
 

Be Fantastic International (BFI) ውስጥ የዋትስአፕ አስተዳዳሪ ለመሆን 

ላሳዩት ፍላጎት እናመሰግናለን። በመጀመሪያ BFI የBe Fantastic 

Philosophyን በመቀበል የራሳቸውን ህይወት በማሻሻል አለምን የተሻለ ቦታ 

ለማድረግ ጊዜያቸውን/ፍቅራቸውን በመስጠት እጅግ በጣም አስደናቂ የሆኑ 

ደግ ግለሰቦች ያሉት ሁሉም የበጎ ፈቃደኞች ድርጅት መሆኑን ማወቅ አለብህ። 

በ69 አገሮች ከ2000 በላይ አምባሳደሮች አሉን። ገንዘብ ለማግኘት ከፈለጉ በ 

BFI ውስጥ ገንዘብ ለማግኘት ብዙ መንገዶች አሉ drfantasticsworld.com 

በመጎብኘት ሊያገኟቸው ይችላሉ። የBe Fantastic WhatsApp ቡድንን 

ለመጀመር እና ለማስኬድ መግቢያው እነሆ። ከ 50 በላይ ቡድኖች 

የተፈጠሩት አስተዳዳሪዎች በጣም ደግ ሰዎች ናቸው፣  

 

ከሁሉም በፊት ደግነትን እናሳስባለን። እንደአስተዳዳሪ ታዳሚ ይኖራችኋል 

እና ለቡድንዎ ሀገርም ሆነ ከተማ ወይም የግል ቡድንዎ የ Be Fantastic 

International ድምጽ ይሆናሉ። እንደ አስተዳዳሪ በሶስቱ የደግነት ቃል 

ኪዳኖች በመስማማት መጀመሪያ የአዎንታ አምባሳደር መሆን አለቦት። 

 

1. ለራስህ ደግ ሁን 

2. ለሁሉም እና ለአማልክት ፍጥረታት ደግ ሁን 

3. ለአካባቢያችን ደግ ይሁኑ, ፕላኔታችንን ይጠብቁ. 

 

የአምባሳደር ቁጥርዎን ካገኙ በኋላ በሚከተለው አድራሻ መመሪያዎችን 

ይከተሉ፡- https://befantastictoday.com/join-group 

 

 

 

https://drfantasticsworld.com/
https://befantastictoday.com/join-group


 

የመጀመሪያ ተግባርህ በFantastic ፍልስፍና ውስጥ ያሉትን የሶስቱ ቃል 

ኪዳኖች አስፈላጊነት ለቤተሰብህ፣ ጓደኞችህ፣ አጋሮችህ እና ቡድንህ ማጋራት 

ነው። ቡድንህ ስለ ኩባንያህ፣ ስለምርትህ እና ስለምትወደው ነገር 

የምትናገርበት መድረክ ነው። በቡድንህ ውስጥ ይህን ማድረግ የምትችለው 

አንተ ብቻ ነህ። በቡድንህ ውስጥ ያሉ አባላት ከምትለጥፈው መረጃ 

ይማራሉ። በቡድን ውስጥ ስለ ፖለቲካ ወይም ሃይማኖት አንናገርም ፣ 

ሀይማኖትን ማውራት ከፈለጉ የግል ቡድን መፍጠር አለብዎት ። በግል 

ቡድኖች ውስጥ አሁንም የፖለቲካ ንግግር አይፈቀድልዎም። 

 

