Harmonia dos 
elementos físicos se refere a coisas como o ritmo das linhas, a harmonia das formas, dos 
espaços, da luz e sombra, de cor, de tom, da textura da pintura, dos segmentos em uma 
linha, de movimentos na dança, e assim por diante. 
 
Para a harmonia dos segmentos em uma linha, considera-se a chamada “seção áurea,” que 
tem sido conhecida desde tempos antigos. A seção áurea é alcançada pelo corte de uma 
linha de tal forma que a proporção do segmento mais curto para o segmento mais longo é 
igual à proporção do segmento mais longo até a extensão total da linha. Isto é alcançado 
dividindo-se o segmento total em proporções de aproximadamente 5 a 8. Quando esta 
proporção é empregada, o resultado final é sentido como estável em forma e beleza. Por 
exemplo, em uma pintura, se o relacionamento entre o espaço acima e abaixo do horizonte 
ou o relacionamento entre o primeiro plano e o plano de fundo é feito de acordo com esta 
proporção, harmonia pode ser obtida. Esta seção áurea também tem sido aplicada às 
pirâmides e às catedrais Góticas. 
 
V. Técnica, Materiais e Estilo na Criação Artística 
 
Técnica e Materiais 
 
A estrutura de dois estágios na Imagem Original se refere à estrutura de dois estágios na 
qual, primeiramente, o Sungsang Interno e o Hyungsang Interno se engajam em ação dar e 
receber, centrando no propósito, para formar o Logos, e a seguir, o Logos e o Hyungsang se 
engajam em ação dar e receber, centrando no propósito, para formar um ser criado. Todas 
as atividades criativas humanas são executadas através deste mesmo processo. Por 
exemplo, atividades tais como manufatura, agricultura, pesquisa acadêmica e pesquisa 
industrial, são realizadas de acordo com esta estrutura de dois estágios de criação. 
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Isto também é verdadeiro na criação de obras artísticas. Já explicamos a formação da base 
de quatro posições interna em termos dos requisitos para o sujeito. Para repetir, centrando 
no motivo (propósito), o Sungsang interno (intelecto, emoção e vontade) e o Hyungsang 
interno (tema) se engajam na ação dar e receber e produzem uma concepção (plano). Esta é 
a formação da base de quatro posições interna. A seguir, baseado nesta concepção (plano) 
que foi formada através da base de quatro posições interna, o artista traz à existência uma 
obra de arte, utilizando materiais. Em outras palavras, a base de quatro posições externa é 
formada através da ação dar e receber, centrando no motivo (propósito), entre o Sungsang 
(concepção) e o Hyungsang (materiais). Na formação da base de quatro posições externa, a 
criação real de uma obra de arte, técnicas especiais ou habilidades são geralmente exigidas. 
 

 
 

Fig. 7.2. Estrutura de Dois Estágios da Criação Artística 
 
A seguir, explicarei sobre os materiais necessários na criação de uma obra de arte. Os 
materiais requeridos consistem dos materiais Sungsang (i.e., o objeto de expressão) e os 
materiais Hyungsang (i.e., os meios de expressão). Os materiais Sungsang são chamados o 
“argumento.” Ao escrever, ações e eventos, sejam eles reais ou fictícios, são o argumento. 
Na pintura, as pessoas, cenários, e outras imagens são o argumento. Assim, o argumento 
significa o conteúdo do tema. 
 
Os materiais Hyungsang (i.e., materiais físicos) são chamados o “meio.” Em uma escultura, 
tais materiais como cinzéis, mármore, madeira e bronze são necessários. Na pintura, tinta, 
telas e assim por diante, são necessários. Ao produzir uma obra de arte, o artista determina 
a qualidade e quantidade exigidas destes materiais físicos, e então os utiliza em ações 
criativas. 
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Desta forma, o artista primeiramente produz uma concepção (plano), e então completa a 
obra utilizando materiais específicos. Este processo é chamado a estrutura de dois estágios 
de criação artística, 133 a qual está ilustrada na fig. 7.2. 
 
Vários, Estilos, e as Escolas de Criação Artística 
 
O estilo de criação artística se refere ao método através do qual uma pessoa manifesta a 
expressão artística, que é a forma particular na qual a estrutura de dois estágios de criação 
artística é realmente formada. De importância particular aqui é a maneira na qual a base de 
quatro posições interna é formada, isto é, o estilo de concepção. A base de quatro posições 
interna é formada através da ação dar e receber entre o Sungsang interno (intelecto, emoção 
e vontade) e Hyungsang interno (tema), centrando no motivo (propósito). 
 
Portanto, quando há diferenças no motivo, estas serão refletidas como diferenças na obra 
acabada também. Mesmo com o mesmo motivo, com diferenças no Sungsang interno, as 
obras serão diferentes. Além disso, com diferenças no Hyungsang interno, as obras também 
serão diferentes. No exemplo das variações ou diferenças em qualquer dos elementos em 
qualquer das três posições na base de quatro posições interna, os resultados (concepções) 
serão diferentes, e as obras, também serão diferentes. Esta é a origem dos vários estilos de 
criação artística. Baseado nestes vários estilos, diferentes escolas de arte apareceram na 
história. Algumas das escolas de arte na história estão descritas a seguir: 
 

(1) Idealismo: Idealismo é um estilo que busca expressar a beleza ideal pela idealização 
dos seres humanos e do mundo. Muitos dos artistas da Renascença no século XVI 
eram idealistas. Raphael é um pintor representante desta escola. 

(2) Classicismo: Classicismo se refere à tendência artística nos séculos XVII e XVIII de 
seguir os exemplos das formas de expressão da arte Greco-Romana. Ela atribui 
primariamente importância para a forma, buscando alcançar unidade e equilíbrio. 
Uma obra literária representativa é Fausto de Johann W. von Goethe (1749-1832). 
Entre os pintores, podemos mencionar Jacques L. David (1748-1825) e Jean A. D. 
Ingres (1780-1867). 

(3) Romanticismo: Como uma reação à ênfase do classicismo na forma, o romanticismo 
(séculos XVIII e XIX) buscou dar expressão para as paixões. Entre os 
romanticistas, podemos mencionar o escritor Victor Hugo (1802-85), o poeta Lord 
Byron (1788-1824), e o pintor Eugene Delacroix (1798-1863).  

(4) Realismo/Naturalismo: Realismo é uma tendência para retratar a realidade como ela 
é. Este estilo emergiu como uma reação contra o romanticismo, durante o período 
desde meados do século XIX. Representantes desta escola são pintores tais como 
Jean B. C. Corot (1796-1875), Jean F. Millet (1814-75), e Gustave Courbet (1819-
77), e o escritor Gustave Flaubert (1821-80). O estilo do realismo desenvolveu uma 
tendência na direção do positivismo e cientificismo que levaram ao naturalismo. 

                                                 
133 Geralmente, em estética o processo de criação está dividido nos seguintes quatro estágios: (1) Sentimento cirativo: o 
estao de fermentação de sentimentos vagos; (2) Concepção: o estágio onde um plano de uma obra de arte surge; (3) 
Refinamento interno: o estágio onde um plano claro é desenvolvido; (4) Perfeição externa, acabamento: o estágio onde 
uma obra de arte é concretamente produzida com materiais e técnicas específicas. A Encyclopedia of Aesthetics (em 
japonês), ed. Toshio Takeuchi (Tokyo: Iwanami-shoten, 1965), 159. Olhando a partir do ponto de vista do Pensamento de 
Unificação, (1), (2), e (3) correspondem à formação da base de quatro posições interna, e (4), à formação da base de 
quatro posições externa. 
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Um escritor representante da escola do naturalismo é Emile Zola (1841-1920). Na 
área das artes plásticas, não havia nenhuma distinção entre realismo e naturalismo. 

(5) Simbolismo: O Simbolismo surgiu a partir do final do século XIX ao início do 
século XX como uma reação contra o realismo/naturalismo. Como uma escola de 
literatura, ela buscava expressar sentimentos com símbolos, abandonando as 
tradições e formas do passado. Um representante desta escola é o poeta Arthur 
Rimbaud (1854-91). 

(6) Impressionismo: A escola do impressionismo considerava a imagem captada em um 
único instante como sendo a verdadeira imagem das coisas, e buscava expressar 
impressões individuais e momentâneas de formas e cores. Este movimento nasceu e 
se desenvolveu na França no final do século XIX. Eduard Manet (1832-83), Claude 
Monet (1834-1917), Pierre A. Renoir (1841-1919) e Edgar Degas (1834-1917) são 
pintores representantes desta escola. 

(7) Expressionismo: Ao contrário do impressionismo, que mostrava impressões vindas 
de fora, o expressionismo buscava expressar sentimentos humanos internos. Esta 
escola surgiu como uma reação contra o impressionismo no início do século XX. 
Os pintores Vasily Kandinsky (1866-1944) e Franz Marc (1880-1916) e o escritor 
Franz Werfel (1890-1945) são artistas representantes desta escola. 

(8) Cubismo: Cubismo, uma movimento de belas artes do início do século XX, buscava 
desmontar objetos em formas simples e então torná-los semelhantes de acordo com 
a subjetividade do artista. Um pintor representante desta escola é Pablo Picasso 
(1881-1973). 

(9) Unificacionismo: Finalmente, como podemos caracterizar o estilo da Teoria da Arte 
da Unificação? É um estilo no qual idealismo e realismo estão unidos, centrando no 
propósito de criação. Como tal, é chamado Unificacionismo (ver fig. 7.3). 

 

 
 

Fig. 7.3. Estilo Artístico do Unificacionismo 
 
Sendo que o Unificacionismo busca realizar o Reino do Céu na terra, ele considera 
realidade como importante. Deste modo, o este estilo tem um senso pronunciado de 
realismo. Entretanto, ao mesmo tempo, se esforça, mesmo vivendo no mundo real, retornar 
para o mundo ideal original. Assim, o estilo da unificação inclui também idealismo. 
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Portanto, a unidade da realidade e o ideal se torna a atitude Unificacionista de criação. Por 
exemplo, o Unificacionismo retrataria a imagem de um ser humano motivado pela 
esperança, buscando superar todas as dificuldades no atual mundo pecaminoso, enquanto 
alimenta o desejo pelo mundo ideal original. Unificacionismo é “Coracionismo,” isto é, 
uma teoria centrada no Coração de Deus. Assim, o Unificacionismo busca expressar amor 
ideal centrado em Deus, o qual também contém naturalmente elementos românticos. 
Entretanto, isto não é como o romanticismo do passado. Quando trata sobre o amor entre 
um homem e uma mulher, ele retratará o amor ideal e realista entre um homem e uma 
mulher centrado no amor de Deus e no amor dos Verdadeiros Pais da humanidade. 
 
Os vários estilos e escolas de arte mencionados acima podem ser divididos, em um sentido 
amplo, em realismo e idealismo, onde realismo é entendido, não no sentido de “um estilo 
que retrata a realidade como ela é,” mas no sentido de “um estilo que é considerado 
atualmente conforme uma moda de um período específico,” e onde idealismo é entendido, 
não no sentido de “um estilo que retrata seres humanos ideais e a realidade ideal,” mas no 
sentido de “um estilo que tenta dar surgimento a algo novo, e está orientado na direção do 
futuro, em contraste com o que poderia estar atualmente na moda em um período 
específico.” Neste sentido mais amplo, cada um dos estilos do passado começou como um 
“idealismo,” mas depois se tornou um “realismo.” Pode ser dito que Unificacionismo como 
um estilo de arte é a “unidade de realismo e idealismo” neste sentido também. 
 
Este estilo do Unificacionismo, que é um estilo padronizado após o ato criativo de Deus 
centrado no Coração e no propósito de criação, é basicamente imutável e eterno, embora 
possa haver algumas diferenças baseadas nas individualidades de diferentes artistas. 
 
VI. Requisitos para a Apreciação Artística 
 
A apreciação de uma obra de arte é uma forma de ação dar e receber; deste modo, na 
apreciação também, há determinados requisitos para o sujeito e para o objeto. Esses 
requisitos serão explicados aqui. Requisitos para o Sujeito na Primeira Apreciação, como 
um requisito Sungsang, um apreciador deve ter um grande interesse na obra de arte. 
Baseado nesse interesse, o apreciador deve assumir a atitude correta com a qual desfrutar a 
beleza na obra, ou seja, a atitude de intuição e contemplação. Em outras palavras, o 
apreciador deve ver a obra de arte com um claro estado de espírito, liberando-se de 
pensamentos mundanos ou impuros. Para fazer isto, é necessário harmonizar a mente 
espiritual e a mente física, de tal forma que a mente espiritual e a mente física estejam no 
relacionamento de sujeito e objeto centrando no Coração. Isto significa que o apreciador 
deve fazer primeiramente uma busca dos valores de verdade, bem e beleza, e em segundo 
lugar uma busca dos valores físicos. 
 
A seguir, o apreciador deve ter alcançado determinado nível de cultura, gosto, filosofia, 
individualidade, e assim por diante. Também é necessário entender tanto quanto possível o 
aspecto Sungsang do artista que criou a obra, ou seja, o motivo (propósito), tema, 
concepção, filosofia, ambiente histórico e social, e assim por diante. Entender uma obra de 
arte é um processo de trazer correspondência entre o Sungsang do artista criador e o 
Sungsang do apreciador da obra de arte.  
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Através deste processo de correspondência, o apreciador pode aumentar sua semelhança 
com a obra de arte. Por exemplo, a fim de apreciar profundamente as obras de Millet, é útil 
entender o ambiente social daquele tempo. Na época da Revolução de Fevereiro de 1847, 
uma pesada atmosfera de reforma socialista tinha descido sobre a França. É dito que Millet 
não gostava dessa atmosfera e era mais atraído pela vida simples do campo. Enquanto 
viveu entre os agricultores, ele foi inspirado a retratar como era seu estilo de vida. 134 Se 
uma pessoa entende o cenário mental de Millet, pode sentir mais profundamente a beleza 
em suas pinturas.  
 
A fim de sentir maior semelhança com a obra de arte, o apreciador simultaneamente se 
engaja em atividade criativa adicional através da “ação subjetiva.” Ação subjetiva significa 
que o apreciador acrescenta seus próprios elementos subjetivos ao objeto (obra de arte), 
adicionando assim novo valor ao valor já criado pelo artista. O apreciador então desfruta de 
valor ainda maior como o valor do objeto.  
 
A ação subjetiva corresponde à noção de “empatia” como definida por Theodore Lipps. 135 
Por exemplo, em uma peça ou um filme, um ator pode romper em lágrimas, e a plateia pode 
então chorar juntamente com o ator, pensando que o ator está realmente se sentindo triste. 
Eles projetam seus próprios sentimentos no ator, julgando o objeto de forma subjetiva. Este 
é um exemplo de ação subjetiva, ou empatia. Através da ação subjetiva, o apreciador se 
torna mais intimamente unido com a obra de arte e obtém a mais profunda alegria. 
 
Além disso, o apreciador sintetiza os vários elementos físicos descobertos através da 
contemplação e combina sua harmonia global unificada com o Sungsang (concepção) do 
artista, contido na obra. Em outras palavras, o apreciador encontra a harmonia do Sungsang 
do artista e o Sungsang da obra. 
 
Finalmente, os requisitos Hyungsang para o apreciador se referem à condição física do 
próprio apreciador. O apreciador deve ter órgãos saudáveis dos sentidos para ver e ouvir, e 
seu cérebro e sistema nervoso devem estar em boas condições. Sendo que um ser humano é 
um ser unido de Sungsang e Hyungsang, uma condição saudável do corpo físico de uma 
pessoa é exigida para a apreciação da beleza, a qual é uma atividade do Sungsang. 
 
Requisitos para o Objeto na Apreciação 
 
Com relação aos requisitos para o objeto (obra de arte), primeiro, os elementos da beleza, 
ou seja, todos os elementos físicos da obra de arte devem estar bem harmonizados, 
centrando no propósito de criação. Segundo, deve haver harmonia entre o Sungsang 
(motivo, propósito, tema, concepção) e o Hyungsang (elementos físicos) da obra de arte. 
 

                                                 
134 Romain Rolland disse que Millet tinha em mente o seguinte: “A missão das artes plásticas é de amor, ao invés de 
ódio. Além disso, mesmo quando artes plásticas descrevem a dor do pobre, ela não deve ter como objetivo estimular o 
ciúme em relação à classe mais rica.” Millet (versão japonesa) (Tokyo: Iwanami-Bunko, 1959), 9. “Era o objetivo 
definitivo da crença e arte de Millet expressar a poesia e beleza da vida humana na dor do trabalho tanto quanto possível” 
(Ibid., 11-12). 
135 Theodore Lipps (1851-1914) chama isto “empatia” (Einfühling) quando o sujeito projeta no objeto os sentimentos 
inspirados pelo objeto, e experimenta esses sentimentos como pertencentes ao próprio objeto. 
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Na apreciação, sendo que uma obra de arte é uma obra concluída aparecendo diante do 
apreciador, aquelas qualidades que a obra de arte já possui não podem ser mudadas pela 
vontade do apreciador. 
 
Contudo, como foi apontado anteriormente, a semelhança do apreciador com a obra de arte 
pode ser aumentada através da ação subjetiva do apreciador. Quando se exibe obras de arte, 
é importante também preparar o ambiente em termos de localização, fundo e iluminação, a 
fim de criar uma atmosfera adequada para a apreciação. 
 
Juízo de Beleza 
 
Baseado no princípio que “valor é determinado através de um relacionamento correlativo (o 
relacionamento de dar e receber) entre sujeito e objeto,” beleza é julgada ou determinada 
através da ação dar e receber entre o apreciador (um sujeito com os requisitos acima 
mencionados para o sujeito) e uma obra de arte (um objeto com os requisitos acima 
mencionados para o objeto). Isto significa que beleza é julgada quando o desejo do 
apreciador de buscar beleza é cumprido pelo estímulo emocional vindo da obra de arte.  
 
O estímulo emocional vindo da obra de arte se refere a estes elementos de beleza dentro da 
obra que estimula a emoção do sujeito. Isto significa que a própria beleza não existe 
objetivamente. Somente quando os elementos de beleza que existem na obra de arte 
estimulam a função emocional do apreciador, e o apreciador julga que eles são belos, então 
eles se manifestam como beleza real. 
 
Vamos considerar por um momento a diferença entre um julgamento estético e um 
julgamento cognitivo. Um julgamento cognitivo é feito através da colação entre o sujeito 
(elementos internos ― protótipos) e o objeto (elementos externos ― senso de conteúdo). 
Um julgamento estético também é feito através da colação entre sujeito e objeto. Qual é a 
diferença entre as duas? 
 
Se, durante a colação, a faculdade do intelecto está mais ativa do que as outras faculdades, 
então este se torna um julgamento cognitivo; mas se a faculdade da emoção está mais ativa, 
então se torna um julgamento estético. Em outras palavras, quando os elementos físicos de 
um objeto são percebidos intelectualmente, este é um julgamento cognitivo, mas quando 
são percebidos emocionalmente, é um julgamento estético.  
 
Entretanto, sendo que as faculdades de intelecto e emoção não podem ser totalmente 
separadas uma da outra, um julgamento estético é sempre acompanhado pela cognição. Por 
exemplo, o julgamento estético que “esta flor é linda” é acompanhado pela cognição que 
“esta é uma flor.” O relacionamento entre um julgamento estético e um julgamento 
cognitivo está ilustrado na fig. 7.4. 
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Fig. 7.4. Julgamento Estético e Julgamento Cognitivo 
 
VII. Unidade na Arte 
 
Há vários pares de aspectos correlativos (elementos) envolvidos nas atividades artísticas, 
incluindo criação e apreciação, conteúdo e forma, universalidade e individualidade, e 
eternidade e temporalidade. Originalmente, estes aspectos correlativos não estavam 
separados, mas unidos. Entretanto, em atividades artísticas até hoje tem havido uma 
tendência de separar estes elementos correlativos, ou de enfatizar somente um elemento ou 
o outro. Assim, a Teoria da Arte da Unificação esclarece a natureza da unidade destes 
aspectos correlativos. 
 
Unidade de Criação e Apreciação 
 
Geralmente pode-se pensar que criação seja uma atividade essencialmente realizada pelo 
artista, enquanto apreciação seja realizada separadamente pelo público em geral. 
Entretanto, na visão do Pensamento de Unificação, ambas são formas da atividade de 
domínio. A fim de exercer domínio sobre algo, os aspectos correlativos de cognição e 
prática são necessários, e a cognição e prática que ocorrem centrando na emoção são 
exatamente as atividades de apreciação e criação na área da arte.  
 
Cognição e prática formam os dois circuitos recíprocos da ação dar e receber entre o sujeito 
(seres humanos) e o objeto (todas as coisas). Assim, não pode haver nenhuma prática sem 
cognição, nem pode haver cognição sem prática. Portanto, no relacionamento entre criação 
e apreciação em arte, não pode haver nenhuma apreciação sem criação, nem pode haver 
criação sem apreciação. 
 
Enquanto se engajam em criação, os artistas apreciam sua própria obra; também, enquanto 
apreciam a obra de arte de outros, apreciadores se engajam em criação. Criação na 
apreciação se refere à forma adicional de criação através da ação subjetiva de uma pessoa, 
como mencionado acima. 
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Unidade de Conteúdo e Forma 
 
Determinadas escolas de arte, tais como o classicismo, atribuem importância à forma, ao 
passo que outras escolas desconsideram a forma e atribuem importância ao conteúdo. 
Entretanto, sendo que conteúdo e forma na arte estão no relacionamento de Sungsang e 
Hyungsang, eles deveriam estar originalmente unidos. Isto quer dizer, o conteúdo Sungsang 
(tal como motivo, tema e concepção) e a forma na qual eles são expressos com materiais 
(Hyungsang) devem estar de acordo um com o outro. Tsutomu Ijima, um esteticista 
japonês, disse de forma adequada, “Forma é de fato a forma do conteúdo, e conteúdo é o 
conteúdo da forma.” 136 Isto significa exatamente que conteúdo e forma devem estar 
unidos. 
 
Unidade de Universalidade e Individualidade 
 
Tal como em todos os seres criados a imagem universal e a imagem individual estão 
unidas, da mesma forma, na arte, universalidade e individualidade estão unidas. 
Primeiramente, há a unidade de universalidade e individualidade dentro dos próprios 
artistas. Os artistas têm suas próprias individualidades únicas, e ao mesmo tempo eles 
pertencem à determinada escola ou têm determinado método de criação em comum com 
sua região específica ou período de tempo. O primeiro é sua individualidade, e o segundo, 
sua universalidade. 
 
Sendo que os artistas têm universalidade e individualidade unidas dentro deles mesmos 
desta forma, suas obras necessariamente passam a manifestar esta mesma unidade de 
universalidade e individualidade. Assim, em uma obra de arte, beleza individual e beleza 
universal são sempre manifestadas de uma maneira unida. 
 
Na cultura também, há unidade entre universalidade e individualidade. Isto quer dizer, 
enquanto a cultura de determinada região possui as características especiais dessa região, 
ela também tem características comuns com a cultura da região maior a qual ela pertence. 
Por exemplo, a estátua de Buda na gruta Sŏkkuram na Coreia é uma obra representativa da 
cultura Shilla. Sabe-se também que esta obra tem os elementos refinados da arte 
internacional de Gandhara, a qual funde a arte grega e a cultura budista. Assim, na estátua 
de Buda da gruta Sŏkkuram, ambos os elementos nacionais (cultura Shilla) e os elementos 
transnacionais (arte de Gandhara) estão unidos, manifestando a unidade de universalidade e 
individualidade. 
 
Neste ponto surge uma questão referente à cultura nacional e a cultura da Unificação. O que 
será das culturas nacionais tradicionais de cada nação quando a cultura da Unificação for 
formada no futuro? A teoria Marxista da arte, que reivindicava que o partidarismo da arte e 
a teoria da superestrutura, negligenciavam as culturas nacionais tradicionais. Mas esse não 
será o caso com o Unificacionismo, o qual busca formar uma cultura unificada enquanto 
preserva culturas nacionais. A cultura da Unificação será formada através de uma 
espiritualidade universal e uma expressão de arte em uma dimensão mais elevada, enquanto 
ao mesmo tempo preserva as essências das diferentes culturas nacionais, cada uma como 
sua própria individualidade. 

                                                 
136 Tsutomu Ijima, Aesthetics (em japonês) (Tokyo: Sobunsha, 1958), 213 



 287

Unidade de Eternidade e Temporalidade 
 
Todo ser é uma união da base de quatro posições mantenedora de identidade (estática) e 
uma base de quatro posições desenvolvedora (dinâmica); portanto, todo ser criado existe 
como um ser unindo imutabilidade e mutabilidade ― assim, como a unidade de eternidade 
e temporalidade. Da mesma forma, em uma obra de arte, os elementos eternos e temporais 
estão unidos. 
 
Por exemplo, o Angelus de Millet retrata uma igreja ao fundo, um agricultor e sua esposa 
em oração, e uma paisagem do campo, o que podemos considerar como a unidade de 
eternidade e temporalidade. A igreja e a imagem das pessoas em oração transcendem as 
eras e são eternas, mas o cenário do campo e as roupas usadas pelo esposo e esposa são 
temporais, únicas para aquele período de tempo específico. 
 
Como outro exemplo, podemos citar as flores arranjadas em um vaso. As próprias flores 
representam algo eterno, que existem desde tempos imemoráveis, mas a forma de arranjar 
as flores e o próprio vaso são características de um determinado período. Deste modo, a 
unidade de eternidade e temporalidade é manifestada. A beleza de uma obra de arte se 
tornará ainda mais impressionante se formos capazes de compreender e apreciar um 
“momento na eternidade,” ou “a eternidade em um momento,” como assim descrito. 
 
VIII. Arte e Ética 
 
Recentemente, a vulgarização da arte tem sido frequentemente discutida, mesmo nos meios 
de comunicação, e o relacionamento entre arte e ética se tornou um problema. Arte é uma 
forma de domínio humano sobre a criação. Domínio sobre a criação, a partir do ponto de 
vista original, destina-se a ser realizado somente por aqueles que tenham alcançado a 
perfeição depois de passar através do processo de crescimento, o qual inclui os três estágios 
de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Perfeição significa a perfeição de amor e a 
perfeição de caráter. Portanto, uma pessoa está destinada primeiramente a se tornar uma 
pessoa amorosa ou uma pessoa ética, e sobre esse fundamento, ter domínio sobre todas as 
coisas. Isto significa que um artista deveria primeiramente ser uma pessoa ética antes de ser 
um artista. 
 
Podemos entender o relacionamento entre ética e arte a partir da perspectiva do 
relacionamento entre amor e beleza. Amor é uma força emocional que o sujeito dá ao 
objeto, e beleza é um estímulo emocional que o sujeito recebe do objeto. Assim, amor e 
beleza estão tão intimamente relacionados que eles parecem como os dois lados de uma 
mesma moeda. Assim, podemos entender que ética que trata com amor, e arte que trata com 
beleza, estão relacionadas de forma inseparável. Quando olhamos para arte e ética desta 
maneira, chegamos à conclusão que verdadeira beleza somente pode ser estabelecida na 
base do amor verdadeiro. 
 
Entretanto, até o presente, esse não tem sido o caso com a maioria dos artistas. Isto é 
porque não houve nenhuma explicação filosófica firme sobre o motivo pelo qual os artistas 
devem ser éticos. Como resultado, embora muitos artistas, especialmente escritores, têm 
tratado sobre o amor como seu tema, na maioria dos casos o amor que eles retrataram era 
apenas o amor sem princípios do mundo decaído. 
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A história está cheia com esses exemplos. Oscar Wilde (1854-1900), que advogava o 
esteticismo (arte para o benefício da arte), foi preso sob a acusação de homosexualidade e 
morreu em desapontamento e pobreza. O poeta romanticista Lord Byron (1788-1824) se 
engajou em atividade criativa enquanto conduzia assuntos licenciosos com muitas 
mulheres, e conduzia uma vida dissipada. As obras desses artistas são pouco mais do que 
expressões de seu amor decaído, ou de sua agonia. 
 
Por outro lado, houve escritores que tentaram expressar o ideal de amor verdadeiro. Leo 
Tolstoy (1828-1910) foi um destes. Enquanto expôs a vida decaída na alta classe da 
sociedade russa de seu tempo, ele expressou amor verdadeiro. Isso quer dizer, enquanto 
empregava o realismo para expressar a realidade, ele empregou o estilo do idealismo, 
perseguindo o ideal. Entretanto, houve muitos poucos artistas, como Tolstoy, que se 
engajaram em atividade criativa enquanto buscavam amor verdadeiro. 
 
IX. Tipos de Beleza 
 
Vamos agora considerar os vários tipos de beleza. Sendo que a estética tradicional tem 
discutido os tipos de beleza, eu gostaria de considerar este tópico a partir da perspectiva do 
Pensamento de Unificação. 
 
A. Tipos de Amor e Beleza a partir da Perspectiva do Pensamento 
de Unificação 
 
Beleza é determinada quando um sujeito e um objeto se engajam em ação dar e receber 
centrando no propósito. Deste modo, a beleza varia dependendo do observador (sujeito), e 
também dependendo do tipo do objeto (uma obra de arte, uma coisa natural). Deste modo, 
há com certeza uma infinita diversidade na beleza; entretanto, os vários tipos de beleza 
podem ser categorizados pelo agrupamento de tipos semelhantes de beleza. Por isso, alguns 
estudiosos têm tentado apresentar o que eles consideram como os tipos básicos de beleza e 
caracterizar as qualidades especiais de cada tipo. 
 
A partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, como já mencionado, amor e 
beleza são inseparáveis, e beleza não pode existir apartada do amor. Quanto mais os pais 
amam seus filhos, mais belos os filhos parecem. Assim, enquanto o amor aumenta em 
quantidade, a beleza também é sentida aumentando em quantidade. Isto é porque amor e 
beleza formam um circuito recíproco na ação dar e receber entre parceiros sujeito e objeto. 
Isto quer dizer, o doador dá amor, e o recebedor o recebe como beleza. Desta forma amor e 
beleza são dois lados de uma mesma moeda. Deste modo, ao pensar sobre os tipos de 
beleza, a primeira coisa a fazer é considerar os vários tipos de amor. 
 
O amor de Deus é manifestado na família como três formas divisionais de amor dos pais, 
amor de esposo e esposa, e amor de filhos (Se amor de irmãos e irmãs que está incluído no 
amor de filhos é tratado separadamente, há então quatro formas divisionais de amor). Estas 
três formas divisionais de amor são os padrões básicos de amor, os quais ainda podem ser 
divididos em (1) amor paterno, (2) amor materno, (3) amor de esposo, (4) amor de esposa, 
(5) amor do filho, e (6) amor da filha. 
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Assim, os três tipos básicos divisionais de amor ainda são divididos em pares de amor 
unilateral de ambos os sexos. Estes seis tipos de amor unilateral podem ainda ser divididos 
em tipos mais sutilmente detalhados de amor, manifestando tipos mais diversos de amor. 
Por exemplo, o amor paterno tem as qualidades de rigidez, magnanimidade, amplitude, 
solenidade, profundidade, consciência, e assim por diante. Deste modo, o amor paterno é 
manifestado nas formas de amor rígido, amor magnânimo, amor amplo, amor solene, amor 
profundo, amor ciente, e assim por diante. Por outro lado, o amor materno é suave e 
pacífico, e é manifestado como amor gracioso e amor nobre, amor caloroso, amor delicado, 
amor gentil, amor apaixonado, e assim por diante. 
 
A seguir é o amor conjugal. Amor de um esposo é um amor masculino, e assim ele é 
manifestado com a esposa como amor ativo, amor ousado, amor corajoso, amor resoluto, e 
assim por diante. Amor de uma esposa é um amor feminino, e aparece com seu esposo 
como amor passivo, amor solidário, amor obediente, amor reservado, e assim por diante. 
 
Amor de filhos aparece por seus pais como amor filial, amor obediente, amor dependente, 
amor bonito, amor cômico, e assim por diante. Além disso, há o amor de um irmão mais 
velho por seus irmãos e irmãs mais jovens, o amor de uma irmã mais velha por seus irmãos 
e irmãs mais jovens, o amor de um irmão mais jovem por seus irmãos e irmãs mais velhos, 
e o amor de uma irmã mais jovem por seus irmãos e irmãs mais velhos ― todos estes 
vários modos do amor estão incluídos no conceito do amor de filhos. Assim, as três formas 
básicas de amor estão divididas em pares unilaterais de amor, e assim diversificados, 
aparecendo como inúmeras “cores” de amor. 
 
Em correspondência com estes vários tipos de amor, os diferentes tipos de beleza são 
manifestados. Primeiro, correspondendo com as três formas básicas de amor, três formas 
básicas de beleza são estabelecidas, ou seja, beleza paternal, beleza conjugal e beleza filial. 
Estas ainda podem ser diversificadas como formas unilaterais de beleza: (1) beleza paterna, 
(2) beleza materna, (3) beleza do esposo, (4) beleza da esposa, (5) beleza do filho, e (6) 
beleza da filha. Estas ainda podem ser subdividas nas belezas das diversas características 
que acompanham. Estas são as seguintes: 
 
Beleza Paterna: beleza rígida, beleza magnânima, beleza ampla, beleza solene, beleza 
profunda, beleza ciente, etc. 
Beleza Materna: beleza graciosa, beleza nobre, beleza calorosa, beleza delicada, beleza 
gentil, beleza apaixonada, etc. 
Beleza do Esposo: beleza masculina, beleza ativa, beleza ousada, beleza corajosa, beleza 
resoluta, beleza confiante, beleza prudente, etc. 
Beleza da Esposa: beleza feminina, beleza passiva, beleza solidária, beleza obediente, 
beleza calma, beleza terna, beleza alegre, beleza reservada, etc. 
Beleza do Filho: beleza filial, beleza obediente, beleza dependente, beleza jovial, beleza 
cômica, beleza bonita, e todas as demais características do menino, etc. 
Beleza da Filha: beleza filial, beleza obediente, beleza dependente, beleza jovial, beleza 
cômica, beleza bonita, e todas as demais características da menina, etc. 
 
O amor que um pai dá para seus filhos não é sempre suave e caloroso. Quando seus filhos 
fazem algo errado, ele pode repreendê-los severamente. Nessas ocasiões, os filhos podem 
se sentir mal, mas mais tarde eles se sentirão gratos. 
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Não apenas amor caloroso primaveril, mas também amor rígido como inverno, é uma 
forma de amor. Esse amor rígido pode ser sentido pelos filhos como beleza, o que pode ser 
chamado um tipo rígido de beleza. Suponha que um filho tenha feito um erro e volta para 
casa esperando seriamente ser repreendido de forma severa por seu pai. Então, suponha que 
o pai de forma inesperada perdoa o filho dizendo, “Está tudo bem.” Esse filho sentiria uma 
beleza ampla como um oceano de seu pai, nessa ocasião. Este é um tipo de beleza 
magnânima. Assim, quando os filhos recebem vários tipos de amor a partir de seu pai, eles 
sentem vários tipos de beleza, com vários nuances em conformidade.  
 
Em contraste, o amor de uma mãe é diferente do amor de um pai. O amor de uma mãe é 
suave e pacífico. Os filhos sentem o amor de sua mãe como uma beleza graciosa e gentil. O 
amor de um esposo é sentido pela esposa como masculino e vigoroso. Esta é a beleza 
masculina. Em retorno, o amor de uma esposa é sentido pelo esposo como feminino e terno. 
Esta é a beleza feminina. 
 
É a natureza original dos filhos tentar agradar seus pais. Os filhos tentam de alguma forma 
agradar seus pais, por exemplo, estudando bastante, fazendo desenhos, dançando ao redor, 
ou fazendo outras coisas. Este é o amor de filhos, e os pais podem perceber suas ações 
como belas. Ou às vezes os pais podem sentir que é muito cômico. Esta é uma beleza 
cômica. Além disso, enquanto os filhos crescem, a beleza correspondente a cada idade 
passa ser sentida por seus pais.  
 
Além disso, amor dos filhos é sentido de forma diferente, dependendo se é expresso por 
filhos ou filhas, como uma beleza de filho e uma beleza de filha. Além disso, tipos únicos 
de beleza ― ou seja, beleza de irmãos e beleza de irmãs ― são manifestados entre os filhos 
(irmãos e irmãs), correspondendo ao amor de irmão ou ao amor de irmã. Desta forma, 
experimentamos vários tipos ou nuances de beleza enquanto crescemos em nossa própria 
família. 
 
Os vários tipos de beleza acima mencionados ainda podem ser divididos, ou transformados 
em inúmeros tipos de beleza manifestada. Os sentimentos de beleza que sentimos quando 
encontramos a natureza e uma obra de arte são todos derivados a partir dos tipos de beleza 
experimentados na família. Em outras palavras, as várias formas de beleza experimentadas 
nos relacionamentos humanos baseados na família são projetadas na natureza e nas obras 
de arte e são sentidas como a beleza da natureza e obras de arte. Assim temos uma base 
para categorizar os vários tipos de beleza experimentados na natureza e nas obras de arte. 
 
Por exemplo, quando vemos uma montanha imponente ou observamos uma cachoeira 
descendo um elevado penhasco, uma pessoa pode sentir um tipo solene de beleza, o qual é 
uma extensão e transformação da beleza paterna.  
 
Quando se admira um lago sereno ou uma pradaria calma, a beleza que sentimos é uma 
extensão e transformação da beleza materna. A beleza da prole de animais ou das plantas 
que brotam é a extensão ou transformação da beleza dos filhos. A mesma coisa pode ser 
dita, sobe as obras de arte. Pinturas e estátuas da Virgem Maria são as expressões da beleza 
materna, e a arquitetura gótica pode ser vista como a extensão ou a transformação da beleza 
paterna. 
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B. Tipos Tradicionais de Beleza 
 
Na história da estética, os tipos básicos de beleza eram considerados como sendo graça 
(Grazie) e sublime (Erhabenheit). Graça é o tipo de beleza que nos dá prazer de forma 
muito afirmativa e direta; a sentimos expressa como uma beleza de harmonia bem 
equilibrada. Por outro lado, sublime é o tipo de beleza que nos dá uma sensação de espanto 
e surpresa, ou um sentimento de admiração ― como o sentimento de alguém quando olha 
para uma montanha alta ou uma grande onda do mar. 
 
Kant, por exemplo, considerava que na beleza (graça) há os componentes de beleza livre 
(freie Schönheit) e beleza dependente (anhängende Schönhei). Beleza livre se refere à 
beleza sentida em comum e por qualquer um, e não é restrita a qualquer conceito particular.  
 
Beleza dependente se refere a uma beleza que depende de determinado propósito (ou 
conceito), e que é sentida como sendo bela por causa de sua adequação, tal como sua 
adequação ao vestuário ou adequação com um lugar no qual se vive. Além disso, beleza 
pura (Reinschöne), beleza trágica (Tragische), beleza cômica (Komische), e outros tipos 
são geralmente mencionados nas teorias de arte. 
 
Estes tipos tradicionais de beleza têm sido meramente especificados através da experiência 
humano, e portanto, qualquer critério para sua classificação tem sido ambíguo. Em 
contraste, os tipos de belezas estabelecidos na Teoria da Arte da Unificação estão baseados 
em princípios claros, ou seja, nos vários tipos de amor.  
 
X. Uma Crítica e Contraproposta ao Realismo Socialista 
 
A. Realismo Socialista 
 
Entre as várias atividades revolucionárias comunistas, uma que desempenhou um 
importante papel foi a atividade artística, cujo estilo de criação era chamado “realismo 
socialista.” Então, o que é o realismo socialista? Lenin disse que arte deveria se colocar do 
lado do proletariado, como segue: 
 

Arte pertence ao povo. A fonte mais profunda de arte deve ser encontrada entre a 
ampla classe dos trabalhadores... Arte deveria estar baseada em seus sentimentos, 
pensamentos, e demandas, e deveria crescer juntamente com eles. 137  
 
[Literatura] deve se tornar literatura partidária... Abaixo os escritores não partidários! 
Abaixo os super-homens literários! Literatura deve se tornar parte da causa comum 
do proletariado, “uma porca e um parafuso” de um único mecanismo social-
democrático colocado em movimento por toda a vanguarda politicamente consciente 
de toda a classe trabalhadora. 138 

 

                                                 
137 Clara Zetkin, Reminiscences of Lenin (em alemão) (Berlin: Dietz Verlag, 1957), 17. 
138 V. I. Lenin, Collected Works, 10:45. 
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Além disso, o fundador do realismo socialista na literatura, Maxim Gorky (1868 -1936), 
afirmou o seguinte sobre realismo socialista: 

 
Para nós escritores, é necessário em nossa vida e em nossa obra criativa se colocar no 
ponto de vista elevado ― e somente nesse ponto de vista que pode-se ver claramente 
todos os crimes sujos do capitalismo, todas as suas intenções sangrentas, e toda a 
grandeza das atividades heróicas do proletariado. 139 

 
Na era contemporânea, os escritores assumem a missão de desempenhar dois papéis 
ao mesmo tempo, que é de um parteiro [para o socialismo] e de um coveiro [para o 
capitalismo]. 140 
 
O objetivo principal do realismo socialista repousa em inspirar uma visão ou 
sentimento mundial socialista e revolucionário. 141 

 
Para afirmar estes sentimentos de outra maneira, escrever poesias e romances, pintar, e 
assim por diante, deveria ser conduzido para o único propósito de expor os crimes do 
capitalismo e louvar o socialismo, e obras deveriam ser criadas para inspirar leitores e 
apreciadores para se colocarem a favor da revolução, com uma mentalidade ardente por 
justiça social. 
 
O realismo socialista foi formulado por artistas Soviéticos sob a orientação de Stalin em 
1932, e veio a ser aplicado em todas as áreas artísticas, incluindo literatura, teatro, cinema, 
pintura, escultura, música e arquitetura. Ele advogava o seguinte:  
 

(1) Descrever a realidade de forma precisa com visão concreta da história em seu 
desenvolvimento revolucionário. 

(2) Combinar a expressão artística de uma pessoa com os temas da reforma ideológica e 
a educação dos trabalhadores no espírito socialista. Qual é o fundamento teórico 
que deu surgimento a esse realismo socialista? Este fundamento pode ser 
encontrado na teoria Marxista de “base e superestrutura.” Marx afirnou na 
Introdução ao livro Uma Contribuição para Crítica da Economia Política como 
segue: 

 
A totalidade destas relações de produção constitui a estrutura econômica da 
sociedade, o verdadeiro fundamento, sobre o qual surge uma superestrutura jurídica e 
política e com a qual correspondem definidas formas de consciência social [incluindo 
arte]. 142 

 
Stalin elaborou ainda mais a teoria de “base e superestrutura” como segue: 
 

                                                 
139 Maxim Gorky, “Marshlands and Highlands” em A Mãe (versão japonesa) (Tokyo: Shin-Nippon Bunko, 1976), 2:335. 
140 Maxim Gorky, “On Socialist Realism,” em An Introduction to Literature (versão japonesa) (Tokyo: Aoki-Shoten, 
1962), 136. 
141 Ibid., 148-149. 
142 Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (Moscow: Progress Publishers, 1970), 20. 
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Tendo surgido, ela [a superestrutura] se torna uma força extremamente ativa, 
ajudando ativamente sua base a tomar forma e se consolidar…. A superestrutura é 
criada pela base precisamente a fim de servi-la, para ativamente ajudá-la a tomar 
forma e se consolidar. 143 

 
A superestrutura é o produto de uma época, a época na qual a determinada base 
econômica existe e opera. Portanto, a superestrutura é de curta duração; ela é 
eliminada e desaparece com a eliminação e desaparecimento da sua base. 144 

 
Para sintetizar e resumir, as citações acima estão dizendo que a “arte comunista deve 
cooperar ativamente na eliminação do sistema capitalista e sua superestrutura, enquanto na 
sociedade comunista [sociedade socialista], ela deve servir ativamente para manter e 
fortalecer seu sistema econômico, enquanto educa as pessoas trabalhadoras.” Baseado nesta 
teoria, o realismo socialista foi estabelecido. 
 
B. Críticas do Realismo Socialista 
 
Como indicado pelas palavras de Lenin, “Literatura deve pertencer ao Partido”; pelas 
palavras de Stalin, “Escritores são os engenheiros do espírito humano”; e pelas palavras de 
Gorky, “Escritores são os parteiros para o socialismo, e os coveiros para o capitalismo,” 
artistas e escritores eram solicitados a obedecer absolutamente as diretivas do Partido, e sua 
individualidade e liberdade eram totalmente desconsideradas. Como resultado, desde o 
início da Revolução, artistas e escritores viviam sob a vigilância e opressão na União 
Soviética até seu colapso. Especialmente no final da década de 1930, quando Stalin 
promoveu o realismo socialista, um grande número de artistas e escritores foram presos e 
expulsos como hereges. 145 Mesmo depois da morte de Stalin, o realismo socialista 
continuou a reinar como a teoria aceita de arte, e consequentemente muitos artistas e 
escritores se tornaram dissidentes. 
 
Criticando o realismo socialista, o crítico de arte Herbert Read disse, “O realismo socialista 
não é nada mais do que uma tentativa de encher a arte com objetivos intelectuais ou 
dogmáticos.” 146 Ilya G. Ehrenburg (1891-1967), um jornalista e romancista Soviético que 
foi agraciado com o Prêmio Stalin por dois de seus romances, mas que mais tarde se tornou 
crítico de Stalin, disse, “O que é descrito em um livro que retrata mulheres que tecem em 
uma fiação não é um ser humano, mas uma máquina, e não há sentimentos humanos, mas 
meramente o processo de produção.” 147 

                                                 
143 Joseph Stalin, “Concerning Marxism in Linguistics” (Pravda, 1950), em Marxism and Problems of Linguistics 
(Peking: Foreign Languages Press, 1972), 5. 
144 Ibid., 7. 
145 R. A. Medvedev, que criticou Stalin, retrata como escritores e artistas Soviéticos foram oprimidos no final da década 
de 1930. Medvedev explica a realidade do realismo socialista dizendo que, como se vê, o realismo socialista não 
descreveu a verdade da realidade, mas ao contrário apenas embelezava a realidade a fim de embelezar o Comunismo. Ele 
disse que “[nos anos 40], o embelezamento da realidade se tornou a marca registrada de muitos escritores; o desejável era 
frequentemente indistinguível do real.” Let History Judge: Origins and Consequences of Stalinism (London: Macmillan, 
1972), 531. Ele também dizia que “A qualidade artística era obrigada a ser muito baixa. Uma grande quantidade de cinza, 
obras desinteressantes apareceram em todas as áreas da literatura e arte” (Ibid. 532). 
146 Herbert Read, “Art and Society,” em The Philosophy of Art, por Yohan Choe (em coreano) (Seoul: Kyungmun-sa, 
1974), 169. 
147 Ilya Ehrenburg, “The Work of a Writer,” em The Philosophy of Art, por Yohan Choe, 169. 
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Assim, ele criticou a imagem do ser humano retratado no realismo socialista. A crítica de 
arte coreana Yohan Cho também criticou a imagem do ser humano no realismo socialista, 
como segue: 
 

Os agricultores e trabalhadores a quem eles [os escritores soviéticos] descreviam 
eram heróis e heroínas maravilhosos que não demonstravam nem mesmo o menor 
sinal de mal-estar. Era tudo maravilhoso sendo que uma teoria de nenhum conflito se 
espalhou. Isto é, eles não pareciam ter qualquer tipo de ansiedade. Eles eram os 
únicos que não tinham sua própria vida…. Portanto, esses escritos nunca podiam 
expressar o mundo interno de uma pessoa. 148 

 
Em abril de 1986, um acidente ocorreu na usina nuclear de Chernobyl na República da 
Ucrânia na URSS. Referente ao acidente, Mikhail Gorbachev confirmou que a burocracia 
Soviética foi responsável pelo desastre, e disse, “Isto é uma tragédia. O acidente nuclear foi 
um grande desastre, mas é ainda mais lamentável confirmar que a burocracia está 
profundamente enraizada em nossa sociedade.” Então, no final de junho de 1986, ele 
participou de uma reunião da União de Escritores e apelou aos escritores, dizendo, “Na 
época da Revolução, Gorky expôs e condenou a corrupção e crimes de funcionários 
públicos. Da mesma forma, funcionários públicos soviéticos atualmente caíram na 
burocracia, e há muitos vícios. Assim, vocês escritores não deveriam hesitar criticá-los 
através de suas obras.” Então, um grupo de escritores supostamente solicitou ao governo 
soviético para parar sua censura das obras literárias. Eles fizeram isso porque até aquele 
momento os artistas e escritores soviéticos tinham sido privados de liberdade, em nome do 
realismo socialista. 
 
Na China comunista, Mao Tsé-Tung garantiu por algum tempo liberdade para os 
intelectuais, com sua política de “permitir uma centena de escolas de pensamento,” antes da 
Grande Revolução Cultural Proletária. Quando isso aconteceu, a maioria dos intelectuais 
criticou as políticas socialistas. Mais tarde, eles foram severamente perseguidos. Quando 
Deng Ziaoping alcançou o poder político e adotou políticas pragmáticas, ele começou a 
garantir liberdade aos intelectuais pouco a pouco. Como resultado, um renomado teórico da 
China comunista, Wang Ruo, revelou que no socialismo há alienação humana tal como há 
no capitalismo. 
 
Quando consideramos estes fatos, compreendemos que o realismo socialista, como arte 
para a revolução proletária e como arte que é subserviente à política do partido, provou ser 
totalmente uma arte falsa. 
 
C. Uma Acusação do Comunismo por Escritores Notáveis 
 
Os líderes comunistas compeliam artistas e escritores a elogiarem o comunismo a partir do 
ponto de vista do realismo socialista. Entretanto, mesmo sob o regime comunista, os 
artistas e escritores que buscam a arte verdadeira, internamente ou no exterior, acusaram o 
comunismo por sua falsidade. 
 

                                                 
148 Yohan Choe, The Philosophy of Art (em coreano) (Seoul: Kyungmun-sa, 1974), 168-69. 
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André Gide (1869-1951), um escritor francês que tinha sido fascinado pelo comunismo, 
participou no funeral de Gorky em 1936, e mais tarde viajou pela União Soviética por um 
mês. Ele expressou claramente, em seu livro Back From the U.S.S.R., seu desapontamento 
com a sociedade Soviética que ele viu naquela ocasião. Ele disse na introdução, 

 
Três anos atrás declarei minha admiração e meu amor pela URSS. Um experimento 
sem precedentes estava sendo tentado lá, o qual encheu nossos corações com 
esperança, e a partir do qual esperávamos um imenso avanço, um ímpeto capaz de 
conduzir em frente o passo de toda a raça humana…. Em nossos corações e em 
nossas mentes ligamos de forma resoluta o futuro da própria cultura com o glorioso 
destino da URSS. 149 

 
Entretanto, depois de entrar em contato com o povo Soviético durante seu mês de viagem, 
ele escreveu as seguintes impressões: 
 

Na URSS todos sabem de antemão, de uma vez por todas, que em todo e qualquer 
assunto pode haver só uma única opinião... De modo que toda vez que você conversa 
com uma pessoa russa, você sente como se estivesse falando com todos eles. 150 

 
Finalmente, ele denunciou de forma feroz a União Soviética como segue: 
 
O que é desejado e demandado é a aprovação de tudo que é feito na URSS,…. E eu duvido 
que em qualquer outro país no mundo, mesmo na Alemanha de Hitler, o pensamento seja 
menos livre, mais humilhado, mais aterrorizado, mais vassalizado. 151 
 
O escritor soviético Boris L. Pasternak (1829-1960) escreveu secretamente Doutor Jivago, 
no qual ele expressou seu desapontamento com a Revolução Russa, e advogou a filosofia 
de amor. Esse livro foi publicado, não na União Soviética, mas em países estrangeiros, e foi 
recebido de forma favorável. Foi concedido o Premio Nobel para Pasternak, mas como 
resultado, em seu país ele foi expulso da União de Escritores e denunciado como um 
escritor reacionário antissocialista. Pasternak afirmou nesse livro, através de Jivago, que 
representava sua própria consciência, o seguinte: 
 

Marxismo é uma ciência?… Marxismo é tão indeterminado de um fundamento para 
ser uma ciência. Ciências são mais equilibradas, mais objetivas. Eu não conheço um 
movimento mais autocentrado e desprovido dos fatos do que o Marxismo. 152 

 
Ele também denunciou a atitude assumida pelos revolucionários em relação aos 
intelectuais, dizendo, 
 

No início tudo era esplendido. “Vamos lá. Congratulamos o trabalho bom e honesto, 
congratulamos ideias, especialmente novas ideias. O que poderia nos agradar mais? 
Faça seu trabalho, lute, e siga em frente.” Então, você descobre na prática que aquilo 

                                                 
149 André Gide, Back from the U.S.S.R. (London: Martin Secker & Warburg, Ltd., 1937), 11. 
150 Ibid., 45. 
151 Ibid., 62-63. 
152 Boris Pasternak, Doctor Zhivago, trad. Max Hayward and Manya Harari (New York: Ballantine Books, 1981), 259. 
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que eles queriam dizer por ideias não é nada mais do que palavras ― aplausos para 
louvar a revolução e o regime. 153 

 
D. Erros na Teoria Comunista da Arte Vistos a partir da 
Perspectiva do Pensamento de Unificação 
 
Quais são as causas dos erros do realismo socialista? 
 
Primeiro, o realismo socialista não considera arte como a “atividade de criar beleza e 
alegria para o todo (criação) como também para si mesmo (apreciação) enquanto respeita a 
individualidade do artista,” mas como um meio de educar o povo, enquanto se conforma à 
política do partido. Os artistas devem manifestar sua individualidade em suas obras ao grau 
definitivo. Ao fazer isso, eles agradam Deus e outras pessoas. Entretanto, o realismo 
socialista tem privado os artistas de sua expressão individual e tem padronizado todas as 
obras de arte. Portanto, não há nenhuma forma para a verdadeira arte surgir a partir disto. 
 
Segundo, o realismo socialista nega Deus; portanto, ele perdeu o padrão fundamental da 
atividade artística. Ao invés, isto estabelece padrões arbitrários baseados na política do 
partido, forçando os artistas e escritores a se conformarem a eles.  
 
Terceiro, sendo que beleza e amor estão tão intimamente relacionados como dois lados de 
uma moeda, arte e ética também devem estar em um relacionamento inseparável. Contudo, 
sendo que o comunismo ignora este fato e nega a ética do amor, ele transformou arte em 
arte sem amor, ou arte como uma ferramenta do partido comunista para governar as 
pessoas. 
 
Quarto, arte não é uma parte da superestrutura. Não obstante, o realismo socialista 
considera arte desta forma, e a reduz ao estado de serviçal do sistema econômico (a 
“base”). Entretanto, na realidade, arte não é determinada pelo sistema econômico. O 
próprio Marx fez a seguinte confissão na parte final de sua Contribution to the Critique of 
Political Economy: 
 

A dificuldade com a qual somos confrontados não é, no entanto, do entendimento 
sobre como a arte grega e a poesia épica estão associadas com determinadas formas 
de desenvolvimento social. A dificuldade é que elas ainda nos dão prazer estético e 
são como determinados aspectos considerados como um padrão ideal inatingível. 154 

 
De acordo com a concepção materialista da história, a cultura grega (parte da 
superestrutura) deveria ter desaparecido no tempo de Marx sem deixar um traço, e as 
pessoas contemporâneas não deveriam sentir nenhum interesse nela. Mas Marx sentiu 
dificuldade no fato que a arte grega e a poesia épica, tais como A Ilíada e A Odisseia, não 
somente dão alegria para as pessoas contemporâneas, mas até mesmo se tornam modelos de 
arte. Isto não é nada mais do que o próprio testemunho de Marx sobre o erro de sua teoria 
de “base e superestrutura.” 
 
                                                 
153 Ibid., 408. 
154 Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, 217. 
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Os seres humanos têm o desejo fundamental de perseguir os valores de verdade, bem e 
beleza. Embora decaídas, todas as pessoas possuem este desejo em todos os tempos e em 
todos os lugares. Portanto, se os valores de verdade, bem e beleza são expressos em uma 
obra de arte, essa obra move o coração de todos. O fato que a arte grega continuou a ser 
desfrutada pelas pessoas mesmo hoje significa que ela contém valores eternos de verdade, 
bem e beleza. 
 
Finalmente, vamos considerar os escritores Gorky e Tolstoy, ambos os quais, embora 
totalmente diferentes em estilo, da mesma forma e quase no mesmo período, condenaram a 
corrupção da sociedade russa anterior a Revolução. 
 
Gorky se moldou com o comunismo, o qual buscava derrubar o capitalismo de forma 
violenta, e afirmava que a missão do artista repousa em inspirar revoluções. Assim, ele 
escreveu obras que glorificavam o movimento revolucionário. A Mãe, de Gorky, tinha sido 
considerada como uma obra-prima do realismo socialista. Essa obra retrata a imagem de 
uma mãe que, embora seja uma mulher trabalhadora sem educação, é fortemente motivada 
pelo desejo de proteger seu único filho, um filho atirado na prisão sob a acusação de 
atividades revolucionárias, e se torna gradualmente ciente para a natureza de classes da 
sociedade. Finalmente, ela se torna uma participante ativa no movimento revolucionário. 
 
Por outro lado, enquanto condenava as mazelas sociais, Tolstoy advogava que a forma para 
resolvê-las é a recuperação da natureza humana através do amor. Uma das obras-primas de 
Tolstoy é Ressurreição. Um jovem aristocrata, que aparece no tribunal como um membro 
dos jurados, passa a saber que uma jovem mulher a quem ele tinha seduzido por engano em 
sua juventude tinha se degradado, e está sendo julgada. Ele fica com a consciência pesada, 
se arrepende e decide salvá-la. Finalmente, ela é reabilitada, e o jovem homem também 
começa uma nova vida. 
 
A forma que Gorky escolheu era a forma externa da revolução social, enquanto a forma de 
Tolstoy era a forma interna da revolução espiritual. Qual era a forma correta? A forma da 
revolução violenta, escolhida por Gorky, era a forma errada, como as realidades dos países 
socialistas depois da revolução ― com a opressão da natureza humana e a corrupção dos 
burocratas ― indicam. Por outro lado, a forma que Tolstoy escolheu era a forma 
verdadeira, na medida que era a forma para recuperar a natureza humana. Entretanto, deve-
se salientar que essa forma ainda tinha suas limitações para salvar a sociedade como um 
todo. 
 
O Pensamento de Unificação persegue a forma para que tanto a humanidade como também 
a sociedade sejam reformadas para o que elas originalmente deveriam ser. Isto se torna 
possível pelo entendimento correto de Deus. Em outras palavras, pelo conhecimento 
correto dos atributos de Deus, que criou a humanidade e o mundo, podemos aprender o 
estado ideal da humanidade e sociedade como foram originalmente pretendidos. Tudo o 
que deve ser feito então é começar a reformar a humanidade e a sociedade nessa direção. A 
nova arte advogada pelo Pensamento de Unificação é o Unificacionismo, no qual idealismo 
e realismo estão unidos, centrando no Coração de Deus (amor). O Unificacionismo busca 
reformar a realidade na direção do ideal original da humanidade e da sociedade. 
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8 
 

Teoria da História 
 

A teoria da história apresentada aqui não é meramente uma descrição de fatos históricos; ao 
invés, é uma maneira de ver a história, incluindo as questões de como a história humana 
começou, por quais leis é orientada, e em qual direção ela está seguindo. Esta é uma 
interpretação da história com base no Pensamento de Unificação. Em resumo, esta é uma 
filosofia da história. Deste modo, esta teoria da história é chamada a Teoria da História da 
Unificação ou a visão da história da Unificação. 
 
Porque esta teoria da história da Unificação é necessária? Ela é necessária a fim de 
estabelecer a direção correta para a história esclarecendo a imagem do futuro da 
humanidade. A partir dessa teoria, um método para resolver problemas reais pode surgir. 
De fato, encontrar soluções fundamentais para os complicados problemas mundiais de hoje 
é impossível sem uma clara e correta visão da história, a qual deve possuir uma clara visão 
do futuro. 
 
Até agora, muitos estudiosos têm apresentado várias visões da história, mas nenhuma delas 
foi tão influente como a visão materialista ou comunista da história. A visão comunista da 
história define a história humana como a história de lutas de classes. Baseado nisto, a visão 
materialista da história afirma que a sociedade capitalista seria derrubada através da luta 
entre a burguesia e o proletariado, ou seja, através da revolução, e que a sociedade 
comunista inevitavelmente surgiria.  
 
Assim, ela apresentou uma visão clara do futuro. Para os comunistas, a visão materialista 
da história servia como a força motriz para seu fervor revolucionário. Deste modo, não 
seria um exagero dizer que a confrontação entre a esfera comunista e a esfera democrática 
era uma confrontação entre visões da história. 
 
Contudo, no mundo livre atualmente não podemos encontrar qualquer visão existente da 
história que possa tratar com a visão materialista da história. Por essa razão, o mundo livre 
tem estado constantemente na defensiva em face da ofensiva e ameaça comunista. 
Entretanto, no final a visão materialista da história perdeu seu argumento. Não seria um 
exagero dizer que isto é em grande parte por causa da visão da história da Unificação 
advogada pelo Rev. Sun Myung Moon. 
 
Por meio século, durante o período de seu confronto teórico com o comunismo, a visão da 
história da Unificação, uma visão fundamentada em uma nova teologia, revelou claramente 
as falhas na visão materialista da história. A visão da Unificação interpreta a história 
baseada em fatos históricos, e demonstra que a história humana está direcionada para o 
mundo do ideal original de criação de Deus. 
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I. Posições Básicas da Visão da História da Unificação 
 
A visão da história da Unificação está baseada no princípio de restauração no Princípio 
Divino. Ela interpreta a história a partir de três perspectivas básicas: primeiro, como uma 
história pecaminosa; segundo, como a história de recriação; e terceiro, como a história de 
restauração. Além disso, ela discute as questões tais como se há leis operando na história ou 
não, como a história começou, em qual direção a história seguiu, e assim por diante. 
 
História Pecaminosa 
 
A partir da visão da Unificação a história tem sido uma história de pecado: ela foi iniciada 
pela queda humana. Por causa da queda, não foi possível que a história humana se tornasse 
uma história pacífica do princípio; ao invés, ela se tornou uma história de confusão cheia de 
conflitos, lutas, guerras, dor, tristeza, miséria, e assim por diante. Deste modo, encontrar 
soluções fundamentais para os vários problemas na história é impossível sem resolver o 
problema da queda humana, isto, o problema do pecado. 
 
História de Recriação 
 
Devido à queda dos primeiros antepassados humanos, os seres humanos originais e o ideal 
do mundo original foram perdidos, e os seres humanos caíram em um estado de morte 
espiritual. Os seres humanos originais e o mundo original foram perdidos enquanto ainda 
estavam incompletos. Portanto, por toda a história, Deus tem conduzido a providência de 
recriar e reconstruir os seres humanos e o mundo. Deste modo, a história se tornou uma 
história de recriação. 
 
Neste processo, as leis (leis de criação) e a Palavra (Logos) através das quais Deus criou os 
seres humanos e o universo vieram a ser aplicadas também na história humana. A criação 
de Deus foi conduzida através da Palavra. Portanto, recriação também é conduzida através 
da Palavra. Recriação não significa criar todo o universo novamente. Sendo que a queda 
envolveu somente os seres humanos, o único ser que precisa ser recriado é o ser humano, 
que deve ser recriado através da Palavra. Este é o motivo pelo qual Deus enviou santos, 
pessoas justas, profetas, e outros líderes espirituais para espalhar a verdade (Palavra) e 
orientar espiritualmente as pessoas. 
 
História de Restauração 
 
Devido à queda dos primeiros antepassados humanos, os seres humanos foram expulsos do 
que deveria se tornar o mundo original (o Jardim do Éden), e o ideal dos seres humanos 
originais foi perdido; portanto, seres humanos sem princípio (não originais) passaram a 
viver em um mundo sem princípio. Assim, os seres humanos originais e o mundo original 
foram deixados como um ideal ainda a ser alcançado. 
 
Quanto a Deus, Ele tinha que restaurar o mundo fora do princípio e os seres humanos de 
volta para seus estados originais de forma que em Sua criação não restasse uma falha. Deste 
modo, desde os primórdios da história humana, Deus tem conduzido Sua providência 
(providência de restauração) para restaurar as pessoas pecaminosas e o mundo pecaminoso 
de volta a seu estado original.  
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Consequentemente, a história humana se tornou a história da providência de restauração. 
Sendo que Deus é um Deus de princípio, e a queda humana resultou da falha dos seres 
humanos em observar determinadas condições, a providência de restauração também tem 
sido conduzida de acordo com determinadas leis. Estas leis são citadas como as “leis de 
restauração.” 
 
A Natureza Governada por Leis da História 
 
Ao estabelecer a teoria da história, um dos mais importantes requisitos é discernir as leis 
que estão operando na história. Entretanto, até o momento houve alguns líderes religiosos 
ou estudiosos que tentaram mostrar de forma clara, a natureza governada por leis da 
história. Por exemplo, a visão providencial cristã da história não apresentou leis 
persuasivas. Como resultado, a visão da história cristã tem sido desconsiderada pelo mundo 
acadêmico, rejeitada como não científica. Em tempos modernos, Hegel aplicou a dialética 
(i.e., a dialética idealista) ao desenvolvimento histórico, e afirmou que a história é o 
processo de realizar a liberdade através da razão, e que, no final, o estado racional seria 
alcançado no qual a liberdade seria plenamente realizada. Entretanto, na Prússia, que Hegel 
considerava como um estado ideal, a liberdade permaneceu uma incógnita, e a história 
continuou tal como sempre tinha sido. As leis históricas descritas por Hegel não tinham 
nenhuma relação com a realidade. No século XX, Arnold Toynbee estabeleceu sua “visão 
cultural da história,” a qual era uma expansiva e abrangente visão da história, através da 
qual ele analisou em detalhes a gênese, o crescimento, o colapso e a desintegração das 
civilizações. Contudo, Toynbee não apresentou claramente as leis da história. Sob estas 
circunstâncias, somente a visão materialista da história de Marx permaneceu como 
supostamente demonstrando as leis da história, chamando a si mesma de uma visão 
científica da história. 
 
A visão da história da Unificação afirma que a história tem se desenvolvido de acordo com 
determinadas leis e esclarece que estas leis são de dois tipos, ou seja, as leis de criação e as 
leis de restauração. Estas leis são as que realmente estão em funcionamento na história. 
Quando estas leis genuínas da história são indicadas, a falsidade da visão materialista da 
história é exposta. Torna-se claro que as leis advogadas pela visão materialista da história 
são na realidade pseudo leis; isto é, elas não são mais do que afirmações dogmáticas. Além 
disso, a visão da história da Unificação, pelo esclarecimento das leis da história a partir de 
uma base teológica, reviveu a tradicional visão providencial, a qual tinha sido considerada 
como não científica, e tornou possível tratar a visão providencial como mais uma ciência 
social. 
 
A Origem, Direção e Objetivo da História 
 
Quanto à questão de quando e como a história começou, ou seja, sua origem, a visão da 
história da Unificação considera a criação dos seres humanos e a queda humana como a 
origem da história, tal como a visão providencial cristã da história. Também há uma 
questão referente à origem da própria raça humana, ou seja, se a raça humana teve uma 
única origem (monogenética) ou múltiplas origens (poligenética). A visão da história da 
Unificação advoga uma visão monogenética ao afirmar que os primeiros antepassados 
humanos foram Adão e Eva. Isto é porque há uma lei baseada no princípio de criação que 
defende que a “criação começa a partir de um.” 
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Então, qual é o objetivo da história? A visão da história da Unificação considera o objetivo 
da história como sendo a restauração do mundo ideal de criação em uma dimensão mais 
elevada. A direção da história é tal que ela está se movendo ou se desenvolvendo na direção 
desse objetivo. Portanto, a origem e objetivo da história estão fixados e determinados. 
Entretanto, como esse objetivo é definitivamente alcançado não está determinado. Cada 
passo na direção do progresso da história é concluído de forma bem sucedida somente 
quando a porção de responsabilidade humana ― especialmente a porção de 
responsabilidade das figuras centrais providenciais ― é cumprida de acordo com a 
providência de Deus. Portanto, o processo através do qual a história realmente ocorre ― 
isto é, se a história segue em uma linha reta ou faz um retorno; se ela é abreviada ou 
prolongada ― depende inteiramente dos esforços dos seres humanos. Isto significa que o 
processo da história é indeterminado e está confiado ao livre arbítrio dos seres humanos. 
Em particular, isto depende se as figuras providenciais cumprem ou não sua missão. Isto é 
chamado cumprimento de responsabilidade, ou simplesmente, porção de responsabilidade. 
 
A visão que o objetivo é determinado mas o processo é indeterminado, e que o progresso da 
história depende da porção de responsabilidade humana, ou do livre arbítrio, é citada como 
a “teoria da responsabilidade.” 
 
II. Leis de Criação 
 
Permita-me agora explicar as leis da história em mais detalhes. Como já afirmado, a 
história humana é a história de recriação e ao mesmo tempo é a história de restauração. 
Deste modo, mudanças históricas têm ocorrido de acordo com as “leis de criação” e as “leis 
de restauração.” Primeiramente explicarei as leis de criação. Estas leis incluem (1) a lei da 
correlatividade, (2) a lei da ação dar e receber, (3) a lei da repulsão, (4) a lei do domínio 
pelo centro, (5) a lei da conclusão através de três estágios, (6) a lei do período do número 
seis, e (7) a lei da responsabilidade. 
 
A. Lei da Correlatividade 
 
Todo ser criado tem dentro de si mesmo dois elementos que formam um relacionamento 
correlativo. Estes são o elemento principal e o elemento subordinado. Além disso, cada ser 
individual forma externamente outro relacionamento correlativo de sujeito e objeto entre si 
mesmo e outro ser individual, no qual ele existe e se desenvolve. Seres vivos existem, se 
multiplicam e se desenvolvem através desses relacionamentos. A formação de um 
relacionamento de sujeito e objeto significa que eles se colocam diante um do outro; ou 
seja, que eles estão relacionados um com o outro. Sujeito e objeto estão relacionados um 
com o outro, com ou sem um propósito comum. Quando sujeito e objeto formam um 
relacionamento recíproco com um propósito comum, é dito que eles formam um “padrão 
correlativo.” 
 
O fato que um ser individual necessariamente se engaja em um relacionamento correlativo 
de sujeito e objeto com outro ser é chamado a “lei de correlatividade.” Deste modo, a 
primeira exigência que uma sociedade (ou processo histórico) deve cumprir a fim de se 
desenvolver é que elementos correlativos de sujeito e objeto devem formar um 
relacionamento correlativo em cada área, tal como política, economia, cultura e ciência. 
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Nenhum desenvolvimento pode ocorrer sem relacionamentos correlativos. Elementos 
correlativos de sujeito e objeto se referem ao Sungsang e Hyungsang, yang e yin, ou 
elementos principal e subordinado (ou seres principal e subordinado). 
 
Exemplos de correlativos são espírito e corpo (mente e corpo), ideologia e condições 
econômicas (condições materiais), cultura espiritual e civilização material, governo e povo, 
gestores e trabalhadores, trabalhadores e instrumentos de produção, partes principais e 
partes subordinadas em uma máquina, e assim por diante. Há muitos outros exemplos. 
Quando estes elementos correlativos se engajam no relacionamento de sujeito e objeto, o 
desenvolvimento é alcançado em todas as áreas tais como política, economia, cultura, 
ciência, e assim por diante. 
 
