
Karakter Hikayeleri 
yoluyla eğitim

Karakter güçtür!

„Para gelir ve gider 
Karakter gelir ve kalır!“ 

Karakter Nedir?
“Karakter yaşamın temel taşı olarak kabul edilir. Günlük 

yaşamda bunların uygulanması, iç değerler hakikat, 
doğruluk, sevgi, barış ve şiddetsizlik yoluyla yansıtan 

erdemlerden bir koleksiyon temsil ediyor.“

Karakter

Karakter

Fikir ve Sponsorluk: Sport Saller Aile Informasyonu 
 Programın amacı hikayeler vasıtasıyla karakterleri 
şekillendirmek, böylece kendi deha fark edeceksin.

 

Program animasyonlar şeklinde Dünya’daki dinlerden ve hayat hikayelerinden, kısa 
öykülerden oluşmaktadır.

Gerek spor gerekse normal hayatımızda çok şekilde 
stresle karşılaşıyoruz: 

Stresli durumlardaki hareketlerimiz bilinçsizce eyleme dönüşmektedir. 
Hafızamızda çoğu zaman bilinmeyen görünteler (deneyimler) 

saklanmakta, gelecekte bizi etkilemektedir. 

Çocukluğumuz da gördüklerimiz ve yaşadıklarımız sırasıyla, film gibi kayıt edilmekte
 (iyiler ve kötüler) gelecekte bizi etkilemektedir. Programın hedefi hafızamıza ne kadar 
fazla olursa o kadar iyi resimler çizmek, bununla beraber stres altında bilinçsizce iyi 

eylemler yapılacaktır.

Erdemli hikayeler değeri vurgulanmış, karakter eğitimini teşvik etmektedir. 
Bütün dinlerde olduğu gibi anlatımlarla, hikayelerle,

 karşılaştırmakla ve Dünya’dan hangi 
ülkeden gelirse gelsin insanların tecrübeleri ile olur.

Karakter önerilerini kısa müzik klipleri daha derin anlatır.

10 yıllık bir programda, günlük hikayeler vasıtası ile tam olarak 3650 iyi 
ahlak hikayeleri anlatır. Bunları seyredenlere kendi iç potansiyelini görmeyi, sosyal 

davranmak ile başarılı ve mutlu bir hayatı sağlar.

İnsanın hafızasında iyi filmler olursa, o kişi karakteristik olarak ta iyi olur. Bununla birlikte 
toplumda daha sevilip ve başarılı olunur.

www.nacapro.com

Dahii!
Dünya Yıldızı
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Fakir Aile

İşte bu seviyede kalır veya bir 
yönetici veya en iyi ihtimalle iki 

basamak yükselir.

İşçi Ailesi

Bu seviyede kalır veya yönetici bir 
kişi olur veya bir basamak yukarı 

çıkar.

Akademisyen Aile
Örneğin Doktorlar, Küçük işletmeler 

(Fırın v.s.)

Burada bir yönetici veya bir 
basamak yukarı çıkabilir.

Orta ölçekli işletmeler

Burada bir yönetici olabilir veya bir 
basamak yukarı çıkabilir.

Büyük Şirket – 
Dünya Şirketi

  Burada bir yönetici olabilir.

Bir……..ailesinde doğmuş.

Geliştirme fırsatları 
çalışmalardan

 sonra muhtemel:

Karakterle 
olan

 imkanı

Meslek Öğrenimi ile
- Okul Eğitimi ile
- Üniversite
- Yatılı Okul

Karakter ile! 
Burada bükün 
kapıları açabilirsiniz!

Unutma!
SaiNacapro ile yapılan karakter eğitimi 

sizi bir dahii yapar!
Sen oyununla bütün kapıları açacaksın!

Şuan itibariyle çocuğunuzun imkanı

SAI Nacapro

Gülerek doğduğun ailenenin durumu

Yönetim
 bazında 

yükselm
e fırsatı

Yükselm
e şansı

Yükselm
e şansı

Yükselm
e şansı

Yükselm
e şansı

DAILY STORYS
Hangi kutuda sizin çocuğunuz doğduysa, o onun geleceğidir, 

yetenekleri, eğilim, bilgi transferinden daha önemlidir. 

Ama ustaca bir çözüm var!

Bu probleminiz olmayacak:
Günlük sadece bir tane karakter animasyonu seyredin ve seyrettiğinizi başkalarına 

anlatın.

Bir şey daha var: İnandığımız yolda bir önemli bir deyim daha var:

„Karakter gelişiminde Almanya Dünya çapında 
Traktör rolü üstlenecektir!“

Bu bizim için gerçekleştirilecek tahmindir!

Dünya Ögretmenleri ne diyor?
 „Dünya ilmi sizi sadece zor ve yorucu bir şekilde Dünya’da geçinmenizi sağlar. 

Fakat geçinmenizi sağlaması kesinlikle bir hayat yaşamak değildir. Çağdaş 
eğitim bu toplumdaki moralin kötüleşmesine sebeptir.“

deha 
olun