 እባካችሁ ሌሎች አስተዳዳሪዎች በ Fantastic World ግሩፕ ላይ 

የሚለጥፉትን አወንታዊ መረጃዎችን ገልብጠው ለጥፍ እና በቡድንህ ውስጥ 

ያሉ ሌሎችን እንደሚጠቅም የሚሰማህን የፈለከውን ፖስት አድርግ። Be 

Fantastic World ቡድን ለአስተዳዳሪዎች ብቻ ነው፣ ቡድንዎ ከተመሰረተ 

በኋላ ይጨመራሉ። በቡድንዎ ላይ አዎንታዊ ታሪኮችን፣  

ምክሮችን፣ ምርጥ ዜናዎችን፣ ህይወትን የሚያሻሽሉ ነገሮችን ማካፈል 

አለቦት። እኛ የአዎንታዊነት አምባሳደሮች ለጓደኞቻችን፣ ለቤተሰባችን፣ 

ለጓደኞቻችን፣ ለማናውቃቸው ሰዎች እና ለዓለማችን ምን ያህል ለድርጊት 

ተጠያቂነት አስፈላጊ እንደሆነ ለማስተማር እድል አለን። ሦስቱን ቃል ኪዳኖች 

በመከተል እና እነሱን በመረዳት ሰዎች የተሻለ ሆነው ይታያሉ፣ ጥሩ ስሜት 

ይሰማቸዋል፣ ረጅም ዕድሜ ይኖራሉ፣ በንግድ እና  



 

በግል ግንኙነት የበለጠ ስኬታማ ይሆናሉ እና ዓለምን ለሁሉም ሰው የተሻለ 

እና ደግ ቦታ ለማድረግ ያግዛሉ። 

በዩቲዩብ ቻናላችን 'Fantastic' ላይ አንዳንድ ከ2000 በላይ ቪዲዮዎችን 

ለማየት ጊዜ የወሰዱ አስተዳዳሪዎች እና ሌሎች ወይም ድህረ ገጻችንን 

የጎበኙት drfantasticsworld.com እና befantastictoday.com ድንቅ መረጃ 

አግኝተው ህይወታቸው ተቀይሯል። እርስዎ ለቡድንዎ እና ለአለምዎ 

ድምፃችን እንደሆናችሁ ወደ እነዚህ ድህረ ገጾች እንድትሄዱ አበክረን 

እናበረታታዎታለን። እንደ አለመታደል ሆኖ ጊዜውን ካላዋሉ ዶ/ር ፋንታስቲክ 

እያጋሩ ካለው እውቀት እና ልምድ አይጠቀሙም። ይህንን ድንቅ እንቅስቃሴ 

በመጀመሪያ ለመረዳት ጊዜ ከሌለዎት በ WhatsApp ቡድን ውስጥ ሌሎችን 

ለመርዳት ቃል ለመግባት ጊዜ አይኖሮትም።  

 

ይህ ፕሮግራም "ለኔ ምን ይጠቅመኛል?" ለሚሉ ሰዎች ሳይሆን የሚሰጥ 

መድረክ ነው። እንደገና፣ ባለን የተለያዩ ፕሮጀክቶች ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ። 

እንደ አለመታደል ሆኖ ደግነት ገንዘብን ለማሳደድ ወደ ኋላ ወንበር ይይዛል 

እና ይህንን እንደምናቆም ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ አስተዳዳሪ መሆን 

ለሁሉም ሰው የሚሆን አይደለም፣  መስራት የሚያስደስትዎት ነገር እንደሆነ  

https://drfantasticsworld.com/
https://befantastictoday.com/


 

ተስፋ እናደርጋለን፣ ህይወትዎን እንደሚለውጥ እና ለእሱ የተወሰነ ደስታ 

እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። ድንቅ ሁን ፍልስፍናን መሳተፍ እና መከተል 

ያለውን ጥቅም የሚያረጋግጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ በአለም ዙሪያ ካሉ 

ሰዎች የተሰጡ ምስክርነቶች አሉን። ከመቀበል መስጠት ይሻላል። የዶክተር 

ፋንታስቲክ ፍልስፍናዎች እና የህይወት ምክሮች ህይወትዎን ይለውጣሉ። 

ይመለከቷቸው እና በቡድንዎ ውስጥ ያካፍሏቸው።  

 

አብዛኛው ሰው ይህን ለማንበብ ጊዜ እንኳን አይወስድም ፣ እስከዚህ 

ከደረስክ ከ Fantastic አንዱ ነህ። ስምህን ፣ ከተማህን ፣ ሀገርህን እና 

ኢሜልህን ወደ 12137889109 በመላክ የBe Fantastic Movement ወይም 

የአስተዳዳሪ ቡድን ተቀላቀል። 

 

 

Sincerely, 

Pris-Mucha Magwegwe 

South African admin and Executive Assistant to Dr. Fantastic 

 


