
Προς όλους τους μαθητές στο σκανδιναβικό συνέδριο του Φα 
 
 
Όλοι οι μαθητές στο Σκανδιναβικό Συνέδριο του Φα: 
 
Για τους μαθητές του Ντάφα, η Ολοκλήρωση είναι το τέλος της καλλιέργειας και η 
Επανόρθωση του Φα είναι η μεγάλη ευθύνη που η ιστορία σάς έχει παραχωρήσει κατά 
την διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Έτσι κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας διαδικασίας της διευκρίνησης της αλήθειας και της έκθεσης του κακού, ό,τι 
κάνουμε εμπεριέχει τον Ντάφα. Είτε διευκρινίζουμε την αλήθεια, εκθέτουμε το κακό 
είτε συμμετέχουμε σε άλλες δραστηριότητες του Ντάφα, περιλαμβάνοντας τα συνέδρια 
του Φα μας, πρέπει να επιδεικνύουμε το έλεος των μαθητών του Ντάφα όπως επίσης και 
την καλοσύνη που η καλλιέργεια της Επανόρθωσης του Φα αναδεικνύει. Θα ήθελα να 
ευχηθώ στο συνέδριο του Φα πλήρη επιτυχία. 
 
Εν τω μεταξύ, ελπίζω πως οι μαθητές στην Ευρώπη να μπορούν να είναι περισσότερο 
σαν τους μαθητές στην Βόρεια Αμερική – κάθε μαθητής θα πρέπει, εκτός του να 
συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες, στην καθημερινή του ζωή να παίρνει πλήρως 
την πρωτοβουλία ενός μαθητή του Ντάφα, να καθιερώνει την ισχυρή του αρετή κατά 
την διαδικασία της διευκρίνισης της αλήθειας και να τα πηγαίνει καλά στο μονοπάτι του 
τού μαθητή του Ντάφα. Έτσι κατά την διευκρίνιση της αλήθειας, μην περιμένετε, μη 
βασίζεστε σε άλλους και μην ελπίζετε απλά σε αλλαγές στους εξωτερικούς παράγοντες. 
Ο κάθε ένας από εμάς δημιουργεί μια ιστορία για το μέλλον, για αυτό δεν συμμετέχουν 
όλοι μόνο σε ομαδικές δραστηριότητες, αλλά επίσης παίρνουν την πρωτοβουλία για να 
κάνουν πράγματα. Εφόσον κάτι είναι καλό για τον Ντάφα, θα πρέπει να πάρετε την 
πρωτοβουλία να το κάνετε, να πάρετε την πρωτοβουλία να το δουλέψετε. Κάθε άτομο με 
το οποίο έρχεστε σε επαφή στην κοινωνία είναι κάποιος στον οποίο πρέπει να 
διευκρινίσετε την αλήθεια και αυτό που εκδηλώνεται κατά την διευκρίνιση της αλήθειας 
είναι το έλεος των μαθητών του Ντάφα και η σωτηρία των ανθρώπων του κόσμου. 
Ελπίζω ότι κάθε μαθητής του Ντάφα θα πάρει πλήρως την πρωτοβουλία και θα παίξει 
πλήρως τον ρόλο του ως μαθητής του Ντάφα. Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να ευχηθώ 
στο συνέδριο του Φα πλήρη επιτυχία. 
 
Δώστε προσοχή: άσχετα με το πόσο απασχολημένοι είστε, δεν μπορείτε να παραμελείτε 
τη μελέτη του Φα. Είναι αυτό που θεμελιωδώς διασφαλίζει ότι κινείστε προς την 
Ολοκλήρωση και κάνετε καλά τη δουλειά του Ντάφα. 
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