B. Lei da Ação Dar e Receber 
 
Quando os elementos correlativos de sujeito e objeto dentro de uma coisa formam um 
relacionamento correlativo, a ação dando e recebendo determinados elementos ou forças 
ocorre. Essa interação entre sujeito e objeto é chamada “ação dar e receber.” Qualquer 
desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento na história, é feito através da ação dar e 
receber. Assim, na história, o desenvolvimento de cada área ocorre quando os elementos 
correlativos de sujeito e objeto formam um relacionamento correlativo e executam 
harmoniosa ação dar e receber, centrando em um propósito comum. 
 
Por exemplo, a fim de que uma nação mantenha sua existência, e prospere, seu governo e 
seu povo devem formar um relacionamento de sujeito e objeto centrado no propósito da 
prosperidade da nação, e devem se engajar em harmoniosa ação dar e receber. A fim de que 
um empreendimento prospere, investidores, administradores, trabalhadores, engenheiros e 
maquinários devem ter relacionamentos mútuos de sujeito e objeto, e executar harmoniosas 
ações dar e receber. Portanto, a “lei da correlatividade” e a “lei da ação dar e receber” são 
como dois lados da mesma moeda, e podemos combiná-las e chamá-las juntas de a “lei da 
ação dar e receber” em um sentido mais amplo. 
 
Ação dar e receber é harmoniosa, e nunca é opositora ou conflituosa. Contudo, a visão 
materialista da história afirma que a história se desenvolve através da luta de opostos. Lutas 
podem se tornar um ímpeto para o desenvolvimento, mas enquanto a luta está acontecendo, 
desenvolvimento chegará a um impasse ou até mesmo pode retroceder. Deste modo, 
enquanto desenvolvimento é a questão, a afirmação da visão materialista da história está 
bastante errada; ela provou ser uma teoria falsa inventada unicamente para o propósito de 
justificar a luta de classes. 
 
C. Lei da Repulsão 
 
A ação dar e receber ocorre entre os elementos correlativos (ou indivíduos correlativos) de 
sujeito e objeto. Entretanto, sujeito e sujeito (ou objeto e objeto), se repelem um ao outro. 
Chamamos este fenômeno repulsivo de “ação de repulsão.” A ação de repulsão no mundo 
natural está originalmente latente. Ela desempenha o papel de fortalecer ou complementar a 
adequada ação dar e receber entre sujeito e objeto. 
 



 304

Por exemplo, no mundo natural, eletricidade positiva e eletricidade positiva (ou eletricidade 
negativa e eletricidade negativa) repelem uma a outra, mas esse fenômeno fortalece ou 
complementa a ação dar e receber adequada entre sujeito (eletricidade positiva) e objeto 
(eletricidade negativa). Portanto, no mundo natural, ordem adequada não é perturbada pela 
ação de repulsão. 
 
Entretanto, na sociedade humana a ação de repulsão entre sujeito e sujeito aparece na forma 
de conflito entre dois líderes. Um exemplo disto é o conflito entre um líder estabelecido e 
um novo líder no momento de uma revolução. Durante tais ações de repulsão, ou 
rivalidade, os dois sujeitos em conflito (o sujeito das forças conservativas e o sujeito das 
forças de reforma) se engajam na ação dar e receber com seus respectivos objetos (grupos 
de pessoas na posição objeto), onde eles aumentam suas respectivas forças. Como 
resultado, as duas forças entram em conflito uma com a outra. Neste caso, um dos dois 
campos está em uma posição mais próxima com a direção da providência de Deus, 
enquanto o outro está em uma posição mais distante. O primeiro é referenciado como o 
“lado bom,” e o seguinte, o “lado mal.” Deste modo, na sociedade humana a ação de 
repulsão entre um sujeito e outro sujeito aparece fundamentalmente como uma luta entre 
bem e mal. Quando o lado do bem alcança vitória nessa luta, a direção da história é mudada 
um pouco mais na direção do bem. 
 
Além disso, mesmo em sociedades decaídas, há casos quando a ação de repulsão demonstra 
sua natureza original de ação dar e receber complementar. Um exemplo é o caso onde um 
país e outro, ou o povo de um país e aquele de outro, competem um com o outro de uma 
maneira pacífica. Como resultado, ambos se desenvolvem de forma cultural e econômica. 
 
D. Lei do Domínio pelo Centro 
 
Na ação dar e receber entre sujeito e objeto, o sujeito se torna o centro, e o objeto recebe o 
domínio do sujeito. Como resultado, o objeto vem a executar movimento circular centrando 
no sujeito. Por esta razão, movimento circular físico no mundo natural é executado. Por 
exemplo, a terra revolve ao redor do sol, e elétrons revolvem ao redor do núcleo. Na 
sociedade humana, sendo que o relacionamento de sujeito e objeto é aquele de mente e 
corpo, movimento circular ocorre no sentido que o objeto segue ordens, instrução e 
solicitação do sujeito. 
 
Na história de restauração, Deus estabelece figuras centrais e, através delas, leva a 
sociedade em uma direção de acordo com Sua providência, ou seja, na direção do bem. 
Neste caso, Ele primeiramente forma um ambiente social, e então inspira a figura central a 
conduzir esse ambiente em uma direção de acordo com Sua providência. Para isso 
acontecer, a figura central está encarregada com sua (porção de) responsabilidade para 
controlar o ambiente. Desta forma, há uma lei que figuras centrais na providência de Deus 
tenham domínio sobre o ambiente. Chamamos isto de “lei do domínio pelo centro.” Esta lei 
não se aplica somente ao povo escolhido; ela se aplica também a todos os outros povos e 
países. 
 
Deus tem promovido a história do povo escolhido como a história central da humanidade. 
A história central tem sido a história dos Israelitas na Idade do Velho Testamento e a 
história das nações ocidentais centrada no Cristianismo na Idade do Novo Testamento. 
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Na história central, Deus realiza Sua providência pelo estabelecimento de figuras centrais. 
Exemplos das figuras centrais de diferentes períodos são aquelas figuras na Idade do Velho 
Testamento como Noé, Abraão, Jacó, Moisés, os reis, os profetas, e aquelas figuras na 
Idade do Novo Testamento como Agostinho, os papas, Martinho Lutero, João Calvino, e 
aqueles líderes políticos como Carlos Magno do Reino dos Francos, Henrique VIII da 
Inglaterra, e George Washington e Abraham Lincoln dos Estados Unidos da América. 
 
Por outro lado, Satanás, que busca se opor à providência de Deus, tem buscado estabelecer 
uma esfera de domínio centrada em si mesmo. Estabelecendo figuras centrais do seu lado, 
Satanás buscou ter domínio sobre o ambiente através delas. O Kaiser Wilhelm II e Adolf 
Hitler, que buscaram dominar o mundo advogando o Pan-Germanismo, e Marx, Lenin, 
Stalin, e Mao Tsé-Tung, que objetivaram a conquista do mundo através do Comunismo, 
foram essas figuras centrais. Sem seu pensamento e liderança, a ascensão do totalitarismo e 
das revoluções comunistas nunca teriam ocorrido. 
 
Toynbee disse, “O crescimento de civilizações é a obra de indivíduos criativos ou minorias 
criativas.” 155 As massas são orientadas por indivíduos criativos ou minorias criativas, e os 
seguem. Esta afirmação de Toynbee aponta para a lei do domínio pelo centro. 
 
A visão materialista da história teoricamente atribui maior importância para o ambiente 
(i.e., o ambiente social) do que para líderes, e afirma que as massas, que são as bases do 
ambiente social, desempenham papel decisivo no desenvolvimento social. Esta visão 
também reivindica que os líderes agem somente sob as condições determinadas pelo 
ambiente social específico. Esta forma de pensamento está baseada no materialismo, de 
acordo com o qual, tal como o espírito é gerado e determinado a partir da matéria, assim 
também o espírito de um líder é determinado pelo ambiente social.  
 
Desta forma, o comunismo trata com o ambiente social (massas) como uma categoria 
material, e com figuras centrais (líderes) como uma categoria espiritual. Entretanto, esta 
não é uma visão correta. Os líderes são o sujeito, e as massas, o objeto; os líderes guiam as 
massas, ou sociedade, em determinada direção na base de suas religiões ou ideologias 
políticas. 
 
E. Lei da Conclusão através de Três Estágios 
 
De acordo com o Princípio de Criação, o crescimento ou desenvolvimento de todas as 
coisas é alcançado através de um processo de três estágios: formação, crescimento e 
aperfeiçoamento. Por exemplo, plantas amadurecem e se aperfeiçoam através dos três 
estágios de germinação, crescimento dos caules e geração das folhas verdes, e produção de 
flores e frutos. Esta lei se aplica também para a história; frequentemente a providência de 
recriação tem sido conduzida através de um processo de três estágios. Por exemplo, é uma 
lei que, se determinado evento providencial termina em fracasso, essa providência pode ser 
prolongada até uma terceira vez (ou um terceiro estágio), mas necessariamente deverá ser 
cumprido no terceiro estágio. 
 

                                                 
155 Arnold Toynbee, A Study of History, resumo de I-VI por D. C. Somervell (Oxford: Oxford University Press, 1974), 
214. 
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Por exemplo, o processo para estabelecer o fundamento para a providência de restauração 
não foi cumprido na família de Adão devido ao fracasso de Caim e Abel na oferta 
substancial, e foi cumprido pela primeira vez na família de Abraão somente depois de uma 
tentativa sem sucesso na família de Noé. Mesmo assim, a providência para estabelecer o 
fundamento para a restauração que devia ser cumprida durante a geração de Abraão não foi 
cumprida no início devido ao fracasso de Abraão em sua oferta. Ela foi finalmente 
cumprida pela primeira vez no tempo de Jacó, que era a terceira geração de Abraão. A 
mesma coisa pode ser dita sobre a vinda do Messias, o segundo Adão. Sendo que Deus não 
pôde cumprir o propósito de criação devido à queda de Adão, Ele enviou Jesus como o 
segundo Adão. Mas sendo que Jesus foi crucificado e não pôde cumprir o propósito de 
criação completamente, Deus envia o Cristo no Segundo Advento como o terceiro Adão 
para cumprir o propósito de criação. 
 
Na idade moderna, que é o período de preparação para receber Cristo no Segundo Advento, 
movimentos para o reavivamento do Helenismo e do Hebraísmo surgem, cada um se 
desenvolvendo através de um processo de três estágios. O movimento para o reavivamento 
do Helenismo se refere a um movimento humanista. Seguindo a Renascença, o primeiro 
movimento humanista, surgiu o Iluminismo, o segundo movimento humanista. O 
Iluminismo deu fruto na forma do movimento ideológico comunista, o terceiro movimento 
humanista. O movimento para o reavivamento do Hebraísmo se refere a um movimento 
centrado em Deus, ou uma reforma religiosa. Seguindo à primeira reforma religiosa, 
centrada em Martinho Lutero e João Calvino, surgiu à segunda reforma religiosa, centrada 
em John Wesley, George Fox, e outros; e atualmente, o terceiro movimento de reforma 
religiosa, centrando no movimento de Unificação, está ocorrendo. 
 
O reavivamento do Hebraísmo (o movimento centrado em Deus) foi um movimento do 
lado de Deus, enquanto o reavivamento do Helenismo foi um movimento humanista, um 
movimento do lado de Satanás, que tendia a separar gradualmente os seres humanos de 
Deus. É por essa razão que este movimento finalmente se tornou o comunismo ateu. Se o 
movimento centrado em Deus se torna bem sucedido através de três estágios, o movimento 
humanista, o qual está baseado na ideologia satânica, inevitavelmente virá a declinar e estar 
sob o movimento centrado em Deus. Deste modo, a lei da conclusão através de três estágios 
para o lado de Deus se torna a lei da queda inevitável através de três estágios para o lado de 
Satanás. Assim, o sucesso do movimento de Unificação, o qual é o terceiro movimento 
centrado em Deus, e o colapso do comunismo, que é o terceiro movimento humanista, são 
ambos inevitáveis. 
 
F. Lei do Período do Número Seis 
 
De acordo com a Bíblia, na criação do universo por Deus, Adão foi criado no sexto dia. Em 
outras palavras, a criação de Adão foi alcançada na base de um período de seis dias, como 
planejado. Esse foi o período de preparação para a criação de Adão. Da mesma forma, 
também na história de recriação, Deus começou a preparação para receber o Messias no 
início de um período do número seis antes da vinda do Messias, o segundo Adão (Jesus). 
 
Esse período começou a partir do século VI a.C. Deus tinha levado o povo judeu cativo 
para a Babilônia para que eles pudessem se arrepender e se afastar de sua infidelidade. Isto 
foi a preparação para receber o Messias que viria seis séculos mais tarde. 
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Por volta do século VI a.C., Confúcio (551-479 a.C.) apareceu na China e estabeleceu o 
Confucionismo. Subsequente a Confúcio, durante estes seis séculos, muitos filósofos 
apareceram na China, e a idade de ouro do pensamento chinês foi estabelecida. Na Índia, 
Gautama Buda (563-483 a.C.) apareceu no século VI a.C. e estabeleceu o Budismo. 
Também por volta do século VI a.C., os antigos livros filosóficos chamados Upanixades 
surgiram. Além disso, por volta do mesmo tempo, o Zoroastrismo surgiu no Oriente Médio. 
Na Grécia, a filosofia, a arte e a ciência se desenvolveram grandemente a partir do século 
VI a.C. Todos estes desenvolvimentos eram preparações para receber o Messias. Deus fez 
preparações desta forma pela orientação de várias pessoas na terra na direção do bem 
através de métodos adequados para as pessoas em cada região. 
 
Karl Jaspers, um filósofo existencialista, notou o fato que notáveis líderes espirituais 
(fundadores de religiões e filosofias) apareceram todos quase ao mesmo tempo em 
diferentes regiões do mundo, tal como China, Índia, Irã, Palestina e Grécia. Ele chamou isto 
de o “Período Axial.” 156 Qual é a razão desses líderes religiosos terem aparecido em muitas 
partes do mundo, quase ao mesmo tempo, como se fosse de acordo com algum sinal ou 
sugestão? Jaspers não tinha nenhuma explicação, e ele defendia que isto era um mistério 
histórico e um enigma insolúvel. 157 Este enigma pode ser resolvido pela primeira vez, à luz 
da lei do período do número seis. 
 
A mesma coisa pode ser dita com relação à vinda do Segundo Advento do Messias. A fim 
de enviar o Segundo Advento do Messias, que é o terceiro Adão, Deus fez preparações no 
início de um período do número seis. Bons exemplos são a Reforma Religiosa e a 
Renascença, as quais começaram por volta do século XIV e desabrocharam no século XVI. 
158 Durante este período do número seis (i.e., seis séculos), a Revolução Industrial, que 
ocorreu no final do século XVIII, e o subsequente rápido progresso da ciência e economia 
ocorreu. Todas estas eram preparações para a vinda do Messias. Deus fez preparações desta 
forma a fim de enviar o Segundo Advento do Messias no século XX. 
 
Os líderes religiosos e filósofos que apareceram seis séculos antes do nascimento de Jesus 
estavam na posição de arcanjos, cujas missões eram pavimentar o caminho para o Messias. 
Deste modo, o amor e verdade que ensinaram não eram perfeitos, mas somente parciais. 

                                                 
156 Karl Jaspers escreveu: “Parece que este eixo da história é encontrado no período por volta de 500 a.C., no processo 
espiritual que ocorreu entre 800 e 200 a.C. É lá que encontramos a linha divisória na história. O homem, como o 
conhecemos hoje, veio a existir. Para resumir, podemos afirmar que este é o ‘Período Axial.’” The Origin and Goal of 
History, trad. Michael Bullock (Westport: Greenwood Press, 1976), 1. 
157 Jaspers também escreveu: “Mas é um mistério histórico que as pesquisas progressivas sobre os fatos da situação se 
tornam cada vez maiores. O Período Axial, com sua plenitude esmagadora de criações espirituais, as quais determinaram 
toda a história humana até os dias de hoje, está acompanhado pelo enigma da ocorrência, nestas três regiões mutuamente 
independentes, de um análogo e inseparável processo conectado” (Ibid., 13). 
158 No século XIV, John Wycliffe (1320-84) da Grã-Bretanha traduziu a Bíblia para o inglês, e afirmou que o padrão de 
fé devia ser colocado, não no papa ou no clero, mas na própria Bíblia, e firmemente denunciou a corrupção da Igreja. Jan 
Huss (1374-1415) da Boêmia acreditava nos ensinamentos de Wycliffe e começou um movimento de reforma do 
Cristianismo, mas foi declarado um herege e queimado na fogueira. Em Forença do século XV, Girolamo Savonarola 
(1452-98) conduziu um movimento de reforma da igreja, mas foi da mesma forma suprimido e queimado na fogueira. 
Então, no século XVI, a Reforma acesa por Martinho Lutero (1483- 1546) e João Calvino (1509-64) foi levada adiante. A 
Renascença era um movimento cultural que começou na Itália e se espalhou para as nações da Europa Oriental nos 
séculos XIV a XVI. Dante (1265-1321), Petrarca (1304-74), e Boccaccio (1313-75) de Florença foram os precursores do 
Movimento de Renascença. O centro da Renascença em sua era dourada se mudou de Florença para Roma, e durante esse 
tempo as figuras representantes foram Leonardo da Vinci (1452-1519), Raphael (1483-1520), e Michelangelo (1475-
1564). 
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É somente o Messias, o Filho de Deus, que é capaz de praticar amor verdadeiro, pregar a 
verdade absoluta e, através desse amor e verdade, resolver as questões insolúveis de 
religiões e filosofias pela primeira vez. Quando o tempo do advento do Messias chega, as 
questões insolúveis de religiões e filosofias vêm à tona e a incapacidade das religiões e 
filosofias tradicionais em resolvê-las se torna clara, sendo que as religiões e filosofias 
tradicionais foram concedidas por Deus através de anjos, e seus ensinamentos de amor e 
verdade são imperfeitos. Então, nos Últimos Dias, o Messias aparece e, com amor e 
verdade absolutos, revive e fortalece as religiões e filosofias tradicionais, realizando assim 
o mundo unificado através da unificação de todas as religiões e filosofias. 
 
Entretanto, sendo que Jesus morreu na cruz, a realização do mundo unificado em seu tempo 
não ocorreu, e sua missão foi confiada a Cristo no Segundo Advento. Como resultado, o 
Confucionismo, o Budismo, a filosofia oriental, a filosofia grega, e outros pensamentos 
foram deixados para subsistir até o tempo do Segundo Advento. Portanto, a unidade de 
todas as religiões e todos os sistemas de pensamento virá a ser realizada, pela primeira vez, 
no tempo do Segundo Advento. Isto quer dizer, Cristo no Segundo Advento resolverá todas 
as questões insolúveis das religiões e pensamentos tradicionais por meio do amor 
verdadeiro e a verdade de Deus. Ele unificará religiões e pensamentos, e finalmente 
realizará o mundo unificado. 
 
Deve ser observado que não foi necessário estabelecer totalmente novas religiões e 
filosofias seis séculos antes de Cristo no Segundo Advento, como aconteceu seis séculos 
antes de Jesus. Precisamos apenas reviver as já existentes religiões e filosofias. É por essa 
razão que tais religiões como Budismo e Confucionismo sobeviveram até hoje. O 
Zoroastrismo, que era uma religião ostentando uma crença em dois deuses, um da luz e um 
da escuridão, foi substituído pelo Islamismo monoteísta no século VII. 
 
G. Lei da Responsabilidade 
 
Os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, receberam uma porção de 
responsabilidade a cumprir; com essa responsabilidade ninguém poderia interferir, nem 
mesmo Deus. O propósito para isto era capacitá-los a se qualificarem como os senhores de 
domínio sobre todas as coisas. Em outras palavras, Adão e Eva deviam se tornar capazes de 
ter domínio sobre todas as coisas pelo cumprimento de sua porção de responsabilidade, 
além da porção de responsabilidade assumida por Deus. Contudo, devido à queda, eles 
falharam em cumprir essa porção de responsabilidade. 
 
A providência de recriação deve ser cumprida da mesma forma, isto é, quando a porção de 
responsabilidade humana (especialmente aquela de pessoas providenciais centrais) é 
cumprida em adição à porção de responsabilidade de Deus. Neste ponto, cumprir a porção 
de responsabilidade humana significa cumprir a missão dada aos seres humanos (pessoas 
providenciais) pelo exercício de seu próprio livre arbítrio e assumindo responsabilidade por 
suas ações. 
 
Deste modo, se as pessoas providenciais cumprem suas porções de responsabilidade, 
através de sua própria sabedoria e esforço, de acordo com a vontade de Deus, a providência 
se move para um novo estágio. Se, ao contrário, aquelas pessoas não cumprem suas porções 
de responsabilidade, a providência centrada nelas termina em falha e é assim prolongada. 
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Após determinado período de tempo numerologicamente significante, uma nova pessoa é 
chamada por Deus para conduzir a mesma providência. 
 
A razão que a história humana pecaminosa tem sido prolongada até hoje é que as pessoas 
providenciais têm continuamente falhado no cumprimento de suas porções de 
responsabilidade. Jesus foi crucificado e foi incapaz de realizar o mundo unificado porque 
os líderes de seu tempo, incluindo João Batista, os sacerdotes e os escribas, falharam em 
cumprir suas porções de responsabilidade. A razão pela qual o comunismo causou conflitos 
e confusão por todo o mundo é que, após a Revolução Industrial, os líderes das nações 
cristãs falharam em cumprir suas porções de responsabilidade. 
 
Atualmente, os líderes da democracia devem estar cientes para a necessidade de cumprir 
suas responsabilidades de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, eles devem 
orientar todas as pessoas, incluindo os povos em países comunistas, para a verdadeira 
palavra e amor verdadeiro de Deus, para que elas possam se colocar no lado de Deus. 
Fazendo isso, um mundo verdadeiramente pacífico, ou seja, o Reino do Céu na terra pode 
ser realizado. 
 
III. Leis de Restauração 
 
A história humana é uma história de recriação, e ao mesmo tempo uma história de 
restauração; isto é, ela é o processo de recuperar o mundo ideal original, o qual foi perdido 
devido à queda humana. Deste modo, uma série de leis, diferentes das leis de criação, 
também estão em funcionamento na história. Estas são as leis de restauração. Estas leis 
incluem (1) a lei da indenização, (2) a lei da separação, (3) a lei da restauração do número 
quatro, (4) a lei da providência condicionada, (5) a lei do falso que precede o verdadeiro, 
(6) a lei do reaparecimento horizontal da vertical, e (7) a lei da providência sincrônica. 
 
A. Lei da Indenização 
 
A queda humana se refere ao fato que os seres humanos perderam sua posição e estado 
originais. Restauração é o processo de recuperar essa posição e estado perdidos. Contudo, a 
fim de recuperar essa posição e estado originais, determinadas condições devem ser 
estabelecidas. As condições para este propósito são chamadas “condições de indenização.” 
As condições de indenização que os seres humanos devem estabelecer são, primeiramente, 
o “fundamento de fé” e, em segundo, o “fundamento de substância.” Estabelecer o 
fundamento de fé significa que as pessoas devem encontrar um líder (figura central) 
escolhido por Deus e oferecer algum objeto para a condição, centrando nesse líder, durante 
um período numerológico específico de indenização. Estabelecer o fundamento de 
substância significa que as pessoas seguem obedientemente esse líder escolhido por Deus. 
 
Entretanto, quando examinamos a história, vemos que as pessoas em sociedades 
pecaminosas muito raramente obedecem os líderes apontados por Deus; ao invés, na 
maioria das vezes as pessoas os perseguem. Deste modo, o caminho dos justos, sábios e 
santos continuamente se torna um curso de dificuldade. Contudo, Deus considerou as 
dificuldades sofridas por esses líderes justos, como condições de indenização de sacrifício, 
e restaurou gradualmente as pessoas do mundo pecaminoso de volta para Seu lado, 
subjugando-as. 
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Em outras palavras, com as dificuldades dos líderes justos como uma condição, Deus podia 
orientar as pessoas pecadoras ao arrependimento. Esta é a lei da indenização. Um exemplo 
representativo é a crucificação de Jesus. Através da crucificação de Jesus, muitas pessoas 
no mundo pecaminoso despertaram para seus pecados e se arrependeram. 
 
Até o presente, comunistas e outros ditadores estiveram perseguindo e assassinando muitas 
pessoas religiosas, pessoas justas e pessoas boas. Entretanto, tomando o sofrimento dessas 
pessoas como uma condição, Deus finalmente fez os regimes ditatoriais se renderem, e 
liberou seus povos. Portanto, a partir do ponto de vista da lei da indenização, a queda dos 
regimes comunistas, como também de outros regimes ditatoriais, era inevitável. 
 
B. Lei da Separação 
 
Sendo que o Criador é somente o único Deus, o homem e a mulher originalmente criados 
estavam destinados a sempre se relacionarem somente com Ele. Entretanto, devido à ação 
pecaminosa, Adão veio a estar relacionado também com Satanás. Como resultado, Adão 
veio a se colocar em uma posição de meio caminho onde ele tinha que se relacionar com 
Deus e com Satanás. Por essa razão, quando Deus tentava se relacionar com Adão, existia 
também a condição para Satanás se relacionar com Adão. Nessa situação fora do princípio 
Deus era incapaz de conduzir qualquer tipo de providência através de Adão. Deste modo, 
Deus concedeu a Adão dois filhos, e colocou um deles na posição na qual somente Deus 
podia se relacionar, e o outro em uma posição na qual somente Satanás podia se relacionar. 
Aquele separado para o lado de Deus era Abel, o irmão mais jovem, e aquele separado para 
o lado de Satanás era Caim, o irmão mais velho. 159 
 
Deus pretendia restaurar tanto Caim quanto Abel para o Seu lado fazendo Caim obedecer 
Abel. A queda ocorreu quando o ser humano (Adão), que tinha que tratar somente com 
Deus, foi subjugado pela tentação de Satanás. No princípio, a fim de alcançar a restauração 
através de indenização, Caim, que estava no lado de Satanás, era solicitado a obedecer 
Abel, que estava no lado de Deus. Assim, quando Caim e Abel fizeram ofertas, Deus queria 
que Caim fizesse sua oferta não para Ele diretamente, mas ao invés através de Abel. 
Entretanto, ao invés disso, Caim se ressentiu com Abel ao ponto de assassiná-lo. 
Consequentemente, a história humana começou como uma história pecaminosa. 160 
Entretanto, ainda existia a base de coração com a qual Abel, que tinha se posicionado no 
lado de Deus, permaneceu leal até o fim. Assim, com essa base como condição, Deus foi 
capaz, por toda a história, de separar as pessoas do mundo satânico para o lado de Deus. 161 
 
Estabelecendo primeiramente um indivíduo no lado do bem, Deus gradualmente expandia a 
esfera do lado do bem, e na sequência podia estabelecer uma família no lado do bem, então 
uma tribo, um povo, uma nação, e finalmente um mundo no lado do bem. Contudo Satanás, 
que estava trabalhando em oposição à providência de Deus, tem precedido a obra de Deus 
começando com um indivíduo do lado do mal, e expandindo a esfera do mal pelo 
estabelecimento de uma família, uma tribo, um povo, uma nação e um mundo do lado do 
mal. Fazendo isso, Satanás tem continuamente obstruído a providência de Deus. 

                                                 
159 PD, 191. 
160 PD, 197. 
161 PD, 198. 
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Geralmente, as pessoas do lado do bem (tais como santos e sábios) tentavam transmitir a 
Palavra de Deus para as pessoas do lado do mal. Entretanto, o lado do mal se recusava a 
aceitar essa Palavra e, ao invés, perseguia e atacava as boas pessoas de Deus. Assim, lutas 
foram conduzidas quando o lado do bem respondia esses ataques. Portanto, por toda a 
história, lutas em diferentes níveis têm ocorrido: entre um indivíduo no lado do bem e um 
indivíduo do lado do mal, entre famílias, tribos, povos, nações, e finalmente entre o mundo 
do lado do bem e o mundo do lado do mal. Estas lutas têm continuado até hoje. Assim, a 
história se tornou uma história de lutas entre bem e mal. Entretanto, no processo de 
restauração da história, o lado do bem e o lado do mal não são bem e mal em um sentido 
absoluto. O lado relativamente mais próximo da providência de Deus estava separado do 
lado do bem, e o lado relativamente mais distante da providência de Deus estava separado 
do lado do mal. 
 
Até recentemente, o mundo tem sido separado em dois grandes blocos, ou seja, o bloco no 
lado do bem e o bloco no lado do mal. Estes eram o mundo livre e o mundo comunista, 
respectivamente. Mais precisamente, este bloco era o grupo de países que reconhecia a 
religião (especialmente o Cristianismo) e o outro era o grupo de países que negava a 
religião. O propósito pelo qual Deus separou o mundo em um lado do bem e um lado do 
mal era para restaurar ambos os lados fazendo o lado do bem subjugar o lado do mal. No 
final, devido à providência de Deus, o lado do bem vencerá a luta entre os dois blocos. Isto 
é exatamente o que vemos acontecendo no mundo atualmente. A unificação do mundo livre 
e do mundo comunista será realizada, de forma definitiva, quando o Messias é recebido. 
Sendo que a separação entre Caim e Abel veio a existir por causa da infidelidade de Adão, 
a unificação entre Caim e Abel será realizada através do Messias, que vem como o terceiro 
Adão.  
 
C. Lei da Restauração do Número Quatro 
 
O propósito de criação de Deus era realizar Seu amor através da base de quatro posições 
familiar. Isso quer dizer, se Adão e Eva tivessem crescido de acordo com a Palavra de Deus 
e tivessem se aperfeiçoado, eles teriam que se tornar esposo e esposa centrando em Deus, e 
teriam dado nascimento a bons filhos. Então, a base de quatro posições familiar, 
consistindo de Deus, Adão (esposo), Eva (esposa), e seus filhos, teria sido formada, e uma 
família preenchida com o amor de Deus teria sido realizada. Entretanto, devido à queda de 
Adão e Eva, tal base de quatro posições familiar centrada em Deus não pôde ser formada; 
ao invés, uma base de quatro posições familiar centrada em Satanás foi formada, e todo o 
mundo criado foi colocado sob o domínio de Satanás. A partir desse ponto, se tornou o 
propósito central da história restaurar a base de quatro posições familiar centrada no amor 
vertical de Deus. 
 
A fim de restaurar a base de quatro posições, Deus primeiramente conduziu providências 
condicionais simbólicas, cujo objetivo era estabelecer um período de tempo com uma 
duração simbolizando o número quatro. Isto é chamado a lei da restauração do número 
quatro. A restauração do número quatro era uma condição de indenização para restaurar a 
base de quatro posições de forma numerológica. O período do número quatro é realizado 
através de períodos de quarenta dias, quarenta anos, quatrocentos anos, e assim por diante, 
durante os quais momentos de confusão são trazidos por Satanás, e as pessoas no lado de 
Deus geralmente se submetem a dificuldades. 



 312

Exemplos incluem o dilúvio de quarenta dias de Noé, os quarenta anos no deserto de 
Moisés, os quatrocentos anos de perseguição dos cristãos sob o Império Romano, e assim 
por diante. Quando esses períodos de indenização terminavam, a confusão era controlada 
no sentido que a base de quatro posições era restaurada condicionalmente, e a providência 
de Deus era capaz de seguir para um novo estágio. A lei da restauração do número quatro 
não é aplicada somente na história dos Israelitas, mas também na história de outros povos. 
 
Arnold Toynbee notou que havia muitos casos na história onde a unificação era realizada 
após um período de quatro séculos de confusão (período de confusão). Podemos citar 
alguns exemplos: os quatro séculos no Mundo Helênico desde a Guerra do Peloponeso até a 
unificação pelo Império Romano (431-31 a.C.); cerca de quatro séculos desde o período 
dos “Estados Litigantes” até a unificação pelos impérios Ch’in e Han na história chinesa 
(634-221 a.C.); e cerca de quatro séculos de anarquia feudal desde o período Kamakura-
Ashikaga até a unificação de todo o Japão por Toyotomi Hideyoshi e o estabelecimento do 
Xogunato Tokugawa na história japonesa (1185-1597). Entretanto, Toynbee não pôde 
esclarecer a razão pela qual tais períodos de quatro séculos apareceram na história. 162 Um 
caso semelhante é o regime de quarenta anos dos japoneses sobre a Coreia, começando com 
o Tratado de Proteção Eul-sa em 1905 e terminando com a liberação da Coreia em 1945. 
 
D. Lei da Providência Condicionada 
 
A lei da providência condicionada se refere ao fato que, se uma pessoa central cumpre, ou 
falha em cumprir sua porção de responsabilidade humana de acordo com a vontade de Deus 
em um evento providencial, isso condicionará um evento providencial específico de um 
período posterior. Isto significa que um evento providencial não somente tem um 
significado importante em si mesmo, naquele tempo, mas também se torna uma condição 
que determinará as características de eventos providenciais que ocorrerão mais tarde na 
história. 
 
Por exemplo, sabemos do caso no qual Moisés bateu duas vezes na rocha no deserto (Deut. 
20). A ação de Moisés, em si mesma, tinha uma necessidade especial devido às 
circunstâncias particulares daquele tempo, ou seja, permitir que os Israelitas com sede no 
deserto tivessem água para beber.  
 
Entretanto, ao mesmo tempo, isto também tinha o significado de simbolizar, e condicionar, 
a providência de Deus na vinda de Jesus, em um momento posterior. Sobre este assunto, o 
conteúdo do Princípio Divino pode ser parafraseado como segue: 163 
 

                                                 
162 Toynbee atribui o período de 400 anos de tribulações até o surgimento do Império Romano ao seguinte efeito: “O 
historiador vê que o mundo greco-romano alcançou um auge na geração de Augusto depois da Batalha em Actium. Ele 
também vê que a anterior ruptura começou com a eclosão da Guerra do Peloponeso, quatro séculos antes. Para ele, o 
problema extremamente interessante é: O que foi que deu errado no século V e continuou a seguir errado no último século 
antes de Cristo? Agora, a solução deste problema pode somente ser encontrada pelo estudo da história grega e romana 
como uma história contínua com um enredo que é único e indivisível.” Civilization on Trial (New York: Oxford 
University Press, 1948), 46. Entretanto, ele disse, “se não conseguimos obter entendimento disto, fica provado, experto 
crede, ser algo ainda mais surpreendentemente esclarecedor” (Ibid., 61)―concluindo que, se esta questão é resolvida, isto 
seria como se tivéssemos obtido uma revelação. 
163 PD, 255, 271. Este é um resumo do conteúdo do livro Exposition of the Divine Principle. 
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A rocha simbolizava Adão. Especificamente, a rocha sem água, antes de ser golpeada por 
Moisés, simbolizava o primeiro (e decaído) Adão; em contraste, a rocha trazendo água à 
tona, após ser golpeada uma vez por Moisés, simbolizava Jesus, o segundo Adão. Sendo 
que água simboliza vida, o primeiro Adão, que estava no estado de morte espiritual devido 
à queda, podia ser simbolizado como uma rocha que não dava mais água; e Jesus, o 
segundo Adão, que viria a fim de dar vida para as pessoas espiritualmente mortas, poderia 
ser simbolizado como a rocha que dá água. Contudo, Moisés golpeou a rocha duas vezes 
em raiva pela infidelidade dos Israelitas; e ao fazê-lo, ele golpeou a rocha fazendo-a dar 
água, o que simboliza Jesus. Através desse ato, a condição foi estabelecida onde, mais 
tarde, quando Jesus viesse, se os Israelitas se tornassem descrentes, Satanás teria a condição 
de ser capaz de golpear Jesus, a realização da rocha. Jesus foi, de fato, crucificado devido à 
falta de fé dos Israelitas. Isto foi em parte porque o golpe duplo da rocha por Moisés 
condicionou a providência no tempo da vinda do Messias. 
 
Este é um exemplo a partir da história como registrada no Velho Testamento. A lei da 
providência condicionada estava em funcionamento não somente neste incidente, mas 
também em outros eventos históricos que eram significantes na providência de Deus. Isto 
significa que eventos providenciais não aconteceram simplesmente em seu tempo, sem 
nenhuma razão em particular, mas ao invés eles estavam condicionados, até determinado 
ponto, por vários fatores que os precederam. Como um evento específico em determinada 
idade se desenvolveu, por sua vez, tem influenciado posteriores eventos históricos. Isto é o 
que nos diz a lei da providência condicionada. 
 
E. Lei do Falso Precedendo o Verdadeiro 
 
Esta é uma lei sob a qual o falso aparece antes do verdadeiro. Satanás dominou o mundo, 
que tinha sido criado por Deus, induzindo os primeiros antepassados humanos a se 
afastarem de Deus. Portanto, Satanás criou um mundo fora do princípio, com um tipo de 
pseudo-princípio, de forma antecipada, e imitando a providência de Deus. Deus não pôde 
impedir isto porque Adão tinha caído sem cumprir sua porção de responsabilidade. Assim, 
Deus teve que levar adiante Sua providência, seguindo as pegadas de Satanás, para 
restaurar o mundo fora do princípio edificado por Satanás de volta para o mundo do 
princípio.  O mundo fora do princípio criado por Satanás é falso; assim, embora ele possa 
prosperar, sua prosperidade é somente temporária. Enquanto a providência de Deus 
progride, o mundo fora do princípio de Satanás não pode evitar entrar em colapso. 
 
O objetivo definitivo da providência de restauração é realizar, na terra, um mundo no qual o 
ideal de criação centrado em Deus é realizado, isto é, um mundo no qual toda a humanidade 
esteja unida. Esse é o Reino de Deus, ou o Reino do Céu na terra, onde todas as pessoas 
atendem Deus, ou os Verdadeiros Pais da humanidade como representantes de Deus, como 
a soberania suprema. Esse mundo somente pode ser realizado através da vinda do Messias. 
Entretanto, Satanás, conhecendo o plano de Deus, roubou os conteúdos da providência em 
antecipação, estabeleceu pessoas messiânicas no lado satânico antes da vinda (e antes da 
segunda vinda) do Messias, e tentou criar estados ideais no lado satânico. Esse é o motivo 
pelo qual um falso Messias e um falso mundo unificado apareceram primeiro. 
 
Um bom exemplo disto é o aparecimento do Império Romano antes da vinda de Jesus.  



 314

Júlio César apareceu no Império Romano, conquistou a Gália, a incorporou ao Império 
Romano, e realizou a unificação do Império Romano (45 a.C.). Depois que ele foi 
assassinado, Augusto (Otávio) trouxe o controle sobre a guerra civil (31 a.C.), e unificou a 
região do Mediterrâneo, construindo o que era praticamente um império mundial. O 
período pacífico e próspero do Império Romano era chamado de Pax Romana e durou cerca 
de dois séculos. Júlio César e Augusto foram figuras messiânicas no lado satânico. Eles 
criaram um falso mundo unificado de paz e prosperidade em antecipação do grande mundo 
unificado de duradouro amor, paz e prosperidade que devia ter sido edificado através da 
vinda do verdadeiro Messias (Jesus). Mas ao contrário, Jesus foi crucificado com sua 
missão incompleta e, portanto, o verdadeiro mundo unificado, ou verdadeiro mundo ideal, 
não pôde aparecer naquele tempo. 
 
No tempo do Segundo Advento também, de acordo com esta lei, um falso Messias e um 
falso mundo unificado apareceram em antecipação da providência do Segundo Advento. 
Esse falso Messias foi Stalin, e o falso mundo unificado era o mundo comunista. Stalin, de 
fato, foi reverenciado como “o sol da humanidade,” como um Messias, e tinha como 
objetivo unificar o mundo através do comunismo. Stalin morreu em 1953, e a partir do 
ponto de vista providencial, esse era o momento quando o curso oficial da providência do 
Segundo Advento devia começar. A subsequente fragmentação do comunismo 
internacional tem sido um prenúncio do colapso do falso mundo unificado e o início da 
realização do verdadeiro mundo unificado. 
 
F. Lei do Reaparecimento Horizontal da Vertical 
 
Esta lei significa que no tempo da consumação da história de restauração, eventos 
históricos verticais (passado) reaparecem horizontalmente (no presente). “Vertical” se 
refere à passagem do tempo, e “horizontal” se refere à expansão espacial. Em outras 
palavras, o vertical se refere à história passada, e o horizontal se refere ao mundo real do 
presente. Deste modo, o “reaparecimento horizontal da vertical” significa que Deus conduz 
Sua providência para que na consumação da história todos os eventos providenciais do 
passado e pessoas na história reaparecerão no presente de alguma forma no nível mundial. 
Desta maneira, Deus busca resolver, de uma única vez, todos os vários problemas ou 
eventos que terminaram sem solução devido às falhas de figuras providenciais em vários 
momentos na história até este momento. Isto é feito de acordo com a providência de Deus, 
e para concluir a história da providência de restauração. 
 
Por exemplo, no período de dois mil anos da providência de restauração desde Adão até 
Abraão, as condições verticais de indenização que tinham sido invadidas por Satanás foram 
restauradas através de indenização nas três gerações de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, 
isto foi somente condicional. Em outras palavras, a providência da família de Adão e a 
providência da família de Noé, as quais terminaram em fracasso sem adequada conclusão, 
foram condicionalmente concluídas através da providência da família de Abraão. No tempo 
de Jesus, os eventos providenciais que tinham terminado em fracasso devido à invasão de 
Satanás durante os quatro mil anos desde Adão até Jesus reapareceram horizontalmente 
para que pudessem ser restaurados através de indenização de uma única vez. Contudo, 
devido à crucificação de Jesus, esta providência não foi bem sucedida. 
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No momento da providência do Segundo Advento, todos os eventos durante a história de 
seis mil anos desde Adão, os quais tinham sido concluídos apenas condicionalmente por 
causa da invasão por Satanás, devem reaparecer novamente de forma horizontal para que 
eles possam ser restaurados de forma total e fundamental através de indenização, centrando 
no Segundo Advento do Messias. Assim, a providência da história pecaminosa será 
totalmente consumada. Enquanto estes eventos históricos permanecem sem solução, não 
pode haver nenhuma paz verdadeira na terra. Somente pela resolução de todos estes eventos 
históricos de forma fundamental nos Últimos Dias, os problemas da sociedade atual podem 
ser resolvidos completamente, e o mundo de paz verdadeira pode ser realizado. 
 
Por exemplo, a causa principal dos conflitos entre Israel e as nações Árabes de hoje pode 
ser entendida como o reaparecimento das lutas entre os Israelitas e os seus povos vizinhos 
no tempo do Velho Testamento. Deste modo, é muito difícil resolver o conflito dos dias 
atuais entre Israel e os Árabes meramente lidando com isto como um problema político. Em 
outras palavras, sem traçar de volta a história até sua causa principal e resolver isto de 
forma fundamental, os conflitos entre os Israelitas e os Árabes nunca chegará a um fim 
completo. 
 
Quando chega a consumação da história nos Últimos Dias, muitos eventos históricos 
verticais reaparecem, e eventos inesperados acontecem um após o outro, atirando assim o 
mundo em grande confusão. Isto é porque, de acordo com a lei do reaparecimento 
horizontal da vertical, vários problemas não resolvidos da história passada reaparecem nos 
Últimos Dias. Esse é o motivo pelo qual Jesus se referiu a uma “grande tribulação”: 
“Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até 
agora, nem tampouco há de haver” (Mateus 24:21). Essa confusão e conflito virão a ser 
fundamentalmente resolvidos somente quando a humanidade recebe o Segundo Advento do 
Messias e segue suas palavras de verdade e seus ensinamentos de amor verdadeiro. 
 
A razão pela qual Deus faz com que os eventos da história reapareçam nos Últimos Dias, 
onde eles devem se tornar fundamentalmente resolvidos pelo Segundo Advento do Messias, 
é que Deus deseja alcançar dois propósitos: primeiro, fazer os seres humanos estabelecerem 
a condição que tenham alcançado vitória na história de seis mil anos sem cometer erros, 
varrendo assim as memórias dos numerosos eventos miseráveis na história de uma vez por 
todas; e segundo, subjugar Satanás completamente pela eliminação de todas as condições 
para sua acusação, e assim salvar até mesmo o arcanjo, de forma eterna. 
 
G. Lei da Providência Sincrônica 
 
A lei da providência sincrônica se refere a uma lei sob a qual determinado evento 
providencial que ocorreu no passado é repetido de alguma forma em um período mais 
tarde. Esses períodos providenciais, dois dos quais estão no relacionamento de identidade 
de tempo, demonstram aspectos semelhantes em termos de figuras centrais, eventos 
principais, períodos numerológicos de tempo, e assim por diante. Isto é porque, no caso de 
determinada figura central providencial não cumprir sua porção de responsabilidade, o 
período providencial centrado nessa pessoa específica chegaria a um fim, e depois de 
determinado período de tempo, outra pessoa, que seja semelhante à pessoa anterior, seria 
estabelecida para restaurar através de indenização o curso histórico do período anterior.  



 316

Assim, um evento providencial que é semelhante àquele do período anterior é repetido. 
Nesses casos, sendo que as condições de indenização são gradualmente compostas 
juntamente com o prolongamento da providência de restauração, o período anterior não 
seria repetido precisamente como antes, mas ao invés, seria repetido em uma dimensão 
mais elevada. Consequentemente, a história se desenvolve em uma espiral. 
 
Então, como a lei da providência sincrônica funciona na história? Na providência de 
restauração centrada no nível familiar, durante o período de dois mil anos desde Adão até 
Abraão (a Idade da Providência para Estabelecer o Fundamento para a Restauração), o 
Messias era incapaz de vir devido à falha da providência. Como resultado, o período de 
dois mil anos da providência de restauração centrada nos Israelitas, desde Abraão até Jesus 
(a Idade da Providência de Restauração), apareceu como a providência sincrônica. Além 
disso, sendo que o período de dois mil anos desde Abraão até Jesus, a providência de 
restauração centrada nos Israelitas, também terminou em falha devido à crucificação de 
Jesus, o período de dois mil anos da providência de restauração centrada no Cristianismo 
desde Jesus até hoje (a Idade do Prolongamento da Providência de Restauração) apareceu 
como sua providência sincrônica. Organizando as características do sincronismo dos dois 
períodos de dois mil anos desde Abraão até Jesus e de dois mil anos desde Jesus até hoje, 
temos o diagrama como visto na tabela 8.1. 
 
TABELA 8.1 O Sincronismo Providencial da Idade da Providência de Restauração e a 
Idade do Prolongamento da Providência de Restauração 
 

 
 
O sincronismo na história foi notado por Oswald Spengler. Ele disse que todas as culturas 
se desenvolvem de acordo com a mesma fórmula e, portanto, eventos semelhantes 
aparecem em quaisquer duas culturas do mundo. Ele descreveu estes eventos 
correspondentes como “sincrônicos.” 164 

                                                 
164 Oswald Spengler afirmou o seguinte: “A aplicação do princípio da ‘homologia’ ao fenômeno histórico traz com ele 
uma conotação inteiramente nova para a palavra ‘contemporâneo.’ Eu designo como contemporâneos dois fatos históricos 
que ocorrem exatamente nas mesmas ― relativas ― posições em suas respectivas culturas, e assim possuem exatamente 
uma importância equivalente …. Espero mostrar que, sem exceção, todas as grandes criações e formas na religião, arte, 
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Arnold Toynbee notou o sincronismo na história quase na mesma época que Spengler. 
Enquanto fazia palestras sobre Tucídides, Toynbee explicou como tinha compreendido que 
a história da antiga Grécia e a história ocidental moderna são sincrônicas: 
 

O ano de 1914 me encontrou na Universidade de Oxford, ensinando história da 
Grécia clássica. Em agosto de 1914, brilhou na minha mente que o historiador 
Tucídides do século V a.C. já tinha experimentado aquilo que agora eu estava 
experimentando. Ele, como eu, tinha sido atingido por uma grande guerra fratricida 
entre os estados em que seu mundo tinha sido dividido politicamente. Tucídides tinha 
previsto que a grande guerra de sua geração seria marca de sua época para seu 
mundo, e a sequência provou que ele estava certo. Vejo agora que a história da Grécia 
clássica e a história ocidental moderna eram, em termos de experiência, 
contemporâneas uma com a outra. Seus cursos seguem paralelos. Elas poderiam ser 
estudadas comparativamente. 165 

 
Toynbee tratou com a história da Grécia antiga e a história ocidental moderna como 
sincrônicas. Na visão da história da Unificação, a história da Grécia antiga era o período de 
preparação para a vinda do Messias, e a história moderna ocidental é o período de 
preparação para a Segunda Vinda do Messias. Estes dois períodos são, de fato, sincrônicos, 
e o significado essencial de seu sincronismo é que cada um é um período de preparação 
para receber o Messias. 
 
IV. Mudanças na História 
 
As leis de criação e as leis de restauração, as quais foram discutidas acima, tem estado em 
funcionamento na história, mas as leis mais importantes são: a lei de dar e receber, a lei da 
repulsão, e lei da indenização e a lei da separação. Entre estas, a lei de dar e receber se 
torna a “lei de desenvolvimento” na mudança histórica, enquanto as outras três juntas se 
tornam a “lei de mudança.” (A lei de mudança também é chamada de “lei da luta entre bem 
e mal”). 
 
Já foi explicado que a história tem se desenvolvido através da ação dar e receber; isto é, 
desenvolvimentos na política, economia, cultura e todas as outras áreas ocorrem através de 
harmoniosa ação dar e receber entre vários pares de sujeito e objeto, tal como espírito e 
matéria, povo e ambiente (sociedade e natureza), governo e povo, organização e 
organização, indivíduo e indivíduo, pessoas e maquinários, e assim por diante. 
 
Desenvolvimento se refere ao crescimento, progresso, aprimoramento e aparecimento de 
uma nova qualidade ― todos os quais são tipos irreversíveis de movimento em frente. 
Estes fenômenos aparecem quando elementos correlativos de sujeito e objeto se engajam 
em ação dar e receber centrando em um propósito comum. 

                                                                                                                                                     
política, vida social, economia e ciência aparecem, realizam-se e morrem de forma contemporânea em todas as culturas; 
que a estrutura interna de uma corresponde exatamente com a de todas as outras.” The Decline of the West, trad. Charles 
Francis Atkinson (London: George Allen & Unwin, Ltd., 1961), 112. Ele cita como exemplos o relacionamento entre a 
antiga cultura Greco-romana e a cultura ocidental, Alexandre o Grande e Napoleão na área da política, Pitágoras e 
Descartes na área matemática, e assim por diante. 
165 Arnold Toynbee, A Study of History, Illustrated (Oxford: Oxford University Press, 1972), 11. 
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Por outro lado, luta ocorre entre sujeito e sujeito, os dois sujeitos tendo propósitos 
diferentes e interesses diferentes. Quando uma luta ocorre, desenvolvimento ou progresso 
será suspenso ou revertido. Deste modo, qualquer desenvolvimento ou progresso na 
história, sem exceção, ocorre através da ação dar e receber. 
 
Sujeito e sujeito se opõem e lutam um com o outro de acordo com a lei da repulsão. Na 
história humana a repulsão entre um sujeito e outro se refere ao conflito entre um líder e 
outro. Um exemplo é a luta entre os líderes da burguesia e os aristocratas da realeza sob 
Luís XVI, ou seja, a luta entre novos líderes e velhos líderes no tempo da Revolução 
Francesa. As duas partes foram separadas de acordo com a lei da separação, com uma parte 
relativamente no lado do bem (a posição que estava relativamente mais próxima da 
providência de Deus) e a outra parte relativamente no lado do mal (a posição que obstruía a 
providência de Deus). Os sujeitos formaram áreas do bem e do mal, respectivamente, 
atraindo pessoas, que estavam na posição objeto para seus respectivos lados (separando o 
povo em duas partes), e lutaram um com o outro. A questão de qual líder é bom e qual é 
mal é um assunto a ser decidido na base da extensão na qual um líder está de acordo com a 
providência de Deus. Entretanto, em muitos casos os líderes em uma sociedade existente 
conduzem regimes tirânicos, seguindo na direção de desejos autocentrados, e por isso Deus 
frequentemente estabelece novos líderes no lado do bem e promove Sua providência 
através deles. 
 
Na luta entre bem e mal, se o lado do bem vence, a história muda rumo a uma direção 
melhor. Subsequentemente, quando a história alcança outro novo estágio, outro líder, que é 
até mesmo melhor, aparece. Então, o antigo líder vem a se colocar em uma posição 
relativamente má, e uma nova luta entre bem e mal começa. De novo, se o lado do bem 
vence, a história muda mais uma vez para uma direção ainda melhor. Finalmente, através 
deste processo, a história alcança o estágio de bem perfeito, isto é, o estágio do ideal de 
criação. Somente então a luta entre bem e mal chegará a um fim. Assim, luta não traz 
realmente desenvolvimento; ao invés, ele causa mudanças na direção da história. 
 
Em uma luta entre um sujeito bom e um sujeito mal, se acontece do lado mal ser mais forte, 
Deus tentará fazer o lado mal se render utilizando a lei de indenização. Para explicar 
melhor, Deus guiará os líderes no lado do bem a trilharem o caminho de sofrimento sob 
perseguição pelo lado do mal. Tendo isso como condição, Ele trabalhará para fazer o líder 
no lado do mal se submeter e se render. No caso do líder no lado do mal não se render, Ele 
influenciará as pessoas no lado do mal a isolarem seu líder. Dessa forma, os líderes no lado 
do mal não podem evitar se render no final. Esse é o funcionamento da lei da luta entre bem 
e mal. Deste modo, esta lei também pode ser chamada a “lei de tomar de volta ao ser 
golpeado,” ou a “tática de tomar de volta ao ser golpeado.” Foi em virtude desta lei de 
indenização que as religiões têm se propagado por todo o mundo até o momento atual, 
mesmo através de perseguição. 
 
Na luta permanente entre bem e mal, quando o lado do bem não cumpre plenamente sua 
responsabilidade e o lado do mal obtém vitória, então naturalmente a história não muda 
para uma direção melhor, mas ao invés, é prolongada em sua direção atual, permanecendo 
como está. Após um determinado período de tempo, Deus novamente levanta um bom líder 
e trabalha para obter vitória sobre o lado do mal. 
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Esta é a forma que Deus tem orientado a história, por trás das cenas, rumo a uma direção 
melhor. Portanto, a história não tem sido a história de luta de classes, mas ao invés, a 
história da luta entre bem e mal. 
 
Desta forma, a história tem se desenvolvido através da ação dar e receber entre sujeito e 
objeto, e tem mudado sua direção através de lutas entre bem e mal. Em outras palavras, a 
história tem se submetido a mudanças na direção através da repetição do processo de 
desenvolvimento e mudança. O processo de mudanças históricas pode ser ilustrado na fig. 
8.1. 
 

 
 
 

Fig. 8.1. Mudanças na Direção Histórica através da  
Ação dar e Receber e da Luta de Bem e Mal 

 
A partir do que foi dito acima, podemos entender que a história tem sofrido mudanças em 
dois aspectos, ou seja, na direção do desenvolvimento (progresso), e na direção da 
restauração (mudança). Desenvolvimento aqui se refere ao desenvolvimento da ciência, 
economia, cultura, etc.; restauração se refere à recuperação do mundo ideal originalmente 
pretendido e que foi perdido ― o mundo de amor e paz. A razão que estas duas direções 
têm existido na história, é que a história humana é a história de recriação e ao mesmo 
tempo a história de restauração. O mundo futuro será um mundo de ciência altamente 
desenvolvida, e ao mesmo tempo uma sociedade altamente ética. Uma civilização científica 
será alcançada através do desenvolvimento, enquanto uma sociedade ética será alcançada 
através da restauração. 
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Restauração é alcançada através da luta entre bem e mal, mas isto não se refere 
necessariamente ao conflito militar envolvendo forças armadas. Se o lado do mal se rende 
de forma obediente ao lado do bem, então é possível ser realizada uma mudança social 
pacífica. De fato, a luta final para colocar um fim à luta entre bem e mal, ou seja, a luta 
através da qual o Messias subjuga completamente Satanás, será conduzida de forma 
pacífica, mesmo se é chamada de “luta.” Isto é, o Messias subjugará Satanás de forma 
pacífica por meio do amor verdadeiro. Desta forma, a história tem sido mudada, seguindo 
as duas direções de desenvolvimento e restauração. Desenvolvimento continuará para 
sempre, enquanto restauração chegará a um fim quando o mundo ideal original é finalmente 
restaurado, após o que o mundo ideal de paz e amor verdadeiro continuará para sempre. 
 
V. Visões Tradicionais da História 
 
Gostaria agora de apresentar uma visão das representantes visões tradicionais da história a 
fim de compará-las com a visão da Unificação da história.  
 
Visão Cíclica da História (Visão Fatalista da História) 
 
Os gregos antigos acreditavam que tal como as quatro estações de primavera, verão, outono 
e inverno se repetem ano após ano, a história também segue um curso cíclico. Para eles, o 
nascimento e queda de eventos históricos estavam destinados, e não podiam ser afetados 
pelo poder humano, de modo que a história não tinha nenhum significado ou objetivo. Esta 
visão da história é chamada a “visão cíclica da história,” ou a “visão fatalista da história.” 
Historiadores representantes que assumiam esta visão era Heródoto (484-425 a.C.), que é 
chamado o pai da história e escreveu História, e Tucídides (460-400 a.C.), que escreveu 
História da Guerra do Peloponeso. Heródoto descreveu a guerra persa da maneira épica, 
enquanto Tucídides descreveu a Guerra do Peloponeso do início ao fim de uma maneira 
que era fiel aos fatos históricos. Porém, o que estes dois homens têm em comum era a ideia 
que a história se repete. 166 
 
A visão cíclica da história entende o curso da história como sendo destinada. Ela não 
admite a possibilidade que o desenvolvimento da história possa ser afetado pelo esforço 
humano. Além disso, porque não vê qualquer objetivo na história, ela não se preocupa em 
oferecer uma imagem futura do mundo. 
 
Visão Providencial da História 
 
Em contraste com a visão grega da história, que afirma que a história não tem nenhum 
início ou fim, ou objetivo, mas somente se repete de uma forma cíclica, o Cristianismo 
apresenta uma visão da história fundamentalmente diferente, que afirma que tem um início 

                                                 
166 Heródoto era um fatalista que descreveu a história da maneira épica como manipulada pela ameaça do destino. Por 
outro lado, Tucídides descreveu os fatos históricos de forma realista e científica. Contudo, Tucídides também considerava, 
de acordo com a forma grega comum de pensamento, que a história se repete. Ele escreveu, “A ausência de romance na 
minha história, temo, irá tirar um pouco do seu interesse; mas se for considerado útil por aqueles investigadores que 
desejam um conhecimento exato do passado como uma ajuda para a interpretação do futuro, que no curso de coisas 
humanas deve se assemelhar se não refleti-la, vou ficar contente. Em suma, tenho escrito meu trabalho, não como um 
ensaio para ganhar aplausos no momento, mas como uma posse para todos os tempos.” The History of the Peloponnesian 
War (London: J. M. Dent and Sons, Ltd., 1948), 11. 
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e avança de uma forma direta rumo a um objetivo definido. Em outras palavras, ela afirma 
que a história começou com a Criação e a Queda humana, que ela é uma história de 
salvação levando ao Juízo Final, e que aquilo que dirige a história é a providência de Deus. 
Essa visão da história é chamada a “visão providencial da história,” ou a “visão cristã da 
história.” 
 
Foi Santo Agostinho (354-430) que, em seu clássico A Cidade de Deus, sistematizou a 
visão cristã da história. Agostinho retratou a história como uma história de luta entre a 
Cidade de Deus (Civitas Dei), onde pessoas que amam a Deus vivem, e a Cidade do Mundo 
(Civitas terrena), onde aquelas pessoas que se renderam à tentação de Satanás vivem. Ele 
afirmava que a Cidade de Deus finalmente obteria vitória no final e estabeleceria a paz 
eterna. O curso da história ocorreu de acordo com o plano predestinado por Deus, de 
acordo com esta visão. Agostinho dividiu a história humana, desde a queda até sua 
consumação, em seis períodos: (1) de Adão até o dilúvio de Noé, (2) de Noé até Abraão, (3) 
de Abraão até Davi, (4) de Davi até o cativeiro na Babilônia, (5) do cativeiro na Babilônia 
até o nascimento de Cristo, e (6) da primeira vinda até a Segunda Vinda de Cristo. Quanto 
tempo duraria o sexto período não foi declarado. 
 
Através desta visão cristã, a história se tornava significativa no sentido que ela busca um 
determinado objetivo; além disso, o ser humano não era nada mais do que um instrumento 
movido por Deus. Esta visão possui muitas ambiguidades e é carente tanto de lógica quanto 
de qualquer senso de leis históricas. Assim, atualmente é considerada de forma geral como 
inaceitável como uma ciência social. 
 
Visão Espiritual da História (Visão Progressiva da História) 
 
Durante a Renascença, visões teológicas da história gradualmente desapareceram, e no 
Iluminismo do século XVIII, um novo tipo de visão da história apareceu. De acordo com 
esta nova visão, era o ser humano, ao invés da providência de Deus, que dirigia a história. 
Esta visão defendia que a história estava progredindo de uma forma linear, e 
necessariamente, de acordo com o progresso do espírito humano. Esta visão da história é 
chamada a “visão espiritual da história,” ou a “visão progressiva da história.” 
 
Giambattista Vico (1668-1744) reconhecia a providência de Deus na história, mas ele 
considerava que o mundo secular era formado por seres humanos, e afirmava que a história 
não deveria ser explicada somente pela vontade de Deus. Em seu entendimento da história, 
Deus estava relegado aos bastidores, e os seres humanos foram trazidos à tona. 167 
 
Voltaire (1694-1778) excluiu o poder de Deus funcionando na história. Ele afirmava que a 
história é dirigida não por Deus, mas ao invés, por aquelas pessoas com elevada educação, 
aqueles que tinham dominado a ciência, ou seja, pessoas iluminadas. 

                                                 
167 De acordo com a visão da história do pensamento Iluminista, o poder de Deus foi excluído da história porque a 
história se entendia como sendo feita pelo homem. Mas Vico pensava que embora a história fosse feita pelo homem, ainda 
estava sob a providência de Deus. Isto significa que história é o produto do poder humano e da providência de Deus. Essa 
visão está de acordo com a visão da história da Unificacão. Além disso, Vico pensava que, embora a história esteja 
principalmente no processo de progresso ou desenvolvimento, há padrões de desenvolvimento e declínio na história, e 
assim ele percebeu a história como progresso em espiral. A esse respeito, ele foi um precursor para o aparecimento da 
visão cultural da história advogada por Spengler e Toynbee. 
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Marquis de Condorcet (1743-94) afirmava que, se a razão humana fosse despertada, a 
história progrediria com harmonia entre ciência e ética. Immanuel Kant (1724-1804) disse 
que o propósito da história é desenvolver todas as nobres capacidades humanas em uma 
sociedade internacional consistindo de uma liga de nações. Ele advogava ver uma história 
universal a partir de um ponto de vista cosmopolita. 
 
O filósofo romancista J. G. Herder (1744-1803) afirmava que o desenvolvimento da 
natureza humana é o objetivo da história. 
 
Hegel (1770-1831) entendia a história como o processo da “auto realização do espírito,” ou 
a “auto realização da Ideia.” De acordo com sua visão, a razão rege o mundo, e a história 
mundial progride racionalmente. A razão que governa o mundo é chamada de “espírito 
mundial.” Ele defendia que a razão manipula os seres humanos, e chamava isto de “truque 
da razão.” A visão da história de Hegel é chamada uma “visão espiritual da história,” ou a 
“visão idealista da história.” Ele acreditava que um estado racional, onde a Ideia de 
liberdade seria realizada, estava para surgir na Prússia; entretanto, na realidade isso não 
ocorreu. Ao invés, problemas sociais irracionais tais como exploração e alienação humana 
se tornaram ainda mais sérios. Assim, o materialismo histórico de Marx apareceu em parte 
como uma revolta contra a filosofia da história de Hegel. 
  
Materialismo Histórico 
 
Em contraste com Hegel, que advogava uma visão espiritual da história e afirmava que é a 
Ideia que direciona a história, Marx afirmava que são forças materiais que dirigem a 
história, e argumentava isto com a “visão materialista da história,” ou “materialismo 
histórico” (também chamada a “visão revolucionária da história”). 
 
De acordo com a visão materialista da história, o que direciona a história é o 
desenvolvimento das forças produtivas, ao invés do desenvolvimento da Ideia ou espírito. 
Correspondendo ao desenvolvimento das forças produtivas, determinadas relações de 
produção são estabelecidas. Entretanto, enquanto as forças produtivas se desenvolvem 
constantemente, as relações de produção, uma vez estabelecidas, se tornam fixas, e 
eventualmente se transformam em grilhões contra o desenvolvimento adicional das forças 
produtivas. Portanto, luta de classe ocorre entre a classe que busca manter as velhas 
relações de produção (classe dominante) e a classe que busca novas relações de produção 
(classe dominada). Deste modo, a história tem sido uma história de luta de classes. Na 
sociedade capitalista, onde esta luta de classes alcança seu auge, a revolução ocorre quando 
o proletariado, a classe dominada, derruba a burguesia, a classe dominante. Como 
resultado, a sociedade comunista sem classes, a qual é o “reino da liberdade” sem classes, é 
realizada. 
 
Como demonstrado pela queda do comunismo, se torna óbvio que a visão materialista da 
história era completamente errônea. Quando alguém analisa esta teoria mais de perto, todas 
as leis da história apresentadas por esta visão são descobertas como sendo nada mais do que 
simples dogmas. Por exemplo, o desenvolvimento das forças produtivas é considerado 
como um desenvolvimento material, mas nenhuma explicação dialética materialista é dada 
referente sobre como as forças produtivas se desenvolvem.  
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Além disso, de acordo com esta visão, a história humana é a história de mudanças sociais 
através de lutas de classes. Não obstante, não houve um único caso no qual uma sociedade 
fosse realmente mudada por uma luta de classes. Assim, a visão materialista da história tem 
provado ser completamente falsa. 
 
Visão da Filosofia-da-vida da História 
 
Wilhelm Dilthey (1833-1911) e Georg Simmel (1858-1918) afirmavam que a história 
cresce juntamente com o crescimento da vida. Esta visão é chamada a “visão da história da 
filosofia-da-vida.” 
 
De acordo com Dilthey, a vida é uma experiência humana, e a experiência é sempre 
expressa, e se manifesta no mundo externo. A manifestação da experiência é o mundo da 
história e cultura. Portanto, o sistema cultural dos seres humanos, incluindo religião, 
filosofia, arte, ciência, política e lei é a objetivação da vida. Simmel, de forma semelhante, 
afirmava que a história é a expressão da vida. Vida é um fluxo que continua infinitamente, 
e o “fluxo de tornar-se” da vida faz a história. 168 
 
De acordo com a visão da história da filosofia-da-vida, a dor e infelicidade da humanidade, 
como registrado na história, são consideradas como fenômenos inevitáveis que 
acompanham o crescimento da vida. Deste modo, a questão de como as pessoas podem ser 
liberadas da dor e infelicidade permanece sem solução na visão da filosofia-da-vida. 
 
Visão Cultural da História 
 
Na Europa antes da Primeira Guerra Mundial, a confiança no progresso e desenvolvimento 
da história era basicamente inabalável. As pessoas acreditavam que a história estava se 
desenvolvendo centrando na Europa. Foi Oswald Spengler (1880-1936) que questionou 
esta imagem linear Eurocêntrica da história. 
 
Spengler advogava uma visão cultural da história, afirmando que o fundamento da história 
é a cultura. Ele considerava uma cultura como sendo um organismo, e assim considerada, 
uma cultura nasce, cresce, morre e, portanto, sua morte é inevitável. Na civilização 
ocidental, ele encontrou os sintomas desse declínio iminente, o que correspondia ao 
declínio da Grécia e de Roma, e previu o declínio do ocidente. Ele advogava que, 
conhecendo de antemão sobre este declínio do ocidente, uma pessoa devia viver em 
aceitação deste destino inevitável, sem cair no pessimismo. Havia uma forte ligação com 
Nietzsche neste ponto. A visão da história de Spengler era determinista. 
 
Sob a forte influência de Spengler, Arnold J. Toynbee (1889-1975) propôs sua visão 
cultural única da história. De acordo com Toynbee, a entidade essencial que constitui a 
história mundial não é uma região, uma etnia, ou uma nação, mas uma civilização. Ele 
considerava que cada civilização passa através dos estágios de gênese, crescimento, 
colapso, desintegração e dissolução. 
                                                 
168 Simmel afirmou na introdução da terceira edição de The Problems of History que “o espírito descreve sua forma e o 
ritmo da onda, no fluxo de tornar-se, onde ele se encontra, e ao fazer isso, ele faz o fluxo se tornar uma história.” Die 
Probleme der Geschichte (Munchen: Verlag Dunker and Humblot, 1923), VII; minha tradução. 
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A causa da gênese de uma civilização pode ser encontrada na resposta humana aos desafios 
do ambiente natural ou social. Minorias criativas promovem uma nova civilização enquanto 
orientam as massas de pessoas, mas quando as minorias criativas eventualmente perdem 
sua criatividade, a civilização entra em colapso. Então, as minorias criativas se tornam as 
minorias dominantes, e o “proletariado interno” dentro da civilização e o “proletariado 
externo” ao redor dela nascem e se separam das minorias dominantes. Como resultado, a 
sociedade cai em confusão. Entretanto, após algum tempo, o mais forte entre as minorias 
dominantes estabelece um “estado universal,” trazendo um fim ao período de turbulência. 
Sob o regime opressivo do estado universal, o proletariado interno nutre uma “religião mais 
elevada” e o proletariado externo (selvagens ao redor) forma a “guerra de bandos bárbaros” 
(forças agressivas). Assim, o estado universal, a religião mais elevada, e a guerra de bandos 
constituem três facções. Eventualmente a religião mais elevada se torna uma “igreja 
universal” através da conversão das classes dominantes, mas o estado universal em breve 
entra em colapso, e juntamente com ele, a civilização encontra sua morte. 
 
Depois que a primeira civilização tenha desaparecido, o proletariado externo invade e se 
torna convertido à religião mais elevada, dando nascimento a uma civilização da nova 
geração. O relacionamento dessa velha e nova civilizações é chamado “paternalização e 
afiliação.” Houve vinte e uma civilizações totalmente crescidas na história mundial. Todas 
as civilizações atuais estão em sua terceira geração, e estão separadas em quatro linhagens 
de civilização Cristã (a ocidental e a ortodoxia grega), Islâmica, Hindu, e do Extremo 
Oriente. Pode ser dito que a sucessão de civilizações através de três gerações, como 
advogado por Toynbee, corresponde ao sincronismo providencial em três gerações na visão 
da história da Unificação (a Idade da Providência para Estabelecer o Fundamento para a 
Restauração, a Idade da Providência de Restauração e a Idade do Prolongamento da 
Providência de Restauração). 
 
É característica da visão da história de Toynbee que exclui o determinismo e afirma o não 
determinismo e a teoria do livre arbítrio: como os seres humanos respondem aos desafios 
depende de seu livre arbítrio. Portanto, a forma na qual a história segue nunca está 
predeterminada, mas os seres humanos podem escolher seu futuro. 
 
