
 

Dankie vir jou belangstelling om 'n WhatsApp Admin in Be Fantastic 

International (BFI) te word. U moet eers weet dat BFI 'n vrywillige 

organisasie is wat die wonderlikste vriendelike individue het wat hul 

tyd/liefde gee om die wêreld 'n beter plek te maak terwyl hulle hul 

eie lewens verbeter deur die Be Fantastic Philosophy aan te neem. 

Ons het meer as 2000 ambassadeurs in 69 lande. As jy geld wil 

verdien, is daar BAIE maniere om geld in BFI te maak wat jy kan vind 

deur drfantasticworld.com te besoek. Hier is 'n inleiding tot die 

begin en bestuur van 'n Be Fantastic WhatsApp-groep. 

 

Die administrateurs wat vir meer as 50 groepe geskep is, is baie 

vriendelike mense, ons beklemtoon eerstens vriendelikheid. As 'n 

admin sal jy 'n gehoor hê en jy sal die stem wees van Be Fantastic 

International vir jou groep of dit nou 'n land, stad of persoonlike 

groep is. 

 

As 'n administrateur moet jy eers 'n Ambassadeur van Positiwiteit 

word deur in te stem tot die Drie verbintenisse tot vriendelikheid. 

 

1. Wees vriendelik met jouself 

2. Wees vriendelik met ALLE ander en gode wesens 

3. Wees vriendelik met ons omgewing, beskerm ons planeet. 

 

Nadat u u ambassadeurnommer gekry het, sal u  

instruksies volg by: https://befantastictoday.com/join-group/ 

 

 

 

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


 

Jou eerste taak is om die belangrikheid van die drie verpligtinge in 

die Wees Fantasties-filosofie met jou familie, vriende, medewerkers 

en jou groep te deel. Jou groep is 'n forum vir jou om oor jou 

maatskappy, jou produk en jou passies te praat, wat jy ook al wil. Jy 

is die enigste een wat dit in jou groep kan doen. Lede in jou groep 

leer uit die inligting wat jy sal plaas. Ons praat nie oor politiek of 

godsdiens in die groepe nie, as jy godsdiens wil praat moet jy 'n 

persoonlike groep skep. In persoonlike groepe word jy steeds nie 

politieke praatjies toegelaat nie. 

 

Kopieer en plak asseblief positiewe inligting wat die ander admins 

op Be Fantastic World-groep plaas en plaas wat jy ook al hou wat jy 

voel ander in jou groep sal help. Be Fantastic World-groep is slegs vir 

administrateurs, jy sal bygevoeg word sodra jou groep gevorm is. Op 

jou groep moet jy positiewe stories, raad, goeie nuus, dinge wat 'n 

mens se lewe sal verbeter, deel. Ons as Ambassadeurs van 

Positiwiteit het die geleentheid om ons vriende, familie, 

medewerkers, vreemdelinge en ons wêreld op te voed hoe  

belangrik om aanspreeklikheid vir jou eie dade te neem. Deur die 

drie verpligtinge te volg en hulle te verstaan, sal mense beter lyk, 

beter voel, langer lewe, meer suksesvol wees in besigheid en in 

persoonlike verhoudings en sal hulle help om die wêreld 'n beter en 

vriendeliker plek vir almal te maak. 



 

Admins en ander wat die tyd geneem het om van die meer as 2000 

video's op ons YouTube-kanaal 'Be Fantastic' te kyk of ons 

webwerwe drfantasticworld.com en befantastictoday.com besoek 

het, het Fantastiese inligting ontdek en hul lewens het verander. 

Ons moedig jou sterk aan om na hierdie webwerwe te gaan 

aangesien jy ons stem vir jou groep en jou wêreld is. 

 

Ongelukkig as jy nie die tyd belê nie, sal jy nie baat by die kennis en 

ervaring wat Dr. Fantastic deel nie. As jy nie die tyd het om eers 

hierdie Fantastiese Beweging te verstaan nie, sal jy waarskynlik nie 

die tyd hê om te verbind om ander in 'n WhatsApp-groep te help 

nie. Hierdie program is 'n gee-platform nie vir mense wat vra "Wat 

is in dit vir my?" Weereens, jy kan geld maak met die verskillende 

projekte wat ons het. Ongelukkig neem vriendelikheid 'n agterste 

sitplek in die soeke na geld en ons hoop om dit te beëindig. 

 

Om 'n administrateur hier te wees is nie vir almal nie, ons hoop dit is 

iets wat jy sal geniet om te doen, dit beloof om jou lewe te verander 

en 'n bietjie geluk daaraan te bring. Ons het honderde getuigskrifte 

van mense regoor die wêreld wat getuig van die voordeel daarvan 

om deel te wees en die Be Fantastic Filosofie te volg. Dit is beter om 

te gee as om te ontvang. 

 

Dr. Fantastic se filosofieë en lewensadvies sal jou lewe verander. 

Kyk na hulle en deel dit in jou groep. Die meeste mense sal nie eers 

die tyd neem om dit te lees nie, as jy so ver gekom het is jy een van 

die Fantasties. 

 



 

Sluit aan by die Be Fantastic Movement of 'n admin-groep deur jou 

naam, stad, land en e-pos na 12137889109 te SMS. Welkom by die 

eerste dag van die res van jou lewe. 

 

 

Wat jy wil wees, kan jy wees, wees Fantasties. 

 

Die uwe, 

Pris-Mucha Magwegwe 

Suid-Afrikaanse admin en Uitvoerende assistent vir Dr. Fantasties 


