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Aktiviteter inom media, utbildning och konst
för hjärtats kultur

 

Guds ideala värld är en gemenskap som
bygger på den hjärtats kultur där Gud 
och alla människor lever i harmoni. Den 
ideala skapelsen innehåller tre stora väl-
signelser som uppmanar oss att fullända
individen, fullända familjen, och att råda 
över skapelsen. Det är en värld med 
hjärtats kultur, en kultur som förkropps-
ligar Guds hjärta. Sanne Far har inve-
sterat sig helt att överskrida rike av sa-
tans kultur och återskapa Guds rikes 
kultur, Sanna föräldrars kultur. Hjärtats 
kultur som överskrider rashinder, nation 
och religion; Det är ett samhälle av öm-
sesidigt beroende, ömsesidigt välstånd 
och universellt delade gemensamma 
värden som bygger på sann kärlek.

Genom att se nödvändigheten av en 
ideologisk grund för att bygga ett sådant 
samhälle, skapade Sanne Far Unifi-
cation Thought – Enighetstanken, ba-
serat på Principerna. För att uppmuntra 

människor att erkänna Enighetstanken  -
Unification Thought som en absolut 
norm för mänsklig kultur, etablerade och
stödde han olika akademiska organisa-
tioner. Framför allt grundade han profes-
sorernas världsfredsakademi, som 
består av kända forskare, och för att 
söka ett sätt att skapa enighet mellan 
religion och vetenskap, höll han regel-
bundet den internationella konferensen 
för förening av vetenskaper. Huvudtemat
i dessa konferenser var betydelsen av 
absoluta värden för att bygga en värld 
baserad på hjärtats kultur. 

Sanne Far grundade också olika medie-
organisationer för att sätta en standard 
och fungera som en kanal för att förver-
kliga världsfred. Genom World Media 
Association, riktade han sin uppmärk-
samhet till utbildningen av yrkesverk-
samma inom media. Han etablerade 
dagstidningar i de för försynen viktigaste



nationerna Korea, Japan och USA, och 
skapade därigenom ett fundament på 
global nivå.

Dessutom ägnade han sitt hjärta och sin
själ åt utbildningen av människor runt 
om i världen. Han grundade eller stötte 
universitet i Korea och USA, och med 
andan av mottot, "Älska himlen, älska 
människor, älska nationen", han utbil-
dade unga människor att bli pelarna i 
den framtida världen. I Korea, inves-
terade han en hel del pengar till utbild-
ning, grundade grundskolor, gymnasiala 
och eftergymnasiala skolor.

Dessutom grundade Sanne Far många 
organisationer ägnade åt kultur, konst 
och sport, så att hjärtats kultur kunde 
blomma. Genom att uppträda över hela 
världen, bidrog Universella baletten och 
Little Angels, folkbalett med barn, i hög 
grad till att öka Sydkoreas prestige och 
har skapat utbyten mellan Nord- och 
Sydkorea. Dessutom etablerade Sanne 
Far en fotbollsklubb för att underlätta 
utveckling mot världsfreden. Hans insat-
ser för att bygga upp en fullkomlig värld 
av frihet, fred, enighet och lycka i vår 
globala by genom hjärtats kultur är en 
del av hans ädla arv.



Kapitel 1

Enighetstanken - Unification Thought och
internationell akademisk verksamhet

Avsnitt 1 Unification Thought

Unification Thought institut

Enligt Sanne Far, innebär en värld 
baserad på hjärtats kultur ett enande av 
tanke och värdeperspektiv. Han etable-
rade Unification Thought institutet den 
20 augusti 1972. Som ett svar på det 
kalla kriget, 20-talets uttryck för den ge-
nomgripande konfrontation mellan mate-
rialism som kommunismen bygger på 
och erkännande av andlig verklighet, 
som fria demokratiskta samhällen byg-
ger på, föreslog han enighets-tanken, 
”head-wing” tanken, som ett sätt att 
konfrontera och överskrida dessa två 
motsatta tankesystem. Som ett sätt att 
förverkliga fred i världen, grundade han 
Unification Thought institutet för att djupt
utforska, diskutera och utveckla detta 
tankesystem.

1 I framtiden måste en ny syn på 
historien, centrerat på den koreanska 
halvön, en ny samlande filosofi och en 
ny världs-kultur upprättas. Detta är 
utgångspunkten för att förverkliga Guds 
yttersta hopp och hjärta, idealet som 
Hen hade från före skapelsen. Det är 
också utgångspunkten för befrielsen av 
den fallna världen från sin djupa sorg. 
(022-022, 1969/01/01)

2 Från och med nu, kommer vi säker-
ligen omfamna världen. Och när vi gör, 
inom en kort tid kommer vi att leda 
världen in i Guds famn, utan att behöva 
göra stora uppoffringar. Jag gör upp 
sådana planer just nu. Det är därför 
många saker händer som ni inte kan 
förstå. Följaktligen är organiserar vi 
Unification Thought Institute. Moderna 
civilisationer följer filosofier från tänkare 
som intar ett akademiskt och vetenskap-
ligt synsätt. Så, efter att vi stärker vår 



organisation, får vi inte bara påverka 
världens kultur och idéer, utan vi måste 
också skapa ett fundament att ta led-
ningen. (062-300, 1972/09/26)

3 Alla medlemmar i Internationella 
federationen för seger över kommu-
nismen (IFVOC) måste utbildas för att bli
utmärkta lärare. Dessutom behöver 
IFVOC stärka sin verksamhet riktad till 
lokala samhällsledare. Hela Enighets-
kyrkan och IFVOC måste ägna sig helt 
åt detta, liksom Professorers världs-
freds-akademi (PWPA), Collegiate 
Association for the Research of Princip-
les (CARP) och Kristna studenters 
association. Först måste vi utbilda 100 
000 lokala samhällsledare. Vi måste 
beväpna dem med rätt idéer. Därefter 
måste Unification Thought Institute 
övervaka och flitigt instruera IFVOC 
föreläsare att utbilda lokala ledare med 
hjälp av goda föreläsningar som har 
korrekt innehåll. Ni måste spela in och 
utvärdera era föreläsningar. Om de 
undervisar fel korrigera dem direkt. 
Eftersom IFVOC har blivit större, måste 
dess lärare bara använda det officiella 
innehållet inte undervisa med något som
de utarbetat personligen. Unification 
Thought institutet har det övergripande 
ansvaret för att systematiskt utrusta 
människor med rätt världsbild. 
(145-111, 1986/04/30)

4 Unification Thought instituten i Japan, 
USA och Korea måste uppfylla och sam-
arbeta för att fastställa korrekt bild av 
historien och tydligt visa hur filosofin har 
sina rötter i religion. Om detta inte är 
klart att kommer det att bli problem, och 

fraktioner kommer att uppstå. Frågan för
religion och filosofi är om filosofi är först 
eller Gud är först. På vilken grund börjar 
vi att lösa det här problemet? Om åsikter
är olika, blir det lätt att splittras och se-
parera. Det är därför forskare från Uni-
versity of Bridgeport i Amerika och ex-
perter i Korea och Japan måste disku-
tera och utvärdera denna fråga.

Frågorna är: kommer Gud först? Eller 
kommer ideologi först? Kommer Prin-
ciperna först? Ideologi står i objekt-
partnerns position; den kan inte ta sub-
jekt position. Där finns också frågan om 
ideologins ursprung. Om det inte finns 
någon Gud, då flyter ideologin helt en-
kelt i luften. Vi måste utveckla ett tanke-
system som bygger på logik som defi-
nierar ett ursprung. Om vi inte kan fast-
ställa ursprunget för ideologi, kommer 
två fraktioner utvecklas och problemet 
kommer successivt att expandera. Vi 
måste få tag på dessa tanketrådar och 
avgöra frågan. (435-152, 2004/02/03)

5 Vem bär ansvaret för den här världen?
Ingen enskild persons filosofi har någon-
sin fungerat. Historien om filosofin har 
inte blivit något annat än en ödemark. 
Sett ur denna synvinkel, vem visar 
vägen och bär ansvar för den här värl-
den? Den materialistiska tolkningen av 
ursprung och historia av världen har 
fullständigt misslyckats. Humanistisk 
tanke är direkt rotad i den dekadenta 
ideologin hedonism. Vad behöver vi 
istället? Om Gud existerar, måste vi 
fundera över hur Gud tänker på världen 
och titta på det teoretiskt. Under många 
år, samtidigt som jag undersökte 



historiska tankesystem, mediterade jag 
över den riktning som människor kom-
mer att behöva gå i framtiden. Jag 
tänkte, "från Guds perspektiv, måste det 
finnas ett absolut nödvändigt och värde-
fullt innehåll i den mänskliga världen. 
Och det måste finnas ett ytterst syfte 
som driver historien och att människan 
måste uppnå." (239-010, 1992/11/23)

6 Om vi skall påverka världen, måste vi 
presentera en ideologi som världen 
erkänner som den bästa. Detta är vår 
främsta uppgift. Då måste vi klättra till 
den högsta positionen inom vetenskap 
och teknik. Därefter måste vi stiga till 
toppen i utvecklingen av den ekono-
miska politiken. Därefter måste vi bli 
världsledande när det gäller media. Om 
vi åstadkommer detta, kommer vi att 
kunna påverka världen. Ordern är: först 
ideologi, därefter vetenskap och teknik, 
sedan ekonomi och slutligen media. Om 
vi har möjlighet att ta ledningen inom 
dessa fyra områden, kommer vi att 
kunna skapa relationer med dessa 
områden som objektpartners. Med 
dessa relationer, kommer vi att kunna 
påverka världen, och ett politiskt funda-
ment kommer att skapas naturligt. Jag 
har ägnat hela mitt liv åt sådant arbete. 
Jag har arbetat ensam fram till nu, att 
förbereda världen för att ta position som 
objekt partner till dess principiella 
subjekt partner. (135-095, 1985/09/30)

7 Snart kommer denna nation att stöta 
på en ideologisk kamp. Koreanska 
politiker ignorerar det oundvikliga i 
denna kommande konflikt. Eftersom jag 
är den person som mottog himlens 

särskild nåd, har jag föraningar och 
varsel om framtiden, och den intellek-
tuella förmågan att bedöma vägen 
framåt. På grundval av detta, förutspår 
jag att de som överlever den ideologiska
striden kommer att styra världen. 
Människor kan motsätta sig och förfölja 
mig, men jag verkar för ett mål helt 
annorlunda än deras.

Min barndom och även min ungdom, 
våren i livet, där människor tycker om att
vara stolta, flög bara förbi mig. Medan 
andra letade efter platser att leka på, 
gick jag den motsatta vägen. Jag växte 
upp sägande till mig själv: "De kan gå på
det sättet, men jag måste gå den väg 
som behövs för att vinna den ideolo-
giska striden." (138-015, 1986/01/13)

8 Vad är Unification Thought? När det 
gäller de grundläggande frågorna i 
universum, har två olika syn på historien
uppstått: den materialistiska tolkningen 
och den andliga. Boken Unification 
Thought utformades och systematise-
rades uttryckligen för att lösa dessa 
grundläggande filosofiska skillnader. Det
sätter ihop allt och erbjuder en ny världs-
bild och en ny livsfilosofi. 
(065-337, 1973/03/05)

9 Det finns många tankesystem i 
världen. Men bland dem är Unification 
Thought tankesystemet som är i subjekt 
partner position. Unification Thought är 
subjekt partner, eftersom det är en ge-
nomgripande tillämpning av Guds 
tolkning. Det är tankesystem som kan 
förena de demokratiska och kommu-
nistiska världarna. Det kan förena 
troende och icke-troende i harmoni. 



Målet är att skapa en enad värld, en 
värld av förening. (102-130, 1978/11/27)

10 Unification Thought bygger på beg-
reppet subjekt och objekt partners. 
Enande innebär att två enheter blir ett. 
Man och kvinna måste förenas, föräldrar
och barn behöver förenas, familjen och 
samhället måste förenas, samhället och 
nationen måste förenas, och nationen 
och världen behöver förenas. Det är 
genom förenandets synpunkt som så-
dana saker som filosofi och ideal kan 
uppstå. Utan ett syfte runt att förena, 
faller allt isär. Eftersom denna idé om 
syftet framträder naturligt när vi sätter 
begreppen subjekt och objekt partner på
plats, faller den kommunistiska teorin 
om dialektiken sönder.

Den dialektiska principen säger att för 
utveckling skall ske måste subjekt och 
objekt partners kämpar mot varandra. 
Detta är en motsägelse, så denna prin-
cip, som säger att enighet kommer ge-
nom kamp, faller helt sönder. Denna 
princip erkänner inte objekt partnern. 
Men utan subjekt och objekt partners, är
det omöjligt för något att existera. Detta 
är inte en åsikt; Det är en sanning. 
Därför måste subjekt och objekt parter 
förena sig för att nå fullbordan. 
(067-051, 1973/05/19) 

11 Gud skapade inte himmel och jord för
Hens egen skull. Innan Hen tänker på 
sin egen fördel, skapade Gud himmel 
och jord till förmån för Hens objekt 
partner. Hen investerar helt i sin objekt 
partner. Därefter återvänder allt som hör
till objekt partnern till Gud. Det som 
håller på att återlämnas till Gud är större

än vad Gud ursprungligen investerat; 
därmed återvänder allt som gavs till 
Adam och Eva, till Gud med tilllägg. På 
detta sätt blir Gud en miljardär! Därför är
det bra. Genom att investera fullständigt 
kommer Hen att äga alla skapelsens 
sfärer.

Det finns otaliga sätt att ge: genom att 
tala, kan man ge; med en hjälpande 
hand, kan man ge; genom gärningar, 
kan man ge. Det finns otaliga sätt. Den 
världsbild som främjar attityden att leva 
till förmån för objekt partnern, är kärnan i
Unification Thought. Alla Bibelns san-
ningar förklaras i det. Oavsett vad, med 
denna grundläggande regel kan ni förstå
deras exakta kärnbetydelse. Sett ur den-
na synvinkel, om ni går vidare med inne-
hållet i Unification Thought, kommer fan-
tastisk inre enande att uppnås. Detta är 
inte yttre enande; snarare är det enande
på en grundläggande nivå. Unification 
Thought visar sig med Guds hjärta i 
centrum. (060-291, 1972/08/18)

12 Nuförtiden utgjuter vi blod och svett 
för detta land och vi mobiliserar män-
niskor, men det är inte för denna natio-
nens skull ensam. Det är för världens 
framtid. Genom att ta ett perspektiv som 
går utöver nationalitet, etnicitet och ras, 
försöker vi skapa en stor familj som 
överskrider gränser och delar kärlek och
liv. Med andra ord, med Gud i centrum, 
bildar vi en stor familj bunden samman i 
liv, kärlek och härstamning. Detta är 
enighetstanken. Detta är tanken hos 
Enighetskyrkan, en universell under-
visning. (038-268, 1971/01/08)



13 Medan vi hoppas på det välsignade 
landet himmelriket och går framåt på 
vägen mot enande, vilken är fienden vi 
måste möta? Gränserna är problemet. 
Unification Thought hävdar att vi måste 
övervinna känslor av nationalism. Likaså
måste vi gå längre än vår ras. Problemet
är inte om vi är amerikaner eller afrika-
ner. Problemet är om vi kan praktisera 
mer kärlek till andra folk än mot vårt eget
folk. Om vi inte kan göra det, kan vi inte 
bli ledare som tar ansvar för att rädda 
världen. Detta är vad Enighetstanken 
handlar om. Kärlekens väg är alltid åt-
följd av offer och att övervinna. Kärnan i 
en sådan kärlek är självuppoffrande och 
att övervinna sådana omständigheter. 
Religioner kräver offer och tjänande 
eftersom dessa är nödvändiga när vi går
kärlekens väg. Snarare än offer och 
gråt, borde vi offra och glädjas. 
(048-191, 1971/09/12)

Gudism och head-wing 
(huvud-riktning) tänkande

Efter en lång period av bön och medita-
tion, upptäckte Sanna föräldrar Enig-
hets-principen, som är den absoluta 
sanningen om Gud. Deras upptäckt har 
systematiserats i boken, Unification 
Thought. Om detta tillämpas på sam-
hället, skulle problemen i samhället 
lösas. Om detta tillämpades på världen, 
skulle världens problem lösas. Detta är 
en ny världsbild, en ny syn på univer-
sum, på liv, på Guds försyn och på 
historien, som har oöverträffade djupa 
insikter. Den erbjuder omfattande 
principer genom vilka människor i linje 

med alla religiösa läror och filosofier kan
omfamna och acceptera varandra sam-
tidigt som de behåller deras traditioner 
och unika karaktär. Ideologin ”Segern 
över kommunismen” bygger på Enig-
hetsläran, en tydlig kritik och ett mot-
förslag till kommunismen. Head-wing 
tanken eller Gudism, är alternativet som 
kan förena ideologier till vänster och 
höger.

14 Boken Unification Thought pre-
senterar ett förenat syfte för att väcka 
dagens religiösa värld och i synnerhet 
för att ånyo väcka världens filosofi. 
Unification Thought antar en inte vag 
position. Den rör sig i en vertikal riktning,
med Gud i den centrala positionen. 
Denna vertikala riktning har sina rötter i 
hjärtat. Historien förändras, tiden går 
och åren går förbi, men hjärtats band 
mellan föräldrar och barn försvagas inte.
Deras kärlek till varandra växer bara 
starkare med tidens gång, istället för att 
bli svagare.

Till exempel om en far och mor och de-
ras barn bodde långt ifrån varandra, 
skulle ett brev eller ett meddelande som 
skickas från den ena till den andra ge 
stor glädje. Denna glädje skulle vara så 
enorm, som en dröm går i uppfyllelse. 
Detta enkla brev kan förmedla nyheter 
som kan uppmuntra dem att utgöra en 
ny början. Detta är något som ni kan 
uppleva i hjärtats sfär i relationen mellan
föräldrar och barn. Denna relation är 
densamma som mellan den himmelska 
Föräldern och människor på jorden, i det
vi kallar Gud vår Fader och Hen kallar 
oss Hens barn. (051-070, 1971/11/01)



15 Unification Thought är Gudism, eller 
head-wing tanke. Det är varken höger- 
eller vänster; det är head-wing. Anled-
ningen till detta är att varken höger eller 
vänster kan befria oss från självcentre-
ring. Om ni går framåt centrerade på er 
själv eller bara till förmån för er nation, 
då kommer motstridiga uppfattningar att 
förbli för evigt. Ingen enighet eller fred 
kan komma ur detta. Följaktligen behö-
ver vi en ny värld av tänkande som kan 
avlägsna självcentrerade tankar.

Guds ideal, där man tänker mer på 
andra än sig själv, leder till altruism 
(andras bästa). Detta beror på att Gud 
är kärleken själv, och kärnan i kärlek är 
altruism, vilket innebär att offra sig själv 
så att andra kan dra nytta. Följaktligen 
är själva kärnan i Gudism kärlek, och 
denna tanke är den centrala tanken, 
liksom huvudet som styr en persons 
kropp.

Det är därför den kallas head-wing 
tanke. Höger arm och vänster arm 
ansluter till en kropp. Utan huvud, har 
höger och vänster arm ingenting att göra
med varandra, och de kan slåss. Men 
när huvudet tar sin plats i mitten, följer 
sedan högra och vänstra armar dess 
kommandon, samarbetar med varandra,
och arbetar för kroppens bästa. 
(164-194, 1987/05/15)

16 Den demokratiska världen är sfären 
baseratd på andlighet, medan den kom-
munistiska världen är sfären baserad på 
materialism. Den demokratiska världen 
är inre och står på himlen sida. Den 
kommunistiska världen är yttre och står 
på satans sida. Den andliga sfären och 

materiella världen är en, men eftersom 
vi inte visste att de är en, uppstod split-
tring och slagsmål. Sett längs det verti-
kala perspektivet från den högsta 
toppen, är vi alla människor och det bör 
inte finnas någon strid. Enighets-under-
visningen utgår från detta vertikala 
perspektiv.

Man behöver två händer för att vara en 
komplett människa. Man är inte tänkt att 
ha bara en hand. Man måste ha två 
ögon och två näsborrar. Det finns två 
ögon, två armar, två ben. Allt består av 
par. Bara föreställ er hur det skulle vara 
om ni bara hade en arm eller ett ben. 
Skulle det vara bra? När man går framåt
på gatan, rör sig era armar och ben i 
motsatta riktningar, men det är den rätta 
formen. Trots att de är mittemot varan-
dra, säger vi att det är korrekt. Och 
ändå, när ni plockar upp något, arbetar 
fingrarna tillsammans. Att vara separat 
är en bra sak, och att vara förenad är 
också en bra sak. Att kalla något 
"motsatt" är inte nödvändigtvis dåligt. 
Båda aspekterna är bra. Häri ligger 
storheten i Enighets-undervisningen. 
(039-123, 1971/01/10)

17 Demokrati är en brödernas ideologi. 
Går vi bortom brödernas ideologi, be-
höver vi söka föräldra-filosofi. För detta 
behöver vi en världsbild och under-
visning baserat på föräldrarna. Denna 
filosofi är just Unification Thought. Det är
Gudism, som är head-wing tanke. De 
påståenden som baseras på dess logi-
ska innehåll passar väl i jämförelse med 
ett historiskt perspektiv. Det motsäger 
inte de faktiska omständigheterna. 



Därför på grundvalen av ideal full-
komlighet etablerat och uppenbarat av 
Gud. Kain och Abel, Sovjetunionen och 
USA, vänster och höger, måste åter-
vända till föräldrarna i centrum. Efter att 
ha vänt, måste de gå till det ursprungliga
hemlandet.

För att gå den exakta vägen, har ett stort
antal asketer dykt upp, men de andliga 
mästarna kände inte till vägen. De visste
inte vem Gud är. På grund av deras 
vaga förståelse, råder det förvirring. Man
kan inte lösa saker baserat på religioner 
som är förvirrade. Enighetskyrkan är 
mycket rationell. Men ni kan inte bara 
känna till teori och inte omsätta den i 
handling. Eftersom jag vet bättre än nå-
gon annan hur sant detta faktum är, 
även när jag redan springer, sporrar jag 
mig att springa ännu snabbare. Guds 
Vilja lämnar inget annat val än att göra 
detta. (207-285, 1990/11/11)

18 Vad exakt är Gudism? Det är tanken 
som har sann kärlek i centrum. Familjen 
kan inte förenas genom falsk kärlek; 
falsk kärlek är satans ideologi. Falsk 
kärlek kan inte åstadkomma enighet. 
Som ett resultat av falsk kärlek, delades 
kropp och ande, män och hustrur 
skiljdes och söner och döttrar slutade 
som fiender. På detta sätt blev till och 
med Gud en fiende. Vi startade med 
denna falska satans ideologi, men nu 
måste Gudism växa fram. Världen blev 
som den är genom falsk kärlek. Så 
Gudism, som har sann kärlek i centrum, 
måste producera sanna personer, sanna
par och sanna familjer. Gudism leder 
inte till separation utan till enighet. Guds 

sanna kärlek skapar enighet. Detta är 
Gudism, eller head-wing tanke.

Baserat på falsk kärlek, blev alla män-
niskor främmande som fiender och 
hamnade i separation. Det fanns inget 
sätt för enighet skall ske. Familjer splitt-
rades. På grundval av splittrade familjer,
ställdes hundratusentals människor mot 
varandra och förvandlade världen till ett 
slagfält. Satan hindrade förverkligandet 
av Guds vilja och förde in kaos i världen.
Satans ideologi orsakar samhället att 
falla sönder genom falsk kärlek. En 
sådan ideologi om separation är en 
helvetets ideologi. De separerade indi-
viderna, familjerna, stammarna, folken, 
nationerna och världen kommer att 
förenas genom centrering på sann 
kärlek och Sanna föräldrar. Eftersom det
är den filosofi som tar en position mot 
djävulen, kallas den Gudism. 
(241-022, 1992/12/19)

19 Vad exakt är head-wing tänkande? 
En person som inte känner till roten 
lever i förvirring, som ett organ vars 
lemmar och organ är osammanhäng-
ande och rör sig oberoende. Sättet som 
de okoordinerade och osamman-
hängande delar av kroppen kan förena 
sig är genom centrering på huvudet. Det
fullkomnar dem, så att de kan fungera 
så att de uppfyller sina ursprungliga 
syften. Gudism är den filosofi som leder 
till enighet centrerad på sann kärlek. Alla
komponenter, som är som förlamade 
celler, kommer att förenas genom head-
wing tänkande. Satans ideologi leder till 
splittring och orsakar förlamning. 
Gudism är filosofin centrerad på Guds 



sanna kärlek, vilket medför fullständig 
enighet av allt som har separerats. 
Satans ideologi är baserad på falsk 
kärlek och är självcentrering. Den para-
lyserar människor som offer på ett slag-
fält. Medan Gudism kretsar kring sann 
kärlek och frigör förlamning. Den förenar
mänskligheten till en helhet och ett 
normalt tillstånd, formar oss till söner 
och döttrar som deltar med Gud som vår
Fader. (241-023, 1992/12/19)

20 Satans ideologi producerar splittring, 
medan Gudism skapar enighet. Vi borde
inte ha enighet i bara sinnet eller bara i 
kroppen; vi behöver förena sinne och 
kropp. Eftersom sinnet blev förlamad 
och kroppen blev förlamad efter att 
förena vår kropp och själ helt och bli en 
normal person, måste vi lära känna Gud 
och förstå djävulen. Syftet med Gudism, 
eller head-wing tanke, är att återvinna 
en person som befinner sig som subjekt 
partner som fullständigt förstår Gud och 
kan separera oss från satan.

Gudism är samma som Enighets-tanken.
Baserat på den sanna kärleken, lär oss 
Unification Thought att investera och in-
vestera och glömma att vi har investerat.
Ursprungligen skulle människor nå full-
komlighet genom kärlek. När ande-kropp
–förening uppnås genom den oändliga 
kärlek Gud investerat, då föds den idea-
la mannen och ideala kvinnan. Och när 
den mannen och kvinnan gifter sig, kom-
mer familjen de bildar att initiera enande 
av världen. Gudism lär oss att centrerad 
på Guds sanna kärlek, blir sinnet och 
kroppen enade, familjen enad, och vi blir
Guds söner och döttrar och Guds objekt 

partner av kärlek. Denna undervisning är
head-wing tanken. 
(241-023, 1992/12/19)

21 Enighetstanken är en hjärtats filosofi. 
En hjärtats filosofi innebär att det avser 
människor. Ni kan endast lösa proble-
men med människor genom att relatera 
till människor; att endast relatera till 
ideologi eller Principerna kommer inte 
att lösa människors problem. Detta visar 
oss den fantastiska verklighet att Gud är
en personlig Gud. Eftersom det är så, 
kan Gud inte fortsätta att existera utan 
en motpart i kärlek. Anledningen att Gud
skapade människan är att Hen behövde 
objekt-partners för sin kärlek. 
(435-154, 2004/02/03)

Förverkligandet av den ideala världen

Unification Thought skrevs som en 
systematisk filosofi baserad på Gudism. 
Det kan binda filosofier, "ismer" och 
ideologier som förde världen till ett till-
stånd av förvirring tillbaka till centrum, 
som är Gud. Det är erkänd som en filo-
sofi som kan övervinna problemen mel-
lan ideologierna demokrati och kommu-
nism, och som en filosofi som kan leda 
till fred i världen genom att ta bort de 
gränser som har uppstått genom konflik-
ter mellan religioner, raser och nationer. 
Unification Thought publicerades 1 juni 
1973, som en systematisk filosofisk ut-
veckling av Principerna.

22 Om vi vill förena alla 30 miljoner 
människor i Korea, måste vi förse dem 
med min filosofi, Unification Thought. 
Hittills har Enighetskyrkan mött oppo-



sition här i Korea, men vi såg längre än 
så och försökte att ta oss igenom det. 
När denna förklaring görs känd, skall 
dagen säkert komma när Unification 
Thought kommer att respekteras i detta 
land och av dess folk. Vår filosofi av 
enighet kommer att förmå människor i 
världen att dyrka och längta efter detta 
land. Den tiden kommer säkert. 
(021-162, 1968/11/17)

23 Dagens värld uppdelad i öst och väst.
Världen har inte kunnat enas eftersom 
folk inte älskar varandra centrerat på 
idealet av sann kärlek. I samma ögon-
blick som grunden för godhet visas på 
jorden, när folk verkligen ärar och värde-
rar sin motståndares sida mer än sin 
egen, och vet hur man respekterar sina 
motståndare, så kommer Guds högt 
värderade tid av skapelsens ideal att 
anlända i världen. Efter att vi uppnått 
denna standard, måste vi återvinna 
andevärlden. Unification Thought lär ut 
den vägen idag.

Enighetskyrkan överskrider begreppet 
religion. Tillsammans med samvete, 
hjärta och kropp, och genom åtgärder i 
enlighet med himmelska principer, 
måste vi förbereda en global grund för 
ideologisk omvandling som sträcker sig 
långt in i en avlägsen framtid. Genom att
passera vår familj och stam, och över-
skrida våra etniska och nationella grän-
ser, skapar vi godhetens rike, en miljö 
av frihet där vi kan sjunga sånger för 
världen, följa och älska Gud som vår 
Fader. Alla i världen ska kunna prisa 
den dag då detta godhetens rike anlän-
der. Ni bör för evigt kunna prisa den 

glädjens dag när ni blir medborgare i det
riket. Platsen för bosättning som efter-
strävas av Enighetskyrkan är förverkli-
gandet av den ideala världen av lycka 
som önskas av mänskligheten. 
(024-049, 1969/06/22)

24 Fram tills nu har historien av kulturer,
som vävts i tusentals år, varit en historia 
av elände. Det har varit en historia av 
satan som förråder Gud. Guds historiska
tid börjar med Sanna föräldrar. Den väg 
jag har gått har nu blivit tradition, base-
rat på Enighetstanken. Vad som återstår
för framtiden är att ni ärver Sanna föräld-
rars historiska tradition och att jag testa-
menterar till er världen jag kommer att 
etablera.

Vi måste åstadkomma fullständigt enan-
de av världen, med Sanna föräldrar i 
centrum. Sanna föräldrars filosofi ger 
matrisen för denna process. Utan  
Sanna föräldrars tradition kan historien 
om sanna söner och döttrar inte uppstå. 
Sanna föräldrar är startpunkten av kul-
tur. Sanna föräldrars tradition kan på en 
kort tid bli standard för kosmiska histo-
rien.

Det är därför jag är allvarlig. Det är där-
för jag tills nu uppriktigt har förberett 
grunden för traditionen i Unification 
Thought. För att förbereda denna grund,
måste vi bilda en familj och en nation. 
Huvudriktningen i denna nya nation är 
att varje person inte behöver fokusera 
på sig själva utan på helheten. Här kom-
mer varje person att offra till förmån för 
helheten. Detta är kärnan av filosofin i 
Unification Thought-Enighetsläran. 
(047-196, 1971/08/28)



25 Om ni lever era liv på jorden enligt 
läran av högsta principerna i Unification 
Thought och headwing-filosofin, kommer
era liv att bli ett liv i fullkomlighet, som ni 
kommer att bära med er in i andevärl-
den. Sättet att leva era liv på jorden 
kommer att bli ert sätt att leva i ande-
världen. Så ni måste leva lyckligt på 
jorden för att leva lyckliga i andevärlden.
Det sägs att människan inte kan uppfylla
sina önskningar, men det är inte sant. 
Om ni har sann kärlek, kommer ni att 
uppfylla era önskningar och mer. Med 
andra ord, kan livet i både fysiska och 
andliga världarna bli fullkomliga när 
människor lever centrerat på Sanna 
föräldrar och deras konungliga myndig-
het. Om ni lever centrerat på den ko-
nungliga myndigheten hos Sanna föräld-
rar, kommer ni att fullkomna den him-
melska världen, och dessutom kommer 
ni att leva ett liv garanterat att få evigt 
värde både i denna värld och i ande-
världen. (232-335, 1992/07/10)

26 Vad gäller individen, bör man inte 
kollapsa även när man bär det globala 
korset och vacklar tillsammans. Även om
man kollapsar, måste det vara på funda-
mentet av familjen. Även om man dör, 
måste det vara på fundamentet av famil-
jen. Detta är Enighetstanken. Även om 
vår familj dör, måste vi föra samman 
våra släktingar och gå utöver gränserna 
för stammen. Även om vår stam förgås, 
måste vi gå bortom gränserna för natio-
nen. Vi måste bli näring för nationen. 
Även om vi träffas av en mängd pilar 
och känner dödlig smärta från var och 
en av dem, är himlen säkerställd genom 
dessa pilars elände. Så snart människor 

under ondskans herravälde övervinner 
sin situation och stigar framåt, kommer 
tillståndet att läggas för att fastställa 
traditionen hos Guds folk. Vi kan vara 
stolta över att bygga riket som segrar 
över satans värld. Vi drar åt vårt bälte, 
även med en hungrig mage, fixerar vi 
ögonen på fiendens läger framöver och 
stapplar framåt steg för steg. Detta är så
Enighetskyrkan marscherar på. Även om
Enighetskyrkan upphör att existera, 
kommer nationen som Enighetskyrkan 
befriar inte att förgås. Det är därför jag 
obarmhärtigt skjuter er framåt på lidan-
dets väg. (048-254, 1971/09/19)

27 I den mänskliga världen, har indi-
viders åsikter skiljt sig och familjer syn-
punkter skiljt sig. Guds kärlek är den 
enda kraft som kan ta ett helhetsansvar 
för att lösa dessa skillnader i synsätt. 
Unification Thought, centrerat på Guds 
kärlek och hjärta, föreslår att förverkliga 
en värld som överskrider begränsade 
synpunkter att uppnå enighet på nivåer-
na av individ, familj, stam, nation och 
världen och slutligen enighet med Gud.

Vid den tidpunkten, kommer det inte 
finnas någon med herravälde, i den 
meningen att ha en hög position och 
medborgarna ha en låg position. Den 
som har herravälde kommer att existera 
till förmån för medborgarna, precis som 
subjektet existerar för objekt partner. 
Detta kommer att lösa termer som 
"härskare" och "behärskade", som de 
talas i världen idag. Det finns inget giltigt
argument mot detta. Ingenting utom 
Guds kärlek kan nå fram till denna 
slutsats.



För närvarande finns det olika åsikter 
om kärlek, till exempel "Jag älskar på 
grund av pengar," eller "Jag älskar på 
grund av det ena eller det andra." Såda-
na attityder är inte rena. Unification 
Thought överskrider sådana åsikter och 
återfår och främjar Guds kärlek. I fram-
tiden, måste både de demokratiska och 
kommunistiska världarna assimilera 
denna standard för kärlek och förenas till
ett. Om de inte kan gör det, kan den 
ideala världen inte förverkligas. 
(060-283, 1972/08/18)

28 Idag väntar världen på den mes-
sianska filosofin. Den messianska 
filosofin har kraften att förena de 
demokratiska och kommunistiska 
världarna. Men om Kain och Abel inte 
kan förenas, kan de inte återupprätta 
föräldrars position. Vem kommer att 
göra det möjligt för Kain och Abel att 
förenas? Abel måste nå ut för att skapa 
enighet med Kain. Kain sträcker sig inte 
ut för att förena sig med Abel. Vem kom-
mer att förena världen? Det är Abels 
uppgift.