Toynbee visualizava claramente a Cidade de Deus (Civitas Dei) como uma imagem futura 
da história humana. Contudo, em sua posição não determinista, ele considerava que a 
escolha do “Reino de Deus” ou o “reino da noite” dependeria do livre arbítrio humano. Ele 
escreveu o seguinte: 
 

Sob a lei de amor que é a lei do próprio Deus, o auto sacrifício de Deus desafia o 
homem colocando diante dele um ideal de perfeição espiritual; e o homem tem 
perfeita liberdade para aceitar ou rejeitar isto. A lei de amor deixa o homem livre para 
ser um pecador ou ser um santo; ela o deixa livre para escolher se sua vida pessoal e 
sua vida social deve ser um progresso na direção do Reino de Deus ou o reino da 
noite. 169 

 
Outra característica da visão da história de Toynbee é a introdução de Deus em sua visão da 
história que, como ele disse, a sociedade moderna parece ter esquecido. 

                                                 
169 Arnold Toynbee, A Study of History, Illustrated, 488. 
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O que queremos dizer com História? E o escritor … responderia que ele quer dizer 
que História é uma visão ― fraca e parcial, contudo (ele acreditava) verdadeira da 
realidade como ela foi ― de Deus se revelando em ação para as almas que estavam 
sinceramente procurando por Ele. 170 
 

Visões Tradicionais da História Vistas a partir da Visão da História da 
Unificação 
 
Tendo apresentado resumos de algumas visões tradicionais da história, vamos agora 
compará-las com a visão da história da Unificação, e tentar demonstrar que a visão da 
história da Unificação é capaz de unificar todas as visões tradicionais.  
 
Primeiro, há a questão se a história deveria ser vista como um movimento circular ou como 
um movimento linear. A visão cíclica grega e a visão cultural de Spengler abordavam a 
história como um movimento circular, enquanto a visão cristã, a visão progressiva, e a 
visão materialista consideram a história como um movimento linear. A visão da filosofia-
da-vida defende que a história se desenvolve com o crescimento do fluxo da vida. Essa 
visão poderia ser vista como uma modificação da visão progressiva. 
 
Se a história é abordada como um movimento linear, podemos ter esperança no 
desenvolvimento da história, mas ficamos sem um bom entendimento dos colapsos e 
ascenções na história humana. Por outro lado, quando consideramos a história como um 
movimento circular, nações e culturas se tornam destinadas a perecer, e somos deixados 
sem qualquer esperança. 
 
A visão da história da Unificação aborda a história a partir dos dois aspectos de recriação e 
restauração, e entende seu desenvolvimento como um movimento espiral que tem ambos os 
aspectos, ou seja, um movimento linear seguindo em frente e um movimento circular. Em 
outras palavras, ela vê a história como um movimento espiral que tem ambas as naturezas 
de se mover em frente para o desenvolvimento na direção de um objetivo (realização do 
mundo ideal original de criação) e do movimento circular de restaurar o mundo ideal 
original perdido através da lei de indenização pelo estabelecimento de figuras 
providenciais. 
 
Segundo, há a questão do determinismo e do não determinismo. Tais visões da história 
como a visão fatalista grega, que defende que a história se move inevitavelmente na direção 
de um determinado destino, e a visão cultural de Spengler, eram visões deterministas. A 
visão providencial, a qual defende que a história segue de acordo com a providência de 
Deus, também pode ser considerada como determinista. A visão de Hegel, a qual defende 
que a razão, ou o espírito mundial, direciona a história, e a visão materialista, a qual 
defende que a história alcança de forma inevitável a sociedade comunista de acordo com o 
desenvolvimento das forças produtivas, também são deterministas. Todas estas visões 
afirmam que algum poder de super-humano direciona a história. Sob esses tipos de 
determinismos, o ser humano não é nada mais do que um ser arrastado pela história, e é 
impossível mudar a história através de esforços baseados no livre arbítrio das pessoas. 
 

                                                 
170 Arnold Toynbee, A Study of History (London: Oxford University Press, 1954), vol. 10, 1. 
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Por outro lado, Toynbee advogava o não determinismo a partir de sua posição da teoria do 
livre arbítrio. Isto é, ele afirmava que a forma na qual a história segue é escolhida pelo livre 
arbítrio das pessoas. Entretanto, na posição não determinista de Toynbee, a imagem futura 
da história permanece ambígua e, portanto, somos deixados sem uma esperança segura para 
o futuro. 
 
Em contraste, a visão da história da Unificação assume a posição que o objetivo da história 
é determinado, mas que o processo da história não é determinado porque a realização de 
eventos providenciais exige o cumprimento da porção de responsabilidade humana em 
adição à porção de responsabilidade de Deus. Em outras palavras, a visão da história da 
Unificação tem aspectos tanto de determinismo como de não determinismo. Esta teoria é 
chamada a “teoria da responsabilidade.” 
 
Quando comparamos as visões tradicionais da história com a visão da história da 
Unificação, descobrimos que as visões tradicionais têm enfatizado uma parcela da visão da 
Unificação, e que a visão da Unificação é a visão da história mais unificadora e abrangente. 
Além disso, a visão da história de Toynbee é semelhante de muitas formas com a visão da 
história da Unificação.  
 
A partir do ponto de vista providencial, a visão de Toynbee pode ser considerada como 
sendo uma preparação para o aparecimento da visão da história da Unificação. Isto quer 
dizer que a visão de Toynbee tinha a missão de servir como uma ponte ligando as visões 
tradicionais da história com a visão da história da Unificação. 
 
VI. Análise Comparativa da Visão Providencial, Visão Materialista 
e Visão da Unificação 
 
Finalmente, apresentarei uma comparação das várias perspectivas referentes à visão 
providencial e a visão materialista, as quais são representantes das visões tradicionais da 
história, juntamente com a visão da Unificação. Compararei estas três visões da história nos 
pontos sobre seu início, características, força diretiva para o desenvolvimento, leis de 
mudança na história, lutas, fenômenos nos Últimos Dias, eventos na consumação da 
história, e o mundo ideal que virá. Isto nos ajudará a aprofundar nosso entendimento das 
características de cada uma das visões da história. 
 
1. Início da História 
 
A visão providencial da história defende que a história humana começou com a Criação e a 
Queda dos primeiros antepassados humanos. Deste modo, a história humana começou 
como uma história pecaminosa. Em contraste, a visão materialista da história defende que a 
história humana começou quando os seres humanos se separaram do reino animal, e que a 
primeira sociedade era uma sociedade comunal primitiva.  
 
A visão da Unificação da história, como a visão providencial, defende que a história 
começou com a Criação e a Queda dos primeiros antepassados humanos, e que a história 
humana começou como uma história pecaminosa. 
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2. Características da História 
 
A visão providencial considera a história como uma história de salvação por Deus. A visão 
materialista considera a história como uma história de luta de classes. Em contraste, a visão 
da Unificação compreende a história a partir de dois aspectos de recriação e restauração.  
 
3. Força Motriz para o Desenvolvimento da História 
 
De acordo com a visão providencial, a força motriz para o desenvolvimento da história é a 
providência de Deus. De acordo com a visão materialista, o desenvolvimento das forças 
produtivas, as quais são forças materiais, é a força motriz da história. Em contraste, a visão 
da Unificação defende que era tanto a providência de Deus como também a porção de 
responsabilidade humana que estiveram em conjunto movendo a história. De acordo com a 
visão providencial, Deus move toda a história, e portanto conclui-se que mesmo eventos 
trágicos na história foram permitidos por Deus. Entretanto, a partir do ponto de vista da 
visão da Unificação, as coisas não seguiram de acordo com a vontade de Deus porque os 
seres humanos não cumpriram sua porção de responsabilidade. Assim, os seres humanos 
são responsáveis por todos os eventos trágicos na história. 
 
4. Leis de Mudança na História 
 
A visão providencial meramente afirma que o Reino de Deus, consistindo daqueles que 
acreditam em Deus, e o reino do mundo, consistindo daqueles que obedecem a Satanás, 
lutam um com o outro, mas que no fim o Reino de Deus será vitorioso. Ela falha em 
oferecer qualquer outra lei da história. Por outro lado, a visão materialista da história aplica 
a dialética materialista à história e apresenta suas leis da história: os seres humanos em sua 
vida social entram em determinadas relações de produção, as quais são independentes de 
sua vontade; as relações de produção correspondem a um determinado estágio no 
desenvolvimento das forças produtivas; as relações de produção formam a base, e as formas 
de consciência formam a superestrutura; a existência social das pessoas determina sua 
consciência; quando as relações de produção se tornam grilhões para o desenvolvimento 
das forças produtivas, a revolução ocorre; e assim por diante. Em contraste, a visão da 
história da Unificação estabelece as leis de criação e as leis de restauração como as leis que 
têm estado em funcionamento na história. 
 
5. Conflitos na Consumação da História 
 
A visão providencial defende que uma luta final ocorrerá entre o Reino de Deus e o reino 
do mundo. A Bíblia diz que um anjo (Miguel), que serve a Deus, e Satanás lutarão no Céu. 
A visão materialista defende que uma luta feroz entre a burguesia e o proletariado ocorrerá 
na sociedade capitalista, que é o último estágio da sociedade de classes na história. A visão 
da Unificação defende que a história é a luta entre bem e mal, e que a luta entre bem e mal 
na consumação da história é a luta entre o mundo democrático e o mundo comunista, a qual 
ocorre em uma escala mundial. Nesta luta, o mundo comunista é subjugado, e se rende ao 
mundo livre democrático. De fato, ambos os lados são reconciliados e são unidos através do 
Messias. 
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6. Fenômenos dos Últimos Dias 
 
A visão providencial defende que fenômenos naturais extraordinários ocorrerão nos 
Últimos Dias, isto é, na consumação da história humana. Sobre esses fenômenos, a Bíblia 
diz, “E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e 
as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas.” (Mateus 24:29). A visão 
materialista defende que na sociedade capitalista tais fenômenos como miséria, opressão, 
escravidão, degradação e exploração aumentarão, e colapso econômico e confusão social 
surgirão. A visão da Unificação defende que na consumação da história valores existentes 
serão negligenciados e declinarão ― especialmente, a moralidade sexual diminuirá 
drasticamente ― e essa profunda confusão social será amplamente espalhada. 
 
7. Eventos na Consumação da História 
 
A visão providencial da história defende que o Juízo Final ocorrerá nos Últimos Dias. De 
acordo com a Bíblia, as ovelhas serão colocadas à direita de Cristo e os bodes à esquerda 
(Mateus. 25:33), e aqueles no lado direito, ou seja, as ovelhas, aqueles que obedeceram a 
Deus, receberão bênçãos (Mateus 25:34), enquanto aqueles no lado esquerdo, ou seja, 
aqueles que seguiram Satanás, serão atirados no fogo eterno (Mateus 25:41). A visão 
materialista afirma que a pré-história da humanidade chega ao fim quando o proletariado, a 
classe dominada, derruba a burguesia, a classe dominante, através da revolução violenta. A 
visão da Unificação afirma que nos Últimos Dias o lado do bem e o lado do mal estarão 
separados em uma escala mundial, e que o lado do bem transmitirá a verdade e amor de 
Deus para o lado do mal, e naturalmente subjugará o lado do mal. 
 
8. A História que Termina 
 
O que termina na consumação da história, ou qual história termina na consumação da 
história? A visão providencial afirma que a história pecaminosa do homem terminará 
quando o Reino de Deus obtém vitória sobre o reino do mundo. A visão materialista afirma 
que a história de lutas de classes chega a um fim quando o proletariado derruba a burguesia. 
A visão da Unificação afirma que a história pecaminosa e a história de luta entre bem e mal 
terminarão quando o lado do bem convence o lado do mal a se render naturalmente. 
 
9. O Mundo Ideal Vindouro 
 
Como será o mundo depois que a história chegar ao fim? De acordo com a visão 
providencial da história, a era de um novo céu e uma nova terra virá depois que o 
julgamento dos Últimos Dias acabar (Apoc. 21-22). Entretanto, não está claro como será a 
era do novo céu e nova terra especificamente. A visão materialista afirma que depois da 
revolução, a sociedade comunista, que é o reino de liberdade sem classes, será realizada. A 
visão da Unificação da história afirma que o mundo ideal original de criação, ou seja, o 
Reino do Céu na terra, onde toda a humanidade se tornará uma única família, será realizado 
ao receber o Messias, os verdadeiros pais da humanidade. Um resumo das três visões da 
história em termos dos nove pontos acima mencionados está demonstrado na tabela 8.2. 
Descobrimos, infelizmente, que a visão cristã da história é apenas misteriosa e tão 
irracional que ela dificilmente tem qualquer poder de persuasão atualmente. 
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Ela simplesmente afirma que Deus promove Sua providência na história. Entretanto, sendo 
que leis concretas da história não são apresentadas, não está claro como Ele conduz Sua 
providência. Também é difícil entender que nos Últimos Dias aquelas pessoas 
representadas pelas cabras no lado esquerdo receberão punição eterna. Além disso, ela não 
esclarece como será o novo céu e a nova terra de forma concreta. 
 
A visão materialista da história, quando comparada com a visão cristã da história, parece 
mais realista e racional, e portanto, tem mais poder de persuasão. Consequentemente, ela 
tem cativado as mentes de muitas pessoas intelectuais. No seu auge, cerca de metade do 
mundo veio a ser regido pelo comunismo. Entretanto, atualmente se tornou claro que a 
sociedade comunista não se tornou o reino de liberdade nem uma sociedade afluente, mas 
de fato o oposto. Assim, a ideia de uma sociedade comunista desapareceu da terra. 
Originalmente, como Toynbee disse, o comunismo apareceu como uma acusação ou uma 
reclamação do lado de Satanás, porque o Cristianismo falhou em cumprir sua missão e 
sofreu degeneração. Esse é o motivo pelo qual a visão materialista da história tinha a 
aparência de uma visão cristã da história que tinha sido virada de cabeça para baixo. Neste 
contexto, Karl Löwith afirmou o seguinte: 
 

O que explica a base idealista do materialismo histórico é … antigo messianismo 
judeu, profetismo e a incansável persistência judaica pela justiça absoluta. O 
Manifesto Comunista claramente tem uma característica de fé, a firme crença “no que 
se espera” em uma forma invertida de profecia científica. Assim, não é de todo 
acidental que a hostilidade final entre a burguesia e o proletariado corresponde à fé no 
conflito final entre Cristo e o anti-Cristo no período final da história, e que a tarefa do 
proletariado se assemelha à missão mundial histórica do povo escolhido. O papel da 
classe oprimida para a salvação global corresponde à dialética religiosa da 
crucificação e ressurreição, e a transformação do reino de necessidade no reino de 
liberdade corresponde à transformação da velha eternidade em uma nova eternidade. 
O processo da história como descrito no Manifesto Comunista, reflete o bem 
conhecido padrão judeu-cristão de interpretar a história como os eventos de salvação 
através da providência na direção de um significante objetivo final. O materialismo 
histórico é a história de salvação em termos de economia política. 171 

 
A visão da Unificação da história emergiu como uma elaboração da visão cristã da história; 
contudo, ela é apresentada como uma visão que supera os mistérios e irracionalidades da 
visão cristã da história. Ela é uma visão que pode superar de forma bem sucedida a 
acusação comunista contra o Cristianismo.  
 
A visão cristã da história afirma que as pessoas no reino do mundo que obedeceram Satanás 
receberão punição eterna. A visão materialista da história afirma que o proletariado 
derrubará a burguesia por meios violentos. Contudo, a visão da história da Unificação 
afirma que o lado do bem induzirá, de forma natural, o lado do mal a se render por meio do 
amor verdadeiro, e certamente salvará toda a humanidade pela restauração do lado do mal 
para o lado do bem. No mundo ideal verdadeiro toda a humanidade deve se tornar feliz. 
Isso é garantido pela visão da história da Unificação. 
 

                                                 
171 Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1953), 48; minha tradução. 
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A visão materialista da história ataca a visão cristã da história como sendo mera superstição 
ou mito, e afirma, por outro lado, que ela mesma é uma visão científica da história, com leis 
racionais. Não obstante, as leis apresentadas pela visão materialista da história acabou por 
ser nada mais do que pseudo leis arbitrárias, advogadas com o único propósito de 
racionalizar a revolução. Em contraste, as leis apresentadas pela visão da história da 
Unificação são leis genuínas, completamente apoiadas pelos fatos históricos. 
 
Tabela. 8.2 Estudo Comparativo das Visões da História Providencial, Materialista e da 
Unificação 
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9 
 

Epistemologia 
 

Epistemologia é o campo da filosofia que busca resolver os vários problemas fundamentais 
sobre cognição (Erkenntnis). É a teoria de como o conhecimento correto de um objeto pode 
ser obtido. Seu objetivo é trazer à tona a origem, método e desenvolvimento da cognição. A 
palavra epistemologia é a combinação das palavras gregas episteme, que significa 
conhecimento, e logia, que significa estudo. É dito ter sido utilizada pela primeira vez por 
J. F. Ferrier (1808-64). É dito que a palavra alemã Erkenntnistheorie foi cunhada por K. L. 
Reinhold (1758-1823). 
 
Epistemologia já existia em filosofias antigas e medievais, mas somente no período 
moderno ela emergiu como um tema central em filosofia. O Pensamento de Unificação vê a 
epistemologia como parte do chamado para a restauração da natureza humana e do domínio 
da humanidade sobre todas as coisas. Epistemologia e ontologia vieram a formar os dois 
ramos principais da filosofia. 
 
Como já mencionado, o Pensamento de Unificação advoga o padrão que reivindica ser 
capaz de resolver de forma fundamental todos os problemas reais. Atualmente, o 
entusiasmo pelo estudo de epistemologia diminuiu, e a atenção passou para a ciência 
médica. Contudo, a ciência médica não deu uma solução completa para os problemas de 
epistemologia. 
 
Indubitavelmente, a ciência médica tem contribuído para resolver os problemas de 
epistemologia fornecendo uma base fisiológica para o processo de cognição. Contudo, 
ainda há problemas não resolvidos no trabalho da pesquisa médica com relação à cognição. 
A epistemologia da Unificação tem resolvido estes problemas, como também muitos outros 
tradicionais. 
 
Epistemologia está relacionada com o problema fundamental da ontologia, ou seja, o 
conflito entre idealismo e materialismo. Cognição, ou conhecimento, está intimamente 
relacionada com as atividades práticas de uma pessoa. Portanto, a menos que possamos 
estabelecer uma visão correta de epistemologia, não podemos resolver de forma efetiva 
problemas reais. Assim, segue que uma nova teoria de epistemologia ― uma que possa 
resolver os problemas de todas as epistemologias tradicionais ― é necessária. A fim de 
responder a este chamado, a epistemologia da Unificação é apresentada aqui, baseada no 
Pensamento de Unificação.  
 
Começaremos com um resumo das epistemologias tradicionais, identificando seus pontos 
fracos. Então, apresentaremos a epistemologia da Unificação, esclarecendo os seguintes 
pontos: (1) A epistemologia da Unificação é capaz de resolver os problemas que 
permanecem sem solução nas epistemologias tradicionais, e (2) esta epistemologia é, 
literalmente, uma epistemologia da Unificação, no sentido que ela tem a capacidade para 
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unificar todas as epistemologias. Também deve ser esclarecido que esta epistemologia foi 
sistematizada sob a instrução do Rev. Sun Myung Moon, da mesma forma como foi feito 
em outras seções deste livro. 
 
I. Epistemologias Tradicionais 
 
Estudos epistemológicos têm sido conduzidos desde tempos antigos. Entretanto, foi 
somente no período moderno que a epistemologia se tornou um tema central da filosofia. O 
filósofo que explicou pela primeira vez a epistemologia de forma sistemática foi John 
Locke, cujo Ensaio Referente ao Entendimento Humano se tornou conhecido como uma 
obra que marcou época. 
 
As questões mais importantes com relação à cognição de um objeto têm sido aquelas sobre 
a origem, o objeto, e o método da cognição, cada uma das quais tendo posições opostas. Em 
termos da origem da cognição, duas escolas de pensamento opostas surgiram: o empirismo, 
que afirmava que cognição somente pode ser obtida através das sensações de uma pessoa, e 
o racionalismo, que afirmava que cognição pode ser obtida somente através do pensamento 
de uma pessoa sobre ideias, inatas na mente. Com relação ao objeto da cognição, duas 
visões entraram em oposição: o realismo, que afirmava que o objeto da cognição existia 
independentemente do ser humano, e o idealismo subjetivo, que afirmava que o objeto da 
cognição era meramente aquelas ideias ou representações presentes na mente do sujeito. 
Referente ao método da cognição: o método transcendental e o método dialético foram 
propostos. 
 
Permita-me oferecer uma breve revisão de alguns dos principais desenvolvimentos na 
realidade da epistemologia. Enquanto o conflito entre empirismo e racionalismo se 
desenvolvia, o empirismo finalmente caiu no ceticismo, e o racionalismo caiu no 
dogmatismo. Immanuel Kant fez um esforço para sintetizar estas duas posições opostas por 
meio de seu método crítico, ou método transcendental.172 Esta era sua teoria de um “juízo 
sintético a priori,” que defende que o objeto da cognição é sintetizada pelo sujeito. Mais 
tarde, plagiando a dialética de Hegel de forma materialista, Marx apresentou sua dialética 
materialista. A epistemologia baseada na dialética materialista é a epistemologia Marxista 
ou a epistemologia dialética. Esta é uma “teoria da cópia,” ou “teoria do reflexo,” a qual 
afirma que o conteúdo e forma da cognição não são mais do que reflexos na mente sobre as 
coisas no mundo externo. 
 
Eu gostaria de esclarecer neste ponto que não é minha intenção apresentar em detalhe 
concreto ou acadêmico os conteúdos das epistemologias tradicionais. Esta seção é 
apresentada simplesmente para referência dos leitores; introduzirei brevemente os 
problemas relevantes em uma epistemologia tradicional para o único propósito de 
demonstrar como a epistemologia da Unificação é capaz de resolver os problemas não 
resolvidos das epistemologias tradicionais. Portanto, em termos de um entendimento da 
própria epistemologia da Unificação, esta seção pode ser ignorada. 
 

                                                 
172 Masaaki Kohsaka, um estudioso japonês, afirma o seguinte: “Como resultado de dez anos de silêncio e estudo 
começando em 1770, a filosofia crítica de Kant, que sintetizou racionalismo e empirismo, foi estabelecida, e em 1781, ele 
publicou a Crítica da Razão Pura.” History of Western Philosophy (em japonês) (Tokyo: Sobunsha, 1971), 322. 
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A. Origem da Cognição 
 
O empirismo defende que todo conhecimento é obtido a partir da experiência, ao passo que 
o racionalismo reivindica que verdadeira cognição pode ser obtida somente através da 
operação da razão, independentemente da experiência. Durante os séculos XVII e XVIII, o 
empirismo foi advogado na Grã-Bretanha, e o racionalismo foi advogado na Europa 
continental. 
 
1. Empirismo 
 
a) Bacon (1561-1626) 
 
Francis Bacon estabeleceu uma base para o empirismo. Em sua renomada obra, Novum 
Organun (1620), ele considerava o aprendizado tradicional como sendo meramente uma 
série de palavras inúteis, vazias de conteúdo, e que a cognição correta é obtida através da 
observação e experimentação. De acordo com ele, a fim de obter correta cognição, é 
preciso renúncia de preconceitos pré-concebidos. Como preconceitos, ele listou quatro 
Ídolos (idola). 
 
O primeiro é o ídolo da tribo. Este se refere ao preconceito no qual as pessoas em geral 
tendem a cair, ou seja, o preconceito no qual a natureza real das coisas é refletida de forma 
distorcida, porque o intelecto humano é como um espelho desnivelado. Um exemplo é a 
inclinação para ver a natureza como personalizada. 
 
O segundo é o ídolo da caverna. Este preconceito surge devido à natureza e hábitos únicos 
de um indivíduo, ou preconceitos estreitos como se uma pessoa estivesse olhando para o 
mundo de dentro de uma caverna. 
 
O terceiro é o ídolo do foro. Este se refere ao tipo de preconceito que deriva do intelecto de 
uma pessoa se tornando influenciado por palavras. Por exemplo, palavras podem ser criadas 
para coisas que não existem, as quais podem levar a discussões vazias. 
 
O quarto é o ídolo do teatro. Este é o preconceito que surge da aceitação de forma cega da 
autoridade ou tradição. Em outras palavras, este é o preconceito que surge da dependência 
do pensamento ou filosofia autoritária. Bacon disse que devemos primeiramente remover 
estes quatro Ídolos, e então observar a natureza para encontrar a essência dentro de cada 
fenômeno individual. Para esse fim, ele propôs o método indutivo. 
 
b) Locke (1632-1704) 
 
John Locke sistematizou o empirismo, e em sua obra principal, Um Ensaio Referente ao 
Entendimento Humano, ele desenvolveu suas visões. Locke negou o que Descartes chamou 
“ideias inatas,” e considerava a mente humana como sendo uma folha de papel em branco 
(tabula rasa): todas as ideias que vêm à mente são desenhadas no papel em branco da 
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mente tal como uma pintura ou letras em um papel em branco. Assim, todas as ideias vêm a 
partir da experiência.173 
 
Ideias vêm à mente a partir de duas fontes: uma fonte é a sensação, e a outra é a reflexão. 
Para Locke, experiências através da sensação e da reflexão são as origens da cognição. 
Sensação se refere à capacidade de uma pessoa para perceber objetos externos através dos 
órgãos dos sentidos. As ideias de amarelo, branco, quente, frio, suave, áspero, amargo, 
doce, e assim por diante, derivam a partir da sensação. Reflexão se refere à nossa percepção 
das operações de nossa mente tais como pensamento, dúvida, crença, raciocínio e vontade. 
 
Ideias consistem de “ideias simples” e “ideias complexas.” Ideias simples são aquelas que 
são obtidas de forma individual e separada a partir da sensação e da reflexão. Quando ideias 
se tornam ideias mais elevadas através de comparação, combinação e abstração sob as 
operações de nosso entendimento, elas se tornam ideias complexas.  
 
Ideias simples incluem aquelas com validade objetiva, ou seja, solidez, extensão, imagem, 
movimento, sobra, número, e assim por diante; além disso, ideias simples incluem 
qualidades com validade subjetiva, ou seja, cor, cheiro, sabor, som, e assim por diante. As 
primeiras qualidades são chamadas “qualidades primárias,” e as posteriores são chamadas 
“qualidades secundárias.” 
 
Há três tipos de ideias complexas, ou seja, modo, substância e relação. Modo se refere a 
uma ideia expressando o estado ou qualidade das coisas, isto é, os atributos das coisas, tal 
como modo de espaço (distância, tamanho, imagem), o modo de tempo (sucessão, duração, 
eternidade), o modo de pensamento (percepção, recordação, contemplação), o modo de 
número, e o modo de poder.  
 
Substância se refere a uma ideia com relação ao substrato que carrega as várias qualidades. 
Finalmente, relação se refere à ideia que vem a existir pela comparação de duas ideias, 
como as ideias de causa e efeito, e identidade e diversidade. 
 
Locke considerava o conhecimento como “a percepção da conexão e acordo, ou desacordo 
e repugnância de qualquer de nossas Ideias.” 174 Ele também disse, “Verdade é a marcação 
em Palavras, a concordância ou discordância das Ideias como elas são.” 175 Ele buscou 
responder a questão referente à origem da cognição analisando ideias. 
 
Locke considerava determinada existência do espírito, que é reconhecido de forma 
intuitiva, e a existência de Deus, que é reconhecida através de prova lógica. Mas ele 
considerava que não pode haver certeza ao considerar a existência de coisas materiais no 
mundo externo, porque elas podem ser percebidas somente através da sensação. 
 
 
                                                 
173 Locke escreve, “Como ela [a mente] vem a ser formada? … De onde vêm todos os materiais para Razão e 
Conhecimento? Para isto eu respondo, em uma palavra, da Experiência: Nisso, todo o nosso Conhecimento está fundado; 
e a partir disso, de forma definitiva ele se deriva.” An Essay concerning Human Understanding (Oxford: Oxford 
University Press, 1979), 104. 
174 Ibid., 525. 
175 Ibid., 578. 
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c) Berkeley (1685-1753) 
 
George Berkeley rejeitou a distinção de Locke entre qualidades primárias e qualidades 
secundárias, e descreveu as qualidades primárias e secundárias como subjetivas. Por 
exemplo, distância parece existir de forma objetiva como extensão; ou seja, parece ser uma 
ideia das qualidades primárias. Entretanto, de acordo com Berkeley, esta é uma ideia 
subjetiva. A ideia de distância é obtida como segue. Percebemos determinado objeto a 
partir de uma distância com nossos olhos, e então o abordamos e tocamos com nossas 
mãos. Quando repetimos este processo, determinada sensação visual nos conduz a esperar 
que esteja acompanhada por determinadas sensações táteis. Assim surge a ideia de 
distância. Em outras palavras, não olhamos para distância como a própria extensão. 
 
Locke afirmava a substância como sendo portadora de qualidades, mas Berkley rejeitava 
esta visão e, ao invés, via as coisas como sendo meras coleções de ideias. Ele defendia que 
“ser é ser percebido” (esse est percipi). Assim, Berkeley negou a existência da substância 
de objetos materiais, mas ele não tinha nenhuma dúvida quanto à existência do espírito 
como a substância que se percebe. 
 
d) Hume (1711-76) 
 
David Hume desenvolveu o empirismo em sua conclusão lógica. Ele considerava nosso 
conhecimento como sendo baseado em “impressões” e “ideias.” Uma impressão é uma 
representação direta baseada na sensação e reflexão, enquanto uma ideia é uma 
representação que aparece na mente através da memória ou imaginação, depois que a 
impressão tenha desaparecido. Impressões e ideias compõem o que ele chamou de 
“percepções.” 
 
Hume enumerou semelhança, contiguidade e causa e efeito como as três leis da associação 
de ideias. Ele defendia as cognições de semelhança e de contiguidade como sendo 
determinadas e sem nenhum problema, mas há um problema com causa e efeito, ele disse. 
Com relação a causa e efeito, Hume deu o seguinte exemplo: quando alguém ouve o trovão 
depois de um relâmpago, geralmente essa pessoa pensa que o relâmpago é a causa e o 
trovão é o efeito. Entretanto, Hume afirmou que não há nenhuma razão para conectar os 
dois como causa e efeito, pois eles são meramente impressões; a ideia de causa e efeito é 
estabelecida na base de hábitos e crenças subjetivas, ele afirmava.  
 
Como outro exemplo, o fenômeno do sol nascente logo depois que o galo canta é 
empiricamente bem conhecido. Mas não podemos dizer que o canto do galo seja a causa, e 
o nascer do sol seja o efeito. Conhecimento aceito como causa e efeito está assim baseado 
em hábitos e crenças humanas subjetivas. 
 
Desta forma, o empirismo, com Hume, se transformou em ceticismo. Em relação à ideia de 
substancialidade, Hume, como Berkeley, duvidava da existência da substância em objetos 
materiais. Ele foi ainda mais longe ao duvidar da própria existência da substância espiritual, 
considerando-a nada mais do que um conjunto de percepções. 
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2. Racionalismo 
 
Em contraste com o empirismo, que se desenvolveu na Grã-Bretanha, e discutido acima, o 
racionalismo se expandiu na Europa continental, representado por Descartes, Spinoza, 
Leibniz, Wolff, e outros. O racionalismo defendia que não é através da experiência que 
podemos obter correta cognição, mas somente através de nosso pensamento. Cognição 
correta pode ser obtida somente através do raciocínio lógico dedutivo. Esta é a posição do 
racionalismo continental. 
 
a) Descartes (1596-1650) 
 
René Descartes, considerado como o fundador do racionalismo, começou por duvidar de 
tudo, como um método de obter verdadeiro conhecimento. Esta técnica tem sido chamada 
“dúvida metódica.” Descartes acreditava que nossas sensações podem nos enganar, e por 
isso ele duvidava de tudo relacionado à sensação. Porque ele adotava tal método? Ele fazia 
isso a fim de obter a verdade genuína.  
 
Se permanece algo que não pode mais ser duvidado depois de termos duvidado da 
existência de todas as coisas no mundo e até de nós mesmos, é porque isto é realmente 
verdade. Assim, ele duvidava de todas as coisas. Como resultado, ele compreendeu que há 
uma coisa que não pode ser duvidada: o fato que estou engajado no ato de duvidar. Assim, 
ele estabeleceu sua famosa proposição, “Penso, logo, existo” (Cogito, ergo sum). 
 
Para Descartes, a proposição “penso, logo, existo” é o primeiro princípio da filosofia.176 
Essa proposição está certa, ele argumentava, porque a percepção disto está clara e distinta. 
Então ele derivou a regra geral (o segundo princípio) que, “as coisas que percebemos muito 
claramente e muito distintamente são todas verdadeiras.” 177 “Claro” implica que algo é 
presente é óbvio para o espírito, e “distinto” implica que isto é distinguível de outros 
objetos.178 O oposto de “claro” é “obscuro,” e o oposto de “distinto” é “confuso.” 
 
A existência da substância espiritual, um atributo da qual é o pensamento, e a existência da 
substância material, um atributo da qual é a extensão, podem ser reconhecidas como 
determinadas. Em outras palavras, o dualismo Cartesiano de matéria e espírito é 
estabelecido a partir do primeiro e do segundo princípios: A existência da mente 
(pensamento) é provada a partir do primeiro princípio, e a existência da matéria (extensão) 
é provada a partir do segundo princípio. 
 
A fim de garantir uma clara e distinta cognição, uma pessoa não deve permitir casos nos 
quais maus espíritos possam secretamente enganar as pessoas. A fim de evitar tal coisa, 
deve-se assumir a existência de Deus. Se Deus existe, nenhum erro pode ocorrer em nossa 
cognição, porque o Deus honesto nunca pode nos enganar. 
 

                                                 
176 René Descartes, “Discourse Concerning Method,” em John J. Blom, René Descartes: The Essential Writings (New 
York: Harper Torchbooks, 1977), 134. 
177 Ibid., 135. 
178 René Descartes, “Principles of Philosophy,” em The Philosophical Works of Descartes, (Cambridge: At the University 
Press, 1911, reimpresso em 1977), vol. 1, 237. 
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Descartes diz ter provado a existência de Deus como segue: primeiro, a ideia de Deus está 
inata dentro de nós. A fim de que esta ideia exista, a causa desta ideia deve existir. 
Segundo, o fato que nós, que somos imperfeitos, temos a ideia de um Ser perfeito prova a 
existência de Deus. Terceiro, sendo que a ideia do Ser maior perfeito necessariamente 
contém a existência como sua essência, a existência de Deus está provada. Portanto, as 
essências de Deus, ou seja, infinitude, onisciência e onipotência, se tornam claras; 
honestidade (veracitas), como um dos atributos de Deus, está assegurada. Deste modo, 
cognição clara e distinta está garantida. 
 
Descartes determinou a existência de Deus e a existência da substância espiritual e da 
substância corpórea, ou mente e corpo; entre estes, o único ser independente, no verdadeiro 
sentido, é Deus, pois mente e corpo são ambos dependentes de Deus. Descartes também 
defendeu que mente e corpo ― com os atributos de pensamento e extensão, 
respectivamente ― são substâncias independentes uma da outra; assim, ele advogava o 
dualismo. Descartes provou a certeza da cognição clara e distinta, afirmando assim a 
certeza da cognição racional baseada no método matemático. 
 
b) Spinoza (1632-77) 
 
Baruch de Spinoza, como Descartes, pensava que a verdade pode ser conhecida através de 
provas rigorosas e tentou desenvolver o raciocínio lógico, especificamente pela aplicação 
do método geométrico à filosofia. A premissa da filosofia de Spinoza era que toda verdade 
pode ser reconhecida através da razão. Isto é, quando uma pessoa percebe as coisas “em 
seus aspectos eternos” (sub specie eternitatis) através da razão e também as percebe de 
forma total e intuitiva em seu relacionamento necessário com Deus, a verdadeira cognição 
pode ser obtida. 
 
Perceber as coisas “em seus aspectos eternos” significa entender todas as coisas no 
processo de necessidade. Permita-me explicar. Quando olhamos para as coisas a partir 
desse ponto de vista, não precisamos ficar presos ou perturbados por coisas transitórias ou 
fenômenos passageiros, mas ao invés passamos a compreender as coisas, os fenômenos e 
até mesmo a nós mesmos como sendo expressões da verdade eterna de Deus, assim, como 
coisas preciosas. Então, podemos alcançar nossa perfeição, e obter vida verdadeira, alegria 
ilimitada e felicidade verdadeira. Isto é o que se quer dizer por perceber as coisas em seus 
aspectos eternos. Essa percepção pode ser obtida através da razão clara e distinta, e de 
nossa sensibilidade espiritual. 
 
Spinoza dividiu a cognição em três tipos: imaginação, conhecimento científico (que está no 
nível da razão), e conhecimento intuitivo. Entre estes três, ele defendeu que se a 
imaginação não está adequadamente ordenada pela razão, ela é imperfeita. Ele pensava que 
a verdadeira cognição pode ser obtida através do conhecimento científico e do 
conhecimento intuitivo. Para Spinoza, conhecimento intuitivo não está separado da razão, 
mas ao invés, está baseado na razão. 
 
Descartes considerava a mente, tendo o pensamento como um atributo, e corpo com a 
extensão como um atributo, como sendo substâncias independentes uma da outra. Em 
contraste, Spinoza defendia que somente Deus é substância; e que tanto extensão como 
pensamento são atributos de Deus. 
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Spinoza afirmava que Deus e a natureza estão no relacionamento de natura naturans (a 
origem de todas as coisas) e natura naturata (todas as coisas que surgem, pela necessidade, 
a partir da natureza de Deus), e são inseparáveis. Assim, ele desenvolveu um pensamento 
panteísta, reivindicando que “Deus é a natureza.” 
 
c) Leibnitz (1646-1716) 
 
Gottfried Wilhelm von Leibniz colocava grande importância no método matemático, e 
considerava que o ideal devia derivar toda proposição a partir de alguns princípios 
fundamentais. Ele classificou verdade em dois tipos: primeiro, há a verdade que pode ser 
alcançada de forma lógica através da razão, e segundo, há a verdade que pode ser obtida 
através da experiência. Ele rotulou o primeiro como “verdades eternas,” ou “verdades da 
razão,” e o segundo como “verdades de fato,” ou “verdades contingentes.” Ele defendia que 
o que garante verdades da razão é o princípio de identidade e o princípio da contradição, e 
que o que garante verdades de fato é o princípio da razão suficiente, que diz que nada pode 
existir sem razão suficiente. 
 
Contudo, tais distinções entre tipos de verdades se aplicam somente ao intelecto humano. 
Isto é porque Deus pode reconhecer, através da necessidade lógica, mesmo aquilo que é 
considerado pelos seres humanos como verdades de fato. Portanto, de forma definitiva, 
verdade da razão era defendida como sendo a verdade ideal. 
 
Leibniz também defendia que a verdadeira substância é a “mônada,” ou um espelho vivo do 
universo. Ele explicou a mônada como sendo uma substância não espacial tendo percepção 
e apetite, onde percepção surge como um conjunto instantâneo de percepções 
inconscientes. Mônadas foram classificadas em três estágios: mônadas adormecidas (ou 
mônadas nuas) no estágio material; almas (ou mônadas em sonho) no estágio animal, 
possuindo sensação e memória; e espíritos (ou almas racionais) no estágio humano, 
possuindo cognição universal. Além disso, há a mônada no estágio mais elevado, que é 
Deus. 
 
d) Wolff (1679-1754) 
 
Baseado na filosofia de Leibniz, Christian Wolff sistematizou ainda mais a posição 
racionalista. Contudo, no processo de sistematização, o espírito original de Leibniz foi 
perdido ou distorcido, e assim a parte principal da teoria de Leibniz está ausente do sistema 
de Wolff. Especialmente, a teoria de mônadas e a doutrina da harmonia pré-estabelecida 
foram distorcidas. Kant pertencia à escola Wolffiana no início, mas depois a criticou 
fortemente como representante do dogmatismo racional. 
 
Wolff defendia que o verdadeiro conhecimento é a verdade da razão, derivada de forma 
lógica de princípios fundamentais. Ele propôs que todas as verdades sejam estabelecidas 
somente na base dos princípios de identidade e contradição. Ele aceitava a existência de 
verdades empíricas como fato, mas de acordo com ele, as verdades da razão não têm nada a 
ver com verdades empíricas, e as verdades empíricas não são necessariamente verdadeiras, 
mas apenas de forma contingente.  
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Desta forma, o racionalismo continental atribuía pouca importância à cognição de fatos, 
considerando que tudo deve ser reconhecido de forma racional, e finalmente, terminou em 
dogmatismo. 179 
 
B. Essência do Objeto de Cognição 
 
A seguir, devemos considerar a questão do objeto da cognição. O realismo afirma que o 
objeto da cognição existe de forma objetiva, e independentemente do sujeito, enquanto o 
idealismo subjetivo afirma que o objeto da cognição não existe no mundo objetivo, mas 
existe somente como uma ideia dentro da consciência do sujeito. 
 
1. Realismo 
 
O realismo é uma perspectiva geral, que inclui o realismo ingênuo, o realismo científico, o 
realismo idealista e o realismo dialético. O realismo ingênuo, também chamado realismo 
natural, é a visão do senso comum que o objeto é composto de matéria e existe de forma 
independente do sujeito; além disso ele existe tal como o vemos. Em outras palavras, nossa 
percepção é uma cópia fiel do objeto. O realismo científico é a visão que o objeto existe de 
forma independente do sujeito, mas a cognição sensorial, como ela é, não é 
necessariamente verdadeira. Verdadeira existência pode ser corretamente conhecida 
somente pela adição de nossa reflexão científica sobre os fatos empíricos já obtidos a partir 
do objeto, e isto é feito através da função do entendimento, que transcende a mera cognição 
sensorial. 
 
Por exemplo, o sentido de cor é um fenômeno visual. A ciência examina este fenômeno e 
esclarece que cor (digamos, cor vermelha) é a sensação causada por uma onda 
eletromagnética com um comprimento de onda definido. Além disso, relâmpago e trovão 
que são sentidos por nossos olhos e ouvidos são considerados como causados pela descarga 
elétrica ocorrendo no ar. Assim, o realismo científico acrescenta a reflexão científica à 
visão do senso comum do realismo. 
 
O realismo idealista, que também é chamado realismo objetivo, é a visão que a essência do 
objeto é espiritual e objetiva, transcendendo a consciência humana. Especificamente, esta 
visão defende que o espírito não somente existe nos seres humanos, mas existia na origem 
do mundo mesmo antes do aparecimento da humanidade, e que este espírito original é a 
verdadeira realidade do mundo, e é o protótipo do universo. Nesta visão, todas as coisas são 
as várias expressões do espírito. Por exemplo, Platão considerava Ideias, as quais são as 
essências das coisas, como verdadeira realidade, e afirmava que este mundo não é nada 
mais do que a sombra do mundo das Ideias. Hegel afirmava que o mundo é o auto 
desenvolvimento do Espírito Absoluto. 
 
O materialismo dialético defende que um objeto existe de forma independente da 
consciência humana, e que ele é uma realidade objetiva que é refletida em nossa 
consciência. Assim, o materialismo dialético também é realismo. 

                                                 
179 Kant, que considerava Wolff como o filósofo representante do dogmatismo, disse no prefácio da segunda edição de 
sua Crítica da Razão Pura: “Dogmatismo é o procedimento dogmático da razão pura, sem críticas anteriores de seus 
próprios poderes.” Critique of Pure Reason, trad. Norman Kemp Smith (London: The Macmillan Press Ltd., 1933), 32. 
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O materialismo dialético afirma que cognição é o reflexo a partir de coisas externas, na 
consciência humana, tal como as coisas são refletidas em um espelho. Entretanto, ele não 
afirma, como o realismo ingênuo, que um objeto existe quando está refletido na consciência 
do sujeito; ao invés, ele afirma que verdadeira realidade somente pode ser reconhecida pela 
verificação através da prática. Essa é a posição da epistemologia dialética, ou seja, a 
epistemologia comunista. 
 
2. Idealismo Subjetivo 
 
O realismo, como foi mencionado, vê o objeto de cognição como independentemente 
existente do sujeito, se o objeto é um ser material ou uma ideia. Idealismo subjetivo, por 
outro lado, defende que o objeto não existe independentemente da mente humana, e que sua 
existência pode ser reconhecida somente até a extensão que o objeto aparece na mente 
humana. Berkeley foi seu representante expoente, e sua proposição “ser é ser percebido” 
(esse est percipi) eloquentemente expressa sua posição. Além disso, Johann G. Fichte 
(1762-1814) defendia que ninguém pode dizer com certeza se o não-ego (o objeto) existe 
ou não apartado da função do ego, e Arthur Schopenhauer (1788-1860) disse “O mundo é 
minha representação” (Die Welt ist mein Vorstellung), ambos assumindo posições 
semelhantes. 
 
C. Epistemologias em Termos de Método 
 
Como já vimos, o empirismo, o qual via a experiência como a origem da cognição, se 
desenvolveu para o ceticismo, enquanto o racionalismo, o qual via a razão como a origem 
da cognição, se desenvolveu para o dogmatismo. Eles chegaram a estas conclusões porque 
não examinaram as questões de como a experiência se torna verdade, e como a cognição é 
feita através da razão, em outras palavras, o método da cognição. Foi Hegel, Marx e Kant 
que deram importância para o método da cognição. Apresentarei aqui os pontos principais 
dos métodos Kantiano e Marxista. 
 
1. Método Transcendental de Kant 
 
O empirismo britânico caiu no ceticismo, e o racionalismo continental caiu no dogmatismo, 
mas Immanuel Kant (1724-1804) sintetizou estas duas posições e estabeleceu um novo 
ponto de vista. Ele considerava o empirismo como estando errado porque atribuía a 
cognição à experiência, desconsiderando a função da razão, enquanto por outro lado, o 
racionalismo estava errado porque considerava a razão como toda poderosa. Assim, Kant 
defendia que a fim de obter verdadeiro conhecimento, deve-se começar a partir de uma 
análise de como a experiência pode se tornar conhecimento. Para alcançar isto, deve-se 
examinar, ou criticar, a função da razão. 
 
Kant escreveu três livros de crítica, ou seja, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática 
e Crítica do Julgamento, os quais, respectivamente, tratam com a forma pela qual a verdade 
é possível, como o bem é possível, e como o julgamento é possível. Deste modo, Kant 
tratou com a realização dos valores de verdade, bem e beleza. Entre suas obras, aquela que 
se preocupou com a epistemologia é sua Crítica da Razão Pura. 
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Principais Pontos da Crítica da Razão Pura 
 
Kant tentou unificar o empirismo e o racionalismo na base do fato que conhecimento 
aumenta através da experiência, e que o conhecimento correto deve ter validade universal. 
É evidente que cognição começa a partir da experiência. Então, Kant propôs que existe 
dentro do sujeito de cognição “determinadas formas de cognição a priori.” Em outras 
palavras, o objeto de cognição é estabelecido quando o senso de conteúdo (o qual também é 
chamado múltiplos sensos material e sensorial, ou senso de dados) vindo a partir do objeto 
é colocado em ordem a priori para formar o objeto. 
 
Todos os antigos filósofos tinham defendido que o objeto é compreendido como ele é; em 
contraste, Kant disse que o objeto de cognição é de fato sintetizado pelo sujeito. Através 
deste pensamento, Kant acreditava que tinha efetuado uma revolução Copérnica na 
filosofia. Assim, a epistemologia de Kant não buscava obter conhecimento do próprio 
objeto, mas buscava esclarecer como a verdade objetiva pode ser obtida. Ele chamou isto 
de “método transcendental.” 
 
Para Kant, cognição é um julgamento. Um julgamento é feito em termos de uma 
proposição, e em uma proposição há sujeito e predicado. O conhecimento aumenta através 
de um julgamento (uma proposição), no qual um novo conceito que não está contido no 
sujeito aparece no predicado. Kant chamou esse julgamento de “julgamento sintético.” Em 
contraste, um julgamento no qual o conceito do predicado já está contido no conceito do 
sujeito é chamado “julgamento analítico.” Assim, novo conhecimento é obtido somente 
através de um julgamento sintético. 
 
Entre os exemplos dados por Kant de julgamentos analíticos e sintéticos, há os seguintes: o 
julgamento que “todos os corpos são extensos” é um julgamento analítico, pois o conceito 
de corpo já inclui o significado que ele tem extensão. Por outro lado, o julgamento que 
“entre dois pontos, a linha reta é a linha mais curta” é um julgamento sintético, pois o 
conceito de uma linha reta indica somente a característica de retidão sem conter a 
quantidade de comprimento ou extensão. Portanto, o conceito da linha mais curta é uma 
adição completamente nova. 
 
Contudo, embora o novo conhecimento possa ser obtido através do julgamento sintético, 
ele não pode se tornar conhecimento correto se não tem validade universal. A fim de que o 
conhecimento tenha validade universal, ele não deve ser meramente conhecimento 
empírico, mas deve ter algum elemento a priori independente da experiência. Isto é, a fim 
de que um julgamento sintético tenha validade universal, ele deve ser uma cognição a 
priori, ou seja, um julgamento sintético a priori. Assim, Kant teve que tratar com a 
questão: “Como são possíveis julgamentos sintéticos a priori?” 180 
 
Conteúdo e Forma 
 
Kant tentou realizar a síntese de empirismo e racionalismo através da unidade de conteúdo 
e forma. “Conteúdo” se refere às representações dadas para nossos sentidos através do 
estímulo a partir das coisas no mundo externo, ou seja, o conteúdo de nossa mente.  

                                                 
180 Ibid., 55. 
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Sendo que o conteúdo é material vindo de fora, ele é um elemento empírico a posteriori. 
Por outro lado, “forma” se refere à estrutura, ou determinante, que sintetiza ou unifica o 
material, ou a diversidade de sentidos. Ele é a estrutura que unifica vários materiais 
formados no estágio da sensação. Em outras palavras, o senso de conteúdo é sintetizado por 
formas a priori. Fomas a priori consistem das formas de intuição que arranjam a 
diversidade de sentidos no quadro de tempo e espaço, e as formas de pensamento que dá a 
estrutura para a cognição no estágio de entendimento. Ele argumentava que, através destas 
formas a priori, julgamentos sintéticos com validade universal se tornam possíveis. 
 
As formas de intuição são estruturas que percebem a diversidade de sentidos no espaço e 
tempo. Entretanto, cognição não ocorre somente através da intuição. Kant disse que é 
necessário que o objeto seja pensado através do entendimento, e afirmou que conceitos a 
priori e as formas de pensamento, existem no entendimento. Em outras palavras, ele 
defendia que cognição ocorre quando o conteúdo, que é percebido intuitivamente, e as 
formas de pensamento são combinados. Kant descreveu isto da seguinte forma: 
“Pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são cegas.” 181 Kant 
denominou conceitos a priori dentro do entendimento de “conceitos puros de 
entendimento” ou “categorias.” Baseado nas formas de julgamento utilizadas na lógica 
geral desde Aristóteles, Kant derivou as seguintes doze categorias: 
 

 
 
 
Desta forma, Kant afirmou que cognição se torna possível quando o senso de conteúdo é 
percebido através das formas de intuição, e é pensada através das formas de pensamento 
(categorias). Contudo, o senso de conteúdo no estágio de sensação e as formas de 
pensamento no estágio do entendimento não são combinados automaticamente. Sensação e 
entendimento são ambos faculdades da cognição, mas são essencialmente diferentes. Uma 
terceira força comum para as duas faculdades é necessária. Esse é o poder da imaginação 
(Einbildingkraft), com a qual o senso de conteúdo e as formas de pensamento são 
unificados, onde a fragmentada diversidade de sensos é sintetizada e unificada. 

                                                 
181 Ibid., 93. 



 343

Deste modo, o objeto de cognição, como disse Kant, é o resultado da síntese do senso de 
conteúdo e as formas de pensamento através do poder da imaginação. Assim, o objeto de 
cognição não é o que existe objetivamente no mundo externo, mas ao invés é sintetizado no 
processo de cognição. 
 
Portanto, podemos entender que o objeto de cognição, como disse Kant, é algo no qual o 
elemento a posteriori do empirismo e o elemento a priori do racionalismo estão unificados. 
A consciência no momento da cognição não deve ser empírica ou fragmentária, mas deve 
haver uma consciência empírica pura subjacente, que tenha o poder para unificar. Kant 
chamou isto de “consciência em geral,” “percepção pura,” ou “percepção transcendental.” 
Quanto à questão de como as funções de sensação e entendimento estão conectadas, Kant 
disse que a imaginação serve como mediadora entre as duas, como mencionado acima. 
 
Negação da Metafísica e da Coisa-em-si-mesma 
 
Desta forma, Kant discutiu como determinado conhecimento é possível no mundo 
fenomenal, ou seja, nas ciências naturais ou matemáticas, e então examinou se a metafísica 
é possível ou não. Sendo que uma entidade metafísica não tem nenhum senso de conteúdo 
e, portanto, não pode se tornar um objeto de percepção, ela não pode ser percebida. 
Entretanto, sendo que a função da nossa razão está relacionada com o entendimento 
somente e não diretamente com a sensação, há alguns casos nos quais se tem uma ilusão 
que algo que realmente não existe parece existir. Kant chamou este tipo de ilusão de “ilusão 
transcendental.” A ilusão transcendental consiste de três tipos: a ideia da alma, a ideia do 
mundo e a ideia de Deus. 182 
 
Entre estas, ele chamou a ideia do mundo, ou seja, a ilusão cosmológica, de antinomia da 
razão pura. Isto significa que quando a razão persegue o ser infinito (o mundo infinito), ele 
alcançará duas conclusões inteiramente opostas a partir da mesma base de argumento. Um 
exemplo disto são as duas proposições contraditórias: “o mundo tem um início no tempo e 
também é limitado em relação ao espaço” (a tese) e “o mundo não tem início no tempo e 
não se limita ao espaço, mas é infinito em relação ao tempo e ao espaço” (a antítese). Kant 
defendeu que este era um erro derivado da tentativa de compreender o senso de conteúdo 
como o próprio mundo. 
 
Kant considerava que cognição ocorre somente na medida em que o senso de conteúdo 
vindo a partir do objeto é sintetizado através de formas do sujeito a priori, e que o próprio 
objeto, ou seja, a “coisa-em-si-mesma,” nunca pode ser reconhecida. Este é o agnosticismo 
de Kant. O mundo de “coisas-em-si-mesmas” é a realidade que repousa por trás dos 
fenômenos, e é chamado de “realidade numenal.” Não obstante, Kant não negou totalmente 
o mundo de coisas-em-si-mesmas. Em sua Crítica da Razão Prática, ele considerou que a 
realidade numenal deve ser postulada a fim de estabelecer a moralidade. Ele também 
reivindicava que, a fim de que a realidade numenal possa existir, liberdade, a imortalidade 
da alma e a existência de Deus devem ser postuladas. 
 
 
 

                                                 
182 Aqui, a ideia se refere ao conceito racional. 
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2. Epistemologia Marxista 
 
A seguir, explicarei a epistemologia que está baseada na dialética materialista. Esta é 
chamada epistemologia Marxista, ou a teoria do conhecimento da dialética materialista. 
 
Teoria do Reflexo (Teoria da Cópia) 
 
De acordo com a dialética materialista, o espírito (consciência) é um produto ou uma 
função do cérebro, 183 e a cognição ocorre quando a realidade objetiva é refletida (copiada) 
na consciência. Esta teoria é chamada a “teoria do reflexo” ou “teoria da cópia” (teoriya 
otrazhenia). A partir disto, Engels disse, “compreendemos os conceitos em nossas cabeças 
uma vez mais de forma materialista ― como imagens [Abbilder] de coisas reais.” 184 Lenin 
afirmou que, “A partir do ponto de vista de Engels, a única imutabilidade é o reflexo pela 
mente humana (quando há uma mente humana) de um mundo externo existente, e se 
desenvolvendo de forma independente da mente.” 185 Na epistemologia Marxista, o que 
Kant chamava senso de conteúdo não é o único reflexo do mundo objetivo sobre a 
consciência. As formas de pensamento também são o reflexo do mundo objetivo; elas são o 
reflexo das formas de existência. 
 
Cognição Sensorial, Cognição Racional e Prática 
 
Cognição não é meramente um reflexo do mundo objetivo, mas tem que ser verificada 
através da prática, de acordo com a epistemologia Marxista. Lenin explica este processo 
como segue: “A partir da percepção viva até o pensamento abstrato, e a partir deste até a 
prática, ― esse é o caminho dialético da cognição da verdade, da cognição da realidade 
objetiva.” 186 Mao Tsé-tung explicou o processo da cognição materialista dialética na 
seguinte citação: 
 

Esta teoria da dialética materialista do processo de desenvolvimento do 
conhecimento, baseando-se na prática e partindo do superficial para o profundo, 
nunca foi trabalhado antes do surgimento do Marxismo…. O Marxismo-Leninismo 
defende que cada um dos dois estágios no processo de cognição tem suas próprias 
características, com o conhecimento se manifestando como perceptivo no estágio 
inferior e lógico no estágio superior, mas que ambos são estágios em um processo 
integrado de cognição. O perceptivo e o racional são qualitativamente diferentes, mas 
não são separados um do outro; eles estão unificados na base da prática. 187 

                                                 
183 Engels disse, “Mas se outra questão é levantada: então o que são pensamento e consciência, e de onde eles vêm, se 
torna aparente que eles são produtos do cérebro humano e que o próprio homem é um produto da natureza, a qual tem se 
desenvolvido juntamente com seu ambiente.” Anti-Dühring (Moscow: Progress Publishers, 1969), 49. Lenin também 
disse, “A mente não existe independentemente do corpo, … mente é secundária, uma função do cérebro, um reflexo do 
mundo externo.” Materialism and Empirio-criticism (Peking: Foreign Language Press, 1972), 95. 
184 Frederick Engels, “Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy,” em K. Marx and F. Engels, 
Selected Works (Moscow: Progress Publishers, 1970), 3:362 (doravante MESW). 
185 V. I. Lenin, Materialism and Empirio-criticism, 313. 
186 V. I. Lenin, “Conspectus of Hegel’s Science of Logic,” em V. I. Lenin, Collected Works (Moscow: Progress 
Publishers, 1976), 38:171. 
187 Mao Tse-tung, “On Practice,” em Selected Works of Mao Tse-tung (Peking: Foreign Languages Press, 1975), 1:298-
99 (doravante SWM). 
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O primeiro passo no processo de cognição é o contato com os objetos do mundo 
externo; isto pertence ao estágio de percepção [estágio sensorial de cognição]. O 
segundo passo é sintetizar os dados da percepção através de sua organização e 
reconstrução; isto pertence ao estágio da concepção, julgamento e inferência [estágio 
racional de cognição].188  
 

Desta forma, cognição segue a partir da cognição sensorial para a cognição racional (ou 
cognição lógica), e a partir da cognição racional para a prática. Agora, cognição e prática 
não é algo que ocorre somente uma vez. Mao Tsé-tung disse “Prática, conhecimento, de 
novo prática, e de novo conhecimento. Esta forma se repete em ciclos infinitos, e com cada 
ciclo o conteúdo de prática e conhecimento surge em um nível mais elevado.” 189 
 
Kant disse que cognição ocorre na medida em que o sujeito sintetiza o objeto, e que é 
impossível fazer a cognição das “coisas-em-si-mesmas” por trás dos fenômenos, 
advogando o agnosticismo. Em contraste, o Marxismo afirmava que a essência das coisas 
pode ser conhecida somente através do fenômeno, e que as coisas podem ser conhecidas 
plenamente através da prática, rejeitando assim a noção de Kant de “coisas-em-si-mesmas.” 
Sobre Kant, Engels disse o seguinte: 
 

No tempo de Kant, nosso conhecimento dos objetos naturais era realmente tão 
fragmentário que ele poderia suspeitar, além do pouco que conhecíamos sobre cada 
um deles, uma “coisa-em-si-mesma” misteriosa. Mas uma após outra destas coisas 
incompreensíveis passaram a ser compreendidas, analisadas, e ainda mais, 
reproduzidas pelo progresso gigante da ciência; e o que podemos produzir certamente 
não pode ser considerado como desconhecido. 190 

 
Agora, na continuação do progresso de cognição e prática, prática é considerada como de 
maior importância. Mao Tsé-tung disse, “A teoria dialética materialista do conhecimento 
coloca a prática na posição primária, sustentando que o conhecimento humano não pode ser 
de forma alguma separado da prática.” 191 Prática geralmente se refere à ação humana na 
natureza e nas atividades sociais, mas no Marxismo, revolução é defendida como sendo a 
forma suprema da prática entre todos os tipos de prática. Portanto, pode ser dito que o 
propósito definitivo da cognição é a revolução. De fato, Mao Tsé-tung disse, “A função 
ativa de conhecimento se manifesta não somente no salto ativo do conhecimento perceptivo 
para o racional, mas ― e isto é mais importante ― ele deve se manifestar no salto do 
conhecimento racional para a prática revolucionária.” 192 
 
A seguir vamos examinar as formas de pensamento na cognição lógica (cognição racional). 
A cognição lógica se refere a esses atos de pensamento como julgamento e inferência, que 
são mediados pelos conceitos, e nos quais as formas de pensamento desempenham um 
importante papel.  

                                                 
188 Ibid., 1:302. 
189 Ibid., 1:308. 
190 Engels, “Socialism: Utopian and Scientific,” em MESW 3:102. 
191 Mao Tsé-tung, “On Practice,” em SWM 1:297. 
192 Ibid., 1:304. 
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O Marxismo, que advoga a teoria da cópia, considera as formas de pensamento como o 
reflexo dos processos no mundo objetivo sobre a consciência, isto é, como o reflexo das 
formas existentes. Entre as categorias (formas de existência e formas de pensamento) no 
Marxismo, há as seguintes: 193 
 
matéria                                                         proporção 
movimento                                                   contradição 
espaço                                                          o indivíduo, particular, e universal 
tempo                                                           causa e efeito 
o finito e o infinito                                       necessidade e oportunidade 
consciência                                                  possibilidade e realidade 
quantidade                                                   conteúdo e forma 
qualidade                                                     essência e aparência 
 
Verdade Absoluta e Verdade Relativa 
 
Conhecimento, de acordo com Marx, cresce através da sucessiva repetição de cognição e 
prática. Dizer que o conhecimento cresce significa que o conteúdo do conhecimento é 
enriquecido, e a exatidão do conhecimento é aumentada. Portanto, a relatividade e o 
absolutismo do conhecimento se torna um problema. 
 
O Marxismo diz que verdade é o que reflete a realidade objetiva de forma correta. Isto quer 
dizer, “Se nossas sensações, percepções, noções, conceitos e teorias correspondem à 
realidade objetiva, se esta é refletida fielmente, dizemos que são verdades, e essas 
verdadeiras afirmações, julgamentos e teorias são chamados de verdade.” 194 
 
Além disso, o Marxismo afirma que a prática ― de forma definitiva a prática 
revolucionária ― é o padrão da verdade. A fim de saber se cognição é ou não verdadeira, 
tudo o que é preciso fazer é compará-la com a realidade e verificar que cognição concorre 
com a realidade. A partir disto, Marx disse, “o homem deve provar a verdade, i.e., a 
realidade e poder, a realidade do mundo de seu pensamento em prática,” 195 e Mao Tsé-
Tung disse, “A prática social do homem [especificamente a luta de classes] somente é o 
critério da verdade de seu conhecimento do mundo externo.” 196 Em suma, a prática 
revolucionária é o critério da verdade do conhecimento. 
 
De acordo com o Marxismo, conhecimento em um período específico é parcial, imperfeito 
e permanece apenas como verdade relativa, mas com o progresso da ciência, o 
conhecimento se aproxima da verdade absoluta a um grau infinito. Assim, o Marxismo 
afirma a existência da verdade absoluta. Referente a isto, Lenin diz, “Não há nenhum limite 
intransponível entre verdade relativa e absoluta.” 197  
                                                 
193 F. V. Konstantinov, ed., The Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy (Moscow: Progress Publishers, 1982), 
123-46. 
194 O. W. Kuusinen, et al., Fundamentals of Marxism-Leninism (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1961), 
119. 
195 K. Marx, “Thesis on Feuerbach,” em K. Marx and F. Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 
1976), 5:6. 
196 Mao Tse-tung, “On Practice,” SWM 1:296. 
197 V. I. Lenin, Materialism and Empirio-criticism, 152. 
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Além disso, os elementos que são absolutamente verdadeiros estão contidos nas verdades 
relativas, e quando elas são acumuladas continuamente, elas se tornam a verdade absoluta, 
de acordo com o Marxismo. 198 Concluímos assim a explicação sobre as epistemologias 
tradicionais. Como mencionado anteriormente, apresentamos de forma resumida algumas 
epistemologias tradicionais para referência do leitor. 
 
II. Epistemologia da Unificação 
 
Analisamos um resumo de epistemologias anteriores; agora explicaremos a epistemologia 
do Pensamento de Unificação, ou a epistemologia da Unificação. A epistemologia da 
Unificação foi estabelecida na base de conceitos sobre cognição no Princípio Divino, 
discursos e sermões do Rev. Sun Myung Moon, respostas do Rev. Moon para questões 
diretas do autor, e assim por diante. 199  
 

                                                 
198 Lenin disse, “o pensamento humano por sua natureza é capaz de dar, e dá, verdade absoluta, que é composta de uma 
somatória de verdades relativas. Cada passo no desenvolvimento da ciência acrescenta novos grãos à soma da verdade 
absoluta.” Materialism and Empirio-criticism, 151. 
199 Alguns dos principais pontos do Princípio Divino, nos quais a epistemologia da Unificação está baseada, são os 
seguintes: 
(1) “O processo de criação de Deus começa quando as características duais em Deus formam uma base comum através da 
proposição de Sua energia primária universal. Quando se engajam em ação dar e receber, elas geram uma força que 
engendra multiplicação. Esta força projeta as características duais em discretos parceiros objeto substanciais, cada um se 
relacionando com Deus como seu centro” (PD, 24). “Multiplicação ocorre através da ação origem-divisão-união que é 
construída sobre boas interações [ações dar e receber]” (PD, 31). O fenômeno do aumento em novo conhecimento pode 
ser explicado através deste princípio. 
(2) “O espírito somente pode crescer enquanto habita na carne” (PD, 48). “Todas as sensibilidades de um espírito são 
cultivadas através do relacionamento recíproco como ser físico durante a vida terrena” (PD, 49). “Bem e mal na conduta 
do ser físico é o principal determinante se o ser espiritual se torna bom ou mal” (PD, 48). Através destes pontos do 
Princípio Divino, podemos entender que cognição através dos cinco sentidos físicos corresponde necessariamente à 
cognição através dos cinco sentidos espirituais, e que cognição e ação (prática) originalmente são pretendidas para 
cumprir o propósito do bem. 
(3) “o mundo natural retorna beleza como um parceiro objeto” (PD, 38). “Eles [os seres humanos] devem almejar 
determinadas qualificações para obter seu mandato divino para reger” (PD, 78). “O propósito pelo qual o universo foi 
criado é fazer o homem sentir alegria e paz.” Explicando o Princípio (em coreano) (Seoul: Sejong Moonhwa-sa, 1957), 
50. A partir destes pontos do Princípio, podemos entender que cognição e domínio (prática) estão em um relacionamento 
inseparável, e que o propósito de cognição e domínio reside na realização de alegria e paz.  
(4) “Todo ser humano incorpora todos os elementos no cosmos” (PD, 30). “Em uma célula humana, há vida e consciência, 
e o mistério do universo está contido nela” (um sermão do Rev. Sun Myung Moon). A partir destes pontos podemos 
derivar os conceitos de proto-consciência e proto-imagem como o critério através do qual todas as coisas no mundo 
externo podem ser cognizadas. 
(5) “Em ação dar e receber, há vários tipos, e entre eles, há também um tipo contraste” (resposta do Rev. Moon para uma 
questão do autor). A partir deste ensinamento, foi possível obter o conceito de “colação” em cognição. 
(6) “O corpo se assemelha à mente e se move de acordo com seus comandos de tal forma para sustentar a vida e perseguir 
os propósitos da mente” (PD, 17). “Pensamento também é um tipo de ação dar e receber”; “Há ações dar e receber entre 
mente e corpo, e ações dar e receber dentro da mente” (resposta do Rev. Moon para questões do autor). Através destes 
pontos do Princípio Divino e dos ensinamentos do Rev. Moon, foi possível entender tais fenômenos como a 
correspondência entre a mente invisível e o corpo visível, isto é, a vontade e o movimento do corpo, e a cognição 
(julgamento) da mente sobe a informação (códigos) vindo através do corpo (nervos). 
(7) “Deus criou os seres humanos para serem os regentes do universo” (PD, 46). “Como será o mundo quando este mundo 
natural estiver sob o domínio direto dos seres humanos? Quando uma pessoa plenamente madura se relaciona com as 
diversas coisas na natureza como seus parceiros objeto, eles estão juntos para formar uma base de quatro posições” (PD, 
45). “Deus criou o mundo substancial visível e o mundo substancial invisível, e Ele criou o homem como o regente sobre 
eles” (Explicando o Princípio, 44). “O universo foi criado como o objeto substancial para o Sungsang subjetivo do 
homem” (Ibid., 50). A partir deste princípio, podemos compreender que os seres humanos são criados como o sujeito de 
cognição como também o sujeito de domínio (prática) sobre todas as coisas, e que todas as coisas são criadas como o 
objeto de cognição e o objeto de domínio para os seres humanos, e que, portanto, o relacionamento entre os seres 
humanos e todas as coisas é um relacionamento necessário, semelhante ao relacionamento entre mente e corpo. 
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A. Esboço da Epistemologia da Unificação 
 
A epistemologia da Unificação tem, entre suas características, aquela de ser uma alternativa 
para as epistemologias tradicionais. Assim, apresentaremos a epistemologia da Unificação 
em termos dos temas tratados pelas epistemologias tradicionais, tais como origem, objeto e 
método da cognição. 
 
1. A origem da Cognição 
 
Como já explicado, nos séculos XVII e XVIII, o empirismo, defendendo que a origem da 
cognição reside na experiência, e o racionalismo, defendendo que a origem da cognição 
reside no pensamento, emergiram. O empirismo caiu no ceticismo nas mãos de Hume, e o 
racionalismo terminou no dogmatismo com a obra de Wolff. A fim de superar este impasse, 
Kant tentou unificar o empirismo e o racionalismo através de seu método transcendental, 
mas ele acabou com um mundo agnóstico de coisas-em-si-mesmas. É no contexto de tal 
fundamento que apresentarei a posição da epistemologia da Unificação. 
 
Nas antigas epistemologias, o relacionamento entre o sujeito da cognição (ser humano) e o 
objeto da cognição (todas as coisas) não foi bem esclarecido. Sendo que elas não 
conheciam o relacionamento entre o ser humano e todas as coisas, a ênfase era colocada ou 
no sujeito da cognição, como no racionalismo, afirmando que cognição é alcançada 
exatamente quando a razão (ou entendimento) infere, ou a ênfase era colocada no objeto da 
cognição, como no empirismo, afirmando que cognição é alcançada pela compreensão do 
objeto como ele é, através da sensação. 
 
Kant defendia que cognição é alcançada quando o senso de conteúdo vindo a partir do 
objeto e as formas de pensamento do sujeito estão sintetizados e unificados por meio da 
imaginação, onde um objeto da cognição é finalmente formado. Entretanto, ele não estava 
ciente do relacionamento necessário entre o sujeito e o objeto. Assim, para Kant, cognição 
somente pode ser feita no âmbito das categorias do sujeito, e no fim, ele sustentou que as 
coisas-em-si-mesmas são desconhecidas. 
 
