Розклад майстер-классів Землетворіння
2019
19 серпня
Мацука Олександр -Йога
Перфі Александ -Слов'янська гімнастика,МК
Костюченко Н.- Майстер народної медицини зі стажем 30 років. Точніше:практикостеохондролог ,тілісно-орієнтований психотерапевт ,травник (створив свою універсальну
фітотерапію),досвідчений масажист,мануальний терапевт внутрішніх органів і опорнорухового апарату.
Сергієнко Віктор (Кошастий) МК з автоному самозабезпечення, печі, конярство.
Супрович Антон лекції про здоров'я, А і Б гравиті.
Маруличь Влад –брасо-батерфляй, шахи, ігри.
Гопак Іван - загадки, шаради, вікторини.
Світенко Сергій - екзотичні плодоносні дерева в Україні.
Тарзіна Олександра - малювання акварель,нитками,олівець.
Силантьєва Світлана - малюнок на тканині і воді.
Громенко В'ячеслав МК природного землеробства, Меч Колесова, бджоли,
самозабезпечення.
Шлапак Віталій і Елла по гармонії відносин, 22 аркана

20 серпня
Мацука Олександр -Йога
Перфі Александ -Слов'янська гімнастика,МК
Костюченко Н.- Майстер народної медицини зі стажем 30 років. Точніше:практикостеохондролог ,тілісно-орієнтований психотерапевт ,травник (створив свою універсальну
фітотерапію),досвідчений масажист,мануальний терапевт внутрішніх органів і опорнорухового апарату.
Сергієнко Віктор (Кошастий) МК з автоному самозабезпечення, печі, конярство.

Супрович Антон лекції про здоров'я, А і Б гравиті.
Маруличь Влад –брасо-батерфляй, шахи, ігри.
Гопак Іван - загадки, шаради, вікторини.
Світенко Сергій - екзотичні плодоносні дерева в Україні.
Тарзіна Олександра - малювання акварель,нитками,олівець.
Силантьєва Світлана - малюнок на тканині і воді.
Громенко В'ячеслав МК природного землеробства, Меч Колесова, бджоли,
самозабезпечення.
Шлапак Віталій і Елла по гармонії відносин, 22 аркана
Краснобрижий. А - Лісосад
Ната-Лада - Малювання живих форм
Світлана Мудрак Відкриття голосу.
Натаья Шоліна і Надія Притула - Петриківський розпис на тканині, на сумочках,телефонних чохлах.
Наталка Окома - Петриківський розпис для дітей і дорослих,ляльки мотанки
Уварова Ганна-МК Літературний
Ніколау Ірина - Швидка вишивка
Пасічник Любов -Розстановки, психологія.
Ляшенко В - Оздоровлення за методикою .Слов'янський масаж внутрішніх органів, чищення,
масла, харчування, досвід.
Линник Олександр – Гончарство
Решта Іван-Гончарство
Оганесов Олександр – різьба по дереву.
Оганесова Марина –МК по жіночих практик. Жіночий образ і жіночі енергії сьогодні. Підготовка до
природних пологів. Пологи. Відновлення після пологів.
Сорока Ладомир - МК комах запилювачів та іншим помічникам садівництва,травоплетіння
Сорока Ладомира - МК по травоплетінню, жінка Берегиня.
Кавчак Інна - натуральні засоби для тіла,мило,парфуми,косметика,шампуні.
Дружинович Олена реалистичный малюнок.
Крутій Ірина - лікар-психотерапевт, ароматерапевт.

Артюхін Олександр - МК по Жалейкам, гуслям.