Vi är väl medvetna om de goda och 
dåliga sidor av demokratin, och de goda 
och dåliga sidor av kommunism. Ni 
måste förstå hur mycket bättre de goda 
sidorna av Gudism är jämfört med styr-
kan i kommunismen. Vi har studerat den
demokratiska världen byggt på kristen-
domen, och den kommunistiska världen 
baserat på den filosofiska materia-
lismen. Vi måste uppnå enighet baserad
på Unification Thought. I dagens värld 
behöver vi Enighetstanke eftersom den 
är baserad på Guds vilja. Det är den 

centrala sanningen och central kärlek 
som gör Messias läror unika.

Därför, varthelst var och en av er går 
härifrån, måste ni bära med den mes-
sianska undervisningen. Genom att 
tillämpa denna sanning och kärlek, kan 
ni gå överallt. Ni får inte vara oroliga 
över aktuella svårigheter och kaotiska 
situationer. Ni måste övervinna dem och
expandera verklig sanning och sann 
kärlek. Detta är vad Gud vill, vad jag 
önskar och vad mänskligheten önsk-
ningar. Detta är vår plikt och vårt ansvar.
(118-164, 1982/05/23)

29 En nation bör varken sträva efter 
isolationism eller imperialism. Den måste
gå vidare till den internationella scenen. 
Även om Sydkorea började som en 
nation, är det inte tänkt att stanna där. 
Det måste visa upp undervisningen som 
världen bör följa. Om en sådan under-
visning skulle existera, skulle den inte  
överensstämma med mänskliga idéer 
utan med Guds tankar. Det är synsättet 
med vår Unification Thought-enighets-
tanke.

Kärnan i dessa lärdomar är inte män-
niskor, utan kärlek. Kärlek är det vikti-
gaste. Det är en kärlek som går utöver 
att älska vår egna nations människor. 
Unification Thought understryker att 
familjer inte ska förenas runt sig, utan 
med Gud som deras center. Detta är en 
högre typ av kärlek än den sekulära 
kärlek som drar oss att älska bara vår 
egen familj. När vi inser detta, då ba-
serat på vår familj, kommer en ny, aldrig 
tidigare skådad etisk uppfattning växa 
fram. Inom strukturen av ett etiskt sys-



tem född av en sådan kraftfull kärlek, 
kan familjerelationer expandera horison-
tellt för att övervinna klanen och gå 
vidare för att bilda en stam eller nation. 

Dessa typer av relationer är i stånd att 
påverka världen. De kommer att bevara 
och uppenbara kärlek som härrör från 
hjärtat hos den slutliga subjekt partnern, 
Gud. Hela världen kommer säkert att 
värdera ett sådant etiskt system. 
(060-265, 1972/08/18)

30 När jag först skrev Unification 
Thought - Enighetstanken, började jag 
genom att fokusera på Ontologi (Guds 
väsen). Därefter valde jag att ändra det 
till teorin om ursprunget. Typiska teorier 
om alltings ursprung diskuterade Guds 
form och Guds karaktär, men baserade 
inte sina tankar enbart på religiöst kon-
cept. De är skrivna enbart utifrån en 
akademisk synvinkel. Många filosofier 
förnekar Gud eftersom de inte förstår 
Gud. I Unification Thought, teorin om 
alltings ursprung förklaras hur Gud, 
ursprunget är. För närvarande har 
Unification Thought 11 kapitel. Det om-
fattar inte en teori om den fullkomliga 
familjen eller en teori om andevärlden, 
eller himlen. Dessa två måste läggas till 
för att skapa 13 delar. Detta måste 
passa till talet 13. (353-181, 2001/09/06)

Avsnitt 2  Internationell konferens om
                 föreningen av vetenskaper

Föreningen av vetenskaper

Sanna Föräldrar grundade och var vär-
dar för Internationella konferensen för 

föreningen av vetenskaper (ICUS) som 
eftersträvar förverkligandet av världsfred
baserat på absoluta värden. Detta bör-
jade 1972, med deltagande av världs-
berömda forskare. Den första konfe-
rensen hölls 23-26 november 1972,  på 
Waldorf Astoria i New York, under temat 
"Vetenskapernas moralinriktning". Den 
andra konferensen hölls 18-21 novem-
ber 1973 på Tokyo Imperial Hotel, under
temat "Modem vetenskap och moraliska 
värderingar". Det var anmärkningsvärt 
att fem nobelpristagare, däribland kända
fysiker, deltog i den andra konferensen. 
Från och med då, hölls varje ICUS med 
temat "absoluta värden." Som grundare, 
talade Sanne Far vid varje tillfälle.

1 När jag fick uppmaningen från himlen, 
var frågan hur man sätter den nuva-
rande globala situationen i ordning och 
hittar en genväg till att omvandla den till 
en idealisk värld som Gud önskar. För 
att lösa denna fråga, samlade vi en 
grupp av professorer och skapade den 
internationella konferensen för före-
ningen av vetenskaper. År 1971 när jag 
ensam åkte till Amerika, kommer jag 
ihåg att jag kände mig som en oskyddad
föräldralös i en öde öken med en flock 
vargar tassande omkring mig. Jag tänkte
för mig själv, "jag kom hit till denna plats 
med missionen att vända det här landet 
upp och ner inom tre och ett halvt år. 
Jag måste vända landet upp och ner." 
Frågan var hur man skapar en grund i 
den miljön. (142-188, 1986/03/09)

2 När jag först reste till Amerika, var den
årliga budgeten för vårt amerikanska 
kyrkans huvudkontor ungefär 26 000 $. 



Nu, nästan tio år senare, har vi etablerat
en ekonomisk grund som är flera hundra
gånger större än när vi började. När vi 
nått den här nivån, uppstod ett problem i
att kyrkans program för långsiktiga vi-
sum för utländska medlemmar som 
arbetar i Förenta staternas nekas, och 
en del av de utländska medlemmarna 
var tvungna att återvända hem. Ändå 
innan de var tvungna att lämna, hade 
grunden lagts. Varför gick vi igenom en 
sådan strid? Det var därför vi byggde en 
grund för att vinna över kommunismen. 
För detta ändamål var det inte tillräckligt 
att endast ha ungdomar. Därför var 
problemet hur man kan föra samman de 
mest intelligenta forskare i världen, de 
som skulle kunna ta upp den kampen. 
Det är därför jag skapade ICUS. 
(110-173, 1980/11/17)

3 När ICUS lanserades, såg jag förmod-
ligen ut som en springpojke från det lo-
kala distriktskontoret. Detta är dock inte 
en dålig sak. Jag accepterade fullstän-
digt denna roll. Om jag hade skapat 
opposition då skulle allt ha kollapsat och
ha försvunnit för länge sedan. Det fanns 
en incident när efter att jag gav mitt an-
förande, en världsberömd biolog in-
vände högljudd och stormade ut. Jag 
behandlades så. Men jag sa vad jag 
måste säga. Jag ville inte älta det. Mitt 
hjärta var att förlåta och glömma. Ett 
högt berg träffas av vind först och 
begravs i snö även under sommaren. 
Om det inte förblir orubbligt, vad kom-
mer att hända? Det berömda berget 
kommer att brytas i bitar. Medan män-
niskor bor bekvämt i världen, lever 
snötäckta bergstoppar ett ensamt och 

isolerat liv. Men i slutändan, kommer det
berg, som Baekdu eller Everest i Hima-
laja, att vara ett tecken på hopp för de 
modiga hjältar som strävar efter att nå 
dess toppar. (207-186, 1990/11/09)

4 Enligt min utforskning, kan jag se att 
fram tills idag har kommunisterna aktivt 
motsatt sig USA:s regering, särskilt 
administrationen och dess utrikespolitik. 
Campus-baserade aktiviteter är instabila
och kan komma att ändras. Så, innan 
kommunisterna visar sig i det fria, måste
vi försöka att nå framstående personer 
som har en bred påverkan. Landet må-
ste göra detta; men eftersom de inte 
kan, måste vi göra det. Syftet är att 
rädda USA.

Vi planerar att bilda en stark förening 
som förbinder Japan och Taiwan i fram-
tiden. Efter att ha konferenser om veten-
skap och regering måste vi utveckla 
globala aktiviteter för att förhindra kom-
munistiska krafter från att etablera makt i
FN. Om inte Amerika gör det, måste vi 
göra det. Jag måste ta till denna åtgärd. 
För att utföra detta arbete, har jag gjort 
förberedelser som ni inte känner till. 
Varför gör vi det här? Vi måste visa en 
ny riktning för USA, men vi är inte en 
erkänd offentlig röst. Därför behöver vi 
bredda vårt fundament och skapa en 
ordentlig bas. Jag gör detta för att över-
föra detta pressande uppdrag fullt ut till 
människor i USA, så att de, genom att 
utföra himlens vilja, kommer att kunna 
bidra till utvecklingen av den demo-
kratiska världen. (067-314, 1973/07/22)

5 Forskare i varje ICUS-kommitté är 
experter. De är klart inflytelserika inom 



sina egna områden. Trots det var det 
inte en av dem som hade en vision eller 
beslutsamhet att påverka hela världen 
genom att förena forskare i den akade-
miska världen. Detta är dock de an-
strängningar vi gör, och för detta för-
tjänar verkligen Enighetskyrkan erkän-
nande. Om jag fortsätter detta arbete, 
vad jag ser hända är att jag kommer att 
inspirera de smartaste intellektuella i 
Amerika att anpassa och underlätta vår 
verksamhet för att rädda Amerika.

Eftersom forskare samlas på internatio-
nella akademiska konferenser begrän-
sade till sina egna fält eller specialiteter, 
är temat för dessa konferenser ofta 
ganska begränsat. Men vi arrangerar en 
konferens som sammanbinder alla 
områden och specialiteter, så jag kan 
tänka mig att denna konferens kommer 
att nå världsnivå och samla mer än 70 
nobelpristagare. Sett på detta sätt, är 
dessa akademiska konferenser utan 
motstycke.

Det är min vision att de tio största 
universiteten i USA kommer att sända 
en Nobelpristagare från varje inriktning, 
som gör det möjligt för dem att ta led-
ningen och ange riktningen mot fram-
tiden. Min förhoppning för vetenskaps-
konferenser är att universiteten syste-
matiskt väljer professorer för att visa 
riktning och att eleverna också kommer 
att mobilisera för att bygga sin egen 
rörelse. Detta är min förhoppning och 
vision för ICUS. (074-113, 1974/11/25)

6 Den första ICUS-konferensen hölls i 
Waldorf Astoria i New York City. På den 
tiden deltog 32 forskare, och jag satt i 

hörnet som springpojke utan att någon 
märkte om jag var där eller inte. Men 
även om jag inte kunde tala engelska så
gav jag ett tal som dess grundare. Vi 
fortsatte att hålla sådana konferenser 
under de följande åren och resultatet var
bra. Folk började säga att det var pastor 
Moon, inte ordföranden, som gjorde ett 
bra jobb. Efter att ha kommit till denna 
punkt, började världens forskare att res-
pektera och välkomnar mig som deras 
äldre. Om jag skulle besöka något land i 
världen, bjuda in forskare som deltog i 
våra vetenskapskonferenser och vara 
värd för en stor bankett, skulle jag kunna
sammanföra hundratals andra männis-
kor också. Vi har redan ett globalt fun-
dament av den här storleken. 
(107-221, 1980/05/19)

7 ICUS skapades för att förbereda grun-
den för att mobilisera de stora lärda 
världen. Den andra konferensen hölls i 
Tokyo, och vi lät kända professorer, 
främst från Tokyo University, leda den 
gruppen av välkända forskare. Som 
grundare av denna konferens, tänkte jag
att ge inledningsanförande. Ett inled-
ningstal som ges av värden skulle vara 
rimligt i alla organisationer, men jag 
upptäckte att mitt tal var helt utelämnat i 
programmet. Därför vände jag samma 
kväll saker upp och ned. Jag kände att 
de såg på mig med förakt och jag kor-
rigerade deras attityd.

Fram till den tiden, trodde människor 
som inte har en chans att träffa mig vid 
tidigare tillfällen att de skulle få se en 
person som bär någon form av kunglig 
krona eller har några betydelsefull titel 



och klädd i en lång släpande dräkt. 
Människor som var omedvetna om min 
identitet undrar fortfarande, "Vem är 
denna person Moon, grundaren av 
Enighetskyrkan?" Även när jag gick upp 
på scenen, såg folk fortfarande omkring 
sig och försökte se denna person som 
heter Moon. Under sådana turbulenta 
omständigheter, log jag och började mitt 
tal, stående på ett värdigt sätt sa jag 
"Jag står här med Asiens och världen 
öde på spel." (109-235, 1980/11/01)

8 Den första ICUS hölls i New York, och 
den andra hölls i Tokyo. Nu är vi håller 
den tredje i London. Den 4:e kommer att
hållas i New York igen. Genom att göra 
detta, skapar vi en rörelse som samlar 
de stora stjärnorna i världsscenen, 
stjärnorna i den akademiska världen. 
Genom den 4:e konferensen, när inter-
nationella kändisar talar igen och det 
kommer fram att ett betydande antal 
Nobelpristagare som deltar här kommer 
konferensen att närma sig världsnivå 
och kommer att offentliggöras i stor 
skala. Detta innebär att vi bygger en 
grund och kommer inte längre behöver 
vara generade, även när vi relaterar till 
media.

Efter konferensen i New York, vill vi 
därför uppmana forskare från hela 
världen att påbörja detta arbete på 
allvar. Fram till dess kommer vi att dra 
dessa forskare framifrån och skjut på 
dem bakifrån. Vi vidtar åtgärder för att 
påverka framtidens värld. Mobilisera 
framstående internationella forskare 
genom tvärvetenskapliga konferenser 
kommer att utgöra grunden för att 
påverka världen. (071-173, 1974/04/30)

9 I november 1975 samlades forskare 
från 60 nationaliteter för ICUS. Vi bjöd in
dem till New York och var värd för en 
bankett. Där deltog 350 världsberömda 
forskare, däribland Nobelpristagare. 
Detta har pågått under de senaste fem 
åren. Genom det sjätte året kommer alla
forskare att ha hört talas om ICUS. Sam-
tidigt som dessa händelser, planerar jag 
att stärka den globala Collegiate Asso-
ciation for Research of Principles 
(CARP) och förena den med dessa 
forskare. Om ni skall påverka världen, 
börjar ni genom att påverka universitets-
skolområdena. Världens universitets-
skolområden skapar idéer som påverkar
medievärlden och den ekonomiska 
världen. Därför kan den som påverkar 
världens universitets-områden leda 
världen. (085-290, 1976/03/04)

10 Även om ni har en doktorsexamen, 
måste ni inte bara förstå ert eget om-
råde, utan också andra områden. Det är 
därför jag bildade ICUS för att bryta ner 
väggarna i den akademiska världen. Till 
exempel, de som studerar naturveten-
skap vet inte så mycket om andra områ-
den. De vet inte om ekonomi eller stats-



vetenskap. Jag skapade ICUS för att 
upprätta en gemensam bas bland 
forskare från alla dessa områden. 
(375-238, 2002/04/15)

11 Jag etablerade ICUS, som samlar 
världsberömda forskare. Först sa de vid 
olika offentliga tillfällen att de misstänke 
vi försökte använda deras namn. Även 
om vi skulle göra det, finns det ingenting
i det vi gjorde skulle förstöra dem eller 
påverka dem negativt. Jag skulle vilja 
fråga dem, vem som bröt ner väggarna i 
den akademiska världen? Naturvetare 
brukar inte prata med ekonomer, 
statsvetare eller filosofer, även om de 
möter varandra vid sina universitet. 
Genom att utveckla en rörelse som gör 
att ledande forskare kan uppleva varan-
dra som bröder och systrar bortom ras 
och etnicitet, har jag bildat ett fundament
som ska utveckla en transnationell sfär 
av hjärta och historia, och det är en av 
historiens största landvinningar. Det var 
jag som bestämde konferensernas te-
man. Därför var forskarna imponerade 
av mig. Historien kommer att förära mig 
för denna stora prestation. 
(351-305, 2001/08/28)

12 I förhållande till ICUS, är vår första 
uppgift att välja viktiga personer. Först 
måste ni göra rekommendationer. Vik-
tiga forskare måste väljas. För det andra
är det viktigt att bilda långsiktiga rela-
tioner. Bilda inte bara tillfälliga rela-
tioner. När ni skapar en relation, måste 
ni behålla och utveckla den. Ni måste 
anstränga er för att etablera långsiktiga 
relationer. Forskare får inte bara delta i 
vetenskapskonferens en gång och se-

dan försvinna. För det tredje, kommer vi 
i framtiden att behöva anordna konfe-
renser på ett sådant sätt att kostnaderna
för professorer från Amerika kommer att 
tas om hand av professorernas hemstat.
Dessutom måste också andra nationer 
ta ansvar för kostnader för de profes-
sorer som de skickar. Först då kommer 
denna konferens att expandera på den 
internationella nivån. För det fjärde 
måste vi inspirera dessa forskare att 
tjäna som redaktörer. I framtiden, när vi 
skapar tidningsföretag i olika länder, 
kommer dessa människor säkert att vara
kunniga och till viss del kunna fungera 
som redaktörer. Därför måste vi hädan-
efter förbereda att engagera dem på en 
praktisk nivå. Ni måste ta detta ansvar. 
Från och med nu, ha ett intresse för 
ICUS. Välj viktiga personer, skapa 
långsiktiga relationer, klargör finan-
sieringsansvar, och ta itu med de prob-
lem som är förknippade med att mobili-
sera universitetsområden, media, och så
vidare. (088-177, 1976/08/10)

Absoluta värden

Sanna Föräldrar tror på behovet av att 
upprätta Guds-centrerade absoluta 
värden för att lösa problemen i världen 
samt att möta utmaningen att utveckla 
enighet mellan religion, vetenskap och 
ideologi. Det är därför Sanne Far valt 
ämnet "absoluta värden" som temat för 
ICUS. Från och med den tredje konfe-
rensen, skall det centrala temat i alla 
ICUS-konferenser vara absoluta värden.



Följande var konferensteman, "Veten-
skap och absoluta värden", "Den centra-
la rollen hos vetenskap och absoluta 
värden", "Sökandet efter absoluta 
värden: harmoni bland vetenskaper", 
"Sökandet efter absoluta värden i en 
föränderlig värld", "Omvärderingen av 
befintliga värden och sökandet efter 
absoluta värden", " Ansvaret för den 
akademiska världen i sökandet efter 
absoluta värden ", "Absoluta värden och 
sökandet efter fred för mänskligheten", 
"Sökandet efter absoluta värden och 
skapandet av den nya världen", "Abso-
luta värden och den nya kulturrevolu-
tionen", "Absoluta värden och omvär-
dering av den samtida världen", "Abso-
luta värden och den nya världsord-
ningen" och "Absoluta värden och 
enighet av vetenskaper: Ursprung och 
mänskligt ansvar. "

13 Vad vi behöver är inte en industriell 
eller teknisk revolution, utan en stor 
revolution av det mänskliga med-
vetandet. Lösningen på sociala problem 
ligger inte i naturvetenskap ensam. Vi 
måste överskrida värde-fri empirism och 
arbeta med sociologi, konst, religion och
andra områden. Det är inte som om 
dessa sociala problem är begränsade till
ett land eller en specifik tid. De är grund-
läggande historiska problem som påver-
kar det förflutna, nuet och framtiden. De 
är de ultimata frågorna om mänsklig-
hetens historia. Genom att underlätta 
denna revolution av det mänskliga 
medvetandet måste vi få folk att använ-
da resultaten av forskning för att få till 
stånd en fredlig samexistens mellan hela
mänskligheten genom att tillämpa krea-
tiva och produktiva metoder.

Den ideala mänskligheten kan förverkli-
gas först när det individuella syfte och 
syftet för det hela existerar i fullständig 
harmoni. När det gäller naturvetenskap, 
liksom i alla andra forskningsfält, måste 
det omedelbara enskilda syftet uppfyllas 
tillsammans med det långsiktiga, breda-
re syftet. Detta kräver att vi integrerar 
andra områden till förmån för hela 
mänskligheten. Genom att göra så, 
upptäcker vi den sanna innebörden av 
forskningsresultat. För att integrera alla 
särskilda forskningsområden, behöver vi
en mycket större konstruktion eller rit-
ning. På detta sätt, kommer vi allt-
eftersom vi fortsätter att uppnå denna 
integration, att förverkliga vårt gemen-
samma ideal. (081-092, 1975/11/28)



14 Huvudsyftet med att hålla denna 
ICUS är att producera en plan som 
integrerar de specifika forsknings-
områdena. Vi är medvetna om att vi har 
livet inom oss eftersom våra sinnen, som
härstammar från en källa av högsta 
dimension, inte är begränsade till tid och
rum. Samma källa kan kallas universella 
sinnet, eller den första orsaken till all-
tings existens.

För oss att förstå meningen med livet, 
måste vi förstå de kosmiska centrala 
absoluta värdena. Genom att sätta upp 
en ny världsordning där alla människor 
är bröder och systrar som överskrider 
nationella och etniska gränser, och 
därmed leva som en global mänsklig 
familj, kan vi njuta av den ideala världen 
av verklig fred och lycka. För att bygga 
upp den här världen i verkligheten måste
vi undersöka vetenskap ur ett större per-
spektiv. (081-093, 1975/11/28)

15 Regler som styr vetenskap måste 
bestämmas utifrån helheten. Vetenskap 
existerar inte för sin egen skull, utan för 
alla människors välfärd. Därför måste 
det prioritera syftet med det hela som sitt
centrum. Med andra ord, för utveck-
lingen av vetenskap att ha betydelse i 
det dagliga livet, måste människan 
medvetet diskutera och fastställa nor-
merna för värde för vetenskapen ur 
helhetens perspektiv.

Vetenskap börjar med forskning av 
synliga och yttre ting. Men vetenskapen 
kan hjälpa vår förståelse av områden 
som är osynliga för ögat, och hjälpa vår 
förståelse av den inre, andliga dimen-
sionen. Så småningom måste vi inte-

grera dessa två världar. Därför måste vi 
kunna gripa den centrala punkt som är 
belägen i den yttre, fysiska världen och, 
på samma gång, kunna ta tag i den cen-
trala punkt som är belägen i den högsta 
dimensionen av den metafysiska värl-
den. Så när den förra verkligheten evigt 
kretsar kring den senare verkligheten, 
som fungerar som dess oföränderliga 
axel, kommer sedan genom givande och
mottagande, hela tillvaron i tid och rum 
att förses med absolut mening och 
absolut värde. (081-093, 1975/11/28)

16 När man tittar på händelser som 
Washington Monument Rally, Yankee 
Stadium Rally eller Yeouido Island Rally 
för frihet, kan ni tänka att de var enorma,
men de kommer att bli ihågkomna en-
bart som få enstaka händelser. Däremot
det historiska faktum att internationella 
forskare skapat en tradition att förenas, 
som går utöver den kunskap som finns 
inom något specifikt ämnesområdet, och
går i en riktning, är en resurs som kom-
mer att finnas kvar och kan för evigt 
prisas på jorden. På grund av denna 
bedrift, kommer även en enda scen av 
inspelad video från dessa vetenskapliga 
konferenser att finnas kvar som en vär-
defull skatt för evigt. När människor ser 
på dessa scener och tänker på dess 
tradition, kommer de att säga, "Genom 
vilket tankesystem kunde pastor Moon 
uppnå detta? Hans filosofi skapade ett 
märkligt resultat." Det kan bli motiva-
tionen, globalt, för en stor väckelse. Om 
det händer, kommer dessa läror i slut-
ändan tack vare dessa professorer, att 
forma tänkandet hos alla ungdomar, 
som sedan helt säkert kommer att styra 



den kommande tidsåldern. 
(090-179, 1976/12/14)

17 Som religiös ledare och forskare, har 
jag länge varit intresserad av frågor om 
vetenskap samt religion och filosofi. Jag 
tror att det finns ett samband mellan 
olika områden, om en person är engage-
rad i betraktandet av eviga sanningar 
eller bara på noggrann observation av 
en händelse. Ja, utan en relation med 
en osynlig varelse, skulle det vara omöj-
ligt att tänka sig händelser som inträffar i
tid och rum.

Religion och filosofi befattar sig med 
metafysiska och moraliska frågor som 
har ockuperat det mänskliga med-
vetandet genom historien. Var kommer 
vi ifrån? Varför finns det lidande? Vad är
gott och ont? Finns det liv efter döden? 
Dessa frågor berör oss alla, oavsett vad 
vår akademisk disciplin kan vara. 
Vetenskap begränsar sin forskning till 
regelbundenheter i universum, och för-
söker att förstå saker i tid och rum.

Som vi alla vet, har forskare gjort lysan-
de rön under de senaste hundra åren. 
Men utan en standard för värde för att 
styra den, kommer vetenskap oundvik-
ligen att bli destruktiv. Möjligheten av 
kärnvapenkrig vittnar om detta. Vi måste
medge att hela skalan av kunskap, från 
teologi till de fysiska vetenskaperna, har 
ingen betydelse om vi inte förstår dess 
syfte och inriktning. Sökandet efter en 
ursprunglig och sann standard för 
värden, är sökandet efter detta ändamål 
och riktning. (095-201, 1977/11/25)

18 Jag har insisterat på att förespråka 
absoluta värden centrerat på ICUS. 10, 
15, 20 år — ju mer tid som går, desto 
mindre kan man ignorera vetenskapliga 
konferenser, som diskuterar absoluta 
värden. Därför från den 12:e konfe-
rensen framåt, kommer en solid organi-
sation att bildas som kan tända en ny 
kulturrevolution. Buddhister kommer att 
behöva skriva om sina uppslagsverk 
baserat på dessa absoluta värden. 
Dessutom kommer kristna teologiska 
system på nytt upplysas inom ramen av 
absoluta värden. Dessutom kommer vi 
att behöva publicera ett nytt uppslags-
verk. Vi måste skapa ekonomiska struk-
turer som bygger på absoluta värden. 
Detsamma gäller för filosofi och alla 
vetenskapsområden.

Det måste finnas människor som leder 
dessa områden med en sådan syn. 
Någon måste börja med att höja fanan 
av en ny kulturrevolution. Således, med 
tanke på detta extraordinära uppdrag, 
skall dagen komma när vågorna av hopp
som besöker Korea kommer att svepa 
över Stilla havet och Atlanten, och gå 
vidare till världen med ljudet av glädje-
fullt jubel. Eftersom jag ser detta ound-
vikligen förverkligas genom ett sådant 
fundament, har jag omhuldat denna 
dröm och fortsatt att arbeta på den, även
när jag mötte förföljelse. 
(109-258, 1980/11/01)

19 Sanne Far sponsrade totalt 19 inter-
nationella konferenser av Enighet av 
vetenskaper. Vi måste fortsätta att un-
dersöka de värden som är förknippade 
med ömsesidighet. Naturligtvis kan 



ömsesidighet inte fastställas genom en 
ensam enhet. Det finns så många olika 
egenskaper hos allt i skapelsen, men 
vilka är de centrala egenskaperna för 
det hela? Om varje enhet är absolut, hur
kan en absolut enhet uppfylla sin part-
ners syfte? Dessutom måste varje enhet
ha något unikt. Då kan de bli ömsesidiga
partners. Ni kan inte se till det inre eller 
yttre, men eftersom de utgör en kärna av
förening så uppstår rörelse. Växelverkan
är inte möjlig utan en subjekt och en 
objekt partner.

Absolut, unik, oföränderlig och evig är 
en varelses fyra grundläggande egen-
skaper. Att säga att en varelse inte fö-
rändras betyder inte att den inte utveck-
las och bör försvinna. Absoluthet kräver 
att vara unik för att växelverkan skall 
äga rum. Det som vi kallar absolut, kallar
vi himlen, men himlen är också en unik 
existens. Uttrycket "absolut och unik" 
innebär en förening av två varelser. 
Detta innebär att dessa två kan ha utby-
ta med varandra. Det som är mitt är min 
partners, och det som är min partners är
mitt. Faktum är att dessa två enheter fritt
kan utbyta allt de har och uppfylla va-
randra för evigt. (586-066, 2008/02/06)

20 En baby gör hans eller hennes föräld-
rar till ägare av kärlek. Det är hustrun 
som gör det möjligt för sin make att vara 
ägare av kärlek. Objekt partnern bes-
tämmer det absoluta värdet av subjektet.
Fastställande av absolut värde ges ge-
nom objekt partnern. Gud skapade ur-
sprungligen kosmos i enlighet med 
denna princip, och därmed kom kosmos 
att existera.

Den värld som mänskligheten har ska-
pat måste försvinna i slutändan eftersom
det började med människor som stod i 
opposition till denna princip. Endast de 
ideal som tillskrivs absolut värde till 
objekt partner kan slå rot i en ny himmel 
och en ny jord. Familj, kärlek och fred är 
alla rotade i de ideal som värdesätter en 
absolut objekt partner. Eftersom det 
ännu inte var rätt ögonblick, kunde jag 
inte avslöja Unification Thought fullt ut 
med avseende på denna princip för 
vetenskapskonferensen. 
Utbildningssystem runt hela världen 
diskuterar endast reciproka värden, men
tar inte upp absoluta värden. 
(506-267, 2005/09/04)

21 Jag utbildade många världsberömda 
professorer genom ICUS, med fokus på 
teorin om absoluta värden. Under 2004, 
avslutade jag i princip betoningen om 
absoluta värden. Jag hjälpte dem att 
förstå den sista delen av absoluta vär-
den vid tidpunkten för övergången från 
Eran för himlens ankomst till Eran efter 
himlens ankomst.

Det är barnet som förvandlar sina föräld-
rar till ägarna av kärlek. Vid den tidpunkt
då barnet är fött, blir föräldrarna ägare 
av kärlek. Dessutom, när man och kvin-
na är gifta och upplever sin första kärlek,
möjliggör de för varandra att stå som 
ägare till kärlek. Det är hustrun som gör 
sin man ägare av kärlek och det är 
mannen som gör sin hustru ägare av 
kärlek. Hittills i historien om den mänsk-
liga kulturen, har ett sådant koncept inte 
existerat, men nu har en undervisning 



som bygger på ett absolut värdesystem 
uppstått. (515-316, 2006/02/01)

Avsnitt 3  Professorers akademi för 
världsfred

Syftet med PWPA

Sanna Föräldrar etablerade Professors 
World Peace Academy (PWPA) med 
världskända forskare för att stödja 
forskning och aktiviteter att bygga en 
fredlig värld. Invigningen av PWPA hölls 
den 6 maj 1973 med 163 professorer 
som var anslutna genom Principernas 
workshops för lärare och genom verk-
samheten i Collegiate Association for 
Research of Principles (CARP). PWPA 
har kontor i nästan alla länder och har 
varit värd för olika världsfredsrelaterade 
seminarier och konferenser. PWPA:s 
medlemmar interagerar och samarbetar 
under temat "akademiska bidrag till 
världsfreden." Den 21 januari, 1986 
under ledning av Sanna Föräldrar, öpp-
nade PWPA ett antal lokala skolor på 
landsbygden i Korea för att hjälpa till att 
utbilda missgynnade ungdomar.

1 Sökande efter enighet mellan veten-
skaperna, bjöd vi professorer från hela 
världen till årliga konferenser. Ni kan inte
föreställa er hur mycket uppmärksamhet
det lockade. I början blev vi kritiserade, 
men nu säger forskare, "Pastor Moon 
behandlar faktiskt verkligt allvarliga 
problem." Efter att ha uppnått detta sta-
dium fortsätter vi att avancera. Mina tan-
kar har varit att, oavsett vad, måste vi 
föra professorer samman. För att ge-
nomföra denna strategi och uppnå detta 

syfte i Korea, bildade jag professorer-
nas världsfredsakademi och sa "Även 
om professorer runt om i världen inte 
kan fungera som fredsaktivister, kan de 
åtminstone stå i spetsen för fred genom 
att visa oss rätt riktning genom deras 
tankar och skrifter inom sina olika områ-
den." Detta har varit framgångsrikt i Ko-
rea. I framtiden kommer vi att skapa 
PWPA i Korea, Japan och i Kina. 
(071-175, 1974/04/30)

2 Vi delade ut PWPA-månadstidningen 
Gwangjang (torget) till universitet runt 
om i världen; därför känner nu, kända 
professorer överallt till denna koreanska 
organisation. Genom detta kommer vi att
kunna samla framstående professorer 
från Asien, som kan bli Asian Professors
Peace Academy. Denna akademi kan 
sedan ansluta till Europa. Dessutom 
kommer professorer från hela USA att 
bilda kärnan i PWPA ledarskap. Pengar 
kan inte köpa sådana människor; de är 
ovärderliga. Vad ska vi göra när vi bildar
denna världsomspännande organisa-
tion? Sanna Föräldrars plan är att verk-
samheten i PWPA kommer att utgöra 
grunden för en institution som liknar 
Nobelkommittén. Jag skulle vilja etab-
lera en stiftelse som delar ut priser 
större än Nobelpriset och därmed bli det 
mest prestigefyllda av alla priser. 
(071-176, 1974/04/30)

3 Det är inte så mycket politiker som det 
är forskare som påverkar världen. Pro-
fessorer och forskare är de verkliga ska-
parna av den nationella politiken. De 
tjänar som ledare inom alla områden. 
Politiker är beroende av forskares tän-



kande, och baserar sin politik på deras 
teorier. Se på forskare och universitets 
studenter — forskare är i frontlinjen och 
studenterna följer. De måste vara anslut-
na till oss som kärnan eller på ett sätt 
som en ryggrad.

