
 

Obrigado pelo seu interesse em se tornar um administrador do 

WhatsApp no Be Fantastic International (BFI). Você deve primeiro 

saber que o BFI é uma organização totalmente voluntária que tem 

os mais incríveis indivíduos gentis que dedicam seu tempo / amor 

para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor enquanto melhoram 

suas próprias vidas, adotando a filosofia Be Fantastic. 

 

Temos mais de 2.000 Embaixadores em 69 países. Se você está 

procurando ganhar dinheiro, existem MUITAS maneiras de ganhar 

dinheiro no BFI que você pode encontrar visitando 

drfantasticsworld.com. Aqui está uma introdução para iniciar e 

administrar um grupo Be Fantastic WhatsApp. Os administradores 

que criaram para mais de 50 grupos são pessoas muito gentis, 

enfatizamos a gentileza em primeiro lugar. Como administrador, 

você terá uma audiência e será a voz do Be Fantastic International 

para o seu grupo, seja ele um país, cidade ou grupo pessoal. Como 

administrador, você deve primeiro se tornar um Embaixador da 

Positividade concordando com os Três compromissos com a 

bondade. 

1. Seja gentil com você mesmo 

2. Seja gentil com TODOS os outros e criaturas deuses 

3. Seja gentil com nosso  

https://befantastictoday.com/


 

meio ambiente, proteja nosso planeta. Depois de obter o seu 

número de Embaixador, você seguirá as instruções em: 

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

 

Sua primeira tarefa é compartilhar a importância dos três 

compromissos da Filosofia Be Fantastic com sua família, amigos,  

associados e seu grupo. Seu grupo é um fórum para você falar sobre 

sua empresa, seu produto e suas paixões, o que quiser. Você é o 

único que pode fazer isso em seu grupo. Os membros do seu grupo 

aprendem com as informações que você postar. Não falamos sobre 

política ou religião nos grupos, se você quiser falar sobre religião 

deve criar um grupo pessoal. Em grupos pessoais, você ainda não 

tem permissão para falar sobre política. Por favor, copie e cole as 

informações positivas que os outros administradores estão 

postando no grupo Be Fantastic World e poste o que você achar que 

vai ajudar os outros em seu grupo. O grupo Be Fantastic World é 

apenas para administradores, você será adicionado assim que seu 

grupo for formado. Em seu grupo, você deve compartilhar histórias 

positivas, conselhos, ótimas notícias, coisas que vão melhorar a vida 

de alguém. Nós, como Embaixadores da Positividade, temos a  

oportunidade de educar nossos amigos, familiares, associados, 

estranhos e nosso mundo como é importante assumir a 

responsabilidade por nossas próprias ações. Ao seguir os três 

compromissos e compreendê-los, as pessoas terão uma aparência 

melhor, se sentirão melhor, viverão  

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


 

mais, terão mais sucesso nos negócios e nas relações pessoais e 

ajudarão a tornar o mundo um lugar melhor e mais amável para 

todos. 

 

Administradores e outros que assistiram alguns dos mais de 2.000 

vídeos em nosso canal do YouTube 'Be Fantastic' ou visitaram 

nossos sites drfantasticsworld.com e befantastictoday.com 

descobriram informações fantásticas e suas vidas mudaram. Nós o 

encorajamos fortemente a visitar esses sites, pois você é a nossa voz 

para o seu grupo e o seu mundo. Infelizmente, se você não investir 

tempo, não se beneficiará do conhecimento e da experiência que o 

Dr. Fantastic está compartilhando. Se você não tem tempo para 

entender primeiro esse Movimento Fantástico, provavelmente não 

terá tempo para se comprometer em ajudar outras pessoas em um 

grupo do WhatsApp. 

 

Este programa é uma plataforma de doação, não para pessoas que 

perguntam "O que está nele para mim?" Novamente, você pode 

ganhar dinheiro com os vários projetos que temos. Infelizmente, a 

gentileza fica em segundo plano na busca por dinheiro e esperamos 

acabar com isso. Ser administrador aqui não é para todos, 

esperamos que seja algo que você goste de fazer, promete mudar 

sua vida e trazer um pouco de felicidade para ela. Temos centenas 

de depoimentos de pessoas ao redor do mundo que atestam o 

benefício de fazer parte e seguir a Filosofia Be Fantastic. É melhor 

dar do que receber. As filosofias e os conselhos de vida do Dr. 

Fantastic mudarão sua vida. Observe-os e  

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


 

compartilhe-os em seu grupo. A maioria das pessoas nem se dá ao 

trabalho de ler isso, se você chegou até aqui, você é um dos 

Fantásticos. Junte-se ao Be Fantastic Movement ou a um grupo de 

administradores enviando uma mensagem de texto com seu nome, 

cidade, país e e-mail para 12137889109.  

 

Bem-vindo ao primeiro dia do resto de sua vida. O que você quer 

ser, você pode ser, seja fantástico. 

 

 

Sinceramente, 

Pris-Mucha Magwegwe 

Administrador sul-africano e Assistente Executivo do Dr. Fantástico 


