
Προς το συνέδριο του Φα της Γαλλίας 
 
 
[Προς] τους μαθητές του Ντάφα που παρευρίσκονται στο Συνέδριο του Φα της 
Γαλλίας: 
 
Χαιρετισμούς! 
 
Όλοι αυτά που οι μαθητές του Ντάφα κάνουν αυτή τη στιγμή είναι με σκοπό 
την διευκρίνιση της αλήθειας και τη σωτηρία των ανθρώπων του κόσμου. Ένα 
συνέδριο του Φα επιπλέον χρησιμεύει ως ένα μέρος για ανταλλαγή, όπου 
μπορείτε να συνοψίσετε αυτά που έχετε μάθει σε σχέση με την μελέτη και την 
καλλιέργεια του Φα, και μπορείτε να συζητήσετε πώς να διευκρινίζετε την 
αλήθεια και να σώζετε τους ανθρώπους του κόσμου αυτή τη στιγμή. Μπορείτε 
επίσης να εντοπίσετε τις ανεπάρκειές σας, και εφεξής να τα πάτε ακόμα 
καλύτερα. Είναι έτσι επιτακτικό ένα συνέδριο του Φα να επιτυγχάνει το 
προοριζόμενο αποτέλεσμα. 
 
Θα ήθελα να εκμεταλλευθώ αυτήν την ευκαιρία για να μοιραστώ την ελπίδα 
μου ότι η Ένωση του Ντάφα κάθε αντίστοιχης περιοχής να μπορεί να 
κατορθώσει να παίξει το ρόλο της, να πάρει την ευθύνη επάνω στους ώμους 
της, και να τα πάει καλά με την εργασία του συντονισμού κάθε περιοχής. Μην 
κάνετε απλά τις κινήσεις, και ακόμα λιγότερο θα πρέπει να υποχωρήσετε από 
την αντιξοότητα. Μην εγκαταλείπετε τους ασκούμενους που δεν έχουν τις ίδιες 
απόψεις ή ιδέες, γιατί είναι όλοι μαθητές μου. 
 
Αυτήν την περίοδο ακόμα υπάρχουν προβλήματα συντονισμού στις διάφορες 
περιοχές όταν έχει να κάνει με τον χειρισμό των ομαδικών δραστηριοτήτων και 
πρωτοβουλιών. Παραδείγματος χάριν, όταν συζητούν μερικοί μαθητές για κάτι 
δίνουν έμφαση υπερβολικά στα δικά τους πράγματα, και μαλώνουν συνέχεια. 
Προχωρώντας κατά αυτόν τον τρόπο θα συμβιβάσει τις προσπάθειες των 
μαθητών του Ντάφα στη διευκρίνιση της αλήθειας και την επικύρωση του Φα. 
Έχοντας υπερβολικά δυνατές ανθρώπινες προσκολλήσεις το καθιστά πιθανό 
το κακό να μπει και να ανακατέψει τα πράγματα, με αποτέλεσμα τα πράγματα 
να μην γίνουν. Όταν αυτό συμβαίνει, κάνετε τα πράγματα σύμφωνα με τον 
κεντρικό προγραμματισμό της Ένωσης του Ντάφα και, ανεξάρτητα από το 
ποιά είναι η προσωπική σας άποψη, εγκαταλείψτε τις προσκολλήσεις σας και 
συνεργαστείτε. Ελπίζω ότι κάθε μαθητής του Ντάφα να μπορεί να αναγνωρίσει 
ότι η διευκρίνιση της αλήθειας είναι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. 
 
Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ευχόμενος στο συνέδριο του Φα συνταρακτική 
επιτυχία. Είθε οι ορθές σκέψεις των μαθητών του Ντάφα μας να γίνονται πάντα 
ισχυρότερες. 
 
Λι Χονγκτζί 
21 Νοεμβρίου 2007 
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