Trots att Enighetskyrkan förföljdes, 
försökte vi att ta kontakt med forskare. 
Emellertid är detta arbete inte lätt. Det är
svårt att få kontakt med dem, särskilt 
eftersom ledaren för Enighetskyrkan har 
blivit föremål för globala kontroverser. 
Samtidigt som detta har jag funderat på 
våra kommande aktiviteter i Amerika. 
Framgången med detta arbete är inte 
beroende av pengar. Det beror på om vi 
kan utgjuta vår mest uppriktiga hängi-
venhet med ett hjärta som älskar värl-
den. (095-205, 1977/12/04)

4 På grund av oenighet mellan sinne 
och kropp i människan, har historien 
varit en lång kamp mellan Guds herra-
välde och satans. Denna uppdelning på 
individuell nivå har expanderat till nivåer-
na av familj, stam och ras, och skapat 
ändlösa krig. Ur historisk synvinkel, 
kämpade de religiösa och politiska 
sfärerna, och den politiska sfären slog 
alltid den religiösa sidan. Även när de 
vetenskapliga och religiösa sfärerna 
kämpade, var det alltid den vetenskap-
liga världen som angrep den religiösa 
sfären. Men i och med början av 

föräldra-eran, måste de politiska, veten-
skapliga och religiösa världar förenas 
och bli en. Hittills har forskare och relig-
iösa människor varit fiender. För att 
förena dem, måste vi först samla värl-
dens forskare. Detta är anledningen till 

att jag bildade den internationella konfe-
rensen för enighet av vetenskaper och 
professorernas världsfredsaka-demi. 
Dessa forskare måste arbeta tillsam-
mans med Enighetskyrkan. Först då kan
världarna av religion och politik förenas. 
(215-065, 1991/02/06)

5 Vi måste leda den akademiska världen
till harmoni. För att göra det, har vi varit 
värdar för ICUS. Detta är den enda kon-
ferensen som för samman världskända 
forskare utöver deras discipliner. Det 
finns också PWPA, som förbinder länder
med varandra genom internationellt 
kända forskare. Detta är en dubbel-
skiktad strategi. Vi kommer att upprätta 
en nationell modell och en global modell,
då kommer vi att hjälpa dem som är 
framgångsrika i sina länder att flytta upp 
till den globala nivån. Vi öppnar dörren 
för dem att gå ut i världen. Detta är ett 
fotfäste som kan påverka akademiska 
institutioner av världsklass. Vi gör också 
nomineringar och rekommendationer för 
val av Nobelpristagare. Vi stödjer fors-
kare att uppnå deras högsta önskningar.
(209-245, 1990/11/30)

6 Tack vare ICUS, när vi bjuder in delta-
gare att ansluta sig till professorernas 
världsfredsakademi, accepterar de. Så 
om vi har representanter från tio natio-
ner, kan vi samarbeta med de ledande 
vetenskapliga samhällena i dessa tio 
länder. Vi måste vägleda forskare värl-
den över att ansluta sig till PWPA. Vi 
måste börja i Asien och expandera och 
ansluta till de lärda i världen. Den dagen
vi förenar professorer globalt till en, 
kommer vi att kunna etablera en global 



politik för världens framtid och utföra 
arbete som kan ha ett globalt inflytande 
inom olika yrkesområden.

För att göra detta, låt oss skapa publika-
tioner inom varje fält som inte kan hittas 
någon annanstans i världen. Våra tid-
ningar som hänför sig till varje område, 
vare sig det är ekonomi, jordbruk eller 
vetenskap, kommer att publiceras av 
personer som är välkända över hela 
världen och kommer att få global upp-
märksamhet. Låt oss utveckla de 
intellektuella resurser som kan ha ett 
gott inflytande på det globala politiska 
beslutsfattandet. (062-296, 1972/09/26)

7 När vi lyckas etablera PWPA på 
världsnivå, kommer det att bli känt över-
allt. Överallt vi går, kommer vi att ha en 
grund. Baserat på det, planerar jag att 
bjuda in kända forskare och skapa en 
turnerande grupp av professorer. De ska
inte ge föreläsningar i endast ett univer-
sitet. Snarare kommer de att gå till 
kända universitet över hela världen och 
genomföra sex månader långa föreläs-
ningsturnéer. Vi kommer att betala deras
löner. På detta sätt kommer vi att skapa 
ett globalt team av professorer som 
kommer att turnera världen. Därefter 
oavsett vilken universitet ni går till, kom-
mer forskare och studenter som har 
anslutits till detta att fortsätta sitt intres-
se, och komma i stora mängder. Om en 
student tar en examen under överin-
seende av en känd professor, blir även 
studenten känd världen över. Jag kom-
mer att göra det så att efter fem eller sex
år som studenter under dessa profes-
sorer får de sina högre examina. När 

detta händer kommer vi att kunna samla
experter från dessa universitet, inklusive
professorer som är Nobelpristagare. 
(062-298, 1972/09/26)

8 I framtiden, när vi etablerar PWPA och
500 professorer komma till Korea för att 
delta, kommer universiteten i Korea om-
vändas. Om vi kommer att bygga ett 
globalt universitet, vi kommer ta in uni-
versitetsprofessorer av världsklass som 
har valts ut av PWPA. Vi kan skapa ett 
globalt, internationellt erkänd universitet 
genom att sammanföra forskare av 
världsklass på ett ställe. När vi kan akti-
vera detta universitet för att skapa en 
teoretisk grund för ett socialt system, då 
kommer detta land Korea att utveckla en
global kultur.

Anledningen Amerika har uppnått 
världsomspännande överlägsenhet är 
att det har universitet som kan attrahera 
och utbilda världens mest begåvade 
individer. Universiteten i USA vårdar 
begåvade personer som går vidare och 
intar ledande roller i den demokratiska 
världen. Eleverna utbildas för att bli 
ministrar och statsöverhuvuden i varje 
nation. Det är därför Amerika blev värl-
dens ledande land. 
(060-231, 1972/08/17)

9 Professorers världsfredsakademi är en
del av en plan för att vinna över univer-
siteten i Amerika. Jag har också etable-
rat PWPA i Japan och Taiwan. Vet ni 
varför jag startade den här organisa-
tionen? Genom att etablera PWPA orga-
nisationer i världen, ville jag skapa en 
global sammanslutning av universitet. 
Min förhoppning är att etablera ett glo-



balt universitet och utbilda begåvade 
människor från hela världen. 
(068-057, 1973/07/23)

10 När vi ursprungligen sammankallade 
PWPA, hånade den koreanska under-
rättelsetjänsten oss med att säga: "Även
om de mobiliserade all er energi, och 
även med kraften av regeringen bakom 
dem, kan de inte samla mer än 13 pro-
fessorer. Och ändå kallar Moon detta för
PWPA? " Så jag sa till dem, "Ni ser detta
ur ett nationellt perspektiv, nämligen 
Sydkoreas. Men jag gör detta ur Asiens 
perspektiv."

Många arbetade hårt på alla fronter för 
att förbereda grunden för att starta 
PWPA, och baserat på den grunden 
kunde det startas i Korea. Senare var 
det möjligt att bilda PWPA i Japan, men 
vid den tiden hade vi inte fundament att 
grunda det i USA. Därför genom den 
internationella konferensen för enighet 
av vetenskaper som en språngbräda i 
Amerika, kunde vi gradvis etablera 
PWPA i olika länder i Europa. 
(110-175, 1980/11/17)

11 Ni har anslutit er till professorernas 
världsfredsakademi. Jag är tacksam för 
det arbete ni har gjort trots den svåra 
miljön och starka förföljelse. Dock bör ert
arbete inte sluta här. Ni måste utveckla 
aktiviteter för att skapa kontakter till 
koreanska och japanska forskare. Ni 
professorer är de som kan göra detta. 
Det är dags för Japan att starta en 
sådan rörelse, och för forskare i USA 
och Storbritannien att göra detsamma. 
Ni bör skapa dessa kontakter så snart 
som möjligt. Det är för att rädda Korea 

och försvara den mot den kommunis-
tiska regimen.

Vi måste skapa denna stora samman-
kopplade kropp av professorer för att 
bana vägen som Korea måste ta — 
vägen att förverkliga enandet av Nord- 
och Sydkorea. Denna kropp av profes-
sorer måste mobilisera och få ett starkt 
inflytande på Asien. Vi måste skapa ett 
fundament som kan samla forskare, 
affärsmän, politiker och ledare från varje
område och inspirera dem att arbeta 
tillsammans för denna sak. Ingen annan 
än ni forskare kan utföra det här jobbet. 
(110-190, 1980/11/17)

12 Ni är de mest intelligenta och aukto-
ritativa forskarna i Korea, och nu måste 
ni lära detta land vilken riktning det 
måste gå. För detta mål, måste ni utföra 
forskning. Men tid präglad av individuell 
forskning har passerat — vi är nu i en tid
präglad av gruppforskning. Dessutom, 
har tiden präglad av gruppforskning som
bedrivs inom gränserna för en nation 
också passerat. Det är nu tid för Asiens 
forskare att samlas och forska tillsam-
mans. Det är den tid då forskare i värl-
den kan bedriva gemensam forskning. 
Utan att göra detta finns det inget sätt att
leda riktningen av världen. Därför räcker 
inte forskare från Sydkorea. Forskare 
från Amerika behövs absolut också. 
Som korean, har jag arbetat på det här 
sättet för att förbereda denna grund 
bakom kulisserna. Detta kan verka som 
en dröm, men jag uppnådde detta ofatt-
bara resultat eftersom jag klart förstod 
den riktning som världen bör ta enligt 
Guds vilja. Jag hoppades att jag kunde 



vara till någon hjälp och arbetade hårt. 
Alla intellektuella i världen bör samlas 
och utföra detta arbete. 
(110-196, 1980/11/17)

13 Om alla asiatiska forskare samlas 
och arbetar tillsammans under PWPA, 
kan de skapa ett nytt uppslagsverk, eller
någon annan typ av lärande som kan 
representera Asien. Det är därför det 
finns mycket arbete att göra inom alla 
områden. Om ni därför som professorer 
kan förenas i sinne och hjärta och sam-
arbeta, då kommer jag att bidra med all 
min styrka för att stödja er. För att utföra 
er forskning, kommer ni att behöva ett 
forskningskontor och en samlingslokal. 
Därför planerar jag att förbereda en så-
dan anläggning. Men kan ni leda en 
sådan insats i Asien? Har ni vad som 
krävs för att utbilda japanska profes-
sorer? Det är därför jag säger till er att 
först förbereda er genom att studera 
Unification Thought och Principerna. Om
ni gör det kommer ni att kunna leda dem
fullständigt. (110-210, 1980/11/17)

14 Den unga generationen är den vikti-
gaste frågan. Vi måste rädda univer-
sitetsstudenter, den yngre generationen.
Jag talar om att rädda universitetsom-
rådena. Ni måste göra detta. Det är 
därför jag har arbetat med professorer. 
Från och med nu, kommer de som är 
ledande inom universitetsområden på 
världsnivå i det nationella systemet att 
stå i frontlinjen när tiden för att förena 
Nord- och Sydkorea kommer. Ni måste 
stå i frontlinjen. Ni måste hålla fast vid 
den nya generationen, fälla tårar för dem
som jag gör, och dela med er av idén 

om ett enande av Korea. Jag kommer 
att etablera kyrkan som ligger till grund 
för sådana aktiviteter.

De som är ansvariga för städer bör hålla
fast vid lärarna i grundskola och gymna-
siet medan ni offrar tårar och plantering 
patriotism i deras hjärtan. Därefter kom-
mer sammanslagningen av Korea inte 
att vara något problem. De som har fått 
denna patriotiska utbildning bör gå till 
samhällen och stadsdelar. Alla har en 
hemort. Av denna anledning, skapar jag 
grannskapsskolor på landsbygden för att
utföra detta arbete. Jag gör inte det här 
för skojs skull eller som en tillfällig in-
sats. Detta är i enlighet med den 
providentiella planen. Det är inte för att 
jag fick lära mig att jag leder återupp-
rättelsens försyn genom gottgörelse; det
är något som jag har gjort själv. Det är 
därför Gud samarbetar med mig. Det är 
inte av en slump. (175-030, 1988/04/06)

15 Vi måste börja med att först mobili-
sera professorer, och därefter deras 
universitetscampus över landet. 
Dessutom måste vi mobilisera de lokala,
grund- och gymnasieskolorna. Därefter 
måste vi mobilisera lågstadier. Hittills har
vi inte gjort något för att stoppa kommu-
nisterna från att tränga in i skolor, som 
de gjorde genom sina läroböcker fyllda 
med vänsterideologi. 
Undervisningsministeriet misslyckades i 
sitt ansvar. Det är därför, oavsett hur vi 
gör det, vi måste mobilisera presidenter 
för lokala universitet och rektorer för 
grund- och gymnasieskolor. 
Professorerna är de med behörighet att 
flytta runt och tala utan begränsning. Jag



skapade lokala skolor på landsbygden 
för att stärka denna rörelse. Låt oss 
älska våra hemorter. Patriotism startar 
från en hemort. Det är därför vi har 
byggt dessa lokala skolor för att utbilda 
utsatta människor. Om andan av patrio-
tism brinner i en professors hjärta, ska 
han eller hon gå till sin hemort, stanna 
uppe hela natten fälla tårar och utbilda 
och omfamna dessa utsatta människor. 
(171-302, 1988/01/02)

Internationell ordförande

Den första internationella konferensen 
för PWPA hölls 18 december 1983 i 
Little Angels Performing Arts Center i 
Seoul med 550 deltagare varav 70 inter-
nationella ordföranden från 72 länder. 
Den dagen, höll Sanne Far ett inspire-
rande anförande med titeln "professo-
rernas världsfredsakademi och vår be-
slutsamhet." Ordförandena från 72 
nationer gav ett löfte och lovade att för-
verkliga fem mål: det universella her-
raväldet av rättvisa och god vilja under 
Gud, broderskap för hela mänskligheten 
under Gud, förenad värld i fred under 
Gud, en ny religiöst inspirerade män-
sklighet, och en ny Guds-centrerad 
civilisation som bygger på kärlek och 
hjärta.

16 När vi höll möten för Seger över 
kommunismen 1983, mobiliserades 
professorerna som hade deltagit i ICUS i
Chicago. Den 28 november, när de var 
beredda att lämna Chicago och åka 
hem, bad jag dem att komma till Korea 
istället. Jag förklarade inte vad vi skulle 
göra, men bara väntade för att se hur 

många som skulle acceptera att komma.
Vid den tiden hade vi 72 kontor för 
PWPA över hela världen, och represen-
tanter från varje kontor kom till Korea. 
De hade upptagna scheman eftersom 
det var i slutet av året, men de deltog 
alla. Följaktligen med dessa professorer 
vid centrum höll vi VOC rallyn. Det är 
den typ av imponerande fundament vi 
har i den akademiska världen. 
(210-085, 1990/12/01)

17 År 1983 antog de ordförandena som 
deltog i den första internationella kon-
gressen för PWPA, en beslutsamhet att 
hålla VOC-kampanjer. Vid den tiden 
kom de till Sydkorea från 72 länder och 
antog beslutsamheten. Jag samlade 
dem och höll VOC-möten i åtta städer i 
landet. Antagandet den 18 december av 
löftet var en historisk händelse. Vad 
kommer PWPA att lämna kvar i histo-
riens sidor? Om ni vill leda världen att 
bygga en fredlig värld, behöver vi abso-
lut resurser. Därför kommer jag att 
erbjuda dessa resurser. 
(142-197, 1986/03/09)

18 Jag skapade en bas i Korea för att 
förena nord och syd. Jag samlade all 
andlig förmögenhet i USA, Japan och 
hela världen och anslöt det till Korea. 
Många intressanta saker hände den här 
gången. En högt uppsatt tjänsteman från
Israel bad mig att hjälpa till med förbin-
delser med Sydkorea. Även någon som 
planerar en rörelse som skulle kunna 
påverka USA:s öde kom fram till mig och
föreslog att vi arbetar tillsammans för att 
lösa problemen i världen. Korea står på 
denna grund.



Alla världens intellektuella samlas ge-
nom professorernas världsfreds-
akademi. Vi samlade forskare från 72 
länder runt om i världen, samlades 
världens förmögenhet och inympad det i 
Korea. Vid tidpunkten för Koreakriget, 
bestod FN-styrkorna av soldater från 16 
nationer som kämpade för Koreas 
självständighet, men kunde inte uppnå 
det. Men nu, går vi in i en global tids-
ålder när alla medborgare i den fria 
världen bör samlas, enas och samarbeta
för att uppnå självständighet. Därför är 
VOC-förslaget en historisk händelse, där
forskare från 72 länder har kommit till 
Korea, och lovar och beslutade att 
stödja det. (130-112, 1984/01/01)

19 Det internationella mötet för PWPA 
som hölls i 1983 i Korea var för att er-
sätta Jesu nationella grund och kyrkan 
som gått förlorat. Jesu död orsakades av
misslyckandet hos de 72 lärjungarna att 
förenas vid den tidpunkten. Det är därför
jag samlade PWPA-ordföranden från 72 
länder till Korea. Genom detta kunde det
koreanska folket inte låta bli att stödja 
och samarbeta med oss. I det mötet in-
gick en proklamation om Messias. Jag 
frågade dessa professorer från de de-
mokratiska och kommunistiska världarna
att lyssna till mina ord. PWPA-
ordförandena från 72 nationer stödde 
mig. Även om USA motsätter sig oss, 
stödjer ledare för den fria världen, som 
står i högt rådgivande positioner mig. 
Baserat på denna grund, och centrerad 
på området för herravälde baserat på 
prestationer genom Principerna har vi 
öppnat upp en väg. Därför måste satan, 
som hittills har regerat över allting i ska-

pelsen och blockerat vägen för nationen 
och världen, för evigt dra sig bort från 
jorden. Om inte för ansträngningarna 
från Sanna Föräldrar och Enighets-
kyrkan, kunde detta inte ha uppnåtts. 
(131-013, 1984/02/20)

20 Jag har arbetat några årtionden att 
föra samman stats-överhuvuden genom 
Summit Council for World Peace och 
professorer genom PWPA. Detta är 
därför de nu offentligt stödjer mitt arbete.
Nu har vi nått ett stadium där länders 
presidenter, universitets-presidenter och
media kan välkomna mig. Internationellt 
finns det inget område där jag inte har 
kontaktat människor på de högsta nivå-
erna. Även politiker, ekonomer, kultur-
ambassadörer och de med doktors-
examen från kända universitet kommer 
att följa min vägledning. 
(266-176, 1994/12/25)



Kapitel 2

Världsmediakonferenser och medier

Avsnitt 1 Världsmedia-organisation

Medias roll och ansvar

Sanna Föräldrar har ofta talat om vikten 
av media i att förverkliga en värld base-
rad på hjärtats kultur. För detta syfte har 
de gjort enorma investeringar. De har 
särskilt betonat media som den fjärde 
statsmakten, som är ansluten till de 
första tre statsmakterna – den verk-



ställande, lagstiftande och dömande – 
har en viktig uppgift att främja genom-
förandet av världsfred och försvara det 
demokratiska systemet. För att åstad-
komma detta, etablerade och stödde 
Sanna Föräldrar aktivt olika medier och 
startade World Media konferenser.

1 Jag har förespråkat att vi anser att 
denna tid vara en tid präglad av den 
tredje statsmakten. Medierna, som är 
den fjärde statsmakten, måste uppfylla 

en ledarroll som går utöver de tre stats-
makterna regeringen, den verkställande,
lagstiftande och dömande. Jag har länge
varit medveten om detta. Endast medier-
na kan ta på sig denna roll. Därför, trots 
de svårigheter, har jag etablerat medie-
organisationer och upphöjde dem till 
positioner framträdande i världen. 
I Amerika, upptar Washington Times 
den mest centrala positionen. 
(403-141, 2003/01/21)

2 Den fjärde statsmakten, världens 
medier, måste samlas ihop och fås i rätt 
riktning. Om inte detta görs, har världen 
ingen väg framåt. Jag har förberett för 
detta under en lång tid. Om vi kan utbil-
da människor på rätt sätt via media, 
jämföra och kontrastera Guds sanning 
och andevärlden med världens nuva-
rande livsstil, kommer ideologier som 
humanism och materialism visa sig vara 
i konkurs. Människor kommer att förlora 
intresset för fri sex och homosexualitet. 
Med detta i åtanke, måste vi utbilda 
människor genom medierna. 
(403-187, 2003/01/22)

3 Den tid då de tre första statsmakterna 
dominerar livet kommer att passera. 
Världen bör styras i första hand genom 
medierna, den fjärde statsmakten. Jag 
talar inte om World Media Association i 
sin tidigare form. Vi måste föreslå något 
revolutionerande. Det är därför vi måste 
organisera en "Supra-World Media 
Association" konferens i Korea. Vad är 
innebörden av "supra" i detta namn? Ni 
kan inte förstå det om ni inte förstår om 
Gud och andevärlden. När ni blir med-
vetna om Gud och andevärlden, kan ni 
lösa alla problem skapad av kommunism
och politik.

Jag har haft att kämpa mot världen 
hittills i syfte att upprätta en Media 
Foundation. Washington Post och New 
York Times är inte längre en utmaning 
för Washington Times. De har inget 
annat val än att följa riktningen hos 
Washington Times. För en tid tillbaka, 
bjöd världens media konferensen i 
London in Washington Times att inta 
den ledande konservativa rollen. 
Washington Times är också ledande i att
använda Internet och är ansluten till 
UPI:s nyhetstjänst. Den är robust, både 
till det inre och yttre. 
(403-009, 2003/01/19)

4 I denna tid av den fjärde statsmakten, 
måste vi ange riktningen inom alla 
områden. Ingen nation, eller till och med 
FN, kan ge rätt riktning. Medierna måste
göra det. Vi kan se hur medieorgani-
sationer i Korea påverkar valet. När folk 
missbrukar media, förstör de samhället. 
För att leda världen ur ett opartiskt per-
spektiv, behöver mediebranschen Gud 



bakom sig. Om de inte fungerar tillsam-
mans med den globala ledning från 
religion, kan de förstöra samhället. Det 
är därför vi håller konferenser centre-
rade på den fjärde statsmakten, 
medierna. (403-010, 2003/01/19)

5 Vem kommer att leda världen in i 
framtiden? Universiteten kan inte leda 
världen, och inte heller kan regeringar 
eller militären. Dessa metoder har redan
prövats. Demokrati och kommunismen 
kan inte leda världen. I denna tidsålder 
av den fjärde statsmakten, måste medi-
erna undersöka kommunismen. Om 
mediafolk inte kan uppnå ett tydligt 
perspektiv om huruvida det är rätt eller 
fel, måste de avgå. De måste också 
undersöka den demokratiska världen. 
Kapaciteten av media för att undersöka 
saker på kort tid saknar motstycke. Me-
dierna har denna makt. Därför måste 
medieorganisationer vara objektiva och 
korrekta. (403-011, 2003/01/19)

6 I Amerika försöker progressiva krafter 
att dominera de tre stats-makterna. 
Medieorganisationerna, som utgör den 
fjärde statsmakten, är avgjort liberala. 
Det finns mer än 1700 medie-organisa-
tioner i Amerika. Washington Times har 
kämpat med dem alla, men en miljö 
finns nu där en tredjedel av dessa 1700 
medieorganisationer respekterar oss. 
Tidigare rapporterade The New York 
Times negativt om Enighetskyrkan och 
The Washington Post hade också en 
partisk synvinkel, men nu har miljön 
förändrats; det kan inte fortsätta som det
har varit. Snedvridningar och falska rap-
porter har avslöjats. 
(403-043, 2003/01/19)

Konferenser och fakta-insamlings 
turnéer

Den 19 oktober, 1978 hölls den första 
världs-media konferensen på Waldorf 
Astoria i New York City. Sedan dess har 
nästan varje år World Media konferenser
hållits för att diskutera ansvar och 
mediernas roll och att etablera sanna 
principer för media. Förläggare, redak-
törer, krönikörer, journalister och 
forskare från medieorganisationer runt 
om i världen, såväl som andra fram-
stående personer i medievärlden har 
deltagit. 600 representanter från 65 
nationer deltog i den 11:e World Media 
Conference, som hölls från 9-13 april  
1990, i Moskva. 11 april 1990, hade 
Sanna Föräldrar ett personligt möte med
president Michail Gorbatjov i Kreml, som
öppnade en ny dörr för förbindelserna 
mellan Sydkorea och Sovjetunionen. 



Sanna Föräldrar stöder undersöknings-
turnéer för journalister i hela världen för 
att samla information om mindre 
beskrivna händelser.

7 I Förenta staterna, eftersom den inre 
och yttre miljön är förberedd och vi är i 
centrum av saker, grundade jag ett 
tidningsföretag. Så fort jag gjort detta 
bjöd jag chefredaktörer och förlag från 
40 bästa tidningsföretag i USA att be-
söka Moskva. Detta var en viktig händel-
se. Det var helt klart en känslig fråga för 
tjänstemän i Sovjetunionen att veta att 
pastor Moon, som representerade 
Washington Times, och var välkänd i 
den fria och demokratiska världen, 
organisera denna händelse. I denna 
miljö måste vi inspirera mediebranschen
att hålla toppmöten inom en snar 
framtid. I utvecklade länder, som 
Tyskland, bör vi skapa en presskåren att
samla information om regeringsorgan. 
Detta kommer att leda till att dessa 
institutioner arbetar till gagn för hela 
Europa. Om en nation i Europa börjar en
rörelse som förbättrar det politiska 
klimatet och bidrar till att uppnå fred i 
regionen, kommer andra länder att följa 
efter. Om media fortsätter att arbeta på 
det här sättet, är det ingen tvekan om att
framstående journalister kommer att 
samlas. (121-027, 1982/10/21)

8 Jag förklarade att jag kommer att 
sammankalla ett Moskva-möte. När jag 
kommer dit, kommer jag aggressivt 
ställa frågor till de sovjetiska media. Jag 
kommer att fråga om kommunism och 
insistera på att de svarar på mina frågor.
Då en representant från de sovjetiska 

media och en representant från den fria 
världens media kommer att anordna ett 
toppmöte mellan USA:s president och 
generalsekreteraren i kommunistpartiet. 
Det är därför vi behöver media. Vi är 
redan i en tid då medierna kan leda 
världen. Jag är värd för World Media 
konferenser för att vägleda globala 
ledare. (124-332, 1983/03/01)

9 Media-organisationer bör följa ett 
opartiskt perspektiv för att kunna 
vägleda medborgarna på en daglig 
basis, i ett perspektiv som kan belysa 
vad som är rätt och vad som är fel. I 
själva verket, söker medieorganisationer
sin egen fördel. De är så upptagna att 
söka sin egen fördel att de ignorerar 
nytta för samhället. De har nått ett 
stadium där de har blivit själviska. 
Bakom kulisserna missbrukar de politisk 
makt, och så länge de har pengar, gör 
de vad de vill. Därför bör de globala 
medieorganisationer som följer den rätta
vägen som offentliga sinnade 
organisationer förespråka ett perspektiv 
som kommer att leda till att ha en 
osjälvisk synpunkt vid alla tidpunkter.

Nästa är frågan om information. 
Sovjetunionen samlar in och sprider 
information som är negativa mot USA 
och den fria världen. Om politiken hos 
Sovjetunionen och den fria världen inte 
förändras, kommer detta problem aldrig 
att rättas till. Kommunismen, med dess 
ideologi som absolut standard, försöker 
försvaga grunden för den fria världen 
genom att driva sina egna kommunis-
tiska intressen. Moralisk uppfostran kan 



bidra till att balansera flödet av infor-
mation, men ingen ger den.

Det är därför journalister över hela 
världen, som har den förmågan, måste 
förenas och stoppa USA och Sovjet-
unionen från att bara driva allt till sin 
egen fördel. För att återupprätta balan-
sen, bör journalister offentligt prokla-
mera denna balans, men de kan inte 
göra det. Det här är ett problem. Det är 
därför jag utbildar media genom världs-
media konferenser. 
(165-160, 1987/05/20)

10 I USA, grundade jag Washington 
Times. Jag gjorde det eftersom det 
måste finnas en konservativ dagstidning 
i Amerika. Det har varit fem år sedan 
starten 1982, och anses idag vara en av 
de fyra stora dagstidningarna i Amerika. 
Det har blivit den enda tidningen som 
ger hopp till människor över hela 
världen. Washington Times har vunnit 
folkets förtroende. Dessutom har jag 
organiserat konferenser för världs-
media. Den 20 september 1987, 
kommer jag att hålla ett stort globalt 
möte i Seoul, där hundratals människor 
kommer att samlas. På detta sätt, visar 
jag på förslag till den riktning världen bör
ta. Genom att göra detta, går vi in i ett 
skede där även de extrema vänster-
politiska partierna, som motsatte våra 
internationella sammankomster, måste 
delta. Om de inte deltar, kommer de att 
bli alltmer isolerade. Detta är hur världen
är på väg nu. (165-162, 1987/05/20)

11 Forskare söker alltid efter resultat, 
och orsaka och resultat måste alltid 
kunna upprepas. Ingenting kan existera 

baserat på motstridiga värden. För att 
uppnå detta måste vi fastställa Guds 
absoluta standard och ansluta mänsk-
liga ideologiska normer som absolut 
standard. Detta är det arbete som 
forskare, religiösa, politiker, filosofer och
ledarna inom alla områden i världen 
måste göra. På detta sätt, baserat på en
ideologisk standard, förenar jag journa-
lister med samhällets ledande lärosäten 
och föreslår en riktning. Standarden hos 
de kinesiska, amerikanska, franska, 
tyska och sovjetiska kan inte skilja sig åt;
de behöver en enda riktning. Jag 
planerar att etablera detta, och det är 
därför jag vill föra samman forskare och 
be dem att leda, och jag ber medie-
organisationer att rapportera om dem. 
(165-164, 1987/05/20)

12 Den medieorganisation som jag har 
etablerat har blivit så framgångsrik att 
media i den kommunistiska världen 
anser att det är ett hot och ett problem. 
Jag grundade The Washington Times, 
stod värd för världsmedia-konferenser, 
och började ”fakta-söknings” turnéer. 
Genom att delta i dessa aktiviteter har 
medierna skrivit om min intressesfär, 
och det är därför den kommunistiska 
världen känner sig hotad, så den 12 maj 
1984 attackerades jag så snart jag kom 
till USA. Denna attack var utan mot-
stycke i amerikansk historia. Vi konfron-
teras och slogs mot den kommunistiska 
makten. Kommunisterna anklagade och 
försökte smutskasta oss. En vanlig 
organisation skulle knappast ha överlevt,
och kanske även blivit förstörd. Men vi 
växte oss ännu starkare genom denna 



kamp mellan gott och ont. 
(132-169, 1984/06/01)

13 Baserat på The Washington Times, 
och genom världsmedia-konferenser 
och faktasöknings-turnéer, etablerade 
jag en grund för media att söka en ny 
riktning. Mitt medienät fruktas mest av 
både den kommunistiska världen och 
liberala medier i Amerika. Genom våra 
organisationer, får vi alla typer av käns-
lig information från hela världen. Vi 
befinner oss i en tidsålder av informa-
tions-krigföring. Det är fantastiskt att vi 
kan stå på en sådan global grund och ta 
itu med sådana frågor. 
(161-052, 1987/01/02)

14 Washington Times haft en betydande
inverkan på Reagan-doktrinen. I avsak-
nad av detta inflytande, skulle reformer-
na i Sovjetunionen och dess öppna 
dörren-politik inte ha lyckats. Vid tiden 
för Gulfkriget, betonade Washington 
Times att Kristendomen, Judendomen 
och Islam inte fick splittras på grund av 
detta krig. Om ett religionskrig hade 
brutit ut, skulle det ha blivit ett raskrig, 
kostat oräkneliga liv. Dessutom är 
Buddhism och Konfucianism öster-
ländska religioner och Kristendomen en 
västerländsk religion, så även ett inter-
kulturellt krig skulle kunna bryta ut. 
(216-257, 1991/04/07)

15 Det finns ett sätt journalister skiljer 
sig från andra människor. När journa-
lister från hela världen besökte Sovjet-
unionen sa myndigheterna åt dem att 
följa deras guide. Men journalisterna sa, 
"Var inte löjlig." Det fanns inget sätt 
journalisterna skulle följa deras guide. 

När guiden tog dem någonstans, för-
svann en tredjedel av journalisterna. Alla
gick runt och samlade in information, 
och avslöjade Sovjetunionens restriktiva 
politik bakom kulisserna. Det är därför 
den sovjetiska regeringen sa, "Vi har 
stora problem. Vi får inte låta detta ske" 
Men de kunde inte förneka vad 
journalisterna hade sett och rapporterat.

På detta sätt, efter att ha besökt 
Sovjetunionen, ändrade journalisterna 
från pro-vänster till ett mer öppet sätt att 
tänka. De kom att mycket väl förstå att 
Sovjetunionen döljer sina handlingar och
därmed vilseleder människor. Detta är 
rakt ur den kommunistiska teorin. Deras 
politiska systemet har genomfört dolda 
aktiviteter och lurade världen under dess
70-åriga historia. De lurade folk och 
nationer, skapade en grund för global 
diktatur. Därför har journalister inte 
längre något annat val än att inse att tills
nu har de felaktigt anklagat konser-
vativa. Journalister kommer så små-
ningom att se från min synvinkel. 
(183-126, 1988/10/31)

16 Genom World Media Association 
(WMA), skickade jag fakta-söknings 
turnéer hela vägen till Moskva. Det 
fanns inget annat sätt att exponera 
Sovjetunionen. Det finns ingen politisk 
strategi som kan blockera sovjetiska 
angrepp på den fria världen. Om jag inte
hade vidtagit åtgärder, skulle det bli ett 
stort problem. Kommunistiska krafter 
trodde att världen skulle bli kommu-
nistisk 1984. Jag kände till detta och 
blockerade dem, därför var de tvungna 
att ändra sin tidsplan. Det fanns inget 



sätt att exponera Sovjetunionen annat 
än genom media. Sovjetunionen mobi-
liserade själv journalister och utnyttjade 
diplomatiska kontakter. Vi måste göra 
detsamma som motattack. Jag grun-
dade WMA och har utfört verksamhet 
med anknytning till Sovjetunionen i över 
15 år.

Vi måste mobilisera medierna. Det finns 
cirka 1700 tidningsföretag i Amerika. 
Hittills har de använts som verktyg i 
Sovjetunionens utrikespolitik. Det är 
därför Amerika håller på att kollapsa. 
Det är på grund av medierna. Vid 
tidpunkten för presidentvalet, samlade 
de också bakom kulisserna information 
och manipulerade den allmänna 
opinionen. Jag har börjat att sätta stopp 
för detta, och nu genomför jag en stra-
tegi för att besegra en värld av känslig 
information. Det är därför jag skapade 
en fakta-söknings turnéer och uppma-
nade presskåren resa över hela världen.
(198-177, 1990/02/03)

17 Vi måste vara i stånd att leda den 
konservativa världen och återuppliva 
den. Världen jag har drömt om har 
öppnats inför våra ögon. Detta är 
anledningen till att jag började och har 
varit värd för konferenser under World 
Media Association. Jag samlar 
framstående personer för att bygga en 
värld med Gud i centrum. Jag planerar 
att vårda dem att fungera som repre-
sentanter inom alla områden.

Därför är det viktigt att vi har tidnings-
företag samt kabel-tv-företag i 185 
länder. Internet gör det möjligt att 
ansluta allt. Vi behöver ett sätt att 

ansluta den information som vi samlar 
för den politiska världen. En informa-
tionsmotorväg är nödvändig. Att räkna ut
hur man skapar den här informations-
motorvägen är en brådskande fråga. 
Med denna informations-motorväg, är 
det möjligt att styra hela världen från den
högsta punkten.