Hegel defendia que no autodesenvolvimento do espírito absoluto, a Ideia se torna natureza, 
se alienando, mas eventualmente se restaura através do espírito humano. Neste sistema, a 
natureza é meramente um passo intermediário conduzindo para o surgimento do espírito 
humano, e não tem nenhum significado positivo como uma existência permanente. 
Finalmente, no Marxismo, o ser humano e a natureza estão em um relacionamento 
acidental de oposição. 
 

Quando olhamos para o problema desta forma, como compreender corretamente o 
relacionamento entre o sujeito da cognição (ser humano) e o objeto da cognição (todas as 
coisas) se torna uma questão crucial. A partir de uma posição ateísta, o relacionamento 
necessário entre os seres humanos e a natureza não pode ser estabelecido. Mesmo na teoria 
da geração natural do universo, os seres humanos e a natureza não são mais do que seres 
acidentais uns para os outros. Somente quando o significado da criação de Deus dos seres 
humanos e de todas as coisas tenha sido esclarecido, o relacionamento necessário entre os 
seres humanos e todas as coisas se torna claro. 
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A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, os seres humanos e todas as coisas 
são seres criados no relacionamento de sujeito e objeto. Isto quer dizer, o ser humano é o 
senhor de domínio, ou o sujeito de domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas são 
objetos de alegria, beleza e domínio para os seres humanos. Sujeito e objeto estão em um 
relacionamento inseparável. Isto pode ser comparado ao relacionamento entre o motor e as 
partes operantes de uma máquina. As partes operantes não têm nenhum significado sem um 
motor, e vice-versa. Os dois componentes são desenhados para formar um relacionamento 
necessário de sujeito e objeto. Da mesma forma, os seres humanos e todas as coisas foram 
criados de tal forma que ambos existem em um relacionamento necessário. 
 
Cognição é o julgamento de um sujeito humano sobre todas as coisas, que são os objetos de 
alegria, beleza e domínio. Neste contexto, a cognição (i.e., julgamento) envolve 
“experiência,” e julgamento é realizado através da função da “razão.” Portanto, experiência 
e razão são ambas necessárias. Assim, na epistemologia da Unificação, experiência e razão 
são ambas indispensáveis, e cognição ocorre através da operação unificada das duas. Além 
disso, sendo que o ser humano e todas as coisas estão no relacionamento de sujeito e objeto, 
podemos conhecer todas as coisas de forma plena e correta. 
 
2. O Objeto de Cognição 
 
O Pensamento de Unificação, primeiro de tudo, reconhece que todas as coisas existem de 
forma objetiva, fora do ser humano; isto é, ele aceita o realismo. Como o sujeito de todas as 
coisas, o ser humano exerce domínio sobre todas as coisas ― atividades tais como 
agricultura, criação, tratamento, processamento, e fazer uso de todas as coisas ― e também 
reconhecer todas as coisas. Por essa razão, todas as coisas devem existir fora e de forma 
independente do ser humano, como objetos de cognição e de domínio. 
 
Além disso, o Pensamento de Unificação defende que o ser humano é a integração de todas 
as coisas, um microcosmo ― e portanto, que o ser humano está equipado com todas as 
estruturas, elementos e qualidades de todas as coisas. Isto é assim porque todas as coisas do 
mundo natural foram criadas à semelhança simbólica do ser humano, com o corpo humano 
como modelo. Portanto, o ser humano e todas as coisas têm uma semelhança mútua. Além 
disso, no caso do ser humano, o corpo é criado à semelhança da mente. 
 
A cognição está sempre acompanhada pelo julgamento, e o julgamento é um ato de 
mensuração. Para esta mensuração, padrões (critérios) são necessários e há ideias existentes 
na mente humana que servem como padrões de cognição. Estas ideias são chamadas 
“protótipos.” Cada protótipo é uma imagem dentro da mente, e é um objeto interno. A 
cognição ocorre quando um protótipo dentro da mente (imagem interna) e uma imagem 
vindo de um objeto externo (imagem externa) estão colados. 
 
O realismo insiste na existência objetiva do objeto da cognição, independentemente da 
consciência humana. O Marxismo, o qual advoga a teoria da cópia, é seu representante 
expoente. O idealismo subjetivo, como representado por Berkeley, afirmava, ao contrário, 
que o objeto da cognição não é nada mais do que ideias na consciência humana. Na 
epistemologia da Unificação, o realismo e o idealismo (idealismo subjetivo) estão 
unificados. 
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3. O Método de Cognição 
 
O método na epistemologia da Unificação difere tanto do método transcendental de Kant, 
como também do método dialético de Marx. O método dar e receber, isto é, o princípio da 
ação dar e receber entre sujeito e objeto, é o método na epistemologia da Unificação. Deste 
modo, em termos de método, a epistemologia da Unificação pode ser chamada de 
“epistemologia dar e receber.” 
 
Na ação dar e receber entre o sujeito (ser humano) e o objeto (todas as coisas) na cognição, 
tanto sujeito quanto objeto devem ter determinados requisitos. Como já explicado na Teoria 
da Arte, por exemplo, sujeito e objeto devem possuir determinados requisitos na 
apreciação. Na apreciação de uma obra de arte, as condições que o sujeito (apreciador) deve 
possuir são: uma preocupação, um interesse, o objeto, o desejo de buscar valor, e os 
elementos subjetivos de educação, gosto, e assim por diante. O objeto (obra de arte) deve 
estar equipado com um propósito de criação, e deve possuir harmonia entre seus vários 
elementos. Na cognição, a condição para o sujeito é ter um protótipo e uma preocupação 
pelo sujeito, e a condição para o objeto é ter conteúdo (i.e., atributos) e forma. 
 
De acordo com a estrutura de dois estágios, a ação dar e receber na cognição consiste de 
ambas as ações dar e receber interna e externa. A cognição ocorre primeiramente como 
ação dar e receber externa, e então como ação dar e receber interna. Novamente, 
mencionamos que esta teoria da cognição é chamada de “epistemologia dar e receber.” 
 
A ação dar e receber ocorre entre um sujeito (ser humano) possuindo os requisitos 
necessários e um objeto (todas as coisas) possuindo os requisitos necessários. Primeiro, o 
conteúdo (atributos) e a forma (formas de existência) do objeto são refletidos na mente 
humana no estágio sensorial, formando conteúdo e forma sensoriais, os quais podem ser 
chamados de uma “imagem externa,” sendo que isto é ocasionado pela ação dar e receber 
externa. Então, a ação dar e receber (do tipo colação) ocorre entre o conteúdo externo e a 
forma (imagem externa) e o protótipo (imagem interna) que o sujeito humano possui a 
priori. Esta é a ação dar e receber interna, ou a formação da base de quatro posições 
interna. A cognição é realizada através desta ação dar e receber interna. 
 
Neste ponto, podemos explicar as diferenças entre o método da epistemologia da 
Unificação, o método transcendental Kantiano e o método dialético Marxista. No método 
de Kant, o conteúdo (senso de conteúdo) vem a partir do mundo externo (objeto), e as 
formas (as formas de intuição e as formas de pensamento) são a priori e elementos 
subjetivos dentro do sujeito. Assim, o conteúdo pertence ao objeto, e a forma pertence ao 
sujeito. Em contraste, na epistemologia dar e receber do Pensamento de Unificação, 
conteúdo e forma pertencem tanto ao sujeito como ao objeto. Isto é, ambos o sujeito e o 
objeto possuem conteúdo e forma. 
 
No método Marxista, conteúdo e forma pertencem ao objeto no mundo externo, e a 
consciência do sujeito apenas reflete estes dois.  Assim, é justo dizer que os elementos de 
ambas as epistemologias Kantiana e Marxista estão contidas na epistemologia da 
Unificação. Em outras palavras, na epistemologia da Unificação, há um elemento da teoria 
da cópia na ação dar e receber externa, e há um elemento do método transcendental na ação 
dar e receber interna. 
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Assim, na epistemologia da Unificação, o método dialético (teoria da cópia) e o método 
transcendental (método Kantiano) estão unificados. 
 
B. Conteúdo e Forma na Cognição 
 
Geralmente, ao falar de conteúdo e forma, chamamos o que está contido no interior de 
alguma coisa de seu conteúdo, e sua aparência externa, de sua forma. Entretanto, o 
conteúdo tratado na epistemologia se refere aos atributos de uma coisa, enquanto a forma se 
refere à determinada estrutura através da qual esses atributos são manifestados. 
 
Conteúdo do Objeto e Conteúdo do Sujeito 
 
Sendo que o objeto da cognição é todas as coisas, o conteúdo de um objeto se refere aos 
vários atributos que ele possui, ou seja, forma, peso, comprimento, movimento, cor, som, 
cheiro, sabor, e assim por diante. Estes são conteúdos materiais (ou conteúdo Hyungsang). 
Por outro lado, o sujeito da cognição é um ser humano; portanto, o conteúdo do sujeito se 
refere aos vários atributos que um ser humano possui, os quais de fato são os mesmos como 
os atributos de todas as coisas, isto é, conteúdo material, tais como forma, peso, 
comprimento, movimento, cor, som, cheiro, sabor e assim por diante. 
 
Geralmente quando falamos sobre atributos humanos, em muitos casos estamos nos 
referindo à razão, liberdade, espiritualidade, etc., mas em epistemologia, sendo que estamos 
tratando com a semelhança em conteúdo, focamos nos mesmos atributos como aqueles do 
objeto (todas as coisas). Como a integração do universo (microcosmo), o ser humano 
possui, em miniatura, todas as estruturas, elementos, qualidades, e assim por diante, que 
todas as coisas possuem. Portanto, o ser humano está equipado com os mesmos atributos 
como todas as coisas. 
 
Entretanto, a ação dar e receber na cognição não ocorre meramente porque o sujeito (ser 
humano) e o objeto (todas as coisas) possuem os mesmos atributos. Sendo que cognição é 
um fenômeno de pensamento, a mente do sujeito também deve possuir determinado 
conteúdo. O conteúdo na mente do sujeito é o protótipo, ou mais exatamente, aquela parte 
do protótipo que corresponde ao conteúdo. Isto se refere à “proto-imagem,” que aparece na 
proto-consciência (subconsciente no ser vivo, que explicaremos melhor adiante). A proto-
imagem é uma imagem mental que existe em correspondência com os atributos do corpo 
humano. 
 
Os atributos do corpo humano estão em correspondência com os atributos (conteúdo 
material) de todas as coisas no mundo externo. Portanto, a imagem mental (proto-imagem), 
ou protótipo, se torna o conteúdo mental que corresponde aos atributos de todas as coisas. 
Assim, os atributos do corpo humano corresponde aos atributos de todas as coisas, e a 
imagem mental (proto-imagem) da mente humana corresponde aos atributos do corpo 
humano.  
 
Então, deste modo, a imagem mental humana corresponde aos atributos de todas as coisas. 
Portanto, na cognição, a imagem mental (proto-imagem) do sujeito (ser humano) e o 
conteúdo material (senso de conteúdo) do objeto estão em correspondência um com o 
outro; ação dar e receber ocorre entre eles, dando assim origem à cognição. 
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Forma do Objeto e Forma do Sujeito 
 
Os atributos de todas as coisas, os quais são o objeto da cognição, sempre aparecem em 
determinada estrutura. Esta estrutura é a forma de existência. A forma de existência é a 
forma de relacionamento entre os atributos dessas coisas. Esta forma de existência, ou 
forma de relacionamento, se torna a forma do objeto na cognição. O corpo humano é uma 
miniatura do universo (microcosmo), e a integração de todas as coisas; portanto, o corpo 
humano tem a mesma forma de existência como a de todas as coisas. A forma na cognição 
é a forma na mente, isto é, a forma de pensamento. Isto é um reflexo da forma de existência 
do corpo humano na proto-consciência, em outras palavras, a imagem da forma (ou a 
imagem de relação), formando uma parte do protótipo. 
 
Elementos que Compõem um Protótipo 
 
A imagem mental dentro do sujeito, a qual se torna o padrão de julgamento na cognição, é 
chamada de protótipo. O protótipo é feito dos seguintes elementos. 
 
Primeiro, há a proto-imagem. Esta é a imagem dos atributos das células e tecidos 
(elementos criando o corpo humano) refletida na proto-consciência. Em outras palavras, a 
proto-imagem é a imagem dos atributos das células e tecidos refletida no “espelho” da 
proto-consciência.  
 
O segundo elemento é a imagem de relação, isto é, a forma de pensamento. Não somente os 
atributos de células e tecidos do corpo humano, mas também a forma de existência (forma 
de relação) desses atributos são refletidos na proto-consciência, formando a imagem de 
relação. Esta imagem de relação dá determinadas restrições à ação do pensamento, 
formando a forma de pensamento. As acima mencionadas proto-imagem e imagem de 
relação (forma de pensamento) são ideias que não têm nada a ver com experiência, isto é, 
elas são ideias a priori; mas em protótipos, também há ideias adquiridas que são 
acrescentadas através de nossas experiências.  
 
As ideias obtidas através de experiências (i.e., antes da atual cognição) são ideias empíricas 
e formam uma parte dos protótipos na subsequente cognição. Portanto, quando 
encontramos coisas que são semelhantes ao que aprendemos antes, podemos facilmente 
reconhecê-las. Assim, um protótipo consiste da proto-imagem, a imagem de relação (forma 
de pensamento) e ideias empíricas. 
 
Como afirmado acima, um protótipo consiste de um elemento a priori, o qual existe antes 
das experiências, e um elemento adquirido através da experiência, ou seja, o elemento 
empírico. O elemento a priori é o protótipo que consiste da proto-imagem e da imagem de 
relação dentro da proto-consciência. Este é um protótipo a priori que não tem nada a ver 
com experiências externas. Ele também é chamado de “protótipo original.” O elemento 
empírico se refere às ideias empíricas que foram adquiridas através de nossas experiências 
diárias de vida, e uma vez que tenham sido adquiridas, elas se tornam parte do protótipo. 
Isto é chamado de “protótipo empírico.” Um protótipo que consiste de um protótipo a 
priori e um protótipo empírico é chamado de “protótipo complexo.” Como uma questão de 
fato, todos os protótipos em nossa vida diária são de fato protótipos complexos. 
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Pré-existência do Protótipo, e seu Desenvolvimento 
 
Em qualquer caso de cognição, um protótipo que tenha sido formado anterior a ela, ou seja, 
um protótipo complexo, funciona como um padrão de julgamento. Isto significa que, em 
qualquer cognição, um padrão de julgamento (um protótipo) já existe. Kant afirmava que as 
formas possuídas pelo sujeito da cognição são a priori, enquanto a epistemologia da 
Unificação afirma que é a pré-existência do protótipo que é possuído pelo sujeito. 
 
Os protótipos originais (proto-imagens e imagens de relação) com os quais as pessoas 
nascem são imperfeitos no caso de um bebê recém nascido porque as células, tecidos, 
órgãos, nervos, órgãos dos sentidos, cérebro, e assim por diante, da criança, ainda não estão 
bem desenvolvidos; portanto, a cognição da criança não pode deixar de ser vaga. 
Entretanto, enquanto o corpo da criança se desenvolve e cresce, as proto-imagens e 
imagens de relação gradualmente se tornam cada vez mais claras. 
 
Além disso, novas ideias adquiridas através da experiência são adicionadas uma por uma. 
Desta forma, o protótipo cresce em qualidade e quantidade, o que significa que há um 
aumento na quantia de memória e um aumento em novo conhecimento; ou seja, o progresso 
do protótipo empírico e do protótipo complexo. 
 
C. Proto-consciência, Imagem na Proto-consciência e Categoria 
 
Proto-consciência 
 
De acordo com o Princípio Divino, “todos os seres na criação crescem em virtude da 
autonomia e governança dadas pelo Princípio de Deus” (PD, 43). Autonomia e governança 
(ou domínio) são características da força da vida. Vida é o subconsciente que existe dentro 
das células e tecidos dos seres vivos, e tem a capacidade de sensibilidade, perspicácia e 
intencionalidade. Sensibilidade é a capacidade de perceber a informação das coisas 
intuitivamente; perspicácia é a capacidade de manter o estado de percepção; e 
intencionalidade é a força de vontade para manter e atualizar um determinado propósito. 
 
“Proto-consciência” aqui significa consciência original, e se refere a essa consciência 
cósmica que está contida em uma célula ou tecido. A partir da perspectiva da função da 
mente, a proto-consciência é a mente funcionando em um nível inferior. 200 Portanto, pode-
se dizer que é uma função inferior da mente cósmica, ou um nível inferior da mente de 
Deus. Proto-consciência também é vida. Uma vez que a consciência cósmica entra nas 
células e tecidos, ela se torna individualizada e podemos chamá-la de proto-consciência, ou 
vida. Em outras palavras, vida é essa consciência cósmica que entrou nas células e tecidos. 
Tal como uma onda elétrica entra em um rádio e produz som, assim também, a consciência 
cósmica entra nas células e tecidos e dá vida para eles. 201  

                                                 
200 As funções da mente incluem intuição (sensibilidade), percepção, cognição, pensamento, inferência, concepção, 
planejamento, memória, busca de propósito, lembrança, e apreciação estética. Proto-consciência possui somente algumas 
destas funções, tais como as funções de sensibilidade, percepção, e busca de propósito (intencionalidade). Deste modo, 
proto-consciência é a mente em uma dimensão inferior. Consciência cósmica é a expressão da mente cósmica em um 
nível inferior, isto é, a expressão da mente de Deus (Sungsang) em uma dimensão inferior. 
201 Consciência cósmica está contida não somente em seres vivos, mas também em minerais. Entretanto, em minerais ela 
vem à tona apenas como funções físico-químicas, por causa do caráter estrutural dos minerais. 
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Então, em resumo, proto-consciência é vida, e é subconsciente com sensibilidade, 
percepção e intencionalidade. 
 
No Pensamento de Unificação é afirmado que, quando Deus criou o universo através do 
Logos, Ele inscreveu todas as informações pertinentes a cada ser vivo (i.e., Logos) nas 
células desse ser na forma material de um código. Este código é o código genético, e é um 
arranjo específico dos quatro tipos de bases (adenina, guanina, timina e citosina) no DNA 
(ácido desoxirribonucleico). Isto é porque Deus queria que cada ser vivo fosse capaz de 
multiplicar e manter sua espécie de geração a geração. 
 
Está escrito no Gênesis 2:7 que “formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e 
soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente.” Com relação 
às coisas no mundo natural, também pode ser dito que “Deus formou células do pó e 
derramou vida nelas. Assim, as células se tornaram células vivas.” A consciência cósmica 
que entrou na célula é proto-consciência, ou vida. Os seres vivos se tornam vivos uma vez 
que a consciência cósmica entrou em suas células, tecidos e órgãos. 
 
Função da Proto-consciência 
 
Permita-me explicar a função da proto-consciência. Proto-consciência tem várias funções, 
incluindo a leitura da informação genética (código), agindo de acordo com a direção da 
informação, e transmitindo a informação. Permita-me explicar isto. Primeiro, quando a 
consciência cósmica entra em uma célula, ela lê o código genético do DNA dessa célula. 
Após sua leitura do código genético, a proto-consciência faz as células e tecidos agirem de 
acordo com as instruções contidas no código. Ela age para fazer as células e tecidos se 
desenvolverem, estes e novos órgãos crescem para formar relacionamentos com outras 
células, tecidos e órgãos. Toda esta informação sobre as células e tecidos está transmitida 
para os nervos centrais ao longo dos nervos periféricos (nervos centrípetos). É a proto-
consciência que transmite toda esta informação; isso quer dizer, a proto-consciência 
desempenha o papel de dar e receber de informações entre o centro e as células e tecidos. 
Estas são algumas das funções da proto-consciência. Todas estas funções estão baseadas na 
sensibilidade, percepção e intencionalidade da proto-consciência. À medida que a proto-
consciência desempenha estas funções ao longo do tempo, a proto-imagem e a imagem de 
relação se desenvolvem, e se tornam mais claras. 
 
Formação da Imagem na Proto-consciência 
 
O subconsciente nos seres vivos, ou seja, a proto-consciência, possui sensibilidade. 
Portanto, a proto-consciência sente intuitivamente a estrutura, componentes, qualidades e 
assim por diante, das células e tecidos. Além disso, a proto-consciência até sente as 
mudanças na situação existente dentro das células e tecidos. Este conteúdo sentido pela 
proto-consciência, isto é, a imagem que é refletida assim na proto-consciência, é a “proto-
imagem.” A ideia que uma proto-imagem é produzida na proto-consciência pode ser 
comparada com o fenômeno no qual um objeto material é refletido em um espelho, ou com 
a forma que um objeto material é captado em um filme por meio da exposição. A proto-
consciência tem percepção, a qual é a capacidade para manter o estado de percepção, em 
outras palavras, continuar a manter a proto-imagem. Assim, percepção também pode ser 
considerada como um tipo de memória. 
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Os vários elementos no corpo humano, tais como células, tecidos e órgãos, existem, 
funcionam e crescem através da execução de ações dar e receber como seres de verdade 
individual e como seres conectados. No caso de uma célula, a ação dar e receber entre os 
vários elementos (tais como núcleo e citoplasma) dentro da célula é a ação dar e receber 
interna, e a ação dar e receber entre a célula e outras células é a ação dar e receber externa. 
Nestas ações dar e receber, vários relacionamentos são estabelecidos.  
 
A condição ou estrutura que permite tal relacionamento é chamada de “forma de relação.” 
Todas as coisas, sem exceção, somente podem existir de acordo com esta condição; 
portanto, a forma de relação também pode ser chamada de “forma de existência.” A forma 
de existência é a estrutura que foi estabelecida quando todas as coisas passaram a existir. 
 
A forma de existência é refletida na proto-consciência, formando determinada imagem; 
chamamos esta imagem de “imagem de relação” ou uma “imagem de forma.” Assim, a 
proto-consciência tem proto-imagem e imagem de relação (imagem de forma), que juntas 
chamamos de “imagem na proto-consciência.” 
 
Formação das Formas de Pensamento 
 
Como já explicado, o conteúdo possuído pelo sujeito de cognição (ser humano) inclui 
conteúdo material (conteúdo Hyungsang) e conteúdo mental (conteúdo Sungsang). O 
conteúdo material é o mesmo que os atributos do objeto (coisas), e o conteúdo mental é a 
proto-imagem. O conteúdo material está relacionado com o conteúdo mental, como seu 
elemento correspondente.  
 
Aqui, elemento correspondente se refere ao elemento parceiro entre os elementos 
emparelhados que estão no relacionamento de um-a-um. O relacionamento entre um objeto 
material e sua sombra é um exemplo. Quando o objeto material se move, a sombra também 
se move, e quando o objeto material para, a sombra também para. Neste caso, o objeto 
material é chamado de elemento correspondente para a sombra. 
 
No relacionamento entre corpo e mente, quando o corpo está saudável, a mente se torna 
saudável, e quando o corpo está fraco, a mente também se torna fraca. Assim, o corpo é o 
elemento correspondente para a mente. De forma semelhante, no relacionamento da forma 
material (forma Hyungsang) e da forma mental (forma Sungsang) do sujeito de cognição, a 
primeira é o elemento correspondente para a segunda. A forma material é a forma de 
existência do objeto. 
 
Como já mencionado, o corpo humano é a integração do universo; portanto, os atributos de 
todas as coisas se tornam diretamente os atributos do corpo humano, e os atributos do corpo 
humano são refletidos na proto-consciência, formando proto-imagens, ou seja, o conteúdo 
mental. Da mesma forma, a forma de existência de todas as coisas é o mesmo como da 
forma de existência do corpo humano, o qual está se refletindo na proto-consciência, 
formando assim a forma mental, ou seja, a imagem de relação. A forma mental é a forma de 
pensamento. Isto é, a origem da forma de pensamento é a forma de existência. Assim, o 
elemento correspondente da forma de pensamento é a forma de existência. 
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As formas de relação (formas de existência) nas células e tecidos são refletidas na proto-
consciência, formando as imagens de relação. As imagens de relação na proto-consciência 
são transmitidas a partir dos nervos periféricos para os centros nervosos inferiores como 
bits de informação e se juntam no centro superior (centro córtex). Neste processo, as 
imagens de relação são sintetizadas e organizadas para moldar as formas de pensamento no 
centro córtex. Portanto, formas de pensamento, passam a existir como formas mentais 
correspondendo às formas de existência no mundo externo. 
 
Quando nos engajamos em pensamento, estas formas de pensamento funcionam como a 
estrutura que nosso pensamento segue. Isto é, o pensamento é conduzido de acordo com as 
formas de pensamento. Em outras palavras, as formas de pensamento guiam, restringem ou 
limitam nosso pensamento. Formas de pensamento são as mesmas como as categorias, que 
são, em qualquer filosofia, os conceitos básicos gerais mais fundamentais. 
 
Formas de Existência e Formas de Pensamento 
 
Sendo que o elemento correspondente com a forma de pensamento é a forma de existência, 
a fim de entendermos a forma de pensamento, devemos primeiramente entender a forma de 
existência. A fim de que as coisas existam, seres individuais (ou elementos) devem estar 
relacionados uns com os outros, onde a forma de relação é a forma de existência. A partir 
da perspectiva do Pensamento de Unificação, há dez formas básicas de existência, como 
segue: 
 

1. Existência e Força: A existência de cada ser está sempre acompanhada pela 
operação de força. Não há nenhuma força apartada da existência, e nenhuma 
existência apartada da força. Isto é porque a Força Primária a partir de Deus faz 
todas as coisas existirem, exercendo poder sobre elas. 

2. Sungsang e Hyungsang: Todo ser consiste de um aspecto funcional interno e 
invisível, e uma estrutura e forma externa e visível com massa.  

3. Yang e Yin: Todo ser tem as características de yang e yin como atributos de 
Sungsang e Hyungsang. Yang e yin estão em funcionamento em ambos espaço e 
tempo. Beleza é manifestada através da harmonia de yang e yin.  

4. Sujeito e Objeto: Todo ser existe através da execução da ação dar e receber entre 
elementos correlativos em si mesmo e entre ele e outro ser no relacionamento de 
sujeito e objeto.  

5. Posição e Estabelecimento: Todo ser existe em determinada posição. Isto é, um ser 
adequado é estabelecido em cada posição.  

6. Imutabilidade e Mutabilidade: Todo ser tem ambos os aspectos imutável e mutável. 
Isto é porque todo ser criado incorpora a unidade entre a base de quatro posições 
mantenedora de identidade (base de quatro posições estática) e a base de quatro 
posições desenvolvedora (base de quatro posições dinâmica).  

7. Ação e Efeito: Sempre que os elementos correlativos de sujeito e objeto em um ser 
entram em ação dar e receber, um efeito sempre aparece. Isto é, através da ação dar 
e receber esses elementos formam um ser unido, ou dá surgimento a um novo ser 
(ser multiplicado).  

8. Tempo e Espaço: Todo ser é um ser temporal e espacial, existindo no tempo e no 
espaço. Isto é porque existir é formar uma base de quatro posições (uma base no 
espaço) e se engajar na Ação Origem-Divisão-União (uma ação no tempo).  
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9. Número e Princípio: Todo ser é um ser matemático, e ao mesmo tempo um ser 
governado por leis. Em outras palavras, em cada ser, números estão sempre unidos 
com as leis, ou princípios. 202 

10.  Finito e Infinito: Todo ser tem o aspecto de ser finito enquanto ao mesmo tempo 
possui um aspecto de ser infinito: Todo ser é um ser momentâneo e ao mesmo 
tempo se perpetua realizando um movimento circular. 

 
Estas são as dez formas mais básicas de existência e estão estabelecidas sobre a base de 
quatro posições, da ação dar e receber e da Ação Origem-Divisão-União, como explicado 
no Princípio Divino. Estas são as formas de existência de todas as coisas, as quais são os 
objetos de cognição, e ao mesmo tempo são as formas de existência dos componentes do 
corpo físico do ser humano, que é o sujeito de cognição. 
 
As formas mentais correspondentes a estas formas de existência são as formas de 
pensamento. Isto é, (1) existência e força, (2) Sungsang e Hyungsang, (3) yang e yin, (4) 
sujeito e objeto, (5) posição e estabelecimento, (6) imutabilidade e mutabilidade, (7) ação e 
efeito, (8) tempo e espaço, (9) número e princípio, e (10) finito e infinito, são as formas de 
pensamento. As formas de existência são formas de relações materiais, enquanto as formas 
de pensamento (mental) são conceitos básicos, os quais são as formas de relacionamentos 
entre ideias. 
 
Naturalmente, pode haver outras formas de existência e formas de pensamento além dessas 
acima mencionadas, as quais são as mais básicas na perspectiva do Pensamento de 
Unificação. Não é verdade que as formas de pensamento são, como defendido por Kant, 
não relacionadas com a existência; além disso, não é todo caso que as formas de existência 
do mundo externo refletem, ou dão surgimento às formas de pensamento, como é afirmado 
no Marxismo. Os seres humanos, por eles mesmos, desde o início, estão equipados com 
formas de pensamento, as quais correspondem com as formas de existência aparentes no 
mundo externo. Por exemplo, porque os seres humanos são seres com natureza temporal e 
espacial desde o início, eles possuem as formas de pensamento de tempo e espaço, e porque 
são seres com subjetividade e objetividade, eles possuem as formas de pensamento de 
sujeito e objeto. 
                                                 
202 Números e leis estão em relacionamentos inseparáveis, como demonstrado a seguir: 

Um       = absoluto                                           Seis       = número de criação 
Dois      = relativo                                            Sete       = perfeição, Sábado 
Três       = Origem-Divisão-União                   Oito       = novo início 
Quatro   = Base de Quatro Posições                Nove      = 3 multiplicado por 3 
Cinco     = metal, madeira, água, fogo e terra  Dez         = Retorno 

 
Os seguintes exemplos também demonstram que números existem com leis e princípios. 
      O número de vértebras em um ser humano  

A taxa de respiração 
A taxa de pulsação 
Temperatura corporal 
As quatro estações do ano 
Os três meses de uma estação 
Os trinta (ou trinta e um) dias de um mês 
As vinte e quatro horas de um dia 
Os sessenta minutos de uma hora 
Os sessenta segundos de um minuto 
O perímetro da circunferência de um círculo para seu diâmetro (π = 3,14 ). 
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Assim, os seres humanos são dotados com formas de pensamento, as quais correspondem 
exatamente com as formas de existência. 
 
D. Método de Cognição 
 
Ação Dar e Receber 
 
No Princípio Divino é afirmado que, quando elementos sujeito e objeto de uma entidade 
estão engajados em ação dar e receber, formando uma base comum, esta ação gera “todas 
as forças que a entidade necessita para a existência, multiplicação e ação” (PD, 22). Aqui, 
“multiplicação,” em um sentido mais amplo do termo, significa passar a existir, geração, 
incremento e desenvolvimento.  
 
“Ação” significa movimento, mudança, reação, e assim por diante. Sendo que cognição 
significa a aquisição ou incremento de conhecimento, ela pode ser incluída no conceito de 
“multiplicação” através da ação dar e receber. Deste modo, a proposição pode ser 
estabelecida que cognição ocorre através da ação dar e receber entre sujeito e objeto. 
 
“Sujeito” na cognição se refere a uma pessoa com determinadas condições, ou seja, um 
interesse no objeto e protótipos adequados; “objeto,” por outro lado, se refere a todas as 
coisas tendo conteúdo (atributos) e forma (formas de existência). Cognição ocorre através 
da ação dar e receber entre estas duas partes. 
 

 
Fig. 9.1 Formação de uma Base de Quatro Posições na Cognição 

 
Formação da Base de Quatro Posições 
 
Ação dar e receber entre sujeito e objeto sempre ocorre centrando em um propósito, e 
cognição ocorre como resultado da ação dar e receber. Portanto, cognição é realizada 
através da formação de uma base de quatro posições (fig. 9.1). 
 
A base de quatro posições é composta de quatro posições, ou seja, o centro, sujeito, objeto e 
resultado. Cada um destes será explicado a seguir. 
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(1) Centro 
 
É o propósito que se torna o centro da ação dar e receber. No propósito pode-se encontrar o 
principal propósito e o cotidiano, mais comumente o propósito. O propósito principal se 
refere ao propósito de criação pelo qual Deus criou a humanidade e todas as coisas. A partir 
da perspectiva dos seres criados, este é o propósito pelo qual eles foram criados. No 
propósito de criação de Deus, o Coração (amor) era a motivação para a criação. Portanto, a 
forma original de cognição para os seres humanos é também, reconhecer todas as coisas 
com amor como a motivação. 
 
O propósito de criação (propósito de ser criado) consiste do propósito Sungsang e do 
propósito Hyungsang, cada um dos quais consiste do propósito para o todo e o propósito 
para o indivíduo. Para os seres humanos, o propósito para o todo na cognição é adquirir 
conhecimento para o benefício de servir seus próximos, a sociedade, a nação e o mundo, 
enquanto o propósito para o indivíduo é adquirir conhecimento para o benefício da vida do 
indivíduo para alimentação, vestuário, abrigo e vida cultural. Por outro lado, o propósito 
para o todo de todas as coisas, que são os objetos de cognição, é dar conhecimento e beleza 
para os seres humanos, e dar a eles alegria recebendo domínio a partir deles, enquanto o 
propósito para o indivíduo de todas as coisas é ser reconhecidas e amadas pelos seres 
humanos, como também manter sua existência e crescimento. Entretanto, devido à queda 
humana, as coisas não podem cumprir plenamente seu propósito de criação (o propósito 
para ser criado), e têm estado “gemendo com dores de parto até agora” (Rom. 8:22). 
 
O propósito diário (ou real) se refere ao propósito individual baseado no propósito 
principal, ou seja, o propósito de cada pessoa em sua vida diária. Por exemplo, um botânico 
observando a natureza adquirirá conhecimento a partir da perspectiva de ocupar uma 
posição acadêmica; um pintor observando esta mesma natureza provavelmente adquirirá 
conhecimento a partir da posição de buscar beleza. Além disso, um economista pode tentar 
adquirir conhecimento sobre a natureza a partir do ponto de vista de conduzir negócios para 
desenvolver a natureza. Todos eles fazem isso a fim de obter alegria. Desta forma, embora 
o propósito principal possa ser o mesmo, o propósito diário para cada pessoa individual 
difere de pessoa para pessoa. 
 
(2) Sujeito 
 
Na cognição, o interesse do sujeito no objeto é um dos requisitos para o sujeito. Sem 
interesse, nenhuma base comum pode ser estabelecida, e nenhuma ação dar e receber pode 
ocorrer. Considere, por exemplo, o caso de uma pessoa caminhando pela rua e cruzando o 
caminho de um amigo. Se a mente da pessoa está profundamente absorvida por 
pensamentos, o amigo pode passar totalmente despercebido.  
 
Além disso, a esposa de um controlador de farol pode não estar atenta ao barulho das 
ondas, mas ela pode facilmente ser acordada pelo som de uma criança chorando, o que de 
fato pode ser muito mais suave do que o som das ondas. A razão para o barulho das ondas 
não ser percebido é que a esposa não tem nenhum interesse nisso; em contraste, o som da 
criança chorando é mais facilmente percebido porque ela está sempre preocupada sobre 
isto. 
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Por outro lado, também é frequentemente o caso que reconhecemos as coisas pela 
mudança. Um exemplo óbvio é que, embora não possamos esperar, podemos de repente ver 
o relâmpago e ouvir o som do trovão. Nesse caso, pode-se ver que a cognição ocorre 
mesmo se o sujeito não tem nenhum interesse. Entretanto, mesmo neste caso, interesse está 
sempre em funcionamento, mesmo que somente de forma inconsciente (ou 
subconscientemente).  
 
Todos lembramos, nos anos da infância, quando observávamos todas as coisas com um 
senso interessado de imaginação e curiosidade. Esta imaginação e curiosidade derivam do 
interesse. Quando visitamos um lugar novo pela primeira vez, geralmente olhamos para 
todas as coisas com uma grande quantidade de interesse. Entretanto, quando o tempo passa, 
nos tornamos familiarizados com o lugar, e nosso interesse retrocede para a mente 
subconsciente. Contudo, mesmo nesta situação, o interesse não acabou completamente, mas 
está na mente subconsciente. 
 
Outro requisito para o sujeito é possuir protótipos. Não importa quanto interesse pode-se ter 
em um determinado objeto, se não se tem protótipos adequados, a cognição não ocorrerá. 
Por exemplo, quando se ouve um idioma estrangeiro pela primeira vez, não entendemos o 
que está sendo dito. Além disso, quando encontramos uma pessoa nunca vista antes, apenas 
sentiremos que a pessoa é um “estranho”; mas se já vimos essa pessoa antes, mas 
esquecemos dela, essa pessoa parecerá familiar. Deste modo, a fim de que a cognição 
ocorra, o sujeito deve sempre estar de posse de protótipos, que servem como os padrões de 
julgamento. 
 
(3) Objeto 
 
De acordo com o Princípio Divino, todas as coisas foram criadas como objetos para o ser 
humano, e o ser humano foi criado como o sujeito (o regente) sobre todas as coisas. O ser 
humano, que é o sujeito, exerce domínio com amor sobre todas as coisas, os objetos, onde 
ele ou ela se engaja em apreciação e cognição delas. Portanto, todas as coisas estão 
equipadas com elementos que as capacitam a se tornar objetos de beleza e objetos de 
cognição. Esses elementos são os atributos de todas as coisas (que são o conteúdo) e as 
formas de existência de todas as coisas (as quais são a forma). Esses “conteúdo” e “forma” 
são requisitos que todas as coisas devem ter. Isto não é algo que todas as coisas tenham 
adquirido por elas mesmas; ao invés, todas as coisas são dotadas por Deus com estes 
elementos. 
 
O ser humano é a integração de todas as coisas e uma miniatura do universo (ou 
microcosmo); portanto, como um microcosmo, o ser humano está equipado com o conteúdo 
e a forma que corresponde ao conteúdo e forma de todas as coisas. Como objetos de 
cognição, há todas as coisas na natureza, como também coisas, eventos e pessoas na 
sociedade humana. 
 
(4) Resultado 
 
Quando um sujeito e um objeto se engajam em ação dar e receber, centrando em um 
propósito, um resultado passa a existir. A fim de entender a natureza deste resultado, 
precisamos entender a natureza da base de quatro posições.  
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Como explicado na Teoria da Imagem Original, a base de quatro posições pode ser 
classificada em quatro tipos: base de quatro posições mantenedora de identidade interna, 
base de quatro posições mantenedora de identidade externa, base de quatro posições 
desenvolvedora interna e base de quatro posições desenvolvedora externa. Cognição é 
basicamente o processo de colar e unir, através da ação dar e receber, o “conteúdo e forma” 
do sujeito e o “conteúdo e forma” do objeto. Quando isso acontece, uma base de quatro 
posições mantenedora de identidade interna é formada. Por outro lado, uma base de quatro 
posições desenvolvedora é formada no caso da atividade humana de domínio. 
 
Cognição está intimamente associada com domínio. Não há nenhum domínio sem 
cognição, e não há nenhuma cognição sem domínio. Cognição e domínio formam circuitos 
recíprocos de ação dar e receber entre os seres humanos e todas as coisas. Isto quer dizer, o 
processo de cognição é um circuito (do objeto para o sujeito), e o processo de domínio é o 
circuito externo (do sujeito para o objeto). Então, vamos examinar o relacionamento entre a 
base de quatro posições desenvolvedora no domínio e a base de quatro posições 
mantenedora de identidade na cognição. Domínio aqui se refere ao exercício da criatividade 
de uma pessoa; portanto, a base de quatro posições no domínio é a mesma como a base de 
quatro posições na criação. 
 
Como explicado na Teoria da Imagem Original, Deus criou todas as coisas através dos dois 
estágios de criação, ou seja, a formação da base de quatro posições desenvolvedora interna 
(i.e., a formação do Logos) e a formação da base de quatro posições desenvolvedora 
externa. Neste processo sequencial, primeiro a base de quatro posições desenvolvedora 
interna foi formada, e então a base de quatro posições desenvolvedora externa foi formada. 
Assim, todas as coisas foram criadas na sequência, “a partir da base de quatro posições 
interna para a externa.” Em contraste, na formação da base de quatro posições mantenedora 
de identidade para a cognição, primeiro, a base de quatro posições mantenedora de 
identidade externa é formada, e então a base de quatro posições mantenedora de identidade 
interna é formada. Assim, cognição ocorre na sequência, “a partir da base de quatro 
posições externa para a interna.” Assim, cognição é realizada como o resultado da 
formação da base de quatro posições mantenedora de identidade interna, onde o elemento 
externo e o elemento interno estão colados. Então, de forma mais concreta, o que é 
cognição? Isto será esclarecido a seguir. 
 

 
 

Fig. 9.2 Formação da Base de Quatro Posições Mantenedora de Identidade Externa 
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E. Processo de Cognição 
 
Adquirimos vários bits de conhecimento através da cognição, onde a cognição é realizada 
através dos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, ou seja, um estágio 
sensorial, um estágio de entendimento, e um estágio racional, da mesma maneira como 
aquele processo no qual todas as coisas crescem através dos três estágios de formação, 
crescimento e aperfeiçoamento. 
 
1. Estágio Sensorial da Cognição 
 
Este é o estágio de formação da cognição. Neste estágio a base de quatro posições 
mantenedora de identidade externa é formada primeiro. Centrando em um propósito 
consciente ou inconsciente, ação dar e receber entre o sujeito (ser humano) e o objeto (todas 
as coisas) ocorre, e o conteúdo e forma do objeto estão refletidos nos centros sensoriais do 
sujeito, formando assim uma imagem, ou uma “ideia.” Este senso de conteúdo e senso de 
forma podem ser chamados de “senso de imagem” (fig. 9.2), que é a imagem existente no 
estágio sensorial de cognição. Embora o sujeito possa ter interesse e protótipos neste 
estágio, os protótipos ainda não estão participando ativamente. O senso de conteúdo e o 
senso de forma no estágio sensorial de cognição são somente imagens fragmentárias, que 
ainda não foram unificadas como cognição do objeto. Portanto, ainda não está claro o que 
seja o objeto. 
 
2. Estágio de Entendimento da Cognição 
 
No estádio de entendimento de cognição, ou o estágio de crescimento da cognição, a base 
de quatro posições mantenedora de identidade interna é formada através da ação dar e 
receber mantenedora de identidade interna, e as imagens fragmentárias transmitidas no 
estágio sensorial de cognição se tornam uma imagem unificada do objeto. 
 
O propósito no centro da base de quatro posições mantenedora de identidade interna é o 
mesmo que o propósito no centro da base de quatro posições mantenedora de identidade 
externa no estágio sensorial de cognição. Este é o propósito principal ou um propósito 
regular real. O que passa a estar na posição de sujeito aqui é o Sungsang interno, ou seja, a 
parte funcional da mente, que na cognição, é a unidade de intelecto, emoção e vontade. 
Mente se refere à união da mente espiritual e a mente física, a qual é a “mente original” dos 
seres humanos; isto é diferente em dimensão dos instintos dos animais. Na cognição, a 
mente espiritual faz um julgamento de valor, enquanto a mente física gerencia a sensação, e 
juntas se engajam na função da memória. Assim, a mente original, que é a unidade da 
mente espiritual e a mente física, gerencia a sensação e a memória enquanto orientada para 
valores (verdade, bem e beleza). Aqui, utilizamos o termo especial “percepção espiritual” 
para referenciar a parte funcional da mente na cognição. 203 Na cognição, a percepção 
espiritual, ou Sungsang interno, funciona como o poder para perceber, o poder para fazer 
uma comparação, o poder para fazer um julgamento de valores, e o poder para memorizar, 
enquanto na prática, ela também funciona como subjetividade e funciona como o poder 
para realizar valores. 

                                                 
203 A mente espiritual é a mente do ser espiritual e contém elementos espirituais. Assim, a parte funcional da união da 
mente espiritual e da mente física é chamada “percepção espiritual” em epistemologia. 
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Fig. 9.3. Formação da Base de Quatro Posições Mantenedora de Identidade Interna 
 
A seguir, o que vem para a posição de objeto na base de quatro posições interna? Primeiro, 
o senso de imagem, ou seja, o senso de conteúdo e o senso de forma que foram formados na 
base de quatro posições externa no estágio sensorial de cognição, é transmitido para a 
posição do objeto na base de quatro posições interna, isto é, para o Hyungsang interno. 
Então a proto-imagem e a forma de pensamento (isto é, o protótipo) correspondendo ao 
senso de conteúdo e senso de forma são formados pela percepção espiritual a partir da 
memória. Estes dois elementos, ou seja, o senso de imagem e o protótipo são realizados no 
Hyungsang interno. 
 
Sob estas circunstâncias, ação dar e receber do tipo colação ocorre. Isto é assim porque a 
percepção espiritual, que é o sujeito, compara os dois elementos (i.e., o protótipo e o senso 
de imagem) e faz um julgamento quanto à sua concordância ou discordância, onde a base 
de quatro posições mantenedora de identidade interna é formada como demonstrado na fig. 
9.3. Cognição ocorre através deste julgamento, o que é chamado “colação” na 
epistemologia da Unificação. Assim, chegamos à conclusão que cognição ocorre através da 
colação. Consequentemente, a epistemologia da Unificação é uma “teoria de colação” em 
termos de método, enquanto a epistemologia Marxista era uma “teoria de reflexo” e a 
epistemologia de Kant era uma “teoria de síntese.” 
 
Entretanto, às vezes a cognição pode não ser suficientemente bem estabelecida através de 
um único processo cognitivo (ação dar e receber interna) no estágio de entendimento. 204 
Nesse caso, a ação dar e receber continua juntamente com a prática (i.e., experimentos, 
observações, experiências, etc.) até que uma nova, e suficientemente clara, cognição seja 
obtida. 
 

                                                 
204 Quando, na formação de uma base de quatro posições interna do estágio de entendimento, a cognição não ocorre, o 
senso de imagem se torna uma imagem indeterminada. Então, as seguintes opções estão disponíveis: (1) Criar uma nova 
imagem (um novo protótipo) e repetir o processo de colação; (2) pedir para alguém mais fazer um julgamento (isto é 
chamado “julgamento por outro,” ou “julgamento educacional”); (3) Abortar o julgamento (neste caso, o senso de imagem 
será apagado); (4) Suspender o julgamento (neste caso, o senso de imagem será guardado na memória). 
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3. Estágio Racional da Cognição 
 
A seguir é o estágio racional de cognição, o qual é o estágio de aperfeiçoamento da 
cognição. Razão se refere à capacidade para pensar por meio de conceitos e ideias. Razão 
opera como a função de julgamento e conceitualização no estágio de entendimento, 
enquanto no estágio racional, novo conhecimento é obtido através do raciocínio na base do 
conhecimento obtido no estágio de entendimento. 
 
Cognição no estágio racional é o que é chamado pensamento. Isto corresponde à formação 
do Logos (um plano) através da base de quatro posições desenvolvedora interna na Imagem 
Original. Pensamento ocorre através da ação dar e receber dentro da mente, que é ação dar 
e receber tipo colação. Isto é, elementos necessários são escolhidos a partir das várias 
ideias, conceitos, princípios matemáticos, leis e assim por diante, já existentes no 
Hyungsang interno, e sob a influência do Sungsang interno, várias operações mentais, tais 
como associação, separação, síntese e análise são executadas, utilizando estes elementos. 
 
Estas operações são todas executadas na base da ação dar e receber do tipo colação; em 
outras palavras, o Sungsang interno compara ideia e ideia, conceito e conceito, e assim por 
diante, onde novas ideias ou conceitos são adquiridos. Por exemplo, pode-se comparar a 
ideia de “homem” e a ideia de “menino,” e se elas estão relacionadas uma com a outra, 
pode-se chegar à nova ideia de “pai e filho.” Por outro exemplo, pode-se comparar a ideia 
de “sociedade” e a ideia de “sistema,” e se elas estão relacionadas uma com a outra, pode-
se chegar a um novo conceito, “sistema social.” Assim, operações utilizando ideias se 
referem à aquisição de uma nova ideia ou um novo conceito a partir das várias ideias e 
conceitos contidos no Hyungsang interno. O conhecimento aumenta através da repetição 
dessas operações. Nestas operações (ações dar e receber interna) também, o Sungsang 
interno funciona como percepção espiritual. Cognição no estágio racional é a formação da 
base de quatro posições desenvolvedora interna (fig. 9.4). 
 
 

 
 

 
Fig. 9.4. Formação da Base de Quatro Posições Desenvolvedora Interna 
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No estágio racional de cognição, a aquisição de novo conhecimento ocorre continuamente 
através de cada estágio de julgamento. Isto quer dizer, cada novo bit de conhecimento que é 
obtido (julgamento concluído) é transmitido, por sua vez, para o Hyungsang interno, e pode 
ser utilizado na formação de novo conhecimento no próximo estágio. Esta é a forma como 
o conhecimento se desenvolve. Isto é, o conhecimento se desenvolve pela repetição da 
formação da base de quatro posições interna (fig. 9.5). 
 

 
 

Fig. 9.5. Formação das Bases de Quatro Posições Internas Repetitivas Através do 
Raciocínio 

 
O desenvolvimento deste tipo de base de quatro posições interna ocorre juntamente com a 
prática. O resultado (novo ser) obtido através da prática é passado para o Hyungsang 
interno do Sungsang (base de quatro posições interna), e é utilizado para a aquisição de 
novo conhecimento. Quando novo conhecimento é obtido, sua verdade pode ser testada 
através de outro caso de prática. Desta forma, repetitivos casos de prática, isto é, formações 
repetitivas de bases de quatro posições externas, ocorrem juntamente com o 
desenvolvimento de bases de quatro posições para a cognição (fig. 9.6). 
 

 
 
Fig. 9.6. Formação das Bases de Quatro Posições Externas Repetitivas Através da Prática. 
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F. Processo de Cognição e Condições Fisiológicas 
 
A epistemologia da Unificação é uma teoria baseada no Princípio Divino e no Pensamento 
de Unificação. Portanto, é inevitável que esta epistemologia possa conter conceitos e 
termos diferentes daqueles das epistemologias tradicionais. Entretanto, se qualquer 
afirmação da epistemologia da Unificação venha a ser contraditória com as teorias 
científicas estabelecidas, então ela não será nada mais do que uma afirmação sem 
fundamento, tal como ocorreu com muitas epistemologias do passado, e sua validade 
universal não será verificada. 
 
As epistemologias tradicionais, tais como as epistemologias empírica, racional, 
transcendental e materialista, têm demonstrado serem teorias tendo muito pouco ou quase 
nada com o conhecimento científico aceito; em outras palavras, tem sido provado que elas 
estão em discordância com as visões científicas estabelecidas. Consequentemente, elas têm 
pouco poder de persuasão atualmente, em vista do grande desenvolvimento que as ciências 
alcançaram. Esta seção oferece evidência para demonstrar que a epistemologia da 
Unificação é, de fato, uma teoria válida, e que está apoiada pelo conhecimento científico. 
Permita-me explicar sobre isto. 
 
Paralelos entre Processos Psicológicos e Processos Fisiológicos 
 
O Pensamento de Unificação afirma que todas as coisas têm características duais, ou seja, 
Sungsang e Hyungsang, sendo que elas são criadas à semelhança das características duais 
da Imagem Original. O ser humano é um ser dual de mente e corpo; e células, tecidos e 
órgãos que compõem o corpo humano também são seres unidos de elementos mentais e 
físicos. Além disso, todas as ações e operações humanas são duais ― o que significa que 
ações psicológicas e fisiológicas estão sempre em funcionamento em paralelo. Portanto, a 
partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, também na cognição, processos 
psicológicos e fisiológicos estão sempre funcionando em paralelo. Isto significa que a ação 
mental ocorre através da ação dar e receber entre mente e cérebro (fig. 9.7). Neste ponto, 
mente se refere à união da mente espiritual (mente do ser espiritual) e da mente física 
(mente do ser físico). 
 
Wilder Penfield (1891-1976), uma autoridade renomada em nível mundial no estudo do 
cérebro, comparou o cérebro a um computador, dizendo que “o cérebro é um computador, e 
a mente é um programador.” 205 Outro renomado pesquisador do cérebro, John C. Eccles 
(1903-1997), também disse que a mente e o cérebro são coisas diferentes, e que é 
necessário abordar o problema mente-cérebro como a interação entre a mente e o cérebro. 
206 Estas afirmações estão de acordo com a visão do Pensamento de Unificação que 
atividades mentais são feitas através da ação dar e receber entre a mente e o cérebro. 

                                                 
205 Wilder Penfield afirma: “O cérebro é um tipo de computador no qual um novo mecanismo automático está em 
funcionamento. Todo computador se torna útil somente depois que recebe um programa e é operado por alguém que 
existe de forma separada do computador. Vamos considerar o caso onde observamos determinada coisa. Parece que a 
decisão para fazer isso é a função da mente, a qual existe separadamente do cérebro.” The Mystery of the Mind (versão 
japonesa) (Tokyo: Hosei University Press, 1978), 110. 
206 Eccles afirma o seguinte: “Estas considerações me levaram á hipótese alternativa de interacionismo-dualista, o qual 
tem sido expandido à extensão do Ser e seu Cérebro. É realmente a visão do senso comum, que somos uma combinação 
de duas coisas ou entidades: nosso cérebro por um lado, e nosso ser consciente por outro. O ser é central para a totalidade 
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Fig. 9.7. Ação Mental através da Ação Dar e Receber entre Mente e Cérebro 
 
Os Elementos que Correspondem à Proto-consciência e à Proto-imagem 
 
A seguir, determinadas visões científicas podem ser citadas que, sem dúvida apoiam os 
conceitos de proto-consciência e proto-imagem, conceitos únicos para a epistemologia da 
Unificação. Como explicado antes, proto-consciência é a consciência cósmica que tem 
permeado as células e tecidos das coisas vivas, ou seja, isto é vida; e proto-imagem é a 
imagem refletida na proto-consciência, que é um filme da consciência. Proto-consciência é 
intencionalidade consciente, e proto-imagem é informação. Isto significa que as células têm 
intencionalidade consciente e executam determinadas funções na base da informação 
contida nelas. 
 
Vamos verificar a proto-consciência e a proto-imagem a partir do ponto de vista da teoria 
da cibernética. Cibernética é a ciência da transmissão e controle da informação em seres 
vivos e máquinas automáticas. Nos seres vivos, bits de informação são transmitidos através 
de órgãos sensoriais para os centros nervosos, os quais as integram e enviam instruções 
adequadas, através dos nervos periféricos, para os efetores (músculos). Isto é considerado 
como um dos fenômenos da cibernética nos seres vivos, que é semelhante à operação 
automática de uma máquina. 
 
Quando olhamos para uma única célula, podemos ver fenômenos cibernéticos ocorrendo 
dentro dela. Isto quer dizer, uma repetição contínua da transmissão de informações a partir 
do citoplasma para o núcleo, e uma resposta de volta a partir do núcleo é feita de forma 
autônoma em uma célula, enquanto a célula existe e se multiplica.  
 
Deste modo, baseado nestes fenômenos da cibernética, podemos encontrar autonomia até 
mesmo em uma única célula. A autonomia de uma célula não é nada mais do que vida e 
proto-consciência. 
 

                                                                                                                                                     
de nossas experiências conscientes como pessoas através de toda a nossa vida. Vinculamos isto na memória a partir de 
nossas primeiras experiências conscientes. O ser tem uma existência subconsciente durante o sono, exceto pelos sonhos, e 
ao despertar o ser consciente está resumido e ligado com o passado pela continuidade da memória.” J. C. Eccles and D. N. 
Robinson, The Wonder of Being Human (New York: The Free Press, 1984), 33. 
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O fisiologista francês Andrée Goudet-Perrot, por exemplo, explica em Cybernétique et 
Biologie que o núcleo da célula, o qual contém a fonte da informação da célula, dá 
instruções para as organelas citoplasmáticas (mitocôndrias, complexo de Golgi, etc.) para 
que elas possam conduzir as reações químicas necessárias para a vida da célula. 207 As 
informações da célula incluem todas as informações referentes às formas anatômicas e 
funções essenciais dos seres vivos. 208 
 
Neste ponto, as seguintes questões podem surgir. Primeiro, o código (informação) deve ser 
decodificado e memorizado, mas qual é o sujeito que decodifica e memoriza estes códigos? 
Segundo, a fim de que o núcleo da célula transmita instruções para causar as reações 
químicas necessárias para a vida da célula, o núcleo deve estar ciente de forma precisa 
sobre a situação dentro da célula. Qual é o tema desta consciência? 
 
Estas questões não podem ser respondidas exclusivamente a partir da posição da ciência 
(fisiologia), sendo que a ciência trata somente com aspectos fenomenológicos. Entretanto, o 
Pensamento de Unificação, com sua teoria de características duais, pode afirma claramente 
que há um elemento de intencionalidade do Sungsang, ou seja, consciência, operando 
dentro da célula. A consciência dentro da célula é proto-consciência (Sungsang interno), e a 
informação é a proto-imagem (Hyungsang interno). 
 

 
 

Fig. 9.8. Áreas Funcionais no Córtex Cerebral e os Três Estágios de Cognição 
                                                 
207 Andrée Goudet-Perrot, Cybernétique et Biologie (versão japonesa) (Tokyo: Hakusuisha, 1970), 15. 
208 Ibid., 105. 
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Correspondência de Processos Psicológicos e Fisiológicos nos Três 
Estágios de Cognição 
 
Como discutido acima, os três estágios de cognição são o estágio sensorial, o estágio de 
entendimento e o estágio racional. De acordo com a fisiologia cerebral, há processos 
fisiológicos correspondendo a estes três estágios de cognição. 
 
O córtex cerebral pode ser dividido em três áreas, ou seja, a área sensorial, a qual recebe 
sinais a partir dos órgãos dos sentidos; a área motora, a qual envia os sinais relacionados 
aos movimentos voluntários; e as áreas de associação, as quais estão divididas em áreas de 
associação frontal, parietal e temporal. Acredita-se que a área de associação frontal está 
relacionada com as funções de vontade, criação, pensamento e emoção; a área de 
associação parietal está relacionada com as funções de percepção, julgamento e 
entendimento; e a área de associação temporal está relacionada com o mecanismo da 
memória. 
 
Primeiro, as informações sobre visão, audição, paladar, olfato e tato são transmitidas 
através dos nervos periféricos para as áreas sensoriais do sentido visual, o sentido auditivo, 
o sentido gustativo, o sentido olfativo e o sentido tátil (sensações somáticas), 
respectivamente. O processo fisiológico que ocorre na área sensorial corresponde ao estágio 
sensorial na cognição. A seguir, as informações a partir das áreas sensoriais estão reunidas 
na área de associação parietal, onde são entendidas e julgadas. Este processo corresponde à 
cognição no estágio de entendimento. Baseado neste entendimento, e julgamento e 
pensamento são realizados na área de associação frontal, onde atividades criativas são 
realizadas. Este processo corresponde ao estágio racional de cognição. Desta forma, os três 
estágios de cognição tem processos fisiológicos correspondentes dentro do cérebro (fig. 
9.8). 209 
 
Correspondência entre Processos Psicológicos e Processos Fisiológicos na 
Transmissão de Informação 
 
No corpo humano há funções operando constantemente para receber vários bits de 
informação tanto do exterior como do interior do corpo, para processar estes bits de 
informação, e para respondê-los. O estímulo recebido pelo receptor (órgãos dos sentidos 
como olhos, ouvidos, pele, etc.) se torna um impulso e passa através do caminho aferente 
da fibra nervosa para alcançar os centros nervosos. Os nervos centrais processam essa 
informação e enviam uma instrução, a qual é transmitida como um impulso através do 
caminho eferente da fibra nervosa até o emissor que responde a ela (fig. 9.9). 
 
Quando uma resposta para o estímulo ocorre de uma maneira que não está relacionada com 
a consciência no centro mais elevado, ela é chamada de reflexo. O cordão espinhal, medula 
oblonga, e mesencéfalo, são centros de reflexo, enviando ordens apropriadas em resposta 
ao estímulo. 
 

                                                 
209 Entretanto, isto não exclui a possibilidade que o desenvolvimento futuro sobre cerebrofisiologia possa levar a 
aparecimento de uma nova teoria fisiológica de epistemologia. Neste ponto fornecemos apenas evidências para o ponto 
que a ciência natural, enquanto se desenvolve mais e mais, apoiará as posições do Pensamento de Unificação. 



 370

Uma vez que um bit de informação tenha entrado no corpo através de um receptor, como 
ele é transmitido? A informação que tenha entrado através de um receptor se torna um 
impulso nervoso, o qual é um impulso elétrico. Um impulso nervoso é uma mudança no 
potencial elétrico que cruza a membrana entre as partes excitadas e não excitadas da fibra 
nervosa. O impulso nervoso se move ao longo da fibra nervosa. A mudança no potencial 
elétrico que ocorre no momento é chamada de “potencial de ação.” 
 

 
 

Fig. 9.9. Caminhos para a Transmissão de Informação no Corpo Humano 
 
O interior da membrana de uma fibra nervosa está carregado negativamente em um estado 
não estimulado, mas quando um impulso passa através dela, esta carga é invertida, e o 
interior se torna positivamente carregado. Este fenômeno ocorre quando os íons de sódio 
(Na+) fluem para a membrana a partir do exterior. Então, quando os íons de potássio (K+) 
fluem a partir do interior da membrana, o equilíbrio de cargas é restaurado para seu estado 
anterior (i.e., um estado negativamente carregado). Desta forma, uma mudança no potencial 
elétrico através da membrana ocorre e se move ao longo da fibra nervosa (fig. 9.10). 
 
Em seguida, como um impulso nervoso é transmitido através do espaço entre neurônios, ou 
seja, em uma sinapse? O impulso elétrico é convertido em uma descarga de substâncias 
químicas mediadoras que se move através da fenda sináptica (espaço) para a sinapse. 
Quando estas substâncias alcançam o próximo neurônio, o processo químico é novamente 
convertido em um processo elétrico. Em outras palavras, um sinal elétrico na fibra nervosa 
é convertido em um sinal químico na sinapse, e quando alcança o próximo neurônio, é 
convertido de volta para um sinal elétrico. A substância transmissora na sinapse é 
acetilcolina em nervos motores e parassimpáticos, e noradrenalina em nervos simpáticos. O 
mecanismo para a transmissão de informações explicado aqui pode ser expresso em um 
diagrama como na fig. 9.11. 
 
A explanação acima é o processo fisiológico da transmissão de informação, mas a partir da 
perspectiva do Pensamento de Unificação, há sempre um processo consciente em paralelo 
com o fisiológico. Isto é, associado com as substâncias na sinapse, há sempre proto-
consciência em funcionamento, percebendo o conteúdo da informação e transmitindo-a 
para o centro. 
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Em outras palavras, proto-consciência pode ser vista como a portadora da informação. Em 
resumo, pode ser entendido que a ocorrência da ação corrente na fibra nervosa e o material 
químico na sinapse estão acompanhados pela proto-consciência, a qual é a portadora da 
informação. 
 

 
 

Fig. 9.10. Transmissão de um Impulso Nervoso 
Fonte: J. C. Eccles. The understanding of the Brain (New YorkL Mcgraw-Hill Book 
Company, 1977). P.23. 

 

 
 

Fig. 9.11. Mecanismo para a Transmissão de Informação entre Neurônios 
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Aspectos Correspondentes na Formação de Protótipos 
 
Já foi explicado que os elementos correspondentes de proto-imagem e imagem de relação 
são os conteúdos das células e tecidos e os relacionamentos mútuos entre estes elementos. 
Chamamos a proto-imagem e a imagem de relação na célula e no tecido de “proto-imagem 
terminal” e de “imagem de relação terminal,” respectivamente. Por outro lado, podemos 
chamar a proto-imagem e a imagem de relação que surgem no estágio de entendimento da 
cognição de “proto-imagem central” e a “imagem de relação central,” respectivamente. 
 
No processo onde as proto-imagens terminais alcançam o centro superior através dos 
caminhos nervosos, elas se submetem a seleção em cada nível do sistema nervoso central e 
são combinadas, associadas e organizadas para formar proto-imagens centrais. No caso das 
imagens de relação centrais também, elas se submetem a seleção em cada nível do sistema 
nervoso central e são combinadas, associadas e organizadas para formar as imagens de 
relação centrais, as quais, quando alcançam o córtex cerebral, se tornam as formas de 
pensamento. Neste ponto, cada nível do sistema nervoso central armazena as proto-imagens 
e imagens de relação adequadas para seu próprio nível. 
 
Entre os elementos a partir dos quais protótipos são compostos, há também as imagens 
empíricas (ou ideias), em adição às proto-imagens e formas de pensamento. Estas imagens 
empíricas são as imagens (ideias) obtidas através de experiências passadas e armazenadas 
no centro da memória. Elas constituem uma parte dos protótipos, as quais podem ser 
utilizadas para posterior cognição. Como mencionado acima, proto-imagens e imagens de 
relação são chamadas protótipos a priori, ou protótipos originais, e as imagens empíricas 
são chamadas de protótipos empíricos. 
 
Quando a informação é passada para cima a partir dos níveis inferiores para os superiores, a 
quantidade de informação recebida no sistema nervoso central (inputs), e a quantidade que 
sai (outputs) aumentam. Ao mesmo tempo, as formas de processar informações se tornam 
mais inclusivas e universais. Isto é semelhante a uma organização administrativa: quanto 
mais elevado o nível, maior a quantidade de informações tratadas e mais inclusiva e 
universal é a forma de processar a informação. 
 
No centro superior, ou seja, no córtex cerebral, a recepção de informação é cognição; a 
armazenagem de informação é memória; e a saída de informação é pensamento 
(concepção), criação e prática. Embora seja diferente em dimensão, a integração nos 
centros inferiores é semelhante com aquela no córtex cerebral. A integração intencional 
pela consciência é exercida em cada centro. A integração intencional consiste de 
integrações fisiológicas e mentais. Colocando isto de outra forma, em cada nível do sistema 
nervoso central, a integração fisiológica é acompanhada pela integração mental. Em outras 
palavras, o processo fisiológico de transmitir informação (impulsos nervosos) nos nervos 
centrais é sempre acompanhado pelos processos psicológicos de julgamento, memória, 
concepção e assim por diante. 
 
Assim como para a transmissão das imagens de relação (imagens de forma), o fato que o 
processamento da informação se torna cada vez mais universal enquanto segue dos centros 
inferiores para os superiores significa que, quando imagens de relação terminais específicas 
são passadas para os centros superiores (onde vários tipos de informações são simplificados 
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e classificados), essas imagens de relação gradualmente se tornam universalizadas e 
generalizadas. No ponto de alcançar o córtex cerebral, elas foram completamente 
conceitualizadas nas formas de pensamento, ou categorias. Isto também é semelhante à 
organização administrativa: quanto mais inferior o nível, mais individual e particular é a 
informação; quanto mais elevado o nível, mais geral e universal ela se torna. 
 
Protótipos e Fisiologia 
 
Protótipos são ideias e conceitos possuídos antecipadamente pelo sujeito no momento da 
cognição, que também podem ser chamados de memória. Foi explicado antes que os seres 
humanos possuem protótipos a priori (protótipos originais) e protótipos empíricos, os quais 
também podem ser expressos ― emprestando expressões fisiológicas ― como “memória 
hereditária” e “memória adquirida,” esta última adquirida através da experiência. 210 
 
Uma “memória hereditária” que é a informação referente às células e tecidos de um ser 
humano como um ser vivo, acredita-se ser armazenada no sistema límbico ― aquela parte 
do cérebro que consiste do córtex mais velho, abrangido pelo novo córtex, de acordo com a 
cerebrofisiologia. Então, como e onde é armazenada a “memória adquirida”? 
 
Memória pode ser dividida em memória de curto prazo, a qual dura somente alguns 
segundos, e memória de longo prazo, a qual dura desde várias horas até vários anos. 
Acredita-se que a memória de curto prazo esteja baseada em um circuito elétrico 
reverberante. Com relação à memória de longo prazo, duas teorias têm sido propostas, i.e., 
a “teoria do circuito neural” e a “teoria da substância memória.” A teoria do circuito é a 
visão que cada memória é armazenada em uma rede particular de circuitos de neurônios, 
cujas junções (sinapses) recebem mudanças através de repetidos impulsos nervosos. A 
teoria da substância memória é a visão que tais substâncias memórias como RNA, 
peptídeos, etc., têm algo a ver com cada memória. Entretanto, recentemente o número de 
pesquisadores que advogam a teoria da substância memória está aumentando. 211  
 
Quanto à área na qual a memória de longo prazo é armazenada, é considerada como segue: 
Há uma parte do sistema límbico chamado hipocampo, o qual está localizado dentro do 
cérebro. Este hipocampo primeiramente desempenha o papel no processamento inicial da 
informação para ser memorizada, e então acredita-se que a memória seja armazenada no 
neocórtex (lobo temporal) por um longo tempo. 212 Isto é, acredita-se que memória seja 
armazenada no lobo temporal através do hipocampo. Goudet-Perrot explica que na 
cognição, essa memória (conhecimento armazenado) é colada com a informação de um 
objeto no mundo externo vindo através dos órgãos dos sentidos, e é julgada: “A informação 
recebida pelos receptores sensoriais é colada com o conhecimento que foi adquirido pelo 
centro sensorial no córtex cerebral e armazenado na memória, e julgamento é feito.” 213  

                                                 
210 De acordo com Goudet-Perrot, memória pode ser dividida em dois tipos: (1) Memória hereditária, a qual é recebida 
antes de nascer, como as informações contidas nos genes; (2) Memória adquirida, a qual é adquirida após o nascimento e 
constitui consciência. Cybernétique et Biologie, 105. 
211 Shigeru Kobayashi, et al., Introduction to Brain Science (em japonês) (Tokyo: Ohmusha, 1987), 134. 
212 Masao Ito, Brain and Behavior (em japonês) (Tokyo: NHK Press Association, 1990), 125. 
213 Goudet-Perrot, Cybernétique et Biologie, 89. 
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Esta visão está de acordo com a posição do Pensamento de Unificação onde a informação 
vinda do mundo externo é colada com protótipos (imagens internas), e é julgada se está em 
concordância ou em discordância com os protótipos. 214 
 
Condificação de Ideias e Ideação de Códigos 
 
No processo no qual um sujeito humano cogniza um objeto, a informação vinda do objeto, 
ao entrar em contato com os órgãos dos sentidos, se torna um impulso, o qual é um tipo de 
código. Este impulso é então ideado no centro sensorial no córtex cerebral e é refletido no 
espelho da consciência como uma imagem (uma ideia). Esta é a “ideação de um código.” 
Por outro lado, no caso da prática, uma ação é tomada com base em determinada ideia. 
Neste caso, a ideia se torna um impulso, passa através dos nervos motores, e move um 
executor (músculo). Esta é a “codificação de uma ideia,” sendo que um impulso é um tipo 
de código. 
 
De acordo com a cerebrofisiologia, uma ideia passa a existir através da cognição e é 
armazenada em uma área específica do cérebro como memória, codificada com um padrão 
específico de combinações de neurônios. A fim de lembrar uma memória específica 
codificada assim, a consciência decodifica o código e a entende como uma ideia. Isto é, no 
armazenamento e na lembrança da memória, a “codificação de ideias” e a “ideação de 
códigos” parecem ser realizadas. Com relação a este assunto, os neurofisiologistas M. S. 
Gazzaniga e J. E. LeDoux declararam o seguinte: 
 

Nossas experiências são realmente multifacetadas, e é nossa visão que diferentes 
aspectos da experiência são armazenados de forma diferente no cérebro…. Podemos 
ser confrontados com o fato que o armazenamento, codificação e decodificação da 
memória sejam um processo multifacetado que é representado de forma múltipla no 
cérebro. 215 

 
Este tipo de conversão mútua entre uma ideia e um código pode ser considerado como um 
tipo de fenômeno de indução surgindo entre a bobina mental tipo Sungsang, a qual carrega 
a ideia, e a bobina física tipo Hyungsang (neurônios), a qual carrega o código, tal como a 
eletricidade se move entre a primeira bobina e segunda bobina através de indução.  
 