21 серпня
Мацука Олександр -Йога
Перфі Александ -Слов'янська гімнастика,МК
Костюченко Н.- Майстер народної медицини зі стажем 30 років. Точніше:практикостеохондролог ,тілісно-орієнтований психотерапевт ,травник (створив свою універсальну
фітотерапію),досвідчений масажист,мануальний терапевт внутрішніх органів і опорнорухового апарату.
Сергієнко Віктор (Кошастий) МК з автоному самозабезпечення, печі, конярство.
Супрович Антон лекції про здоров'я, А і Б гравиті.
Маруличь Влад –брасо-батерфляй, шахи, ігри.
Гопак Іван - загадки, шаради, вікторини.
Світенко Сергій - екзотичні плодоносні дерева в Україні.
Тарзіна Олександра - малювання акварель,нитками,олівець.
Силантьєва Світлана - малюнок на тканині і воді.
Громенко В'ячеслав МК природного землеробства, Меч Колесова, бджоли,
самозабезпечення.
Шлапак Віталій і Елла – гармонія відносин, 22 аркана
Краснобрижий. А - Лісосад
Ната-Лада - Малювання живих форм
Світлана Мудрак - Відкриття голосу.
Наталья Шоліна і Надія Притула - Петриківський розпис на тканині, на сумочках,телефонних
чохлах.
Наталка Оскома - Петриківський розпис для дітей і дорослих, ляльки мотанки
Уварова Ганна-МК Літературний
Ніколау Ірина - Швидка вишивка
Пасічник Любов -Розстановки, психологія.
Ляшенко В - Оздоровлення за методикою .Слов'янський масаж внутрішніх органів, чищення,
масла, харчування, досвід.
Линник Олександр – Гончарство

Решта Іван-Гончарство
Оганесов Олександр – різьба по дереву.
Оганесова Марина –МК по жіночих практик. Жіночий образ і жіночі енергії сьогодні. Підготовка до
природних пологів. Пологи. Відновлення після пологів.
Сорока Ладомир - МК комах запилювачів та іншим помічникам садівництва,травоплетіння
Сорока Ладомира - МК по травоплетінню, жінка Берегиня.
Кавчак Інна - натуральні засоби для тіла,мило,парфуми,косметика,шампуні.
Крутій Ірина - лікар-психотерапевт, ароматерапевт.
Артюхін Олександр - МК по Жалейкам, гуслям.
Бур'ян Віктор -різьба по дереву, слов'янська чайна церемонія
Гусаров Ілля - альтернативна енергетика.
Рибак Тамара –сироїдіння як повноцінне харчування, сироїдна піца.
Адаменки - МК по валянню вовни, мотанки.
Макаренко Олесь – харчування по Аюрведі, комплекс самопідготовки майстра( РЕСИ Да Тон),
телесноориентванна терапія

22 серпня
Мацука Олександр -Йога
Перфі Александ -Слов'янська гімнастика,МК
Костюченко Н.- Майстер народної медицини зі стажем 30 років. Точніше:практикостеохондролог ,тілісно-орієнтований психотерапевт ,травник (створив свою універсальну
фітотерапію),досвідчений масажист,мануальний терапевт внутрішніх органів і опорнорухового апарату.
Сергієнко Віктор (Кошастий) МК з автоному самозабезпечення, печі, конярство.
Супрович Антон лекції про здоров'я, А і Б гравиті.
Маруличь Влад –брасо-батерфляй, шахи, ігри.
Світенко Сергій - екзотичні плодоносні дерева в Україні.
Тарзіна Олександра - малювання акварель,нитками,олівець.
Силантьєва Світлана - малюнок на тканині і воді.
Громенко В'ячеслав МК природного землеробства, Меч Колесова, бджоли,
самозабезпечення.