För att fastställa ett rapporterings- och 
informationssystem som erbjuder global 
täckning, måste vi ansluta medie-
organisationer, kabel-TV,TV-bolag och 
Internet. När det händer, kan vi 
omedelbart dela information från var 
some helst med hela världen. 
(281-047, 1997/01/02)

Avsnitt 2 Sekai Nippo och 
                News World

Sekai Nippo

Sanna Föräldrar har insett behovet av 
att sprida värdena för den fria världen i 
Japan för att ta itu med hotet från inter-
nationell kommunism. Därför grundade 
de, den 1 januari 1975, dagstidningen 
Sekai Nippo. I synnerhet Sekai Nippo 
stod i frontlinjen under det kalla kriget för
att varna folk om hotet om kommu-
nismen. Efter Sovjetunionens fall, fick 
tidningen uppmärksamhet för sitt försvar
av de grundläggande värderingarna om 
frihet och mänskliga rättigheter. Sekai 
Nippo ger exemplariskt och ansvarsfull 
media-täckning, som kritiserade vänster-
ländska massmedier, tidningar och 
radiostationer.



1 Från och med nu måste jag utmana de
stora medierna i det här landet. Hur ska 
jag göra det? Jag kommer att skapa en 
medieorganisation och höja en röst från 
en oberoende position. Medier leder 
världen till undergång genom att bli 
språkrör för kommunismen. Inom en 
snar framtid kommer jag etablera ett 
tidningsföretag ännu större än The New 
York Times. Vi förbereder oss för att 
publicera en dagstidning i Japan.

Vi måste snabbt överträffa kommu-
nismen. Det kan också ske i Amerika. 
Om jag bestämmer så kommer det att 
vara möjligt. Tidningsföretag står nu 
inför svårigheter med hemleverans, så 
en efter en håller de på att försvinna. 
Inom en snar framtid kommer vi att 
bygga en organisation som överträffar 
nuvarande tidningsföretag. Vi har en 
grund på vilken vi kommer att kunna nå 
avlägsna områden. 
(073-308, 1974/10/06)

2 Enighetskyrkan i Japan äger dags-
tidningen, Sekai Nippo. Den grundades 
den 1 januari 1975. Under de senaste 
fyra månaderna, gjorde jag riktade 
förberedelser för att publicera denna 
tidning. Jag sa till våra medlemmar, "Vi 
kommer att starta en tidning, så var 
förberedda!" Hade dessa människor 
någonsin sett ett tidningsföretag? Även 
om de hade, skulle de inte veta hur man 
startar ett. Därför var de i början oroliga, 
"Vad ska vi göra?" Men jag gav dem 
strikt kommando att tidningen skall 
starta den första dagen i januari 1975. 
Det är så Sekai Nippo kom till. På den 
första dagen av offentliggörandet, sa 

folk, " Enighetskyrkan driver en dags-
tidning, men hur länge kan det pågå? 
Det kommer inte ens att klara sex 
månader." Ändå nu har ett och ett halvt 
år gått, och vår tidning, långt ifrån att 
förgås, har fulländat sin organisation. 
(088-172, 1976/08/10)

3 Jag sa till ledarna som ansvarar för 
varje region att dela ut gratis kopior av 
Sekai Nippo varje dag. Att hela tiden ge 
folk gratis exemplar. Gör detta som 
volon-tär. Hur tacksam tror ni mottagar-
na var? Då skulle vi säga, "Ni får tid-
ningen gratis, men ni kan placera 
annonser i den, så var snäll och gör din 
annonsering i vår tidning." Vi hade lokala
utgåvor med lokala och regionala 
nyheter, från Shibuya-distriktet i Tokyo, 
till exempel. Därför reklam i vår tidning 
ses av varje enskilt hushåll i distriktet. 
Det blev mer effektivt att annonsera med
oss än med någon annan känd tidning. 
(093-292, 1977/06/11)

4 Jag grundade Sekai Nippo och sedan 
började Världs-media konferensen. Det 
var första gången jag försökte detta, 
men det var lyckat. Även företrädare för 
vänstertidningar i Japans sa, "Konfe-
rensen var mycket intressant." Å andra 
sidan, de sa också, "Utan tvekan kom-
mer media-världen att delas i två efter-
som Pastor Moon gör detta." Deltagarna
var förvånade att få veta att jag 
grundade Sekai Nippo. 
(095-207, 1977/12/04)

5 Om jag kan påverka ekonomier, 
masskommunikation och universitet 
världen över baserat på Enighets-
kyrkans läror, kommer ni att se att jag 



kommer att kunna påverka världen. Alla 
ni som arbetar i våra bolag runt Japan 
kommer också att rapportera lokala 
nyheter som reportrar för Sekai Nippo. 
Gå till olika platser och undersöka varje 
område. Om personer som arbetar i 
Amerika har värdefull information, 
kommer de att skicka det till Japans 
Sekai Nippo. Om vi djupt kan etablera 
Sekai Nippo i Japan, kan vi utbilda unga 
människor från Amerika och Japan att 
etablera tidningsföretag runt om i 
världen. Då kommer vi att kunna skapa 
en nyhetsbyrå, så att stora nyheter kan 
sändas ut till 130 länder. Utan att göra 
detta, finns det inget sätt att motverka 
propaganda som den kommunistiska 
världen matar våra nationers medier 
med. (076-257, 1975/03/03)

News World

Den 31 december 1976, höjde Sanna 
Föräldrar sin fana för deras första tidning
i USA när de etablerade dagstidningen 
The News World. Den 4 april 1983, 
döptes den om till New York Tribune.

6 Hittills har media oftast varit ett 
inflytande för orättfärdighet istället för 
rättfärdighet. Därför måste vi stå upp för 
media att främja rättvisa. Om vi inte kan 
göra media raka, kan vi inte rädda 
Amerika. Detta är anledningen till att jag 
direkt engagerar mig. Vad kan en 
religiös ledare göra genom att driva en 
tidning? Eftersom tidningar ofta har ett 
dåligt inflytande, är mina ögon, öron, 
näsa, mun, händer, fötter och hjärta helt 
fokuserade på att etablera en tidning. 
Denna tidning har blivit en viktig 

utgångspunkt och skiljelinje. Det är min 
politik. Därefter måste vi vittna. Om vi 
inte gör dessa två saker, kommer 
Amerika att gå under. Världen att gå 
under. Det är därför jag instruerade 
missionärer över hela världen för att 
skaffa utbildning i journalistik. Jag rådde 
missionärerna och berättade för dem att 
vi måste gå framåt, klamra oss fast vid 
världen centrerat på religion. Detta är 
andan i vår medieorganisation. Detta är 
en mycket givande och imponerande 
steg. (093-128, 1977/05/21)

7 När jag sa att jag skulle skapa ett 
tidningsföretag, skrattade The New York
Times och Washington Post åt mig och 
sa: "Pastor Moon skapa ett tidnings-
företag?" Inte vem som helst kan driva 
ett tidningsföretag. En medieorgani-
sation är en komplicerad operation som 
kräver begåvade människor inom flera 
områden. Det kan inte ske bara genom 
att ge någon lön. När jag skapade Sekai 
Nippo, formade jag organisationen fyra 
månader i förväg och började därefter 
publicering. News World inrättades på 
mindre än fyra månader. 
(100-188, 1978/10/14)

8 Vi har ett ansvar för att hjälpa denna 
nation när den befinner sig i kris. Ur 
detta perspektiv, måste vi göra ett bål-
verk enligt himlens vilja. Vi kämpar en 
strid som inte är synlig för blotta ögat. 
Det är därför vi måste välja en ny 
startpunkt och riktning, dra en linje i 
sanden, och gå vidare. Jag har etablerat
en vändpunkt centrerat på individen, 
familjen och stam, och från och med nu 
måste jag fastställa vändpunkten 



centrerat på nationen. Idag måste vi föra
Amerika tillbaka till sidan av rättfär-
dighet. Om vi inte gör det, kan inte Guds
vilja förverkligas.

När vi accepterade himlens vilja och 
utförde den uppstod oväntade resultat. 
News World blev känd världen över. När
Reagan och Carter var i en kampanj för 
den amerikanska ordförandeskapet 
förutspådde vår tidning att Reagan 
skulle få över 350 röster i elektorerna. 
Detta var vid en tidpunkt då alla sa att 
Carter skulle vinna. Men News World 
sände ut dessa typer av artiklar över 
hela nationen. Så ni kan föreställa er i 
vilken utsträckning folk sa att vi var 
galna. De sa, "Titta på dom som 
förebereder sig att bli generade." 
(110-047, 1980/11/08)

9 President Reagan har ingen personlig 
relation till mig. Amerika är den centrala 
nationen för kristendomen och ändå har 
amerikaner glömt sin traditionella 
ideologi. Det är därför Amerika är så 
mottaglig för den kommunistiska synen. 
Och det är därför jag hjälpte dem. På 
valdagens morgon publicerade vi The 
News World med rubriken "Reagans 
jordskredsseger." Det finns över 1700 
tidningar i Amerika, och alla sa att 
Reagan inte hade en chans. I denna 
situation, konstaterade vi att Reagan 
skulle vinna. (121-151, 1982/10/24)

10 När Reagan svors in som president, 
sände jag honom ett brev som sa: "Gud 
skall vara med dig om du är stark och 
djärv." Från och med nu, kommer 
många protester att uppstå i Amerika. 
Många strategier kommer att utformas 

för att angripa Reagan-administrationen.
Kommunistiska krafter planerar att 
skicka gerillan till El Salvador, slå ett 
slag mot Reagan. På grundval av deras 
internationella strategi, utspelas ett 
gerillakrig i El Salvador. Detta är ett 
obestridligt faktum. Det är därför The 
News World tidigare attackerade New 
York Times. Den smärtsamma san-
ningen är att  New York Times stödjer 
vänstern. Detta är första gången som 
någon medieföretag har slagits med 
New York Times. Allt detta leder mig att 
planera att etablera tidningsföretag i 
Sydamerika, Mellanöstern och Europa. 
(111-289, 1981/03/08)

11 I april 1983 döptes Global News om 
till New York Tribune, ett utmärkt namn. 
Folk kommer att se att New York 
Tribune strävar efter att etablera sig på 
lika villkor med  New York Times. 
Detsamma gäller för Washington Post 
och Washington Times. Etiketter som 
Times och Tribune är konungliga 
varumärken i tidningsvärlden. Människor
i New York vill lära sig om aktuella 
händelser från tidningar, och de kommer
att utvärdera New York Times och New 
York Tribune på lika villkor. 
(125-302, 1983/03/29)

12 Nu måste Koreas Segye Times, 
USA:s Segye Times, Japans Sekai 
Nippo och Washington Times alla gå 
med i News World Foundation. Då 
kommer New York Tribune, Noticias del 
Mundo, Ultimas Noticias och Middle 
East Times också gå med. Alla dessa 
medieorganisationer bör vara en del av 
News World Foundation. När Washing-



ton Times i USA når en viss nivå av 
framgång, kommer det att bli en mäktig 
röst. När vi når en ny skala av läsekrets, 
kommer lönsamheten att stärka våra 
administrativa resurser, så att vi kan 
utöka våra tjänster. De har en stor 
potential att gynna samhället. 
(186-127, 1989/01/31)

Avsnitt 3 Washington Times

Bakgrund

17 maj 1982, grundade Sanna Föräldrar 
Washington Times, en dagstidning i 
Washington, DC. Det är en konservativ 
tidning, som strävar efter att skydda 
Amerika från missriktade delar av 
vänsterns idéer. Som en av de två stora 
tidningarna i Washington, DC, den andra
är The Washington Post, som tenderar 
att representera den liberala synvinkeln, 
Washington Times byggt sitt rykte 
genom sina kommentarer till USA:s 
regeringspolitik, över vilka det hade 
omfattande inflytande. Också år 1985, 
lanserades två systerpublikationer till 
Washington Times: World & I, ett 
månadsmagasin, och Insight, ett vecko-
nyhetsmagasin.

1 Amerika är som huvudet eftersom det 
leder den fria världen. Om huvudet blir 
dysfunktionellt, kommer allt att dö. 
Eftersom jag visste vad som skulle 
hända med världen under de yttersta 

dagarna och var tvungen att ta itu med 
det, hade jag inget annat val än att göra 
förberedelser som ingen annan hade 
tänkt på. Det är därför jag grundade 
Washington Times. Washington Post, 
som var den enda tidningen i Washing-
ton, DC, var förorenad av vänster-
ideologi. Vad händer med människor 
som läser denna tidning varje dag? För 
att förbättra det, gick fem konglomerat 
tillsammans och försökte etablera en ny 
tidning, men de misslyckades. Detta 
beror på att en hel del pengar måste 
investeras varje månad.

Utan en konservativ tidning, fanns det 
inget sätt att mildra den liberala vågen i 
Washington, DC. Det fanns ingen tidning
där som presenterade en Guds-centre-
rad konservativ synpunkt. På den tiden 
fanns det 1700 tidningar i Amerika, men 
Washington Times kom att bli den enda 
tidningen som står på Guds sida. Därför 
var Washington Times den enda som 
lyser som en strålkastare i norr, söder, 
öster och väster in i en värld förlorad i 
nattens mörker. Det var fyren för konser-
vatism i en mörk värld. 
(209-243, 1990/11/30)

2 Jag grundade Washington Times för 
att rädda Amerika, många har motsatt 
sig mig. Dessutom guidade jag politiska 
partier och ledare till förmån för USA:s 
framtid. Sann kärlek innebär att älska 
din fiende och fortfarande ha mer kärlek 
att ge. Därför måste grundläggande 
traditioner i Amerika upprättas på nytt, 
och vi måste visa ännu större lojalitet till 
denna nation än dess egna medborgare 
gör. Om jag, som en korean, inte har 



större känslor av patriotism mot Amerika
än mot Korea, då kan inte den himmels-
ka nationen invigas. 
(162-241, 1987/04/12)

3 Under sjuårsperioden efter Koreas 
självständighet 1945, var himlen tänkt 
att samla världen och gå vidare in i den 
messianska sfären, men satan förstörde 
hela världen. Han delade Korea, Tysk-
land, och hela världen i två delar. Det är 
hur satans sida blev dominerande. Jag 
är en representant som kämpade mot 
den världen. Jag kom till Amerika, satte 
upp en flagga och satte stopp för Sovjet-
unionen och det kommunistiska blocket. 
Gorbatjov var inte den som fick Sovjet-
unionen att kollapsa. Baserat på Guds 
vilja, grundade jag Washington Times, 
som en stark anti-kommunistiska röst, 
som bromsar kommunismen i hela 
världen. Det är därför Sovjetunionen föll 
sönder. (204-157, 1990/07/08)

4 Washington Times strävar efter att 
förhindra nedbrytning av familjer och 
strävar efter en moralisk värld. Det är 
därför vi har blivit kända för att publicera 
en särskild "familje-sektion" i tidningen. 
Enighetskyrkan värd för den internatio-
nella heliga äktenskaps-välsignelsen i 
Washington, DC. Var annars i Amerika 
kan ni höra så goda nyheter? De som 
har gjort sig ett namn på scenen av 
internationella förbindelser eller politik 
kommer att visa stor respekt för Enig-
hetskyrkans familjerörelse. Både rika 
och fattiga är intresserade av denna 
rörelse på sitt eget sätt. Om vinden 
sveper över Amerika och når nivån av 
en orkan, kommer hela historien att 

förgås, en ny vår kommer, och nya 
knoppar kommer att blomma. Hålla fast 
vid detta hopp; jag utför detta arbete. 
(288-252, 1997/11/28)

5 Washington Times måste bli en 
fanbärare för USA:s väckelse. Även om 
vi möter motstånd, bland annat från 
journalister, måste vi fullända den 
grundläggande ideologin genom en 
ändring i konstitutionen. Konstitutionen 
har ännu inte fört amerikaner till en 
perfekt förening. Centrerat på en ny 
puritansk anda ännu större än den 
ursprungliga, måste vi skapa en konsti-
tution för människorna i himmelriket. Vi 
kommer inte att kunna göra detta arbete 
om vi avviker från kristet tänkande. 
(378-264, 2002/05/16)

6 De artiklar som finns i världen och jag 
skiljer sig från dem från vanliga  tid-
ningsjournalister. När World & I publi-
cerar en artikel, gör det förslag för den 
framtida inriktningen vi ska välja, och 
vanliga tidningsjournalister kan inte göra
detta. Genom stora kunskaper om bidra-
gande forskare, säger vi, "Detta är 
Asiens situation, detta är Afrikas situa-
tion, detta är situation i Amerika, detta är
EU:s situation, och därför blir det här 
resultatet." Således, styr World & I 
medierna i riktning mot framtiden. Vi 
förväntade oss inte nödvändigtvis detta, 
men allt eftersom åren gick, uppfylldes 
alla prognoser och resultat som dessa 
forskare förutspått. De gjorde stora in-
satser genom att föreslå den riktning 
som världens politik måste ta. 
(249-061, 1993/10/08)



7 Forskning utförd av kända forskare 
sover i universitetsbibliotekens hyllor. 
Detta är en sådan förlust för mänsklig-
heten. Dessa forskningsrapporter måste 
omedelbart presenteras, så att de kan 
nås av alla utbildade personer. Dessa 
forskningsmaterial tillhör hela mänsklig-
heten. De skall inte bara lagras i vissa 
universitetsbibliotek. Jag förklarade 
detta vid ICUS i november 1985. Från 
och med nu har PWPA etablerats i 82 
länder, så många forskare hör till denna 
organisationen. Dessa forskare sänder 
in manuskript var tredje månad. De 
skickar omedelbart sin forskning inom 
olika områden och alla material som kan
hjälpa till att lösa världsproblemen till 
redaktionen för tidningen World & I.

Jag startade den tidskriften i december 
1985 Eftersom många stora forskare 
från hela den utvecklade världen bidrar 
till den, måste utbildningsinstitutioner 
undervisa om detta innehåll. Utan att 
samla världens stora forskare som en 
förtrupp, och med dem föreslå en ny 
riktning, och sedan gå vidare, kommer 
världen att gå under. Ingen forskare eller
journalist i Amerika har någonsin tänkt 
på detta. (138-032, 1986/01/13)

8 Mitt i min juridiska strid med den ame-
rikanska regeringen godkände jag de 
medel som behövs för att lansera 
Washington Times. Jag skapade också 
tidskrifterna Insight och World & I. Jag 
gjorde det för att återuppliva Amerika. Ni
måste förstå att jag stod i stånd att ta 
ansvar för Amerika och att skydda 
Amerika. Även om jag möter en barriär 
av sorg som en ogenomtränglig fästning,

åstadkommer jag min mission och plikt 
att kliva fram och gå över denna barriär. 
Centralpersonen måste ta ansvar och 
skydda nationen. Jag stod i stånd att 
skydda Amerika och vägleda Amerika. 
Ödet för de många nationerna i den fria 
världen är beroende av detta. 
(173-264, 1988/02/21)

9 Genom sina kommentarer på nyhe-
terna, bör Washington Times vägleda 
Amerika så att den kan ta itu med kom-
munismen. Insight magazine publicerar 
100 procent av de avgivna lagförslags 
rösterna, av alla medlemmar i den ame-
rikanska kongressen varje dag. Varje 
vecka publicerar vi exakt hur senatorer 
och representanter röstade, visar deras 
positioner när det gäller förslag som är 
vänster-inriktade eller på annat sätt 
skadliga för nationen. Slutligen bygger 
de på bidrag från världens framstående 
forskare. World & I visar den framtida 
inriktningen människor behöver ta inom 
olika områden, liksom den inriktning som
USA behöver ta. På detta sätt investerar
vi våra ansträngningar för att hjälpa 
världen att gå framåt som en. 
(201-151, 1990/03/30)

Fyrljus av sanning

Washington Times har bibehållit en 
konservativ ton, baserat på de traditio-
nella värdena i det amerikanska sam-
hället, och det har varit att föreslå den 
riktning och politik Amerika behöver 
följa. Dessutom blev Washington Times 
en mycket inflytelserik tidning i Washing-
tons politiska arenan under tiden för det 
kalla kriget, genom att publicera objek-



tiva, djupgående rapporter om de dyna-
miska förändringar som äger rum. Det 
har fått positiva recensioner för sina 
frispråkiga kommentarer. Bortsett från 
nyhetsavdelningen, inledde Washington 
Times också innovationer inom redi-
gering och design. 15 oktober 1988, 
tilldelades Washington Times av Inter-
national Society of Weekly Newspaper 
Editors deras första pris på de inter-
nationella tidningsredaktörernas kon-
ferens, som omfattade deltagande av 
stora tidningar från USA, Europa, 
Sydamerika och Kanada. 

10 I framtiden kommer medlemmar av 
Förenta staternas kongress och de som 
tjänar i förvaltningen att stå i en position 
av Amerikas centrala pelare. Men som 
sårbara för ideologi och trender i liberala
världen, har de inte kunnat fånga någon 
riktning och har fallit i förtvivlan. Detta är 
anledningen till president Reagan sam-
lade fem män med stor rikedom och be-
stämde sig för att skapa en konservativ 
tidning. Men kommer amerikaner att 
driva ett projekt som kommer att få dem 
att förlora pengar? Ingen kommer att 
göra det.

Det är anledningen till att jag vågade 
göra detta, den som de kallade Ameri-
kas fiende och försökte utvisa. Vi bör-
jade göra förberedelser den 1 januari 
1982 publicerade en tidning den 1 mars,
Jag skickade ut 200 personer den 1 ja-
nuari och sa till dem: "Gör tidningen av 
den första dagen i mars!" Detta är hur, 
58 dagar senare, tidningen tryckte sin 
första upplaga. Detta är utan motstycke i
historien. Nu har Washington Times, 

som startade så här, blivit ledstjärna och
ljus för den konservativa världen. 
(127-161, 1983/05/07)

11 Även Amerikas administration och 
andra statliga institutioner vet att Wa-
shington Times strävar efter att skydda 
världen och skapa en fredlig värld. 
Enighetskyrkan har fått utstå mycket 
förföljelse i Amerika, men den slog inte 
tillbaka utan sökte  istället efter fred. Vi 
genomförde utbildningsprogram för 
medborgare i hela landet, och gick 
framåt att plantera vår rot i de mest 
avancerade nya kristna tankar. Folk vet 
detta och litar på oss.

Därför litar amerikanska medborgare 
också att om ett komplicerat problem 
uppstår, kommer Washington Times ta 
itu med det omedelbart. Washington 
Post och New York Times är olika. 
Washington Times går alltid i en riktning,
med fokus på traditioner av kristna 
ideologin och konservativa värderingar. 
Men den är inte bara gift med konser-
vatism. Vi förstår principen om Kain och 
Abel, så vi omfamnar både höger och 
vänster. Om vi publicerar tre artiklar om 
partiet vid makten, vi ser till att vi också 
publicera en eller två artiklar om oppo-
sitionen, och upprätthållen en god ba-
lans. På detta sätt kan ingen klaga. 
(389-174, 2002/08/03)

12 Washington Times står i frontlinjen av
världens medieorganisationer. Det har 
blivit den främsta tidningen i den konser-
vativa världen och i verkligheten. Nu 
erkänner amerikanska medier, bland 
annat The Washington Post och The 
New York Times, att Washington Times 



är den främsta tidningen i den konser-
vativa världen. Genom att lägga till en 
online-närvaro till tidningen, skapar vi en
rörelse för att samla den konservativa 
världen, och det är så vi uppnår en 
ledande position.

Den konservativa världen är en förläng-
ning av kristen ideologi. Vi måste ta en 
ledande roll i den kristna tanken, men 
inte som en konfessionell rörelse. 
Genom att arbeta från grunden, drar vi 
katolicism och protestantism framåt. 
Akademiker och andra som känner oss 
säger att denna process skulle bryta 
samman om inte Enighetskyrkan styrde 
den. Så vi drar allt framåt. Eftersom 
medievärlden påverkar allt, om vi bara 
ändrar dess riktning, kan vi smälta allt 
och lämna den friskare än den var. 
(282-179, 1997/03/12)

13 I vår tid har Strategic Defense 
Initiative (SDI) blivit ett problem. 
Utvecklingen av SDI måste förstås 
utifrån att Sovjetunionen och USA har 
otaliga atombomber, och Amerika försö-
ker utveckla styrda missiler att försvara 
sig mot sovjetiskt anfall. Jag uppmunt-
rade Washington Times att ta ledningen 
i att argumentera på uppdrag av SDI i 
debatten om regeringens politik i frågan.
Även samtidigt som jag anklagades, 
uppmuntrade jag centrerat på The Wa-
shington Times, Reagan-administra-
tionen att driva SDI som en policy. När 
president Reagan förde samtal i 
Genève, skickade vi vår redaktör och 
chefredaktör att säga till dem att vi inte 
får backa på SDI-utvecklingen. Jag 
arbetade så att de skulle lova att fatta 
detta beslut. (143-062, 1986/03/15)

14 Varför är det så att de främsta chef-
redaktörerna och ägare av medie-
organisationer, deltog i World Media 
Association-konferensen i London? Om 
journalister i den konservativa världen 
kommer och går till förmån för sin egen 
skull, kan deras olika åsikter i flera tid-
ningar vara en distraktion för en nation 
som beslutar om politik. Världens all-
männa opinionen bör inte vara som ett 
moln svävande i luften. Detta är anled-
ningen till Washington Times, som 
repre-senterar den konservativa världen,
har förberett för att ge artiklar till konser-
vativa tidningar via Internet. Detta 
kommer att föra dessa tidningar sam-
man. Med hjälp av Internet kan 
Washington Times ge artiklar som är av 
en kvalitet som är högre än de som de 
får från sina privata nyhetstjänster. På 



grund av detta, kommer människor i 
media över hela världen att vara intres-
serade i Washington Times och det 
kommer att bli deras främsta resurs. Vår 
standard har stigit till den nivån. 
(389-175, 2002/08/03)

15 Medierna påverkar regeringens verk-
ställande organisation genom att tillföra 
informationsmaterial. Detta är inte rege-
ringens ansvar; Regeringen samlar in 
och sammanfattar dessa artiklar som 
kommer från medieorganisationer. Det 
ger dem resulterande information varje 
vecka.

Washington Times ger 65 till 75 procent 
av den informationen. Detta innebär att 
Washington Times informerar besluts-
fattarna i alla grenar av förvaltningen. 
Sammanfattas innehåll, centrering på 
artiklar i Washington Times, utfärdas 
och sprids till hela världen genom 
regeringarnas offentliga informations-
byråer, som har stort inflytande.

Således utför Washington Times en stor 
tjänst genom att bidra till en värld av 
information, den globala tidvattnet 
sträcker sig in i framtiden. Genom detta 
smälter kommunismen bort. Hittills 
flyttade vi fram baserat på konfronta-
tionen mellan kommunism och demo-
krati. Men nu går vi vidare genom att 
omstrukturera kristna tankar och upp-
rättande av familjen etik som standard. 
(237-015, 1992/11/10)

16 Washington Times samlar en stor 
mängd information. Om man vill göra en 
utredning, kan den omedelbart extrahera
och visa all relevant information. Utan en

sådan möjlighet, kan vi inte ge vägled-
ning för världen. Amerikas försvars-
departement, utrikesdepartement, Vita 
huset och bibliotek skickar förfrågningar 
till Washington Times om dunkla och 
detaljerade frågor. På detta sätt, kom-
mer Washington Times att bli känd som 
en av världens bästa informationskällor. 
Det är därför de artiklar som publicerats 
av Washington Times har makt att på-
verka världen, även påverka läsare till 
tårar. (273-154, 1995/10/22)

17 Washington Times har experter på 
frågan om Nordkorea. Utrikesdepar-
tementets tjänsteman för att hantera 
Nordkorea har relationer med Washing-
ton Times och medan de utbyter infor-
mation, ställer tjänstemannen frågor. 
Dessa människor förstår inte försynens 
riktning. De kommer att vara beroende 
av oss. Medierna och även politikerna 
studerar Washington Times. Denna 
tidning är den platsen för bästa 
informationsnätverk att sätta ihop en bild
av framtiden. Washington Times, som 
konkurrerar med hundratals andra 
tidningar, rankas bland topp. De utveck-
lade länderna i världen som påverkar 
över sex kontinenter, och världens ny-
hetstjänster, vet att Washington Times 
är betrodd som den mest konservativa 
tidningen i Amerika. 
(260-098, 1994/04/28)

18 Om ni kopplar bort från en värld full 
av information kan ni inte vara en ledare.
Informationen är så viktig. Det är därför 
jag grundade en tidning. Vad är så ena-
stående med Washington Times? Det 
ligger i Amerika, men jag arbetar inte 



bara för en nations skull. Jag arbetar för 
Guds vilja och till förmån för världen. Det
är därför Washington Times har blivit en 
förstklassig tidning och har stigit till den 
högsta nivån. (285-047, 1997/04/19)

19 År 1985 valdes 300 tidningar från 
amerikanska medieorganisationer för 
granskning. Bland dem, var den tidning 
som ansågs mest inflytelserik, mest om-
talad och mest produktiv av exklusiva 
berättelser, Washington Times. Amerika 
har missbrukat mig och kommunistiska 
styrkor har hotat mig för att jag publi-
cerar i Washington Times, men jag 
fortsätter att beträda vägen för lidande 
till förmån för den fria världen, till förmån
för Guds vilja, och för den skull den väg 
Hen önskar mig att ta. Vi är modiga sol-
dater, som konfronterar dessa kommu-
nistiska hot och befriar världen från 
kommunismens cancer-grund. Himlen 
har lett historiska sökandet efter rättvisa,
och det försöker upprätta sådana organi-
sationer och ställa upp dem i mittläget, 
läget för ägaren. Centrerat på Washing-
ton Times, kommer de amerikanska 
medierna inte ha annat val än att 
acceptera. (138-117, 1986/01/19)

20 Vid en designtävling med 8000 av 
världens tidningsföretag, fick Washing-
ton Times  det stora priset och utmär-
kelser i 38 av sina 100 kategorier. Det 
fanns 12 domare inblandade, alla av 
dem experter inom områdena scenkonst
och bildkonst från stora internationella 
tidningsföretag. År 1988, valde juryn 
enhälligt Washington Times som den 
första vinnaren. Det hade varit enhälligt 
endast en gång tidigare, 1971.
(183-157, 1988/10/31)

21 Washington Post och New York 
Times följer vägen som Washington 
Times visar i sin tidning. Jag är den som
rådde Washington Times om dess 
layout. För detta arbete är min konst-
närliga känsla utmärkt. Jag underrättade
personal om allt från avståndet mellan 
linjerna till den övergripande layouten. 
Denna design har tagit första plats på 
mässor under de senaste tio åren. 
(231-043, 1992/05/31) 

Avsnitt 4 Segye Times

Mission och mål

Den 1 februari 1989, grundade Sanna 
föräldrar den dagliga tidningen Segye 
Times i Seoul. De etablerade det som 
en konservativ tidning med mottot "älska
himlen, älska människor, älska ditt land" 
och mission, "Diskutera sammanslag-
ningen av hemlandet, främja den natio-



nella andan, och förverkliga en moralisk 
värld." 
Segye Times, har mer än de flesta 
koreanska tidningar, ett internationellt 
nätverk av korrespondenter för att täcka 
de viktigaste regionerna i världen och 
har vunnit respekt för sin täckning av 
internationella nyheter.