A conversão mútua de uma ideia e um código fornece suporte para a afirmação que 
cognição é realizada através da ação dar e receber entre processos psicológicos e 
fisiológicos. 
 

                                                 
214 A visão de Hisashi Oshima apoia o conceito de protótipo e a teoria de colação da Epistemologia da Unificação. 
Oshima afirma o seguinte: “Durante nosso longo contato e interação com o ambiente, passamos a formar inúmeros 
protótipos em nossa mente. A estrutura de nosso conhecimento é edificada centrando nesses protótipos …. Conhecimento 
tem uma estrutura na qual, centrando nos protótipos, as coisas são ordenadas…. Quando tentamos entender a fala de 
alguém, comparamos e colamos isto com o conhecimento que está estruturado desta forma. As porções que estão de 
acordo com ele são integradas na estrutura do conhecimento, mas aquelas que não concordam não são entendidas, e 
mesmo se elas de alguma forma parecem ser entendidas, na realidade serão mal entendidas.” The Science of Knowledge 
(em japonês) (Tokyo: Shinyosha, 1986), 68-69. 
215 M. S. Gazzaniga and J. E. Ledoux, The Integrated Mind (New York: Plenum Press, 1978), 132-135.  
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III. Epistemologias Kantiana e Marxista Vistas a partir da 
Perspectiva do Pensamento de Unificação 
 
A seguir, serão avaliadas as epistemologias Kantiana e Marxista, as quais são as mais 
importantes entre as epistemologias tradicionais, na visão do método de cognição, a partir 
da perspectiva do Pensamento de Unificação. 
 
A. Uma Crítica da Epistemologia Kantiana 
 
Crítica do Método Transcendental 
 
Kant afirmava que o sujeito é dotado com formas de pensamento a priori (categorias). 
Entretanto, quando examinamos as coisas de perto, compreendemos que há formas de 
existência que correspondem a formas de pensamento. Por exemplo, todas as coisas no 
mundo objetivo existem e executam seu movimento no contexto de tempo e espaço. Além 
disso, os cientistas podem replicar com exatidão determinados fenômenos na forma de 
tempo e espaço no mundo objetivo. Portanto, a forma de tempo e espaço não é somente 
uma forma subjetiva, mas também uma forma objetiva. A mesma coisa pode ser dita sobre 
a forma de causalidade. Os cientistas descobriram inúmeras relações de causa e efeito nos 
fenômenos do mundo natural, e têm sido capazes de reproduzir fenômenos semelhantes na 
base das relações de causa e efeito. Isto indica que há realmente relações de causa e efeito 
no mundo objetivo. 
 
Além disso, Kant afirmava que um objeto de cognição é estabelecido através da 
combinação da forma do sujeito e o conteúdo vindo do objeto. A partir da perspectiva do 
Pensamento de Unificação, o sujeito (pessoa) como também o objeto (todas as coisas) 
possuem ambos conteúdo e forma. O que o sujeito possui não é o que Kant chamava de 
“formas a priori” somente; ao invés, elas são protótipos previamente existentes, os quais 
têm tanto conteúdo como forma e, portanto, incluem as formas mencionadas por Kant. 
Além disso, o que vem do objeto não é uma variedade caótica de sensações, mas ao invés 
senso de conteúdo organizado pelas formas de existência. 
 
Além disso, o sujeito (pessoa) e o objeto (todas as coisas) estão em um relacionamento 
correlativo e se assemelham um ao outro. Portanto, cognição não é realizada através de 
mera síntese do objeto; ao invés, cognição é realizada quando o “conteúdo e forma” (o 
protótipo) do sujeito, e o “conteúdo e forma” do objeto são colados através da ação dar e 
receber entre eles, com um julgamento sendo feito. 
 
Crítica do Agnosticismo Kantiano 
 
Kant defendia que somente o conhecimento científico natural no mundo fenomenal é 
verdadeiro, e ele considerava o mundo de coisas-em-si-mesmas (a realidade numenal) não 
passível de conhecimento. Consequentemente, ele separou inteiramente a realidade 
fenomenal da realidade numenal. Isto conduziu à separação entre razão pura e razão 
prática, e entre ciência e religião.  
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A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, a coisa-em-si-mesma é o Sungsang 
de uma coisa, enquanto o senso de conteúdo é seu Hyungsang. Sungsang e Hyungsang 
estão unificados em todas as coisas, e sendo que Sungsang é expresso através do 
Hyungsang, podemos conhecer o Sungsang de uma coisa através de seu Hyungsang. 
 
Além disso, de acordo com o Pensamento de Unificação, o ser humano é o senhor de 
domínio sobre todas as coisas, ou o senhor da criação, e todas as coisas foram criadas à 
semelhança com o ser humano, como objetos de alegria para os seres humanos. Isto 
significa que o ser humano e todas as coisas se assemelham um com o outro na estrutura e 
nos elementos; deste modo, eles se assemelham um com o outro em conteúdo e forma 
também. Portanto, na cognição, o conteúdo e forma possuídos pelo sujeito (ser humano) 
são semelhantes ao conteúdo e forma possuídos por todas as coisas, e eles podem ser 
colados. Em adição, sendo que através de seu conteúdo da coisa-em-si-mesma, ou seja, o 
Sungsang do objeto, é expresso, o sujeito pode conhecer não somente o Hyungsang (senso 
de conteúdo e senso de forma) do objeto, mas também seu Sungsang (a coisa-em-si-
mesma). Sendo que Kant não estava ciente do princípio do relacionamento entre seres 
humanos e todas as coisas, nem do fato que um ser humano é o ser unido de ser espiritual e 
ser físico, ela acabou se desviando para o agnosticismo. 
 
B. Uma Crítica da Epistemologia Marxista 
 
Crítica da Teoria de Reflexo 
 
Como explicado na seção sobre epistemologia da Unificação, se não há nenhum protótipo 
no sujeito de cognição que corresponde às coisas no mundo externo como critério de 
julgamento, cognição não pode ser feita, mesmo se o mundo externo é refletido na 
consciência. Além disso, sendo que cognição é realizada através da ação dar e receber entre 
sujeito e objeto, é necessário que o sujeito tenha interesse no objeto. Embora um objeto no 
mundo externo esteja refletido na consciência do sujeito, se o sujeito não tem nenhum 
interesse no objeto, a cognição não ocorrerá. Isto significa que cognição não é realizada 
através de um processo material passivo como o reflexo, mas se torna possível somente 
através da participação de um processo mental ativo (i.e., interesses no objeto e a função de 
colação). 

 
Fig. 9.12. Correlatividade de Cognição e Prática 
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Crítica da Cognição Sensorial, da Cognição Racional e da Prática 
 
Na epistemologia Marxista, o processo de cognição consiste de três estágios, ou seja, 
cognição sensorial, cognição racional e prática. A questão importante aqui é como a 
consciência, a qual é considerada como sendo um produto ou uma função do cérebro, e 
meramente reflete o mundo objetivo, pode alcançar cognição (lógica) racional (i.e., 
abstração, julgamento, inferência), e além disso, como ela pode direcionar a prática (prática 
revolucionária). Apesar de existir uma grande distância entre o processo passivo de refletir 
o mundo externo por um lado, e a cognição racional e o processo ativo da prática por outro 
lado, nenhuma explicação razoável foi dada. Isto significa que neste ponto há uma lacuna 
lógica na visão Marxista. 
 
A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, cognição lógica e prática nunca 
podem ser feitas baseadas somente nos processos fisiológicos do cérebro. Isto é porque a 
ação cognitiva ocorre através da ação dar e receber entre mente e cérebro. Em outras 
palavras, cognição lógica e prática são realizadas através da ação dar e receber entre a 
mente, que possui a função de entendimento e razão, e o cérebro. 
 
Outra questão diz respeito ao papel da prática na cognição. Lenin disse que cognição segue 
a prática, e Mao Tsé-Tung afirmou que cognição e prática são inseparáveis. Neste ponto, o 
Pensamento de Unificação não tem nenhuma objeção. Todas as coisas foram criadas como 
objetos de alegria para os seres humanos, e devemos exercer domínio (prática) sobre todas 
as coisas de acordo com o propósito de criação. Deste modo, conhecemos todas as coisas a 
fim de exercer domínio (prática). Cognição e prática formam um circuito correlativo de dar 
e receber entre seres humanos e todas as coisas (fig. 9.12). Assim, não há nenhuma 
cognição apartada da prática (domínio), e nenhuma prática (domínio) apartada do domínio. 
 
Prática, como advogada pelo Marxismo, está definitivamente direcionada para a revolução. 
Entretanto, ao contrário disto, o Pensamento de Unificação afirma que nem cognição e nem 
prática são realizadas com a revolução como seu objetivo, mas ao invés, elas são realizadas 
a fim de concretizar o propósito de criação. O propósito de criação é realizado quando Deus 
exerce domínio sobre os seres humanos com amor, e os seres humanos exercem domínio 
sobre todas as coisas com amor, onde alegria é realizada em Deus e nos seres humanos. 
Portanto, tanto cognição como prática são realizadas para o propósito de obter alegria 
através do amor. 
 
Crítica dos Conceitos Marxistas de Verdade Absoluta e Verdade Relativa 
 
Lenin e Mao Tsé-Tung reconheciam a existência da verdade absoluta, dizendo que os seres 
humanos se aproximam de forma infinita da verdade absoluta pela repetição da cognição e 
prática. Contudo, seu conceito de “absoluto” é ambíguo. Lenin disse que a soma total de 
verdades relativas é a verdade absoluta. Entretanto, não importa como possamos somar 
verdades relativas, o resultado é simplesmente o somatório de verdades relativas, e que não 
podem ser tornar a verdade absoluta. 
 
Verdade absoluta se refere à verdade universal eterna. Portanto, sem ter o Ser Absoluto 
como o padrão, o conceito de absoluto não pode ser estabelecido. A verdade absoluta é uma 
unidade, e inseparável do amor absoluto de Deus, como explicado em Axiologia.  
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Isto é a mesma coisa como a forma na qual o calor e o brilho da luz do sol estão unidos e 
são inseparáveis. Portanto, não pode haver nenhuma verdade absoluta apartada do amor 
absoluto de Deus. Consequentemente, somente quando está centrado no amor de Deus, o 
ser humano entenderá o propósito de criação de todas as coisas e obterá o verdadeiro 
conhecimento delas. Portanto, se Deus é negado, não há como obter nenhuma verdade 
absoluta, não importa quão arduamente alguém possa se engajar na prática. 
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10 
 

Lógica 
 

Lógica é o estudo das leis e formas de pensamento. Um ser humano é um ser dual de mente 
e corpo, os quais são governados por determinadas leis e formas. O corpo mantém sua 
condição saudável através de suas funções psicológicas, as quais estão sob a regência de 
determinadas leis e formas. 
 
O sangue, por exemplo, circula por todo o corpo, fornecendo nutrientes e oxigênio para as 
células e tecidos terminais sob estas leis e formas. Isto significa que o sangue fornece 
elementos nutritivos e oxigênio para todo o corpo através da “forma” de circulação. 
Percepção e resposta no corpo humano são realizadas com os sinais transmitidos através 
dos nervos centrípetos (sensórias) e centrífugos (motores). Isto significa que percepção e 
resposta são realizadas através da “forma” de transmissão de sinais nos nervos. No sangue, 
reações químicas estão sempre ocorrendo com a ação catalítica do oxigênio. Estas reações 
estão ocorrendo sob determinadas leis. O sangue que flui está também sob a dinâmica dos 
fluídos. Assim, as funções fisiológicas no corpo humano são realizadas sob determinadas 
leis e formas. 
 
De um modo semelhante, nosso pensamento é realizado sob determinadas leis e formas. 
Pode parecer que pensamos livremente sem estar restritos por quaisquer formas ou leis, mas 
este não é o caso. Desde o tempo de Aristóteles, que é considerado como sendo seu 
fundador, a lógica formal tem tratado com as leis e formas comumente associadas com o 
pensamento, as quais contêm vários conteúdos. Em contraste com isto, a dialética de Hegel 
e Marx tratou com as leis e formas no processo de desenvolvimento tanto do pensamento 
como da natureza. 
 
Neste capítulo, primeiramente explanaremos sobre determinados sistemas tradicionais de 
lógica, focando especialmente na lógica formal e na lógica Hegeliana. Então, 
apresentaremos o sistema de lógica estabelecido na base do Pensamento de Unificação. 
Finalmente, examinaremos os sistemas tradicionais de lógica a partir da perspectiva do 
Pensamento de Unificação. 
 
I. Sistemas Tradicionais de Lógica 
 
Nesta seção, trataremos com a lógica formal, a lógica Hegeliana, a lógica Marxista, a lógica 
simbólica e a lógica transcendental. Entre estas, explicaremos a lógica formal em alguns 
detalhes, sendo que ela está mais intimamente relacionada com a Lógica da Unificação. 
Explicaremos outros sistemas mais brevemente, sendo que simplesmente queremos 
demonstrar que a Lógica de Unificação é capaz de resolver os problemas difíceis na lógica 
tradicional. 
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Portanto, somente determinados pontos relevantes serão tratados, como foi feito no capítulo 
sobre epistemologia. Entre os sistemas de lógica, a lógica de Hegel é tratada de uma forma 
mais detalhada, sendo que há muitos pontos discutíveis nela, e sua explanação 
necessariamente se torna um pouco mais longa. Pode-se observar que, a fim de entender a 
própria Lógica da Unificação, esta seção pode ser ignorada.  
 
A. Lógica Formal 
 
A lógica formal, a qual foi estabelecida por Aristóteles, é mais o estudo das formas e leis do 
pensamento, e não trata tanto com o conteúdo do pensamento. De acordo com Kant, “Que 
essa lógica já tem, desde tempos antigos, seguido neste caminho seguro é evidenciado pelo 
fato que desde Aristóteles ela não tem refeito um único passo…. É notável também que até 
o presente dia esta lógica não tem sido capaz de avançar um único passo, e assim ela parece 
um corpo único e fechado de uma doutrina.” 216 A lógica formal tem existido, quase sem 
mudança, por dois mil anos desde Aristóteles. Isto é porque a lógica formal contém 
considerável verdade, na medida em que está preocupada com o pensamento. Permita-me 
agora apresentar os principais pontos da lógica formal, e apontar quais partes são válidas, e 
quais são insuficientes. 
 
1. As Leis do Pensamento 
 
A lógica formal enumera as seguintes quatro leis como as leis do pensamento: 
 

(1) A Lei de Identidade 
(2) A Lei da Contradição 
(3) A Lei do Meio Excluído 
(4) A Lei da Razão Suficiente 

 
A lei de identidade pode ser expressa pela forma “A é A,” como na afirmação, “Uma flor é 
uma flor.” Isto implica que, a despeito de mudanças no fenômeno, a substância da flor 
permanece imutável. Isto também implica identidade no próprio pensamento. Isto quer 
dizer, o conceito de “flor” tem um único e mesmo significado em cada caso. Além disso, 
este princípio também pode implicar que dois conceitos estão em concordância, como na 
afirmação, “Um pássaro é um animal.” 
 
A lei da contradição pode ser expressa pela forma “A não é não-A.” Isto pode ser 
considerado como o princípio de identidade afirmado de forma inversa. Ao dizer que “uma 
flor não é uma não-flor,” de fato está se dizendo que “uma flor é uma flor.” Da mesma 
forma, ao dizer que “um pássaro não é um não-animal,” de fato está se dizendo que “um 
pássaro é um animal.” Uma é a forma afirmativa de expressão, e a outra é uma forma 
negativa de expressão, mas o conteúdo permanece o mesmo.  
 
A lei do meio excluído pode ser expressa como, “Tudo é A ou não-A.” Isto significa que 
não pode haver nenhum terceiro ou meio julgamento. 
 

                                                 
216 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trad. Norman Kemp Smith (London: The Macmillan Press Ltd. 1933), 17. 
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A lei da razão suficiente foi primeiramente advogada por Leibniz. Seu significado é que 
cada ato de pensar vem a existir devido a razões necessárias. Expressa de uma forma mais 
geral, ela se torna a lei de causa e efeito, a qual afirma que todas as coisas tem uma razão 
suficiente para sua existência. Razão aqui tem dois significados: ou seja, base e causa. Base 
é o conceito oposto da conclusão, e causa é o conceito oposto do resultado. Portanto, esta 
lei significa que pensamento sempre tem sua base, e que existência sempre tem sua causa. 
Há muitas outras leis, mas todas elas são derivadas destas quatro leis fundamentais. Lógica 
formal também consiste de três elementos fundamentais, isto é, três elementos de 
pensamento: conceito, julgamento e inferência. Explicaremos cada um destes a seguir. 
 
2. Conceito 
 
Um conceito é uma representação geral (ou ideia) através da qual as características 
essenciais de uma coisa são compreendidas. Um conceito tem dois aspectos, ou seja, 
intenção e extensão. Intenção se refere às qualidades, ou propriedades, comuns a 
determinado conceito, e extensão se refere a um conjunto de seres aos quais o conceito é 
aplicado. Para explicar isto, permita-me tomar os seres vivos como exemplo. 
 
Os seres vivos podem ser classificados em conceitos em vários níveis, tais como animais, 
vertebrados, mamíferos, primatas e seres humanos. Os seres vivos são aqueles seres que 
têm vida. Animais, em adição à vida, têm órgãos dos sentidos. Vertebrados têm uma 
espinha dorsal. Mamíferos têm a natureza de amamentar sua prole. Primatas têm a 
capacidade de aprender as coisas. Os seres humanos têm razão. Desta forma, os seres vivos 
de cada nível, representados por determinado conceito, possuem determinada natureza 
comum. As qualidades, ou propriedades, comuns a determinado conceito são chamadas de 
intenção desse conceito. 
 
Entre os seres vivos, há animais e plantas, e entre animais há moluscos, artrópodes, 
vertebrados, etc. Entre vertebrados há répteis, aves, mamíferos, etc. Entre os mamíferos há 
primatas, carnívoros, etc. Finalmente, entre os primatas há os vários tipos de macacos e os 
seres humanos. Um conjunto de seres para os quais determinado conceito é aplicado, é 
chamado de extensão desse conceito (ver fig. 10.1). 
 

 
Fig. 10.1. Intenção e Extensão 
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Quando comparamos quaisquer dois conceitos, aquele conceito cuja intenção é mais ampla 
e extensão é mais estreita é chamado de “conceito específico” (ou conceito peculiar), e 
aquele conceito cuja intenção é mais estreita e extensão é mais ampla é chamado de 
“conceito genérico” (ou conceito abrangente). Por exemplo, quando comparamos o 
conceito de vertebrado com os conceitos de répteis, aves ou mamíferos, o anterior é um 
conceito genérico no relacionamento com os posteriores; e os posteriores são conceitos 
específicos no relacionamento com o anterior. 
  
Além disso, quando comparamos o conceito de animal com os conceitos de moluscos, 
artrópodes, ou vertebrados, o anterior é um conceito genérico, e os posteriores são 
conceitos específicos. Além disso, quando comparamos o conceito de seres vivos com os 
conceitos de plantas e animais, o anterior é um conceito genérico, e os posteriores são 
conceitos específicos. Se repetimos esta operação várias vezes, certamente alcançaremos o 
conceito genérico mais elevado, além do qual nenhum outro conceito pode ser traçado. Tais 
conceitos são chamados “categorias” (ver fig. 10.2). 
 

 
 

Fig. 10.2. Séries Progressivas até as Categorias 
 
Além disso, os conceitos puros que a razão possui por natureza (e não através de 
experiências) também são chamados categorias. Estas categorias variam de filósofo para 
filósofo. A razão para isto é que os conceitos mais importantes e fundamentais em cada 
sistema de pensamento são considerados categorias. Deste modo, a definição de categorias 
varia de filósofo para filósofo. Aristóteles foi o primeiro filósofo a estabelecer categorias. 
Ele estabeleceu as seguintes dez categorias: 
 
                          (1) substância                                    (2) quantidade 
                          (3) qualidade                                      (4) relação 
                          (5) espaço                                           (6) tempo 
                          (7) posição                                          (8) condição 
                          (9) ação                                               (10) passividade 
 
Na idade moderna, Kant estabeleceu doze categorias, as quais foram mencionadas em 
“Epistemologia,” baseadas nas doze formas de julgamento. 
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3. Julgamento 
 
a) O que é Julgamento? 
 
Uma afirmação de algo sobre determinado objeto é chamada “julgamento.” Logicamente, 
um julgamento é uma afirmação ou negação de uma relação entre determinados conceitos. 
Quando expresso em linguagem, um julgamento é chamado de proposição. Um julgamento 
consiste dos três elementos de sujeito, predicado e ligação.  
 
O objeto para o qual o pensamento é direcionado é o sujeito; o predicado descreve seu 
conteúdo; e a ligação conecta os dois. Geralmente, o sujeito é expresso como ‘S,’ predicado 
como ‘P,’ e ligação como ‘―’. Um julgamento é formulado como “S―P.” 
 
b) Tipos de Julgamento 
 
Quanto aos tipos de julgamento, as doze formas de julgamento propostas por Kant ainda 
são empregadas atualmente na lógica formal. As doze formas Kantianas de julgamento se 
referem às quatro categorias principais de quantidade, qualidade, relação e modalidade, 
cada um das quais está dividida em três subdivisões. Elas são como segue:  
 

Quantidade                  Julgamento Universal:                      Todo S é P. 
                                        Julgamento Particular:                      Algum S é P. 
                                        Julgamento Singular:                        Este S é P. 
 
Qualidade                     Julgamento Afirmativo                    S é P. 
                                        Julgamento Negativo:                      S não é P. 
                                        Julgamento Infinito:                         S é não-P. 
 
Relação                        Julgamento Categórico:                     S é P. 
                                        Julgamento Hipotético:                     Se A é B, C é D. 
                                        Julgamento Disjuntivo                      A ou é B ou C. 

 
 

Modalidade                  Julgamento Problemático                  S pode ser P. 
                                        Julgamento Assertivo                        S é de fato P. 
                                        Julgamento Demonstrativo:              S deve ser P. 

 
Como explicado acima, Kant estabeleceu três formas de julgamento em cada uma das 
quatro categorias de quantidade, qualidade, relação e modalidade. Em nossa vida diária, 
enfrentamos vários incidentes e situações, e a fim de lidar com eles, pensamos de várias 
maneiras. Desnecessário dizer, o conteúdo do pensamento é diferente de pessoa para 
pessoa. 
 
No entanto, na medida em que o julgamento está interessado, ele está em concordância com 
as acima mencionadas formas de julgamento. Isto é, um julgamento ou é um julgamento de 
quantidade (muito ou pouco, vários ou alguns), um julgamento de qualidade (é ou não é), 
um julgamento de relação (entre conceitos), ou um julgamento de modalidade (Como é o 
certo?).  
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c) Formas Básicas de Julgamento 
 
Das formas de julgamento acima, o mais básico é o julgamento categórico. Se as formas de 
julgamento universal e particular se referindo à quantidade, e as formas de julgamento 
afirmativo e negativo se referindo à qualidade são combinados com o julgamento 
categórico, os seguintes quatro tipos de julgamento podem ser obtidos: 
 

Julgamento Universal Afirmativo:         Todo S é um P. ………………..… (A) 
Julgamento Universal Negativo:             Nenhum S é um P. ……………… (E) 
Julgamento Particular Afirmativo:          Algum S é um P.… … .… …….…( I ) 
Julgamento Particular Negativo:             Algum S não é um P. ..……..…… (O) 

 
As doze formas de julgamento, com as exceções dos julgamentos disjuntivo e hipotético, 
podem ser tratados como julgamentos categóricos. Então, se arranjamos estes julgamentos 
categóricos em termos de quantidade (um julgamento singular pode ser tratado como um 
julgamento universal) e qualidade (um julgamento infinito está incluído no julgamento 
afirmativo), chegamos às quatro formas básicas de julgamento, A, E, I e O. As letras código 
A, E, I, e O derivam das duas primeiras vogais das palavras em latim affirmo (A, I) e nego 
(E, O). 
 
d) Termos Distribuídos e Não Distribuídos 
 
A fim de não cair em erro ao fazer um julgamento categórico, deve-se examinar a relação 
entre a extensão do sujeito e aquela do predicado. Em um único caso, um termo (sujeito ou 
predicado) em um julgamento se aplica a uma extensão inteira, mas em outros casos, isso 
não acontece. Quando um termo em um julgamento se aplica a uma extensão inteira, esse 
termo é definido como “distribuído.” Quando um termo se aplica somente a uma parte de 
sua extensão, esse termo é definido como “não distribuído.” 
 
Distribuição e não distribuição de sujeito e de predicado são conceitos importantes em um 
julgamento. Em um julgamento, há um caso no qual tanto sujeito como predicado são 
distribuídos, mas há um caso também no qual sujeito e objeto não podem ser ambos 
distribuídos, e ainda há outro caso no qual somente um entre sujeito ou predicado pode ser 
distribuído. Por exemplo, no julgamento universal afirmativo “todo homem (S) é um 
animal (P)” (julgamento A), o sujeito é distribuído enquanto o predicado é não distribuído 
(ver fig. 10.3). Em outras palavras, o termo ‘homem’ se aplica à proposição “todo homem é 
um animal,” por toda a sua extensão, mas o mesmo não é verdadeiro sobre o termo 
‘animal’. 
 

 
 

Fig. 10.3. Julgamento Universal Afirmativo 
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No julgamento universal negativo “todo pássaro (S) é um não-mamífero (P),” sujeito e 
predicado são ambos distribuídos (ver fig.10.4). 
 

 

 
Fig. 10.4. Julgamento Universal Negativo 

 
No julgamento particular afirmativo “algumas flores (S) são vermelhas (P),” ambos sujeito 
e predicado são não distribuídos (ver fig. 10.5). 
 
 

 
 

Fig. 10.5. Julgamento Particular Afirmativo 
 
No julgamento particular negativo “alguns pássaros (S) são não-animais carnívoros (P),” o 
sujeito é não distribuído, sendo que alguns S não pertencem a P, enquanto o predicado é 
distribuído (ver fig. 10.6). 
 
 

 
 

Fig. 10.6. Julgamento Particular Negativo 
 
Nos julgamentos acima A, E, I, e O, a distribuição dos termos é uma regra de julgamento. 
Se viola-se a regra, o julgamento cairá em erro. Se, por exemplo, chega-se à conclusão que 
“todo amante das montanhas é um eremita” a partir do julgamento “todo eremita é um 
amante de montanhas,” este julgamento falhará devido à distribuição; assim, esse 
julgamento é uma falácia. 
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Em um julgamento universal afirmativo, S deve ser distribuído, enquanto P deve ser não 
distribuído. Entretanto, neste exemplo, ambos S e P são considerados como distribuídos. 
 
4. Inferência 
 
Inferência se refere ao processo de raciocínio onde uma conclusão é derivada de uma ou 
mais proposições. Em outras palavras, uma conclusão “portanto, S―P” é derivada dos já 
conhecidos julgamentos, os quais são chamados premissas. Quando há somente uma 
proposição como a premissa, a inferência é chamada de “inferência direta.” Quando há 
duas ou mais proposições como premissas, isto é chamado de “inferência indireta.” 
Inferência indireta inclui silogismo, indução e analogia. Permita-me explicar brevemente 
cada uma destas. 
 
a) Dedução (Método Dedutivo) 
 
Dedução se refere a uma inferência onde uma conclusão particular é obtida a partir de uma 
única premissa geral universal. A dedução representativa é o silogismo, como inferência 
indireta, a qual alcança uma conclusão a partir de duas premissas. 
 
A primeira premissa no silogismo é chamada premissa maior, e a segunda premissa é 
chamada premissa menor. No silogismo categórico, a premissa maior contém o termo 
maior (P) e o termo menor (M), e a premissa menor contém o termo menor (S) e o termo 
médio (M). A conclusão contém o termo menor (S) e o termo maior (P). A seguir está um 
exemplo do silogismo categórico. 
 

Premissa Maior:      Todo homem (M) é mortal (P). 
Premissa Menor:     Todo herói (S) é um homem (M). 
Conclusão:              Portanto, todo herói (S) é mortal (P). 

 
O esquema acima pode ser expresso com sinais da seguinte forma: 
 

M é P. 
S é M. 
Portanto, S é P. 

 
Neste silogismo, a extensão do termo maior (P) é mais ampla do que do termo médio (M), a 
qual é mais ampla do que do termo menor (S), como ilustrado na figura 10.7. 
 

 
 

Fig. 10.7. O Relacionamento entre Termo Maior, Termo Médio e Termo Menor 
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b) Indução 
 
O método pelo qual se tenta chegar a uma afirmação geral a partir de um número de fatos 
particulares observados é chamado inferência indutiva, ou indução. Ele é considerado como 
uma aplicação do silogismo. A seguir está um exemplo de indução: 

 
Cavalos, cães, galinhas e vacas são mortais. 
Cavalos, cães, galinhas e vacas são animais. 
Portanto, todos os animais são mortais. 

 
A conclusão “portanto, todos os animais são mortais” está correta? Esta conclusão é um 
julgamento universal afirmativo. O termo “animal,” portanto, tem que ser distribuído. 
Entretanto, esta inferência é não distribuída, sendo que cavalos, cães, galinhas e vacas são 
uma parte dos animais. A conclusão é afirmada na forma de um julgamento universal 
afirmativo como demonstrado na fig. 10.3. Entretanto, esta conclusão é, de fato, um 
julgamento particular afirmativo como demonstrado na fig. 10.5. 
 
Assim, falando estritamente, esta inferência é errônea. Entretanto, essa inferência indutiva é 
possível na ciência natural por causa da aplicação do “princípio da uniformidade na 
natureza” e a “lei da causalidade.” O primeiro significa que todos os fenômenos no mundo 
natural têm a mesma forma, e a posterior significa que o mesmo efeito é sempre provocado 
pela mesma causa. Deste modo, a partir de nossas experiências a indução é considerada 
como sendo correta. 
 
c) Analogia 
 
Outro importante modo de inferência é a analogia. Suponha que há dois objetos de 
observação, A e B, e sabe-se, através de nossas observações, que A e B têm naturezas 
comuns (a), (b), (c), e (d). Além disso, suponha que A tenha outra natureza (e), e é difícil 
observar se B tem a natureza (e). Nesta situação, pode-se concluir que B também tenha a 
natureza (e), que A tem. Isto é uma analogia. Por exemplo, através de observações da Terra 
e Marte, sabe-se que os dois planetas têm as seguintes naturezas comuns: 
 

(a) Ambos são planetas, girando ao redor do sol e rotacionando em seus próprios eixos. 
(b) Eles têm ar. 
(c) Eles têm quase a mesma temperatura. 
(d) Eles têm as mudanças das quatro estações, e eles têm água. 

 
Então, baseado nestes fatos, pode-se concluir que há seres vivos em Marte, sendo que tais 
seres existem na Terra. 
 
Analogia é frequentemente utilizada em nossas vidas diárias. Por exemplo, o conhecimento 
científico avançado dos dias atuais tem sido adquirido através de analogia, especialmente 
nos primeiros estágios do desenvolvimento da ciência. Além disso, a analogia desempenha 
um importante papel em nossa vida familiar, vida em grupo, vida escolar, vida profissional 
e atividades criativas. Portanto, a exatidão da analogia se torna uma questão importante.  
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Os requisitos para a exatidão da analogia são: 
 

(a) Deve haver tantas semelhanças quanto possível nos objetos a seres comparados. 
(b) Essas semelhanças não devem ser acidentais, mas ao invés, essenciais. 
(c) Não deve haver qualidades incompatíveis nestas semelhanças. 

 
Na lógica formal, há vários outros tipos de inferências a serem tratadas, tais como 
inferência direta, silogismo hipotético, silogismo disjuntivo, a teoria da falácia, e assim por 
diante, mas concluiremos aqui, sendo que a intenção era somente apresentar os principais 
pontos da lógica formal. 
 
B. Lógica de Hegel 
 
Características da Lógica de Hegel 
 
As características da lógica de Hegel são que esta não é uma teoria sobre as leis e formas de 
pensamento, mas ao invés, é uma teoria sobre as leis e formas do desenvolvimento do 
pensamento. Além disso, sua teoria não é sobre o pensamento humano, mas sobre o 
pensamento de Deus. Deste modo, a lógica de Hegel é o estudo daquelas leis e formas com 
as quais o pensamento de Deus se desenvolveu. O pensamento de Deus se desenvolveu a 
partir do pensamento sobre Si mesmo para o pensamento sobre a natureza, e então para o 
pensamento sobre história e o estado, e finalmente para o pensamento sobre arte, religião e 
filosofia. As leis e formas referentes ao desenvolvimento desse pensamento são 
características da lógica de Hegel. 
 
Como o próprio Hegel afirmava, sua lógica trata com o desenvolvimento do pensamento de 
Deus anterior à Sua criação do mundo, e assim é uma “lógica celeste,” ou uma descrição de 
“Deus como Ele é em Sua essência eterna antes da criação.” 217 Entretanto, ao contrário da 
lógica forma, ela não trata meramente com as leis formais do pensamento. Embora se 
coloque sobre o desenvolvimento do pensamento de Deus, ela tenta tratar também com as 
definições e leis mais universais do mundo real. 
 
Esboço da Lógica de Hegel 
 
A lógica de Hegel consiste de três ramos, ou seja, a Doutrina do Ser, a Doutrina da 
Essência e a Doutrina da Noção. Cada um destes três ramos é subdividido, tal como a 
Doutrina do Ser consiste de Qualidade, Quantidade e Medida; a Doutrina da Essência 
consiste de Essência, Aparência e Realidade; e a Doutrina da Noção consiste da Noção 
Subjetiva, Noção Objetiva e Ideia, e cada uma desta é também subdividida. Por exemplo, 
Qualidade na Doutrina do Ser consiste de Ser, Ser Determinado e Ser-por-si-mesmo; e o 
Ser também consiste de Ser, Nada e Tornar-se. 
 

                                                 
217 Hegel afirmou o seguinte na introdução para The Science of Logic: “Portanto pode-se expressar isto assim: que este 
conteúdo demonstra Deus como Ele é em Sua essência eterna antes da criação da natureza e de um espírito finito.” “The 
Science of Logic,” em The Philosophy of Hegel, trad. W. H. Johnson e L. G. Struthers, ed. Carl J. Friedrich (New York: 
The Modern Library, 1954), 186. 
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O ponto de início para o desenvolvimento da lógica de Hegel é a dialética de Ser, Nada e 
Tornar-se. Depois de passar através destes três estágios, o Ser se move para o Ser 
Determinado. Este Ser Determinado tem três estágios seguintes, e depois de passar através 
destes, o Ser Determinado se move para o Ser-por-si-mesmo. O Ser-por-si-mesmo tem três 
estágios adicionais, e quando eles são atravessados, ele se move para Quantidade. 
Quantidade se move para Medida passando através de seus próprios três estágios, e quando 
Medida passa através de seus três estágios, a teoria referente ao Ser chega ao fim. 
  
A seguir é a teoria referente à Essência. A lógica de Hegel se move da Essência para a 
Aparência e da Aparência para a Realidade. Então vem a teoria referente a Noção. Noção 
se move a partir da Noção Subjetiva para a Noção Objetiva e da Noção Objetiva para a 
Ideia. Dentro da Ideia, há três estágios, ou seja, Vida, Cognição e Ideia Absoluta. Ideia 
Absoluta é o destino final no desenvolvimento dentro da lógica. 
 
Então o mundo da lógica ou o mundo da Ideia nega a si mesmo, a fim de se realizar 
verdadeiramente, e se move para a realidade da Natureza. De acordo com Hegel, Ideia se 
move para se tornar exterior para si mesma, em outras palavras, a Natureza é a auto 
alienação da Ideia, o negativo de Ideia, e Ideia na forma de alternativa. Há três estágios de 
Mecânica, Física e Orgânica na realidade da Natureza. 

 

 
 

Fig. 10.8. Sistema de Hegel 
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Além disso, Ideia, que se exterioriza negando-se, retorna para seu ser original negando na 
sequência sua negação. Ideia como tendo se recuperado através do ser humano é Espírito. 
Espírito passa através dos três estágios de Espírito Subjetivo, Espírito Objetivo e Espírito 
Absoluto. Espírito Absoluto se coloca no ponto mais elevado no desenvolvimento do 
Espírito. Espírito Absoluto se desenvolve passando através dos três estágios de Arte, 
Religião e Filosofia. A descrição acima do sistema de Hegel pode ser ilustrada no seguinte 
diagrama (ver fig. 10.8). 
 
A Dialética do Ser, Nada e Tornar-se 
 
A lógica de Hegel, começando com o Ser, trata com o processo de alcançar a Ideia 
Absoluta. O Ser é discutido na Doutrina do Ser, onde ele começa com a dialética que 
consiste de Ser, Nada e Tornar-se. Assim, examinaremos a dialética do Ser, Nada e Tornar-
se, porque esta porção constitui o núcleo da lógica de Hegel. 
 
A lógica de Hegel começa com o Ser. 218 Ser significa simplesmente aquilo que existe, mas 
este é o mais abstrato de todos os conceitos, e é um pensamento inteiramente indeterminado 
e vazio. Portanto, ele diz que é negativo, ou seja, Nada. Para Hegel, Ser e Nada são ambos 
conceitos vazios, e há pouca distinção entre os dois. 219  
 
A seguir, Hegel diz que a unidade de Ser e Nada é Tornar-se. Ambos Ser e Nada são 
abstrações vazias, mas Tornar-se, que é a unidade dos dois opostos, é o primeiro 
pensamento concreto. 220 
 
Com esta lógica do Ser, Nada e Tornar-se como a base, os desenvolvimentos lógicos de 
tese, antítese e síntese; e afirmação, negação, e negação da negação, etc., os quais 
geralmente são considerados como métodos de Hegel, vieram a ser estabelecidos. 
 
Ser Determinado 
 
Tendo examinado Ser, Nada e Tornar-se, nos movemos para o exame do Ser Determinado. 
Ser Determinado é o Ser com uma determinada forma, o Ser considerado de forma 
concreta.  
 
Enquanto o Ser significa simplesmente aquilo que existe, o Ser Determinado significa 
aquilo que é algo. Mover-se do Ser, Nada e Tornar-se para o Ser Determinado, em resumo, 
significa mover-se do abstrato para o concreto. Tornar-se é uma contradição contendo o Ser 
e o Nada dentro de si mesmo, e através desta contradição, Tornar-se transcende-se para o 
Ser Determinado. 
 

                                                 
218 Na seção tratando sobre “Qualidade,” na “Doutrina do Ser,” Hegel afirmou, “O Ser Puro cria o início: porque de um 
lado está o pensamento puro, e por outro o próprio imediatismo, simples e indeterminado; e o primeiro início não pode ser 
mediado por nada, ou ainda ser determinado.” Hegel’s Logic, trad. William Wallace (Oxford: Oxford University Press, 
1975), 124. 
219 Hegel afirmou, “Mas este mero Ser, como é mera abstração, é portanto o absolutamente negativo; o que, em um 
aspecto imediato de forma semelhante, é apenas Nada” (Ibid., 127). 
220 Hegel afirmou, “Tornar-se é o primeiro passo concreto e, portanto, a primeira noção; enquanto Ser e Nada são 
abstrações vazias…. Tornar-se é somente a afirmação explícita de que Ser está em sua verdade” (Ibid., 132). 
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Desta forma, o Ser Determinado é um Ser definido, um Ser qualificado. Esta determinidade 
do Ser Determinado era chamada Qualidade por Hegel. Entretanto, embora possamos dizer 
determinado, o que é considerado aqui é simples determinação. A determinação que torna o 
Ser um Ser Determinado implica no conteúdo afirmativo de algo, e ao mesmo tempo, 
implica em limitação. Portanto, a qualidade que torna algo o que é, é realidade, quando 
vista a partir do aspecto afirmativo de algo, e ao mesmo tempo é negação quando vista a 
partir do aspecto de não ser outra coisa. 
 
Portanto, no Ser Determinado, realidade e negação, ou afirmação e negação, estão unidas. 
A seguir, o Ser Determinado segue para o Ser-por-si-mesmo. O Ser-por-si-mesmo se refere 
ao Ser que nem está em relacionamento com outra coisa, e nem muda para outra coisa, mas 
permanece como ele mesmo de qualquer forma. 
 
Ser, Essência e Noção 
 
Na Doutrina do Ser, começando a partir de uma análise do que deve existir, Hegel discutiu 
a lógica da mudança, ou a lógica de geração e desaparecimento. A seguir, a Doutrina do Ser 
segue para a Doutrina da Essência. Aqui, o aspecto imutável dentro das coisas e a 
interconectividade entre todas as coisas são discutidas. A seguir, ela segue para a Doutrina 
da Noção como a unidade da Doutrina do Ser e a Doutrina da Essência. Neste ponto, o fato 
que as coisas não cessam de serem elas mesmas, enquanto mudam para outras coisas ― 
isto é, autodesenvolvimento ― é discutido. A força motriz deste desenvolvimento é a 
noção e a vida. 
 
Então, pode-se dizer que o pensamento de Deus seguiu no caminho do Ser, Essência e 
Noção? Podemos entender isto se observamos o processo de nossa cognição quando 
percebemos as coisas do externo para o interno, ele diz. No caso de perceber uma flor, por 
exemplo, primeiramente percebemos a existência da flor de forma fenomenológica. A 
seguir, percebemos a essência da flor. Então, a noção da flor é formada, na qual a existência 
da flor e a essência da flor estão unidas. 
 
Lógica, Natureza e Espírito 
 
Como mencionado antes, de acordo com Hegel, natureza é Ideia na forma de alteridade, ou 
Ideia como auto alienada. Portanto, se Lógica é feita para ser a tese, então a filosofia da 
Natureza se torna a antítese. A seguir, Ideia recupera a consciência e liberdade através do 
ser humano e se torna Espírito. Deste modo, a filosofia do Espírito se torna a síntese. 
 
O mundo natural também executa o desenvolvimento dialético de tese, antítese e síntese, 
isto é, os três estágios de Mecânica, Física e Orgânica. Entretanto, isto não significa que a 
natureza se autodesenvolve, mas ao invés, este é o processo através do qual a Ideia por trás 
do mundo natural se manifesta. Primeiro, o conceito de força aparece; a seguir, o conceito 
de fenômeno físico; e então, o conceito de seres vivos, ele diz. 
 
Finalmente, o ser humano aparece, e o Espírito se desenvolve através da humanidade. Este 
desenvolvimento ocorre nos três estágios de Espírito Subjetivo, Espírito Objetivo e Espírito 
Absoluto. Espírito Subjetivo se refere ao espírito do indivíduo; Espírito Objetivo se refere 
ao espírito socializado, ou o espírito objetivado transcendendo o indivíduo. 
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O Espírito Objetivo tem os três estágios de Lei, Moralidade e Ética. Lei não se refere a algo 
sistematizado como a constituição de um estado, mas às formas elementares nos 
relacionamentos humanos, como um grupo de pessoas. A seguir, o homem vem a respeitar 
os direitos dos outros e conduzir uma vida moral. Entretanto, há ainda muitos aspectos 
subjetivos (aspectos individuais). Assim, ética aparece como as normas que todos devem 
observar de forma comum. O primeiro estágio na ética é a família. Em uma família, os 
membros estão ligados uns com os outros através do amor, e há liberdade. Entretanto, no 
segundo estágio, ou seja, na sociedade civil, os interesses de indivíduos conflitam uns com 
os outros, e a liberdade se torna restrita. Assim, no terceiro estágio, o estado, o qual integra 
a família e a sociedade civil, aparece. Hegel considerava que Ideia se manifestaria 
plenamente através do estado. O estado no qual Ideia é realizada é o estado racional. A 
liberdade humana será plenamente realizada nesse estado. 
 
 

 
 

Fig. 10.9. A Natureza de Retorno da Dialética de Hegel 
 
Finalmente aparece o Espírito Absoluto. O Espírito Absoluto se manifesta através dos três 
estágios de arte, religião e filosofia. Ao chegar ao estágio de filosofia, a Ideia se recupera 
completamente. O movimento dialético da Ideia retorna para a origem desta forma. A 
natureza aparece; os seres humanos aparecem; o estado aparece; arte, religião e filosofia 
aparecem; e finalmente ideia retorna para a Ideia Absoluta (Deus). 221 Pela realização deste 
retorno, todo o processo de desenvolvimento chega a um fim (ver fig. 10.9). 222 

                                                 
221 A Ideia Absoluta no fim da filosofia do Espírito é real enquanto a Ideia Absoluta no fim da Lógica é abstrata. W. T. 
Stace escreveu o seguinte: “Assim, a Ideia é tanto sujeito como objeto aqui. Todo o desenvolvimento do espírito desde 
seus primeiros estágios tem sido motivado por este único impulso, ― para abreviar a distância entre sujeito e objeto, e isto 
está agora completo, e com isto o desenvolvimento do espírito está completo. Sujeito e objeto são agora idênticos. 
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Estrutura Triádica da Lógica de Hegel 
 
Como já explicado, o início da dialética de Hegel é a tríade (o processo de três estágios) de 
Ser, Nada e Tornar-se, que é o desenvolvimento dialético de tese, antítese e síntese através 
da contradição. O processo tríade se repete várias vezes, e estes processos são combinados 
para formar a tríade mais elevada de Lógica, Natureza e Espírito. O processo de três 
estágios na Lógica é Ser, Essência e Noção, e no estágio de Noção, o pensamento de Deus 
se torna a Ideia (finalmente, a Ideia Absoluta). Passando através do estágio de Lógica, a 
Ideia se aliena e aparece como Natureza, e então, através dos humanos, aparece como 
Espírito Subjetivo, Espírito Objetivo e Espírito Absoluto. Finalmente, ela retorna, ou seja, a 
Ideia Absoluta, o ponto de início. 
 
A filosofia da Natureza e a filosofia do Espírito não são independentes da lógica na 
filosofia de Hegel. Lógica, a qual é o primeiro estágio da tríade, contém a filosofia do 
Espírito como protótipos. Como já explicado, o pensamento de Deus se torna Ideia no 
estágio de Noção no processo triádico de Ser, Essência e Noção. A Ideia é o protótipo da 
filosofia da Natureza e a filosofia do Espírito. Em outras palavras, esta tem o esboço do 
universo. Assim, a filosofia da natureza e a filosofia do Espírito são as manifestações do 
protótipo dentro da Ideia, da mesma forma como as imagens que se movem em uma tela 
são os reflexos das imagens em um rolo de filme. Em outras palavras, a lógica de Hegel, 
que é o primeiro estágio da tríade, é o protótipo da Natureza e a filosofia do Espírito. 
Portanto, todo o sistema filosófico de Hegel está contido em sua lógica. A dialética de 
Hegel, a qual trata com o desenvolvimento do pensamento de Deus, é geralmente chamada 
uma dialética idealista. 
 
A Natureza Circular, Leis, e Formas na Diáletica de Hegel 
 
Como já explicado, a dialética de Hegel é um movimento circular de retorno onde o estado 
original é restaurado em um padrão mais elevado através da repetição dos três estágios de 
tese, antítese e síntese. Esta natureza se aplica para as tríades do nível inferior como 
também para as tríades no nível mais elevado. Em adição a isto, a dialética de Hegel tem 
uma natureza complementar, sendo que não há mais desenvolvimento quando o Espírito 
Absoluto se restaurou. 

                                                                                                                                                     
Reconciliação absoluta é alcançada. E sendo que agora a Ideia tem-se como objeto, ela é vista como é, autoconsciência, a 
Ideia Absoluta. Este é o mesmo resultado como quando alcançamos o fim da Lógica. Mas a Ideia Absoluta como 
encontrada no fim da Lógica ainda era abstrata até esta extensão que era meramente uma categoria. Espírito Absoluto é a 
mesma coisa que agora tem se dado realidade, passou da esfera de pensamento puro, de categorias, para a existência real.” 
The Philosophy of Hegel: A Systematic Exposition (New York: Dover Publications, Inc., 1955), 516. 
222 No final da Fenomenologia da Mente, Hegel afirmou, “Este processo de transformação é um ciclo que retorna para si 
mesmo, um ciclo que pressupõe seu início, e alcança seu início somente no fim.” The Phenomenology of Mind, trad. J. B. 
Baillie (New York: Harper Torchbooks, 1967), 801. Em relação à natureza circular da filosofia de Hegel, W. T. Stace 
explica o seguinte: “A esfera de espírito absoluto acaba no sistema Hegeliano. Ela aparece no resultado final de todo 
desenvolvimento. Entretanto, em conformidade com os princípios Hegelianos, isto também é o fundamento absoluto, o 
início. Assim, o fim da filosofia também é o início. Isto é o que Hegel quer dizer quando ele diz que filosofia é um círculo 
que retorna para si mesmo. Aqui no final do sistema de filosofia alcançamos a filosofia. Se perguntamos o que 
alcançamos, a única resposta possível é começar novamente no início da Lógica. Assim, tendo alcançado o fim, devemos, 
para explicá-la, começar novamente no início. Este é o círculo da filosofia. A Lógica, com a qual começamos, tratava da 
Ideia. Aqui no fim da filosofia do espírito alcançamos novamente a Ideia, a ideia agora como real, existente na mente 
filosófica. É aqui que o processo mundo é consumado. ‘A Ideia eterna, em total fruição de sua essência, se propõe a 
trabalhar eternamente, engendrando e se desfrutando como mente absoluta (espírito)’.” The philosophy of Hegel: A 
systematic Exposition, 517-518. 
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Vamos comparar brevemente as leis e formas na lógica de Hegel com aquelas da lógica 
formal. As leis na lógica formal são a lei de identidade, a lei da contradição e assim por 
diante, e as formas são as formas de julgamento e as formas de inferência. Em contraste, as 
leis na lógica de Hegel são leis dialéticas, tal como a lei de desenvolvimento através da 
contradição, a lei da transformação de quantidade em qualidade, a lei da negação da 
negação, e assim por diante; a forma é de um desenvolvimento dialético, ou seja, os três 
estágios de tese, antítese e síntese. Uma lógica com essa forma de desenvolvimento é 
chamada de lógica dialética. 
 
C. Lógica Dialética (Lógica Marxista) 
 
De acordo com Hegel, Ideia se manifesta como natureza como a vestimenta da matéria; 
portanto, realidade objetiva é Ideia. Entretanto, Marx afirmava que a realidade objetiva é 
matéria, e que ideias são meramente os reflexos do mundo material na consciência humana. 
Contudo, Marx aceitava sem mudanças, a dialética de Hegel de tese, antítese e síntese, e 
afirmava que esta é de fato a forma do desenvolvimento material. Deste modo, em oposição 
à “dialética idealista” de Hegel, a dialética de Marx é chamada de “dialética materialista.” 
 
Baseada nessa dialética materialista, a lógica Marxista foi estabelecida. A dialética 
materialista é a mesma como a dialética idealista naquilo que ambas têm o processo de três 
estágios de tese, antítese e síntese; portanto, a lógica Marxista também é chamada de lógica 
dialética. Sua característica original é sua oposição à lógica formal, especialmente à lei de 
identidade e a lei da contradição; 223 isso é porque, de acordo com a lógica dialética, a fim 
de que as coisas se desenvolvam, A deve ser A e ao mesmo tempo deve ser não -A; e 
porque as leis do pensamento devem ser o reflexo do desenvolvimento material das coisas. 
A partir da posição de uma concepção materialista da história, os Marxistas assumem que 
as formas e leis de pensamento advogadas pela lógica formal pertencem à superestrutura e 
têm uma natureza de classe, assim elas devem ser rejeitadas e criada uma nova lógica 
dialética, em oposição à lógica formal. 224 Entretanto, se a lógica formal devia ser rejeitada, 
então inevitavelmente ocorreria dificuldades: sem a lógica formal, é impossível conduzir 
um pensamento coerente e correto. 
 
A linguística também enfrenta uma dificuldade semelhante. Baseado na afirmação que a 
língua pertence à superestrutura, e tem um caráter de classe, foi argumentado que um novo 
idioma Soviético deveria ser criado no lugar do antigo idioma russo. 225  

                                                 
223 Engels, satirizando as leis de identidade e contradição na lógica formal, escreveu, “Para o metafísico, as coisas e seus 
reflexos mentais, ideias, são isolados, e devem ser considerados um após o outro e apartados um do outro, são objetos de 
investigação fixos, rígidos, de uma vez por todas. Ele pensa em antíteses absolutamente irreconciliáveis. ‘Sua 
comunicação é sim, sim; não, não; pois tudo é mais do que aquilo que provém do mal.’ Para ele uma coisa ou existe ou 
não existe; uma coisa não pode ao mesmo tempo ser ela mesma e alguma outra coisa. Positivo e negativo absolutamente 
excluem um ao outro; causa e efeito se colocam em uma antítese rígida um para o outro.” Anti-Dühring (Moscow: 
Progress Publishers, 1969), 31. 
224 Masatane Iwasaki, Contemporary Logic (em japonês) (Chiba: Azusa Shuppansha, 1979), 31. 
225 Em resposta a esta questão “é verdade que linguagem é uma superestrutura na base?”, Stalin claramente negou a visão 
que um novo idioma seria estabelecido no lugar do idioma russo como segue: “A este respeito idioma difere radicalmente 
da superestrutura. Tome, por exemplo, a sociedade russa e o idioma russo. No curso de trinta anos que a antiga base 
capitalista tenha sido eliminada na Rússia e uma nova base socialista tenha sido estabelecida…. Mas a despeito deste 
idioma russo ter se mantido basicamente como era antes da Revolução de Outubro…. Quanto ao estoque básico de 
palavras e o sistema gramático do idioma russo, os quais constituem a base de um idioma, após a eliminação da base 
capitalista, longe de ter sido eliminado e suplantado por um novo estoque básico de palavras e um novo sistema 
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Entretanto, isto era quase impossível. Portanto, em 1950, Stalin publicou um artigo 
intitulado “Marxismo e os Problemas de Linguística,” afirmando que o idioma não pertence 
à superestrutura e nem tem uma natureza de classe. Com esta tese como o ponto de início, 
uma série de discussões ocorreram na União Soviética de 1950 a 1951 sobre o tema de 
como avaliar a lógica formal. A partir dessas discussões, chegamos à conclusão que as 
formas e leis da lógica formal não pertencem à superestrutura e não têm natureza de classe.  
 
Referente à relação entre lógica formal e lógica dialética, foi decidido que, “enquanto a 
lógica formal trata com as leis e formas de pensamento elementares, a lógica dialética é 
uma lógica mais elevada referente às leis de desenvolvimento da realidade objetiva e do 
pensamento, que é o reflexo da realidade objetiva.” 226 Contudo, a lógica baseada em uma 
dialética materialista, ou seja, lógica dialética, faz somente afirmações básicas, tais como 
criticar as leis de identidade e a lei da contradição. Mas de fato, ela ainda não foi 
sistematizada. 227 
 
D. Lógica Simbólica 
 
A lógica simbólica, que é um desenvolvimento da lógica formal, é uma tentativa de aplicar 
o método correto de julgamento pela utilização de símbolos matemáticos. A lógica 
simbólica contrasta com a lógica formal em certos aspectos importantes. Na lógica formal, 
o assunto sujeito é o relacionamento de implicações entre os termos, isto é, o 
relacionamento de implicações entre o sujeito e o predicado em uma proposição. Em 
contraste, a lógica simbólica se concentra na conexão entre termos, ou entre proposições, e 
seu assunto sujeito é o estudo das leis de pensamento através da utilização de símbolos 
matemáticos. 
 
As cinco formas básicas de conexão entre proposições são as seguintes (onde p e q são duas 
proposições): 

 

 
 

                                                                                                                                                     
gramatical do idioma, tem sido preservado em sua totalidade e não se submeteu a qualquer mudança séria ― tem sido 
preservado com precisão como o fundamento do idioma russo moderno.” Marxism and Problems of Linguistics (Peking: 
Foreign Languages Press, 1972), 3-5. 
226 Masatane Iwasaki, Contemporary Logic, 37. 
227 Referente à lógica dialética, o autor japonês Tsunenobu Terasawa escreveu no prefácio em seu An Essay on 
Dialectical Logic, “Cerca de 150 anos se passaram desde que Hegel escreveu Science of Logic (1812-1816), e enquanto 
isto, nenhum sistema de lógica dialética para substitui-lo foi escrito por ninguém. Embora a necessidade de uma lógica 
dialética a partir de uma posição materialista tenha frequentemente sido enfatizada, isto ainda não foi escrito de forma 
sistemática por ninguém.” Science of Logic (em japonês) (Tokyo: Otsuki Shoten, 1957), p. i. E mesmo depois que 
Terasawa escreveu isso, nenhuma lógica dialética sistematizada parece ter aparecido. 
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Através da combinação destas cinco formas básicas, qualquer inferência dedutiva 
complicada pode ser expressa com precisão. Por exemplo, as leis básicas da lógica formal, 
ou seja, a lei de identidade, lei da contradição, e lei do meio excluído, podem ser 
simbolizadas como segue: 
 

 
 
Filósofos frequentemente propunham extensos sistemas de pensamento, mas a questão é se 
suas construções lógicas estão corretas ou não. A fim de verificar sua exatidão, precisamos 
utilizar símbolos matemáticos e fazer cálculos. A lógica simbólica veio a existir a partir 
desse ponto de vista. 
 
E. Lógica Transcendental 
 
A lógica de Kant é chamada uma lógica transcendental. Com relação à questão de como o 
conhecimento objetivo pode ser obtido, Kant defendia que o conhecimento objetivo pode 
ser obtido pelo pensamento, através das formas de pensamento, sobre o senso de conteúdo 
obtido através das formas de intuição. 
 
Como já explicado, o pensamento segue determinadas formas: as formas de julgamento e 
formas de inferências na lógica formal; os três estágios da forma dialética na lógica de 
Hegel; as formas de intuição e doze formas de pensamento em Kant. Kant dividiu 
julgamento em quatro categorias: quantidade, qualidade, relação e modo. Além disso, ele 
dividiu cada um destes em três tipos, estabelecendo doze formas. Baseado nestas formas, 
ele estabeleceu doze formas de pensamento, ou doze categorias. Uma categoria é a 
estrutura mais básica através da qual pensamos. Categorias também são chamadas de 
conceitos a priori. 
 
Kant considerava que as formas de intuição e as formas de pensamento são a priori, e não 
relacionadas com a experiência. Sua lógica é chamada de lógica transcendental. Entretanto, 
cognição não pode ser alcançada somente com formas a priori. Cognição ocorre quando as 
formas a priori estão conectadas com o senso de conteúdo a partir de um objeto exterior, 
onde um objeto de cognição é finalmente sintetizado. As formas de pensamento de Kant 
são formas de cognição. Elas são conceitos, ou categorias. Um conceito é algo como um 
recipiente vazio. Ele não faz sentido se não há nenhum conteúdo. Por exemplo, o conceito 
de “animal” não tem nenhuma substância (conteúdo) e é meramente um conceito, enquanto 
seres individuais que realmente existem tais como galinha, cão, cavalo, tubarão, e assim por 
diante, são seres com conteúdo concreto. 
 
Para Kant, as coisas-em-si-mesmas não podem ser conhecidas. As coisas-em-si-mesmas 
enviam vários estímulos para nossos órgãos dos sentidos, onde esta multiplicidade de 
sensações ― senso de conteúdo ou senso de qualidades ― é percebida. Quando o senso de 
conteúdo e o conceito de um “animal” estão unidos, o objeto de cognição é sintetizado, por 
exemplo uma galinha ou um cão. 
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Assim, as formas de pensamento em si mesmas são apenas uma estrutura vazia, e somente 
quando elas são preenchidas com as qualidades a partir do exterior, o objeto de cognição é 
sintetizado. Assim, para Kant, cognição é aquela do objeto sintetizado. 
  
A lógica formal desde Aristóteles tem tratado com as formas e leis gerais de pensamento, 
sem considerar o objeto do pensamento. Entretanto, a lógica de Kant era lógica 
epistemológica, com o objetivo de verificar como o conhecimento sobre o objeto é 
alcançado. 
 
II. Lógica da Unificação 
 
A. Postulações Básicas 
 
O Ponto de Início e Direção do Pensamento 
 
Sistemas tradicionais de lógica têm ficado primariamente nas leis e formas de pensamento, 
mas a lógica da Unificação começa pela consideração, antes de tudo, do ponto de início do 
próprio pensamento. A lógica da Unificação começa a partir da questão do porque o 
pensamento ocorre, e então examina as formas e leis do pensamento. Por que um ser 
humano pensa? A razão é que, antes da criação do universo, Deus se engajou em 
pensamento. Isto é, antes da criação do universo, Deus estabeleceu o propósito de realizar o 
amor baseado no Coração, e então fez planos de acordo com esse propósito. Isso constituiu 
Seu pensamento, ou Logos (Palavra). 
 
Deste modo, um ser humano, que é criado à semelhança de Deus, estabelece o propósito de 
realizar amor baseado no coração, e então procede o pensamento a fim de cumprir esse 
propósito; essa é a forma original do pensamento humano. Propósito aqui se refere ao 
“propósito para ser criado” que consiste do “propósito para o todo” e o “propósito para o 
indivíduo.” O propósito para o todo é servir, com amor, a família, o próximo, a nação, e 
toda a humanidade, agradá-los, e além disso, agradar Deus. O propósito para o indivíduo é 
satisfazer os desejos da própria pessoa. De forma definitiva, estes propósitos duais são os 
propósitos pelos quais o ser humano deve viver e para estes propósitos, o ser humano se 
engaja em pensamento. Entre o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo, o 
primeiro deve receber prioridade. 
 
Portanto, pensamento deve ser conduzido primariamente para realizar o propósito para o 
todo, e em seguida para realizar o propósito para o indivíduo. Assim, o propósito para o 
indivíduo é pelo propósito para o todo. Desta forma, os seres humanos originalmente 
estavam destinados a pensar não para o propósito de satisfazer seu próprio propósito 
individual, mas para o propósito de amar os outros. Este é o ponto de início, e a direção, do 
pensamento original. 
 
O Padrão de Pensamento 
 
Qual é o padrão de pensamento? Tal como a ontologia da Unificação e a epistemologia da 
Unificação encontram sua base na Imagem Original, assim também, o sistema de lógica da 
Unificação tem sua base na Imagem Original. 
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Portanto, o padrão de pensamento está na Imagem Original, e essa é a estrutura lógica da 
Imagem Original; ou seja, a base de quatro posições desenvolvedora interna e a formação 
do Logos (plano). Em outras palavras, o padrão de pensamento é a harmoniosa ação dar e 
receber que ocorre entre o Sungsang Interno e o Hyungsang Interno centrando no propósito 
baseado no Coração. 
 
Áreas Relacionadas 
 
Outro ponto que deve ser mencionado antes de seguirmos para o tópico principal é o 
relacionamento entre lógica e outras áreas. A lógica formal não trata com o relacionamento 
com outras áreas. Então, a fim de corrigir sua deficiência, a lógica dialética e a lógica 
transcendental apareceram como suas alternativas. Na lógica da Unificação, o ponto de 
início do pensamento é a realização do propósito de criação baseado no amor de Deus, e 
seu padrão é a estrutura lógica da Imagem Original; portanto, há uma vasta gama de áreas 
relacionadas. Isto é porque a origem do pensamento é a Palavra de Deus (Logos), ou o 
plano de Deus, e todas as áreas da cultura são estabelecidas baseadas neste plano. 
 
Na Imagem Original, a base de quatro posições desenvolvedora interna, através da qual o 
Logos é formado, é a primeira parte da “estrutura de dois estágios de criação.” 
Consequentemente, Logos, que é a Palavra, e ao mesmo tempo um conjunto de leis 
universais, funciona em todos os seres criados. De forma semelhante, lógica está 
relacionada com todas as outras áreas, sendo que a base de quatro posições desenvolvedora 
interna (a estrutura lógica) está relacionada com a base de quatro posições desenvolvedora 
externa, na formação da estrutura de dois estágios de criação. 
 
A base de quatro posições interna na estrutura de dois estágios de criação se torna a 
estrutura lógica, e a base de quatro posições externa se torna a estrutura de cognição, e a 
estrutura de domínio. A estrutura de cognição, que é a base de quatro posições na aquisição 
de conhecimento a partir da natureza, é formada na pesquisa científica, e a estrutura de 
domínio é a base de quatro posições formada na produção e prática, tal como na indústria, 
governo, educação, arte, e assim por diante. Assim, lógica, a qual está baseada na estrutura 
lógica, está intimamente relacionada com todas as outras áreas culturais, as quais estão 
baseadas nas estruturas de cognição e domínio. 
 
Estrutura da Imagem Original 
 
Aqui, revisaremos brevemente a estrutura da Imagem Original. Como explicado antes, a 
Imagem Original consiste dos dois estágios das bases de quatro posições interna e externa. 
Esta estrutura é chamada de “estrutura de dois estágios da Imagem Original.” A estrutura 
de dois estágios semelhante nos seres criados é chamada de “estrutura de dois estágios de 
existência.”  
 
Além disso, cada uma das bases de quatro posições interna e externa assume uma natureza 
mantenedora de identidade e uma natureza desenvolvedora, formando assim as bases de 
quatro posições desenvolvedora e mantenedora de identidade. As bases de quatro posições 
desenvolvedoras interna e externa são chamadas de “estrutura de dois estágios de criação.” 
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Sendo que todo ser criado é feito à semelhança das estruturas de dois estágios, todo ser de 
verdade individual possui a “estrutura de dois estágios de existência” e a “estrutura de dois 
estágios de criação.” Portanto, nos seres humanos, a estrutura de lógica, a estrutura de 
cognição, a estrutura de existência e a estrutura de domínio assumem as estruturas de dois 
estágios; assim, toda base de quatro posições formada em nossas vidas cotidianas 
necessariamente assumem a base de quatro posições de dois estágios, ou a estrutura de dois 
estágios. 
 
Isto também significa que qualquer área na qual a formação da base de quatro posições 
interna é enfatizada, e qualquer área na qual formação da base de quatro posições externa é 
enfatizada estão em um relacionamento complementar uma com a outra. Por exemplo, 
lógica, que está relacionada principalmente com a estrutura interna, e pedagogia, e outras, 
que estão relacionadas principalmente com a atividade de domínio, concentrando assim na 
estrutura externa, estão em um relacionamento mutuamente complementar. Em conclusão, 
todas as estruturas de dois estágios na sociedade humana derivam da Estrutura de Dois 
Estágios da Imagem Original; portanto todas estão inter-relacionadas (ver fig. 10.10). 
 

 
Fig. 10.10. Interconexão entre as Estruturas de Lógica, Cognição, Existência e Domínio 

 
B. Estrutura Lógica da Imagem Original 
 
Permita-me agora seguir para o tópico principal. 
 
Estrutura da Formação do Logos e a Base de Quatro Posições 
Desenvolvedora Interna 
 
Como já explicado, lógica é a ciência referente às leis e formas de pensamento. O 
fundamento da lógica da Unificação reside na base de quatro posições interna no Sungsang 
Original de Deus, especificamente a base de quatro posições desenvolvedora interna. 
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Portanto, devemos examinar como o pensamento é criado na base de quatro posições 
desenvolvedora interna. 
 
Como explicado na Teoria da Imagem Original, o Sungsang Interno da base de quatro 
posições desenvolvedora interna se refere a intelecto, emoção e vontade, e o Hyungsang 
Interno às ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos. Na base de quatro posições 
desenvolvedora interna, a ação dar e receber ocorre centrando no propósito, o qual é 
estabelecido centrando no Coração (amor). Isto quer dizer, ação dar e receber ocorre a fim 
de realizar o propósito do Coração, onde Logos ou um plano é formado. Portanto, o plano 
formado é o plano para realizar o propósito do amor. Esta é a estrutura lógica. Assim, a 
estrutura lógica se refere à base de quatro posições interna do Logos que é formada através 
da ação dar e receber interna para realizar o propósito do amor (ver fig. 10.11). 
 

 
 

Fig. 10.11. Base de Quatro Posições Desenvolvedora Interna  
 
Os seres humanos também devem formar bases de quatro posições internas para o benefício 
de realizar o propósito do amor, à semelhança com a estrutura lógica da Imagem Original. 
Assim, pensamento deve ser conduzido a fim de realizar o amor. 
 
Forma Original do Pensamento Humano 
 
Originalmente, o pensamento humano é motivado pelo coração ou amor. Isto é, 
pensamento é para a prática do amor. Liberdade também é para a prática do amor. Se 
alguém faz más ações ou odeia os outros em nome da liberdade, isto é de fato um abuso da 
liberdade. A prática do amor é para realizar o mundo do amor, ou o mundo do ideal de 
criação. Se as pessoas pensam mais e mais sobre o propósito da realização do amor, o 
mundo do amor em breve pode ser realizado. 
 
A Estrutura de Dois Estágios de Criação 
 
Neste ponto, explicarei o relacionamento entre lógica e a estrutura de dois estágios de 
criação, o qual já mencionei muitas vezes.  
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A estrutura de dois estágios de criação consiste da base de quatro posições desenvolvedora 
interna e a base de quatro posições desenvolvedora externa que são formadas 
sucessivamente. Nesse momento, Logos é formado como a base de quatro posições 
desenvolvedora interna, a qual é a estrutura lógica. 
 
Então, qual é o relacionamento entre lógica e a base de quatro posições desenvolvedora 
externa? A base de quatro posições desenvolvedora externa é necessária para a lógica? Sim, 
ela é absolutamente necessária. Isto é porque na lógica da Unificação o pensamento é 
conduzido a fim de realizar o propósito de criação, ou realizar o amor; portanto, a prática 
do amor é o requisito para amar. Prática se refere à realização daquilo que foi pensado na 
mente de uma pessoa; em outras palavras, é a formação da base de quatro posições 
desenvolvedora externa. O objeto da prática são todas as coisas e os seres humanos. Isto é, 
prática é amar todas as coisas e os seres humanos. Assim, pensamento é necessariamente 
acompanhado com motivação, propósito e direção; e ele deveria ser praticado como uma 
ação (ver fig. 10.12). 
 

 
 

Fig. 10.12. Base de Quatro Posições Desenvolvedora Externa 
 
Esta unidade de pensamento e prática tem sua origem em Deus. Primeiramente Deus fez 
planos ou formou o Logos, e então começou a criar todas as coisas e os seres humanos. Isto 
é, Deus planejou (formou o Logos), e começou a criação. Esta é a “estrutura de dois 
estágios da criação.” Lógica formal somente trata com as formas e leis do pensamento. A 
partir do ponto de vista da lógica da Unificação, a lógica formal não está incorreta, mas ela 
é incompleta. Uma unidade de conhecimento e ação ou a unidade de teoria e prática é 
necessária. Sua base teórica é a estrutura de dois estágios de criação. 
 
C. Os Dois Estágios no Processo do Pensamento e a Formação 
da Base de Quatro Posições 
 
O Estágio de Entendimento e o Estágio de Razão 
 
Na cognição, há três estágios: o estágio sensorial, o estágio de entendimento e o estágio 
racional. Isto corresponde à lei do Pensamento de Unificação de conclusão através de três 
estágios. 
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Sendo que o estágio sensorial é a entrada através da qual as informações entram a partir do 
exterior, ele é somente o estágio de formação da cognição; pensamento é conduzido no 
estágio de crescimento de entendimento, e no estágio de aperfeiçoamento de razão. No 
estágio de entendimento, pensamento é afetado pela informação vinda do exterior; 
entretanto, no estágio racional, pensamento é conduzido livremente. 
 