Шлапак Віталій і Елла – гармонія відносин, 22 аркана
Краснобрижий. А - Лісосад
Ната-Лада - Малювання живих форм
Світлана Мудрак Відкриття голосу.
Наталья Шоліна і Надія Притула - Петриківський розпис на тканині, на сумочках,телефонних
чохлах.
Наталка Оскома - Петриківський розпис для дітей і дорослих,ляльки мотанки
Уварова Ганна-МК Літературний
Ніколау Ірина - Швидка вишивка
Пасічник Любов -Розстановки, психологія.
Ляшенко В - Оздоровлення за методикою .Слов'янський масаж внутрішніх органів, чищення,
масла, харчування, досвід.
Линник Олександр – Гончарство
Решта Іван-Гончарство
Оганесов Олександр – різьба по дереву.
Оганесова Марина –МК по жіночих практик. Жіночий образ і жіночі енергії сьогодні. Підготовка до
природних пологів. Пологи. Відновлення після пологів.
Сорока Ладомир - МК комах запилювачів та іншим помічникам садівництва,травоплетіння
Сорока Ладомира - МК по травоплетінню, жінка Берегиня.
Кавчак Інна - натуральні засоби для тіла,мило,парфуми,косметика,шампуні.
Бур'ян Віктор -різьба по дереву, слов'янська чайна церемонія
Адаменки - МК по валянню вовни, мотанки.
Макаренко Олесь – харчування по Аюрведі, комплекс самопідготовки майстра( РЕСИ Да Тон),
телесноориентванна терапія
ЛадОлюшка - енергозберігаючий покрій МК з практикою
Піданов Андрій Ткацтво обереги,очілля,пояси.
Шевченко Ольга – МК відкриття голосу.
Геращенко Евгеній –Видове харчування свіжими плодами та ягодами, горіхами, овочами,
приготування їжі методом фемрентації, рослини замінники солі і цукра.
Дараев Михайло МК по фехтованню.

23 серпня
Мацука Олександр -Йога
Перфі Александ -Слов'янська гімнастика,МК
Костюченко Н.- Майстер народної медицини зі стажем 30 років. Точніше:практикостеохондролог ,тілісно-орієнтований психотерапевт ,травник (створив свою універсальну
фітотерапію),досвідчений масажист,мануальний терапевт внутрішніх органів і опорнорухового апарату.
Сергієнко Віктор (Кошастий) МК з автоному самозабезпечення, печі, конярство.
Супрович Антон лекції про здоров'я, А і Б гравиті.
Маруличь Влад –брасо-батерфляй, шахи, ігри.
Світенко Сергій - екзотичні плодоносні дерева в Україні.
Тарзіна Олександра - малювання акварель,нитками,олівець.
Силантьєва Світлана - малюнок на тканині і воді.
Громенко В'ячеслав МК природного землеробства, Меч Колесова, бджоли,
самозабезпечення.
Шлапак Віталій і Елла – гармонія відносин, 22 аркана
Краснобрижий. А - Лісосад
Ната-Лада - Малювання живих форм
Світлана Мудрак Відкриття голосу.
Наталья Шоліна і Надія Притула - Петриківський розпис на тканині, на сумочках,телефонних
чохлах.
Наталка Окома - Петриківський розпис для дітей і дорослих,ляльки мотанки
Уварова Ганна-МК Літературний
Ніколау Ірина - Швидка вишивка
Пасічник Любов -Розстановки, психологія.
Ляшенко В - Оздоровлення за методикою .Слов'янський масаж внутрішніх органів, чищення,
масла, харчування, досвід.
Линник Олександр – Гончарство
Решта Іван-Гончарство

Оганесов Олександр – різьба по дереву.
Оганесова Марина –МК по жіночих практик. Жіночий образ і жіночі енергії сьогодні. Підготовка до
природних пологів. Пологи. Відновлення після пологів.
Сорока Ладомир - МК комах запилювачів та іншим помічникам садівництва,травоплетіння
Сорока Ладомира - МК по травоплетінню, жінка Берегиня.
Кавчак Інна - натуральні засоби для тіла,мило,парфуми,косметика,шампуні.
Бур'ян Віктор -різьба по дереву, слов'янська чайна церемонія
Рибак Тамара –сироїдіння як повноцінне харчування, сироїдний торт
Адаменки - МК по валянню вовни, мотанки.
Жарков О. - відкрий своє призначення.
Розум В.- теплі грядки Розума, природне землеробство і садівництво.
Шевченко Ольга – МК відкриття голосу.
Дараев Олексій та Оксана - призначення жінки і чоловіка
Дараев Михайло МК по фехтованню.