1 Många frågar, "Varför skulle en religiös
ledare investera en stor summa pengar 
och ta ett sådant intresse i ett media-
företag? Vad är hans verkliga motiva-
tion?" Svaret i några ord är att jag vet 
mycket väl att medierna har en avgö-
rande roll för att bestämma om det blir 
krig eller fred i världen. Den senare de-
len av 20-talet har varit en tid när vi så 
gott som har styrts genom media. Medial
makt blir ännu större än militärmakt, med
alla sina kärnvapen. När media skapar 
ivrig diskussion baserad på ädla och 
dygdiga värden, kan det bli en fanbärare
för världsfreden. Men när media lurar 
folk med oansvarig, vilseledande och 
uppviglande information blir det ett 
verktyg för destruktion av världsfreden. 
(1989/02/22)

2 Jag är från Korea, och jag är grundare 
av Enighetskyrkan som utför missions-
arbete i 160 länder. Anledningen till att 
jag, som en religiös ledare, grundade 
dagstidningen Segye Times i mitt hem-
land Korea är att jag vet mycket väl att 
media kan spela en viktig roll i att bygga 
upp den ideala värld vi alla strävar efter, 
en värld där alla människor lever i fred 
och frihet. Dessutom är media avgö-
rande för att utveckla en värld där Guds 
skapelseideal förverkligas, där sann 

kärlek blommar och där alla människor 
blomstrar. (254-109, 1994/02/01)

3 Segye Times föddes och yttrade sina 
första skrik i detta land Korea. Segye 
Times är en symbol för fria medier, och 
vi lovar inför er att det kommer att bli en 
modell för ansvarsfull journalistik. Segye
Times kommer att fälla tårar för rättvisa 
och kommer att vara obevekliga i att 
exponera orättvisa. Segye Times kom-
mer att överbrygga de politiska partierna
utan att stödja någon enskild aktör, utan 
istället utgjuta blod och svett till förmån 
för folket, nationen och världen. Kort 
sagt, kommer Segye Times bli en stolt-
het för det koreanska folket och alla 
människor. Segye Times och Washing-
ton Times blir höga fyrar av sanning i öst
och väst. De kommer att bli ljus för frihet 
och demokrati och röster som tydligt 
skiljer mellan sanning och lögn. Segye 
Times är er tidning. Det är er röst och er 
representant. Segye Times ger röst åt 
ert samvete. (1989/02/22)

4 Enighetskyrkan strävar efter att flytta 
Guds försyn framåt. Den längtar efter att
rädda hela mänskligheten. Även om vi 
skapar en tidning, kommer den inte att 
vara ett organ för Enighetskyrkan. 
Snarare kommer det att bli en publika-
tion styrd av Guds vilja. Tänk på det som
ett organ i den historiska försynen med 
Guds vilja i sin kärna, snarare än som 
ett organ för vår kyrka. Ha inte en sådan
kyrko-centrerad syn. Vi måste lära män-
niskor varje dag, men viljan är global 
och inte enbart bunden till Enighets-
kyrkan. Denna Viljan är Guds vilja. 
(203-114, 1990/06/23)



5 Om ni lyssnar på mig, kommer Segye 
Times att utvecklas snabbt. Journalister 
har sin egen uppfattning om hur de 
borde vara, men detta begrepp är inte 
baserat på något absolut. De vanliga 
tendenserna journalister har är inte vad 
ni bör efterlikna; de är inte absoluta. Sök
det som är absolut, men inte för kunska-
pens skull. Vad måste vi göra i fram-
tiden, i syfte att utveckla Segye Times? 
Vilken är den grundläggande motiva-
tionen som driver vår utveckling? Vi 
måste förena och hålla ihop, från botten 
till toppen. Vems företag är detta? Det är
mitt företag. Vad är den gemensamma 
nämnaren jag delar med Segye Times? 
Den gemensamma nämnaren är en 
vision om att återuppliva nationen. Detta
företag existerar till förmån för att 
återuppliva nationen. Anställda här 
måste förenas som patrioter som arbetar
till förmån för nationen. Ni måste göra 
det inte bara med nationen i ert hjärta, 
utan med hela mänskligheten. Om ni gör
detta, kommer allt att åstadkommas. 
(199-220, 1990/02/17)

6 Syftet med att etablera Segye Times, 
som avslöjas i uppdragsbeskrivningen, 
är att "diskutera enande av hemlandet, 
främja den nationella andan, och 
förverkliga en moralisk värld." Ur ett 
nationellt perspektiv och ur mänsklig-
hetens kulturhistoria, är dessa ideal 
något som alla önskar. På detta sätt har 
jag arbetat enligt Guds vilja, som är att 
skapa en fredlig nation och fredlig värld. 
(254-102, 1994/02/01)

7 Våra medlemmar går från hus till hus 
kl. 3:00 eller 4:00 på morgonen för att 

leverera Segye Times medan de ber för 
ett enande av Korea. Stående på front-
linjen uppvisar de ett bra exempel för 
alla. Ni ska veta att kritik mot tidningen 
smärtar mig djupt. Men titta på Segye 
Times uppdrag. Tidningen skapades inte
för att tjäna pengar, och jag har för 
avsikt att använda den för att slå dem 
som tjänar pengar genom oetiska 
metoder. Historiens tradition och hop-
pets väg kan gå vidare först efter rättel-
se av dessa missförhållanden. Utan att 
göra så, kommer vår nuvarande fram-
gång inte att ansluta till framtiden. Vi har
ansvar för att snabbt lösa världens prob-
lem. Mot bakgrund av detta, söker vi 
livets väg. (249-253, 1993/10/10)

8 Vi måste gå längre än Segye Times. 
Republiken Koreas journalister bör 
ingjuta moraliska värderingar i sam-
hället. De borde använda moraliska 
principer som ett svärd, med avsikt att 
snabbt påverka den nationella andan av 
människor som längtar efter en bättre 
framtid. För en journalist, är att använda 
pennan till förmån för social rättvisa 
farligare än att använda ett svärd, efter-
som i en duell med svärd, blir segraren 
och förloraren snabbt avgjort, men detta 
är inte fallet i fråga om att skriva om 
sociala frågor. Ibland kan vi inte bedöma
om argument för och emot är rätt eller 
fel, även efter århundraden och årtusen-
den passerat. Därför i journalistik, måste
man från början till slut, vara ansvarig, 
seriös, noggrann och pålitlig. Anställda i 
Segye Times måste bli seriösa män-
niskor, för att kunna sammanföra yttre 
rapportering och inre moraliskt infly-
tande. (186-138, 1989/01/31)



9 Om vi vill förena Nord- och Sydkorea, 
måste vi hitta personer med dolda ta-
langer som kan bidra till att göra detta 
möjligt. Det är inte alls lätt att publicera 
en tidning, speciellt inte en som repre-
senterar alla människor. Men utan en 
tidning, kan vi inte förena Nord- och 
Sydkorea. Nu hoppas vi kunna publicera
ett månadsmagasin för att nå varje stad 
och län. Vi förbereder oss för det. Vi kan
inte försumma denna nation. Jag kunde 
etablera en grund på denna nivå endast 
efter att ha gått igenom obeskrivliga svå-
righeter. Jag gjorde det eftersom jag 
omfamnar himmelska principer. Det är 
därför jag kan inte bara lämna Segye 
Times, som skapades som en tidning att
presentera argument för nord-syd-enan-
de, utan att delas ut till varje by ni kan 
nå. Det är inte en tidning som finns för 
att tjäna pengar. (222-051, 1991/10/27)

10 Vi måste skapa en atmosfär genom 
vilken Nord- och Sydkorea kan förenas. 
Ni måste ta Segye Times till varje hörn 
och varje hus i Korea. Som människor 
som delar ut Segye Times, levererar ni 
"kosmiska dagliga nyheter." Ni går ut 
med den dagliga nyheterna om kärlek. 
Ni är sändebud för den himmelska 
nationen som bygger kärlekens mysiga 
hus. Detta är anledningen till att jag 
uppmanar er att hålla tyst trots män-
niskor förföljer er och slår igen dörren i 
ert ansikte. Om ni öppnar munnen och 
argumenterar, kan ni inte gå tillbaka till 
den personen en andra gång. Genom att
stanna tyst och investera 100 procent i 
er mission, kommer repet av sann kärlek
att växa sig tjockare och tjockare och 
dessa människor kommer att bli som 

deras trådar som samlas omkring er. 
Genom att göra detta, hjälper ni Korea 
att bli det ursprungliga hemlandet som 
stamfäder för det koreanska folket 
misslyckats med att inse. Därför bör ni 
förblir tysta och uthärda, och tyst gå 
framåt. Om ni gör det, kommer ni 
naturligt att åstadkomma Guds vilja. 
(186-113, 1989/01/29)

Ansvarsfulla och moraliska media

Sanne Far sa, "Medierna bör vara en 
röst för sanning och samvete i sam-
hället." Han gav instruktioner att The 
Segye Times ska fungera som en infly-
telserik tidning som presenterar goda 
argument. Han betonade särskilt att den 
nuvarande världen går ner i kaos på 
grund av kollapsen av moraliska värde-
ringar och att tidningen ska ta ansvar för
att påverka samhället. Han sade också 
att dess interaktion med syster nyhets-
organisationer, Washington Times och 
United Press International, kommer att 
stärka vårt internationella medienätverk.

11 Tecknet se i The Segye Times 
betyder världen. Tecknet il i Ilbo (Times) 
betyder dag. Därför rapporterar Segye 
Times världens nyheter om dagen. 
Vilken typ av dag? En bra dag, inte en 
dålig dag. Vad är en bra dag i Korea? 
Det Segye Times ska göra är prisa vad 
som är bra och kritiksera vad som är 
dåligt. Detta är den rätta vägen. Ni 
måste vara ansvariga journalister. Ni bör
ta ansvar på detta sätt och sätta era liv 
på spel för denna princip. 
(179-183, 1988/08/12)



12 Som tidningsjournalister, bör ni 
lämna ett arv av positiva resultat i 
samhället. Vad ska det arvet vara? Hur 
många journalister kan säkert säga, "Jag
tog rättfärdighetens väg i min karriär", 
och vittna om det till sina barn? Detta är 
en allvarlig fråga. Verkligheten är att vi 
inte påtagligt eller permanent kan påver-
ka världen med hjälp av kunskap, 
pengar eller makt. Vi kan bara påverka 
världen med sanning. Sanningen är till 
sist vad som påverkar världen. Ytterst 
kämpar Segye Times dagligen för att 
fastställa rättfärdighet grundad i sanning.
(179-191, 1988/08/12)

13 Segye Times borde skildra de mest 
värdefulla berättelserna från hela värl-
den och de bör skapa ett rykte att vi har 
en hög standard. Från den positionen, 
måste ni kritisera frågor som rör natio-
nen, Asien och världen. Som journalist, 
väljer ni att vissa punkter i en nyhet är 
viktiga, och presenterar dem som så-
dana, men hur stor andel av er berät-
telse får godkännande sett genom linsen
av Guds absoluta sanning? Ni kanske 
har skrivit artikeln felfritt från en teknisk 
journalistisk synvinkel, men hur stor 
andel skulle vara felfri utifrån Guds 
perspektiv? Det är där problemet oftast 
ligger. Försök inte att lura ert samvete. 
(179-194, 1988/08/12)

14 Medie-organisationer bör fastställa 
hög standard som utbildar samhället. 
För närvarande orsakar de förödelse i 
världen. Ni journalister bör inte bli som 
blasérade universitetsprofessorer som 
bryr sig lite om sina elever. Istället bör ni 
ta ansvar för att fostra ungdomar på ett 

sätt ännu bättre än vad ni själva blev 
uppfostrade. Akademiker som fick en 
hög utbildning hamnar alltför ofta i kor-
ruption på arbetsplatsen. Vem orsakar 
detta? Journalister har en stort ansvar. 
Genom att rapportera nyheter, söker 
journalister ära för sig själva och tänker 
inte på det goda i människor. Det är 
därför jag har kommit hit för att kräva en 
ansvarsfull och gudfruktig mediavärld. 
Genom sådana medieorganisationer, 
kan vi förbättra samhället genom att 
utbilda våra läsare. 
(205-307, 1990/10/01)

15 Segye Times grundades som en 
bastion av rättfärdighet som ska pressa 
framåt djärvt. Hur djärvt bör ni sträva 
framåt? Ni måste pressa framåt ännu 
djärvare än vad jag gör. Söner och 
döttrar och ättlingar bör vara bättre än 
sina förfäder. Först då kan en viss familj,
företag eller nation blomstra. Därför bör 
ni vara segare och avancera mer kraft-
fullt än vad jag gör. När ni kämpar för 
något, bör ni inte bara sätta era liv på 
spel; ni borde säga: "Far, jag har satt 
mitt liv på spel, jag sätter min kärlek, 
hälsa, barn, pengar och mitt inflytande 
på spel, och jag kommer att pressa 
framåt ännu djärvare än dig!" Dessutom 
bör era tankar och handlingar vara före-
nade. När ni gör det, kommer en ny dörr 
till en värld av enighet att öppnas. 
(186-154, 1989/01/31)

16 I framtiden borde Unification Thought
Institute bli forskningsavdelningen vid 
Segye Times. Även i framtiden, bör alla 
redaktionens chefer högre än chef-  
redaktörens assistent, inklusive 



chefredaktör, redaktionschef och redak-
tionell redaktör, ta ansvar för att styra 
landets ledare, som grundar sig på klart 
tänkande både i offentlig politik och 
teologi. Naturligtvis är det viktigt att 
skriva fantastiskt bra artiklar, men att 
vägleda landets ledare är ännu viktigare.
Min standard för utbildning, som exem-
plifieras på platser som ICUS och World 
Media Conference, är förberedelser för 
detta. Denna standard av vägledning bör
ingjutas i koreanska media. I offentliga 
skolor bygger undervisningen på en fast 
läroplan av beslutad av regeringen. Med
andra ord, utbildningsdepartementet 
begränsar vad som kan läras ut. Men 
medierna har inte sådana begräns-
ningar. Därför måste medierna arbeta 
enligt ett tydligt ideologisk perspektiv till 
förmån för att stärka en ny riktning för 
utbildning. Dessutom måste vi göra 
detta mot bakgrund av vår konfrontation 
ansikte mot ansikte med Nordkorea. 
(186-126, 1989/01/31)

17 Vår tidning företag måste vara en 
ledstjärna för moralisk vägledning. Vår 
utmaning är hur man skall höja män-
niskor som kan revolutionera hela 
tidningsbranschen inom fem till tio år. 
Detta är anledningen till att vi måste 
återuppliva oss och bli moraliska fyrar. 
Vi måste höja den sociala prestigen hos 
journalister att bli högre än hos profes-
sorer och lärare. Med detta som mål, 
måste vi utveckla en tidning som be-
handlar frågor om karaktär utbildning, 
medborgerlig dygd, offentlig etik och 
personlig moral. (223-076, 1991/11/07)

18 Över 1000 personer arbetar för The 
Washington Times, varav de flesta är 
veteraner inom amerikanska medie-
branschen som respekterar mitt arbete. 
Jag drömmer om att ansluta Segye 
Times till The Washington Times, att 
sätta upp det så att individer från 
Washington Times smidigt kan utbytas 
med Segye Times. Jag har insett att det 
är meningslöst för Segye Times journa-
lister att bara vara kontaktpersoner för 
Washington Times. De ska fungera som 
"utbytes-agenter" och sedan fungera 
som korrespondenter. Först då kommer 
de att kunna använda Washington 
Times vart de än är. De bör inte bara 
arbeta på sin egen tidning medan de 
följer Washington Times runt. Vi bör 
också inrätta ett sys-tem för sådant 
utbyte med Sekai Nippo och Middle East
Times. Vad jag föreställer mig är att 
effektivisera vårt företag så att de 
anställda kan balanseras för att ge den 
mest omfattande internationell täck-
ningen för alla. Det finns ett talesätt, 
"Bevisen är gömda i detaljerna." Det 
måste finnas ett sätt att få utbyten som 
dessa att ske mellan våra tidningar. 
Baserat på detta kommer Segye Times 
att bli ännu mer hoppfull, som en del av 
en enda familj av medieorganisationer 
under ett tak, styra av en övergripande 
strategi. (212-346, 1991/01/11)

19 När ni skriver en artikel, bör ni sätta 
ert rykte på spel och skriva det på ett 
ansvarsfullt sätt. När jag startade 
Washington Times i Amerika, sa jag till 
dem att inte följa The Washington Post 
eller The New York Times. Detta var en 
självständighetsförklaring. Jag har ställt 



in en standard för autonomi. Nu har 
japanska Sekai Nippo stigit till denna 
standard. Jag rådde Washington Times 
att inte öka sin upplaga förrän det finns 
en ökad efterfrågan. Nu har vi blivit 
etablerade; många människor upp-
märksammar oss, inklusive USA:s 
regering. 

Varför är det så? Det är därför ingen kan
motsvara kvaliteten på vår täckning av 
lokala, nationella och globala frågor; vi 
har fingret på pulsen av information. 
Dagens amerikanska tidningar är alltför 
ofta indirekta leverantörer av kommu-
nistisk desinformation. De har gett upp 
moral och kör provocerande artiklar som
främjar en ideologi dekadens. Men vi är 
olika. Låt det vara ljus i era ögon och 
studera hårt hur man ska vara obero-
ende. (179-198, 1988/08/12)

20 I framtiden planerar jag att etablera 
Segye Times som en internationell 
modell för journalistik, en tidning som 
representerar Asien. Den kommer att 
läsas över hela världen precis som 
Washington Times gör. För att göra det, 
kan Segye Times till och med översätta 
och sprida en stor del av Washington 
Times tryckt i Washington, DC. Detta 
kommer att resultera i att sektionen 
världsnyheter fördubblas. Washington 
Times artiklar från kultursektionen, 
religions-sektionen och familjedelen är 
särskilt värdefull för Segye Times. I pro-
cessen, kan ni förena Koreas situation 
med USA:s, och resultatet kommer att 
bli en ny global nyhetstidning. 
(281-293, 1997/03/09)

21 De ledande internationella nyhets-
byråerna skickar korrespondenter till 
färre än 100 länder. Medan våra report-
rar täcker 180 länder. De tar bilder och 
sänder artiklar från dessa platser, inklu-
sive expertanalyser, som vi presenterar 
för det koreanska folket. Vi har också 
möjlighet att ta med synpunkter på 
händelser från grannländerna. Eftersom 
vi har gjort detta, lära koreaner sig om 
världen direkt från våra källor. Vi publi-
cerar utförligt om varje nation. Om vi 
varierar antalet sidor för att rymma 
artiklar om flera länder på en gång, kom-
mer alla att läsa vår tidning och tappar 
intresset för andra tidningar. Vad jag sä-
ger är att vi bör inte öka upplagan enbart
genom att följa vägledningen från andra 
företag. (281-294, 1997/03/09)

22 Världen är i ett tillstånd av kaos på 
grund av en förlust av värden. Därför 
måste någon ta position; Detta är den tid
vi behöver för att göra detta. När de 
kommunistiska och demokratiska värl-
darna båda håller på att kollapsa, vem 
kommer att stå emot? Det finns ingen 
annan än oss, ingen annan än pastor 
Moon. Nu har tidsåldern av själv-
ständighet kommit och vi måste kunna 
stå och gå vidare på egen hand. Vi 
måste grundligt lära människor om 
detta. Vi får inte följa andra. Washington 
Times har gått denna väg, vilket är var-
för det kunnat uppnå en global nivå på 
så kort tid. Jag säger att ni skall inte 
bara vara en följare. Vi måste djärvt 
sträva framåt, stående på våra egna 
principer. (203-112, 1990/06/23)



23 Segye Times bör absolut inte följa de
övriga tio tidningsföretagen i Korea. När 
jag grundade The Washington Times, 
var en av de första sakerna jag berät-
tade för dem att inte följa vad befintliga 
tidningar gjorde. Från en offentligt er-
känd position, kan en nationell tidning 
utöva inflytande över en nation och en 
nations styre. Om ni, som en nybildad 
tidning, följer andra tidningar, kommer ni
inte att påverka människor mer än de 
andra tidningarna gör, oavsett hur 
mycket ni påverkar dem. 
(282-178, 1997/03/12)

Avsnitt  5 Tryckning, video and arkiv

Etablera tryckeri och videomedia

Den 3 oktober 1989, samlade Sanna 
Föräldrar professorer från PWPA och 
utsåg dem som författare av en multi-
universitetstidningen The World Univer-
sity Times, publicerad för lärare och 
studenter. Tidigare den 21 april 1980, 
grundade Sanna Föräldrar den spansk-
språkiga dagliga tidningen Noticias del 
Mundo, för spansktalande personer i 
New York City. De lanserade också 
Middle East Times i Kairo den 3 mars 
1983, och Tiempos del Mundo i Buenos 
Aires den 23 november, 1996. Med stort
intresse för video och nätmedia, 
lanserade Sanna Föräldrar Atlantic 
Video 7 september 1990, med produk-
tionsanläggningar i Washington, DC. De 
beslutade också att United Press Inter-
national (UPI) skulle köpas, och den 
förvärvades 15 maj 2000.

1 World University Times, grundad på 
Unification Thought, riktar sig främst till 
professorer och universitetsstudenter. 
Den publiceras varje vecka nu, men när 
det blir en dagstidning, kommer dess 
nationella utbildningsmaterial påverka 
det större samhället. Detta är anled-
ningen till att från och med nu bör 
människor som läser Segye Times 
också läsa denna tidning. Ni måste 
känna mina lärdomar. För att bli mer än 
bara en Enighetsmedlem som bara styrs
av min undervisning, bör ni uppleva 
slagfältet tillsammans med mig. 
(191-177, 1989/06/24)

2 World University Times bör vara 
inflytelserik och hjälpa varje politiskt parti
utvecklas konstruktivt och successivt 
med en vision för framtiden. Även om 
jag inte skapar ett parti och går in i poli-
tiken med dem, måste jag fastställa 
riktlinjer och mål, så att politiska partier 
kan välja rätt väg. Jag är den enda som 
gör denna typ av arbete. Det är därför 
jag skapade denna multi-campus tid-
ning. Det görs inte av studenter utan av 
professorer. Därför kan de stora me-
dierna inte ta lätt på World University 
Times. Ordets makt är obegränsad. 
Detta dokument är inte i första hand till 
för studenter; snarare är det en veten-
skaplig tidning där professorer kan 
uttrycka akademisk kritik. 
(204-337, 1990/07/11)

3 Min plan är att föra samman män-
niskor från media, den akademiska 
världen, Summit Council for World 
Peace, Federation for World Peace och 
Inter-Religious Federation for World 



Peace och leda dem att fokusera på 
samhällets moraliska uppfostran. Hittills 
har media fört världen mot förstörelse. 
Varför tror ni att jag stödjer professorer? 
Jag grundade World University Times i 
Korea och den tidskriften på världsnivå 
World & I för att utföra detta arbete. 
(205-307, 1990/10/01)

4 Latino och afroamerikanska befolk-
ningen i USA ställer sitt hopp till mig. 
Afro-amerikaner uppmärksammar 
Washington, DC, och Latino-gemen-
skapen i New York City, så Washington 
Times och Noticias del Mundo kan 
ansluta till dem på lämpligt sätt. 
Dessutom utför News World i New York, 
en rörelse för att föra samman inte bara 
vita utan människor av alla raser. Det 
judiska samfundet har motsatt sig oss, 
men vi genomför denna rörelse för att 
omfamna dem. Vi har nått ett stadium 
där, om latinamerikanska länder måste 
ta itu med USA, kan de gå igenom oss, 
och om Latino eller afroamerikanska 
samhällen vill avancera deras mål i 
USA, vet de att jag kan erbjuda ena-
stående stöd . Samtidigt, har CARP 
organiserat vetenskapsmän och 
intellektuella på världsklass nivå på 
campus för att ta itu med världen. 
Sammantaget måste vi vidta sådana 
åtgärder för att få dessa olika samhällen 
att förenas i hjärtat. 
(128-044, 1983/06/01)

5 Syftet med att grunda Tiempos del 
Mundo är att utbilda unga människor 
och förhindra familjesplittring. Vi håller 
på att utveckla sådana strategier allt 
eftersom vi går framåt. Även skurkar 

som mafioso, spioner, gangsters och 
korrupta politiker behöver utbildningen. 
Jag har funderat länge på hur man ska 
lösa en mängd mänskliga problem. 
Eftersom vi gjorde expansion inom detta
område till vårt främsta mål, såg jag till 
att målet att utbilda unga människor och 
familjer var av högsta prioritet. Det är 
bara genom oss som unga människor 
kan få rätt typ av utbildning och familjer 
kan räddas från att bryta samman. Detta
är anledningen till att jag leder detta 
arbete. Jag har grundat tidningar för att 
förverkliga ett rättvist samhälle. 
(281-177, 1997/01/02)

6 Jag är den enda som kan förena 
protestantism och katolicism. Jag gör 
detta genom våra akademiska och 
nyhetsmedieorganisationer. Just nu, i en
tid präglad av det nordamerikanska 
frihandelsavtalet, förenas Nordamerika 
baserat på protestantism och Latin-
amerika baserat på katolicismen. Men 
protestantism och katolicism står i kon-
flikt med varandra. Detta är anledningen 
till att jag utför rörelsen för att förena 
dem. För att kunna göra detta behöver vi
en tidning. För att ta itu med den globala
ideologiska trenden, höjer jag nivån hos 
Latinamerikas tidningar. Tiempos del 
Mundo åstadkommer detta, även om 
initialt alla motsatte sig den. Det är på 
första plats när det gäller täckning, 
innehåll och kvalitet hos innehåll. 
(291-065, 1998/03/05)

7 De flesta av Latinamerikas länder är 
katolska, och när jag sa att jag skulle 
åka dit, motsatte sig alla mig. Trots 
detta, grundade jag en tidning där 



centrerat på Washington Times. Jag 
gjorde detta på nio månader, något 
USA:s konglomerat i tio försökte att göra
men misslyckades. Argentina, mer än 
Brasilien, är i direkt anslutning till 
Vatikanen. Brasilien är i Portugals 
intressesfär, och Argentina ligger inom 
Spaniens. Vi byggde tidningen Tiempos 
del Mundo för att belysa angelägenheter
i Argentina, en katolsk nation som verkar
under Vatikanens sfär. Vi känner till de 
projekt dessa nationer genomför. I själva
verket är vi medvetna om hur alla latin-
amerikanska länder utvecklas. Jag har 
nycklarna till de djupaste av insikter. 
(296-249, 1998/11/10)

8 Vi har utbildningsinnehåll och ett 
system för att producera och sända det 
från våra anläggningar i Washington, 
DC. Jag tog den bästa tekniken och 
utrustning från Japan och skapade 
anläggningar i Washington oöverträffad 
någonstans i världen. Vi har den bästa 
anläggningen för redigering dokumen-
tärer och filmer. Jag har satt standarden 
och etablerade världens bästa anlägg-
ningar. Om ni är den bästa i New York 
eller Washington, är ni den bästa i 
världen. Jag namngav platsen Washing-
ton Television Center-Atlantic Video. Det
är även känt som "Atlantic Video." 
(139-329, 1986/01/31)

9 Washington Television Center, som 
ligger i Washington, DC, är ett nav för 
global elektronisk massmedia, en video-
nyhetsbyrå och mer. Fram till denna 
punkt har den endast handlat med text, 
men nu skickar vi inte bara artiklar till 
världen som AP och UPI nyhetsbyråerna

gör - utan också foton och videoklipp via
satellit. För att kunna använda vår tjänst,
laddar mottagare ner, redigerar och 
laddar sedan upp vårt material igen. Vi 
har kommit in i en ålder av audiovisuella 
undervisning. Vi har förberett allt, 
inklusive anläggningar, som vi invigde 
för några dagar sedan.

Från och med nu kommer vi att utveckla 
mänskliga resurser genom våra 
sammanslutningar av professorer. Vi 
måste generera medel för World Media 
Conferences och Summit Council for 
World Peace, som samlar världens 
främsta intellektuella, forskare, journa-
lister och nuvarande och tidigare natio-
nella presidenter. Alla nationer kommer 
att få sina representanter undervisade 
av våra program. Vi kan underlätta sam-
arbete genom att redigera innehållet ned
till minsta tid och betona de viktigaste 
punkterna. Detta gör det möjligt för 
användare att sätta våra klipp i sina 
egna sändningsprogram med en enkel 
knapptryckning. Om ämnet har att göra 
med Korea, till exempel, kommer vi att 
producera en produkt som lämpar sig för
sändning via Koreas sändningssystem 
och kommer också att formatera den för 
konsumtion som globala nyheter. 
(212-215, 1991/01/06)

10 Fram tills nu, har media-kommu-
nikation bestått av text, men inom en 
snar framtid kommer en tidsålder av 
video- och tv-media. Jag var bland de 
första att förstå detta. Vi kommer att 
ställa in en moralisk kompass och 
presentera det på ett övertygande sätt 
att alla människor i världen. Vi måste 



återupprätta renheten bland unga pojkar
och flickor som nedsmutsades på grund 
av alla typer av störande och dekadenta 
tidningar, fri sex och rockmusikens fula 
sida. För att göra detta, kommer vi att 
skapa en utmärkt TV-serie varje vecka 
och sprida den över hela världen. 
Dessutom kommer vi varje vecka att 
skapa och distribuera filmer som inne-
håller hela innehållet och kommentarer 
om aktuella händelser som folk säkert 
kommer att titta på. Vi måste skapa en 
populär signaturmelodi för dessa videor 
med meddelandet "Världen vänd om!" 
för att så snabbt som möjligt, ändra 
inriktningen hos dagens värld, som är på
väg mot helvetet. Detta är vad vi 
kommer att sända. Jag har gjort alla 
förberedelser i Amerika för att sprida 
sådant innehåll dygnet runt. 
(214-090, 1991/02/01)

11 I Amerika har vi en videoåtergivning 
anläggning kallas New Future Films, där
produktionen är 5000 enheter per dag. 
De kopiera filmer från hela världen och 
katalogisera dem i kategorier som ut-
bildning, sport och musikaler. De kan 
vara anordnade på samma sätt som i ett
bibliotek. Vårt nästa steg är att pro-
ducera videoföreläsningar av kända 
forskare. Vi kommer att göra tre-
timmars, 10-timmars, 30-timmars och 
50-timmars videoserie. En 50-timmars-
serie är tillräckligt lång för att täcka ett 
helt ämnesområde. Föreläsningar från 
dessa berömda lärare, inspelade  på 
videoband, kan pågå i tusentals år. Vi 
måste se till att människor kan få tillgång
till undervisningsmaterial som vi skickar 
ut varje dag. Om människor kommer att 

se på dessa hälsosamma filmer under 
ett år, kommer deras personliga böjelser
att förbättras. Detta kommer att påverka 
populärkultur och mode i det långa 
loppet, och är avgörande för uppgiften 
att stoppa social tillbakagång som 
skenar över hela världen. 
(207-126, 1990/11/01) 

Inspelning av providentiell historia

Sanna Föräldrar har lämnat ett arv av 
ord och handlingar från sin livstid av 
ansträngning. För att bevara, spela in 
och sammanställa dessa till kommande 
generationer, etablerade Sanna Föräl-
drar Seonghwa Publications, Enighets-
kyrkan History Compilation Committee 
och Pyongil Co. Ltd., som producerar 
PeaceTV. De etablerade även tidning-
arna Seonghwa och Tongil Segye. 
Seonghwa Publications, som bildades 
den 11 februari 1961, och har publicerat 
många böcker, däribland flera volymer 
av pastor Sun MyungMoons predik-
ningar, och Exposition of the Divine 
Principle. Enighetskyrkan historie-
kommitté, som började den 1 november 
1981, är ansvarig för att sammanställa 
Sanna Föräldrars historia och insamling 
och arkivering av historiskt material. 
Pyongil Co Ltd, grundades den 1 ok-
tober 2004 och producerar foto- och 
videomaterial.

12 Människor som deltar och bor nära 
mig bör allvarligt överväga frågan om 
hur de kommer att hantera det material 
jag lämnar bakom mig till förmån för att 



skapa en ny världskultur. Ledare har inte
varit medvetna om vikten av att upp-
rätthålla en historisk tradition. De vet inte
hur värdefullt mitt arv kommer att vara till
ättlingar och kommande generationer. 
Detsamma gäller för redigeringen av 
mina predikningar. Om det uppstår en 
brand, kommer allt detta material att 
vara borta.

Enighetskyrkan historiekommitté måste 
vara medvetna om detta. Våra rörelses 
händelser bör kategoriseras i graden av 
betydelse, och sedan bevaras som 
historiska och traditionella material.

Detta är inte ett arv som endast avser 
Enighetskyrkan. Ni måste ordna Enig-
hetskyrkans information enligt hur det 
har påverkat nationen, kontinenten och 
världen, så att när folk vill veta om 
Enighetskyrkan, kan de enkelt referera 
till informationen här. De kommer att leta
efter den historiska traditionen i denna 
massiva lager av litteratur. De kommer 
dock inte bara hitta sin egen nation eller 
organisation; samlingen kommer att 
omfatta globala organisationer och alla 
nationer. De kommer att kunna få 
tillgång till material som inte bara om sin 
egen religiösa organisation utan en 
fullständig integration av material om 
många religiösa organisationer. När 
unga människor ser detta, kommer de 
att förstå hur det hela kommer samman 
och kommer inte att kunna behärska sin 
spänning och sitt intresse. Detta är 
anledningen till att vi behöver dessa 
material. (230-208, 1992/05/06)

13 Enighetskyrkans medlemmar vet inte 
mycket om dessa historiska material. De

har varit så upptagna med att försöka 
ansluta till den nuvarande verkligheten 
och hålla jämna steg med sin nuvarande
miljön att de inte tycker om historien. 
Detta är anledningen till att jag ger er 
hela samlingen av mina predikningar.

Ni måste vara medvetna om historien 
om vår kyrka när den var belägen i 
Jangchung-dong och händelserna kring 
utvisningen av professorer och studenter
från Ewha universitetet. Ni måste förstå 
staten och situationen i Sydkorea vid 
den tiden av omvandling. Jag vävde 
samman försynen inom den religiösa 
bakgrunden för att inte motsätta mig 
människor utan för att skapa harmoni. 
Dessa relationer uppstod i tidsåldern för 
individen, men jag var tvungen att införa 
ideologiska begrepp som var anslutna till
familjens tidsålder. Därav behovet av 
insamling av mina predikningar.

Tidigare och nutid är båda nödvändiga. 
Men många människor förstår inte det 
förflutna så väl. Det fanns grupper som 
ville återupprätta Eden i varje Gamla, 
Nya och Fullbordade testamentets 
tidsåldrar. Om ni inte kan sätta in detta i 
ett akademiskt perspektiv, är det svårt 
att hitta de rätta historiska sambanden 
mellan dem. Detta beror på att ni inte 
känner till hela försynen. Ni måste gå 
igenom det förflutna, nuet och framtiden 
för att förstå detta. Detta måste göras av
Enighetskyrkan historie-kommitté. 
(441-324, 2004/03/06)

14 Precis som varje person har en 
historia från grundskola till högstadiet, 
gymnasiet och universitet, så var mitt 



arbete under mina tidiga år av vuxenlivet
viktiga, men ingen vet om det i detalj. 
Det finns till exempel, många anteck-
ningar om personer som fiskade tillsam-
mans med mig, men det finns ingen 
erfaren person som kan förena dem. 
Enighetskyrkans historie-kommitté bör 
intervjua dessa människor och göra 
slutsatser, även om tidigare intervjuer 
måste göras på nytt. Dessa människor 
måste i detalj skriva om sina erfaren-
heter.

Historien brukar definieras enligt en tids-
ålder, men arbetet människor utförde 
skiljde sig beroende på instruktionerna 
de tog emot. Om vi förenar dessa saker 
över tidsepokerna, kan vi se hur flödet 
av historien har format vår kultur. Om vi 
inte organiserar på det här sättet, kom-
mer det att se mycket förvirrande ut. För 
att göra detta, måste ni även återskapa 
allt material, förena rapporter förklara 
dem och ansluta dem till resultat, och 
lämna bakom ett dokument som kan 
analyseras i framtiden.

Vi kan bara bygga ett museum om vi har
uppgifter, och det är genom att ha detta 
museum som vi kan ta in komplette-
rande material och rekonstruera djupa-
re nivåer av historien som inte har av-
slöjats ännu. Ni måste hitta länkar som 
förbinder det förflutna och nuet. Därför 
måste ni ta bitar av bevis från flera steg 
och förena dem. Ni får inte hoppa över 
10 eller 20 år. Detta är anledningen till 
att vi behöver resurser.

