
 

ا تصبح بأن اهتمامك عىل لك شكًرا
ً
ا WhatsApp عن مسؤول  

 
ا تعرف أن يجب .Be Fantastic International (BFI) ف

ً
 أول

ا BFI أن ا للمساعدة حبهم / وقتهم يكرسون الذين األفراد أفخم تضم تطوعية منظمة ه   
 
ا العالم جعل ف

ً
 تحسي  ا مع أفضل مكان

ا خالل من حياتهم  
ا لدينا .Be Fantastic Philosophy فلسفة تبن  ا 2000 من أكث  ا سفث   

 
 إىل تتطلع كنت إذا .دولة 69 ف

  العديد فهناك ، المال كسب

 

ا المال لكسب الطرق من  
 
ا الغذائية للصناعات بلدنا ف  

 موقع زيارة خالل من عليها العثور يمكنك الن 

drfantasticsworld.com. مجموعة وتشغيل لبدء مقدمة إليك Be Fantastic WhatsApp. فون ا المشر  
 
 تم الذي ذلك ف

ا إنشاؤه ا اللطف عىل نشدد ونحن ، للغاية طيبون أشخاص هم مجموعة 50 من ألكث 
ً
ء كل وقبل أول  

ا بصفتك .شر
ً
ف  ، مشر

 مجموعة أو مدينة أو دولة كانت سواء لمجموعتك Be Fantastic International صوت وستكون جمهور لديك سيكون

ا بصفتك .شخصية
ً
ف   ، مشر

 

اأ يجب
ً
ول ا تصبح أن  ً امات عىل الموافقة خالل من لإليجابية سفث  ا كن .2 نفسك مع لطيفا كن .1 .باللطف الثالثة اللث  

ً
 لطيف

ا رقم عىل الحصول بعد .كوكبنا وحماية ، بيئتنا مع لطيفا كن .3 واآلخرين اآللهة مخلوقات كل مع  ستتبع ، بك الخاص السفث 

ا األوىل مهمتك تتمثل /https://befantastictoday.com/join-group :عىل التعليمات  
 
امات أهمية مشاركة ف  اللث  

ا الثالثة  
 
كائك وأصدقائك لعائلتك Be Fantastic فلسفة ف   وشر

 

ا مجموعتك .ومجموعتك كتك عن للحديث لك منتدى ه   يمكنه الذي الوحيد أنت .تريد ما كان أًيا ، وشغفك ومنتجك شر

ا بذلك القيام  
 
ا األعضاء يتعلم .مجموعتك ف  

 
ا المعلومات من مجموعتك ف  

ها الن   الدين أو السياسة عن نتحدث ل نحن .ستنشر

ا  
 
ا .شخصية مجموعة إنشاء فعليك الدين عن الحديث تريد كنت إذا ، الجماعات ف  

 
ا يزال ل الشخصية المجموعات ف  غث 

ا بالحديث لك مسموح ا .السياش  ا اإليجابية المعلومات ولصق نسخ يرج   
ها الن  مسؤولونال ينشر  Be مجموعة عىل اآلخرون 

Fantastic  

 

World ، ا ء أي وانشر  
ا اآلخرين سيساعد أنه وتشعر تريده شر  

 
 مخصصة Be Fantastic World مجموعة .مجموعتك ف

ا .مجموعتك تشكيل بمجرد إضافتك وستتم ، فقط للمسؤولي  ا  
 
 اإليجابية القصص مشاركة عليك يجب ، مجموعتك ف

عةالرائ واألخبار والنصائح ا واألشياء   
 أصدقائنا لتثقيف فرصة لدينا لإليجابية كسفراء نحن .المرء حياة تحسي  ا شأنها من الن 

كائنا وعائلتنا   من .أفعالنا عن المسؤولية تحمل أهمية مدى وعالمنا والغرباء وشر

 

امات اتباع خالل ة ويعيشون ، بتحسن ويشعرون ، أفضل الناس سيبدو ، وفهمها الثالثة اللث   ا ويكونون ، أطول لفث   نجاًحا أكث 

ا  
 
ا وسيساعدون ، الشخصية والعالقات األعمال ف  

 
ا العالم جعل ف

ً
ا أفضل مكان ا وأكث 

ً
 للجميع لطف

فون هم المشر ا قضوا ممن وغث 
ً
ا وقت  

 
ا من بعض مشاهدة ف  YouTube 'Be عىل قناتنا عىل فيديو مقطع 2000 من أكث 

Fantastic' مواقعنا زيارة أو drfantasticworld.com و  

 

befantastictoday.com ت رائعة معلومات اكتشفوا  صوتنا ألنك المواقع هذه زيارة عىل بشدة نشجعك نحن .حياتهم وغث 

ة المعرفة من تستفيد فلن ، الوقت تستثمر لم إذا ، الحظ لسوء .وعالمك لمجموعتك ا والخث   
 رائعة مشاركة .د بها يتمتع الن 

االك الوقت لديك يكن لم إذا .ل  
 
اف ا اآلخرين لمساعدة لالتصال الوقت لديك يكون لن فربما ، الرائعة الحركة هذه لفهم   

 
 ف

نامج هذا .WhatsApp مجموعة ؟ بالنسبة ذلك من الفائدة ما" يسألون الذين لألشخاص عطاء منصة ليس الث   أخرى مرة "ىل 

،  



 

ا المختلفة المشاري    ع من المال كسب يمكنك  
اجع اللطف فإن ، الحظ لسوء .لدينا الن  ا يث   

 
ا ونأمل المال عن البحث ف  

 
 .إنهائه ف

ا كونك
ً
ا يكون أن نأمل ، للجميع ليس هنا مسؤول

ً
ا يعد فهو ، به ستستمتع شيئ  .عليها السعادة بعض وإضفاء حياتك بتغيث 

 األفضل فمن .واتباعها رائعة كن فلسفة من جزًءا كونهم لفائدة يشهدون العالم حول أشخاص من الشهادات من المئات لدينا

ا .دكتور .عليها الحصول من تعىط أن   إليهم انظر .حياتك الحياة ونصائح Fantastic فلسفات ستغث 

 

ا وشاركهم  
 
ا الوقت يأخذوا لن الناس معظم .مجموعتك ف  

 
 .العظماء من واحد فأنت الحد هذا إىل وصلت إذا ، لقراءتها الكاف

ةإداري مجموعة أو Be Fantastic Movement إىل انضم يد وبلدك ومدينتك اسمك إرسال طريق عن  ا والث   
ون   إىل اإللكث 

ا بك مرحًبا .12137889109  
 
 رائًعا تكون أن يمكنك ، تكون أن تريد ما .حياتك بقية من األول اليوم ف

 

  ، لك المخلص

Pris-Mucha Magwegwe 

South African admin and Executive Assistant to Dr. Fantastic 


