
Виховання через 
формуючі характер історії

Характер – це сила!

„Гроші появляються і зникають!
Характер появляється і залишається!“

Що таке характер?
Характер є опорним пунктом життя

Він представляє збірку чеснот, які відображаються в 
щоденному житті через такі внутрішні цінності, як правда, 

справедливість, любов, мир і відсутність насильства.

Характер

Характер

Ідея і спонсорство: Sport-Saller Інформація для батьків
Метою програми є сформування характеру 

через ці історії Для того, щоб впізнати власну 
геніальність і впровадити це в життя.

 

Програма побудована на основі коротких історій зі світу релігій
 і життєвої мудрості, які будуть репрезентовані у формі мультфільмів.

У спорті, а також у щоденному житті ми дуже часто 
опиняємося в стресових ситуаціях:

Вчинки в стресових ситуаціях керовані несвідомо із збережених у 
свідомості, Переважно пізніше не відомих нам картинок (досвідів)!

Тобто.Все, що ми як діти бачимо і переживаємо і зберегли як картинки або як 
фільми (добре або погане) характеризує нас в житті

Метою програми є зберегти у свідомості дітей добрі картинки,чим більше, тим 
краще, для того щоб коли Він/Вона опиняються в стресовій ситуації, підсвідомо 

робив/ла добрі вчинки.

Історії Із закладеними ЧЕСНОТАМИ як цінністю, спонукають до навчання характеру 
спостерігачів, як це роблять усі релігії через розповіді, параболи, 

порівняння, коани, досвід людей усіх рівнів та рас.

Поглиблюються рекомендації характеру через короткі музичні кліпи
зіграні як приспіви.

У 10-річній програмі, через щоденні історії , подані 
в загальному 3650 стимуляції поведінки, які допомагають зацікавленій особі 

впізнати його справжнійinneres Внутрішній потенціал і завдяки цьому, йому або їй, 
зробити можливим успішне щасливе життя Через соціальну поведінку, на високому 

життєвому стандарті, у співіснуванні на благо суспільства.

Коли у свідомості є багато добрих фільмів, то покращується характер, 
Тобто він/вона стане улюбленішим і успішнішим у суспільстві.
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 Бідна сім`я

тут залишаються на тому самому 
рівні, або стають керівником на 

один А в кращому випадку на два 
щаблі вище.

Сім`я робітників

тут залишаються на тому самому 
рівні, або стають керівником на 

один Щабель вище.

Сім`я академіків
напр.:лікарів,

Мале підприємництво 
(пекарня, і т.д.)

можуть бути на керівній посаді тут 
або один щабель вище.

Сім`я середніх 
підприємців

можуть бути на керівній посаді 
тут або один щабель вище.

Велике 
підприємництво

можуть бути на керівній посаді 
тут або один щабель вище.

Народившись в сім`ї …

Шанси розвитку
Згідно з 

дослідженнями
Тобто:

Шанси 
характеру

 З освітою:
- шкільна освіта
- університет
- інтернат

З характером!
Тут можуть
бути відкриті
усі двері!

ЗВЕРНИ УВАГУ:
Виховання характеру за нашою програмою   

SaiNacapro
веде до геніальності!

Граючись, Ти відкриваєш усі двері!

Моментальні шанси Вашої дитини

SAI Nacapro

Посміхаючись, геть з «пелюшок»

Карєрні ш
анси у всіх

керівних галузях
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DAILY STORYS

Те, в якому прошарку народилася дитина, визначає її майбутнє
більше, ніж талант, нахили, знання і т.д.!

Але все-таки існує геніальне рішення!

Ви не будете мати цієї проблеми:
Ми покажемо Вам дорогу: Від формуючих характер анімацій до генія!

Зараз починається майбутнє Вашої дитини:
Щодня дивитися тільки один мультфільм і розповідати далі!

І ще щось: Є висловлювання, в яке ми віримо:

«Німеччина стане на весь світ рушійною 
силою по розвитку характеру!»

І стимулом для нас є втілення цього прогнозу!

Що кажуть світові вчителі:
Світова освіта може вам тільки допомогти виснажливим способом 

здобути світові засоби бо існування
Виграш цієї боротьби забезпечить вам тільки ваші засоби на існування, 

але не саме життя.
Сучасна освіта є фактично відповідальною за те, 

що знижується мораль у суспільстві.

Будьте 
геній!


