
ПРО СЕМІНАР 
 

 За характером проведення семінар інформаційно-освітній, за парадигмою – 

фундаментально новітній, за обсягом охоплення та висвітлення основ оздоровчої тематики – 

в цілому унікальний. Пояснюються самі механізми та причини втрати здорового стану й, 

відповідно, наявність захворювань біологічного організму взагалі; здійснюється огляд 

запобіжних заходів протидії процесам руйнації людиною власного здоров’я, її старіння та 

передчасної смерті. Відвідувачі ознайомляться з одним із найефективніших та найбільш 

прийнятним для урбанізованого стилю життя методом повернення втраченого здорового 

стану, отримають конкретні настанови для вдалого початку перехідного процесу на 

природний здоровий спосіб життя. Також висвітлюються умови якісного перебігу всього 

оздоровчого процесу в організмі людини. Кожен учасник отримає детальні рекомендації, як 

задіяти потужні зцілюючі сили та механізми відродження власного організму в домашній 

практиці оздоровлення, а також стартовий набір природних інгредієнтів для активації та 

запуску внутрішніх оздоровчих процесів. Надаються подальші рекомендації щодо практики 

здорового способу життя (ЗСЖ) з використанням отриманих знань. Також учасники семінару 

матимуть змогу придбати інформаційні матеріали оздоровчої тематики. 

 Заочна практика за програмою семінару забезпечить учасникам підвищення рівня 

захисних сил організму, відновлення працездатності, відкриє реальний шлях до скарбниці 

власного здоров’я. Отримані знання завжди стануть у пригоді при найменшому відчутті 

фізіологічного дискомфорту Вам особисто, Вашим родичам і близьким. 
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 Організатор (керівництво КПС, м. Київ) надає українцям можливість стати учасником 

інформаційно-освітнього оздоровчого семінару та долучитись до активної співпраці в 

організації заходу. 

 Благодійні внески за участь у семінарі спрямовуються на діяльність Українського 

Звичаєвого Косацтва та допомогу українським добровольцям, що перебувають у зоні АТО. 

 Добровільний внесок-пожертва за участь у семінарі для українських громадян 

становить 350 грн., для іноземних – 50 у.о.;  

 добровільний внесок для організованих груп із 4-х і більше осіб становить 300 грн. 

для одного учасника заходу – українського громадянина – та 40 у.о. для одного іноземного 

громадянина; 

 організаторам колективної участі громадян у роботі семінару – вигідна пропозиція; 

 робота в якості працівника семінару – на вигідних умовах співпраці. 

 За допомогу в проведенні семінару активісту може бути вручена додаткова 

винагорода.  

Пропозиції щодо роботи семінару та участі в ньому надсилайте за телефоном: 

(098) 319-10-42 