Detta är anledningen till att jag tala om 
ber er att föra en dagbok. Ni bör göra en
anteckning om varje plats ni går till, och 

om ni åkte på en båt eller i en bil och så 
vidare. Registreringar över de viktigaste 
personerna och centrala medlemmar 
måste samlas, och dessa register bör 
utgöra kärnmaterialet för ett museum. 
(441-328, 2004/03/06)

15 Koreas Enighetskyrkas historie-
kommitté har fundamentet för att produ-
cera böcker i en rad olika ämnen. Den 
har ett digitalt system, så kommitté-
ledamöterna kan söka igenom en stor 
mängd material på en gång. Om de slår 
in "Pyongyang" i sökfunktionen, upp-
täcker de där att "Pyongyang" visas 
under hela min samling av predikningar. 
De har ett sökbart system. Därför är det 
lätt att skapa och redigera nya böcker 
och häften. Kommittéledamöterna kan 
utvinna information på några sekunder. 
De kan använda denna metod för att 
sammanställa böcker. 
(294-205, 1998/06/14)

16 Seonghwa Publications måste 
organisera alla mina föreläsningar i en 
serie så fort som möjligt. Detta gäller 
även för mina predikningar och samlan-
det  av historiska dokument. Till exem-
pel, vittnesmål från våra aktiviteter 1957 
att vittna, måste dokumenteras och 
sammanställas i ett häfte. Vi bör publi-
cera häften över olika områden. Genom 
denna metod kan vi ordna all vår infor-
mation. Ni kan presentera materialet på 
ett allmänt sätt på en primär nivå, och gå
tillbaka in i materialet på sekundära och 
tertiära nivåer, och även visa resultatet 
av er forskning i muséet. 
(114-329, 1981/10/20)



17 Vi borde noggrant skriva om Enig-
hetskyrkans historia, kyrkans nuvarande
status och dess vision för framtiden. För 
att göra detta, måste ni ordna alla de ord
jag hittills har talat. Oavsett hur bra era 
kunskaper är om encyklopedier, känner 
ni inte mitt hjärta. Därför bör ni fråga mig
om förklaringar medan jag fortfarande 
lever och kan ge svar. Ni bör tänka så 
här till förmån för kommande släktlinje. 
Insamlingen av mina tal är en skatt för 
alla generationer. Det är en skatt som 
måste föras vidare som en tillgång. 
Människor som inte ärver traditionen 
kommer att sopas bort. Oavsett hur 
kaotisk världen är, är jag inte den typ av 
person som kommer att sopas bort. Ni 
måste ordna allt, centrerat på vår nu-
varande kulturella tidsålder. 
(181-276, 1988/10/03)

18 Det finns elektromagnetiska vågor i 
den himmelska nationen också. I himlen 
finns "andliga vågor" cheon-pa och på 
jorden finns "fysiska vågor" se-pa. 
Dessutom finns det "mänskliga vågor,
"i-pa (som grundar sig på omständig-
heterna i människans existens. För att 
underlätta våra kontakter via elektro-
magnetiska vågor via Internet, har vi 
Pyongil Co Ltd, som skapar produkter 
som överför elektromagnetiska vågor. 
Sedan vi började har vi skapat rubriker 
i mitten av himmelska nyheter och 
jordiska nyheter; det är nyheter som 
tillfredsställer både kropp och själ. Vi har
gjort det så att dessa saker är rätt i 
mitten av det dagliga livet. När vi gör 
detta måste vi avancera genom att 
koncentrera våra ansträngningar inom 

alla verksamhetsområden, som konst 
och teknik. (484-110, 2005/01/02)

19 Ni kan inte skapa ett ljud av er själva.
Det måste finnas en ömsesidig relation. 
En våg kan inte uppstå av sig självt. Det 
uppstår genom en ömsesidig relation. 
För elektromagnetiska vågor, finns det 
andliga vågor och fysiska vågor, som 
produceras av ömsesidiga rörelser av 
enheter på jorden. I en hjärtats värld, 
avges "hjärt-vågor". Dessa är "vågor" av 
moralbegrepp centrerade på uppbyg-
gande  av mänsklig karaktär. När det 
gäller kroppen, finns det köttsliga vågor 
av korrupta tankesystem som insisterar 
på att tro att jag är bäst, som upphöjer 
självisk individualism. I vilken utsträck-
ning kan vi ändra köttsliga vågor som 
manifesteras i den onda världen? Dessa
köttsliga vågor orsakar inte en förvand-
ling i världen. Snarare följer de den för-
vandling som sker i världen. På samma 
sätt, följer hjärtats vågor utsändningar 
som sker från andevärlden. På grund av 
detta, måste det finnas en sinnets värld 
och en kroppens värld som leder de 
himmelska vågorna respektive världsliga
vågorna. Därför bör vågor av det full-
komliga hjärtats vågor bli huvudström-
men på Internet. De bör fullständigt 
förena sinnets och kroppens världen för 
att skapa en harmonisk och fredlig 
enhet. Pyongil bolagets roll är att göra 
detta. Dess utmaning är att skapa olika 
video och multimedia som åter-speglar 
den sanna bilden av världen. Det måste 
ta dessa bilder till människors sensoris-
ka system för att påverka deras medve-
tande och sätt att tänka. 
(484-118, 2005/01/20) 



20 Datorn är en fantastisk källa. Det är 
som om det finns ett bibliotek inuti den. 
Den är skapad så att ni kan ladda ner 
och skriva något medan ni arbetar med 
det. Om och när Enighetskyrkan ankla-
gas för att skapa sociala problem, kom-
mer vi att avslöja bakgrunden till sådana
anklagelsen, och sedan korrekt presen-
tera och med fullständig information 
baserad på verkligheten i Enighets-
kyrkan, med början i dess rötter i 
Principerna, och sända dessa detaljer. 
Vi går in i en konkurrenskraftig epok. 
När detta sker, kan vi vända världen upp
och ned på ett ögonblick. Vi förbereder 
oss nu för detta. Detta är anledningen till
att vi har etablerat de bästa anlägg-
ningarna. Vi kommer att ha resurser 
som inga andra källor har.

Baserat på vår sanningsenliga infor-
mation, kan vi skapa högkvalitativa 
dokumentärer och redigera dem i filmer. 
I framtiden kommer vi att bygga ett stort 
centrum för detta, och tidningar kommer 
att konkurrera genom Internet för att 
använda vårt material. För att åstad-
komma detta sänder Japan, USA och 
Korea sitt  material till Pyongil Co. Om 
världens tidningar antar denna strategi 
kommer vi att uppnå global öppenhet. 
Journalister, politiker och andra kultur-
skapare, samt militära och brotts-
bekämpande, betraktade en gång 
Enighetskyrkans läror som något farligt. 
Men nu öppnas dörrarna, sanningen 
kommer att vara känd och hela världen 
kommer att kunna röra sig framåt i en 
riktning. Vi måste etablera denna väg. 
(499-271, 2005/07/03)

21 Ingen tidningen på jorden har svårt 
att hitta material för att täcka något. Det 
finns ett omfattande material som kom-
mer från våra medieorganisationer över 
hela världen, som Washington Times 
och UPI. Rapportering och att skriva 
dagligen är bara en liten del av det hela. 
Detta är anledningen till Pyongil Co bör 
ta all denna information och rapportera 
mer än vad AP och UPI rapporterar.

När ni hör att något hände på en viss 
kontinent, ring och fråga vårt konti-
nentala kontor, "Vad anser ni om detta?"
Samla sedan material och skriv artikeln, 
diskutera och utvärdera händelsen. Ni 
behöver inte ha en reporter på plats. Vi 
har andra källor globala såväl som FN-
icke-statliga organisationer i varje 
nation, som vi kan få detaljerade rappor-
ter genom andra folk på plats genom 
undersökningar och intervjuer. Med den 
informationen kan vi investera våra stor 
kompetens för att skriva artiklar och 
producera sändningar. Om vi gör detta 
via Internet, kommer vi att bli en ban-
brytande resurs för världens tidningar.

På denna grund, kommer vi att intro-
ducera Princip-föreläsningar och baserat
på Principens standard, exponera 
förseelser i världen. Hittills har kristen-
domen och världen som helhet försökte 
att undertrycka eller röja bort allt besvä-
rande, i fruktan av vad människor kan 
upptäcka. Den tid då det är möjligt har 
passerat. (499-271, 2005/07/03)



Kapitel 3

Etablera utbildningsinstitutioner och 
vårda människor

Avsnitt 1 . Utbildningens syfte

Betydelsen av utbildning

Sanna Föräldrar har passionerad igenom 
hela livet öst energi i arbetet med utbild-
ning. Från positionen som Sanna föräldrar,
sanna lärare och sanna ägare, arbetade 
de dag och natt för att väcka människor. 
De undervisade om sann kärlek, medan 
de kontinuerligt själva praktiserade denna 
kärlek.

1 Godhet kan inte förverkligas på ett 
ögonblick. Om ni skall bli en god männis-
ka, måste ni ärva från det förflutna. Av 
denna anledning, är utbildning en nödvän-
dighet. Ni går till skolan för att lära er. Men
vad lär ni er? För att förbereda vägen av 

godhet, fick de människor som offrade sig 
under loppet av historien inte leva be-
kvämt. Vi måste ärva historien av sådana 
människor, de som offrade och fick utstå. 
(050-101, 1971/11/06)

2 Funktionen för utbildning och etik är att 
anta godhet som standard. Vägen att sätta
standarden på godhet är inte en lätt väg. 
Det är en väg av lidande. Det är en irra-
tionell väg till sitt väsen, dvs. motsägelse-
full till allt min kropp önskar. Om vi inte går
denna väg i våra liv i samhället, finner vi 
att vi inte kan uppnå goda resultat. Däri-
genom lär det sociala livet indirekt oss 
standarden av moral. 
(064-020, 1972/10/22)

3 Numera erkänns skolproblem som 
angelägna samhällsfrågor i Amerika, 
Japan och hela världen. Läraren ska 



representera föräldrarna och undervisa 
eleverna med kärlek. Han eller hon ska 
utbilda i samband med sann och evig 
kärlek. När läraren och eleverna bekantar 
sig i klassrummet, detta är bara start-
punkten av deras relation. En lärare får 
aldrig glömma hans eller hennes elever. Ni
bör forma sådana band av kärlek. Med 
andra ord, sanna lärare är de som förenar 
alla sina kunskaper med kärlek.

Ni bör bli en sann lärare, inte bara för att 
tjäna en månadslön för er försörjning. Ni 
bör vara en person som av kärlek, inte kan
låta bli att lära era elever och känna er 
tvingade att undervisa även när de brottas 
med svårigheter i det dagliga livet. Ni 
måste inse att en relation mellan lärare 
och lärjunge, där ni förmedlar all er 
kunskap med kärlek, antingen det är dag 
eller natt, medan era lärjungar önskan att 
lära sig överstiger även er önskan att lära 
ut. En sådan lärare är en sann lärare, och 
sådana lärjungar är sanna lärjungar. 
(127-017, 1983/05/01) 

4 Det finns tre kritiska krav för ett samhälle
eller nation baserad på sann kärlek. För 
det första är det viktigt att ha föräldrar. 
Föräldrarna är de som måste föda och 
uppfostra barn och leda dem på deras 
livsväg. För det andra, lärare är oumbär-
liga eftersom utbildning är avgörande. 
Slutligen krävs ägare. Lärarna måste 
undervisa om kärlek. De bör höja män-
niskor som är medkännande och skarp-
sinniga, människor som kan utöva ägan-
det av åter-skapande som Gud gör. 
Kunskap försvinner i en enda generation, 
men kärleken varar för evigt. En sann 
lärare måste ha hjärta att utbilda studenter

att bli bra föräldrar, att bli nästa generation
av lärare och att vara ansvariga ägare av 
familjen och nationen. 
(203-360, 1990/06/28)

5 En sann lärare borde älska eleverna 
utifrån positionen som förälder. Om en 
elev inte har råd med terminsavgifter bör 
läraren bidra till studentens stöd. Skolan 
måste kunna leverera de terminsavgifterna
genom en insamlingskampanj. Om till-
räckligt med pengar inte kan samlas 
genom en sådan skolas sponsrade 
kampanj måste läraren och föräldrarna till 
klasskamrater samarbeta och djupt 
fundera på hur de kan hjälpa en sådan 
elev. Människor som bara vill ta hand om 
sina egna familjeangelägenheter kommer 
att gå under. De kommer inte att kunna 
komma in i himmelriket. 
(301-094, 1999/04/16)

6 Att utbilda barn handlar inte bara om att 
älska era egna söner och döttrar. Ni måste
bli föräldrar vars kärlek till era barn är ett 
offer till världens folk. När ni håller era 
barn vid bröstet och vårdar dem, mata 
dem i moderns position som representant 
för alla mödrar, med hjärtat när ni ger 
mjölk till ett spädbarn som representerar 
hela mänskligheten. Försök sträva efter att
bli en moder som behandlar andra barn 
med samma hjärta som ni behandlar ert 
eget. Ett barn som matas och fostras av 
en sådan mor kommer att bli en stor 
person. Även om detta inte sker omedel-
bart, när en eller två generationer har gått,
kommer en person som kan styra världen 
säkert att födas bland hens ättlingar. Detta
är formeln. (031-168, 1970/05/24)



7 Gud kunde inte utbilda Adam och Eva, 
Hens barn. Gud kunde inte lära dem om 
barns skyldigheter. Hen kunde inte lära 
dem att älska som syskon. Det har varit 
Guds bittra sorg. Dessutom kunde Gud 
inte lära dem hur en man och hustru ska 
leva, förklara himmelska lagen om äkten-
skap, eller sätt att leva i och med tanke på 
Guds kärlek. Slutligen, kunde Hen inte ut-
bilda föräldrar som kan representera Hen 
på det jordiska planet.

Adam och Eva var son och dotter till Gud 
och bror och syster till varandra. Som bror 
och syster när de blev äldre, skulle de bli 
man och hustru. När de födde sina egna 
söner och döttrar, skulle de ha blivit föräld-
rar. Eftersom Adam och Eva inte kunde få 
denna utbildning, kunde deras familj inte 
mogna i sann kärlek och förverkliga 
skapelsens ideal, som var Guds vilja. 
Därför med hjälp av sann kärlek, måste 
Gud undervisa sina barn relationerna 
mellan syskon, mellan man och hustru och
mellan föräldrar och barn, så att de kan 
förverkliga en sann familj. 
(222-044, 1991/10/27)

Syftet med utbildning

Anledningen Sanna Föräldrar etablerat så 
många utbildningsinstitutioner, och fort-
sätter att koncentrera sig på detta område,
är att det finns inget viktigare än att utbilda
ledare som kan ta hand om sina nationer 
och världen. Det är sättet att skapa en 
värld rotad i hjärtats kultur, Guds ska-
pelseideal. Sanna Föräldrar etablerade 
motton, "älska himlen, älska människor, 
älska ert land" som gemensam grundan-
det av filosofi för alla sina utbildnings-

institutioner. De höll inget tillbaka, och 
professionella lärare erkände deras an-
strängningar att höja den mänskliga 
karaktären.

8 Frågan är, hur kan vi rädda världen? Vi 
vet helt klart att utbildning är viktig, och att 
en grundlig sådan är nödvändig. Vår utma-
ning är att skapa ett utbildningssystem 
rotat i Principerna som helt kan förena 
män och hustrur i välsignade familjer, 
förena föräldrar med sina barn, och sedan 
förena och ansluta sju generationer släk-
tingar med dessa barn.

Ett sådant utbildningssystem har de två 
primära aspekterna: inre utbildning och 
yttre utbildning. Inre utbildning börjar i 
familjen, som börjar med utbildning av 
personlig karaktär och går genom utbild-
ning av värden. Familjer som tillhanda-
håller inre utbildning måste kompletteras 
med skolor som ger yttre, familjevänlig 
utbildning, som vi måste skapa. Detta är 
anledningen till att jag grundade Sun 
Moon University och stöder University of 
Bridgeport. Vi bör skapa ett utbildnings-
system som stöder både inre och yttre 
utbildning, även om alla andra skolor i 
världen försöker att motsätta sig oss.

Det räcker inte med att bara ett universitet.
Baserat på en enhetlig standard för utbild-
ning, bör vår framtidsvision vara mer mag-
nifik än för något universitet. Genom 
denna standard söker vi dag och natt att 
gardera oss mot de problem som utarmar 
samhället. Vår utmaning är hur man ska-
par en miljö som inte väcker kritik utan 
skapar stöd. (312-127, 1999/10/07)



9 Tiden har kommit då ungdomar bör 
kunna tala mer än tre språk. Därför är vi 
upptagna. Föräldrar, erbjud era söner och 
döttrar möjlighet att delta i de områden 
som ni inte kunde utföra under er livstid. 
Stående i position som Sanna Föräldrar 
med ansvaret för det hela, tar jag itu med 
alla människor utifrån detta perspektiv. 
Detta är anledningen till att vi måste skapa
globala universitet. Vi har planer på att 
bygga ett supra-religiöst teologiskt semi-
narium i Cheongpyeong. Vi kommer att 
bygga ett globalt kulturcentrum i samband 
med en internationell folkmusik-by, så att 
människor som besöker från hela världen 
kommer att kunna känna atmosfären av 
sin hemort, som om de vore i sitt hemland.
När de kommer till dessa högkvarter, kan 
de få utbildning från himmelska nationens 
palats. Därefter måste de återvända till 
världen. (319-034, 2000/03/16)

10 Om föräldrar visar ett patriotisk hjärta 
när de undervisar sina barn, och säger: 
"Jag älskar dig och jag arbetar hårt för dig.
Anledningen till att jag svettas och upp-
lever  stora smärtor för dig är inte för att 
jag tänker på mig själv, utan för att älska 
vår nation mer än mig själv." Barn som 
utbildas med sådan kärlek kommer att 
sträva efter att bli patrioterna deras 
föräldrar försökte att bli. Varje gång de 
reflekterar över sina föräldrars kärlek, 
kommer de att tänka på de 30 miljoner 
människorna i deras nation och kommer 
att studera med en attityd att de gör så för 
det folkets skull. När deras folk lider i 
misär, kommer de att känna detta långt 
mer än deras föräldrar gjorde.

Icke desto mindre, blir en person inte en 
patriot bara genom att säga att han eller 
hon står i denna position. De måste skapa 
ett fundament och därigenom bli en nyck-
elperson som människor i alla tidsåldrar 
kan respektera. Om ni inte kan genomföra 
denna utmaning, kommer alla era an-
strängningar till slut att försvinna och 
glömmas bort.

Till exempel tänk på en lärare på en skola 
som gör stora ansträngningar för att för-
medla en rättfärdig undervisning till hans 
eller hennes elever, och gör detta sam-
tidigt som att vara orolig över Sydkoreas 
öde. Läraren skulle ta studenternas 
händer och samtidigt gråta ymnigt, och ge 
detta råd, "Gör inte detta för min skull, 
utan gör det för nationens. istället för att 
göra bra resultat för min skull, gör bra 
resultat för nationens skull!" Studenter 
som hör en sådan uppmaning kommer 
senare förverkliga deras lärares ouppfyllda
önskan. Om en lärare offrar hans eller 
hennes liv på det här sättet, i hängivenhet 
till studenterna, och om föräldrarna hänger
sig åt sina barn, lär dem att värdera 
nationen och världen mer än sig själva, då
kommer eleverna till denna lärare, söner-
na och döttrarna till dessa föräldrar, 
kommer helt säkert att bli nationens 
pelare. (025-098, 1969/09/30)

11 För vilket ändamål har Gud inrättat den
läroanstalt som kallas kyrkan? Ansvaret 
för kyrkan är att undervisa och utbilda 
människor av alla raser. Det är ett trä-
ningsläger, en andligt träningsläger skyd-
da familjer och medborgare i framtiden. 
Kyrkan måste noggrant lära ut vägen som 
familjen, stammen och nationen kommer 



att följa. Genom att fokusera på kyrkan, 
strävar Gud att skapa framtidens familj, 
stam och folk. (106-035, 1979/11/11)

12 Utbildningen bör inte bara vara till gagn
för den egna nationen. Utbildningen bör 
överskrida nationsgränser eftersom den 
omfattar och vägleder alla människor. Ni 
bör tänka, "Världen är en, och vi studerar 
till förmån för världen." I vilket fall som 
helst måste världen bli en. När allt är sagt 
och gjort, kommer den att bli en.

Sett utifrån denna synvinkel, från hela 
spektrumet av utbildning, vad som behövs 
är religiös utbildning, eftersom den är i 
stånd att överskrida de nationella grän-
serna. Därefter behövs också filosofisk 
utbildning, eftersom den också kan över-
skrida nationsgränser. Med andra ord 
måste vi inse en form av global fostran 
som kombinerar filosofiskt och religiöst 
innehåll. I framtiden, kommer varje nation 
som inte stöder en pedagogisk filosofi som
tjänar att gynna världen, inte kunna stå 
upp inför världen och mänskligheten. 
(207-065, 1990/11/01)

Avsnitt 2 Utbildningsinstitutioner

Korea

Den 3 april 1972 etablerade Sanna Föräl-
drar basen från vilken de så småningom 
skulle etablera universitet, när de öppnade
Theological Seminary vid Central Training 
Center, Sutaek-ri, i Gyeonggi. I december 
1985 skapades Seonghwa teologiska 
seminarium, ett fyraårigt college, som 
godkänts av regeringen och seminariet 
öppnade med 40 elever i mars 1986. 

I oktober 1989 godkände regeringen 
omstruktureringen av seminariet att bli 
Seonghwa University, och den 1 mars 
1994, döptes skolan till Sun Moon Univer-
sity och flyttades till staden Cheonan. 
Sanna Föräldrar etablerade universitetets 
grundande filosofi som "älska himlen, 
älska människor, älska ditt land", och 
uttryckte sin ande i ett meddelande i 
kinesisk kalligrafi, " Sun Moon universitet, 
gryning över himmel och jord." 19 oktober,
1998 öppnade universitetet institutionen 
för sann kärlek. Tyngdpunkten för avdel-
ningen är att utbilda unga människor som 
kan bli den drivande kraften i försynen och
fungera som internationella ledare. Den 28
januari 2004 godkände den koreanska 
regeringen att inrätta Cheongshim Gra-
duate School of Theology. Vid invignings-
ceremonin dedicerade Sanna Föräldrar 
meddelandet i kinesisk kalligrafi, "Evigt 
välstånd och översvämmande lycka ge-
nom att offra dygdiga gärningar och 
undervisning till himlen."

1 Koreanska dignitärer besökte Japan och
blev ganska imponerade av medlemmarna
i CARP och Enighetskyrkan. För en tid se-
dan, motsatte sig dessa människor oss 
när vi ville etablera en teologiskt semi-
narium. Men efter att ha besökt Japan den
här gången, var de imponerade och lova-
de våra ledare att de skulle hjälpa oss så 
att det teologiska seminariet kunde byggas
snabbt. Vi försäkrade oss om deras stöd 
och åkte tillbaka. I framtiden kommer vi att
bygga en fyraårig teologisk högskola. Efter
det kommer vi att lägga till filosofi, sociala 
utbildning och jordbruksavdelningar. 
Senare kommer vi att expandera den till 
en omfattande universitet genom att in-



rätta ett kollegium av humaniora och 
naturvetenskap och ett College of Engi-
neering. Vi måste bygga ett universitet. 
(060-254, 1972/08/17)

2 I framtiden måste ni utföra aktiviteter 
med universitetsstudenter och ungdoms-
organisationer. Hittills har våra centrala 
organisationer inte gjort detta. Det är 
anledningen till att vi lider stora förluster 
när det gäller att utöka vår andra gene-
ration. Jag vill upprätta ett universitet och 
utbilda andra generationen, men rege-
ringen har blockerat oss fram tills nu. De 
har givit olika ursäkter och motsatte sig 
oss, men nu har den tiden passerat. Vi 
kommer att bygga det bästa universitetet i 
Korea. I framtiden kommer det inte att bli 
lätt att få tillträde till denna skola. Stora 
respekterade forskare i världen kommer 
dit för att undervisa. (178-163, 1988/06/01)

3 Jag instruerade att studenterna på 
Seonghwa Theological Seminary inte får 
gå att sova före midnatt. Jag sa till dem att
föreläsningar skulle bara ges på engelska 
från och med det andra året. Jag betonade
detta genom att säga, "Lyssna! Om ni inte 
lär er engelska, kommer ni att misslyckas."
Ni måste kunna engelska. Ni måste kunna
tala åtminstone tre språk. Jag studerar 
fortfarande engelska, ett främmande 
språk. Ni måste också studera. 
(177-292, 1988/05/20)

4 Sun Moon University är en samlingsplats
för den akademiska världen. Så när intel-
lektuella från hela världen ser på oss, ska 
vi inte ses som andra klassens folk. Det är
därför jag kände ansvaret att skapa en 
bred läroplan. Vi måste noggrant utbilda 
eleverna.

I framtiden kommer vi att investera en stor 
mängd resurser för att etablera universitet 
med denna typ av standard. Om vi inve-
sterat samma resurser i kyrkan, hur 
mycket skulle vi inte expanderat? Jag 
förstår denna avvägning mycket väl. 
I vilket fall, kyrkor utvecklas under en lång 
tidsperiod. Enligt min uppfattning ifråga om
interna egenskaper, är det mer stabilt att 
utvecklas under en lång tidsperiod istället 
för att växa snabbt. Men samhället föränd-
ras snabbt, och utmaningen för lärare är 
hur man etablerar en standard för kunskap
som förenar det hela. Att framgångsrikt 
etablera en standard som inte faller bakom
i ett snabbt föränderligt samhälle kommer 
att vara drivkraften för ett universitet att 
utvecklas i framtiden. 
(282-119, 1997/03/11)

5 När jag på 1950-talet berättade, "I slutet 
av detta århundrade, kommer det dagliga 
livet flytta till en endags-värld", ingen 
trodde mig. Jag sa till dem att tidsåldern 
kommer när världen blir integrerad; när vi 
kan resa vart som helst inom en dag, då 
datasystem ska byggas, telefoner gör det 
möjligt för oss att kommunicera från var 
som helst, och möten kan hållas även om 
ni är långt ifrån varandra. Enighetskyrkan 
har stigit till den standarden, och himlen 
ansluter den snabbt växande världen med 
oss som vår partner. Av den anledningen 
kan Sun Moon University inte stå stilla. 
Från och med nu måste vi marschera ge-
nom 2000-talet och etablera ett fundament
där vi kan konsolidera 2000 år, 3000 år 
och 5000 år av historia. Om ni vill göra 
dessa typer av förberedelser, måste era 
tankar och inriktning bli en. 
(282-125, 1997/03/11)



6 Om ni går till ett varv, kommer ni att se 
att även små bitar av järn har en använd-
ning. Alla dessa saker är indelade i bes--
tåndsdelar, levereras och monteras sedan.
Det är som om ni skapade en människo-
kropp, och ni skulle skapa händer, fötter, 
ögon och näsa separat och sedan föra 
dem samman. Det är den svåra delen. Om
ni gör en enda millimeters misstag vid 
svetsning, måste ni kassera hela biten. 
Från och med nu, kommer världen att bli 
så här.

Detta är också sant för Sun Moon Univer-
sity. Vi måste göra en plan som bygger på 
traditioner. Skolans administration måste 
utarbeta en plan och genomföra den. 
Detta är sättet att utvecklas. Ni måste vara
framstående i det område som ni för när-
varande är ansvarig för. Ni måste bli en 
förebild både i undervisning och i er livs-
stil. Ni bör också få en grund där ni kan få 
ett erkännande av de andra professo-
rerna. Ni bör inte vara vårdslösa. Från den
ideologiska standarden, behöver ni en 
värdegrund. Det måste finnas rötter för ett 
träd att växa. Om ni inte är beväpnade 
med ideologi, kan ingenting göras. Vår 
centrala rot måste gå rakt ner. 
(290-199, 1998/02/24) 

7 Grundläggande filosofin för Sun Moon 
University är "älska himlen, älska män-
niskor, älska ert land." Detta är exakt sam-
ma motivation som jag hade när jag eta-
blerade detta universitet — älskande Gud, 
som är attityden för att älska himlen. 
Innebörden av Guds ingår i "älska himlen" 
är inte en Gud begränsad till lärorna hos 
någon särskild religion eller samfund. Den 
hänvisar till Gud, det levande ursprunget, 

källan till sann kärlek, mänsklighetens 
okroppsliga Sanne Förälder, vägen för 
himlen och roten för all undervisning. Jag 
lärde känna den levande Guden tidigt i 
mitt liv, och sedan dess har jag aldrig ens 
för ett ögonblick glömt Guds önskan. Jag 
har ägnat hela mitt liv för att förverkliga en 
fredlig värld, som är Guds ideal för sann 
kärlek.

Vårda begåvade människor som har visio-
nen att leda framtiden är en avgörande 
faktor för att förverkliga denna länge närda
önskan. De begåvade människor som 
kommer att leda den annalkande globa-
liseringen och stora mänskliga familjen 
måste först älska himlen, och sedan älska 
människor, deras nation, världen och hela 
skapelsen. Detta beror på att en person 
inte kan sträva efter att bli tre objekt  
partners — sann förälder, sann lärare och 
sann ägare om denna person inte lyckas 
älska så som Gud älskar. Universiteten är 
läroanstalter som fostrar experter genom 
att hjälpa dem att utveckla kreativitet. Men 
är vår prioritet är att fostra hälsosamma 
ledare med attribut och karaktär som de 
tre subjekten. Detta sker genom karaktärs-
utbildning, som är ansluten till Gud, som är
källan till universell sanning. 
(375-139, 2002/04/14)

8 På Sun Moon University, måste profes-
sorerna och ledare som är modeller för att 
utöva och uppleva kärlek som följer him-
melska lagen, utbilda alla elever att ut-
veckla karaktären krävs för Sanna föräl-
drar, sanna lärare och sanna ägare. 
Kunskap, makt och materiellt överflöd 
kommer inte ensamt att skapa frihet, fred, 
enighet och lycka som människor har bett 



utan uppehåll för. Mänsklig moral och and-
lig utveckling är förutsättningarna.

Som det nyligen påbörjade 2000:talet 
kommer att bli det århundrade som 
avslutar försynen, måste mänskligheten 
leva i nära kontakt med andevärlden. 
Världens forskare kommer i stor mängd till
Sun Moon University, där de kommer att 
forska i andevärlden, mitt liv och mina 
prestationer. Sun Moon University kommer
att bli ett centrum för forskning om ande-
världen. Dessutom syftar detta universitet 
till att gå längre än att bara utveckla 
mänskliga intellektet och expertis, att 
fullända mänsklig karaktär genom att 
utveckla anden. Det vill säga, det är 
världens första universitet inrättat för att 
utveckla ledare som verkligen är mogna, 
både moraliskt och andligt. 
(375-141, 2002/04/14)

9 Ni måste ha övertygelsen att Sun Moon 
University kommer att vara ett forum för 
debatt och gemensam forskning som 
internationella forskare och världens 
ledare kommer att finna stimulerande. 
Universitetet kommer att inse detta ideal. 
I framtiden kommer världens mest begå-
vade och fulländade ungdomar att dras 
som en magnet till Sun Moon University. 
Detta universitet är inte bara för koreaner. 
Det är en av försynens universitet som 
omfattar hoppet inte bara för alla män-
niskor på jorden, utan även i andevärlden. 
Det är en global vagga för internationell 
utbildning där världens ungdomar kommer
att förstå att Korea är försynens faderland 
och dela visionen att ge sann kärlek för att
aktualisera världsfreden.

De studenter som studerar här utrustas 
med kunskap för att bli världsmedborgare 
och utöver detta, medborgare i Cheon II 
Guk. De kommer då att bli det utvalda 
folket och de bör odla enastående karaktär
för att bli framtidens världsledare. Ni 
professorer och personal bör göra detta 
universitet till ett som odlar en karaktär av 
sann kärlek i eleverna genom expert-
kunskaper och färdigheter samt visdom, 
moral och andlighet. 
(375-143, 2002/04/14)

10 Sun Moon University är en plats för 
studie som var beredd för den rena och 
ädla yngre generationen som skolans 
grundare, som följer Gud och himlens vilja,
längtade efter att se. Sun Moon University 
måste bli världens vagga för ren kärlek 
utbildning. Det måste erbjuda nationen 
och världen disciplin, praktik och moralisk 
utbildning, att ansluta till en ljus framtid. Vi 
måste fostra unga människor att bli 
människor som tjänar deras samhällen 
och delar vad de har med sina grannar 
genom ett hjärta av sann kärlek. Det 
måste bli en skola för harmoni som lär 
idealet att människor av fem färger är alla 
bröder och systrar i den mänskliga famil-
jen genom att initiera internationellt, inter-
rasiellt och inter-religiös utbildning. Min 
förhoppning är att man kan etablera denna
skola som ett professionellt träningscenter 
för olika kunskaper och färdigheter som 
kan forma en sund och vacker värld. Jag 
ber att Sun Moon University kommer att 
upplysa världens ungdomar om sann 
kärlek och praktisk kunskap om fred, och 
därigenom utveckla varje dag i en utbild-
ningsinstitution där eleverna kommer att 



genomföra forskning och tjäna mänsklig-
heten. (375-144, 2002/04/14)

11 I dagens värld litar föräldrarna inte på 
sina barn och barn litar inte på sina 
föräldrar. Hustrur litar inte på sina män, 
och inte heller män litar på sina hustrur. 
Bröder och systrar litar inte på varandra, 
inte heller litar de på sina mor/far-föräldrar.
Vi är fångade i denna väv av ömsesidig 
misstro. Ni måste förstå att detta är djävu-
lens expanderande helvete på jorden. 
Vem ska rädda familjen? Ingen utom 
Sanna Föräldrar. Sanna Föräldrars filosofi 
att etablera och organisera familjer är 
läroboken i den himmelska nationens 
hemliga förråd. Vi måste hitta ett sätt att 
sätta stopp för AIDS i Korea. Vi får inte 
följa Amerika. (273-268, 1995/10/29)

12 Vi måste etablera en skola som 
specialiserat sig på utbildning i ren kärlek. 
Vi kommer att bygga en sådan högskola. 
Det bör vara en skola som undervisar ren 
kärlek mellan man och kvinna. Samtidigt 
som vi lanserar en akademisk utbildning i 
sann kärlek, kommer vi också skapa alla 
studiekurser, och även uppmuntra män att
anmäla sig. Det kommer att bli en skola 
med internationellt renommé. Ministrar, 
forskare och andra framstående personer 
kommer att vilja ha de kvinnliga akade-
mikerna från vår högskola i ren kärlek som
sina svärdöttrar och de manliga studenter 
som deras svärsöner. 
(292-075, 1998/03/28)

13 När folk inte håller absolut sexuell 
renhet, misslyckas de. Misslyckandet med 
att träna absolut sex orsakade fallet och 
fördömde Gud att lida hela mänsklig-
hetens historia. Vad är den stora spik som 

drevs in i Guds hjärta? Det var Adam och 
Evas fortplantningsorgan. Eftersom bådas 
äventyrades bröts världen i bitar. Världen 
skapades, och ändå, på grund av fallet, 
kollapsade allt. Ni har ansvar för att åter-
upprätta världen. Därför måste man vara 
ännu allvarligare om frågan om kön än 
Gud var vid tiden för fallet av Adam och 
Eva. Detta är anledningen till att vi skapar 
en utbildningsavdelning för ren kärlek vid 
Sun Moon University.

14 Det är kl. 11:05 på morgonen den 28 
januari 2004 och vi offrar Cheongshim 
Graduate School of Theology till himlen. 
Himmelske Far, jag ber uppriktigt att från 
och med idag kommer Du att vara ägare 
till denna plats, dess omgivning och hela 
skolan, och göra det möjligt för den att bli 
en fristad för utbildning som är en stolthet 
för alla åldrar. I likhet med Sun Moon 
University, som också ligger i Korea, vill vi 
genom denna forskarskolan i teologi 
utbilda begåvade ungdomar att förstå 
himlen, jorden och mänskligheten och att 
inse att det finns en ägare till himlen. 
Därigenom kan de evigt delta med Dig 
som ägaren, den perfekta Skaparen, Sann
Förälder och Sann lärare, hjälpa till att 
skapa din nya ideala värld som överskrider
religioner och nationer. Vi erbjuder hela 
denna institution till Dig. Vänligen ta emot 
den.