Kant também fala de três estágios de cognição. O estágio no qual se recebe o senso de 
conteúdo vindo a partir do exterior através das formas de intuição é o estágio sensorial; O 
estágio no qual pensa-se através das formas de pensamento é o estágio de entendimento, e 
aquele que unifica e organiza o conhecimento adquirido no estágio de entendimento é o 
estágio da razão. 228 
 
No caso do Marxismo, o estágio no qual o senso de conteúdo é refletido no cérebro é o 
estágio sensorial. A seguir é o estágio lógico, ou o estágio racional, no qual julgamento e 
inferência ocorrem. Além disso há o estágio de prática no qual a verdade é confirmada 
através da prática. Para os Marxistas, formas de pensamento são reflexos de formas de 
existência no mundo externo. 
 
Em termos de fisiologia cerebral, como foi explicado no capítulo sobre epistemologia, é 
considerado que o estágio sensorial de pensamento ocorre nos centros sensoriais; o estágio 
de entendimento, na área de associação parietal; e o estágio racional, na área de associação 
frontal. 
 
No estágio de entendimento e também no estágio racional, uma estrutura lógica semelhante 
à estrutura da Imagem Original é formada. No estágio de entendimento, o pensamento é 
restrito pelo senso de conteúdo entrando a partir do exterior. Este conteúdo, a partir do 
mundo exterior, e o protótipo do mundo interno, são colados, concluindo a cognição até 
esse ponto. Aqui, uma completa base de quatro posições interna (mantenedora de 
identidade) é formada como a estrutura cognitiva ou lógica. No estágio racional, 
pensamento é livre para se desenvolver na base do conhecimento obtido no estágio de 
entendimento; aqui, uma nova concepção, ou um plano (um ser multiplicado), pode ser 
estabelecido. A estrutura neste ponto é a base de quatro posições desenvolvedora interna.  
 
Figurativamente falando, o centro sensorial (sensibilidade) corresponde à entrada de uma 
casa; a área de associação parietal (entendimento) corresponde à sala de recepção; e a área 
de associação frontal (razão) corresponde à sala de estar ou sala de estudo. Quando 
informado da visita de um convidado, o anfitrião recebe o convidado na sala de recepção. 
Isto pode ser comparado ao estágio sensorial. Então, o anfitrião tenta entender o que o 
convidado diz enquanto encontra o convidado face a face. Nesse momento, o anfitrião não 
está em uma posição de pensar livremente sobre qualquer coisa que queira, porque seu 
pensamento está moldado por sua conversa com o convidado. Isto pode ser comparado ao 
estágio de entendimento. Mas quando a visita termina, o anfitrião pode se retirar para uma 
sala privada e pensar livremente, refletindo sobre o que o convidado disse. Isto pode ser 
comparado com o estágio racional. 
                                                 
228 Kant escreveu, “Todo nosso conhecimento começa com os sentidos, segue dali para o entendimento, e termina com a 
razão, além da qual não há nenhuma faculdade mais elevada a ser encontrada em nós…. Razão, como entendimento, pode 
ser empregada de uma forma meramente formal, isto é, de uma maneira lógica, onde abstrai de todo conteúdo do 
conhecimento.” Critique of Pure Reason, trad. Kemp Smith (London: The Macmillan Press Ltd., 1950), 300. 
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O Desenvolvimento do Pensamento no Estágio da Razão 
 
No estágio da razão, como o pensamento se desenvolve? Pensamento é feito através da 
ação dar e receber. Primeiro, através da ação dar e receber entre o Sungsang interno e o 
Hyungsang interno, um primeiro passo, o logos, ou plano (um ser multiplicado) é formado 
como a conclusão do pensamento. Isto às vezes conclui o processo, mas na maioria dos 
casos, é necessário formar um segundo passo do logos (plano) baseado nessa conclusão. O 
logos formado no primeiro passo foi armazenado no Hyungsang interno como uma ideia ou 
um conceito e é mobilizado como um banco de dados para o próximo passo do pensamento, 
juntamente com muitos outros dados (ideais, conceitos, etc). Desta forma, o logos do 
segundo passo é formado, o qual é novamente armazenado no Hyungsang interno para ser 
mobilizado no pensamento seguinte. Então o terceiro passo do logos vem a ser formado. Na 
sequência, o pensamento segue para o quarto e quinto estágios, etc. Assim, em muitos 
casos, até mesmo um pensamento simples não termina no primeiro estágio, mas continua 
muitas vezes. Este é o processo de formar a base de quatro posições no estágio racional. 
Isto é chamado de desenvolvimento do pensamento em uma forma espiral (ver fig. 10.13). 
 
 

 
 

Fig. 10.13. O Desenvolvimento do Pensamento em uma Forma Espiral no Estágio da Razão 
 
Assim, o pensamento continua a se desenvolver infinitamente no estágio racional, sendo 
que ele é um processo da base de quatro posições desenvolvedora. Entretanto, no 
desenvolvimento do pensamento, um novo passo começa depois que um passo anterior é 
concluído; assim, o desenvolvimento do pensamento consiste das formações sucessivas de 
bases de quatro posições concluídas. Portanto, o pensamento se desenvolve pela repetição 
destes passos completos. 
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Formas Básicas de Pensamento 
 
Pensamento (ou cognição) no estágio de entendimento ocorre com o senso de conteúdo e o 
protótipo entrando em ação dar e receber centrando no propósito. Primeiro, o propósito 
deve ser adequadamente estabelecido. O propósito correto se refere ao propósito de criação 
baseado no coração (amor). 
 
Como explicado na epistemologia da Unificação, as proto-imagens e as imagens de relação 
formadas na proto-consciência de células e tecidos são transferidas para o subconsciente no 
centro inferior através dos nervos periféricos, e são integradas e armazenadas lá. Estes são 
protótipos a priori (protótipos originais) com os quais os seres humanos nascem. As 
imagens de relação se tornam formas de pensamento, as quais colocam determinadas 
restrições na cognição e no pensamento. 
 
O subconsciente no centro inferior tem determinadas formas (imagens de forma). Suponha, 
por exemplo, que um indivíduo tenha apendicite. O centro inferior, o qual integra a proto-
consciência, conhece antecipadamente as informações referentes ao Sungsang e Hyungsang 
(funções e estrutura) peculiares ao apêndice. Portanto, o centro inferior imediatamente 
percebe uma anormalidade. Assim, o centro inferior envia uma instrução apropriada para o 
apêndice para retornar à sua condição normal original. 
 
Quando o movimento do estômago é muito forte, isto pode causar convulsões, e quando o 
movimento é muito fraco, isto pode causar ptose gástrica; o centro inferior conhece a 
informação referente à força do movimento do estômago. Quando o movimento é muito 
forte ou muito fraco, o centro inferior ajusta adequadamente a força. Este tipo de 
informação está relacionado com yang e yin. A célula tem um núcleo e citoplasma; o 
núcleo controla o citoplasma. O núcleo e o citoplasma estão no relacionamento de sujeito e 
objeto. O subconsciente do centro inferior tem informações referente a sujeito e objeto 
dentro da célula. 
 
O subconsciente também tem o senso de tempo e espaço. Assim, quando ocorre uma 
infecção em algum lugar no corpo físico, o subconsciente envia glóbulos brancos para o 
local, e tenta curá-la. 
 
O subconsciente também conhece o relacionamento entre finito e infinito. Por exemplo, os 
glóbulos vermelhos do sangue morrem depois de viverem por determinado período de 
tempo, e novos glóbulos vermelhos são criados. Dessa forma, novas células estão sendo 
continuamente criadas no corpo, e as velhas células morrem. O subconsciente está ciente 
desta finitude. No corpo, também há células e órgãos que existem e funcionam enquanto 
mantêm sua durabilidade, perpetuidade e natureza cíclica. O subconsciente conhece esta 
infinitude de células e órgãos também. 
 
Desta forma, o subconsciente do centro inferior conhece as formas de Sungsang e 
Hyungsang, yang e yin, sujeito e objeto, tempo e espaço, finitude e infinitude, etc. As 
imagens destas correlações refletidas no subconsciente são as imagens de forma, as quais 
são enviadas para o centro cerebral e se tornam as formas de pensamento. 
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O papel que as formas de pensamento desempenham na ação do pensamento pode ser 
explicado pela comparação com um jogo de futebol. Em um jogo de futebol, os jogadores 
correm e chutam a bola como lhes agrada; contudo, eles fazem isto enquanto seguem 
determinadas regras. Da mesma forma, a razão segue livremente com o pensamento, mas o 
pensamento é feito com determinadas formas, as quais estão sob a influência das imagens 
de forma; em outras palavras, o pensamento segue determinadas regras. 
 
Formas de pensamento são também chamadas categorias, as quais são os conceitos 
genéricos mais elevados. No Pensamento de Unificação, categorias são estabelecidas na 
base dos princípios da base de quatro posições e da ação dar e receber. Isto é porque a base 
de quatro posições e a ação dar e receber são os princípios centrais do Pensamento de 
Unificação. Primeiro, dez categorias básicas são estabelecidas, os significado das quais foi 
explicado no capítulo sobre Epistemologia. 
 
No passado, muitos pensadores estabeleceram várias categorias, e entre essas categorias, há 
muitas que estão relacionadas com as categorias do Pensamento de Unificação. Por 
exemplo, há a categoria de essência e fenômeno, que corresponde com a categoria do 
Pensamento de Unificação de Sungsang e Hyungsang. 
 
Categorias estão divididas em primárias e secundárias. As categorias primárias são as dez 
formas básicas peculiares ao Pensamento de Unificação. As categorias secundárias são 
desenvolvidas na base das categorias primárias. Entre estas, há algumas que correspondem 
às categorias da filosofia tradicional. A seguir está uma lista das categorias primárias e 
secundárias. Não há nenhum limite específico para o número de categorias secundárias: 
aqui, somente algumas são mencionadas. 
 
Categorias Primárias 

(1) Existência & Força                               (2) Sungsang & Hyungsang 
(3) Yang & Yin                                          (4) Sujeito & Objeto 
(5) Posição & Estabelecimento                  (6) Imutabilidade & Mutabilidade 
(7) Ação & Efeito                                       (8) Tempo & Espaço 
(9) Número & Princípio                             (10) Finitude & Infinitude 
 

Categorias Secundárias 
(1) Qualidade & Quantidade                       (2) Conteúdo & Forma 
(3) Essência & Fenômeno                           (4) Causa & Efeito 
(5) Todo & Indivíduo                                  (6) Abstrato & Concreto 
(7) Substância & Atributo 

 
Sendo que Sungsang & Hyungsang, entre as categorias primárias, se assemelham à essência 
& fenômeno ou conteúdo & forma, porque utilizar um novo termo tão incomum? Aqueles 
conceitos que constituem os fundamentos do Pensamento de Unificação são os conceitos 
como base de quatro posições, Ação Origem, Divisão e União, ação dar e receber, e assim 
por diante. Se estes fossem tirados, isto significaria que o Pensamento de Unificação 
perderia seu esqueleto. Portanto, não podemos evitar utilizar estes termos como categorias 
do Pensamento de Unificação. 
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Categorias e sistemas de pensamento estão intimamente relacionadas. Pode-se dizer que, 
quando se observa as categorias de um sistema de pensamento, passa-se a conhecer o 
próprio sistema de pensamento, e quando se compreende um sistema de pensamento, passa-
se a conhecer suas categorias. Categorias formam o quadro esquemático de um sistema de 
pensamento. Sendo que o Pensamento de Unificação é um novo pensamento, é natural 
estabelecer categorias com novos termos adequados para este novo pensamento. O 
pensamento de Marx tem categorias Marxistas; o pensamento de Kant tem categorias 
Kantianas; e o pensamento de Hegel tem categorias Hegelianas. Da mesma forma, o 
Pensamento de Unificação deve ter categorias do Pensamento de Unificação, demonstrando 
as características do Pensamento de Unificação. Estas são as dez formas básicas 
constituindo suas categorias primárias. 
 
Leis Básicas do Pensamento 
 
Na lógica formal, as leis básicas de pensamento são: a lei de identidade, a lei da 
contradição, a lei do meio excluído, e a lei da razão suficiente. A partir da perspectiva do 
Pensamento de Unificação, há uma lei ainda mais básica, ou seja, a lei da ação dar e 
receber. Esta lei não é somente a lei da lógica, mas ela também se aplica a todas as áreas 
incluindo política, economia, sociedade, ciência, história, arte, religião, educação, ética, 
moralidade, discurso, lei, esportes, negócios e ciências naturais (física, química, fisiologia, 
astronomia, e assim por diante). 
 
Esta lei se aplica a todo o mundo criado; ou seja, todo o mundo físico (universo) e todo o 
mundo espiritual. Com certeza, ela também se aplica à epistemologia, a qual está 
intimamente relacionada com lógica. A razão pela qual a lei dar e receber está em 
funcionamento de forma tão onipresente é que ela é a lei de criação de Deus, a qual deriva 
da ação dar e receber entre o Sungsang Original e Hyungsang Original de Deus. Deus criou 
todas as coisas à semelhança de Seus atributos; portanto, ação dar e receber em Deus se 
torna a lei do mundo criado.  
 
A lei da ação dar e receber é a lei mais fundamental, governando todas as outras leis. Em 
outras palavras, a lei básica das leis físicas, leis químicas, leis astronômicas, e etc., é a lei 
da ação dar e receber. As leis e formas de sistemas da lógica tradicional, incluindo a lógica 
formal, também estão baseadas, de forma definitiva, na lei da ação dar e receber. Assim, a 
lei da ação dar e receber é a lei básica do pensamento. A fim de demonstrar isto, faremos 
algumas comparações entre um silogismo e a lei da ação dar e receber. 
 
Silogismo e a Lei da Ação Dar e Receber 
 
Um silogismo é uma inferência na lógica formal. A fim de demonstrar que a lei da ação dar 
e receber é a base das formas e leis da lógica formal, vamos considerar, por exemplo, o 
seguinte silogismo: 
 

O homem é mortal. 
Sócrates é um homem. 
Portanto, Sócrates é mortal. 
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A conclusão é obtida como resultado da ação dar e receber entre a premissa maior e a 
premissa menor, centrando no propósito; ou seja, a conclusão é alcançada através da 
comparação das duas proposições: “Homem é mortal” e “Sócrates é um homem” (ver fig. 
10.14). Além disso, a própria proposição é estabelecida através da comparação de dois 
conceitos (sujeito e predicado) como demonstrado na figura 10.15. A mesma coisa pode ser 
dita do seguinte exemplo: 
 

(a) Um metro é 3,28 pés. 
(b) A largura desta mesa é 2 metros. 
(c) Portanto, a largura desta mesa é 6,56 pés. 

 

 
 
 

Fig. 10.14. Ação Dar e receber Tipo-Contraste entre Proposição e Proposição 
 
 

 
 
 

Fig. 10.15. Ação Dar e Receber Tipo-Contraste entre Sujeito e Objeto 
 
Neste caso, a conclusão é obtida através de uma comparação das proposições (a) e (b). 
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A Lei de Identidade e a Lei da Ação Dar e Receber 
 
A mesma coisa pode ser dita da lei da identidade. Considere, por exemplo, a proposição, 
“Esta flor é uma rosa.” Este é um julgamento no qual “esta flor” e “uma rosa” são 
comparadas na mente e conclui-se que elas são as mesmas. Comparação é um contraste tipo 
ação dar e receber. Assim, a lei de identidade é baseada na lei da ação dar e receber. A 
mesma coisa pode ser dita da lei da contradição. Desta forma, as formas e leis da lógica 
formal estão todas baseadas na lei da ação dar e receber. 
 
Pensamento e Liberdade 
 
A lógica enfatiza as formas e leis do pensamento. Então pode-se pensar, “Estamos restritos 
por leis e formas em nosso pensamento?” ou “Eu gostaria de pensar livremente sem 
qualquer restrição.”  
 
Entretanto, de fato formas e leis no pensamento nos dão liberdade na forma de pensar. 
Pensamento sem leis e formas não funciona. É a mesma coisa como um trem incapaz de se 
mover sem os trilhos. Somente quando ambos, nossa mente e nosso corpo estão de acordo 
com leis, eles podem funcionar normalmente. 
 
Todas as funções fisiológicas do nosso corpo funcionam de acordo com a lei natural: 
respiração, digestão, circulação sanguínea, e transmissão de informações nos nervos estão 
todas sob determinadas leis fisiológicas. Se as funções fisiológicas se desviam das leis 
naturais, nosso corpo ficará doente imediatamente. A mesma coisa pode ser dita sobre 
nosso pensamento. Considere, por exemplo, a lei da identidade, “A é A.” Se não utilizamos 
o termo lógico “é,” não podemos entender o significado: Se uma pessoa diz “Esta flor, uma 
rosa” ao invés de “Esta flor é uma rosa,” não fica muito claro o que isto quer dizer. 
 
A mesma coisa pode ser dita referente à forma. Considere, por exemplo, um julgamento 
universal afirmativo (Todo S é P): “Todo ser humano é um animal.” Se tomamos a forma 
que diz “todo S é P,” e apenas dizemos “ser humano, animal,” nossos ouvintes não 
entenderão o que queremos dizer, e com o passar do tempo, esqueceremos o significado do 
que dissemos. 
 
Desta forma, o pensamento necessariamente segue determinadas formas e leis. Não pode 
haver pensamento que esteja completamente “livre” sem restrições de alguma lei ou forma. 
Liberdade de pensamento é a liberdade de escolha de qualquer um entre os vários 
conceitos. Assim, enquanto segue leis e formas, o pensamento tem a “liberdade de 
escolha.” 
 
Quando as pessoas pensam sobre amor, por exemplo, elas têm o propósito comum ou 
direção comum da realização do amor. Entretanto, em seu pensamento específico, 
propósitos e direções são diferentes de pessoa para pessoa. Isto é porque cada pessoa tem a 
liberdade de escolha; portanto, ele ou ela determina livremente seu propósito ou direção 
específica. Então, como o pensamento é feito livremente? Liberdade no pensamento é a 
percepção espiritual para livremente sintetizar ou associar ideias e conceitos dentro do 
Hyungsang interno. Esta é a liberdade de planejar, que está baseada na liberdade da razão. 
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III. Uma Avaliação dos Sistemas Tradicionais de Lógica a partir da 
Perspectiva do Pensamento de Unificação 
 
Lógica Formal 
 
No que diz respeito à própria lógica formal, a lógica da Unificação não encontra nada para 
criticar, e assim a lógica da Unificação está de acordo com as leis e formas do pensamento 
tratadas na lógica formal tal como elas são. Não obstante, o pensamento humano não tem 
somente o aspecto de forma, mas também o aspecto de conteúdo. Além disso, o 
pensamento tem propósito, direção e relações com outras áreas. Portanto, pensamento não é 
feito apenas para o benefício do próprio pensamento, mas ao invés para o benefício da 
cognição e da prática (domínio), e para o benefício da realização do propósito de criação. 
Isto é, as leis de pensamento são meramente condições onde o pensamento pode ocorrer. 
 
Lógica de Hegel 
 
A lógica de Hegel tentou interpretar filosoficamente a forma como Deus criou o universo. 
Hegel entendia Deus como Logos, ou Ideia, e considerava Ideia como sendo o ponto de 
início da criação do universo. Hegel primeiramente explicou o desenvolvimento de Ser, 
Nada e Tornar-se no mundo da Ideia. Sendo que Ser como é não contém nenhum 
desenvolvimento, ele pensou sobre o Nada como algo que é oposto ao Ser. Então, de 
acordo com ele, com a unidade da oposição entre Ser e Nada, Tornar-se passa a existir. 
Entretanto, há um problema nesta visão. Para Hegel, Nada é originalmente e de forma 
simples uma interpretação do Ser, e Ser e Nada não estão separados. 229 Entretanto, Hegel 
separou Ser e Nada, e explicou isto como se Ser e Nada fossem opostos um ao outro. 
 
Outro problema é que ele defendia que Ideia se desenvolve por si mesma. A partir da 
perspectiva do Pensamento de Unificação, ideia pertence ao Hyungsang Interno na 
estrutura da Imagem Original, e se desenvolve como segue: Quando as funções de 
intelecto, emoção e vontade ― particularmente razão dentro da função de intelecto ― 
agem sobre a ideia centrando no propósito, o Logos (concepção ou plano) é formado, o 
qual se torna uma nova ideia. Deste modo, Logos, ou Ideia, é algo formado dentro da mente 
de Deus, e nunca pode haver o caso que Ideia se desenvolve por si mesma. Criticando o 
“auto desenvolvimento da Ideia” advogada por Hegel, Max von Rumelin, da Universidade 
de Tubingen, disse: 
 

A quantidade de esforço que temos feito para entender o significado que o chamado 
método especulativo de Hegel tinha para seu fundador, Hegel, é além da descrição. 
Toda pessoa pensando, balançaria sua cabeça para outras pessoas e perguntaria, 
“Vocês entendem? Sem você fazer nada, a Ideia se moverá por si mesma dentro de 
sua mente?” Fomos informados que aqueles que respondem sim são pessoas com um 
cérebro especulativo. Nós, que somos diferentes dessas pessoas, simplesmente nos 
colocamos no estágio de pensamento na categoria de entendimento limitado...  

                                                 
229 Hegel afirmou o seguinte: “mas toda caracterização adicional e mais concreta faz o Ser perder essa integridade e 
simplicidade que tem no início. Apenas, e em virtude de, esta mera generalidade é Nada, algo inexpressível, a partir do 
qual a distinção do Nada é uma mera intenção ou significado. Tudo que é desejado é perceber que estes inícios não são 
nada mais do que estas abstrações vazias, tão vazias quanto os outros.” Hegel’s Logic, 127. 
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Em nossas mentes, a razão que falhamos completamente em entender esse método era 
a apatia de nossos próprios talentos; não tivemos coragem suficiente para considerar 
que a razão era a própria ausência de clareza e os defeitos do próprio método. 230 

 
Além disso, Hegel defendia que a natureza devia ser a auto alienação, ou a forma de 
alteridade da Ideia. Como foi indicado na Teoria da Imagem Original, esta visão considera 
a natureza como a expressão de Deus, e é uma visão que pode levar ao panteísmo, não 
fazendo qualquer distinção entre natureza e Deus. Assim, ela tem o potencial para 
facilmente se transformar em materialismo. 
 
Na dialética de Hegel, a natureza era meramente uma etapa intermediária no processo que 
leva ao aparecimento da humanidade. A natureza é como o andaime de um edifício em 
construção. Uma vez que o edifício é concluído, o andaime, que foi utilizado como um 
meio de construir o edifício, é tirado. Da mesma forma, uma vez que a humanidade veio a 
existir, a natureza em si mesma se tornou sem sentido a partir do ponto de vista filosófico. 
 
Ele também disse que o ser humano é manipulado pela razão no desenvolvimento da 
história. Consequentemente, o ser humano de fato é um ser que é manipulado como uma 
marionete pelo Espírito Absoluto. Entretanto, a partir da perspectiva do Pensamento de 
Unificação, Deus não está se movendo unilateralmente na história. A história é feita através 
da combinação da porção de responsabilidade do ser humano e da porção de 
responsabilidade de Deus. 
 
Além disso, a dialética de Hegel tem uma natureza cíclica de retorno e conclusão. De 
acordo com Hegel, a Prússia estava destinada a se tornar o estado racional que surgiu no 
final da história. Entretanto, de fato a Prússia desapareceu da história sem se tornar o estado 
racional. Portanto, conclui-se que a filosofia de Hegel chegou a um fim com o fim da 
Prússia. Problemas como estes são abundantes na filosofia de Hegel. Devemos dizer que a 
causa destes erros pode ser encontrada em sua lógica. Vamos examinar este ponto. 
 
Hegel compreendia o desenvolvimento da Ideia como o desenvolvimento dialético de tese, 
antítese e síntese. A Ideia se aliena e se torna natureza; e mais tarde, se tornando espírito 
através da humanidade, ela se recupera. De acordo com Hans Leisegang, esta forma de 
pensamento é única à Hegel, e está baseada em seu estudo da Bíblia. Especificamente, a 
filosofia de oposição de Hegel, a qual é transcendida por uma síntese superior, é dita ser 
baseada no tema de determinadas passagens do Evangelho de acordo com João, tal como 
“se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto.” 
(João 12:24), e “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá” (João 11:25). 231 A partir desta posição, Hegel concebeu Deus como Logos, ou 
Ideia, e defendia que Deus se manifesta no mundo externo tal como a vida de uma semente 
semeada na terra se manifesta no exterior. Aqui repousa a causa fundamental dos erros de 
Hegel. 
 

                                                 
230 Kazuto Matsumura, Hegel’s Logic (em japonês) (Tokyo: Keiso Shobo, 1959), 40. 
231 Johannes Hirschberger, History of Philosophy III: The Modern Period (edição japonesa) (Tokyo: Risosha, 1976), 509-
10. 
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A partir do ponto de vista do Pensamento de Unificação, Deus é um Deus de Coração 
(amor), e tendo estabelecido o propósito de criação motivado pelo Coração ― um impulso 
emocional de sentir alegria amando um objeto ― Ele criou o universo com o Logos. Logos 
era o plano para a criação na mente de Deus, e não era o próprio Deus. Entretanto, na 
dialética idealista de Hegel, o Coração de Deus (amor) ou Seu propósito de criação não são 
mencionados. Para Hegel, Deus não é explicado como Deus Criador, mas ao invés como 
um tipo de vida que germina e cresce. 
 
Neste ponto, vamos comparar a lógica de Hegel e a lógica do Pensamento de Unificação. 
Há semelhanças entre elas, embora os significados sejam diferentes. O que Hegel chama de 
Logos corresponde, no Pensamento de Unificação, à concepção de Deus, ou o plano para a 
criação. O processo de Hegel descrito como a dialética do Logos corresponde no 
Pensamento de Unificação, com a ação dar e receber na Imagem Original. A tese, antítese e 
síntese de Hegel corresponde à Ação Origem, Divisão e União no Pensamento de 
Unificação. A dialética de Hegel, a qual tem uma natureza de retorno e conclusão, pode ser 
entendida, de acordo com o Pensamento de Unificação, como o movimento de 
desenvolvimento em espiral na natureza através da ação dar e receber centrada no propósito 
de criação, e na história, como a história de recriação e restauração. Hegel tentou encontrar 
a Ideia através da natureza, mas o Pensamento de Unificação defende que pode-se perceber 
a Imagem Original (Imagem Divina e Caráter Divino) através de todas as coisas 
simbolicamente. Portanto, o problema da natureza panteísta de Hegel pode ser resolvido 
pela Teoria da Pan-Imagem Divina do Pensamento de Unificação, a visão que a Imagem 
Divina está manifestada em todos os seres criados. 
 
Lógica Dialética 
 
Como mencionado antes, Stalin publicou um artigo intitulado “Marxism and the Problems 
of Linguistics,” a fim de resolver a controvérsia que surge na sociedade acadêmica da 
União Soviética. Ele concluiu que linguística não pertence à superestrutura e, portanto, não 
tem natureza de classe. Como resultado, a lei de identidade e a lei da contradição na lógica 
formal passaram a ser reconhecidas. 
 
Entretanto, no âmbito do Marxismo, a lei de identidade e a lei da contradição são 
consideradas somente como leis de pensamento e não são leis de desenvolvimento do 
mundo objetivo. Assim, mesmo se eles aceitam a lei de identidade e a lei da contradição no 
pensamento, eles reivindicam que o mundo objetivo segue a lei dialética da contradição (a 
lei da unidade e luta de opostos). Entretanto, isto não está de acordo com o princípio básico 
da dialética materialista que pensamento é um reflexo do mundo objetivo. Tal dificuldade, 
ou uma aporia, ocorreu. 232 

                                                 
232 De acordo com Akira Seto, as seguintes dificuldades surgem como resultado do debate sobre Lógica nos anos 
cinquenta:  

(i) Dificuldade na Teoria de Reflexo da Lógica: Foi afirmado que a lei de identidade e a lei da contradição são por um 
lado relativas, quando são reflexos da imutabilidade relativa da realidade objetiva, enquanto por outro lado elas são 
absolutas como as regras de operação do pensamento, ou as formas de pensamento. Entretanto, a refutação foi feita no 
fato que se a lei de identidade e a lei da contradição são meramente reflexos relativos da realidade, então elas 
naturalmente têm somente validade relativa. 
(ii) Dificuldade na Teoria da Operação da Lógica: A lógica formal é a lógica de operação no sentido que não está 
preocupada com a veracidade do pensamento, mas com a validade do pensamento. Portanto, foi afirmado que a lei de 
identidade e a lei da contradição não são reflexos da realidade, mas elas são puramente as leis e normas do 
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Desta forma, depois da publicação do artigo de Stalin, a lei do mundo objetivo (a lei 
dialética da contradição) e a lei do pensamento (a lei de identidade) se tornaram separadas. 
Em contraste, é a afirmação do Pensamento de Unificação que mutabilidade (natureza 
desenvolvedora) e imutabilidade estão unidas no mundo objetivo como também no 
pensamento. 
 
Pensamento (ou cognição) no estágio de entendimento tem principalmente a natureza 
mantenedora de identidade, porque cognição é concluída pela colação do senso de conteúdo 
vindo do mundo externo com os protótipos a partir do ser. Entretanto, o pensamento se 
torna desenvolvedor no estágio racional. Além disso, o pensamento se desenvolve passo a 
passo; portanto, o pensamento tem um aspecto de conclusão (isto é, um aspecto mantenedor 
de identidade) em cada um destes passos. Deste modo, a lei de identidade e a lei de 
contradição são naturalmente reconhecidas no Pensamento de Unificação. 
 
Mais precisamente, o que significa que a dialética materialista chegou a reconhecer a lógica 
formal, ou seja, que as leis de identidade e da contradição foram reconhecidas pela dialética 
materialista? Originalmente, a afirmação básica pela dialética materialista era que as coisas 
deviam ser entendidas como continuamente mudando e se desenvolvendo. Entretanto, o 
fato que a dialética materialista reconheceu as leis de identidade e da contradição significa 
que ela veio a afirmar a natureza imutável das coisas, mesmo que somente com relação ao 
pensamento.  
 
Isso trouxe uma mudança na natureza essencial da dialética materialista. Isto é o mesmo 
que uma revisão, ou mesmo um colapso, da dialética materialista. Ao mesmo tempo, ela 
demonstra que a afirmação do Pensamento de Unificação, que vê as coisas como a unidade 
de manutenção de identidade e desenvolvimento, é a correta. 
 
Lógica Simbólica 
 
É importante buscar exatidão ou rigor no pensamento, e, a partir dessa perspectiva, não há 
nenhuma razão pela qual devemos nos opor à lógica simbólica. Entretanto, ninguém pode 
compreender completamente o pensamento humano somente pelo mero rigor matemático. 
 
Na Imagem Original, Logos é formado através da ação dar e receber entre o Sungsang 
Interno e o Hyungsang Interno. Sendo que leis e princípios matemáticos existem no 
Hyungsang Interno, conclui-se que leis e princípios matemáticos estão contidos no Logos; 
portanto, todas as coisas criadas através do Logos manifestam leis e princípios 
matemáticos. Esse é o motivo pelo qual cientistas são capazes de estudar a natureza de 
forma matemática. 
                                                                                                                                                     

pensamento. Entretanto, reconhecer leis de pensamento independentes sem qualquer relacionamento com existência 
implicaria perder a base materialista, caindo no pensamento Kantiano a priori. Contemporary Epistemology and 
Dialectic (em japonês) (Tokyo: Sekibunsha, 1976), 234- 237. 
A dificuldade apontada em meu livro se refere à parte (ii) acima. Como um método de resolver as duas dificuldades 
acima, Seto sugere que deveríamos reconhecer que as duas contradições na lei da contradição, ou seja, a contradição 
dialética e a contradição na lógica formal são originalmente diferentes em natureza. Entretanto, considerar as duas 
contradições como essencialmente diferentes seria perder o fundamento materialista. Afinal, os problemas não são 
resolvidos, como o próprio Seto indicou: “Isto não resolve todos os problemas…. Uma questão é levantada quanto à 
razão pela qual a situação surgida que as duas contradições essencialmente diferentes são expressas na lei da 
contradição ao mesmo tempo” (Ibid., 250). 
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O pensamento humano tem o Logos de Deus como seu padrão. Portanto, o pensamento 
humano naturalmente envolve princípios matemáticos também. Em outras palavras, é 
desejável que o pensamento seja feito com precisão matemática. Aqui podemos reconhecer 
o significado da lógica simbólica se engajando no estudo matemático do pensamento. 
Entretanto, devemos manter em mente que na ação dar e receber entre o Sungsang Interno e 
Hyungsang Interno, Coração é o centro. Isto significa que na formação do Logos (Palavra), 
o Coração se coloca em uma posição mais elevada do que razão e princípios matemáticos. 
Portanto, originalmente, um ser humano não é meramente um ser de logos (i.e., um ser 
racional ou cumpridor de leis), mas é mais essencialmente um ser com emoção (i.e., um ser 
com coração, ou um ser emocional). Assim, mesmo se o pensamento não tem rigor 
matemático, se amor ou emoção está contido no pensamento, o significado do falante ainda 
pode ser transmitido de forma bem suficiente para os outros. 
 
Por exemplo, quando alguém vê um incêndio e grita, “Fogo!”, não se pode saber se ele quis 
dizer, “isto é um incêndio” ou “há um fogo aceso.” Entretanto, em uma emergência, se há 
bastante emoção ao chamar por ajuda no enunciado, mesmo se não há exatidão gramatical 
nas palavras, as pessoas entenderão imediatamente o significado do enunciado. 
 
O ser humano é originalmente a união de logos e emoção. Portanto, seguindo somente o 
logos, um ser humano expressa somente metade de seu verdadeiro valor. Sendo somente 
racional, um ser humano não é plenamente humano; apenas juntamente com seu aspecto 
emocional, um ser humano pode ser verdadeiramente humano. Portanto, às vezes as 
palavras que tenham menos precisão podem ser mais humanas. Isto é, há um aspecto no 
pensamento humano que exige rigor, mas um ser humano nem sempre tem que expressar 
tudo de forma precisa e lógica. Se examinamos as palavras de Jesus, podemos encontrar 
muitos aspectos ilógicos. E contudo, porque suas palavras são grandes? É porque o amor de 
Deus está contido nelas. Assim, mesmo se nossas palavras possam não seguir de forma 
exata a lógica correta, ainda podemos transmitir plenamente o que queremos dizer aos 
outros se o elemento emocional está adequadamente incluído. 
 
Lógica Transcendental 
 
Kant afirmou que conhecimento é adquirido pelo pensamento sobre um objeto (senso de 
conteúdo) através das formas de pensamento a priori. Entretanto, a partir da perspectiva do 
Pensamento de Unificação, o objeto não tem somente conteúdo (senso de conteúdo) mas 
também forma (formas de existência), e o sujeito de cognição também não tem somente 
forma (formas de pensamento) mas também conteúdo (imagem de conteúdo). A veracidade 
do pensamento não pode ser garantida somente pelo que Kant chamava de formas e senso 
de conteúdo a priori. Em contraposição a isso, no Pensamento de Unificação, o 
relacionamento necessário entre seres humanos e todas as coisas conduz para a 
correspondência entre as leis e formas de pensamento, e as leis e as formas do mundo 
externo, e assim a veracidade do pensamento sobre o objeto pode estar garantida. 
 
Finalmente, um diagrama apresentando uma visão comparativa da lógica da Unificação, 
lógica formal, lógica dialética e lógica transcendental é apresentado abaixo (ver tabela 
10.1). 
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QUADRO 10. 1 Uma Comparação entre a Lógica da Unificação e os Sistemas Tradicionais 
de Lógica 
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11 
 

Metodologia 
 

Metodologia é o estudo sobre como se pode alcançar a verdade objetiva. De fato, a palavra 
método é derivada das palavras gregas meta (objetivo) e hodos (o caminho). Assim, 
“método” implica que a fim de alcançar algum propósito, uma pessoa deve seguir um 
determinado caminho. Desde a época da Grécia antiga até hoje, muitos filósofos 
desenvolveram suas próprias metodologias exclusivas para encontrar a verdade. Aqui 
vamos primeiramente tomar algumas metodologias tradicionais representativas, e então 
apresentar a metodologia do Pensamento de Unificação, que é a metodologia da 
Unificação. Finalmente, examinaremos algumas das metodologias tradicionais a partir do 
ponto de vista do Pensamento de Unificação. O que iremos acrescentar aqui é que não é 
intenção introduzir as metodologias tradicionais em todos os seus detalhes acadêmicos. 
Somente apresentaremos determinados pontos principais dessas metodologias a fim de 
esclarecer que a metodologia da Unificação pode resolver seus problemas. 
 
I. Revisão Histórica 
 
Dialética de Heráclito―Um Método Dinâmico 
 
Heráclito (535-475 a.C.), chamado o fundador da dialética por Hegel, considerava a matéria 
fundamental do universo como sendo fogo, e considerava o fogo como constantemente 
mudando. Afirmando que “tudo está em um estado de fluxo,” ele defendia que nada é 
eterno; ao invés, tudo está em um estado de geração e movimento. Além disso, afirmando 
que “guerra é o pai de rei de todos,” ele considerava que tudo estava gerando e se movendo 
através do conflito de opostos. Dessa forma, Heráclito compreendia todas as coisas nos 
aspectos de geração, mudança e fluxo; assim, este método foi chamado de dialética por 
Hegel. Não obstante, ele defendia que há algo imutável na geração e mudança, ou seja, o 
que é chamado Logos. Além disso, ele defendia que em todas as coisas, harmonia surge 
através de conflito. A metodologia de Heráclito trata com a forma como é a natureza, e com 
seu desenvolvimento. Sua dialética, a qual busca captar o aspecto dinâmico das coisas desta 
forma, podia ser chamada de um método dinâmico. 
 
Dialética de Zenão―Um Método Estático 
 
Ao contrário de Heráclito, que afirmava que tudo está em um estado de fluxo, Parmênides 
(510 a.C.) da escola eleática defendia que não há geração e nem destruição; nem 
movimento ou mudança. Herdando a ideia de Parmênides, Zenão de Eleia (490-430 a.C.) 
negou o movimento, e tentou provar que há somente seres imóveis. 
 
Zenão citou quatro provas para sua visão que corpos materiais, embora pareçam estar se 
movendo, estão de fato, não se movendo. Uma de suas provas é que Aquiles não pode 
jamais superar uma tartaruga.  
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Aquiles foi um guerreiro que se distinguiu durante a Guerra de Tróia. Apesar de um 
corredor muito rápido, mesmo assim ele não podia superar uma tartaruga, Zenão 
sustentava. Suponha que a tartaruga começa primeiro; depois que a tartaruga tenha 
avançado para determinado ponto, Aquiles começa a correr. Quando Aquiles chega no local 
onde a tartaruga estava quando ele começou, a tartaruga já avançou em frente em 
determinada distância. Quando Aquiles chega nesse próximo lugar, a tartaruga já avançou 
novamente para determinada distância. Consequentemente, a tartaruga está sempre à frente 
de Aquiles. 
 
Outra prova oferecida por Zenão era que uma flecha em voo está sempre em repouso. 
Suponha que uma flecha está voando a partir do ponto A em direção ao ponto C. Entre A e 
C, a flecha passa pelos pontos B1, B2, B3,…. Passar através destes pontos significa parar 
em cada ponto por um momento. Sendo que a distância entre A e C é uma continuidade de 
incontável número de pontos, a flecha está continuamente em repouso. Portanto, a flecha 
está sempre em repouso. 
 
O método de Zenão é a arte da disputa através de pergunta e resposta, onde se refuta seu 
oponente pela exposição de contradições em seu argumento, enquanto examina suas 
afirmações. Aristóteles o chamou de o fundador da dialética. A dialética de Zenão, a qual 
negava o movimento e provava que há somente seres imóveis, podia ser chamada de 
dialética estática. 
 
Dialética de Sócrates―Um Método de Diálogo 
 
Na segunda metade do século V a.C., a política democrática foi desenvolvida em Atenas. 
Durante aquele tempo, os jovens faziam um esforço para aprender a arte da persuasão a fim 
de ter sucesso na política. Portanto, apareceu profissionais que se especializaram em 
ensinar aos jovens a arte da persuasão. Eles eram chamados sofistas. 
 
A antiga filosofia grega tratava com a natureza como seu objeto de estudo; mas os sofistas 
se afastaram da filosofia da natureza para discutir problemas humanos e sociais. Entretanto, 
eles compreenderam que, enquanto a natureza tem objetividade e necessidade, questões 
humanas são relativas; como resultado, o relativismo, que reivindicava que o entendimento 
dos assuntos humanos é diferente de acordo com a visão subjetiva, e o ceticismo, que 
desistiu do esforço em encontrar soluções para problemas humanos, obtiveram influência. 
Os sofistas, que andavam ao redor da polis, podiam testemunhar o fato que o padrão de 
julgamento difere de lugar para lugar, e assim eles passaram a afirmar que nenhuma 
verdade existe com relação aos seres humanos. Como resultado, a arte da persuasão que 
eles ensinavam dava importância somente ao método de refutar os oponentes, e passaram a 
utilizar sofismas para esse propósito. 
 
Sócrates (470-399 a.C.) lamentou o fato que os sofistas estavam confundindo as pessoas 
dessa forma, e afirmou que o que é importante é a virtude com a qual deve-se viver, ao 
invés de qualquer conhecimento técnico projetado para o sucesso político. Para ele, 
somente o verdadeiro conhecimento pode demonstrar o que é realmente a virtude. Ele 
defendia que a fim de alcançar a verdade, o que é necessário, primeiro de tudo, é aceitar a 
própria ignorância, e afirmou, “Conhece a ti mesmo.” Além disso, ele afirmou que, com um 
coração humilde, pode-se alcançar a verdade através do diálogo com outra pessoa. 
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Então, começando a partir do particular, podemos ser levados à conclusões universais. 
Alcançar a verdade é evocar, através de fazer perguntas, a verdade latente na mente de uma 
pessoa e, desta forma, obter a verdade já inerente na mente da pessoa. Sócrates denominou 
este processo de obstetrícia. Seu método de buscar a verdade é chamado de dialética, e 
ocorre através de discussão. 
 
Dialética de Platão―Um Método de Divisão 
 
Platão (427-347 a.C.), um discípulo de Sócrates, tentou explicar como o verdadeiro 
conhecimento, referente à virtude citada por Sócrates, vem a ser obtido. Platão mantinha a 
existência de um ser não-material, que é a essência de uma coisa, e ele o chamava de Ideia, 
ou forma (eidos). Entre dezenas de Ideias, ele considerava a Ideia do Bem como suprema, e 
afirmava que somente quando as pessoas podem intuir a Ideia do Bem, elas podem 
conduzir a vida suprema. De acordo com Platão, o que realmente existe é Ideia, e o mundo 
fenomenal não é nada mais do que uma cópia do mundo de Ideias. Deste modo, um 
conhecimento das Ideias é realmente verdadeiro conhecimento. Ele também chamava seu 
método, a cognição de Ideias, de dialética. 
 
A dialética de Platão buscava determinar os relacionamentos entre Ideias e explicar a 
estrutura das Ideias, a qual colocava a Ideia do Bem no ápice. Na cognição de ideias, há 
duas direções: A primeira avança a partir do superior para o inferior através da divisão dos 
conceitos genéricos em conceitos específicos; o segundo avança a partir do inferior para o 
superior através da sintetização dos conceitos de coisas individuais, objetivando o conceito 
supremo. Entre os dois métodos, a direção da síntese corresponde à dialética de Sócrates; a 
direção da divisão é mais tipicamente de Platão. Assim, quando nos referimos à dialética de 
Platão, geralmente queremos dizer o método de divisão. 
 
Em contraste com Sócrates, que defendia que conhecimento pode ser obtido através de um 
diálogo entre pessoas, Platão propôs sua dialética como um método de classificar conceitos, 
ou um método de auto questionamento e auto resposta, ou seja, um método de questionar e 
responder ocorrendo na própria mente. 
 
Método Dedutivo de Aristóteles 
 
O estudo de como o conhecimento pode ser obtido foi sistematizado por Aristóteles (384-
322 a.C.) como a ciência do conhecimento, isto é, lógica. Lógica, que foi compilada em seu 
Organon, era considerada como um instrumento para alcançar a verdade através do 
pensamento adequado, como uma ciência preliminar para as outras várias ciências. 
 
De acordo com Aristóteles, verdadeiro conhecimento deve ser obtido através de prova 
lógica. Ele reconheceu também o método indutivo, no qual segue-se do particular para o 
universal; mas Aristóteles o considerava menos do que perfeito. Ele pensava que o método 
dedutivo, no qual os particulares são deduzidos a partir do universal, forneceria 
conhecimento mais seguro.  
 
A ferramenta fundamental deste método é o silogismo, um exemplo representativo disto 
está a seguir: 
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Todos os homens são mortais. (Premissa Maior) 
Sócrates é um homem. (Premissa Menor) 
Portanto, Sócrates é mortal. (Conclusão) 

 
Na Idade Média, grande importância foi atribuída à lógica de Aristóteles como um 
instrumento para provar as proposições de teologia e filosofia de forma dedutiva. O 
silogismo aristotélico tem sido reconhecido por dois mil anos, quase não sofrendo qualquer 
mudança. 
 
Método Indutivo de Bacon 
 
Por toda a Idade Média Deus foi considerado como ser transcendental, mas durante a 
Renascença, a percepção do caráter transcendental de Deus foi gradualmente perdida entre 
os filósofos. Além disso, surgiu uma filosofia panteísta da natureza, a qual considerava 
Deus como inerente na natureza. No tempo quando a Idade Média chegou ao fim e a Idade 
Moderna começou, um filósofo propôs uma nova metodologia com a qual estudar a 
natureza. Seu nome era Francis Bacon (1561-1626). 
 
De acordo com Bacon, os estudos anteriores, baseados na metafísica, eram “estéreis como 
uma virgem consagrada a Deus, não produzindo nada,” principalmente porque empregavam 
o método de Aristóteles. A lógica de Aristóteles era um método para o benefício da prova 
lógica. Com essa lógica, era possível persuadir os outros. Entretanto, com ela não era 
possível obter verdades a partir da natureza. Assim, Bacon advogou o método indutivo 
como a lógica para encontrar novas verdades. Ele denominou seu próprio discurso sobre 
lógica como Novo Organon, em contraste ao Organon de Aristóteles. 
 
Afirmando que os estudos tradicionais, os quais eram baseados na lógica de Aristóteles, 
tinham sido nada além de argumentos lógicos de palavras inúteis, Bacon defendia que a fim 
de obter conhecimento seguro, devemos primeiramente eliminar aqueles preconceitos a que 
estamos sujeitos, e então explorar diretamente a natureza. Ele chamou esses preconceitos de 
quatro Ídolos (ver “Epistemologia”). Depois de eliminar esses Ídolos, seremos capazes de 
observar a natureza com uma mente clara e fazer observações e experimentos. Dessa forma, 
podemos encontrar essências universais existentes no fenômeno individual. Métodos 
indutivos antes de Bacon tinham buscado derivar leis gerais a partir de um pequeno número 
de observações e experimentos. Entretanto, Bacon tentou apresentar um verdadeiro método 
indutivo a fim de obter conhecimento seguro coletando tanto casos quanto possível, mesmo 
atribuindo importância para exemplos negativos. 
 
Dúvida Metódica de Descartes 
 
Devido às notáveis realizações feitas nas ciências naturais desde o período da Renascença, 
a filosofia do século XVII considerava a visão mecanicista da natureza como verdade 
absoluta, e tentou não contradizê-la. O racionalismo tentou fornecer um fundamento para a 
visão mecanicista da natureza a partir de um ponto de vista fundamental. Seu representante 
foi René Descartes (1596-1650). Descartes considerava o método matemático como sendo 
o único método verdadeiro; assim, como na matemática, ele primeiro procurou por uma 
verdade intuitiva que fosse óbvia para todos, e então baseado nisso, ele buscou desenvolver 
uma nova determinada verdade de forma dedutiva. 
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Assim, surge a questão sobre como poderia se buscar uma verdade intuitiva que pudesse se 
tornar o ponto de início da filosofia. O método de Descartes era duvidar tanto quanto 
pudesse a fim de buscar uma verdade absolutamente confiável, a qual pudesse então se 
tornar o princípio para todo conhecimento. Embora duvidasse de tudo, ele percebeu o fato 
que ele, que duvidava, existia e não podia ser duvidado. Ele expressou isto em sua famosa 
proposição, “Penso, logo existo” (cogito ergo sum). A seguir, ele perguntou por que essa 
proposição estava determinada sem qualquer prova, e respondeu que era porque essa 
proposição era clara e distinta. A partir desse ponto ele derivou a regra geral que “coisas 
que concebemos muito claramente e muito distintamente são todas verdadeiras.” A dúvida 
Cartesiana não é para o propósito da própria dúvida, mas para o benefício de descobrir a 
verdade. Isto é chamado de dúvida metódica. Descartes tentou obter conhecimento seguro 
seguindo o método matemático, com o qual se começa com axiomas que podem ser 
intuídos clara e distintamente, e então segue para provar várias proposições. 
 
Empirismo de Hume 
 
Contrário ao racionalismo, representado por Descartes, o empirismo, emergindo na Grã-
Bretanha, assumiu a posição de explicar os fenômenos mentais na base de leis naturais 
descobertas de forma empírica. A fim de encontrar um sistema completo de ciências, David 
Hume (1711-76) analisou os processos mentais da mente humana de forma objetiva, com 
um novo método de encontrar a verdade. Através de sua pesquisa por leis naturais 
imutáveis na mente humana, Hume tentou esclarecer o fundamento de todas as ciências, 
onde a mente humana está envolvida. 
 
Hume analisou ideias, as quais são os elementos da mente humana. De acordo com Hume, 
quando ideias simples são associadas com outras para trazer ideias complexas, há três 
princípios de associação: semelhança, contiguidade no tempo e espaço, e causa e efeito. 
Entre estes três, ele defendia que a semelhança de ideias e a contiguidade de ideias são o 
conhecimento seguro, enquanto causa e efeito é meramente uma crença subjetiva. Como 
resultado, o empirismo de Hume caiu no ceticismo, o qual afirmava que conhecimento 
objetivo não pode ser obtido até mesmo através de inferência indutiva baseada na 
experiência e observação. Ele chegou a negar todas as formas de metafísicas e até mesmo 
considerou as ciências naturais como incertas. 
 
Método Transcendental de Kant 
 
Immanuel Kant (1724-1804) começou a partir da posição do racionalismo e da ciência 
natural. Ele proclamou que Hume tinha despertado de seu “sono dogmático,” 233 pelo qual 
ele quis dizer que se sentia obrigado pela crítica de Hume da causalidade a tratar com a 
questão de como a causalidade podia ter validade objetiva. 234 Se causalidade permanece 
uma crença subjetiva, como Hume tinha afirmado, a lei de causa e efeito naturalmente 
perde sua validade objetiva, e a ciência natural, a qual está estabelecida na base da lei de 
causa e efeito, deixa de ser um sistema de verdade com validade objetiva. 

                                                 
233 Immanuel Kant, “Prolegomena,” em The Philosophy of Kant―Immanuel Kant’s Moral and Political Writings, ed. e 
trad. Carl J. Friedrich (New York: The Modern Library, 1977), 45 
234 Kant afirmou: “Isso nem mesmo ocorreu a ninguém, exceto a ele [Hume], embora todos utilizaram 
despreocupadamente estes conceitos (sem perguntar sobre o que sua validade objetiva repousava)” (Ibid., 46). 
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Assim, Kant questionou como a experiência em geral é possível, e como a verdade objetiva 
pode ser obtida. Como seu método transcendental, ele tentou resolver estes problemas. 
Kant argumentou que, se como Hume tinha dito, a cognição é totalmente dependente da 
experiência, nunca podemos alcançar a verdade objetiva. Assim Kant, que perseguiu a 
questão de como a verdade objetiva pode ser obtida, examinou a razão humana de forma 
crítica e descobriu que existem elementos a priori, ou formas, dentro do sujeito. Isso quer 
dizer, Kant afirmou que existem formas de cognição a priori, comuns a toda pessoa, 
anterior à experiência. Essas formas a priori são as formas intuitivas de tempo e espaço e 
os conceitos puros de entendimento (categorias). De acordo com Kant, cognição não é 
alcançada pela compreensão do objeto real como ele é, mas o objeto de cognição é 
sintetizado através das formas do sujeito a priori. 
 
Dialética Idealista de Hegel 
 
Enquanto o método de Kant visava descobrir como a verdade objetiva podia se tornar 
possível, o método de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) é a lógica de 
pensamento, chamada dialética, a qual é identificada com a lógica da realidade. Kant 
propôs conceitos a priori a fim de garantir a verdade objetiva. Hegel, por outro lado 
defendia que, enquanto um conceito é a priori, ele se move transcendendo-se. Isto é, a 
partir da posição de afirmar-se, o conceito vem a saber que existe uma determinação 
incompatível com ele mesmo, e então transcende estas duas determinações contraditórias a 
fim de se desenvolver para uma posição que sintetiza as duas. Hegel denominou estes três 
estágios de “em si mesmo,” “por si mesmo,” e “em e por si mesmo.” Estes três estágios 
também são chamados de afirmação, negação, e negação da negação; ou tese, antítese e 
síntese. Hegel considerava a contradição como a força motriz do autodesenvolvimento de 
um conceito. Ele disse, “Contradição é a raiz de todo movimento e vitalidade; é somente na 
medida em que algo tem uma contradição em si mesmo que ele se move, tem uma vontade 
e atividade.” 235 Desta forma, a lógica de autodesenvolvimento através da contradição é a 
raiz da dialética de Hegel. Hegel afirma que um conceito se desenvolve por si mesmo para 
se tornar uma Ideia; o conceito (Ideia) nega-se, é alienado e emerge como Natureza; então 
se desenvolve através do ser humano como Espírito. Assim, a dialética de Hegel é o 
método de desenvolvimento de um conceito, e ao mesmo tempo o método de 
desenvolvimento do mundo objetivo. 
 
Dialética Materialista de Marx 
 
Na idade moderna, o método dialético foi desenvolvido por idealistas alemães, e Hegel se 
colocou em seu ápice. Entretanto, Karl Marx (1818-83) defendia que a dialética de Hegel 
foi distorcida devido ao seu idealismo, e inverteu a dialética idealista de Hegel a partir da 
posição materialista, restabelecendo assim a dialética. De acordo com Friedrich Engels 
(1820-95), a dialética de Marx é “nada mais do que a ciência das leis gerais de movimento 
e desenvolvimento da natureza, sociedade humana e pensamento,” 236 nas quais o 
desenvolvimento da natureza e sociedade é considerado como a base sobre a qual o 
desenvolvimento do pensamento é dependente. 
 

                                                 
235 Hegel’s Science of Logic, trad. A.V. Miller (London: George Allen & Unwin Ltd., 1969), 439. 
236 Frederick Engels, Anti-Dühring (Moscow: Progress Publishers, 1969), 168-9. 
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Tanto a dialética idealista de Hegel como a dialética materialista de Marx são dialéticas de 
contradição que podem ser entendidas como processos através dos três estágios de tese, 
antítese e síntese. Contradição é o estado no qual um elemento rejeita (nega) outro, 
enquanto mantém um relacionamento mútuo ao mesmo tempo. No caso da dialética de 
Hegel, a ênfase é colocada mais na síntese (unidade), enquanto no caso da dialética de 
Marx, a ideia de luta, na qual uma parte elimina e aniquila a outra, é adicionada ao conceito 
de contradição. 
 
De acordo com Engels, as leis fundamentais da dialética materialista consistem das 
seguintes três leis: (1) a lei da transformação de quantidade em qualidade; (2) a lei da 
unidade e luta de opostos (ou a lei da interpenetração de opostos); e (3) a lei da negação da 
negação. 
 
A primeira lei afirma que mudança qualitativa ocorre somente de mudança quantitativa, e 
quando mudança quantitativa alcança determinado estágio, uma repentina mudança 
qualitativa ocorre. A segunda lei afirma que todas as coisas contêm elementos que estão em 
um relacionamento inseparável uns com os outros, contudo rejeitam uns aos outros, isto é, 
são opostos, e que todas as coisas se desenvolvem através da unidade e luta destes opostos. 
A terceira lei afirma que as coisas se desenvolvem quando o velho estágio passa para um 
novo estágio ao ser negado, e então passa para o terceiro estágio novamente sendo negado. 
Esta passagem para o terceiro estágio é dito ser o retorno para o estágio inicial, mas em 
uma dimensão mais elevada. (Isto é chamado “desenvolvimento em uma forma espiral.”) 
Quando Engels explicou estas três leis, ele se referiu à Ciência da Lógica de Hegel e 
considerou a primeira lei como sendo discutida na Doutrina do Ser, a segunda lei na 
Doutrina da Essência, e a terceira lei na Doutrina da Noção. 
 
Entre as três leis, a mais central é a segunda, ou seja, a lei da unidade e luta de opostos. É 
dito que a unidade e luta de opostos é a essência da contradição; mas na realidade, os 
Marxistas enfatizam a luta mais do que a unidade. De fato, Lenin disse, “A unidade 
(coincidência, identidade e ação igual) de opostos é condicional, temporária, transitória e 
relativa. A luta de opostos mutuamente exclusivos é absoluta, tal como desenvolvimento e 
movimento são absolutos.” 237 Ele chegou ao ponto de dizer que “desenvolvimento é a 
‘luta’ de opostos.” 238 
 
Método Fenomenológico de Husserl 
 
Edmund Husserl (1859-1938) defendeu a fenomenologia como a primeira filosofia, uma 
ciência universal que fornece uma base para todas as ciências. Fenomenologia trata com 
consciência, a qual cria teorias das ciências, e com a qual um objeto é reconhecido. Ele 
começa com a certeza absoluta de Descartes “Penso,” e enquanto exclui os dogmas 
metafísicos subjacentes às filosofias tradicionais, ele examinou a consciência como uma 
ciência rigorosa. Ele tentou esclarecer consciência pura de forma intuitiva, rejeitando todos 
os preconceitos. 
 

                                                 
237 V. I. Lenin, Collected Works, vol. 38 (Moscow: Progress Publishers, 1976), 358. 
238 Ibid. 
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Ao fazer isso, ele fez “As coisas em si mesmas!” seu lema. A palavra “coisas” aqui, não se 
refere aos fatos empíricos, mas ao invés ao fenômeno puro que se manifesta na consciência 
pura. Ele buscou descrever estes fenômenos intuitivamente, tal como eles são. De acordo 
com Husserl, primeiro devemos excluir elementos empíricos das coisas, e então 
compreendemos a essência intuitivamente, e então compreendemos a essência interna da 
consciência, e finalmente analisamos a estrutura da consciência pura a priori. 
 
Nossa visão diária referente ao mundo natural colocado diante de nós como auto evidente é 
chamada de “atitude natural.” Entretanto, nesta atitude natural há hábitos e preconceitos 
profundamente arraigados em funcionamento e, portanto, o mundo reconhecido assim não 
pode ser o mundo verdadeiro. Assim, a “atitude natural” deve mudar para uma “atitude 
fenomenológica,” Husserl afirmou. Para esse propósito, precisamos passar através dos dois 
estágios de “redução eidética” e “redução transcendental.” 
 
O termo “redução eidética,” para Husserl, se refere ao entrar a partir do mundo real para o 
mundo da essência. O que ocorre neste ponto é a intuição de essências através de “variação 
livre.” Em outras palavras, quando se muda seres individuais existentes através da 
imaginação livre, e quando algo universal e imutável, independentemente da variação, é 
intuído, e é alcançado a essência. Por exemplo, a essência da flor pode ser obtida pelo 
exame de uma rosa, uma tulipa, uma raiz, uma flor murcha, etc., e extraindo algo imutável 
de todas estas observações. 
 
O próximo passo que ocorre é aquele da “redução transcendental.” Isto é conduzido 
parando nosso julgamento sobre o fato se o mundo existe ou não. Isto não significa negar 
ou duvidar da existência do mundo externo, mas “suspender,” ou “colocar entre 
parênteses,” nosso julgamento. Este processo é chamado epochē fenomenológico. O que 
permanece depois de ser colocado entre parênteses (excluído) é “consciência pura,” ou 
“consciência transcendental.” O que aparece nesta consciência é “fenômeno puro.”  
 

 
 

Fig. 11.1 Da Atitude Natural para a Atitude Fenomenológica 
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Este tipo de atitude de buscar compreender o fenômeno puro é a atitude fenomenológica 
(ver fig. 11.1). Quando indagamos sobre a estrutura geral da consciência pura, descobrimos 
que ela consiste de noesis, o qual é o ato intencional, e noema, o qual é o conteúdo objetivo 
do ato a que se refere. O relacionamento entre eles é aquele entre “pensar” e “ser pensado.” 
Desta forma, a fenomenologia tenta descrever de forma fiel a consciência pura. 
 
Filosofia Analítica―Método de Análise Linguística 
 
Filosofia analítica forma uma das correntes principais da filosofia do mundo ocidental 
contemporâneo. Filosofia analítica é a posição que geralmente considera que a tarefa 
principal da filosofia reside na análise lógica de estruturas linguísticas. Esta posição pode 
ser dividida em duas escolas, ou seja, positivismo lógico no início do período, e a 
linguagem comum no período posterior. 
 
O positivismo lógico foi formado centrando nos filósofos do Círculo de Viena, ou seja, 
Moritz Schlick (1882-1936) e Rudolf Carnap (1891-1970). O positivismo lógico foi 
influenciado pelo “atomismo lógico,” proposto por Bertrand Russell (1872-1970) e Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951). De acordo com o atomismo lógico, o mundo é uma aglomeração 
de fatos atômicos, os quais são as unidades definitivas de lógica.  
 
O positivismo lógico afirma que somente conhecimento que seja verificado através da 
percepção empírica está correto, e que todos os estudos de fatos devem ser feitos pela 
ciência. Assim, a tarefa da filosofia é fazer uma análise lógica de linguagem de modo a 
eliminar as ambiguidades das expressões de linguagem comuns. Renunciando às 
linguagens convencionais, que objetivam estabelecer uma linguagem artificial ideal comum 
a todas as ciências. Esta é a linguagem matemática empregada pela física, ou a linguagem 
da física. Busca-se unificar as ciências através desta linguagem ideal. Os lemas do 
positivismo lógico eram anti-metafísica, a análise da linguagem e o cientificismo. 
 
Entretanto, percebeu-se que mesmo o conhecimento científico está baseado em proposições 
não verificadas, e que as afirmações do próprio positivismo lógico era uma forma de 
dogma; assim, as limitações do positivismo lógico se tornaram claras. Por isso, uma escola 
de linguagem comum, centrando em George Edward Moore (1873- 1958) e Gilbert Ryle 
(1900-1976), veio a ser estabelecida. A escola de linguagem comum também sustenta que a 
tarefa da filosofia é a análise lógica da linguagem, mas ela abandonou a ideia de formar 
uma linguagem artificial ideal e única, e considerava sua tarefa como sendo aquela de 
esclarecer o significado de conceitos e descobrindo a estrutura lógica nas linguagens 
comuns. Juntamente com isso, a perspectiva anti-metafísica na filosofia analítica foi 
facilitada consideravelmente. 
 
II. Metodologia da Unificação―Método Dar e Receber 
 
A metodologia do Pensamento de Unificação está baseada no Princípio Divino, e é 
chamada metodologia da Unificação. Isto também significa que ela unifica as metodologias 
tradicionais. A lei fundamental da metodologia da Unificação é o “método da ação dar e 
receber,” o qual é simplesmente chamado “método dar e receber.” 
 
 



 424

A. Espécies de Ação Dar e Receber 
 
A ação dar e receber se refere à interação entre sujeito e objeto, e esta ação tem um centro, 
o qual serve como o motivo para esta ação. A natureza da ação dar e receber é determinada 
pela natureza do centro. Quando a ação dar e receber é conduzida centrando no Coração, 
sujeito e objeto se tornam unidos, e o resultado da ação dar e receber é uma união. 
Entretanto, quando um propósito é estabelecido pelo Coração, e ação dar e receber ocorre 
centrando nesse propósito, um ser multiplicado, ou um novo ser, é produzido. 
 
A base de quatro posições na Imagem Original é uma noção tratando com a estrutura dos 
atributos de Deus, que é a estrutura de quatro posições consistindo de Coração (ou 
propósito) como o centro, sujeito, objeto e união (ou um ser multiplicado). Visto a partir do 
ponto de vista de tempo, Coração (ou propósito), que é o centro, existe primeiro; então, 
com isso como o ponto de início, sujeito e objeto entram em ação dar e receber; como 
resultado, uma união ou um ser multiplicado é formado. Aqui, Coração, que é o centro, se 
coloca como Origem (Chung); sujeito e objeto se colocam como Divisão (Boon), no sentido 
que eles estão separados e colocados face a face um com o outro; e união ou ser 
multiplicado, ou seja, um resultado, se coloca como União (Hap). Todo o processo desta 
ação dar e receber é chamado Ação Origem, Divisão e União (Ação Chung-Boon-Hap) (ver 
fig. 11.2). 
 

 
 

Fig. 11.2. Base de Quatro Posições e Ação Origem-Divisão-União 
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Divisão, na Ação Origem-Divisão-União não significa que a Origem é dividida em duas 
metades, mas que dois elementos são separados e colocados face a face um com o outro, 
centrando na Origem. Divisão (Boon) em Deus significa que cada um dos dois atributos de 
Deus estão relacionados um com o outro. Esses dois atributos correlativos entram em ação 
dar e receber centrando na Origem (Chung) e formam a União (Hap). Há quatro tipos de 
ação dar e receber: ações dar e receber mantenedora de identidade, desenvolvedora, interna 
e externa. Correspondentes a estas, quatro tipos de base de quatro posições são formados, 
ou seja, bases de quatro posições mantenedora de identidade, desenvolvedora, interna e 
externa. 
 
Ações Dar e Receber de Manutenção de identidade e de Desenvolvimento 
 
Em Deus, há a manutenção de identidade, aspecto imutável no qual Seu Sungsang e 
Hyungsang se engajam em ação dar e receber centrando no Coração, e Ele existe 
eternamente como o ser harmonizado, ou uma união; então, há também o aspecto de 
desenvolvimento, no qual Seu Sungsang e Hyungsang se engajam em ação dar e receber 
centrando no propósito (propósito de criação) e produzem um ser multiplicado, ou um novo 
ser, ou seja, um ser criado. A primeira forma de ação dar e receber é ação dar e receber 
mantenedora de identidade; a segunda é ação dar e receber desenvolvedora. Todos os seres 
no mundo criado também executam ações dar e receber mantenedora de identidade e 
desenvolvedora, mantendo ambos os aspectos imutáveis e mutáveis (desenvolvedores).  
 
O aparecimento do universo é considerado como sendo relativamente e genericamente 
imutável. A galáxia mantém constantemente a mesma forma de uma lente convexa 
enquanto gira ao redor do centro do universo. Dentro dela, nosso sistema solar gira ao redor 
do centro da galáxia em um ciclo de 250 milhões de anos, mas está sempre localizado na 
mesma distância do centro da galáxia. Além disso, a forma de disco do sistema solar 
também é imutável. O sistema solar tem nove planetas, cada um dos quais mantêm sua 
órbita imutável enquanto gira ao redor do sol. Cada planeta mantém suas características 
definidas. Desta forma, o universo tem aspectos imutáveis, ou de manutenção de 
identidade. 
 
Contudo, quando visto em termos do longo período de cerca de 15 bilhões de anos, também 
se descobre que o universo está se desenvolvendo e crescendo. Cientistas explicam este fato 
dizendo que o universo está se expandindo, ou evoluindo. O universo mudou a partir de um 
estado gasoso para um estado sólido, onde inúmeros corpos celestes pequenos e grandes 
foram formados; e na superfície de um dos planetas (a terra), plantas, animais, e humanos 
apareceram. Este processo do universo pode ser considerado como um tipo de processo de 
crescimento ou desenvolvimento. Desta forma, o universo tem tanto o aspecto de 
manutenção de identidade como o aspecto de desenvolvimento. 
 
Os seres vivos também se desenvolvem enquanto mantêm sua identidade. Nas plantas, 
sementes germinam, troncos crescem, folhas se desenvolvem, flores desabrocham e frutos 
nascem; desta forma, elas crescem constantemente. Mesmo assim, elas mantêm seu aspecto 
imutável sendo que continuam a existir como a mesma espécie de planta. Tipos específicos 
de plantas continuam a produzir os mesmos tipos de flores, os mesmos tipos de frutos, etc.  
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Em outras palavras, uma planta tem tanto o aspecto de manutenção de identidade como o 
aspecto de desenvolvimento. Da mesma forma, animais se desenvolvem e crescem 
enquanto mantêm sua própria identidade. 
 
O mesmo pode ser dito da sociedade humana. Na história, o surgimento e queda de estados 
se repetiu continuamente. Contudo, em toda parte e sempre o padrão básico de um estado, 
no qual a soberania e o povo estão no relacionamento de sujeito e objeto, permanece 
idêntico. O mesmo pode ser dito de uma família. Enquanto há variações nas aparências das 
famílias de acordo com o ambiente e a idade, os relacionamentos entre pais e filhos, esposo 
e esposa, e assim por diante, são imutáveis. Além disso, pessoas individuais crescem 
constantemente enquanto mantêm suas próprias características como indivíduos. Desta 
forma, de acordo com a lei da ação dar e receber, em todo ser, características mutáveis 
(manutenção de identidade) e características imutáveis (desenvolvimento) estão unidas. 
 
Ações Dar e Receber Interna e Externa 
 
Dentro do Sungsang Original de Deus, o Sungsang Interno e o Hyungsang Interno se 
engajam em ação dar e receber centrando no Coração, formando uma união. Através disso, 
a base de quatro posições interna é formada, a qual é a estrutura interna do Sungsang de 
Deus. A seguir, o Sungsang Original e o Hyungsang Original se engajam em ação dar e 
receber, formando uma união. Neste ponto, é a base de quatro posições externa que é 
formada. Quando propósito é estabelecido no Coração, a ação dar e receber assume uma 
natureza dinâmica desenvolvedora. Na base de quatro posições interna, o Logos 
(concepção) é formado como um ser multiplicado, e na base de quatro posições externa, 
seres criados são formados como seres multiplicados. 
 
Esta estrutura de dois estágios das bases de quatro posições interna e externa em Deus é 
aplicada sem mudança para a criação. Nos relacionamentos entre ser humano e todas as 
coisas (natureza), através de uma ação dar e receber interna, o ser humano pensa e 
estabelece concepções (planos); enquanto ao mesmo tempo, através de uma ação dar e 
receber externa, os seres humanos reconhecem e têm domínio sobre todas as coisas. Nos 
humanos, se designamos a ação dar e receber entre mente espiritual e mente física dentro da 
mente humana como a ação dar e receber interna, então a ação dar e receber entre uma 
pessoa e outra pessoa (p.e., a ação dar e receber entre esposo e esposa em uma família) é a 
ação dar e receber externa. Se designamos os intercâmbios entre os membros de uma 
família em um lar como ações dar e receber internas, então seus intercâmbios com outras 
pessoas na sociedade se tornam ações dar e receber externas. 
 
