
Wychowanie przez opowieści o 
postaci

Charakter jest moc!

Pieniądze pojawiają się i znikają!
Charakter pojawia się i zostaje!

Co to jest charakter?
Charakter jest punktem oparcia życia

On reprezentuje zbiór cnót, które odzwierciedlają się w codzien-
nym życiudie przez  moralny wartości, jak prawda, sprawiedliwość, 

miłość, spokój i niestosowanie przemocy

Charakter

Charakter

Idea i sponsorowanie: Sport-Saller Informacja dla rodziców
Celem programu jest formówanie charakteru przez opowieśći 
Dlatego,żeby poznać własny geniusz i wdrożyć go w życie.

 

Program oparty jest na opowiadaniach ze świata religii I mądrośći 
życia, która jest reprezentowana w formie animacji.

 sporcie i w życiu codziennym często znajdujemy 
się w sytuacjach stresowych:

W sytuacjach stresowych zachwanie nieświadomo kierowane z
 ocalałych w umysłach, A póżniej nieznanych nam zdjęć (doświadczenia)!

Czyli, wszystko, co my jako dzieci widzimy i przeżywamy, i zachwały w umysłach jak 
rysunki albo filmy (dobre albo złe) charakteryzuje nas w przyszłości.

Celem programu jest zachowanie w pamięci dzieci dobrych zdjęć, im więcej tym lepiej 
Tak że kiedy On/Ona będzie w sytuacji stresowej, podświadomie robił/a dobre uczynki.

Opowiadania z CNOTAMI jako wartością zachęcają do szkolenia charakteru 
obserwatorów, podobnie jak to robią wszystkie religie poprzez opowiadania, parabole, 

porównanie, koan,doświadczenia ludzi wszystkich poziomów i ras.

Spotęgowane rekomendacje charakteru poprzez krótki klipy 
muzyczny nagrany w refrenach.

10-letniego programu, poprzez codzienne historie przedłożone 
w ogulie 3650 stymulacji postępowania, który pomagają zainteresowanej osobie 

rozpoznać jego prawdziwy Potencial, a zatem umożliwiając udane i szczęśliwe jego/jej 
życie. 

Poprzez zachowanie społeczne, na wysokim standardie życia, w koegzystencji dla 
dobra społeczeństwa

Kiedy w świadomośći jest dużo dobrych filmów, to ulepsza się charakter, 
Czyli on/ona będzie ulubionym i skutecznym w społeczeństwie.

www.nacapro.com

geniusz!
Światowej klasy!
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Biedna rodzina

tutaj pozostają na tym samym 
poziomie, lub zostają kierownikiem 

powyżej na A w najlepszym razie, na 
dwa poziomy.

Rodzina pracowników

tutaj pozostają na tym samym 
poziomie, ub zostają kierownikiem 

powyżej na jeden poziom.

Rodzina akademików
przykładowo, liekarzy 

Mały biznes (piekarnia, itp)

pozostają kierownikiem tutaj  
lub powyżejj na jeden poziom.

Rodzina średnich pr-
zedsiębiorców

pozostają kierownikiem tutajwerden 
lub powyżejj na jeden poziom.

Duży biznes
Światowy koncern

mogą zostac  tutaj na stanowisku 
kierowniczym

Urodzony w rodzinie...

Szansy rozwoju
Zgodnie z 
badaniami

Ewentualnie:

możliwości 
Charakter

 Z wykształceniem:
- nauka szkolna
- uniwersytet
- internat

Z charakterem!
Mogą być  
otwarte  
wszystki e drzwi!

NALEŻY PAMIĘTAĆ:
Wychowanie charakteru za naszym programem 

SaiNacapro 
prowadzi do geniuszu!

Grając, otwierasz wszystcy drzwi!

Obecna szansa Waszego dziecka

SAI Nacapro

Uśmiechając,  wynosimy się z kołyski.
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DAILY STORYS

To warstwa, w której dziecko urodziło się, decyduje o jego przyszłości, 
więcej niż talent, skłonności, wiedzy, etc!

Jednak istnieje to genialne rozwiązanie!

Państwo nie będzie miało tego problemu:
Pokażemy Panstwu drogę: od formującuch postaci animacij do geniusza! 

Teraz zaczyna się przyszłość Waszego dziecka
Codziennie patrz się tylko jedną animację i  opowiadaj dalej!

I jeszcze: Istniejeoświadczenie, w które wierzymy:

‘’ Niemcy staną się światową siłą napędową
 dla rozwoju charakteru’’

I to jest motywacją do realizacji tej prognozy! 

C mówią nauczyciele świata:
 „Wykształcenie światowe może tylko pomóc żmudną drogą zyskać środki do życia

Wygranie tej walki ubiezpieczi nie tylko środki do życia, ale nie 
samo życie. Nowoczesna edukacja jest rzeczywiście odpowiedzialną 

za to, co dzieje się z moralnośćiu w społeczeństwie.“

być 
geniuszem