Jag ber också att alla lärare och elever, 
samt var och en av dessa människor här 
kommer att förenas och inte skygga från 
orden "rent hjärta." Precis som vi skulle 
hälsa den ljusa morgonsolen inför himlen, 
låt oss alla enas som ett hjärta och före-
nas i lycka med den horisontella 



påtagliga världen och dess ägare, som 
existerar som ett enhetligt väsen med 
kropp och sinne i linje med himlens 
ursprungliga vertikala centrum. 
(433-266, 2004/01/28)

15 Cheongshim Graduate School of 
Theology är en interreligiös forskarskola. 
Vi kommer att ha framstående forskare 
som introducerar sina egna doktriner och 
sedan låta dem jämföra sina läror med 
dem i Enighetskyrkan. När deras kritik är 
desamma som de för de Enighetskyrkan 
lärda, kan vi undervisa från en enhetlig, 
interreligiöst perspektiv. Det är en uppgift 
som himmel och jord har avsett oss att 
utföra. (547-235, 2006/12/03)

16 Det teologiska seminariet (UTS) i 
Förenta staterna är en interreligiös 
forskarskola. Detta seminarie kan omfatta 
alla religiösa människor - buddister, 
konfucianister, muslimer och kristna. De 
som tar examen från denna skola är kvali-
ficerade att arbeta var som helst som 
interreligiösa pastorer och ledare. Det är 
den typen av teologiskt seminarium. I 
Cheongpyeong etablerade vi Cheongshim 
Graduate School of Theology. Den står i 
Abels position och UTS i Kains position; 
Därför, måste de arbeta i enighet. 
(563-248, 2007/05/21)

USA och andra nationer

Den 30 april 1974 förvärvade Sanna 
Föräldrar universitetsområdet till en 
katolsk högskola i Barrytown, New York, 
bestående av byggnader och 256 tunnland
mark vid Hudsonfloden. Den 20 oktober 
1975 öppnades ett teologiskt seminarium i

USA. 
Den 21 november 1986 fick seminariet av 
staten New York godkännande för ett 
program för magisterexamen i religions-
undervisning. En inter-fakultet bestående 
av katolska, ortodoxa, protestantiska och 
judiska samt Unificationist professorer har 
undervisat vid seminariet.

Den 15 april 1992 övertog därefter Sanna 
Föräldrar driften av University of Bridge-
port. Universitetet, som ursprungligen 
bildades 1927 på Long Island i Connec-
ticut, har en lång historia.

I januari 1996, proklamerade Sanna 
Föräldrar inrättandet av World University 
federationen i Montevideo, Uruguay, med 
tron att universiteten måste leda vägen att 
förverkliga gemensamma värderingar för 
mänskligheten, som går utöver nationer, 
ideologier och religioner. I tillkänna-
givandet föreslog Sanna Föräldrar grun-
dandet av en FN-universitetet för att 
utbilda duktiga internationella individer och
etablera ett världsomspännande nätverk 
av internationella ledare genom FN. De 
förklarade också att vi går in den tid då 
folk kan lära sig genom utbildnings-videor i
sina egna hem var som helst i världen, 
snarare än att resa till skolan för att 
studera.

17 Jag etablerade inte det teologiska 
seminariet i Barrytown därför att Enig-
hetskyrkan behöver teologi, utan för att 
ansluta till de etablerade religionerna. 
Därför bjöd vi in en judisk professor, en 
romersk-katolsk professor, en baptist 
professor, och så vidare, till platsen som 
lärare, och vi gav dem särskild behandling.
Att göra så verkade nog konstigt. Jag ville 



inte lära dem Enighetskyrkans Principerna
eller påverka deras undervisning; Jag tillät 
dem att undervisa så som de ville. 
(093-162, 1977/05/22)

18 Unification Theological Seminary i 
Amerika håller på att bli känt. För när-
varande observeras det noggrant som en 
fråga inom amerikanska teologiska cirklar. 
Dess anläggningar och akademiska kom-
petens är på en nivå som motsvarar vilken
annan forskarskola som helst. Trots detta 
böjer sig regeringen för påtryckningar  och
slår till bromsarna. Och ändå, eftersom 
amerikanska teologer deltar, har rege-
ringen inget annat val än att ge oss sitt 
godkännande. (147-010, 1986/08/20)

19 Seminariet i Barrytown fick sitt stats-
tillstånd som en forskarskola inom teologi 
den 21 november 1986. Det kallas 
Unification Theological Seminary. Vi 
kämpade i 11 år för att få tillståndet. Vi var
inblandade i en administrativ process mot 
staten Department of Education New York.
Byggnaderna, lärare och studenter var i 
överensstämmelse med statliga normer, 
och vi frågade varför vi inte hade fått 
ackreditering. I Amerika finns det inga 
juridiska skäl att neka det. Vi lämnade in 
en stämningsansökan och vann den första
rättegången. Den motsatta sidan över-
klagade beslutet, men de förlorade även 
den andra rättegången. Det verkar som 
om staten Department of Education New 
York försökte inleda ett tredje försök, men 
beslutade att om vi vann ännu en seger, 
skulle det genera staten, så de gav med 
sig. Domstolen slog fast att New York 
State Department of Education och Unifi-
cation Theological Seminary bör rådgöra 

med varandra och komma fram till en 
positiv uppgörelse. Vi fick slutligen stad-
gan för seminariet fyra år senare. 
(149-262, 1986/11/23)

20 Jag etablerade det teologiska semi-
nariet för att rädda Amerika. Det var inte 
grundat för att tjäna pengar. Vanliga 
teologiska seminarier kan inte rädda 
Amerika. I framtiden kommer våra stu-
denter från seminariet att utöva inflytande 
på detta land och på universitets-utbild-
ning. Dagens läroanstalter kan inte ändra 
USA:s riktning. Ingen, utom vi, kan erbjuda
ny utbildning. Kristendomen omfattar inte 
Guds vilja ensam. Eftersom vi gör det, 
måste vi be ansvariga att förnya innehållet
i teologisk utbildning. Jag har skyndat på 
att upprätta detta teologiska seminarium i 
syfte att utbilda Amerika. Genom att åter-
skapa Kristendomen, kan vi förverkliga ett 
nytt Amerika och en ny fri värld. 
(216-045, 1991/09/03)

21 Jag tog ansvar för University of Bridge-
port. Jag är den enda utlänningen i Ame-
rika som steg fram för att bevara och 
skydda ett universitet. Jag är den första. 
Jag sätter detta rekord, men ni vet inte hur
mycket motstånd jag upplevt från alla håll. 
Olika rykten frodades. Universitetsstäder 
började säga att pastor Moon tog över 
amerikansk utbildning och skulle förstöra 
USA:s framtid. New York Times, Washing-
ton Post och andra stora tidningar förta-
lade mig, anklagade mig för att begå alla 
typer av fel. Sanningen är, att efter jag 
kom till Amerika, har jag inte varit inblan-
dad i ett enda tillfälle av fel. Både dag och 
natt, stod jag upprätt. Jag har alltid levt 



som en man med full integritet. 
(282-122, 1997/11/03)

22 Jag lyder himmelska lagar och absolut 
järnhårda regler i samband med mitt liv. 
Eftersom jag försöker ansluta er till pipe-
linen för himlens välsignelser, bör ni veta 
att det finns är välsignelser på den plats 
där jag har lidit. University of Bridgeport 
ligger i delstaten Connecticut. Detta är 
samma stat där jag satt i fängelse, så det 
är en plats där jag har lidit. Nu tar det emot
välsignelser. Om jag inte hade upprätthållit
University of Bridgeport, skulle staten ha 
vanärats. Men eftersom jag räddade en 
skola som kämpade för sin överlevnad, 
har nu Bridgeport blivit en stolt stad i 
fokus. Bridgeport uppmärksammades av 
de omgivande staterna. Även nu, ber jag 
att det skall gå bra för Amerika. Jag har 
aldrig bett för dess undergång, trots det är 
en plats där jag gick igenom svårigheter. 
Även om jag nu lämnar Amerika, kommer 
landet inte att gå under. 
(383-222, 2002/06/28)

23 Akademiska studier måste överskrida 
nationsgränser och även historiska bak-
grunder. Ur ett sådant perspektiv måste 
världens lärda förenas och sträva efter att 
övervinna den kulturella splittringen som 
plågar utbildning. Vi talar inte om ett utbild-
ningssystem som bara passar för USA, 
England eller någon annan viss nation. 
Överskridande den nationella nivån måste 
vi skapa ett globalt utbildnings-system 
som kan bygga en enad värld av fred. 
Utan att sätta ett mål och etablera lämp-
liga anläggningar för detta ändamål, kan vi
inte tillhandahålla utbildning på världsnivå.
Det är därför jag planerar att bygga ett 

universitet lämpligt för ett sådant projekt. 
Därför planerar jag att etablera en styrelse
för en World University federationen – 
federation för världs-universitet. 
(071-176, 1974/04/30)

24 I framtiden kommer inte bara någon 
vem som helst kunna vara en ledare i 
Enighetskyrkan. Om ni vill få en sådan 
position av ansvar, kommer ni att få gå 
igenom en undersöknings-process, precis 
som allmänt praktiseras i hela världen. 
Därefter, om ni är nationsledaren i Korea, 
skulle ni vara kvalificerad för en ledande 
position på motsvarande nivå i USA. När 
ni uppnått den positionen, när ni tillfrågas, 
"vilken typ av ansvar har ni?" skulle ni 
svara, "jag har ansvaret för ett län 
(county)," och det skulle klargöra er nivå 
var ni än är. Precis som en grundskole-
lärare beviljas samma status oavsett var 
han eller hon går, behöver vi institutiona-
lisera på liknande sätt. När jag därför kom 
till Amerika, skyndade jag att systema-
tisera vår utbildning. Ett sådant förfarande 
kräver inte ett stort antal människor, men 
det måste göras på grundval av en peda-
gogisk grund. I Barrytown, hade vi bråttom
att göra det. Ett sådant system håller nu 
på att förverkligas när vi går in i fasen av 
fullskalig utbildning. (075-091, 1975/02/01)

25 Vi måste sammanställa ett nytt upp-
slagsverk, mobilisera världsberömda 
forskare och experter från alla områden. 
Det kommer att sammanställas enligt 
värdenormer inom varje fält. För att 
revolutionera alla områden, måste vi först 
sammanställa det ursprungliga uppslags-
verket. Vi måste publicera en dagstidning, 
diskutera viktiga frågor som rör alla 



områden i livet, och utbilda unga män-
niskor i världen. För detta ändamål måste 
vi skapa en integrerad utbildnings-
institution och det är därför vi behöver en 
federation. Universiteten i en nation 
ensam kan inte åstadkomma detta. Vi 
måste knyta ihop universitet och göra 
förberedelser för att föreslå en riktning 
som kan påverka hela världen. 
(110-196, 1980/11/17)

26 1 januari 1996 proklamerade jag 
etableringen av World University 
Federation på Victoria Hotel i Uruguay. 
Universiteten i världen måste erkänna 
gemensamma värderingar under ledning 
av World University federationen. 
Nationella intressen och akademisk frihet 
är inte de frågor som är av störst intresse. 
I en värld av akademiker bör alla kapabla 
studenter vid någon högskola kunna 
bedriva verksamhet och demonstrera sin 
förmåga fritt utan några begränsningar av 
sin kulturella bakgrund och därmed över-
skrida ras, traditioner och nationaliteter. 
Det är därför jag nu öppnar vägen där ni 
kan gå till alla universitet för att undervisa 
och vara inflytelserika.
(276-289, 1996/03/03)

27 I Nordamerika, Sydamerika, Asien, 
Europa och Afrika kan alla ansluta via 
arbetet i World University federationen i 
Nord- och Sydamerika. Med detta på 
plats, kan vi bestämma den globala 
mästaren inom varje område av expertis 
en gång om året. På detta sätt kommer 
universitet bli en grund för att föra sam-
hället framåt. Det är utbildning som kan 
sätta standarden för andlighet, etik och 
moral. 

28 I framtiden planerar jag att hålla många
internationella seminarier, bjuda in kom-
munistiska och demokratiska teoretiker 
och experter i Unification Thought. För att 
nå detta mål behöver vi stöd av ameri-
kanska regeringen och FN. Detta kommer 
att göra det möjligt för den amerikanska 
regeringen att förstå sin riktning i denna 
förvirrade era. Det vill säga om Amerika 
och FN strävar efter riktningen av World 
University Federation, ser jag en globa-
liserings-tidsålder som kan styras av 
sfären av filosofi. (352-124, 29/08/2001)

29 Min plan är att bilda ett förbund av 
världsuniversitet samt att upprätta ett FN-
universitet. Vi behöver stöd från presi-
denterna i Ivy League-universitet. Vi är för 
närvarande engagerade i dessa universi-
tets-projekt. Vi behöver hitta ett sätt att 
samla 50% av studenterna och Ivy League
universiteten måste rekrytera de andra 50 
procenten. Även om jag i Amerika måste 
börja utbilda internationella människor 
med talang, skulle jag också vilja ge sådan
utbildning i Korea. Detta projekt kräver att 
vi utarbetar en enorm plan. 
(263-293, 1994/10/27)

30 Det finns en internationell vision i FN:s 
hjärta, men det finns inget påtagligt 
nätverk för att omsätta den i praktiken. 
Företrädarna i Förenta nationerna tjänst-
gör endast för fördel åt sina egna nationer.
Ett nätverk som gagnar hela världen finns 
ännu inte. För att organisera en sådant 
nätverk, tänker jag knyta University of 
Bridgeport tillsammans med Ivy League 
universiteten. På detta sätt, planerar jag 
att fostra internationella människor med 
talang att genomföra ett globalt nätverk 



genom FN. (252-285, 01/01/1994)

31 I framtiden kommer det inte att behö-
vas skolor. Vi går in i tidsåldern för elektro-
nisk utbildning genom video (internet 
now...). Jag börjar ett sådant projekt. 
Eftersom jag känner många världs-
forskare, gör vi förberedelser för att bjuda 
in experter inom varje område för att spela
in deras föreläsningar. Vi gör det i våra tv-
studior i Washington. Vårt samhälle har 
kommunicerat genom skrift, men det 
kommer nu att omvandlas in i ett som 
kommunicerar genom bilder.
(209-316, 1990/11/30)

32 Det finns inte längre något behov av att
bygga bostäder nära varandra. Fram till nu
var vi tvungna att leva trångt tillsammans 
på grund av bekvämlighet, transportmedel,
utbildning och andra sådana frågor. Men i 
framtiden kan man, genom att ha en tv 
eller radio (nu internet...), leva i bergen 
och dalarna var de än önskar. I framtiden 
kommer vi inte ha skolbyggnader. Utbild-
ning kommer att helt ske genom inspel-
ningar. Vi lever redan i den tiden. Vi kan 
bygga ett internationellt system genom 
vilket grundskolans klasser kan läras ut 
genom video. Det skulle inte vara nödvän-
digt att gå i skolan mer än sex år; Smarta 
barn kan till och med ta examen inom två 
år. En person skulle kunna studera hela 
vägen till universitetsnivå genom inspel-
ningar. Betyg kan enkelt genomföras uni-
versellt på grundval av nationellt godkänt 
prov. (268-231, 1995/04/02)

Avsnitt 3 Stiftelsen Wonmo Pyeongae  
                och Sunhak fredspris

Wonmo Pyeongae och Aewon

Den 25 mars 1994 grundade Sanna 
föräldrar Aewon frivillig-organisation, som 
organiserar frivilligt service-arbete. Aewon 
bestod av 18 grupper som utför internatio-
nellt bistånd, Nord-syd förenings-verk-
samhet, distribuerar mat till de fattiga 
genom "Aewon-huset" och gör annat. Den 
16 augusti 2011 rekommenderade Sanna 
föräldrar inrättandet av stiftelsen Wonmo 
Pyeongae, och den 20 februari 2013, i 
Cheon Jeong Gung palatset, stiftelsen 
grundades tillsammans med Sanna mor. 
Stiftelsen Wonmo Pyeongae utvecklar 
företag för utdelning och service som 
stärker Sanna föräldrars vision om fred, 
och det stöder och omvårdar människor 
med stora förmågor. Stiftelsen lanserades 
med ambitionen att nationellt och inter-
nationellt erbjuda stipendier, till personer 
med förmåga som drömmer om fred. 
Stiftelsen Wonmo Pyeongae stöder utbild-
ning som hjälper dem att utvecklas till 
internationella ledare. 

1 I ordet Wonmo betyder won "rund" och 
mo betyder "moder". Wonmo borde bli 
källan av fred och sann kärlek. Denna 
stiftelse grundades som en pelare av sann
kärlek riktad mot evigt fredligt styre i 
himmel och jord, världen som startar från 
Sanna föräldrar. (2011/08/17)

2 Ordet Wonmo, i namnet Wonmo 
Pyeongae, består av kinessika tecknen 
Won, vilket betyder "rund" och det kine-
siska tecknet mo, som betyder "mor". Alla 
människor måste bli runda, utan vinklar. Ni



borde vara som en mamma som skapar 
en harmonisk familj genom att helt omfam-
na alla familjemedlemmar med deras olika
personligheter. Wonmo betyder "mödrar-
nas moder. " Om något blir intrasslat, 
förstorar det, minskar, rullar här och där, 
blir sfäriskt och återgår till sin ursprungliga 
position. Först då kan det likna den Him-
melske föräldern. 

I ordet Pyeongae, betyder pyeong "jämn" 
eller "nivå" och ae betyder "kärlek". 
Pyeongae handlar om att bry sig om 
människor som inte bryr sig om sig själva, 
vilka är på botten av samhället. Det 
handlar om att älska dem horisontellt, föra 
dem till en kosmisk värld som är fylld av 
sann kärlek, där det inte finns något högt 
eller lågt. När vi sår frön av sann kärlek, 
kommer träd av fred att gro och växa. 
Visionen i organisationen Wonmo Pyeong-
ae är att uppnå en Guds-centrerad värld 
av fred genom träning, så snabbt som 
möjligt. Genom att leda vägen med män-
niskor med verklig förmåga, bidrar det till 
att skapa en världsomspännande hjärtats 
kultur baserad på delning och service, 
genom en mängd olika sociala program. 
(Sanna mor, 2014-02-02)

3 Sanne far gav sin välsignelse och sa: 
"Wonmo Pyeongae är den högsta gåvan 
jag testamenterar till Mor i min livstid. 
"Detta gör det möjligt för oss att bättre 
uppskatta dess värde som evig himmelsk 
förälder och dela sann kärlek genom 
denna grund, låt oss avancera och för-
verkliga en fredens värld. Jag hoppas att 
ni kommer att bli segrande människor, 
gravera in Sanne fars önskan djupt i era 
hjärtan och delta med idealet och visionen 

om en fredlig värld med rötter i stiftelsen 
Wonmo Pyeongae. 
(Sanna mor, 2014-02-02)

4 Ni borde bli historiens ägare som går ut 
med föräldrarnas hjärta, som i stor ut-
sträckning främjar stiftelsen Wonmo 
Pyeongae, som grundades av Sanna 
föräldrar för att gynna hela mänskligheten.
Min ensamma styrka är inte tillräckligt. 
Genom att gå ihop och investera oss, 
kommer vi att inspirera framtida ledare 
som behövs av detta samhälle, denna 
nation och alla världens nationer. 
(Sanna mor, 2014/02/09)

5 Hittills har jag skapat mer än 30 orga-
nisationer som har förmåga att påverka 
nationen. Ni måste skapa lokala avdel-
ningar för var och en av dessa organi-
sationer i alla länder. Efter att ha satt 
dessa i ordning, överför jag dem. Jag har 
upprättat bidrag för att ge var och en av 
dessa organisationer stöd att komplettera 
intäkter från månatliga medlemsavgifter. 
Hittills har jag bara investerat ekonomiskt i
dessa grupper, men i framtiden behöver vi
ett system där konferensdeltagare också 
bidrar. Vi ska skapa ett kombinerat kapital,
vars ränta kommer att finansiera en årlig 
konferens. Vi kommer också att ge stipen-
dier så att ungdomar får en hög utbild-
ningsnivå. Detta kommer att återuppliva 
världen, med resultatet att framgångsrika  
människor i världen kommer att forma 
välsignade familjer. (285-280, 1997/06/15)

6 Familjen har evigt värde. Men medan 
kärlek inspirerar mod och hopp, blir den 
ofta besegrad och förändrar inte auto-
matiskt de yttre omständigheterna. Vårt 
beklagliga samhälle uppmuntrar till mate-



rialism, förlusten av dess mänsklighet, 
moraliskt sönderfall och brist på en klar 
känsla för värde. Det kommer endast att 
läkas genom övning i sann kärlek som 
sätter andra först. Sann kärlek ger, glöm-
mer och ger igen. Sann kärlek med ytter-
sta uppriktighet sätter bara på ett par 
strumpor på fötterna till en granne som 
lider i kylan. Sann kärlek är när man helt 
offrar sig själv för en total främlings skull. 
Den sanna kärlekens sinne visar bekym-
mer och respekt för andra, och tror att 
människans värde ligger i hens karaktär 
snarare än i någon materiell standard. 

Vi försummar våra grannar som kan 
drabbas av negativa familjemiljöer, 
materiell fattigdom eller på grund av 
fysiska funktionshinder. Aewon är en 
frivillig serviceorganisation som ger stöd 
och utbildningsprogram för de fattiga 
genom att utöva sann kärlek. Frivillig 
service gynnar inte bara direkt en individs 
liv; den blir ett ledande ljus som inspirerar 
andra som kan påverka nationens karak-
tär. Vi inser att dagens globala bykultur 
där vi bor tillsammans med våra grannar 
kräver brådskande mänsklighetens 
värdighet, tro på kärlek och kollektiv 
socialt medvetande; dessutom att tids-
åldern har kommit för återhämtningen av 
den ursprungliga mänskliga naturen som 
utövar absoluta värden, som överskrider 
nation, religion och ideologi - med andra 
ord oförändrad sann kärlek. 
(Sanna mor,1994/03/25)

7 Ni är ägarna av tidsåldern efter Himlens 
ankomst. Därför bör ni följa och göra allt 
arbete jag har överlämnat till er. Om ni gör
det, kommer era ättlingar att respektera 

och tacka er. Medan era ättlingar visar sin 
respekt, om ni är tacksam inför himlen, 
kommer Gud att omfamna himlen och 
jorden och säga: "Min värld har blivit fär-
dig." Er säkra ankomst och eviga liv börjar 
därifrån. Ni måste ha omsorg om utbild-
ning av barn och leda dem bra. Av denna 
anledning gav jag en stor gåva och ska-
pade stiftelsen Wonmo Pyeongae. 
(2011/10/01)

8 Eftersom ni är under återupprättelse, 
använd inte pengar för era barns skull. Ni 
måste använda dem för världens skull och
för världens barns skull. Då kommmer 
domänen av världens förmögenhet att 
öppnas. Om ni ska använda den för era 
söner och döttrars skull, bryter ni ner värl-
dens förmögenhet. Sanna föräldrar har 
förberett ett stipendium för söner och 
döttrar till välsignade familjers skull. Vi 
ställer upp detta för att stödja utbildning av
den andra generation välsignade familjer. 
(164-113, 1987/05/05)

9 Anledningen till att vi är verksamma i 
Las Vegas är att vi kan använda hälften av
vinsten från dessa företag för stipendier. 
Det finns många söner och döttrar i Kain-
världen i svåra omständigheter. Eftersom 
de inte kan gå i skola, hamnar de efter. 
Därför har jag, efter att ha förenat natio-
nerna skapat en organisation för att upp-
muntra till utbildning. Det första arbetet 
som Abel-FN måste göra är att fastställa 
detta stipendiums fundament. Vartifrån 
kommer bidragen till detta fundament? När
världen kommer in i Abels sfär, kommer vi 
att ha alla resurser vi behöver. 
(593-138, 2008/06/14)



10 Jag kommer att utveckla Wonmo 
Pyeongae ännu mer. Jag investerade alla 
Sanne fars Seonghwa pengar som frö-
pengar för det. Jag ska jämnt fördela för-
delarna för alla människor och få dem att 
förstå den ursprungliga viljan hos himlen 
och Sanna föräldrarna av himlen, jorden 
och mänskligheten. Det har sagts att det 
inte finns någon fullkomlighet i okunnighet.
Först måste vi lära människor, inte bara 
genom ord, utan genom våra handlingar. 
På grund av detta inrättade vi organisa-
tionen Aewon voluntärer, och genom att 
utöva service och dela, ger vi hjälp till 
grannar och barn som har blivit försum-
made. Ändå kommer jag inte att vara nöjd 
med att göra detta ensam. Vi kommer att 
fördjupa och sprida kärlek till allt fler 
människor. (Sanna mor, 2013/02/20)

11 Stiftelsen Wonmo Pyeongae stöder 
flerkulturella familjer. Sanna föräldrar är 
upphovsmän av multikulturella familjer för 
fred. Från 1970-talet började vi interna-
tionella välsignelse-ceremonier, och nu 
finns det många internationella välsignade 
par. Familjer med föräldrar från fiende-
länder som Korea och Japan, eller Tysk-
land och Frankrike, fullgör uppgiften att 
bygga broar, uppnå en uppriktig försoning.
Vi har också välsignat människor över 
kulturens barriärer, mellan öst och väst 
och mellan raser, som skapar en grund för
världsfred som blommar i alla kulturer. 
(Sanna mor, 2014-02-02)

12 Allt arbete beror på människor. Ena-
stående människor är pelarna på vilka 
världsfred kommer att konstrueras. 
Genom sitt inflytande kommer utmärkta 
familjer, organisationer och till och med 

länder att utvecklas. Det är nödvändigt att 
ha en tydlig och lämplig standard för vad 
en person med utmärkt förmåga är. I 
Principerna, är det den som fullbordar de 
tre stora välsignelserna. De tre stora 
välsignelserna är Himlens välsignelser 
som lär oss att vara fruktbara, föröka oss 
och ha herravälde över skapelsen. Vi kan 
se en person som har fullgjort dessa tre 
stora välsignelser som värdiga. Vi kan 
kalla den personen ett vördnadsfullt barn i 
familjen, en patriot i nationen, ett helgon i 
världen och ett heligt barn i kosmos. 

Sanna föräldrar har ansträngt sig under 
sin livstid att utbilda människor för att 
slutföra Himlens välsignelser. I sin strävan 
att finna Principerna vet ni inte hur mycket 
Far grät, kände Himlens bedrövliga hjärta 
när han läste och läste tills hans Bibel var 
fläckad. Det fanns tider när han tillbring-
ade hela dagen med detta. Det fanns tider 
när han genomdränktes av svett, talade 
passionerat i mer än tio timmar. Ni kan 
kollapsa om ni pratar med någon samtidigt
som ni investerar all er energi i en eller två
timmar. Ni bör sträva efter att följa 
livsvägen som Sanna föräldrar, sanna 
lärare och sanna ägare som Sanna 
föräldrar har visat. Wonmo Pyeongae 
måste aktivt fostra människor med 
förmåga att fortsätta Sanna föräldrars 
verk. (Sanna mor, 2014-02-02)

13 Ha inte som ert mål att bara gå i 
skolan, studera, gå till ett bra universitet 
och få ett jobb där ni kommer att tjäna 
mycket pengar. Det viktigaste målet är att 
bli en person som uppfyller de tre stora 
välsignelserna som Gud givit. Bli en per-
son som älskar himlen, älskar människor 



och älskar ert land. Om ni utveckla ert 
intellekt, er skicklighet och förmåga med 
det målet, kommer ni att förverkliga en bra
vision. Wonmo Pyeongae kommer att ge 
aktivt stöd så att ni kan bli människor som 
uppnår excellens i enlighet med era dröm-
mar och vår Himmelske Förälders dröm-
mar. (Sanna mor, 2014-02-02)

Sunhak fredspris

Den 20 februari 2013 upprättade Sanna 
föräldrar Sunhak fredspris. Sunhak freds-
pris, som upprättades för att hedra de som
genomför Sanna föräldrars fredsunder-
visning  kommer att tilldelas personer som 
ägnar sig åt och utför ädla offer för världs-
fredens skull. Den 11 augusti 2014 på 
Seoul Press Center, meddelade organi-
sationskommittén för Sunhak fredspris 
behörighetskraven för priset och det 
transparenta och den opartiska process 
genom vilken pristagarna skulle väljas.

14 Inför Himlen gav jag ett löfte om att 
uppnå någonting år 2020. Jag kommer att 
arbeta på många sätt för att skapa rätt 
miljö så att mitt löfte säkert kommer att 
förverkligas. Vi skyndade oss först med 
ansträngningar för att uppnå en fjärran 
dröm när världens befolkning var tre 
miljarder. Nu är den över sju miljarder. Jag
vill så snart som möjligt göra vår glada 
önskan känd för dessa sju miljarder 
människor. Följaktligen, kommer vi att 
genom Wonmo Pyeongae, ge vårt stöd så 
många människor av förmåga, av alla 
sociala positionar, som arbetar för fredens 
skull, kommer att ta större roller. Om vi 
utövar sann kärlek genom ett delande liv, 
samtidigt som vi arbetar hårt, kommer en 

ljus och lycklig värld att uppstå i framtiden.
Vi vill att våra efterkommande ska leva 
och njuta av livet i en värld utan gott-
görelse och bitter smärta. 
(Sanna mor, 2014/02/09)

15 Deltagarna i ICUS är utmärkta perso-
ner från USA och andra länder, inklusive 
många nobelpristagare. Efter att dessa 
människor mött mig en gång, vill de av 
någon anledning träffa mig igen. Om de 
inte kommer till konferensen lider deras 
hälsa. När de kommer, finns det en bra 
atmosfär och jag kan se att de är lyckliga. 
Jag har erbjudit honoraria i många år, 
guidat konferenser och upprätthållit deras 
prestige och rykte. Efter att ha sagt att jag 
skulle göra ett pris likt Nobelpriset, gav jag
utmärkelser med summan $ 200.000 vid 
tre tillfällen. (303-075, 1999/08)

16 Det finns många människor i världen 
som respekterar mig, och jag försöker 
använda mitt inflytande för att uppmuntra 
dem att tjäna Amerika. Följaktligen skapa-
de jag United to Serve America organi-
sation, vars initialer är USA. Genom denna
organisation höll vi möten i 250 ameri-
kanska städer. Jag gav också utmärkelser 
till kristna som anonymt utfört värdefulla 
gärningar. Vi kallade dessa utmärkelser 
Diamantpriset. På den grunden byggde vi 
en internationell koalition. På så sätt åter-
upplivar vi nationen. Det kristna kulturarvet
måste skapa en rörelse för att skydda 
unga och familjer som är på väg mot för-
störelse. Detta är ett bra mål. Därför ger 
jag ett pris till centrala personer i denna 
kristna organisation som gick ut och tyst 
offrade allt som de hade. 
(234-157, 1992/08/10)



17 Vi måste testamentera till tusentals 
generationer av ättlingar visionen och 
tanken om fred. För att underlätta detta 
och för att stärka Sanna föräldrars vision 
och tankar om fred, kommer vi att inrätta 
ett fredspris. Genom Wonmo Pyeongae, 
förbereder jag Sunhak fredspris, vilket 
kommer att tilldelas en grupp eller individ 
som offrar sig för världsfredens och den 
sanna kärlekens skull. Genom detta pris 
kommer vi att stödja och uppmuntra män-
niskor som ägnar sig åt dennes sanna, 
idealiska värld av fred. Vi kommer att ar-
beta så att det här priset kommer att ha 
det högsta värdet av alla pris i mänsklig-
hetens historia. (Sanna mor, 2014-02-02)

18 Sunhaks fredspris, som erbjuds globalt 
av Wonmo Pyeongae, kommer att över-
träffa Nobels fredspris. Mottagare av detta 
pris kommer att stå i en historisk position 
där folket i världen kommer att respektera 
dem för deras stora bidrag till Himlens vilja
och fred för alla människor. Jag hoppas ni 
kommer att ha ett stort intresse för Won-
mo Pyeongaes ambitioner att skapa en 
ädel väg i historien. Ansträng er att bli 
partner och deltagare i att hjälpa de 
företag som befrämjar detta fundament. 
(Sanna mor, 2014/02/09)



Kapitel 4 

Kulturella och konstnärliga organisationer

Avsnitt 1 Koreas små änglar

De Små änglarna 

Sanna föräldrar grundade de Små 
änglarna – The Little Angels, i Korea den 5
maj 1962. Som ett ungas scenartister för 
traditionella koreanska danser tog de Små
änglarna ledningen i strävan att dela Kore-
as vackra konstnärliga kultur och den 
fredsälskande andan hos sitt folk med 
världen. De utförde en 60-nationers turné 
som börjar med en speciell prestation för 
den tidigare amerikanska president Eisen-
hower i Gettysburg, Pennsylvania i sep-
tember 1965. För att etablera sin roll som 
fredsbudbärare, har de uppträtt interna-
tionellt och i Korea vid cirka 6000 tillfällen, 
gjort mer än 500 TV-skådespel och träffat 
40 statschefer. Deras många speciella 
shower och turnéer inkluderade förestäl-
lningar i Moskva den 7-17 april 1990 och i 
Pyongyang den 4-7 maj 1998. De genom-
förde en internationell turné av föreställ-
ningar för att uttrycka tacksamhet till de 22

länder som deltog i Koreakriget. Denna 
turné, som sträckte sig från juni 2010 till 
november 2011, genomfördes i samarbete
med veteraner från FN:s fredsbevarande 
styrkor och Koreas krigsminnes-
federation.