Mesmo um estado tem ações dar e receber interna e externa. Em um estado, o governo e o 
povo se engajam em relacionamentos de sujeito e objeto, e assim, política e economia são 
realizadas. Isto é ação dar e receber interna. Ao mesmo tempo, relações políticas e 
econômicas são formadas com outros estados; isto é ação dar e receber externa. 
 
Também no mundo da natureza, há ações dar e receber interna e externa. No sistema solar, 
ação dar e receber interna ocorre entre o sol e os planetas; ao mesmo tempo, o sistema solar 
está executando ação dar e receber externa com outras estrelas. Além disso, se designamos 
a ação dar e receber dentro da terra de ação dar e receber interna, então a ação dar e receber 
entre o sol e a terra é chamada ação dar e receber externa. 
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Nos seres vivos, ação dar e receber interna ocorre entre o núcleo e o citoplasma em cada 
célula, enquanto as células executam ação dar e receber externa uma com a outra. 
 
Desta forma, nos relacionamentos entre seres humanos e todas as coisas, como também nos 
relacionamentos na sociedade humana e mesmo na criação, ações dar e receber interna e 
externa ocorrem em unidade. Quando estas ações dar e receber interna e externa são 
conduzidas de forma suave e harmoniosa, as coisas mantêm sua existência e continuam a se 
desenvolver. Exemplos de ações de dar e receber interna e externa estão demonstrados na 
figura 11.3. 
 

 
Fig. 11.3. Exemplos de Ações Dar e Receber Interna e Externa 
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Agora, vamos considerar os métodos dedutivo e indutivo de raciocínio em relação às ações 
dar e receber interna e externa. O método dedutivo é um método de desenvolvimento lógico 
através da ação dar e receber interna que ocorre dentro da mente humana. Em contraste, o 
método indutivo é o método de examinar as coisas no mundo externo ― portanto, este é 
um método baseado na ação dar e receber externa.  
 
Na metodologia da Unificação, ações dar e receber interna e externa ocorrem em unidade. 
Portanto, na metodologia da Unificação, os métodos indutivo e dedutivo estão unidos. 
 
B. Escopo da Ação Dar e Receber 
 
O método dar e receber é o método fundamental para a existência e o desenvolvimento em 
Deus, os seres humanos e a natureza. Deus, enquanto mantém Sua natureza eterna através 
das ações dar e receber mantenedoras de identidade interna e externa, criou a humanidade e 
todas as coisas através de ações dar e receber desenvolvedoras interna e externa. 
 
Na humanidade, e em todas as coisas, cada indivíduo (ser de verdade individual) mantém 
sua existência e se desenvolve como os elementos correlativos dentro dele e executa ação 
dar e receber interna e externa, e ao mesmo tempo cada indivíduo executa ação dar e 
receber externa com outros indivíduos. A ação dar e receber entre indivíduos inclui ação 
dar e receber entre os seres humanos, entre os seres humanos e todas as coisas, e entre todas 
as coisas. 
 
Primeiro, há ação dar e receber entre um ser humano e outro, o que inclui interação 
individual na vida familiar e na vida social. Atividades educacionais, éticas, políticas, 
econômicas e outras são conduzidas através desta ação dar e receber. 
 
A seguir é a ação dar e receber entre os seres humanos e todas as coisas. Neste tipo de ação 
dar e receber, há dois casos, ou seja, aqueles casos nos quais o ser humano exerce domínio 
sobre todas as coisas, e aqueles casos nos quais um ser humano conhece todas as coisas. A 
cognição de todas as coisas inclui o estudo básico das ciências naturais, a exploração e 
apreciação da natureza, e assim por diante. Domínio sobre todas as coisas inclui pesquisa 
aplicada nas ciências naturais, negócios e atividades econômicos, atividades criativas nas 
artes, e assim por diante. 
 
Finalmente, há a ação dar e receber entre uma coisa e outra. Na natureza, inúmeros 
elementos formam um mundo orgânico ordenado quando eles se engajam em ações dar e 
receber através de suas respectivas posições ― tal como a ação dar e receber entre átomos, 
entre células e entre estrelas. A interação entre as partes de uma máquina é outro exemplo 
deste caso. 
 
Pensamento e conversa também são conduzidos baseados na ação dar e receber. Isso quer 
dizer que, como a parte subjetiva no pensamento (Sungsang interno), ou seja, as funções de 
intelecto, emoção e vontade, e a parte objetiva (Hyungsang interno), ou seja, ideias, 
conceitos, leis, princípios matemáticos, etc., entram em ação dar e receber, o pensamento 
humano é conduzido. 
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Julgamento no pensamento também está baseado na ação dar e receber. Por exemplo, no 
julgamento, “esta flor é uma rosa,” uma ação dar e receber tipo contraste ocorre, onde se 
compara a ideia “esta flor” com a ideia “rosa.” Conversa também é conduzida através da 
ação dar e receber. Eu posso entender o que outra pessoa está dizendo porque as noções e 
conceitos dessa pessoa estão de acordo com os meus, e também porque as leis do 
pensamento da outra pessoa estão de acordo com as minhas. Entretanto, se uma pessoa fala 
coisas sem sentido, eu não posso entender o que essa pessoa está dizendo. 
 
C. Tipos de Ação Dar e Receber 
 
A Ação dar e receber tem os seguintes cinco tipos, os quais foram explicados em 
Ontologia: 
(1) Tipo Bi-Consciente 
(2) Tipo Uni-Consciente 
(3) Tipo Inconsciente 
(4) Tipo Heterônoma 
(5) Tipo Contraste (Tipo Colação) 
 
D. Características da Ação Dar e Receber 
 
A ação dar e receber tem as seguintes sete características, as quais também foram 
explicadas em Ontologia: 
(1) Correlatividade 
(2) Propósito e Centralidade 
(3) Ordem e Posição 
(4) Harmonia 
(5) Individualidade e Conectividade 
(6) Natureza Mantenedora de Identidade e Natureza Desenvolvedora 
(7) Movimento Circular 
 
III. Uma Avaliação das Metodologias Convencionais a partir da 
Perspectiva do Pensamento de Unificação 
 
Heráclito 
 
Heráclito disse que “tudo está em um estado de fluxo.” Pode ser dito que ele compreendeu 
somente o aspecto de desenvolvimento do mundo criado, negligenciando o aspecto de 
manutenção de identidade. Ele também disse, “Guerra é o pai de todos,” atribuindo a causa 
do desenvolvimento das coisas à luta de opostos. Contudo, na visão do Pensamento de 
Unificação, as coisas se desenvolvem somente através de uma harmoniosa ação dar e 
receber entre elementos correlativos. 
 
Zenão 
 
Primeiro, vamos considerar sua teoria que uma flecha voando está em repouso. Quando 
Zenão diz que uma flecha está em repouso em determinado ponto, ele está se referindo a 
um ponto matemático que não tem nenhum espaço.  
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O movimento real de uma flecha ocorre dentro de tempo e espaço. A velocidade de um 
corpo em movimento (v) é a distância viajada (s) dividida pelo tempo decorrido (t), e é 
expressa com a equação v = s / t. Portanto, o movimento de um objeto deve ser considerado 
dentro de uma distância definida (espaço) e dentro de um período de tempo definido. O 
movimento de um objeto não pode ser discutido em relação a um ponto que tem somente 
posição, mas sem nenhum espaço (um ponto matemático).  
 
Portanto, quando falamos do movimento de um objeto em determinado ponto no espaço, 
não importa quão pequeno esse ponto possa ser, devemos considerá-lo dentro de um espaço 
definido, e quando falamos de movimento em determinado momento, não importa quão 
breve esse momento possa ser, devemos considerá-lo dentro de um período de tempo 
definido. Se fazemos isso, podemos dizer, de forma definitiva, que um objeto se movendo 
não está em repouso, mas ao invés, se movendo através de determinado ponto no tempo e 
no espaço. 
 
Quanto a esta questão, a dialética materialista afirma que um objeto está, e ao mesmo 
tempo não está, em determinado lugar em determinado momento, reivindicando que tinha 
resolvido o paradoxo de Zenão, e tinha explicado o movimento. Entretanto, este é o mesmo 
tipo de sofisma encontrado na reivindicação de Zenão.  
 
A posição de um objeto em movimento é expressa como uma função de tempo; portanto, 
um determinado momento corresponde a uma determinada posição em uma base de um-
para-um. Não pode acontecer que algo esteja, e ao mesmo tempo não esteja, em 
determinado lugar em determinado momento. Em conclusão, (1) um objeto em movimento 
passa através de determinado espaço sem repousar nele; e (2) um objeto em movimento 
está em determinado lugar em determinado momento do tempo. 
 
A questão seguinte é “Aquiles e a tartaruga.” Zenão argumentou somente em termos de 
espaço, desconsiderando tempo; portanto, ele chegou à conclusão errada ao dizer que 
Aquiles é incapaz de passar a tartaruga. Se isto é observado em termos de determinado 
tempo, Aquiles pode definitivamente passar à frente da tartaruga.  
 
Zenão tentou provar que não há nenhum movimento ou mudança, que não há nenhuma 
geração ou destruição. Para esse fim, ele recorreu ao sofisma. Pode ser dito que, ao 
contrário de Heráclito, Zenão compreendeu somente o aspecto de manutenção de 
identidade das coisas, desconsiderando o aspecto de desenvolvimento. 
 
Sócrates 
 
Sócrates pensava que as pessoas podiam alcançar a verdade por meio do diálogo, com um 
coração humilde. Esta é a multiplicação da verdade através da ação dar e receber externa 
entre pessoa e pessoa. Pode ser dito que Sócrates advogava a forma adequada de ação dar e 
receber entre pessoa e pessoa (ver fig. 11.4). 
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Fig. 11.4. O Método Socrático de Diálogo 
 

Platão 
 
Platão estudou o mundo das Ideias. Como explicado na Teoria da Imagem Original, há 
várias ideias e conceitos no Hyungsang Interno de Deus. Platão os considerava como 
pertencendo ao mundo das ideias, e pela análise e sintetização, ele tentou esclarecer uma 
hierarquia de Ideias.  
 
Análise e síntese de conceitos são conduzidas através de uma comparação de conceitos. Isto 
é uma ação dar e receber tipo contraste. Sendo que isto é conduzido dentro da mente, ela é 
uma ação dar e receber interna. Deste modo, pode-se dizer que o método de Platão de 
buscar a verdade corresponde à ação dar e receber interna tipo contraste (ver fig. 11.5). 
 

 

 
 

Fig. 11.5. Dialética de Platão 
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Aristóteles 
 
O método dedutivo de Aristóteles está baseado no silogismo. Primeiro, uma verdade 
universal é proposta; então, é proposta uma verdade mais limitada; a partir destas duas, uma 
conclusão específica é derivada. Em termos de um silogismo bem conhecido, se contrasta a 
premissa maior, “todos os homens são mortais” com a premissa menor, “Sócrates é um 
homem,” e assim deriva a conclusão, “Sócrates é mortal.” Esta é uma ação dar e receber 
tipo contraste entre proposições. Além disso, sendo que a proposição, “Sócrates é um 
homem” é obtida pelo contraste “Sócrates” e “homem,” isto também é uma ação dar e 
receber tipo contraste. Deste modo, o método dedutivo de Aristóteles, como no caso de 
Platão, pode ser chamado de método de buscar pela verdade através da ação dar e receber 
interna de tipo contraste. 
 
Bacon 
 
Bacon afirmava que a fim de obter a verdade, deve-se jogar fora os preconceitos (Ídolos) e 
contar com a experiência e a observação. Se os resultados dos experimentos A, B, C, … N 
são todos P, então a conclusão P é estabelecida como uma lei geral; este é o método 
indutivo. O método indutivo busca obter a verdade na base da ação dar e receber entre os 
seres humanos e as coisas (natureza). Além disso, sendo que este método conduz a uma 
conclusão contrastando vários fatos obtidos através da experiência e observação, e isto 
também é ação dar e receber tipo contraste. Portanto, o método indutivo de Bacon busca a 
verdade através da ação dar e receber externa de tipo contraste (ver fig. 11.6). 
  

 
Fig. 11.6. Método Indutivo de Bacon 

 
Descartes 
 
Descartes tentou duvidar de tudo e, como resultado, ele alegou ter alcançado certo princípio 
primário: “Penso, logo existo.” Aqui, o fato que Descartes duvidava de tudo significa que 
ele negou todo e qualquer fenômeno e, portanto, visto a partir do ponto de vista do 
Pensamento de Unificação, é a mesma coisa que voltar para o estágio anterior à criação de 
Deus do universo. A observação, “Penso” corresponde ao “plano,” ou “pensamento” de 
Deus, antes de Sua criação do universo. Neste ponto, Descartes afirmou, “Penso, logo 
existo.” Se ele tivesse perguntado “Por que eu penso?,” seu racionalismo teria levado ao 
dogmatismo em seus sucessores. 
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Em qualquer caso, sua percepção da verdade de “Penso, logo existo” significa, a partir do 
ponto de vista do Pensamento de Unificação, que ele reconhecia a certeza da ação dar e 
receber interna na mente humana. Depois disso, ele estabeleceu a regra geral que “as coisas 
que concebemos muito claramente e muito distintamente são verdadeiras,” as quais 
garantem a multiplicação da verdade através da formação da base de quatro posições 
interna (ver fig. 11.7). 
 

 
 

Fig. 11.7. Dúvida Metódica de Descartes 
 
Hume 
 
Hume considerava causalidade meramente como uma crença subjetiva. Entretanto, 
causalidade não é meramente subjetiva, mas tanto subjetiva como objetiva, como já 
explicado no capítulo sobre epistemologia. Além disso, Hume negou tanto a substância 
material como a substância espiritual (ser), defendendo que existem meramente feixes de 
impressões e ideias. A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, pode ser dito 
que ele via somente o Hyungsang interno (ideias) como coisas reais. Hume tentou 
estabelecer um sistema completo de filosofia pela análise do fenômeno mental, mas o 
problema foi que ele tentou fazer isto na base de impressões e ideias separadas. 
 
Kant 
 
Kant reivindicava que cognição ocorre quando o senso de conteúdo caótico vindo do objeto 
é sintetizado com as formas do sujeito a priori. O Pensamento de Unificação concorda com 
a visão que cognição ocorre através da interação entre o sujeito humano e o objeto. 
Entretanto, a partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, o sujeito possui não 
somente formas (formas de pensamento), mas também conteúdo (imagens). A combinação 
de forma e conteúdo é chamada de protótipo. Além disso, o que vem a partir do objeto não 
é senso de conteúdo caótico, mas conteúdo organizado pelas formas de existência no 
mundo objetivo. Ao contrário da teoria de síntese de Kant, o Pensamento de Unificação 
afirma a teoria de colação. A teoria de síntese Kantiana, a qual está baseada no método 
transcendental pode ser considerada como uma expressão da teoria de colação do 
Pensamento de Unificação, a qual está baseada no método dar e receber. 
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Hegel 
 
Hegel compreendia o desenvolvimento da Ideia e do mundo como um processo de 
transcendência e a unidade da contradição ― ou o processo de tese, antítese e síntese. 
Entretanto, a partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, o desenvolvimento não 
ocorre através de contradição. 
 
Desenvolvimento ocorre quando correlativos, no relacionamento de sujeito e objeto, entram 
em ação dar e receber centrando no propósito. Este processo é chamado Ação Origem, 
Divisão e União. Origem aqui significa propósito, Divisão significa correlativos, e União 
significa ser multiplicado. Ideia não se desenvolve por si mesma através de uma 
contradição interna, como Hegel reivindicava. Pensamento é conduzido quando o Sungsang 
interno ― ou seja, as funções de intelecto, emoção e vontade ― age sobre o Hyungsang 
interno (incluindo ideias), formando novas ideias. Isto é chamado de desenvolvimento do 
pensamento em uma forma espiral, como foi explicado no capítulo sobre lógica.  
 
Pode ser visto que Hegel compreendia o desenvolvimento ― o qual, de acordo com o 
Pensamento de Unificação, é ação dar e receber entre correlativos ― como uma interação 
entre elementos opostos. 
 
Marx 
 
Marx defendeu que processos espirituais são meramente o reflexo de processos materiais. 
Entretanto, a partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, Sungsang (espírito) e 
Hyungsang (matéria) estão no relacionamento de sujeito e objeto; portanto, há um 
relacionamento de correspondência entre leis espirituais (leis de valor) e leis materiais. 
 
Como uma contraproposta para a “lei da transformação de quantidade em qualidade,” o 
Pensamento de Unificação oferece a “lei do desenvolvimento equilibrado de qualidade e 
quantidade.” Não é correto dizer que quantidade seja transformada em qualidade. Além 
disso, uma repentina mudança qualitativa não ocorre quando a mudança quantitativa 
alcança determinado ponto. Qualidade e quantidade estão no relacionamento de Sungsang e 
Hyungsang, e eles mudam simultaneamente, gradualmente e estágio por estágio. 
 
Como uma contraproposta para a “lei da unidade e luta dos opostos,” o Pensamento de 
Unificação propõe a “lei da ação dar e receber entre correlativos.” Uma luta de opostos dá 
surgimento somente à destruição e ruína, e nunca traz desenvolvimento. Todas as coisas se 
desenvolvem através da harmoniosa ação dar e receber entre correlativos centrado em um 
propósito comum. 
 
Para a “lei de negação da negação,” o Pensamento de Unificação propõe, como uma 
contraproposta, a “lei de desenvolvimento afirmativo.” Na natureza, como também na 
sociedade, desenvolvimento ocorre como os elementos correlativos de sujeito e objeto na 
natureza e da sociedade, e executam harmoniosa ação dar e receber. Na natureza, seres 
inorgânicos executam movimento circular no espaço e seres vivos executam movimento 
circular no espaço e no tempo (movimento espiral). 
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Entre as metodologias do passado, nenhuma foi mais influente do que a dialética 
materialista Marxista. Tentando provar que a dialética de Marx era válida na natureza 
também, Engels estudou ciências naturais por oito anos. Como resultado, ele concluiu que 
“a natureza é a prova da dialética.” 239  
 
Entretanto, os erros da dialética materialista são agora evidentes. Fenômenos naturais são, 
se examinados cuidadosamente, não as “provas da dialética,” mas ao invés eles são a 
“prova da lei da ação dar e receber” (ver fig. 11.8). 
 
 

 
 

Fig. 11.8. A Forma da Dialética versus a Forma da Ação Dar e Receber 
 
Husserl 
 
Husserl primeiro começou com coisas do mundo natural. As coisas são, quando vistas a 
partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, seres unificados de Sungsang e 
Hyungsang. A seguir, ele advogou a intuição de essências através da redução eidética. 
Essência aqui corresponde ao Sungsang de seres existentes.  
 
Além disso, Husserl reivindicou que quando julgamento é suspenso e a consciência 
(consciência pura) é analisada, há uma estrutura de noesis e noema. Isto, quando visto a 
partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, corresponde à estrutura interna do 
Sungsang (mente), o qual consiste de Sungsang interno e Hyungsang interno.  
 
Uma comparação entre o método fenomenológico de Husserl e o ponto de vista do 
Pensamento de Unificação está demonstrada na figura 11.9. Husserl, como Descartes, 
inconscientemente considerava tão importante que isso na verdade corresponde ao conceito 
do Pensamento de Unificação da base de quatro posições interna. Em outras palavras, ele 
tentou unificar todas as ciências através de uma análise da base de quatro posições interna. 
 
 

                                                 
239 F. Engels, Anti-Dühring, 33. 
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Filosofia Analítica 
 
Linguagem é formada através da ação dar e receber desenvolvedora interna, a qual tem um 
aspecto intelectual (logos) centrado na razão, e um aspecto emocional (pathos) centrado no 
sentimento emocional. A filosofia analítica compreendeu somente o aspecto de logos, e 
perseguiu somente a lógica. 
 
A partir da perspectiva do Pensamento de Unificação, linguagem originalmente existe a fim 
de realizar o amor, e a estrutura lógica de linguagem é meramente uma condição necessária 
para esse propósito. A utilização da linguagem é a expressão do pensamento, e é um tipo de 
atividade criativa. O centro da atividade criativa é o coração. Portanto, um elemento 
emocional centrando no amor desempenha o papel subjetivo na formação do pensamento. 
A filosofia analítica se engajou muito na análise lógica da linguagem do início ao fim, 
entretanto, ela desconsiderou o aspecto criativo e o aspecto de valor criado do pensamento 
formados através da linguagem. 
 

 
Fig. 11.9. Comparação entre o Método Fenomenológico de Husserl e o Pensamento de 

Unificação 
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ApApApApêndicendicendicendice    
 
  

 

Durante o tempo no qual estava organizando as muitas ideias do Rev. Sun Myung Moon, 
ele continuava a expressar muitos novos ensinamentos e informações. Assim, eu gostaria de 
explicar aqui “o princípio de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua,” o qual 
está apresentado no Princípio Divino. Eu também gostaria de aplicar determinados temas 
especialmente importantes: o “pensamento dos três grandes sujeitos,” as “quatro grandes 
realidades do coração,” e as “três grandes realezas.” 
 
I. Princípios da Existência Mútua, Prosperidade Mútua e Justiça 
Mútua 
 
O princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua é um princípio 
abordado em determinada dimensão do conceito de Deusismo do Rev. Moon, ou seja, as 
dimensões incluindo economia, política e ética. Este é um princípio que consiste de fato de 
três conceitos: existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. A fim de entender o 
significado do princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua 
corretamente, é útil entender cada um desses conceitos. Assim, explicaremos um por um. 
 
A. Princípio da Existência Mútua 
 
O princípio da existência mútua é um conceito tratando com os aspectos econômicos de 
uma sociedade ideal, especialmente o aspecto da propriedade. Em termos de propriedade, 
na economia capitalista há propriedade privada (individual), enquanto na economia 
socialista há propriedade social (nacional). Contudo, em ambas as economias o elemento de 
amor está totalmente excluído. Isto quer dizer que, seja privada ou socialista (pública), a 
economia é simplesmente propriedade materialista, sem considerar o aspecto mental. 
 
Em contraste, no princípio da existência mútua, a propriedade conjunta está baseada no 
amor verdadeiro de Deus. Em outras palavras, primeiramente, a propriedade conjunta de 
Deus e eu mesmo; segundo, a propriedade conjunta do todo e eu mesmo; e terceiro, a 
propriedade conjunta dos meus próximos e eu mesmo. Esta não é simplesmente uma 
propriedade materialista, mas ao invés é uma propriedade baseada no amor verdadeiro de 
Deus. Isto significa que, através do amor infinito de Deus, nós (eu, meus próximos, e o 
todo) somos confiados a cuidar conjuntamente da propriedade de Deus, a qual é concedida 
a nós com o Seu dom amoroso. 
 
De acordo com o princípio de criação, o mundo criado é posse de Deus, e foi criado para 
ser governado por Ele através do amor (PD, 64). Está escrito na Bíblia que Deus, o Criador, 
colocou pássaros voando acima da terra, e Ele concedeu abundantes peixes nas águas, e fez 
as feras da terra (Gen. 1:20-25).  
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Isto significa que o céu é a posse conjunta de todos os pássaros, as águas são as posses 
conjuntas de todos os peixes, e o solo é a posse conjunta de todas as feras, tudo isso 
baseado no amor de Deus. Mesmo as aves de rapina, como as águias, não monopolizarão o 
céu. Mesmo os animais predadores, não monopolizarão o solo. Mesmo os tubarões 
violentos não monopolizarão o oceano. Sendo que Deus dotou os seres humanos com o 
direito de ter domínio sobre todas as coisas com amor, todos os seres humanos devem 
possuir conjuntamente o céu, o mar e a terra como também todos os seres vivos, incluindo 
pássaros, peixes e feras, com um coração de gratidão, baseado no amor verdadeiro de Deus. 
Assim, a natureza é a posse conjunta de Deus e dos seres humanos. 
 
Não obstante, devido à queda, os seres humanos caíram no individualismo autocentrado, e 
vieram a monopolizar terra e propriedade. Atualmente, sob a bandeira da democracia 
liberal, as pessoas possuem legalmente vastas terras e enorme quantidade de propriedades. 
Contudo, as pessoas geralmente não são muito gratas; elas raramente experimentam 
qualquer dor de uma consciência culpada. Mesmo quando elas veem seu próximo faminto, 
frequentemente não parecem se importar, e apenas continuam a viver de forma arrogante; 
isto é característico da sociedade capitalista. As pessoas estão basicamente vivendo suas 
vidas contra a Forma do Céu. 
 
O relacionamento entre Deus e os seres humanos é aquele de pais e filhos, a forma básica 
que é realizada em uma família. Em uma família, todas as propriedades ― tal como a casa, 
o jardim, o quintal, animais, e assim por diante ― pertencem aos pais, e ao mesmo tempo 
aos filhos. Em outras palavras, em uma família, mesmo se a propriedade está legalmente 
como posse dos pais, de fato, é propriedade conjunta por ambos pais e filhos. No mundo 
original, os pais sempre amam seus filhos; portanto, os filhos sempre têm um coração de 
gratidão em relação aos seus pais e assumem bons cuidados com as propriedades da 
família. 
 
Na forma básica da família, as três gerações de avôs, pais e filhos (irmãos e irmãs) vivem 
juntos. Portanto, propriedade conjunta é, falando estritamente, propriedade conjunta das 
três gerações: ou seja, a propriedade conjunta de avôs, pais e filhos, todos baseados no 
amor verdadeiro. Aqui, sendo que os avôs estão na posição representando Deus, a 
propriedade conjunta das três gerações pode ser expressa como a propriedade conjunta de 
Deus, que é o sujeito de amor verdadeiro, pais e filhos. A propriedade conjunta familiar na 
qual três gerações possuem coisas em conjunto, é o protótipo para vários outros tipos de 
propriedade conjunta. Assim, propriedade conjunta no princípio da existência mútua é a 
propriedade conjunta de Deus e eu, o todo e eu, e meus próximos e eu, todas baseadas no 
amor verdadeiro. Esta é a propriedade conjunta de todos os três níveis do outro e eu. Em 
resumo, isto pode ser chamado de “a propriedade conjunta de Deus, do todo, dos meus 
próximos, e eu.” 
 
Uma extensão desta propriedade conjunta familiar é a propriedade conjunta de várias outras 
organizações. Por exemplo, a propriedade conjunta de uma empresa é a propriedade 
conjunta de três partes: Deus, que é o sujeito de amor verdadeiro, os executivos, que estão 
na posição de pais, e funcionários, que estão na posição de filhos. Portanto, é a propriedade 
conjunta dos três níveis de “o outro e eu,” ou seja, “Deus e eu,” “executivos e eu,” e “meus 
colegas funcionários e eu.” 
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No mundo original, mesmo quando uma empresa é fundada por empresários, ela deve 
primeiramente ser oferecida a Deus. Depois que ela é oferecida a Deus, se tornando assim 
posse de Deus, ela é devolvida aos empresários com o amor verdadeiro de Deus; então, ela 
será possuída conjuntamente pelos empresários e Deus. Tal procedimento é mais do que 
uma mera formalidade. Somente através de tal procedimento que o amor verdadeiro, 
proteção e ajuda de Deus podem efetivamente vir para uma empresa. A mesma coisa pode 
ser dita também de outras organizações. 
 
A seguir, permita-me explicar sobre propriedade conjunta em um nível nacional. No caso 
de uma empresa estatal, por exemplo, todas as propriedades estão sob a posse conjunta do 
estado e do povo. Esta é a posse conjunta das três partes, de Deus, que é o sujeito de amor 
verdadeiro, o presidente ou a soberania do país, e dos funcionários da empresa; além disso 
é a posse conjunta dos três níveis de “os outros e eu,” ou seja, “Deus e eu,” “o presidente e 
eu,” e “os funcionários e eu.” Aqui, o amor, proteção e ajuda de Deus podem ser 
concedidos; o presidente dará proteção e assistência afetuosa; e os funcionários serão gratos 
a Deus e ao presidente, e terão bons cuidados com todas as propriedades com uma 
consciência de propriedade conjunta. Este é o conceito de “propriedade conjunta em nível 
nacional.” 
 
Neste ponto, pode surgir a questão; “Não há nenhuma propriedade privada no mundo 
ideal?” Sim, existe, e é adequado que deva existir. Isto é porque um ser humano, à 
semelhança de Deus, tem ambas uma imagem universal e uma imagem individual. Isto quer 
dizer que, um ser humano tem um atributo comum (universalidade) e ao mesmo tempo, um 
atributo peculiar a si mesmo (imagem individual). Um ser humano tem propósitos duais: o 
propósito para o indivíduo e o propósito para o todo, como também o desejo e liberdade 
para praticar amor. Assim, propriedade privada é permitida. Explicaremos isto utilizando o 
caso da propriedade conjunta familiar, a qual é o protótipo para vários outros tipos de 
propriedades conjuntas. 
 
Vamos tomar o exemplo da família de um agricultor. É em busca do propósito para o todo 
que os membros da família cuidam e mantêm conjuntamente a propriedade da família, i.e., 
casa, jardim, campo, gado, e assim por diante. Em outras palavras, todos os membros da 
família buscam em conjunto a vida de alimentação, vestuário e abrigo. Eles fazem isso, 
vivendo sob o mesmo teto, usufruindo o mesmo orçamento. Contudo, cada membro da 
família tem sua própria individualidade única (imagem individual). Assim, ele ou ela 
conduzirá sua própria forma de vida de acordo com sua situação, gostos, e assim por diante. 
Além disso, em muitos casos, os filhos precisam de um quarto, roupas, ou outras 
necessidades vitais para seu uso exclusivo da mesma forma que os pais. Assim, os pais 
concederão subsídios para seus filhos. Este tipo de posse pessoal é necessária para eles 
cumprirem seus propósitos individuais. 
 
Posse privada é necessária para cumprir o propósito para o indivíduo, e ao mesmo tempo, é 
necessária para cumprir o propósito para o todo também. O propósito para o todo é 
cumprido através de uma vida comunitária ou uma vida familiar, utilizando a propriedade 
que é posse conjunta; ao mesmo tempo, é cumprida através de formas pessoais utilizando a 
propriedade pessoal. 
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Quando os filhos tentam confortar e agradar seus pais, eles estão cumprindo o propósito 
para o todo. Por exemplo, a fim de agradar os pais, um irmão mais velho lê muitos livros, 
os quais são suas posses, e tira boas notas na escola; um irmão mais jovem pinta um belo 
cenário utilizando instrumentos de pintura, os quais são suas posses, e ganha um prêmio 
especial em uma exibição de arte; uma irmã mais velha toca o violino, o qual é sua posse, e 
recebe o mais elevado elogio da plateia em um concerto. Nestes casos, eles cumprem o 
propósito para o todo através de suas posses pessoais. 
 
Desta forma, posses privadas são necessárias não somente para o cumprimento do 
propósito para o indivíduo, mas também para o cumprimento do propósito para o todo. 
Assim, os seres humanos são dotados com desejo, amor e liberdade a fim de amar os outros 
(realizar o propósito para o todo) de acordo com seu livre arbítrio, investindo suas 
individualidades e posses pessoais. 
 
Então, até que extensão é razoável a posse pessoal? Isto é determinado de acordo com a 
necessidade adequada de cada pessoa. Este tipo de posse é chamado posse adequada. A 
quantidade e qualidade adequada serão determinadas de acordo com a própria consciência 
de cada pessoa. De forma diferente do caso de pessoas decaídas, uma pessoa original 
facilmente entenderá a quantidade, qualidade, e tipos de suas posses pessoais necessárias. 
 
Frequentemente expressamos a quantidade psicológica ― a quantidade de desejo, gratidão, 
satisfação, e assim por diante ― através de meios materiais. Por exemplo, quando 
recebemos a bondade dos outros, frequentemente expressamos gratidão com um tipo de 
presente, ou uma soma de dinheiro. De forma semelhante, no caso de posses particulares, 
uma quantidade psicológica que alguém sente adequada para si mesmo pode ser expressa 
através de uma quantia material. Ninguém além de si mesmo, pode expressar melhor a 
quantidade psicológica em uma quantidade material. Assim, uma quantidade psicológica 
que é adequada para uma pessoa pode facilmente ser determinada pela própria pessoa. 
Quando fazemos as refeições, conhecemos bem nossa condição: se comemos pouco, nossa 
força física se tornará fraca, e se comemos muito, nosso estômago terá problemas. De 
forma semelhante, se nossa consciência é pura, Deus nos demonstrará através de nossa 
consciência a quantidade psicológica adequada para nossas posses pessoais. Assim, a posse 
adequada de propriedade privada pode ser facilmente determinada. 
 
Deve-se esclarecer aqui que mesmo se a quantidade e qualidade adequadas de posses 
privadas de alguém são determinadas através da consciência, essa quantidade e qualidade 
podem variar de pessoa para pessoa. Há determinadas razões para isso. Primeiro, cada 
pessoa tem sua imagem individual única e, portanto, caráter único, gosto, e assim por 
diante. Segundo, toda pessoa é um ser de verdade individual e ao mesmo tempo um ser 
conectado. Um ser conectado se refere a uma pessoa individual que está relacionada com 
outras nas seis direções de alto e baixo, frente e atrás, e direita e esquerda. A fim de ter 
esses relacionamentos, uma pessoa, como um ser conectado, requer ao menos determinada 
quantidade necessária de posses pessoais. Geralmente, quanto mais elevada a posição que a 
pessoa ocupa, maior se tornam a quantidade e qualidade de suas posses necessárias. 
Portanto, a quantidade e qualidade adequadas de posses pessoais serão diferentes de pessoa 
para pessoa. Assim, se uma pessoa tem adequadas posses pessoais necessárias para amar os 
outros, então, essas posses são adequadas, mesmo se a quantidade de suas posses pessoais 
seja substancialmente superior ou inferior do que a média. 
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Desta forma, o princípio da existência mútua é a teoria da economia conjunta baseada na 
propriedade conjunta. O conceito de economia aqui se refere, primeiro, à totalidade de 
atividades relacionadas com a produção, comércio, distribuição e consumo de bens através 
de indústrias primárias, secundárias e terciárias, da mesma forma como faz a teoria 
econômica convencional. Entretanto, sendo que a economia no mundo futuro está baseada 
na propriedade conjunta centrada no amor verdadeiro de Deus, como já explicado, a 
atividade econômica no mundo futuro será muito diferente da atividade econômica até hoje. 
Para explicar brevemente, todas as atividades econômicas são a unidade de processos 
espirituais, os quais são o fluxo do coração, gratidão, e assim por diante, e o processo 
material, o qual é a circulação de mercadorias. A própria mercadoria é um ser unido de 
espírito e matéria onde amor e coração sincero habitam, e a circulação de mercadorias 
também é a unidade de processos espirituais e processos materiais onde amor e um coração 
sincero circulam. 
 
Sendo que o mundo futuro será um mundo unificado sem fronteiras nacionais, a economia 
futura será uma economia global na qual blocos econômicos regionais estão unidos de 
forma original e harmoniosa. Em outras palavras, uma indústria unificada será estabelecida, 
na qual indústrias especiais locais montadas para regiões específicas, indústrias não locais e 
indústrias universais estão harmonizadas e unificadas. Esta é uma conclusão derivada do 
Pensamento de Unificação, que afirma que todo ser é um ser unido no qual a imagem 
universal (universalidade) e imagem individual (individualidade) estão unificadas. 
 
Na indústria do futuro, uma empresa procurará contribuir para o progresso do bem-estar de 
toda a humanidade ao invés de objetivar somente o interesse dos empresários. Portanto, o 
resultado global da atividade industrial será a multiplicação de bens benéficos para a 
humanidade. 
 
No futuro, o mais grave problema econômico da sociedade, que deve ser resolvido, é o 
problema da alimentação, sendo que a população está aumentando em uma progressão 
geométrica. Thomas Malthus expressou preocupação sobre este problema em seu An Essay 
on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society, e o Club of 
Rome também alertou sobre este problema na década de 1970. Entretanto, este problema 
difícil será resolvido através do desenvolvimento da indústria marinha ― baseada no 
desenvolvimento da aquacultura, e assim por diante. Esta é uma conclusão que é derivada 
do Princípio Divino, de acordo com o qual o oceano simboliza uma mulher, e a missão 
importante de uma mulher é fertilidade ou produção. 
 
B. Princípio da Prosperidade Mútua 
 
O princípio da prosperidade mútua está preocupado com os aspectos políticos da futura 
sociedade ideal. Especialmente, o princípio da prosperidade mútua é proposto como uma 
alternativa para a democracia, a qual é a ideologia política do capitalismo. Como é bem 
conhecido, a democracia na sociedade capitalista é uma democracia liberal, uma ideologia 
política associada com o slogan “vida, liberdade, e a busca de felicidade” na Declaração de 
Independência da América e o slogan “liberdade, igualdade e fraternidade,” o qual deriva 
da Revolução Francesa. 
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Democracia é uma ideologia na qual a “soberania repousa com o povo.” Isto está bem 
expresso no famoso Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, o décimo sexto 
Presidente dos Estados Unidos, como o “governo do povo, pelo povo e para o povo.” 
Essencialmente, democracia é uma ideologia buscando realizar liberdade e igualdade para 
todas as pessoas. Em outras palavras, o propósito definitivo da democracia, a qual 
reivindica o regime da maioria e o governo parlamentar, é a realização da liberdade e 
igualdade para o povo. Liberdade e igualdade são como dois lados de uma moeda: não há 
nenhuma igualdade sem liberdade, nem há liberdade sem igualdade. 
 
Então, o que se quer dizer por “o povo”? Nos dias da revolução burguesa, o povo era a 
classe dominada sob a monarquia absoluta. Entretanto, atualmente, o “povo” geralmente se 
refere às massas, transcendendo classes sociais. A classe dominante é frequentemente 
ditatorial; portanto, pode ser dito que “povo” significa “a maioria do povo,” aqueles 
apartados da classe dominante, e também a classe rica e privilegiada. 
 
Cerca de duzentos anos se passaram desde que a democracia foi estabelecida. A liberdade e 
igualdade das pessoas já foram realizadas? Com certeza parece que elas não foram 
realizadas. Devido à sua contradição estrutural, o capitalismo, o qual foi estabelecido 
baseado na democracia liberal, trouxe a desigualdade econômica e a restrição da liberdade 
econômica, juntamente com uma distribuição desigual da riqueza. Também temos 
testemunhado na história muitos casos nos quais a desigualdade e a restrição econômica 
estavam, diretamente conectadas com a desigualdade e a restrição da liberdade política. 
 
Especialmente a liberdade e os direitos humanos da maioria das pessoas ― a classe mais 
baixa ― são frequentemente aptos a serem espezinhados sob o nome da democracia. 
Portanto, a soberania do povo existe somente no nome. De fato, liberdade e direitos 
humanos são utilizados para os interesses particulares de políticos, que gastam enormes 
quantias de dinheiro para serem eleitos. Atualmente, uma campanha eleitoral é pouco mais 
do que uma disputa política por concessões. Assim, a democracia não foi capaz de se tornar 
um genuíno “governo do povo, pelo povo e para o povo”; ao invés, ela se tornou quase 
como um “governo dos membros do partido, pelos membros do partido e para os membros 
do partido.” Devido à esta deficiência da democracia liberal, os comunistas a acusaram 
dizendo, “ela não é mais do que uma democracia burguesa para as classes dominantes e 
mais ricas, ao invés de ser para o povo.” Desde a Segunda Guerra Mundial, eles sustentam 
que o comunismo para trabalhadores e agricultores é a verdadeira democracia do povo. 
 
Qual é a razão pela qual a democracia, que visa a realização de verdadeira liberdade, 
igualdade e fraternidade, fracassou em realizar seu propósito por mais de duzentos anos? A 
razão principal é que a democracia, a qual foi estabelecida para o fim da monarquia 
absoluta através da revolução burguesa, estava intimamente unida com o individualismo; 
ela tem reivindicado os direitos, liberdade e igualdade de uma pessoa individual. O 
Individualismo deve ser respeitado naquilo que enfatiza a importância da individualidade, 
personalidade e os valores individuais. Entretanto, devido à política de separação de igreja 
e estado, o Cristianismo, como um princípio orientador para o espírito humano, se tornou 
incapaz de funcionar, e como resultado o individualismo se degenerou para o egoísmo. 
Assim, a democracia veio a ser estabelecida na base do individualismo egoísta. 
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Sendo que o individualismo egoísta rege as mentes de economistas e políticos, os 
capitalistas perseguem perpetuamente a maximização do lucro, e os políticos consideram o 
poder político como suas concessões. Atualmente, os políticos investem enormes quantias 
de dinheiro para eleições com o espírito de investir para adquirir concessões, em nome de 
eleições livres e justas. Assim, devido à persistente busca do lucro dos empresários, o 
insaciável desejo de poder dos políticos, a corrupção, vários tipos de injustiças e crimes 
estão aumentando na sociedade democrática de hoje. 
 
Isto significa que a democracia teve, desde seu início, limitações inerentes na realização de 
seu slogan de liberdade, igualdade e fraternidade. Democracia, na qual religião e política 
estão separadas, tem a tendência inevitável para o individualismo se degenerar em egoísmo. 
Entretanto, isto não significa que a democracia liberal fracassou em todos os aspectos. 
Claramente, ela tem desempenhado um importante papel em assegurar a liberdade de fé. De 
fato, em países democráticos liberais, as flores da religião e da fé estão em plena floração, 
da mesma forma que muitas flores desabrocham na primavera. 
 
Aqui, permita-me explicar sobre o significado da emergência da democracia, como visto a 
partir do ponto de vista da providência de Deus. Está de acordo com a providência de Deus 
que a democracia tenha assegurado a liberdade de fé, sendo que a democracia é um sistema 
político que emergiu antes do Reino Messiânico. Deve ser observado que a democracia foi 
estabelecida pela revolução burguesa, a qual derrubou a monarquia absoluta existente. Se o 
sistema político daqueles dias não tivesse sido uma monarquia absoluta, mas tivesse sido o 
Reino Messiânico, realizando o amor verdadeiro de Deus, a revolução burguesa não teria 
ocorrido, e a humanidade teria vivido em felicidade, desfrutando verdadeira liberdade, 
igualdade e fraternidade. A acima mencionada pressuposição que “se não tivesse sido uma 
monarquia absoluta, mas tivesse sido o Reino Messiânico” não é uma mera suposição. 
Visto a partir do ponto de vista da providência de Deus, o Reino Messiânico já estava 
destinado a ser estabelecido naquele tempo. Permita-me explicar este ponto mais 
concretamente. 
 
Charlemagne (Carlos Magno) desenvolveu o Reino Franco e reavivou o Império Romano 
do Ocidente a partir do final do século VIII até o início do século IV. Visto a partir da 
providência de Deus, Carlos Magno, na Idade do Novo Testamento, é a figura que 
corresponde ao Rei Saul do Reino Unido Judeu, na Idade do Velho Testamento. O profeta 
Samuel ungiu Saul com óleo como o primeiro rei de Israel cerca de 800 anos depois de 
Abraão. De forma semelhante, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III como o 
imperador do Império Romano do Ocidente cerca de 800 anos depois de Jesus. De acordo 
com o Princípio Divino, o Reino Franco, desde a coroação de Carlos Magno até o final do 
reino carolíngio, é chamado de Império Cristão, o qual corresponde ao Reino Judeu na 
Idade do Velho Testamento. 
 
Era a vontade providencial de Deus que a Primeira Vinda de Cristo viesse para o Reino 
Judeu na Idade do Velho Testamento para unificar o mundo e estabelecer o Reino do 
Messias, centrado no amor verdadeiro de Deus. Na Idade do Novo Testamento, era a 
providência de Deus que Cristo no Segundo Advento viesse para o Império Cristão para 
estabelecer o Reino do Messias, centrando no amor verdadeiro de Deus. 
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No Reino Unido Judeu da Idade do Velho Testamento, os reis fracassaram, através de três 
gerações, em estabelecer as condições providenciais de acordo com a vontade de Deus; 
portanto, Deus dividiu esse reino em dois: Israel no norte e Judá no sul. Com certeza, Deus 
permitiu que o reino do norte fosse ocupado pela Assíria, um reino satânico, e o reino do 
sul fosse ocupado pela Babilônia. Os reis judeus foram feitos prisioneiros. Assim, a 
providência de Deus para estabelecer o Reino Messiânico através do Reino Judeu acabou 
em fracasso. 
 
Da mesma forma, sendo que os reis do Império Cristão, na Idade do Novo Testamento, 
fracassaram em estabelecer as condições providenciais de acordo com a vontade de Deus, o 
Império Cristão foi dividido nos Reinos Ocidental e Oriental, e finalmente veio a enfrentar 
as dificuldades das Cruzadas, e o cativeiro dos Papas em Avignon. Além disso, devido ao 
fracasso dos reis do Império Cristão, as monarquias absolutas satânicas apareceram. 
 
Assim, a providência de Deus de estabelecer o Reino do Messias na terra para receber o 
Messias no tempo do Império Cristão fracassou da mesma forma como ocorreu na Idade do 
Velho Testamento. Entretanto, a providência de Deus para estabelecer o Reino do Messias 
seguiu em frente, e uma nova providência para receber o Messias teve início. Essa foi a 
providência para receber o Messias através da vontade do povo ― a partir da base. Este 
tipo de providência apareceu tanto na Idade do Velho Testamento como na Idade do Novo 
Testamento. A fim de receber o Messias através da vontade do povo, reinos e monarquias 
satânicos que obstruíam a providência de Deus tinham que ser derrubados, e criado um 
ambiente social, no qual a vontade do povo pudesse ser livremente manifestada. Assim, 
Deus universalizou a democracia, onde cada pessoa seria respeitada. 
 
Na Idade do Velho Testamento, Deus estabeleceu a Pérsia, uma nação gentia do lado Abel, 
e a deixou derrubar a Babilônia, que tinha capturado os israelitas, e assim permitiu que os 
israelitas retornassem para casa. Então Deus, enviando o profeta Malaquias, começou a 
providência da preparação para receber o Messias. Ao mesmo tempo, Ele deixou o trono do 
rei de Israel vago e colocou os israelitas sob a esfera cultural helênica a partir do final do 
século IV a.C., e sendo que a cultura helênica estava baseada na democracia, a qual respeita 
as individualidades, os israelitas foram capazes de expressar suas próprias opiniões 
livremente sob esta cultura. Assim, se tornou possível receber o Messias através da vontade 
do povo. De acordo com o Princípio Divino, este tipo de sociedade é chamado de 
“sociedade na forma de democracia” (PD, 332). 
 
Deus conduziu uma providência semelhante na Idade do Novo Testamento: Ele organizou 
as coisas de forma que as forças satânicas, as quais estavam obstruindo a providência de 
Deus, desintegrassem e declinassem. No início do século XVI Deus inspirou Martinho 
Lutero a iniciar a Reforma Protestante a fim de despertar o Cristianismo, o qual tinha sido 
secularizado por satanás. Então, a partir do final do século XVI até o século XVIII, Ele 
permitiu que o Iluminismo se espalhasse por toda a Europa. Este foi um movimento contra 
a autoridade, privilégios, restrições sociais e desigualdades do velho regime, enquanto 
ainda mantinha respeito pela razão humana. Na base do Iluminismo, Deus permitiu ocorrer 
a Revolução Francesa, cujo slogan era “liberdade, igualdade e fraternidade,” e Ele conduziu 
de forma a fazer declinar as monarquias absolutas satânicas.  
 



 445

Desta forma, a democracia moderna foi estabelecida. Contudo, como mencionado acima, a 
democracia é uma ideologia política estabelecida a fim de receber o Segundo Advento do 
Messias através da vontade do povo; ela não é uma ideologia capaz de realizar verdadeira 
liberdade, igualdade e fraternidade. 
 
Historicamente, as religiões tiveram determinadas falhas, incluindo um desrespeito pela 
individualidade, liberdade e direitos dos seres humanos. Portanto, os governos 
democráticos se tornaram necessários para implementar a política de separação de religião 
e política. Como resultado, o padrão absoluto de valor que o espírito humano deveria seguir 
veio a ser perdido, e como uma consequência natural, a democracia se degenerou para a 
democracia egoísta. Assim, na sociedade democrática, surgiu a grande confusão que vemos 
atualmente. 
 
Problemas reais de todos os tipos podem ser fundamentalmente resolvidos somente com a 
verdade e o amor verdadeiro de Deus. Portanto, será possível resolver fundamentalmente 
todos os problemas somente quando o Reino do Segundo Advento do Messias, que virá 
com verdade e amor verdadeiro, for estabelecido. Até agora apontamos as limitações da 
democracia liberal quando vista a partir do ponto de vista da providência de Deus. Também 
indicamos o fato que democracia, por seu grande mérito, cumpriu a responsabilidade em 
garantir liberdade de fé, para que as pessoas possam livremente receber o Segundo Advento 
do Messias, de acordo com sua vontade. 
 
O princípio da prosperidade mútua é, em resumo, uma teoria referente ao governo conjunto. 
Governo conjunto se refere a um governo alcançado através da “participação conjunta de 
todas as pessoas.” A participação conjunta de todas as pessoas é um ideal que representa a 
ideologia da democracia no verdadeiro sentido. A participação conjunta de todas as pessoas 
é, de fato, a participação das pessoas através da eleição de seus representantes. Então, se 
participação na política através de representantes eleitos é política conjunta de acordo com 
o princípio da prosperidade mútua, alguém poderia fazer a seguinte pergunta: “Como isto é 
diferente da democracia atual?” Há uma diferença básica entre elas, o que devemos 
considerar agora. 
 
Um governo conjunto sob o princípio da prosperidade mútua teria as seguintes 
características: Primeiro, o relacionamento entre os candidatos não seria de rivalidade, mas 
de irmãos e irmãs atendendo o Messias, o representante de Deus, como os Verdadeiros Pais 
da humanidade. Segundo, os candidatos concorreriam à eleição, não por sua própria 
vontade, mas ao invés com a recomendação de muitos próximos (irmãos e irmãs), ou seja, 
pela vontade dos outros, sendo que aqueles que estão no relacionamento de irmãos e irmãs 
centrados no amor verdadeiro farão recomendações mútuas. Terceiro, uma eleição não 
ocorreria de uma forma que seria necessário um enorme gasto de dinheiro, com todos os 
efeitos colaterais que o acompanham.  
 
Depois de uma eleição preliminar no primeiro estágio, uma eleição por sorteio seria feita no 
segundo estágio, acompanhada por oração solene e formalidade apropriada. Com a certeza 
e confiança que o resultado estava de acordo com a vontade de Deus, aqueles eleitos, 
aqueles não eleitos, e, de fato, todas as pessoas seriam gratas a Deus, e poderiam aceitar o 
resultado de forma feliz e sincera. 
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Desta forma, um governo conjunto sob o princípio da prosperidade mútua é um governo 
conduzido através da participação conjunta das pessoas, baseado no amor verdadeiro de 
Deus. Este será o governo do Reino do Messias, no qual o mundo pode ser unificado. Além 
disso, todas as pessoas atenderão ao Messias, o representante de Deus, como os 
Verdadeiros Pais da humanidade, e participarão no governo conjunto como irmãos e irmãs 
que herdaram o amor dos Verdadeiros Pais, um governo conjunto será um “governo de 
irmãos e irmãs, por irmãos e irmãs e para irmãos e irmãs, centrado nos Verdadeiros Pais da 
humanidade,” ao invés do “governo do povo, pelo povo e para o povo.” Para ser específico, 
um governo sob o princípio da prosperidade mútua não é a democracia, mas ao invés um 
governo de irmãos e irmãs centrado nos Pais Celestiais. 
 
Verdadeira liberdade, igualdade, respeito pelos direitos humanos, fraternidade, e assim por 
diante, todos os quais são os objetivos da democracia, mas não realizados ainda hoje, 
podem ser realizados completamente através de um governo de irmãos e irmãs centrado no 
Pais Celestiais. Neste sentido, governo conjunto sob o princípio da prosperidade mútua 
pode ser expresso como uma democracia fraternal. Deve ser observado que o sentido de 
fraternidade descrito aqui tem um significado diferente do senso comum: não estamos nos 
referindo a uma fraternidade confinada a um limite nacional, criando assim irmãos e irmãs 
regionais, como vemos atualmente. A fraternidade sobre a qual estamos falando é uma 
fraternidade universal, no verdadeiro sentido, onde o mundo inteiro esteja unido em uma 
única nação de irmãos e irmãs, e toda a humanidade, como filhos, atendem os Verdadeiros 
Pais, o centro da humanidade. 
 
A razão pela qual a ideia de fraternidade universal não tem sido realizada mesmo hoje é 
que, primeiro, a unificação do mundo ainda não foi cumprida, e segundo, os Verdadeiros 
Pais da humanidade ainda não apareceram. A mesma coisa pode ser dita sobre a 
democracia. A razão pela qual a democracia ainda não foi plenamente realizada é que ― 
outra entre as razões acima mencionadas ― a democracia que é originalmente uma ideia 
supra étnica e supra nacional, está na realidade, restrita por características étnicas e 
nacionais. 
 
Uma coisa semelhante pode ser dita com relação ao Reino do Messias. O Reino do Messias 
não é um reino regional, mas ao invés é um reino supra étnico e supra nacional. O advento 
do Messias ocorre em uma nação eleita, a qual é uma nação regional, onde o 
estabelecimento do Reino do Messias é possível somente depois do mundo ser unificado. 
Entretanto, é necessário que seja dito, que o princípio da existência mútua, prosperidade 
mútua e justiça mútua pode ser realizado até determinado ponto, mesmo antes da real 
unificação do mundo, se os líderes do mundo estão dispostos a fazer um esforço, atendendo 
a Deus e aos Verdadeiros Pais. Ao fazer isso, uma solução temporária dos vários tipos de 
confusão que experimentamos atualmente seria possível. Assim, eu diria que a sociedade 
real funcionando plenamente sob o princípio da existência mútua, prosperidade mútua e 
justiça mútua, será estabelecida somente depois do tempo presente do capitalismo. 
 
Finalmente, permita-me explicar sobre o relacionamento entre esse governo conjunto 
funcionando sob o princípio da prosperidade mútua, e a separação dos três poderes. 
Democracia é um governo constitucional, cuja essência é a separação dos três ramos de 
governo: o legislativo, o judiciário e o executivo. 
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Seguindo esta tradição, um governo conjunto sob o princípio da prosperidade mútua é um 
governo dos representantes onde a separação dos três poderes é praticada. Entretanto, a 
separação dos três poderes sob o princípio da prosperidade mútua não é exatamente o 
mesmo conceito como aquele proposto por Montesquieu, que buscou evitar qualquer abuso 
de poder. Sob o princípio da prosperidade mútua, uma separação dos três poderes é 
proposta, mas somente no sentido de uma divisão do trabalho dos três ramos, legislativo, 
judiciário e executivo, todos funcionando em harmonia. O conceito de poder no princípio 
da prosperidade mútua também é diferente do entendimento tradicional. O conceito 
tradicional de poder se refere à força física com a qual se subjuga pessoas; mas no princípio 
da prosperidade mútua, poder se refere a uma autoridade com amor verdadeiro, a qual 
inspira o objeto (pessoas) a obedecer com gratidão e disposição a vontade do sujeito 
(soberania). 
 
Enquanto exerce suas próprias funções fisiológicas em harmonia uns com os outros, os 
vários órgãos em um corpo humano cooperam para o propósito comum de suportar a vida 
do corpo humano. De forma semelhante, baseado no ideal comum do país, os três ramos 
formarão um sistema de cooperação orgânico e harmonioso, enquanto eles conduzem as 
três funções de legislar, julgar e administrar para a existência do país. 
 
De acordo com o Princípio Divino, os ramos legislativo, judiciário e executivo, os quais 
estão todos em um relacionamento cooperativo uns com os outros, são comparados 
respectivamente aos pulmões, coração e estômago do corpo humano. Os nervos periféricos 
conectados aos vários órgãos no corpo humano cooperam uns com os outros, cumprindo 
harmoniosamente as funções fisiológicas do corpo humano, de acordo com o comando do 
cérebro. De forma semelhante, na sociedade ideal, a vontade de Deus, que é o verdadeiro 
sujeito de amor, será transmitida para os ramos legislativo, judiciário e executivo através 
dos órgãos de comunicação, e estes três ramos cooperarão de forma harmoniosa. 
 
Deve ser esclarecido aqui que, na criação de Deus a imagem ideal do Reino do Céu na terra 
foi concebida na mente de Deus tomando o corpo humano como um modelo. Portanto, a 
estrutura do estado no mundo ideal se assemelha à estrutura do corpo humano. Eu expliquei 
acima que os ramos legislativo, judiciário e executivo são comparados respectivamente 
com os pulmões, coração e estômago; de fato, estes três ramos foram estabelecidos 
imitando os pulmões, coração e estômago. 
 
Devido à queda humana, as nações perderam seu caráter original, e se tornaram nações sem 
princípio. Contudo, o cenário de uma nação ainda se assemelha à estrutura do corpo 
humano. Assim, da mesma forma que a estrutura e a função dos órgãos (pulmões, coração e 
estômago) do corpo humano são imutáveis, a estrutura e a função dos três ramos de 
legislativo, judiciário e administrativo são imutáveis no mundo do princípio.  
 
O que deve ser acrescentado aqui, é que as realidades dos três ramos no mundo ideal não 
são idênticas com aquelas fora do princípio atualmente. De fato, o poder dentro do 
princípio e o poder fora do princípio são muito diferentes no fato que o primeiro é baseado 
em uma força emocional do amor verdadeiro, enquanto o segundo é baseado em uma força 
compulsória do poder físico. 
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C. Princípio da Justiça Mútua 
 
O princípio da justiça mútua se refere à ética conjunta. Esta é a perspectiva necessária para 
a realização de uma sociedade ética, ou seja, uma sociedade de ética conjunta, na qual todos 
observam e praticam moralidade e ética, tanto de forma pública como de forma privada. 
Atualmente, independente de haver uma sociedade capitalista ou comunista (incluindo as 
sociedades ex-comunistas), moralidade e ética, as quais as pessoas devem observar, estão 
em colapso. Como resultado, várias injustiças e crimes sociais são crescentes, e o mundo 
está agora mergulhado em grande confusão. Muitas pessoas lamentam este colapso de 
valores, mas ninguém parece ser capaz de oferecer quaisquer medidas efetivas para 
revitalizar esses valores.  
 
O princípio da justiça mútua é uma ideologia capaz de terminar com este colapso dos 
valores, e de estabelecer uma sociedade saudável na terra, onde todos observam livremente 
a moralidade e a ética em todo lugar e a todo o momento. A sociedade ideal, a qual deve vir 
depois de ambas as sociedades capitalista e comunista, será a sociedade de existência mútua 
e prosperidade mútua como explicado acima e, ao mesmo tempo, será a sociedade de ética 
conjunta, onde todas as pessoas, independente de suas posições, viverão com as mesmas 
atitudes éticas. O princípio da justiça mútua é o núcleo da sociedade futura de existência 
mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Mais concretamente, e isto será explicado 
brevemente, a sociedade de justiça mútua será a sociedade na qual o pensamento dos três 
grandes sujeitos é plenamente praticado. 
 
Na sociedade ideal do futuro, religião não será necessária, sendo que o propósito da religião 
terá sido completamente realizado. O propósito do ensinamento cristão é capacitar um 
indivíduo a firmemente manter fé até que ele ou ela receba o Segundo Advento do Messias. 
O propósito do Confucionismo é capacitar as pessoas a praticarem a virtude até que chegue 
o mundo ideal de fraternidade universal. O propósito do Budismo é capacitar as pessoas 
para se treinarem e observarem a lei (Dharma) até que chegue o mundo ideal ― a 
Realidade da Lótus (o Mundo iluminado pelo Buda da Iluminação Perfeita) como ensinado 
na Escola Hua-yen (Kegon). O Islamismo busca uma teocracia centrada na soberania de 
Allah. Portanto, o propósito do Cristianismo será alcançado quando o mundo ideal de 
criação é realizado pelo recebimento do Segundo Advento do Messias; o propósito do 
Confucionismo será cumprido quando o mundo da fraternidade universal é realizado; o 
propósito do Budismo será cumprido quando a Realidade da Lótus é realizada; e o 
propósito do Islamismo será realizado quando a teocracia centrando na soberania de Allah é 
realizada. 
 
O mundo no qual o propósito de todas as religiões tenha sido cumprido é a sociedade de 
existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, ou seja, a sociedade centrada no 
Segundo Advento do Messias. Os ensinamentos do Segundo Advento do Messias 
abrangem os ensinamentos centrais de Cristianismo, Confucionismo, Budismo e 
Islamismo. Portanto, não há mais nenhuma necessidade de qualquer religião persistir. A 
sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua não é meramente uma 
sociedade ideal instrutiva, como as religiões tradicionais têm ensinado, mas ao invés a 
sociedade na qual as pessoas conduzirão uma vida de amor verdadeiro; uma vida celeste em 
meio à realidade juntamente com o Messias. 
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Nessa sociedade, todas as pessoas viverão com os mesmos valores; portanto, doutrinas 
religiosas centradas na fé serão transformadas em, e consumadas como, a ética de vida 
centrada na prática. Este aspecto da sociedade futura é chamado de sociedade de ética 
conjunta, ou seja, a sociedade de justiça mútua. 
 
Então, quais serão as características da sociedade de ética conjunta ― Primeiro, a vida 
social será reforçada pelo amor verdadeiro dos três grandes sujeitos baseado no pensamento 
dos três grandes sujeitos. Primariamente, os três grandes sujeitos ― ou seja, pais, que são o 
centro da família, mestres, que são o centro da escola, e administradores ou líderes 
(presidentes de empresas, líderes de organizações, chefes de estado), que são o centro de 
domínio ― dão amor verdadeiro de Deus de forma contínua e ilimitada para seus parceiros 
objeto, ou seja, filhos, alunos, funcionários ou o povo de seu país, todos baseados no 
pensamento dos três grandes sujeitos. Subsequentemente, amor mútuo entre parceiros 
objeto será induzido, e toda a sociedade, uma sociedade altamente ética, se assemelhará, 
falando metaforicamente, a um jardim de amor. 
 
Várias desigualdades desaparecerão com a prática do amor verdadeiro. A pobreza 
desaparecerá através do amor verdadeiro daqueles que têm mais. Aqueles que têm sede de 
conhecimento serão satisfeitos através do amor verdadeiro daqueles que têm conhecimento. 
Aqueles que foram alienados no local de trabalho serão consolados pelo amor verdadeiro 
do administrador. Inspirados pelo amor verdadeiro de Deus, não podemos deixar de sentir 
vontade de ajudar aqueles em necessidade. Isto é o que significa dizer que a sociedade se 
assemelhará a um jardim de amor, e será uma sociedade ética. 
 
Uma escola preenchida com o amor verdadeiro do mestre, e um local de trabalho 
preenchido com o amor verdadeiro do administrador se tornarão sistemas éticos, os quais 
são formas estendidas de uma ética familiar. Isso quer dizer que uma escola preenchida 
com amor verdadeiro de um mestre é como uma família preenchida com o amor verdadeiro 
dos pais que é estendida ao aspecto da educação; um local de trabalho preenchido com o 
amor verdadeiro de um administrador é uma família estendida ao aspecto da administração. 
Assim, toda a sociedade será preenchida com o amor de Deus. Esta é a sociedade de justiça 
mútua. Deste modo, a sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua 
será o sistema social baseado no pensamento dos três grandes sujeitos. 
 
Segundo, a unidade básica da sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça 
mútua é a família. Em outras palavras, a prática dos amores dos três grandes sujeitos é 
primeiramente realizada em uma família. Há quatro posições na família, i.e., as posições de 
avôs, pais (esposo e esposa), filhos (irmãos e irmãs),e netos. O amor de Deus é dado e 
recebido entre os vários membros de uma família que estão nestas quatro posições.  
 
Assim, amor de avôs, amor de pais, amor de esposo e esposa, amor de irmãos e irmãs e 
amor de filhos, todos são plenamente realizados na família. Quando estes tipos de amor são 
dados e recebidos na família, a lei familiar e a ordem familiar naturalmente serão 
estabelecidas. Com o estabelecimento da lei familiar e da ordem familiar (norma), uma 
família pacífica, preenchida com compaixão e harmonia, será realizada. Tal família é 
realmente uma família ideal. 
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A sociedade econômica, política e ética baseada na família ideal é a sociedade de existência 
mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Desta forma, o desejo longamente acalentado 
da humanidade e o ideal de muitos pensadores e crentes religiosos finalmente serão 
realizados, e o mundo do ideal de criação que tem sido ardentemente desejado por Deus por 
mais de seis mil anos será realizado. 
 
Conclusão 
 
Explicamos os conceitos básicos do princípio da existência mútua, o princípio da 
prosperidade mútua e o princípio da justiça mútua. Esperamos que as explicações tenham 
esclarecido que o princípio da existência mútua, o princípio da prosperidade mútua e o 
princípio da justiça mútua não são ideias separadas, mas ao invés, que estão integradas 
como uma unidade. Quando esta ideia única integrada é compreendida, o mundo do ideal 
de criação, que Deus originalmente vislumbrou, será realizado pela primeira vez. Assim, 
chamamos esta ideia única de “princípio da existência mútua, o princípio da prosperidade 
mútua e o princípio da justiça mútua,” utilizando esta única frase. Isto conclui a explanação 
sobre o princípio da existência mútua, o princípio da prosperidade mútua e o princípio da 
justiça mútua. A seguir, explicaremos o conceito do pensamento dos três grandes sujeitos, a 
ideologia da família ideal, o qual é o âmago do princípio da justiça mútua. 
 
II. Pensamento dos Três Grandes Sujeitos 
 
O pensamento dos três grandes sujeitos é uma expressão cunhada pelo Rev. Sun Myung 
Moon. Os três grandes sujeitos se referem aos pais, mestre e líder. Em outras palavras, os 
três grandes sujeitos significam os três grandes centros: os pais, que são o centro de uma 
família; o mestre, que é o centro de uma escola; e o líder, que é o centro de domínio. Aqui, 
o centro de domínio se refere ao centro de um grupo, uma empresa, um país, e assim por 
diante, ou seja, a pessoa central que é responsável pela administração ou liderança. Assim, 
o chefe de um grupo (uma união, um partido político, uma federação, etc.), o presidente de 
uma empresa, o governador de uma província, o presidente de um país, e assim por diante, 
todos se colocam sob esta categoria de líder. Desta forma, chamamos os três centros de 
pais, mestre e líder de os três grandes sujeitos. O pensamento dos três grandes sujeitos 
enfatiza que estes três grandes sujeitos devem praticar o amor verdadeiro de Deus. 
 
Amor Verdadeiro de Deus 
 
O amor de Deus é absoluto, sendo que Ele é o ser absoluto. O termo “absoluto” no sentido 
utilizado aqui, tem um significado diferente de qualquer tipo de sentido ostentado em um 
significado secular. O termo “absoluto,” como é utilizado aqui, conota as qualidades de 
eterno, imutável, ilimitado e universal. Deus é eterno, e onipresente, existindo todo tempo e 
em qualquer lugar. Deste modo, o amor de Deus também é eterno, e onipresente. Esse amor 
é amor absoluto, ou amor verdadeiro. 
 
Amor verdadeiro pode ser comparado com a luz do sol. Não há nenhum lugar sobre o qual 
o sol não brilha, e o sol está sempre brilhando eternamente sem descanso. De forma 
semelhante, o amor verdadeiro é um amor abrangente, concedido para toda a humanidade 
como também para todas as coisas. Todos os seres criados são parceiros objeto do amor 
verdadeiro, e nada no universo está excluído da realidade do amor verdadeiro.  
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O amor às vezes era tomado como se referindo à intimidade entre as pessoas, mas amor 
verdadeiro é amor concedido para toda a humanidade, incluindo inimigos, e também para 
todas as coisas. 
 
Uma pessoa está relacionada com outra pessoa nas seis direções de acima e abaixo, frente e 
atrás, e direita e esquerda. Tomando algo como o centro, ele está relacionado acima com os 
pais, superiores e pessoas mais velhas; abaixo com filhos, subordinados e pessoas mais 
jovens; à frente, com os mestres, colegas mais velhos e líderes; atrás, com estudantes, 
colegas mais jovens e seguidores; à direita, com irmãos e irmãs, amigos íntimos e colegas 
próximos; à esquerda, com competidores, estranhos e oponentes. Amor verdadeiro abrange 
todas estas pessoas em todas as seis direções. Além disso, amor verdadeiro se estende a 
todas as coisas. O pensamento dos três grandes sujeitos afirma que devemos praticar esse 
amor verdadeiro em todos os momentos e em todos os lugares. 
 
O que é amor? Amor é buscar cuidar dos seus parceiros objeto, enquanto expressa a eles 
um coração caloroso. Com amor verdadeiro, deseja-se dar o que se tem para os outros, ao 
invés de receber algo dos outros. Amor secular é amor mais egoísta, com o qual se olha 
apenas para seus próprios interesses. Em contraste, o amor verdadeiro que o Rev. Sun 
Myung Moon ensina é um amor com o qual não se espera nada em retorno, e somente se 
deseja dar aos outros. Assim, no amor verdadeiro, uma pessoa deseja dar continuamente 
para os outros, com um coração caloroso. Então, de que forma concreta devemos expressar 
amor aos outros? Há muitas formas para amar: “falar gentilmente,” “entender as 
circunstâncias da pessoa,” “dar ajuda financeira,” “oferecer cooperação,” “servir,” “apoiar,” 
“ajudar alguém a sair de dificuldades,” “abraçar,” “perdoar os inimigos,” “ensinar de forma 
bondosa,” e assim por diante. Dar, e então dar novamente para os outros com um coração 
caloroso desta forma é a prática do amor verdadeiro. O espírito desta forma de vida é 
chamado altruísmo, ou o espírito de “viver para o benefício dos outros.” 
 
Amor Verdadeiro dos Três Grandes Sujeitos 
 
Como explicado acima, o amor verdadeiro de Deus é um amor com o qual uma pessoa 
deseja dar, dar novamente, dar de forma infindável para os outros. Tal como água quente 
flui incessantemente a partir de uma fonte quente, assim também, uma pessoa deve abraçar 
incessantemente os outros com a água do amor verdadeiro a partir de um coração caloroso, 
como uma fonte quente. Os três grandes sujeitos devem sempre praticar esse amor em suas 
vidas diárias. Este é o núcleo do pensamento dos três grandes sujeitos. Isso quer dizer, os 
pais devem expressar esse amor por seus filhos; um mestre deve expressar esse amor por 
seus estudantes; e um líder deve expressar esse amor por seus subordinados e seguidores. 
Então, como expressamos amor verdadeiro na prática de nossa vida cotidiana? 
 
Devemos praticar amor verdadeiro através da ação no papel de um sujeito. O papel de pais 
é elevar seus filhos. O termo coreano para criar filhos é yangyuk ( ), o que consiste de 
dois caracteres chineses, yang e yuk. Yang significa criar filhos dando a eles alimento, 
vestuário e abrigo. Enquanto executam a tarefa de pais ― ou seja, dar alimento, vestuário e 
abrigo ― os pais amam seus filhos com um coração amoroso. Yuk significa educar: os pais 
ensinam para seus filhos a lei familiar, maneiras, ética, moralidade, e qualquer 
conhecimento necessário, com um coração profundo e caloroso. 
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Desta forma, os pais podem transmitir para seus filhos o amor verdadeiro de Deus no 
processo de criá-los. Os pais não devem amar seus filhos meramente para o propósito de 
receber algo de volta quando eles crescem. Em outras palavras, os pais não devem ter a 
ideia que podem fazer dinheiro ou alcançar poder através de seus filhos. Desejando de todo 
o coração que seus filhos se tornem bons, pessoas honradas, os pais devem educá-los com 
um coração caloroso. Este é o papel dos pais. A expressão de amor quando criar seus filhos 
é a prática de amor verdadeiro dos pais. 
 