24 серпня
Мацука Олександр -Йога
Перфі Александ -Слов'янська гімнастика,МК
Костюченко Н.- Майстер народної медицини зі стажем 30 років. Точніше:практикостеохондролог ,тілісно-орієнтований психотерапевт ,травник (створив свою універсальну
фітотерапію),досвідчений масажист,мануальний терапевт внутрішніх органів і опорнорухового апарату.
Сергієнко Віктор (Кошастий) МК з автономному самозабезпеченню, печі, конярство.
Супрович Антон лекції про здоров'я, А і Б гравиті.
Марулічь Влад –брасо-батерфляй, шахи, ігри.
Світенко Сергій - екзотичні плодоносні дерева в Україні.
Тарзіна Олександра - малювання акварель,нитками,олівець.
Силантьєва Світлана - малюнок на тканині і воді.
Шлапак Віталій і Елла – гармонія відносин, 22 аркана

Наталья Шоліна і Надія Притула - Петриківський розпис на тканині, на сумочках,телефонних
чохлах.
Наталка Оскома - Петриківський розпис для дітей і дорослих,ляльки мотанки
Ніколау Ірина - ДАС
Ляшенко В - Оздоровлення за методикою .Слов'янський масаж внутрішніх органів, чищення,
масла, харчування, досвід.
Линник Олександр – Гончарство
Решта Іван-Гончарство
Оганесов Олександр – різьба по дереву.
Оганесова Марина –МК по жіночих практик. Жіночий образ і жіночі енергії сьогодні. Підготовка до
природних пологів. Пологи. Відновлення після пологів.
Сорока Ладомир - МК комах запилювачів та іншим помічникам садівництва,травоплетіння
Сорока Ладомира - МК по травоплетінню, жінка Берегиня.
Кавчак Інна - натуральні засоби для тіла,мило,парфуми,косметика,шампуні.
Адаменки - МК по валянню вовни, мотанки.
Піданов Андрій Ткацтво оберігов, очілля, пояси.
Геращенко Евгеній –Видове харчування свіжими плодами та ягодами, горіхами, овочами,
приготування їжі методом фемрентації, рослини замінники солі і цукора і багато іншого дуже
корисного і смачного.
Дараев Олексій та Оксана,Михайло – вечірня вистава з шаблями,вогнем, та батогом.
Дараев Михайло МК по фехтованню.
Дружинович Олена - реалістичный малюнок.

25 серпня
Мацука Олександр -Йога
Перфі Александ -Слов'янська гімнастика,МК
Костюченко Н.- Майстер народної медицини зі стажем 30 років. Точніше:практикостеохондролог ,тілісно-орієнтований психотерапевт ,травник (створив свою універсальну
фітотерапію),досвідчений масажист,мануальний терапевт внутрішніх органів і опорнорухового апарату.
Сергієнко Віктор (Кошастий) - МК з автономному самозабезпеченню, печі, конярство.
Супрович Антон - лекції про здоров'я, А і Б гравиті.

Марулічь Влад –брасо-батерфляй, шахи, ігри.
Світенко Сергій - екзотичні плодоносні дерева в Україні.
Тарзіна Олександра - малювання акварель,нитками,олівець.
Силантьєва Світлана - малюнок на тканині і воді.
Шлапак Віталій і Елла – гармонія відносин, 22 аркана
Ніколау Ірина – швидке вишивання
Оганесов Олександр – різьба по дереву.
Оганесова Марина –МК по жіночих практик. Жіночий образ і жіночі енергії сьогодні. Підготовка до
природних пологів. Пологи. Відновлення після пологів.
Адаменки - МК по валянню вовни, мотанки.
Піданов Андрій Ткацтво оберігов, очілля, пояси.
Геращенко Евгеній –Видове харчування свіжими плодами та ягодами, горіхами, овочами,
приготування їжі методом фемрентації, рослини замінники солі і цукора і багато іншого дуже
корисного і смачного.