1 Jag tog emot mycket motstånd medan 
jag skapade barnens dansgrupp. Medan 
andra människor åt kokt ris, åt vi grovt 
kornris, sparade ören för att dela våra 
pengar med de fattiga. Men även medan 
jag hörde all kritik, eftersom jag älskade 
Republiken Korea, och hade lusten att 
introducera vårt land till Amerika grundade
jag barnens dansgrupp. 
(037-240, 1970/12/27)

2 Jag har blivit en gåtfull person i Korea. 
Många människor spenderar mycket 
pengar i en kamp att påverka världens 
folk. Hur som helst, jag påverkar emellertid



tusentals utan en kamp. På en enda dag, 
utan ett enda öre, utför jag arbete som inte
ens miljonärer kan göra. Om jag vill göra 
något, gör jag det. Jag gör bra arbete. 
Ingen visste ens om det arbete som kräv-
des för att förbereda dansgruppen. För att 
förmå dem att nå sin nuvarande nivå, sa 
jag till dem: "Träna i tre år. Träna dag och 
natt." Efter bara ett och ett halvt år sa jag 
till dem, " Bra. Om ni utför så här bra kom-
mer ni att röra världens hjärta. " Och jag 
var övertygad. Deras landsmän i Korea 
var fortfarande inte medvetna om dem. En
religiös organisation och en scenkonst-
grupp är två olika saker. Varför skapar 
Enighetskyrkan, vilken är mycket bra på 
att lösa sociala problem, också en scen-
konstgrupp? Det är därför att de har olika 
syften. (015-143, 1965/10/03)

3 Avancerade länder, som kommer att 
bygga kulturella områden under andra 
hälften av 1900-talet, har trätt in i en sfär 
där de borde kunna överväga de problem 
som beskrivs i Unification Thought. Därför,
för att välkomna den dag då Koreas kultur 
står stolt inför hela mänskligheten, grun-
dades dansgruppen Sunhwa, senare bytt 
till namnet Little Angels – Små änglarna. 
Det krävdes en väsentlig summa pengar 
för att skapa de Små änglarna. Inte en 
enda person förstod eller stödde denna 
ansträngning, men till slut förstod jag vad 
som var rätt. Oavsett hur mycket vi var 
tvungna att kämpa för att lyckas med detta
visste jag att vi absolut kunde gå framåt 
och om Gud hade grunden att hjälpa, så 
skulle det inte misslyckas. Även under-
hållare och grupper som har tränat i årtion-
den att uppträda vissnar ofta och förstörs 
genom kritik när de kommer in i Amerikas 

underhållningsvärld. Ändå skapade vi våra
små änglars dansgrupp, och med bara tre 
års förberedelse åkte vi till Amerika och 
trodde på Guds kraft. Från och med vårt 
första uppträdande fick vi stor applåder. 
Detta var verkligen ett historiskt mirakel. 
(022-094, 1969/01/26)

4 Innan barnen uppträdde samlade vi dem
och bad tillsammans under tårar "vår him-
melske Fader, se inte på dessa barn som 
ska utföra bara som barn. Dessa är Dina 
emissarier som hedrar Din vilja som 
himmelska människor, så tillåt dem att 
vinna över den amerikanska kulturen. " 
Eftersom vi längtade efter himlen som 
detta tog barnen detta högtidliga uppdrag 
och utförde för Guds vilja. Barnen berät-
tade för oss, att konstigt, när de bad så 
här och gick upp på scenen, dansade de 
bra och gjorde inga misstag. Det finns 
scenkonst-grupper i världen som är större 
än vår, men det finns ingen med högre 
kvalitet. (022-094, 1969/01/26)

5 Vad som skiljer de Små änglarna är att 
de ber innan de går på scen för att dansa 
och sjunga. Av denna anledning, även om 
de dansar är deras tankar olika. Eftersom 
detta händer bakom kulisserna, och efter-
som deras prestanda reflekterar det, är 
publiken trollbunden utan att ens förstå 
varför. Förvånad över barnens dans-
färdigheter, applåderar naturligtvis publi-
ken, djupt rörd. Det finns inget att kritisera.
De interna förberedelserna bakom kulis-
serna återspeglas i de osynliga strålarna 
av energi som utstrålar under föreställ-
ningar och fångar människors hjärtan. 
Ändå är denna kvalitet inte något de 
förvärvade i ett ögonblick. Det krävde 



många år av deras uppriktiga hängivenhet 
bakom kulisserna. Vanliga människor har 
inte denna attraktiva kvaliteten. Bara de 
som har den nivån av hängivenhet kan bli 
sådana. (100-104, 1978/10/08)

6 Detta år 1969 mottar de Små änglarna i 
Korea ett lämpligt välkomnande i Japan. 
Först, föreslog ledaren för vår japanska 
kyrka att vi höll Små änglarnas uppträ-
danden på ett minimum i Japan. Han 
fruktade att det japanska folket inte skulle 
vara intresserade av att ha en koreansk 
barndansgrup på besök. Han planerade 
fortfarande att hålla framträdandena 
eftersom jag hade begärt det, men han 
försökte minska antalet uppträdanden till 
så få som möjligt. Han planerade att fort-
sätta med föreställningar på några ställen, 
och sedan berätta om de svårigheter han 
stod inför och få min tillåtelse att avbryta 
resten av de schemalagda uppträdan-
dena. Jag förstod vilka tankar som var i 
hans sinne och hjärta, och sa jag till 
honom: "Även i en brottningsmatch vet ni 
aldrig om ni kommer att vinna eller förlora 
om ni inte går in i ringen och slåss." 
(022-058, 1969-01-19)

7 När Mindan, som är den ledande 
föreningen för koreanska invånare som 
bor i Japan, bjöd in koreanska dansföretag
att uppträda, var uppträdandena vanligtvis 
gratis. Vid de gratis föreställningar, istället 
för vuxna brukade bråkiga ungdomar del-
ta, agera fritt och lämna utan ett hälsnings-
ord. På grund av detta, har koreanska 
dansgrupper som inbjudits av Mindan att 
uppträda i Japan bara fått skämmas. 
Därför trodde Mindan-folket att De Små 
änglarna skulle behöva lämna Japan i 

skam utan någon framgång. Men till deras 
förvåning var det, det japanska folket som 
den här gången som aktivt engagerade sig
i organisera evenemanget. I januari 1969 
lockade våra föreställningar i Japan män-
niskor från regeringen och företag; Vi fick 
en möjlighet att visa vår värdighet i Japan. 
Den japanska regeringen och koreaner 
bosatta i Japan kom för att förstå många 
saker om Små änglarna. Våra speciella 
prestationer fick stöd av japanska kändi-
sar, och vi fick stor framgång i Japan. 
(022-062, 1969/01/19)

8 Föreställningar med Små änglarnas 
danstrupp i Japan var ett riskabelt företag. 
Jag var den som bildade organisationen 
och gav detaljerade instruktioner. Jag 
pressade på för att hålla ett rikstäckande 
möte inom två månader. Jag sa till dem, 
"Om ni agerar enligt min plan kommer 
folkmassor att komma till Enighetskyrkan 
och vi kommer att uppnå landsomfattande 
framgång. Det här är min strategi. "Men de
japanska ledarna kunde inte tro på mina 
ord, så jag sa till dem: "Ni måste tro på 
mig. Om vi förgås, vill jag också förgås, 
och om vi dör kommer jag också att dö. " 
På så sätt blev de övertalade. Vad ni än 
gör av ert eget subjektiva val kommer det 
att misslyckas, men om ni agerar enligt 
vad jag säger till er kommer ni att lyckas. 
(028-228, 1970/01/11)

9 Vi hyrde Nichigeki-hallen i Tokyo för ett 
40-dagars uppträdande. Denna period av 
uppträdande var utan motstycke; den satte
ett rekord. Människor i den japanska un-
derhållningssektorn kritiserade oss och sa 
att vi inte visste vad vi gjorde. Enligt deras 
yrkesutlåtande skulle det vara svårt att dra



en publik för ens en vecka, och de ansåg 
att vår förväntan att få publik under 40 
dagar och nätter var fantasier. Och ändå 
lönade sig vår ansträngning. Det var sär-
skilt givande eftersom alla hade motsatt 
sig och kritiserat oss. I ett enda ögonblick 
omvändes situationen helt. På så sätt 
visade vi vår förmåga att omvända saker. 
Inte bara måste vi skingra denna typ av 
allmänna åsikt; vi måste expandera bor-
tom Japan och skapa en grund över hela 
Asien. (062-275, 1972/09/26)

10 Genom de Små änglarna gav Enighets-
kyrkan enkelt global publicitet åt Republi-
ken Korea. Även nu är det detsamma. 
Nyligen bokade vi den största teatern i 
Ginza-distriktet i Tokyo, för att hålla offent-
liga framträdanden i 40 dagar och nätter. 
Vi gör detta för Koreas skull, inte för Enig-
hetskyrkan. Dessa dagar blir Mindan, de 
sydkoreanska invånarna i Japan, invol-
verade med Chongryon, de nordkorean-
ska invånarnas förening som sprider Kim 
Il-sung's Juche-ideologi. Vid en sådan tid 
erkänns Korea för sin traditionella kultur. 
Jag fick även höra att japanerna är 
imponerade och känner stor beundran för 
den gamla kulturen, så Koreas värdighet 
har förhöjts. Det här är karaktären av det 
arbete vi gör och därför har Gud beviljat 
oss skydd. Även när vägen var så farlig att
det verkade som våra ansträngningar 
säkert skulle misslyckas, har vi lyckats 
eftersom vi inte är det gör det för oss 
själva. Vårt kulturarbete visar att vi offrar 
för godhets skull. (065-076, 1972/11/13)

11 Jag kom till Amerika 1971, men jag 
hade redan förberett grunden innan jag 
kom. När jag därför anlände blev min när-

varo omedelbart ett problem för CIA och 
FBI. Detta berodde på omfattande utbudet
av mina aktiviteter. När förberedde jag den
grunden? Min förberedelse började när jag
grundade de Små änglarna för att hålla 
uppträdanden utomlands. När vi grun-
dade Koreanska kultur- och frihetsstiftel-
sen för att sponsra de Små änglarna, 
valde jag personer som hade band till den 
amerikanska regeringen att fungera som 
styrelseledamöter. Över 140 personer 
med inflytande på nationell nivå, inklusive 
tidigare amerikanska presidenter Harry S. 
Truman och Dwight D. Eisenhower, gick 
med i fundamentet på den tiden. På grund 
av dem kunde vi utföra många aktiviteter 
med de Små änglarna. 

Till exempel kräver ett uppträdande i Vita 
huset, ett och ett halvt år av avancerade 
förberedelser. De Små änglarna kunde 
dock uppträda i Vita huset efter ansökan 
bara en vecka i förväg. Detta var möjligt 
eftersom president Eisenhower var en 
rådgivare till sponsorns fundament. Jag 
förberedde den grunden innan jag kom till 
Förenta staterna. (138-313, 1986/01/24)

12 Eftersom de Små änglarna nu har blivit 
en känd dansgrupp, uppträdde de i Vita 
huset för Nixon-regeringen. De uppträdde 
även för drottning Elizabeth i Storbritan-
nien, och de är förberedda på att uppträda
inför japanska regeringens administra-
törer. Nu när sådana saker faktiskt sker 
har de Små änglarna nått den inre cirkeln 
av världens internationella underhållning, 
en position av allmänhetens gillande. Den 
här gången kommer de att resa till Europa,
och Storbritannien som har begärt att de 
besöker under två månader. 



Underhållningspersonal i Tyskland, 
Spanien och Frankrike välkomnar oss och 
har efterfrågat de Små änglarna, väl 
medvetna om deras investering kommer 
att löna sig.

Små änglarna kommer att träffa ledande 
artister i Storbritannien och uppträda 
under en period av två månader. Men 
eftersom barnen inte kan uppträda i 
Storbritannien under längre tid än 40 
dagar, bestämdes det att de stannar kvar 
den tiden och sedan uppträder den åter-
stående tiden i Spanien. Vår dansgrupp 
har redan förberett en världsomspännande
grund. Våra offentliga framträdanden för-
binder oss med ett omfattande nätverk av 
människor. (062-282, 1972/09/26)

13 Damer och herrar, det är en stor ära för
mig att ta med de Små änglarna som am-
bassadörer för fred och vänskap här till 
Sovjetunionen, som representerar Repu-
bliken Korea. Låt mig tillkännage att 40 
miljoner koreanska medborgare, liksom de
Små änglarna, skulle vilja förmedla till er 
och ert hemland vänskap och god vilja i 
Republiken Korea. Igår kväll fick vi chan-
sen att se den världsberömda Bolshoi-
baletten. Bolshoibalettens eleganta skön-
het och perfekta uppträdande med skick-
lighet är helt enkelt underbart. I det 
ögonblicket kände vi det djupt att inom 
världen av konst och kultur finns inga 
gränser. Konst går fritt utöver nationa-
litetens, rasens och doktrinens väggar. 
Även ikväll, medan vi tittar på ett upp-
trädande som är helt annorlunda än 
Bolshois, känner vi exakt samma känsla. 
Medan de vackra koreanska barnen visar  
oss en värld av konst och presenterar 

skönheten i österlandets tradition, kan vi 
inte låta bli att känna oss hänförda. Detta 
är bevis på den enorma betydelsen av 
utbyte av kultur och konst för att kunna 
utvecklas mot dagen för världsfred. 
(201-215, 1990/04/11)

14 I maj 1998 kommer de Små änglarna 
till Nordkorea. Det är helt i överens-
stämmelse med min plan. I mars 1998, 
från och med Washington DC, höll 
Universal Ballet föreställningar i 12 städer i
Kanada och USA. Men det faktum att de 
Små änglarna kommer till Nordkorea inne-
bär att de står på himlens sida. Om Syd-
korea är ett plus och Nordkorea ett minus, 
då kommer Far att förena pluset och mi-
nus. Ingen annan kan göra det, inte ens 
nationella regeringar. Far har hittat bästa 
specialister inom österländsk folkdans och
västerländsk klassisk balett, och därmed 
skapat den bästa balettakademin och de 
bästa Små änglarna, som kan repre-
sentera österländsk och västerländsk 
konst. När de uppträder med excellens i 
öst och väst, tänker jag på att en enad 
värld av konst och kultur kommer att 
uppstå. (292-262, 1998/04/26)

15 De Små änglarna gav en högtidlig 
presentation i Pyongyang, för delega-
tionerna i Syd- Nord toppkonferensen. 
Den utfördes efter att de hade förberett sig
endast tio dagar, inte ens två veckor. 
Detta är som en dröm. Detta är arbete 
som regeringen inte kan göra ens med tio 
års förberedelse. Pyongyang studenters 
konstgrupp kom till Sydkorea från Nord-
korea. Om inte de Små änglarna existerat,
hur skulle det ha kunnat ske? Även i Nord-
korea förstår de hur det fungerar, och de 



tackade mig. Sedan sa de att de hoppas 
att jag tar ledningen för att skapa en nord-
syd-förening. De skickade ett konstverk 
skapat med fem färger av stenstoft som 
uttrycker "tacksamhet och gratulationer" 
för uppträdandet av de Små änglarna. Den
tavlan kommer att existera i tiotusentals 
år. (325-209, 2000/07/01)

Små änglarnas konstskola

Sanna föräldrar höll den banbrytande 
ceremonin för Små änglarnas konstskola 
den 27 mars 1973. Skolan syftar till att 
utbilda konstnärer och ge avancerad utbil-
dning för medlemmarna i dasgruppen Små
änglarna. Det året den 1 december fick 
Små änglarnas konstskola godkännande 
som en ackrediterad institution, och den 5 
mars 1974 öppnade skolan med grund-
filosofin att "älska himlen, älska män-
niskor, älska ditt land." Den första exa-
mensceremonin hölls 8 februari 1977 och 
den 16 februari ändrades skolans namn till
Sunhwa konstskola.

16 Kommunismen var den huvudsakliga 
axeln för ideologisk världssyn, och även 
om den demokratiska världen ersätter 
kommunismen kommer den att helt falla 
sönder. På grund av detta frågar folk 
grundläggande frågor om mänskligheten 
inklusive "Vad är kärlek?" och "Var 
kommer känslor från? " 
I själva verket är det inte svårt att svara på
dessa frågor. De besvaras korrekt genom 
kultur och konst. Musikvärlden är den väg 
som påverkar massorna inom kortast tid, 
och det kan ge ny stimulans för ungdo-
mars liv. Detta är rollen för kultur och 

konst. Därför skapade jag 1974 Little 
Angels Performing Arts School 
(241-196, 1992/12/26)

17 Små änglarnas Performing Arts School 
skapades så att vi kunde samarbeta och 
sprida konsten som en del av kulturen 
som förbinder idealen i Enighetskyrkan 
med världen. Det pedagogiska målet med 
denna skola är enkelt. Utbildningsfilosofin 
är att ansluta hela mänskligheten, genom 
att älska Himlen, älska människor och 
älska ert land. Skolan är känd över hela 
Korea och även i hela Japan och resten av
Asien. (135-261, 1985/12/12)

18 Att studera är svårt. Men genom att 
studera borde ni kunna ta hänsyn till prob-
lemen med livet och en Guds sons eller 
dotters väg. När ni studerar borde ni kun-
na känna som om ni är hör rösterna från 
våra bröder och systrar som dog utan att 
kunna veta om Gud existerar eller inte. 
Medan ni studerar hela natten, måste ni 
arbeta hårt med ett hjärta som kallar: "I 
morgon ska ni hitta en dag av hopp, så 
vänligen vänta på mig tills dess. "Ni måste 
studera med större entusiasm. 

Om ni små änglar studerar med det hjärtat
kommer ni att representera världen, ha 
byggt ett kungligt palats för barn, för unga 
vuxna, medelålders och slutligen för äldre.
Det betyder att tiden kommer när barn, 
unga vuxna, medelålders och äldre män-
niskor, människor i alla åldrar över hela 
världen, kommer att respektera de som 
har examen från de Små änglarnas skola 
som om de vore kungligheter. Ni kommer 
skapa Guds kärleksfulla söner och döttrar.
Det finns inget att vara mer tacksam för. 
För vad en konung eller drottning gör är att



älska människor, alla kommer att minnas 
er och älska er som kungligheter. När det 
här händer, måste ni små änglar ta ansvar
för världen. (100-162, 1978/10/09)

19 Vi är verksamma på en världsom-
spännande skala, och detta är definitivt 
sant för Små änglars konstskola. När jag 
sa att vi skulle skicka Små änglarna till 
Amerika, tyckte alla att det var löjligt. Vi 
utbildade första gruppen för deras upp-
trädande i USA. Efter tre månaders träning
lät vi dem dansa i Amerika. Medan barnen
sov, lärde de sig i sina drömmar. De var 
ledda av andevärlden. Vi hade ingen sam-
lingssal. Först hade vi inte de små 
änglarnas skola eller en plats där de 
kunde träna. Lite senare, även om vi inte 
hade några pengar, hur som helst,  
byggde vi Små änglars konstcenter. 
(532-315, 2006/07/17)

Avsnitt 2 Universella baletten

Bakgrund

Med målet att skapa en hjärtats världs-
kultur och en idealisk värld av fred genom 
kulturella konster, beslutade Sanna föräl-
drar den 12 maj 1984 att inrätta Universal 
Ballet - Universella baletten. Grundat med 
vision av "himmelsk konst som skapar en 
skönhetens värld", Universella baletten är 
Koreas äldsta privatfinansierade profes-
sionella balettföretag. Sedan dess första 
presentation av "Askungen" har företaget 
vuxit till Asiens mest kända balettsällskap, 
efter att ha givit mer än 1800 uppträ-
danden i 16 länder utöver Korea.

1 balett är en västerländsk dansform, och 
väst är en kristen kulturell sfär. Det kristna 
kulturarvet är brudens kultur. Och denna 
brud har ivrig önskat att göra Herren till sin
brudgum och bosätta sig i familjen och 
nationen. Bruden längtar efter brudgum-
men. Det är mitt hopp att ni kan uttrycka er
beslutsamhet för att representera denna 
förening av bruden och brudgummen, att 
ni kan lösa den historiska sorgen hos Gud,
och att ni kan dansa befrielsens dans för 
att påverka hela universum. Det är därför 
jag gav detta företag namnet "Universell". 
(350-168, 2001/08/05)

2 Västerländska samhället, det kristna 
kulturområdet, anser balett vara den mest 
raffinerade konstformen. Denna konst 
uppnådde sin överlägsenhet i Ryssland. 
Jag grundade Universella baletten 1984. 
Jag bad om träning och förberedelser för 
att göra det till den bästa balettgruppen i 
världen. De Små änglarnas folkbalett som 
jag grundade 1962 har uppnått en position
av excellens i världen av österländsk konst
och kultur, och Universella baletten har 
gjort samma i världen av västerländsk 
konst och kultur. Detta är ett överraskande
historiskt faktum, en prestation som kom-
mer att prisas i framtiden. På det sättet 
lade jag en hörnsten som står för evigt i 
den nya världens kultur. 
(310-269, 1999/07/22)

3 Jag har osynlig styrka. Jag grundade 
Universella baletten inom konstens 
område. Västvärlden är stolt över sin 
balettkultur, och jag står vid dess frontlinje.
Västvärlden har sina kulturella konstformer
och de är stolta över dem. Men om ni 
skulle fråga om dessa konstformer inne-



håller hoppfulla eller djupare budskap 
vilket betyder att det kommer att leda till 
en ljusare framtid, skulle ni finna att de inte
gör det. Tillsammans med resten av 
västerländsk kultur, går västerländsk balett
gradvis bakåt. Den saknar andlig grund 
och vision. Eftersom den har utvecklat en 
individualistisk tendens, saknar den 
substans och balettens traditionella anda 
har försvunnit. 

Jag insåg detta och tog ledningen. Även 
om vår ras, religion, traditioner och natio-
naliteter är olika, överbryggar jag allt detta 
och förmedlar civilisationernas frukter och 
etablerar en ny tradition. Nu när det här är 
klart för alla att se, 14 år efter att jag grun-
dade balettsällskapet 1984, följer den 
västerländska världen min vägledning. 
Utifrån både andliga och kulturella syn-
punkter har vi stigit upp till högsta 
positionen. (293-148, 1998/05/26)

4 När jag gick ut i världen hade jag inget 
tvivel alls. Mitt sinne var tydligt. Alla typer 
av människor kom och gick och alla slags 
incidenter ägde rum. Ändå rusade jag fram
mot ett enda mål. Jag förberedde allt för er
att utveckla. Alla förberedelser har gjorts 
för att ni ska komma in i världens grupp av
avancerade nationer. Förekomsten av 
Universella baletten intygar detta. Ni har 
ingen aning hur rörande berättelsen ba-
kom företagets grundande var. Det var så 
rörande att The New York Times beskrev 
den med tre helsides artiklar. En sådan 
berörande berättelse är oöverträffad i 
historien. Vi gjorde stora framsteg därifrån 
och Universella baletten har blivit en le-
dande balettgrupp. (292-316, 1998/04/27)

5 Jag grundade två företag för dans och 
musikaliska uppföranden, Små änglarna 
och Universella baletten. Både i väst och 
öst har jag framstående artister som kan 
sjunga och dansa, skapa glädje. För att nå
den nivån måste artister kontinuerligt öva 
om och om igen. Endast en person som 
utövar samma rörelse oavbrutet hundra-
tals och tusentals gånger kan bli en 
mästare. Jag såg att balettens traditionella
anda hade bleknat eftersom Amerika och 
den fria världen hade blivit en individua-
lismens imperium. Men eftersom Univer-
sella baletten har lagt stor vikt vid etable-
ringen och att upprätthålla en vertikal 
tradition, och fortsatte genom en svår väg, 
är det nu en balett i toppklass. Det betyder
inte att ni nu kan vara arroganta. Detta är 
bara början. Hela världen väntar på er. För
att bli bäst måste ni söka fullkomlighet 
genom kontinuerlig övning. Om ni gör så, 
kommer ni att ha en fantastisk grund för 
framtiden. Dans, som en del av konstens 
värld, är en bild av kultur och anda. Vi 
kommer att äga konsten, både I öst och 
väst. De Små änglarna representerar den 
österländska konsten och Universella 
baletten representerar de västerländska 
konsterna. (294-100, 1998/06/14)

6 Ni borde sätta era förhoppningar på 
Universella baletten. Framgångsrika 
kvinnor i det västerländska samhället kan 
inte bevara sin värdighet om de inte kan 
uppskatta en balettföreställning. Etablera 
den standard där ni kan sammanföra alla 
kvinnor i Europa, Ryssland, USA och 
Latin-amerika. Om vi skulle göra det, 
skulle vi ha en enorm organisation som 
förbinder de ledande kvinnorna i världen. 
Genom Kvinnoförbundet för världsfred 



planerar jag att koppla samman Korea 
med Japan, och Japan med Amerika och 
Europa. föreställningar för Universella 
baletten och Universella balettakademin 
kan fungera som ett nav för ett nätverk av 
högsta ledare, en plats där de kan bilda 
personliga relationer och kontakter med 
varandra som kommer att vara eviga. Er 
anslutning till det här främsta balett-
företaget kan vara er familjs stolthet. På så
sätt kan de mest framstående familjerna i 
världen föras samman. 
(236-084, 1992/11/03)

7 En balettföreställning borde skapas 
baserat på Enighetsprincipen - Unification 
Principle - till exempel en om de svårig-
heter som jag behövde utstå i fängelset. 
Det finns en person i Universella baletten 
som kan göra det. När det gäller 
koreografi kan den personen vara den 
bästa i världen. Bland baletter är "La 
Bayadere" en mycket svår att utföra. Till 
att börja med är grupp-danserna svåra, 
men solodanserna är så svåra att bara 
dansare av högsta kaliber kan utföra dem. 
Från en professionell synpunkt kan den 
personliga skickligheten hos en ballerina 
bedömas i ett enda ögon-blick. I grupp-
danser måste varje dansare hålla takten 
och röra sig med de andra i perfekt 
harmoni. När fötterna lyfts, får de inte 
lyftas ens lite för högt. Ljudet på 50 eller 
100 dansare som samtidigt ska landa från 
ett hopp måste vara som en enda per-
sons. Medan jag tittade på deras före-
ställning, tänkte jag, "även så bra som de 
är, måste de öva lite mer." 
(325-324, 2000/07/02)

8 I framtiden måste våra dansgrupper vara
mycket strikta med relationerna mellan 
män och kvinnor. Lösa relationerna mellan
män och kvinnor är vanliga inom under-
hållningsindustrin. Utövare har ofta detta 
problem, och det är en skam i världens 
ögon. Vi måste ändra detta. Oavsett hur 
underbar en utövare är, om hen är inblan-
dad i ett sådant problem, även på det 
minsta sättet, kan hen inte vara kvar i 
Universella baletten. På det sättet måste vi
göra en världsomspännande revolution 
genom att visa ett exempel på anpassning
till Guds vilja. Ni borde bli representanter 
som kan göra slut på dagens situation i 
underhållningsbranschen, som har blivit 
grunden för att främja moraliskt förfall och 
sociala sjukdomar. 

De som förstår detta måste inleda en 
revolution. Att försöka starta en revolution 
med människor som inget vet om detta 
eller begår det skulle vara meningslöst. 
Baserat på teoretiska och praktiska syn-
punkter som matchar internt och externt, 
måste vi skapa offentligt erkända, överord-
nade standarder. Eftersom denna fråga 
intresserade mig inom området för dans-
konst, grundade jag Små änglarna och 
Universella baletten, som nu har klättrat 
upp till toppositionerna världen över. 
(338-093, 2000/10/29)

Universella balettakademin och 
konsternas mission

Den 25 mars 1989 tillkännagav Sanna 
föräldrar officiellt planerna för en balett-
skola som anslöt sig till Universella 
baletten som skall etableras i Washington,



DC, och den 5 september 1990, öppnade 
de officiellt Universella balettakademin 
(UBA), nu känd som Kirov Academy of 
Ballet of Washington, DC. Sanna föräldrar 
betonade att kulturkonsten skulle beröm-
ma Gud och ordentligt vägleda den yngre 
generationen.

9 Om Universella baletten som scen-
konstgrupp representerar Österlandet, så 
representerar Kirovballeten västerlandet. 
Världsklassens chef för Rysslands Kirov-
ballet är nuvarande chefen för UBA i 
Washington, DC, och Kirovs viktiga in-
struktörer har kommit att lära sig där. För 
västerländska kvinnor är balett ett ämne 
av stort intresse. Presidenternas och stats-
ministrarnas hustrur uppskattar i allmänhet
balett och känner för det, för om någon 
inte vet om balett anses personen vara 
efter inom europeisk kultur. När en be-
römd balettgrupp därför kommer för att ge 
ett uppträdande, gör de alla ansträng-
ningar att skaffa biljetter. För att säker-
ställa att de gör detsamma när vår balett-
grupp anländer, har jag tryckt på att grup-
pen skall förbättra sig till den högsta nivå. 
(234-158, 1992/08/10)

10 Öppningsceremonin för Universella 
balettakademin hålls den 5 september 
1990, i Washington, DC. Tack vare en 
begäran från Bush-administrationen och 
samtycke från Sovjetregeringen kunde vi 
utfärda en inbjudan som gör det möjligt för
vår akademis direktör, som är en rysk 
medborgare, att arbeta i USA. President 
Bush skickade ett brev och sovjetrege-
ringen skickade ett svar, och därmed 
utsågs direktören för Kirovbaletten till 
UBA-regissör. Nu kan vi ta med Kirovs 

balettinstruktörer till Washington, DC. Det 
är en tråkig rutin för dem att bara arbeta i 
Sovjetunionen. Vi kunde öppna akademin 
på det här sättet, eftersom de önskar att 
föra sin konst ut till den fria världen också. 
(205-187, 1990/09/01)

11 När en röst från andevärlden frågade 
Oleg Vinogradov, direktören för UBA,  "vill 
du fortsätter att arbeta vid Kirov för Sovjet-
unionens skull, eller vill du jobba med Far?
"svarade han att han skulle välja att arbeta
med mig. Det är ett mysterium i väst-
världen hur en man som Oleg Vinogradov 
kunde komma att samarbeta med mig. 
Varken den sovjetiska regeringen eller det 
västerländska samhället förstår det. Ingen 
förstår det förutom Gud, jag, Hen och en 
liten cirkel. När han var på väg att öppna 
dörren för att komma in i UBA, tog han 
emot en uppenbarelse från himlen som sa:
"eftersom detta är en helig plats, ta av dina
skor innan du går in. Det här är den plats 
där du ska ägna resten av ditt liv." Genom 
att förstå vems befallning detta var, hur 
kunde han inte följa? Det är därför han 
agerar nästan som om det här är hans 
primära bostad. (205-280, 1990/10/01)

12 Inom kultur är det som innehar den 
främsta positionen de fina konsterna. 
Dessa fina konster inkluderar målning; 
skönhet bör dock inte alla vara statiska, 
eftersom målningar är det; måste det även
finnas levande konst. Dans är en sam-
mansatt levande konstform, och detta 
gäller särskilt balett. Dans är en konstform 
som ibland representerar en nations 
folkkultur. I balett står bålen på spetsen av
tårna och stiger uppåt, och därmed lov-
prisar hen därmed Gud. Med bakgrunden 



till en sådan traditionell filosofi är baletten 
den västerländska civilisationens högsta 
konst. 

Men vad har det blivit av den idag? Även 
dess musik har blivit korrumperad och helt
nedsänkt i köttets hedonism. Jag återupp-
livade den till sin ursprungliga form och 
förde tillbaka den på rätt spår. Oavsett hur 
världen kritiserar mig, kan de inte hjälpa 
utan berömma mig för att lägga en sådan 
grund inom kulturområdet, med start för 
årtionden sedan. Det finns ingen som 
motsätter sig det här. New York Times 
skrev, "Universella balletakademin är 
Harvard av balettskolor." Så, UBA har fått 
titeln "balletskolornas Harvard ". Wa-
shington Post skrev på samma sätt. Detta 
är ett faktum. Jag är den som byggde en 
bro mellan Förenta staterna och Sovjet-
unionen, och den som fortsätter att ha 
detta inflytande. (205-279, 1990/10/01)

13 Vi har de Små änglarna, en folkbalett 
och Universella baletten, en västerländsk 
klassisk balett, i Korea. Nu är det dags för 
nytt ursprung, när västerländska och 
österländska kulturerna kan transfor-
meras. Den här omvandlingen, som börjar 
i Korea, kommer att resonera igenom hela 
himlen och jorden och ge en väg som når 
över och under. Den följer naturligt en 
vertikal linje, från himlens höjder till djupet 
av helvetet, från vilket allt kan strömma ut. 
När således flödet från denna enighetens 
pelare kommer till världen, kommer den att
ge klarhet till omgivningen som ser den 
pelaren. Ni borde vara tacksamma för 
detta och göra era liv till ett med den. Om 
det koreanska folket lever med detta hopp 
kommer de säkert att inta positionen av 

Guds hemlands folk och vara stolta över 
sitt värde. (2010/02/02)

14 I Amerika kan ni titta på filmer på TV, 
24 timmar om dygnet. Ni kan titta på vilken
film ni vill,  vare sig det är en actionfilm, en
krigsfilm eller en romantisk film. Alla typer 
av filmer är sänds ut, även pornografiska 
filmer. Ungdomar dras lätt ner. Eftersom 
ungdomar inte har sin egen filosofi om liv 
eller traditionella värden, agerar de ut vad 
de ser. Ungdomar tittar på sådana bilder 
och förföljer den spännande sidan av det, 
eftersom de miljöförhållanden som tra-
ditionellt skulle begränsa dem inte exis-
terar. Det är därför, så snart de ser det 
lever de omedelbart ut det. Under sådana 
omständigheter kommer denna värld inte 
att gå mycket längre innan den helt kolla-
psar. Män och kvinnor som klamrar sig till 
varandra kommer att gå under. Dessutom,
eftersom människor tar droger, förlorar de 
bokstavligen sina sinnen och bryts ned till 
ett tillstånd som saknar mänsklig värdig-
het. Hur man vänder om en sådan miljö är 
ett allvarligt problem. 
Om vi är fast beslutna att i framtiden 
bygga en ideal värld, måste vi gräva in i 
sådana globala problemrötter och lösa 
dem. Med tanke på alla dessa saker, 
frågan om hur snabbt vi kan upprätta en 
traditionell standard som en ny kulturell 
grund för konstområdet är mycket allvarlig.
Det är mest brådskande problem för att 
kunna förena världen. 
(241-197, 1992/12/26)

15 När jag reste till Amerika tänkte jag: 
"Hur kan jag förhindra de unga männi-
skorna i Amerika, ledande land i den de-
mokratiska världen, från att rusa längs den



nedåtgående trenden som leds av audio-
visuella media? " TV är ett stort problem 
(Kommentar...nu år 2020 internet). 
I Amerika körs tv-sändningar 24 timmar 
om dygnet. Filmer och musik sänds konti-
nuerligt och barn tittar med intresse. Det 
visuella mediet går i spetsen för nuva-
rande kris och berusar amerikanska ung-
domar. Unga människor i världen vrider 
sig helt till satans värld, så vi måste göra 
något. Det enda sättet att försvara sig mot 
denna trend är genom audiovisuella me-
dier. För att motverka detta stora problem 
grundade jag de Små änglarna, en folk-
balett, återupplivade New York City Sym-
phony, grundade Universella baletten och 
till och med skapade banbrytande rock-
band. (241-190, 1992/12/26)

16 Om jag har tid planerar jag att träffa 
artister i Las Vegas och påverka deras 
hjärtan. Jag strävar också efter att förnya 
ett välkänt operahus, Manhattan Center. 
Jag ska bygga det här i New York och 
sedan andra i London och Tokyo och 
förmå kända människor från hela världen 
att komma och uppträda där. Jag kommer 
att grunda ett företag för att hjälpa be-
gåvade ungdomar att bli kända över värl-
den. Vi har vår egen tidning, som är ett 
naturligt medium för publicitet, så vi kan 
popularisera nya moden. Vi kommer att 
vägleda artister att bli rena, moraliska och 
utmärkta artister som vinner allas hjärtan. 
Detta är anledningen till att jag grundade 
de Små änglarna och New Hope Singers. 
Och nu har jag förvärvat New York City 
Symfoni, som jag också tänker lyfta till 
världsnivå. (090-262, 1977/01/03)