O papel de um mestre é ensinar seus estudantes através da educação de conhecimento, 
educação técnica, educação artística, educação física, e assim por diante. Um mestre deve 
ensinar seus estudantes de forma bondosa e sincera. Se os estudantes levantam questões, o 
mestre deve responder de forma sincera, e se eles têm quaisquer problemas difíceis, o 
mestre deve ajudá-los tanto quanto possível. Desta forma, um mestre pode praticar o amor 
verdadeiro de Deus. Esta é a prática do amor verdadeiro no papel de um mestre. Ensinar 
somente para o propósito de salários é simplesmente vender e comprar conhecimento. Este 
tipo de educação não é uma educação correta, sendo que não há nenhum amor investido. 
Um mestre deveria primeiramente se concentrar em ensinar os estudantes com sinceridade, 
deixando o recebimento de um salário como uma preocupação secundária. O ensino deveria 
objetivar o cultivo da personalidade de estudantes para que eles sejam capacitados a servir a 
sociedade, uma vez que eles tenham amadurecido. A fim de fazer isto, o mestre deve, 
primeiro de tudo, ter uma personalidade nobre e um espírito de servir os outros. É com o 
amor verdadeiro que o mestre deve buscar ensinar os estudantes com esse espírito de 
serviço, e com um coração sincero e caloroso. Assim, o amor verdadeiro de um mestre é 
praticar amor no papel de um mestre. 
 
Finalmente, permita-me explicar o amor verdadeiro de um líder como expresso através do 
papel de ser um líder. Qual é o papel adequado de um líder? O papel do presidente de um 
país é governar bem o povo e potencializá-lo a viver bem. O papel de um governador de 
uma província é governar harmoniosamente a província, e o papel de um administrador de 
uma empresa é oferecer bem-estar aos funcionários.  
 
Permita-me explicar brevemente sobre o caso de uma empresa de forma mais concreta. O 
administrador de uma empresa não deve ter a ideia de fazer os funcionários se engajarem 
em muito trabalho a fim de fazer dinheiro para si mesmo. Naturalmente, uma empresa deve 
obter lucro. Entretanto, uma vez que a empresa faz dinheiro, os administradores devem 
retornar uma parte adequada disto para os funcionários. Na sociedade futura, o espírito de 
fazer dinheiro estará unido com o espírito de dar. 
 
O administrador de uma empresa deve ter um espírito altruísta de serviço. Ele ou ela deve 
amar os funcionários e ter o espírito de dar com um coração caloroso. O administrador deve 
estar preocupado sobre as circunstâncias dos funcionários, e se eles têm ou não quaisquer 
dificuldades com relação à alimentação, vestuário e abrigo. Isto é um domínio com amor. 
Entretanto, em muitos casos, domínio inclui dar ordens para os subordinados. Uma ordem 
em si mesma pode parecer fria; mas quando um líder dá uma ordem com um coração 
caloroso e sincero, os subordinados podem recebê-la com gratidão porque a ordem carrega 
esse sentimento caloroso. 
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A Bíblia diz que Deus concedeu aos seres humanos as três grandes bênçãos. Na terceira 
bênção, Deus ordenou que os seres humanos dominem todas as coisas com amor. As 
indústrias primárias, secundárias e terciárias, como também todas as outras atividades que 
tratam com materiais, estão sob a categoria de domínio sobre todas as coisas. Domínio deve 
ser feito com amor. Assim, devemos administrar edifícios e instalações, considerando-os 
como pertencendo a todas as pessoas e a Deus, ao invés de nossas próprias posses. 
 
Assim, a administração e manutenção de propriedades e instalações devem ser conduzidas 
com um coração sincero. Este é o espírito de administração como um exercício de domínio 
amoroso sobre todas as coisas. Poluição, que se tornou atualmente um problema sério, é o 
resultado inevitável que surge da perda do espírito de domínio ou do espírito de 
administração com amor. O espírito de domínio com amor é a prática do amor verdadeiro 
de um líder. Em resumo, a ideia que os três grandes sujeitos devem praticar o amor de Deus 
através de seus respectivos papéis é o pensamento dos três grandes sujeitos. 
 
Três Subjetividades com Um Único Centro 
 
Três subjetividades com um único centro se referem à ideia que uma figura central serve 
nos papéis – e pratica simultaneamente os amores – dos três grandes sujeitos, i.e., pais, 
mestre e líder. Em outras palavras, embora pais, mestre e líder sejam papéis diferentes, não 
obstante, os pais devem ser ao mesmo tempo um mestre e um líder. Em outras palavras, os 
pais praticam amor verdadeiro através dos papéis dos três sujeitos: Enquanto os pais estão 
cumprindo primariamente seu papel como pais de amar seus filhos com um coração 
caloroso, eles também ostentam os papéis de mestre e líder. 
 
Enquanto se envolve principalmente em ensinar, um mestre também se coloca na posição 
de um pai educando seus alunos como se eles fossem seus próprios filhos, e ao mesmo 
tempo, o mestre se coloca na posição de um líder para guiar os estudantes.  
 
Enquanto se envolve principalmente na administração de uma organização, um líder 
também deve cumprir os papéis de pais e mestre. Um administrador, além do trabalho de 
administração, deve expressar um coração caloroso para seus funcionários com o coração 
de um pai ao educar seus filhos, tendo constante preocupação por sua alimentação, 
descanso e bem-estar. Além disso, um líder, se colocando na posição de um mestre, deve 
ensinar aos seus subordinados as normas sociais e o conhecimento. 
 
Assim, é a afirmação do pensamento dos três grandes sujeitos que um sujeito, ou um 
centro, simultaneamente desempenha o papel dos três sujeitos. Em outras palavras, o 
pensamento dos três grandes sujeitos é o pensamento referente à prática das três 
subjetividades de um pai, de um mestre e de um líder. Sendo que o amor dos pais para os 
filhos, o amor de um mestre pelos estudantes, e o amor de um líder pelos subordinados são 
amores orientados de forma descendente, o pensamento dos três grandes sujeitos reivindica 
que um único sujeito deve praticar três amores descendentes através dos papéis dos três 
sujeitos. Como mencionado anteriormente, amor verdadeiro não busca o auto interesse, mas 
ao invés ele deseja dar ilimitadamente. Com amor verdadeiro, você quer investir totalmente 
e esquecer o que tem feito. Você quer dar e dar novamente, e esquecer completamente o 
que tem dado. 
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Não importa quanto tenha amado alguém, você se libera disto, e não carrega com você 
qualquer ideia que já tem amado. Quando você esquece a extensão até a qual amou, seu 
coração pode se tornar vazio e humilde. Se você pensa que “Eu amei muito aquela pessoa, 
mas ela não correspondeu. Que pessoa rude ela é,” então você pode se tornar arrogante. 
Uma vez que se torna arrogante, se torna difícil para você realmente amar alguém. 
Portanto, quando dá, você deve esquecer isto; e quando esquece, você pode sentir o amor 
novamente, sendo que o amor verdadeiro de Deus preencherá seu coração esvaziado. 
Assim, sempre ame com uma mente renovada, e você terá a possibilidade de amar 
novamente. Pais, mestres e líderes devem todos fazer isto. Esta é a forma do amor 
verdadeiro. 
 
A Propagação do Amor 
 
Se os pais realmente amam seus filhos, os filhos não podem simplesmente permanecer 
parados, sendo que o amor causa um efeito indutivo. Os filhos serão movidos pelo amor de 
seus pais e, de forma grata, eles servirão seus pais. Sendo que os pais amam seus filhos com 
todo o seu coração, os filhos, com todo o seu coração, serão movidos a servir seus pais com 
piedade filial. Este é o amor ascendente dos filhos. 
 
Além disso, quando os filhos recebem o amor verdadeiro de seus pais, não somente emerge 
um coração filial em relação aos seus pais, mas também, os próprios filhos, ou seja, irmãos 
e irmãs, virão a amar uns aos outros. Este é o amor horizontal. Além disso, um filho e sua 
esposa (a nora) também amarão um ao outro em amor conjugal, o qual é um amor 
horizontal. Assim, baseado no amor dos pais, ambos amor ascendente e amor horizontal são 
desencadeados, e a família é preenchida com amor. Consequentemente, em uma família o 
amor descendente dos pais é mais importante. 
 
A mesma coisa pode ser dita sobre o amor de um mestre em uma escola. Estudantes que 
recebem o amor verdadeiro de seu mestre (amor descendente) automaticamente respeitarão 
seu mestre do fundo de seus corações. Eles pensarão que seu mestre é grande. Enquanto 
satisfeitos intelectualmente, eles também são impressionados pela sinceridade do 
ensinamento; eles naturalmente curvarão suas cabeças em direção ao mestre. Então, os 
estudantes não podem evitar respeitar seu mestre. Este é o amor ascendente de estudantes 
pelo mestre. Não somente isso, mas sendo impressionados pelo amor verdadeiro de seu 
mestre, os próprios estudantes passarão a amar uns aos outros. Este é um amor horizontal 
entre estudantes. Assim, o amor do mestre (amor descendente) causa um efeito indutivo. 
 
Alguns anos atrás, houve um incidente desagradável em determinada universidade na 
Coreia: Estudantes atacaram um mestre. Naquele tempo, todos os jornais condenaram os 
estudantes. A crítica dos estudantes não estava errada em si mesma, mas foi uma crítica 
equivocada, em termos da solução do problema. A responsabilidade pelo incidente 
repousou em primeiro lugar sobre o mestre, e somente de forma secundária sobre os 
estudantes. Os estudantes reagiram dessa forma porque o mestre não ensinava de forma 
adequada. Haveria qualquer razão válida para os estudantes atacarem o mestre, se o mestre 
tivesse praticado regularmente os papéis dos três sujeitos com amor verdadeiro, e seguido a 
forma de um mestre? A violência dos estudantes pode, em certo sentido, ser entendida 
como uma expressão de sua reclamação, “por que você não nos ensinou de forma 
adequada?” Além disso, os pais também compartilham da mesma culpa. 
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Os pais dos estudantes não devem ter dado suficiente amor descendente para seus filhos na 
vida cotidiana. Portanto, não havia nenhuma base para os estudantes respeitarem o mestre, 
cuja posição não é diferente da posição de seus pais. Assim, a solução para o problema da 
violência estudantil contra os mestres pode ser encontrada através do pensamento dos três 
grandes sujeitos. 
 
Como mencionado acima, os amores dos três grandes sujeitos são amores descendentes: 
amor dos pais em relação aos filhos, amor do mestre em relação aos estudantes, e amor de 
um líder em relação aos seguidores. O amor descendente é primário, e os amores 
ascendente e horizontal são amores induzidos por esse amor descendente. 
 
Sendo que existe um efeito indutivo e um relacionamento recíproco no amor, há certos 
casos onde o amor ascendente do subordinado é dado primeiro, e esse é seguido pelo amor 
descendente induzido do superior. Quando os filhos demonstram piedade filial para seus 
pais, os estudantes respeitam seu mestre, e os subordinados são leais com seus líderes, o 
amor dos pais, o amor de um mestre e o amor de um líder são todos induzidos. Entretanto, 
em princípio, o amor descendente é primário, e os amores ascendente e horizontal podem 
ser induzidos em cem por cento, ao passo que quando o amor ascendente é anterior, não há 
nenhuma garantia que o amor descendente será induzido em cem por cento. A mesma coisa 
pode ser dita sobre o amor horizontal. O ponto de início do amor verdadeiro é o amor 
descendente, sendo que a origem do amor verdadeiro está em Deus, e todas as coisas vêm 
de forma descendente a partir de Deus em primeiro lugar. 
 
Se o administrador de uma empresa realmente ama os funcionários, eles não vão 
simplesmente ficar satisfeitos com o recebimento de salários, mas eles vão querer 
recompensar o administrador. Isso quer dizer, quando o administrador faz constantes 
esforços com um coração caloroso para dar aos funcionários tanto quanto possível a partir 
da renda da empresa, então os funcionários respeitarão e serão gratos ao administrador. 
Nesta situação, se a empresa enfrentar dificuldades, os funcionários podem dizer, “Não 
precisamos de aumento no salário. Por favor, invista uma porção de nosso aumento salarial 
na empresa, e a administre bem.” Desta forma, se o administrador de uma empresa 
demonstra amor verdadeiro, os funcionários amarão o administrador, e ao mesmo tempo o 
amor se espalhará entre os funcionários. Além disso, os funcionários amarão e cuidarão das 
instalações e propriedades da empresa. Assim, o amor descendente do sujeito, ou seja, amor 
de pais, amor de mestre e amor de líder devem ser dados primeiro. 
 
Se, desta forma, o amor verdadeiro se espalha para uma família, para uma escola e para 
uma empresa, e então para uma nação, e para o mundo inteiro, a aldeia global certamente 
será preenchida com o amor de Deus. Como resultado, todos os crimes na terra 
desaparecerão sem qualquer traço, e a paz verdadeira e duradoura pode ser realizada. 
 
A Origem dos Três Grandes Sujeitos é Deus 
 
Qual é a origem dos três grandes sujeitos no pensamento dos três grandes sujeitos? É Deus. 
O origem de todos os sujeitos é Deus. Os sujeitos mais representativos entre todos os 
sujeitos são os três grandes sujeitos, e a origem dos três grandes sujeitos é Deus. 
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Deus é, primeiro de tudo, os Pais da humanidade. Em oração, alguém pode chamar Deus de 
“Pai,” enquanto alguém mais poderia chamar Deus de “Mãe.” De fato, Deus possui as 
características duais de Yang e Yin; portanto, Deus é os Pais da humanidade. Deus criou os 
seres humanos como Seus filhos e filhas. Originalmente os seres humanos não são 
pecadores, mas são filhos e filhas de Deus; entretanto, devido à queda humana os seres 
humanos se tornaram pecadores. Assim, Deus é os Pais da humanidade, e ao mesmo tempo 
o sujeito de amor verdadeiro. Deus criou o universo com Logos, como está escrito no 
Evangelho de acordo com João, capítulo 1. Logos é a verdade e a Palavra de Deus. 
Portanto, Deus é o sujeito da verdade. O sujeito da verdade é basicamente um mestre. 
Assim, Deus é o mestre da verdade. Além disso Deus é o mestre, sendo que o Criador é o 
mestre de domínio. 
 
A expressão coreana tradicional Kun-Sa-Bu (君 ) se refere ao ideal de pais, mestre e 
líder. Kun significa o líder, Sa significa o mestre, e Bu significa pai (que representa os pais). 
O povo coreano possuía este pensamento Kun-Sa-Bu desde seus tempos antigos, e a origem 
de Kun-Sa-Bu é Deus. Assim, Deus é pai (pais), mestre e líder. Kun-Sa-Bu é, de fato, o 
mesmo como os três grandes sujeitos, havendo somente uma diferença na ordem das 
palavras. 
 
No hino nacional coreano há uma passagem: “Viva o nosso país, o qual Hanunim protege!” 
Hanunim é o mesmo que Hananim, ou o Criador, Deus. Como Deus protege a Coreia? Ele 
a protege com o amor verdadeiro de pais, mestre e líder. A origem de pais, mestre e líder, 
ou a origem de Kun-Sa-Bu é Deus. Portanto, o amor dos três grandes sujeitos está de acordo 
com a Forma do Céu, que é absoluta. Assim, o pensamento dos três grandes sujeitos é 
absoluto e nunca fracassará. Aqueles que desobedecem a Forma do Céu, ou aqueles que 
não vivem de acordo com este pensamento, somente podem declinar, ou perecer. 
 
Porque a sociedade atual está nessa confusão? É porque não praticamos o amor dos três 
grandes sujeitos, e não observamos a Forma do Céu. Se desobedecemos a lei natural, 
sofreremos fisicamente; portanto, conduzimos nossas vidas observando a lei natural. De 
forma semelhante, devemos espiritualmente conduzir nossas vidas de acordo com a Forma 
do Céu. Sendo que o pensamento dos três grandes sujeitos está de acordo com a Forma do 
Céu, a qual está baseada em Deus, não podemos evitar de observá-la. Se a observamos, a 
paz pode ser realizada, e se não observamos, a confusão prevalecerá. Esta é a mesma razão 
pela qual todas as religiões tradicionais têm enfatizado o amor. 
 
O Budismo nos ensina a praticar a misericórdia; O Confucionismo nos ensina a praticar o 
jen; o Islamismo, a compaixão, e o Cristianismo, o amor. Entretanto, a razão pela qual 
devemos fazer isso nunca foi esclarecida antes. Agora, pode ser esclarecido que a origem 
da misericórdia, do jen, da compaixão e do amor é o amor verdadeiro de Deus, o qual 
também é a origem do amor dos três grandes sujeitos. Os três títulos (governante e 
governado, pai e filho, e esposo e esposa) e as cinco tarefas morais (entre pai e filho, esposo 
e esposa, irmãos mais velho e irmão mais jovem, um amigo com outro, e governante e 
governado) no Confucionismo, o ensinamento principal do qual é o relacionamento entre 
pais e filhos, está de acordo com o pensamento dos três grandes sujeitos. A mesma coisa 
pode ser dita sobre as virtudes do Budismo, as virtudes do Islamismo e as virtudes do 
Cristianismo. Todos os ensinamentos dos santos e sábios, sobre amor, estão todos 
incluídos, sem exceção, nesta categoria do amor dos três grandes sujeitos. 
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A razão pela qual os valores tradicionais têm declinado é que as pessoas não compreendem 
que a misericórdia no Budismo, o jen no Confucionismo, a compaixão no Islamismo, e o 
amor no Cristianismo todos se originam do amor verdadeiro de Deus, e são precisamente as 
várias expressões do amor dos três grandes sujeitos. Para colocar de outra forma, quando se 
torna claro que a origem de todas estas virtudes religiosas tradicionais é o amor verdadeiro 
de Deus e, portanto, baseadas no amor dos três grandes sujeitos, então todas as virtudes 
tradicionais serão revitalizadas, e recuperarão a capacidade de orientar e capacitar as 
mentes da humanidade atualmente. 
 
O Pensamento dos Três Grandes Sujeitos, o Princípio da Existência Mútua, 
Prosperidade Mútua e Justiça Mútua, e o Princípio do Ideal Familiar 
 
O princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua é o conceito que 
descreve as características do sistema econômico, político e ético de nossa futura sociedade 
ideal. Isto é, a sociedade futura será um sistema econômico e politico que é administrado 
sob o princípio da justiça mútua (ética conjunta). O conteúdo do princípio da justiça mútua 
é a prática do pensamento dos três grandes sujeitos, e a essência do pensamento dos três 
grandes sujeitos é o princípio da família ideal. Em suma, a sociedade futura será um 
sistema econômico e politico que é administrado sob o princípio da justiça mútua; de forma 
concreta, ela será administrada pelo pensamento dos três grandes sujeitos cuja essência é o 
princípio da família ideal. 
 
Estabelecimento de uma Nova Perspectiva de Valor  
 
Finalmente, permita-me explicar como uma nova perspectiva de valor pode ser firmemente 
estabelecida na base do pensamento dos três grandes sujeitos. Quando, a partir do aspecto 
ético, vemos as ações, as quais são a expressão do amor verdadeiro dos três grandes 
sujeitos, e o consequente amor dos parceiros objeto que é induzido, ou seja, o amor 
descendente dos parceiros sujeito e os amores ascendente e horizontal dos parceiros objeto, 
as aceitamos como realmente boas ações. Quando essas mesmas ações são vistas a partir do 
aspecto intelectual e educacional, as aceitamos como realmente genuínas, e quando vistas a 
partir do aspecto artístico, as experimentamos como realmente belas.  
 
Verdade, bem e beleza não estão separados nas ações de alguém. Uma ação de amor 
verdadeiro é aceita como verdade, bem e beleza de acordo com o aspecto mental com o 
qual a percebemos. Todos os valores tradicionais serão revitalizados e animados quando 
abraçam esta nova perspectiva do pensamento dos três grandes sujeitos. 
 
III. Significado das Quatro Grandes Realidades de Coração e as 
Três Grandes Realezas 
 
O Rev. Sun Myung Moon propôs os conceitos das “quatro grandes realidades de coração” e 
“as três grandes realezas” no início da Idade do Completo Testamento. É importante 
entendermos estes conceitos claramente a fim de realizar a família ideal que é a unidade 
básica da sociedade ideal. Primeiro, permita-me explicar as quatro grandes realidades de 
coração. 
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A. Quatro Grandes Realidade do Coração 
 
Conceito de Coração 
 
A fim de entender o conceito das quatro grandes realidades de coração, é primeiramente 
necessário entender o conceito de coração. Coração se refere ao “impulso emocional para 
buscar alegria através de amar.” Em outras palavras, coração é “o impulso emocional que 
não pode evitar amar.” Foi devido ao Seu impulso emocional que não pode evitar amar, que 
Deus criou os seres humanos como Seus parceiros objeto, e todas as coisas como os 
parceiros objeto de alegria para os seres humanos. 
 
Realidade do Coração 
 
A realidade de coração significa a esfera de influência do coração de uma pessoa. A 
realidade de cultura significa a esfera de influência de uma cultura, e a realidade de poder 
soberano significa a esfera de influência do poder de uma pessoa. Assim, novamente, a 
realidade de coração significa a esfera de influência do coração de uma pessoa. Sendo que 
coração é o impulso emocional para amar, ele necessariamente acompanha a prática de 
amor. Coração e amor são dois lados de uma moeda, e a esfera de influência do coração de 
uma pessoa é a esfera de influência do amor de uma pessoa. 
 
Os quatro grandes corações se referem aos quatro tipos de corações: coração de pais, 
coração de esposo e esposa, coração de irmãos e irmãs, e coração de filhos. Sendo que 
coração e amor são dois lados de uma moeda, os quatro grandes corações são o mesmo 
como os quatro grandes amores: amor de pais, amor de esposo e esposa, amor de irmãos e 
irmãs, e amor de filhos. 
 
Amor Vertical, Amor Horizontal, e Amor Familiar 
 
A fim de entender os quatro grandes corações ou os quatro grandes amores corretamente, é 
necessário entender a direção do amor, isso é, as direções vertical e horizontal do amor. 
Amor vertical se refere a um amor orientado de forma descendente, um que flui de cima 
para baixo, tal como o amor de Deus pelos seres humanos, e o amor dos pais por seus 
filhos, e um amor orientado na forma ascendente, um que flui de baixo para cima, tal como 
o amor dos seres humanos por Deus, e o amor dos filhos por seus pais. Amor horizontal, 
por outro lado, se refere ao amor que flui horizontalmente, tal como o amor de irmãos e 
irmãs e o amor de esposo e esposa. O amor de irmãos e irmãs inclui amor entre irmãos, o 
amor entre irmãs, e amor entre irmão e irmã. Amor de pais, amor de esposo e esposa, amor 
de irmãos e irmãs, e amor de filhos são todos praticados em uma família; portanto, eles são 
amores familiares. 
 
Amor de pais, amor de esposo e esposa e amor de filhos são chamados de amores dos três 
parceiros objeto no Princípio Divino. Quando Deus é visto como o sujeito, os pais, esposo e 
esposa e filhos são Seus três parceiros objeto; portanto, amor de pais, amor de esposo e 
esposa e amor de filhos são chamados de amores dos três parceiros objeto. Os quatro 
grandes amores, os quais estão baseados nos quatro grandes corações, são os amores dos 
três parceiros objeto mais o amor de irmãos de irmãs. 
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Quatro Grandes Realidades do Coração e o Crescimento do Amor 
 
O Rev. Sun Myung Moon ensina que amor cresce enquanto uma pessoa se desenvolve 
desde a infância. Uma criança não sabe como é o amor; mas quando ele ou ela cresce no 
amor dos pais, o amor dele ou dela por seus pais gradualmente cresce. Isto é amor de filhos. 
A palavra criança aqui não se refere a um filho ou filha possuindo particulares 
características sexuais, mas a uma criança que ainda não tem nenhuma consciência de 
sexualidade. Em outras palavras, a relação entre filhos ainda não é de garoto e garota, mas 
uma relação entre filhos (por exemplo, como gêmeos) sem qualquer consciência sexual. 
 
Então, o amor de irmãos e irmãs, ou seja, o amor entre irmãos, o amor entre irmãs, e o amor 
entre irmão e irmã, começa a crescer entre filhos, quando é estimulado pelo amor dos pais. 
Da mesma forma, como o amor dos filhos cresce sob o amor dos pais, assim também o 
amor de irmãos e irmãs cresce sob o amor descendente dos pais, juntamente com o 
crescimento simultâneo de seus corpos físicos. Isto é cumprido de acordo com o efeito 
indutivo do amor. 
 
Quando irmãos e irmãs amadurecem ao ponto adequado, um irmão se tornará 
comprometido com a irmã de outra família ou uma irmã se tornará comprometida com o 
irmão de outra família; então, eles se casarão e se tornarão esposo e esposa. O amor entre 
eles é um amor de esposo e esposa, o qual também é praticado sob a indução do amor dos 
pais. 
 
Quando filhos tenham crescido assim, e tenham se aperfeiçoado, eles se tornam finalmente 
pais. O conceito de pais aqui não é um conceito imbuído com qualquer caráter sexual; ao 
invés, é o conceito mais simples daqueles que são “opostos” aos filhos. Pais praticam amor 
de pais em relação aos seus filhos. 
 
Até agora, explicamos o amor de esposo e esposa e o amor de pais como também o 
crescimento do amor de filhos e o amor de irmãos e irmãs. Deve ser observado que amor de 
esposo e esposa não aparece repentinamente uma vez que um irmão e uma irmã tenham 
amadurecido e se casado; ao invés, enquanto eles crescem, seu amor pelo sexo oposto, o 
qual é um estágio anterior daquele de amor conjugal, cresce pouco a pouco.  
 
De fato, enquanto irmãos e irmãs crescem, eles somente se tornam gradualmente 
qualificados para se tornar esposo e esposa. Assim, enquanto seus corpos físicos crescem, 
um amor pelo sexo oposto (ou seja, o estágio anterior ao amor conjugal) cresce 
inconscientemente neles, de uma forma vaga. 
 
A mesma coisa pode ser dita sobre amor de pais. Não é o caso que os filhos crescem para se 
tornar pais, e então de repente um amor de pais aparece, mas ao invés eles já experimentam 
inconscientemente o amor de pais enquanto estão crescendo. Sendo que os filhos crescem 
sob o amor dos pais, eles experimentam como é o amor dos pais.  
 
Assim, há um crescimento de amor não somente no amor dos filhos e no amor de irmãos e 
irmãs, mas também no amor de esposo e esposa e no amor de pais. 
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Inclusão do Amor 
 
Inclusão significa que algo está incluído em outra coisa. Portanto, a inclusão do amor 
significa que um determinado amor está incluído em outro amor. Aqueles que incluem 
outros amores são: amor de irmãos e irmãs, amor de esposo e esposa e amor de pais. 
 
Amor de irmãos e irmãs inclui amor de filhos, sendo que irmãos e irmãs estão relacionados 
uns com os outros em uma família onde eles crescem como filhos. A seguir, amor de 
esposo e esposa inclui ambos amor de irmãos e irmãs e amor de filhos, sendo que um irmão 
e uma irmã cresceram desde a infância para se tornarem esposo e esposa. Naturalmente, 
não é o caso que um irmão e uma irmã dentro da mesma família se tornam esposo e esposa, 
mas que um irmão de uma família e uma irmã de outra família diferente, se tornam esposo 
e esposa. Finalmente, o amor de pais inclui todos esses amores, ou seja, amor de filhos, 
amor de irmãos e irmãs e amor de esposo e esposa. 
 
Visto a partir do aspecto de coração, o coração de irmãos e irmãs inclui o coração de filhos; 
o coração de esposo e esposa inclui o coração de filhos e o coração de irmãos e irmãs; e o 
coração de pais inclui todos estes corações. Colocando de outra forma, a realidade do 
coração de filhos é a mais estreita, a realidade do coração de irmãos e irmãs é mais ampla, a 
realidade do coração de esposo e esposa é ainda mais ampla, e a realidade do coração dos 
pais é a mais ampla. 
 
Falando de forma concreta, para o amor dos filhos (ou coração), há um único parceiro 
objeto, os pais. Para o amor de irmãos e irmãs (ou coração), há ao menos os dois parceiros 
objeto de pais e irmãos. Pode parecer que o amor conjugal (ou coração) tem somente um 
único parceiro objeto (o cônjuge), mas este não é o caso. Na visão do Princípio Divino, um 
esposo representa todos os homens na família, e uma esposa representa todas as mulheres 
na família. Em outras palavras, o esposo representa o avô, o pai e um irmão, e a esposa 
representa a avó, a mãe e uma irmã. Assim, para o amor de esposo e esposa, há ao menos 
três parceiros objeto de pais, cônjuge e irmãos. 
 

 
Fig. 12.1. Círculos Concêntricos de Amor 

 
A seguir, a realidade do amor de pais é mais ampla do que a realidade do amor de esposo e 
esposa, sendo que os pais são pais para seus filhos, e ao mesmo tempo eles são esposo e 
esposa. 



 461

Aqui deve ser acrescentado o fato que estes quatro tipos de amor, ou seja, amor de filhos, 
amor de irmãos e irmãs, amor de esposo e esposa, e amor de pais, são todos praticados sob 
o amor de Deus; portanto, todos os membros da família podem ser gratos a Deus e, ao 
mesmo tempo, eles podem considerar Deus como seu parceiro objeto de amor de forma 
consciente ou inconsciente. A amplitude da realidade dos quatro amores pode ser 
demonstrada pelos quatro círculos concêntricos como na fig. 12.1. 
 
Amor de Esposo e Esposa como o Amor Representativo 
 
Entre os quatro amores mencionados acima, o mais representativo é o amor de esposo e 
esposa. Isto é porque, como já mencionado, o esposo representa todos os homens em uma 
família e a esposa representa todas as mulheres em uma família; além disso, cada um 
representa uma das características duais de Deus. Além disso, o esposo representa todos os 
homens, metade de humanidade, e a esposa representa todas as mulheres, a outra metade da 
humanidade; o esposo representa os aspectos yang de todas as coisas no universo, e a 
esposa representa os aspectos yin de todas as coisas no universo. 
 
Portanto, amor de esposo e esposa representa os amores masculino e feminino em uma 
família, em toda a humanidade, e em todas as coisas, como também os amores masculino e 
feminino em Deus. Em outras palavras, amor de esposo e esposa inclui todos os tipos de 
amor no mundo criado como também o amor de Deus. Assim, amor de esposo e esposa é o 
amor representativo em uma família. 
 
Centro do Cosmos e o Fruto do Amor 
 
Esclarecemos acima que o amor de esposo e esposa não é somente o amor entre um homem 
e uma mulher, mas ao invés é um amor sintetizado onde o amor de Deus, o amor familiar e 
o amor para todas as coisas estão unidos. Quando esse amor é sintetizado, há um efeito de 
multiplicação, o qual engendra um grande impulso que não pode ser reprimido. A posição 
da união conjugal representa o cosmos, ou seja, ela é o centro do cosmos, e ao mesmo 
tempo é a posição do segundo Criador onde o ideal de criação é cumprido. Os Verdadeiros 
Pais da humanidade (messias) são o modelo, o segundo Criador. Assim, a posição da união 
conjugal é muito preciosa e sagrada; esta é a posição onde os seres humanos mais se 
assemelham a Deus. 
 
A base para todos os vários tipos de amor além da família ― o amor pela nação, o amor 
pela humanidade, o amor por todas as coisas, o amor pela terra natal, e assim por diante ― 
é o amor conjugal. Isto é porque amor conjugal não é somente o amor entre um homem e 
uma mulher, mas ao invés ele representa todos os diferentes tipos de amor entre todos os 
sujeitos e objetos. Isto quer dizer, o amor conjugal representa o amor entre elemento 
principal (ou indivíduo) e elemento subordinado (ou indivíduo) como também o amor entre 
sujeito e objeto no sentido de Sungsang e Hyungsang. 
 
Então, um esposo (homem) representa o céu, e uma esposa (mulher) representa a terra. Em 
outras palavras, o relacionamento entre esposo e esposa é como aquele entre Deus e o 
mundo criado. Deste modo, o amor conjugal representa o amor entre Deus e os seres 
criados (seres humanos).  
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No princípio, o esposo toma a iniciativa e sua esposa age de acordo com sua diretiva; 
portanto, o relacionamento entre esposo e esposa é o relacionamento de sujeito e objeto, no 
sentido de Sungsang e Hyungsang. Além disso, amor conjugal representa o amor entre 
seres espirituais, e seres físicos no mundo. 
 
Além disso, no princípio, o esposo é a cabeça da família, e sua esposa é seu suporte. Assim, 
o relacionamento entre esposo e esposa é o relacionamento de sujeito e objeto no sentido de 
superior e subordinado. Mestre e estudante, governo e povo, o sol e a terra, um núcleo e o 
citoplasma da célula são todos exemplos desse relacionamento. 
 
Além disso, o esposo é o representante de todos os homens, metade da humanidade, e sua 
esposa é a representante de todas as mulheres, a outra metade. Deste modo, a união de 
homem e mulher se relaciona com a unificação da humanidade, e assim, amor conjugal é 
um amor para toda a humanidade. Além disso, o esposo representa o aspecto yang do 
universo e do mundo espiritual, e a mulher representa o aspecto yin do universo e do 
mundo espiritual. Assim, a união conjugal é o centro representativo do cosmos. 
 
Pode-se concluir que o amor conjugal representa todos os tipos de amor no mundo criado. 
Todos eles são manifestações do amor de Deus. Portanto, amor de esposo e esposa, o qual é 
o amor representante e o amor sintetizado, não é nada mais do que o amor de Deus. Assim, 
a posição da união de esposo e esposa, onde esse amor sintetizado aparece, é o centro do 
cosmos, a posição do segundo Criador, e a posição da perfeição do ideal de criação. Amor 
conjugal original é de fato infinitamente amplo e profundo, e os filhos que nascem através 
desse amor conjugal são o fruto desse amor sagrado e sintetizado. Sendo que o amor 
conjugal é o amor que sintetiza o amor de Deus e o amor de todo o mundo, os filhos (novos 
seres) que nascem através desse amor são filhos de Deus, que são a integração do universo 
e, portanto, eles são os microcosmos. 
 
É importante compreender aqui que todos os fenômenos ocorrem primeiro no mundo 
celeste, ou no mundo espiritual, e então se manifestam na terra. Assim, a imagem de filhos 
nascendo e crescendo como irmãos e irmãs, e se tornando esposo e esposa, e então pais, ou 
seja, o fenômeno que os seres humanos nascem e crescem, enquanto experimentam o amor 
passo a passo, ocorre primeiramente no céu, ou mais precisamente, dentro da mente de 
Deus. Isto quer dizer, o crescimento de filhos, o crescimento de irmãos e irmãs, tornando-se 
esposo e esposa, e então tornando-se pais, ocorre primeiro em uma forma ideal na mente de 
Deus antes de aparecer na terra. 
 
Para colocar isto de outra forma, antes de criar Adão e Eva, Deus imaginou esse conteúdo 
em Sua mente, e então, de acordo com essa visão, Adão e Eva foram criados como Seus 
filhos, e deviam crescer como irmão e irmã, se tornar esposo e esposa, e então pais. Assim, 
o Adão e Eva, filhos, irmão e irmã, esposo e esposa, e pais “previstos” no plano de Deus 
podem ser chamados de Adão e Eva mentais, filhos mentais, irmãos e irmãs mentais, 
esposo e esposa mentais e pais mentais, respectivamente. Isto está ilustrado na fig. 12.2. 
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Fig. 12.2. Desenvolvimento do Amor Conjugal baseado nos Quatro Grandes Corações 
 
Uma Realidade Global do Coração como a Forma Estendida das Quatro 
Grandes Realidades do Coração 
 
Os quatro grandes amores são amores familiares, e os quatro grandes corações são corações 
familiares. A realidade do coração de filhos, a realidade do coração de irmãos e irmãs, a 
realidade do coração de esposo e esposa, e a realidade do coração dos pais, são todas as 
realidades do coração na família. Assim, a forma básica das quatro grandes realidades do 
coração é essa da família. 
 
De acordo com o Princípio Divino, na sociedade ideal todos os seres humanos atendem os 
Verdadeiros Pais da humanidade. Isso é o mesmo que dizer que na sociedade original toda 
a humanidade se torna uma única grande família centrando nos Verdadeiros Pais. Em 
outras palavras, no mundo ideal de criação, a sociedade humana é uma grande sociedade 
familiar existindo como uma forma estendida de uma família, e cada família é uma 
miniatura da grande família social, ou seja, é uma pequena sociedade familiar. 
 
Portanto, a realidade do coração de filhos na família pode ser estendida até mesmo para a 
realidade global de coração de filhos; a realidade do coração de irmãos e irmãs na família 
pode ser estendida para a realidade global de coração de irmãos e irmãs; a realidade do 
coração de esposo e esposa na família pode ser estendida até mesmo para a realidade global 
de coração de esposo e esposa; e a realidade do coração dos pais na família pode ser 
estendida até mesmo para a realidade global de coração de pais. Assim, a grande sociedade 
familiar da humanidade é a sociedade global das quatro grandes realidades do coração. 
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Como já explicado, a realidade do coração se refere à realidade de parceiros objetos do 
coração, ou a realidade de parceiros objetos do amor. Portanto, a realidade global dos 
quatro grandes corações se refere à realidade global de parceiros objetos (toda a 
humanidade) dos quatro grandes amores. 
 
Aqueles que pertencem à realidade do coração de filhos (amor de filhos) na família são os 
pais, os parceiros objeto do amor dos filhos. Então, quem pertence à realidade global do 
coração de filhos? Estes são os adultos que estão na mesma idade de seus pais: todas 
aquelas pessoas do mundo a quem os filhos respeitarão e atenderão como seu próprio pai e 
sua própria mãe. 
 
A mesma coisa pode ser dita da realidade do coração de irmãos e irmãs. A realidade 
familiar do coração de irmãos e irmãs inclui os irmãos e irmãs em uma família, enquanto a 
realidade global do coração de irmãos e irmãs inclui todos os homens e mulheres com 
aproximadamente a mesma idade dos irmãos e irmãs físicos. Deste modo, onde quer que 
você possa ir e encontrar homens e mulheres com aproximadamente a mesma idade dos 
seus próprios irmãos e irmãs, você pode expressar amor a eles como se fossem seus irmãos 
e irmãs de verdade, e pode receber amor deles também. 
 
Entretanto, a mesma coisa não pode ser dita sobre a realidade do coração de esposo e 
esposa. A realidade do coração de esposo e esposa é diferente em caráter das outras 
realidades do coração a este respeito. Quando uma mulher encontra um homem da mesma 
idade de seu esposo, ou quando um homem encontra uma mulher da mesma idade de sua 
esposa, ela pode dar a ele um amor semelhante àquele que ela dá para seu esposo? Ele pode 
dar a ela um amor semelhante àquele que ele dá para sua esposa? Absolutamente não! Isto é 
porque o relacionamento de esposo e esposa é um relacionamento monogâmico 
incorporando uma vida sexual. Sendo que o amor de esposo e esposa está necessariamente 
acompanhado por sua vida sexual, o amor conjugal não pode ser permitido além dos 
parâmetros de seu relacionamento. Ao invés, uma pessoa deve expressar o amor de irmãos 
e irmãs em relação a homens e mulheres da mesma idade de seu esposo ou esposa, da 
mesma forma que você ama seus irmãos e irmãs em sua família. 
 
Quanto à realidade do coração de pais, a mesma coisa pode ser dita com relação às 
realidades do coração de filhos e do coração de irmãos e irmãs. Onde quer que possa 
encontrar filhos da mesma idade dos seus filhos e filhas, você deve se relacionar com eles 
com um coração de pais ou um amor de pais da mesma forma como faz com seus próprios 
filhos. 
 
B. Três Grandes Realezas 
 
Significado das Três Grandes Realezas 
 
Ao falar sobre as três grandes realezas, alguém poderia imaginar que diferença existe entre 
as três grandes realezas e os três grandes sujeitos. Como já explicado, os três grandes 
sujeitos no pensamento dos três grandes sujeitos se referem aos centros da família, da 
escola e do local de trabalho. O rei de um país é o centro do país e, portanto, ele é o sujeito. 
Então, alguém poderia pensar que os três grandes reis do mundo são os três grandes 
sujeitos, mas este não é o caso. 
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O rei nas três grandes realezas não quer dizer o rei de um país como é entendido na forma 
mundana. Os reis nas três grandes realezas são o centro ou a cabeça de uma família. A 
cabeça de uma família são os pais, e os três grandes reis nas três grandes realezas são os 
pais das três gerações, avôs, pais e filhos. 
 
Realeza significa possuir a autoridade de um rei. No sentido secular, o rei é a figura central 
que governa o povo com realeza, ou a figura na posição mais elevada. Em contraste, no 
Reino do Céu, como mencionado acima, o rei é o centro e a cabeça de uma família, ou seja, 
os pais. Assim, os pais da família são os pais e o rei e rainha da família. O rei do país são os 
pais e o rei e a rainha do país. Em uma empresa, que é uma forma estendida de uma família, 
o presidente e seu cônjuge são os pais e o rei e rainha da empresa. 
 
Em uma família, há somente um conjunto de pais. Então, porque se diz que há três reis na 
família? Porque há três reis: o rei do passado, o rei do presente e o rei do futuro; ou seja, os 
pais do passado, os pais do presente e os pais do futuro. Assim, três reis na família se 
referem aos avôs, aos pais e aos filhos. Os avôs são o rei e rainha do passado; os pais são o 
rei e rainha do presente; e filhos sãos os reis e rainhas do futuro. Sendo que os avôs, pais e 
filhos são todos reis e rainhas, a autoridade de rei é concedida a todos eles; ou seja, as três 
grandes realezas. Contudo, as três realezas são diferentes uma da outra em característica. 
 
Características das Três Grandes Realezas 
 
Avôs pertencem ao passado e são o rei e rainha do passado. Isto significa que eles foram rei 
e rainha na terra no passado. Então, qual é a posição deles agora? Eles ainda são rei e 
rainha. Entretanto, eles não são mais um rei e uma rainha representando a terra, mas um rei 
e uma rainha representando o mundo espiritual. Além disso, eles são um rei e uma rainha 
representando Deus. Em outras palavras, avôs representam o mundo espiritual e Deus. 
Deste modo, a base de quatro posições centrada em Deus como explicada no Princípio 
Divino também é a base de quatro posições centrada nos avôs no mundo original. Portanto, 
a partir de agora, avôs serão o centro da base de quatro posições familiar, representando 
Deus e os Verdadeiros Pais da humanidade. Assim, a posição de avôs é aquela de Deus, a 
qual é a mais elevada na família e, portanto, filhos e netos devem atender seus avôs da 
maneira mais respeitosa. 
 
Pais são o rei e rainha representando o mundo atual, enquanto avôs são o rei e rainha 
representando o mundo espiritual. Além disso, os pais são o rei e rainha na família. Filhos 
são os futuros chefes da família. No presente, eles são príncipes e princesas, e no futuro 
eles serão reis e rainhas da família, e do mundo. Filhos também representam todos os 
descendentes, ou seja, netos e bisnetos, e assim por diante, que também são os futuros reis e 
rainhas. 
 
A Razão pela qual a Expressão “Três Grandes Realezas” é Necessária 
 
Alguém poderia levantar a seguinte questão: Porque precisamos chamá-los de reis ao invés 
de apenas dizer avôs, pais e filhos? É porque a posição de rei é a posição mais nobre e 
respeitável. Os conceitos convencionais de avôs, pais e filhos são muito diferentes daqueles 
no mundo original. Através do Princípio Divino, aprendemos a preciosidade da família, ou 
seja, a preciosidade dos avôs, dos pais e dos filhos.  
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Entretanto, ainda há uma grande diferença entre esses conceitos como concebidos por 
Deus, e aqueles que são concebidos pelos seres humanos. Expressamos a mais suprema 
nobreza com a expressão rei ou príncipe. Originalmente, todo ser humano deveria ser nobre 
como um rei. Entretanto, com o estudo do Princípio Divino não podemos ainda 
compreender plenamente a verdadeira nobreza do ser humano. 
 
Suponha que há um príncipe de um país que esteja se escondendo em um vilarejo em uma 
região remota das montanhas e usando roupas humildes, separado de seu pai, o rei, devido à 
traição de seus homens. Se os mais velhos compreendessem a verdade, eles se 
desculpariam com ele dizendo: “O que aconteceu com Sua Alteza? Não sabíamos que você 
era uma pessoa nobre, e cometemos um grande crime. Por favor, perdoe nossa 
deslealdade.” Então, com a maior sinceridade, eles o respeitariam, o atenderiam, e o 
colocariam na posição mais elevada.  
 
A maior sinceridade, a mais elevada posição e o melhor atendimento a esse príncipe 
expressariam a nobreza de sua posição como príncipe. O valor de um ser humano aos olhos 
de Deus é assim, ou até mesmo maior. 
 
Assim, os conceitos originais de avôs, pais e filhos são muito preciosos, e os conceitos 
convencionais não são capazes de transmitir o mesmo sentido nobre como dos conceitos 
originais. Não há nenhum meio melhor de expressão do que utilizar o conceito de rei a fim 
de expressar sua nobreza, importância e glória, sendo que o rei ocupa a mais suprema de 
todas as posições na terra. Assim, no mundo original, onde os seres humanos são tão 
preciosos, a nobreza de avôs, pais e filhos é expressa através dos conceitos das três grandes 
realezas. 
 
Pais não devem tratar seus filhos casualmente, mesmo quando seus filhos são jovens. Ao 
invés, eles devem tratar seus filhos tal como um rei trataria seus príncipe e princesa. Uma 
vez que o rei decidiu sobre seu filho como seu sucessor, não importa quão jovem ele possa 
ser, o rei não ignorará as palavras do príncipe. Portanto, a partir de agora, os pais não 
devem negligenciar seus filhos. E os filhos devem atender seus pais, considerando-os como 
rei e rainha, e atender seus avôs, considerando-os como honrados rei pai e rainha mãe (rei e 
rainha do mundo espiritual). 
 
Realeza e Seu Conceito 
 
Um rei possui a autoridade de um rei, ou seja, realeza. As realezas de avôs, pais e filhos são 
em conjunto chamadas as três grandes realezas. Em outras palavras, autoridade é concedida 
aos três grandes reis. A partir deste ponto de vista, deveríamos olhar para os membros de 
nossa família, e de outras famílias, como aqueles que são preciosos como reis e rainhas. 
Assim, um lar é um palácio real.  
 
Depois de transmitir seu trono para seu filho, o rei se torna o avô no palácio real, e 
permanece na posição central como o grande rei, representando o mundo espiritual e Deus. 
Um lar é tão precioso como um palácio real. Portanto a constituição familiar é a 
constituição de um palácio real. A família dos Verdadeiros Pais é seu modelo. Quando o 
mundo ideal é realizado, todas as famílias se assemelharão à família dos Verdadeiros Pais. 
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Finalmente, permita-me explicar sobre o poder da realeza. Poder convencional é o que faz o 
povo na posição de objeto obedecer o soberano sujeito, geralmente através do medo e 
reverência. Poder secular é fisicamente forçado. Ele tem a autoridade para fazer as pessoas 
obedecerem compulsoriamente utilizando força policial ou militar. Em contraste, poder no 
Reino do Céu será aquele que inspira o objeto a obedecer com um coração de gratidão, e 
estará baseado no amor verdadeiro de Deus. 
 
Entretanto, poder no Reino do Céu também tem determinada autoridade que concede às 
pessoas, como objetos, determinado sentimento de medo. Este é o medo que surge da 
intuição que uma pessoa possui da morte espiritual que surgiria da separação ou oposição 
dessa pessoa com relação ao amor verdadeiro de Deus. Sendo que amor é a fonte de vida, e 
a perda do amor está conectada com a perda da vida verdadeira, ou a morte da vida 
verdadeira, quando uma pessoa desconsidera ou se opõe ao amor da figura sujeito, o 
subconsciente perceberia seu resultado inevitável (isto é, a morte da vida) e sentiria medo. 
Este é o motivo pelo qual uma pessoa sentiria medo mesmo enquanto sentisse felicidade no 
amor ilimitado de Deus. 
 
Há uma diferença entre a obediência do povo ao sujeito (o ditador) no mundo comunista e a 
obediência do povo ao sujeito no Reino do Céu. Os ditadores no mundo comunista fizeram 
o povo obedecer compulsoriamente, ameaçando-os com a morte. Entretanto, no Reino do 
Céu, o povo irá querer obedecer à soberania centrada no amor verdadeiro. Este é o ponto 
exato da diferença entre os dois mundos. 
 
Entretanto, ambos os mundos são os mesmos nos quais as pessoas sofrem se elas não se 
unem com a soberania. No mundo comunista, se alguém não obedece o ditador, está 
arriscando sua vida, ou então arriscando ser perseguido. Em contraste, no Reino do Céu, se 
alguém desobedece a ordem do sujeito que está baseada no amor, essa pessoa sente uma 
retração ou um risco de vida, em maior ou menor grau, no mesmo momento ou depois de 
determinado período de tempo, dependendo do grau da desobediência. Assim, amor está 
acompanhado de autoridade. 
 
Na Bíblia, há escrito uma citação transmitindo a autoridade de Deus: Quando Abraão 
estava preparado para oferecer seu único e amado filho, Isaque, a fim de indenizar sua falha 
em sua oferta simbólica anterior, Deus disse, “agora eu sei que você teme a Deus” (Gen. 
22:12). Esta passagem torna claro que o amor de Deus está acompanhado de certa 
autoridade e submissão. Assim, o poder secular é a aplicação do poder obrigatório, 
enquanto poder no Reino do Céu é o poder do amor verdadeiro que induz as pessoas a 
obedecerem voluntariamente. A realeza deve ser exercida. O exercício das três grandes 
realezas é aquele onde avôs, pais e filhos demonstram esse poder de amor sobre seus 
parceiros objeto. 
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NotNotNotNotasasasas    
1. Teoria da Imagem Original 
 
39.  
(1) Argumento Ontológico 
 
Este é o método de provar a existência de Deus baseado no conceito de Deus ostentado 
pelos seres humanos. Por exemplo, Anselm (1033-1109) em seu Proslogium (Palavras em 
relação a Deus) afirmou que “É porque Deus existe que os seres humanos entendem Deus 
como o ser mais perfeito. Se Deus não possui o atributo de existência, então Ele não pode 
ser visto como o ser mais perfeito. Portanto, Deus deve existir.” Este método de prova 
também foi utilizado por René Decartes. Entretanto, com esta prova, é difícil superar a 
refutação de ateus como Feuerbach que diz que “Deus não é nada mais do que a 
objetivação da essência da espécie humana e do desejo de perfeição.” 
 
(2) Argumento Cosmológico 
 
Este se refere a uma prova proposta por Tomás de Aquino (1224-75). Ele afirmava que se 
traçarmos de volta os relacionamentos causais dos movimentos do mundo físico, finalmente 
alcançaremos a causa definitiva, ou seja, a causa primeira, a qual é o motor original, ou o 
ser causal. Ele reconhecia isto como Deus. Este método de prova foi estabelecido baseado 
na metodologia de Aristóteles, na qual ele reconhecia um motor imóvel. Não obstante, é 
difícil persuadir ateus e materialistas utilizando este método. Eles argumentam que não há 
nenhuma razão convincente pela qual a causa primeira, como a causa definitiva dos 
relacionamentos causais materiais, deve ser Deus. Os materialistas (ateus) definem o ponto 
que, independente de como alguém traçar de volta até a causa da matéria, esta nunca poderá 
ser qualquer outra coisa além da matéria. Eles afirmam que mesmo se a causa primeira do 
universo é dita ser Deus, então Deus deve ser um ser material. 
 
(3) Argumento Teleológico 
 
Este é um método de provar a existência de Deus utilizando o seguinte argumento: “Tal 
como a estrutura e fisiologia do corpo humano aparentemente assume finalidade, assim 
também o universo, que é composto de inúmeros corpos celestes, é um enorme sistema de 
ordem formado de acordo com um plano intencional específico. Quando consideramos isto 
desta maneira, o planejador deve ser Deus.” Outro argumento é que “A partir da beleza e 
solenidade do mundo natural, não podemos evitar admitir que Deus com Sua suprema 
sabedoria criou o mundo.” Entretanto, este método de prova também enfrenta dificuldades 
em superar o ateísmo ou o materialismo, porque os ateus acreditam que o movimento do 
universo pode ser explicado somente através da inevitabilidade das leis. É o ponto de vista 
ateísta que para a teleologia considerar o fenômeno do universo ter intencionalidade 
simplesmente por causa da estrutura e movimentos do corpo humano serem intencionais, é 
um salto na lógica. Os ateus defendem que o movimento do universo é completamente 
regido por leis.  
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(4) Argumento Moral 
 
Este é um método de prova pela forma de reconhecer a existência de Deus como a fonte das 
leis morais que os seres humanos seguem em suas vidas diárias, e como a fonte da ordem 
moral mundial. Este também é o método, utilizado especialmente por Kant, de provar a 
existência de Deus baseado no imperativo moral, isto é, o critério necessário para uma vida 
moral. O ponto de vista onde alguém considera a consciência como sendo a voz de Deus 
também se enquadra nessa categoria. 
 
Entretanto, este tipo de teoria também fracassa em persuadir os ateus, especialmente os 
Marxistas, porque eles consideram a moralidade e a ética tradicionais como meras 
transições de uma sociedade feudal anterior, ou normas feudais criadas pela classe 
dominante a fim de manter e consolidar sua dominação de classes. Quando consideradas 
desta forma, estas provas tradicionais para a existência de Deus são vistas como sendo 
pouco mais do que fortificações lógicas para a crença na existência de Deus, válidas 
somente quando há uma prévia crença em Deus. Em outras palavras, elas são provas 
assumindo uma posição teísta como início. Portanto, essas provas de Deus não podem criar 
uma base comum com o ateísmo e estas duas posições permanecerão ainda mais apartadas. 
Em outras palavras, a fim de persuadir ateus a reconhecerem a existência de Deus, é 
essencial desenvolver a lógica de tal forma que todos possam se relacionar com ela. Esta 
exigência é satisfeita, acredito, pelo esforço para provar a existência de Deus utilizando o 
método hipotético. Permita-me explicar sobre este método.  
 
B. Método Hipotético 
 
Uma hipótese tem a ver com uma suposição ou especulação formulada a fim de explicar 
determinada coisa ou fenômeno, a certeza da verdade ou a falsidade do que ainda não tenha 
sido comprovado através de qualquer método empírico. Então, o método hipotético se 
refere a uma forma ou método de provar que a hipótese é verdadeira pela verificação 
através de observações e experimentos científicos. Um exemplo muito comum disto é 
quando um médico cura a doença de um paciente. Primeiro, ele vai especular sobre qual 
deve ser a causa dessa doença (por exemplo, assumindo uma doença com febre alta como 
sendo uma gripe, baseado nos sintomas observados), e então ele prescreverá uma cura para 
essa doença (gripe) baseada em sua suposição. Se a doença do paciente é curada, esse 
diagnóstico terá sido provado como um diagnóstico correto, e se não, esse diagnóstico terá 
se demonstrado como um diagnóstico errado. A mesma coisa pode ser dita sobre o método 
hipotético. 
 
Permita-me citar um exemplo a partir da ciência natural. O filósofo da Grécia antiga 
Demócrito (460-370 a.C.) afirmava que toda matéria é composta de minúsculas partículas 
chamadas átomos, que não podem ser divididas. Esta alegação não foi obtida a partir de 
qualquer observação ou experimento científico, mas era meramente uma hipótese. 
Entretanto, no período contemporâneo, sendo que a ciência está tão desenvolvida, até 
mesmo o peso e a estrutura interna das minúsculas partículas que compõem a matéria estão 
sendo esclarecidos; assim, sua teoria atômica passou a ser oficialmente reconhecida como 
uma teoria verdadeira, verificada de forma científica. 
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Este tipo de exemplo também pode ser encontrado na descoberta dos elementos atômicos. 
D. I. Mendeleev (1834-1907), que foi quem estabeleceu a primeira tabela periódica dos 
elementos, previu através desta tabela os pesos atômicos, números atômicos, e 
características de vários átomos que ainda não tinham sido descobertos. Mais tarde, em 
1886, C. A. Winkler realmente descobriu o germânio, um dos átomos preditos por 
Mendeleev. Este é outro exemplo no qual uma hipótese é primeiramente estabelecida, e 
então se torna uma teoria estabelecida através de subsequente verificação. 
 
Assim, uma hipótese é primeiramente estabelecida referente a algo que ainda não é 
reconhecido cientificamente. Se a conclusão derivada a partir dessa hipótese pode ser 
verificada através de observações e experimentos científicos, então essa hipótese pode ser 
considerada como uma teoria verdadeira e reconhecida. Em muitos casos na história do 
desenvolvimento da ciência, teorias têm sido afirmadas como corretas através do método 
hipotético. A teoria atômica é um exemplo disso. 
 
Desta forma, o método hipotético pode ser considerado como uma forma, reconhecida pela 
ciência natural, para investigar a verdade, uma que pode ser, ou deveria ser, reconhecida 
também pelos ateus. Este mesmo princípio pode ser aplicado ao método hipotético dedutivo 
para a prova da existência de Deus. Em outras palavras, se uma prova para a existência de 
Deus foi oferecida utilizando este método hipotético, e subsequente investigação confirmou 
sua veracidade, então os ateus seriam obrigados a considerá-la com seriedade. 
 
A fim de provar a existência de Deus através do método hipotético no Pensamento de 
Unificação, podemos primeiramente propor que um ateu considere a teoria referente aos 
atributos de Deus (a Teoria da Imagem Original) como uma hipótese, então eles podem ser 
desafiados a participar na tentativa de verificação, ou seja, uma comparação da conclusão 
obtida a partir da hipótese com os resultados de vários experimentos e observações feitas 
por cientistas naturais.  
 
Se eles podem então se encontrar em plena concordância com os resultados experimentais, 
então a Teoria da Imagem Original deve ser reconhecida como uma teoria verdadeira 
estabelecida, e eles são obrigados a dar seu consentimento. Este é o método hipotético. 
Permita-me explicar isto com alguns exemplos. 
 
As partes essenciais da Teoria da Imagem Original, são, primeiro, que “Deus é o Sujeito 
harmonioso das características duais de Sungsang e Hyungsang, e ao mesmo tempo o 
Sujeito harmonioso das características duais de Yang e Yin, onde Yang e Yin são os 
atributos de Sungsang e Hyungsang.” Uma segunda parte é que “centrando no propósito de 
criação, Deus criou todas as coisas através da ação dar e receber, e isto ocorre no 
fundamento da base de quatro posições, a qual consiste de quatro tipos: bases de quatro 
posições interna, externa, mantenedora de identidade e desenvolvedora.” 
 
Ateus não aceitarão esta teoria referente aos atributos de Deus, se ela é simplesmente 
apresentada como um dogma. Portanto, especialmente para eles, a Teoria da Imagem 
Original pode ser tratada como uma hipótese, e eles podem ser convidados a considerar a 
verificação da hipótese. Isto é, juntos podemos examinar se a conclusão derivada a partir da 
hipótese está de acordo com os resultados de experimentos e observações científicas.  
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Como mencionado acima, o método hipotético é um método científico de buscar a verdade; 
portanto, se os ateus se recusam até mesmo em verificar a hipótese, isso significará que eles 
estão abandonando ou fugindo de buscar a verdade, revelando assim sua atitude não 
científica. Portanto, eles seriam obrigados a reconhecer a verificação. 
 
Falando de forma estrita, qualquer verificação da hipótese deveria ser conduzida através de 
experimentos e observações científicas diretas da hipótese. Entretanto, atualmente, com 
nossas ciências naturais altamente desenvolvidas, tais esforços não são necessários. Tudo o 
que temos que fazer é comparar as realizações científicas já estabelecidas com a conclusão 
da hipótese, e fazer um julgamento se elas estão ou não de acordo. Convidar os ateus para a 
verificação da hipótese significa considerar, juntamente com eles, se os fatos científicos 
naturais e as conclusões hipotéticas estão ou não de acordo. Se pode ser conclusivamente 
demonstrado que fatos científicos e as proposições da Teoria da Imagem Original estão de 
acordo, então até mesmo os ateus serão obrigados a aceitar a Teoria da Imagem Original 
como uma contraproposta plausível para o ateísmo. 
 
Desta forma, se a conclusão obtida a partir de uma hipótese está de acordo com os 
experimentos e observações das ciências naturais, então essa hipótese pode se tornar uma 
teoria verdadeira estabelecida. A seguir, permita-me explicar como a Teoria da Imagem 
Original, uma vez aceita como uma hipótese, pode se tonar uma teoria estabelecida através 
de verificação, citando alguns exemplos.  
 (1) Verificação das Características duais de Sungsang e Hyungsang 
i) Hipótese 
Vamos aceitar a seguinte afirmação da Teoria da Imagem Original como uma hipótese por 
algum momento: “Deus é o Sujeito harmonioso de Sungsang e Hyungsang. Todas as 
coisas, que foram criadas de acordo com a lei de semelhança, se assemelham a Deus; 
portanto, elas são seres unidos das características duais de Sungsang e Hyungsang.” 
ii) Conclusão 
A partir desta hipótese, a seguinte conclusão pode ser obtida: “Todos os seres criados se 
assemelham às características duais de Deus de Sungsang e Hyungsang; portanto, eles são 
dotados, sem exceção, com um aspecto Sungsang invisível e um aspecto Hyungsang 
visível. Isto quer dizer que, todos os seres criados, incluindo minerais, plantas, animais e 
seres humanos, possuem estes aspectos Sungsang e Hyungsang sem exceção.” Deste modo, 
o que é requerido a seguir é verificar se esta conclusão está ou não de acordo com os fatos 
das ciências naturais, ou seja, os resultados de experimentos e observações. 
iii) Verificação 
Verificação neste caso é confirmar através de análise científica se os seres humanos, 
animais, plantas e minerais possuem ou não os aspectos correlativos de Sungsang e 
Hyungsang. De fato, podemos ver que esta conclusão está em completa concordância com 
fatos científicos. 
 
Na ciência médica atual, um ser humano é considerado como uma união de mente e corpo, 
e pesquisas estão sendo conduzidas sobre o relacionamento mútuo entre os dois aspectos. 
Esta área está sendo coberta pela medicina psicossomática, a psicofísica, fisiologia 
psíquica, e assim por diante. Espírito ou mente é Sungsang, e o corpo é Hyungsang. Desta 
forma, a ciência médica atual está demonstrando que um ser humano é, de fato, uma união 
de Sungsang e Hyungsang, se assemelhando assim às características duais de Deus. 
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Tem sido esclarecido por essas ciências como a psicologia animal, que há uma parte nos 
animais que corresponde à mente humana. Um neurofisiologista, John Eccles, disse, 
baseado em seus experimentos, que animais (mamíferos) também têm consciência da 
mesma forma que os seres humanos, e que a única diferença entre humanos e animais é que 
os humanos possuem autoconsciência, enquanto os animais não. Isto prova cientificamente 
que animais possuem mente, embora esta possa ser de uma dimensão inferior. 
Desnecessário dizer que animais têm corpos, como os humanos. Assim, animais também 
são as uniões de Sungsang e Hyungsang, se assemelhando às características duais de Deus. 
 
As plantas também são seres vivos, como os animais. A atividade da vida é um fenômeno 
fisiológico, e a ciência que estuda este fenômeno é a fisiologia. A fisiologia que trata com 
as plantas é chamada de fisiologia vegetal. A vida não é material, mas tem a função 
invisível de responder aos estímulos ambientais; portanto, ela é semelhante ao instinto 
animal em sua função de responder a estímulos ambientais. As duas funções são diferentes 
apenas em dimensão. A botânica inclui as áreas como anatomia vegetal, botânica 
morfológica, e assim por diante, as quais tratam com os aspectos físicos e visíveis das 
plantas, incluindo células, tecidos e estruturas. Assim, vemos que as plantas têm um 
aspecto funcional invisível e um aspecto físico visível. Portanto, podemos verificar, através 
da ciência, que plantas também têm os dois aspectos de Sungsang e Hyungsang, se 
assemelhando às características duais de Deus. 
 
Sendo que os minerais são seres materiais inorgânicos e sem vida, eles podem parecer não 
ter nenhum aspecto Sungsang. Mas isto não é verdade. O aspecto Sungsang nos minerais se 
refere às suas propriedades ou funções. A fim de descobrir se os minerais têm propriedades 
ou funções invisíveis, o que temos que fazer é examinar as realizações científicas referentes 
aos constituintes dos minerais, em outras palavras, átomos e moléculas. Cada átomo tem 
seu peso atômico definido e propriedades químicas definidas. A tabela periódica dos 
elementos ilustra isto graficamente.  
 
Além disso, todo átomo ou molécula tem o potencial para exercer uma força definida. Este 
potencial é a função de um átomo ou uma molécula. Por exemplo, um núcleo atômico tem 
o potencial para causar uma reação nuclear. A energia emitida neste momento é a força 
atômica. Uma molécula também tem seu potencial para exercer uma força intermolecular. 
Um potencial ou uma função é invisível; portanto, este é o elemento Sungsang.  
 
Por outro lado, um átomo ou uma molécula tem seu aspecto visível. O aspecto visível de 
um átomo é sua estrutura atômica, a qual é tratada com uma teoria atômica. Além disso, 
uma molécula tem uma estrutura molecular como seu aspecto visível, a qual é tratada na 
teoria da estrutura molecular. Assim, um átomo ou uma molécula também tem seu aspecto 
Hyungsang. Átomos e moléculas se combinam para formar os minerais. Portanto, está 
confirmado através das descobertas científicas que minerais também são uniões de 
Sungsang e Hyungsang, se assemelhando às características duais de Deus. 
 
A partir da explanação acima, acho que deve estar bem claro que embora Deus seja 
invisível, e por isso não pode, por si, se tornar um objeto de pesquisa para as ciências 
naturais, a existência de Deus pode ser persuasivamente argumentada, através do método 
hipotético, o qual é um método científico. 
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(2) Verificação das Características Duais de Yang e Yin  
i) Hipótese 
Na Teoria da Imagem Original, há uma afirmação que “Deus é o Sujeito harmonioso das 
características duais de Yang e Yin, e todas as coisas criadas de acordo com a lei de 
semelhança existem em um relacionamento correlativo de Yang e Yin, se assemelhando às 
características duais de Deus.” Se isto é considerado como uma hipótese, a seguinte 
conclusão pode ser derivada.  
ii) Conclusão 
Pode-se concluir que “todo ser criado é dotado com os atributos correlativos de yang e yin, 
e está engajado em relacionamentos correlativos de yang e yin com outros seres criados, à 
semelhança com as características duais de Yang e Yin de Deus.” Portanto, se esta 
conclusão está ou não de acordo com fatos científicos, isto deve ser examinado. 
iii) Verificação 
Vamos analisar a verificação da conclusão que está baseada em nossa hipótese. Concluímos 
que “todo ser existe com outro ser criado em um relacionamento correlativo de yang e yin.” 
Nos seres humanos, por exemplo, yang é um homem, e yin é uma mulher. A diferença entre 
homem e mulher é claramente expressa de forma anatômica (crânio, pélvis, órgãos sexuais, 
etc.), de forma fisiológica (voz, hormônios, etc.), e na aparência (rosto, tórax, quadris, etc.). 
O yang e yin nos animais são os machos e fêmeas, e a diferença entre animais machos e 
fêmeas está bem expressa de forma anatômica e fisiológica. O yang e yin nas plantas são 
expressos como estame e pistilo, uma árvore do tipo macho e uma árvore do tipo fêmea, ou 
seja, uma árvore que dá frutos e uma árvore que não dá frutos (no caso de um ginkgo), e 
uma flor tipo macho e uma flor tipo fêmea. 
 
Permita-me oferecer outro exemplo. Na molécula do DNA (ácido desoxirribonucleico), a 
qual contém os genes de um ser vivo, há dois pares de bases azotadas: o par A-T e o par G-
C. os dois pares de bases servem como as conexões ou degraus entre as duas cadeias de 
hélices duplas, as quais são feitas de açúcares e fosfatos. É conhecido que o relacionamento 
entre A e T, ou G e C é um relacionamento complementar, como se uma fosse uma foto 
positiva, e a outra uma foto negativa. Isto pode ser facilmente entendido como um 
relacionamento de yang e yin. 
 
A seguir, vamos examinar os minerais. Como já mencionado, os constituintes dos minerais 
são átomos, os quais, como a física atômica tem tornado claro, são compostos de núcleo 
(que consistem de prótons e nêutrons) que carrega cargas positivas, e elétrons, girando ao 
redor do núcleo, que carregam cargas negativas. Isto é, os minerais existem com elementos 
yang e yin dentro de si mesmos. 
 
Assim, parece que a conclusão hipotética que “todo ser criado existe com outro ser criado 
no relacionamento correlativo de yang e yin” está de acordo com os resultados das 
pesquisas nas ciências naturais (ciência médica, zoologia, botânica, física atômica, etc.), e 
que, portanto, a hipótese que “Deus existe como o Sujeito harmonioso das características 
duais de Yang e Yin,” e “todas as coisas criadas de acordo com a lei de semelhança existem 
em um relacionamento correlativo de yang e yin, se assemelhando às características duais 
de Deus,” recebe sólida sustentação ao ser considerada como uma teoria verdadeira 
estabelecida. 
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A mesma coisa pode ser dita com relação aos outros princípios centrais da Teoria da 
Imagem Original: “Centrando no propósito de criação, Deus criou todas as coisas através 
da ação dar e receber entre Sungsang e Hyungsang. Esta ação dar e receber ocorre no 
fundamento da base de quatro posições, a qual pode ser dividida em quatro tipos, ou seja, 
bases de quatro posições interna, externa, mantenedora de identidade e desenvolvedora.” 
Primeiro, esta afirmação é considerada uma hipótese, então uma conclusão pode ser 
derivada dela, e finalmente a conclusão pode ser verificada com fatos científicos. Devido às 
limitações de espaço, e sendo que pode-se entender facilmente o argumento se alguém 
examinar a explicação da “Estrutura da Imagem Original” na Teoria da Imagem Original, 
omitiremos aqui a verificação desta hipótese. No entanto, com isto estou convencido que 
tenha sido esclarecido que a “existência de Deus” pode ser afirmada mais corretamente 
utilizando o método hipotético do Pensamento de Unificação. 
 
Eu gostaria de acrescentar um ponto final aqui antes de terminar, e isso é que não importa 
que tipo de ateu pode-se reivindicar ser, uma vez que uma teoria referente a Deus tenha 
sido verificada como estando de acordo com fatos científicos através do método hipotético, 
a atitude científica adequada e compatível seria aceitar a teoria com um coração 
verdadeiramente humilde. Sendo que comunistas e materialistas, particularmente, têm 
negado Deus, parece que eles estão mergulhados em uma mentalidade que se opõe ou 
rejeita “Deus” de forma incondicional. Entretanto, eles devem compreender que essa 
atitude inflexível de rejeição incondicional é altamente não científica. 
 
A forma para resolver de forma fundamental a grande confusão do mundo atual é abaixar 
as bandeiras do ateísmo da face da terra e erguer bem alto a bandeira de Deus. Quando os 
seres humanos se tornam uma unidade sob a bandeira de Deus, um mundo ideal de amor, 
liberdade, prosperidade e paz, o qual tem sido por muito tempo o sonho da humanidade, 
pode finalmente se tornar uma realidade. 
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