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СПЕЦИАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР “ПАРТНЬОРИ ЗА ЮМЕЙХО“ 
ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ И ТЪРСЕЩИ ХОРА 

 

"Може ли човек да си намери работа, без да знае какво точно търси?" или 
казано по друг начин "Може ли работата да открие и привлече човека, а не 
той нея?" 

Едно от най-хубавите неща, които му се случва на човек, когато търси е, че 
се сблъсква с нови неща, нови предизвикателства и най-вече НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ. Какво по-прекрасно от това!   

За тези възможности, както и за дейността на фирмата ни може да научите 
на обучителния семинар “ПАРТНЬОРИ ЗА ЮМЕЙХО“. 

 

Дата: 19.02.2012, от 11:00ч. до 18:00ч. 
Място: София, ул. Веслец 24, ЮМЕЙХО Център- 
 
Цена: 10 лв. без ДДС. 
 

 

 

АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД  разширява дейността си и има 
намерение да открива нови Центрове в София, други градове на страната и 
в чужбина. 
 
 
Имайки предвид тежкото икономическо състояние в страната, трудното 
намиране на работа и съобразявайки се с нашата фирмена стратегия, 
решихме да Ви отправим предложение да се включите в Партньорската ни 
Програма. Тя дава възможност за добър допълнителен доход, работа от 
всяко място и по всяко време и без да сте притиснати от условия за 
количествени резултати и всякакви други условности. 



 
Търсиш си работа, но не някаква, която само да те храни, а такава, която 

обичаш и тя да ти дава това, което търсиш. 

 
Някой ще кажат: "Що за илюзия и глупост! Никой не работи в днешно време 

това, което иска и никой почти не харесва работата си. Всеки работи, за да 

се изхранва, защото за друго време няма!" 

 
Само че има хора, които са постигнали тази хармония и са щастливи.  
Както има и хора, за които е по-важно да имат някаква работа, но не е 

важно дали тя им харесва или не. Тези хора всъшност сами правят така, че у 

тях умира точно това, което могат. Така са решили. А ВИЕ? 
 
 
 
 
Тези, които не могат да се включат в семинара на тази дата, но имат желание да се включат в 
програмата, могат да се регистрарат тук: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGY1M0hiVXFXNlJPMU
FnX0Z1MXcwVVE6MQ#gid=0  

 

НИЕ ИСКАМЕ РАБОТАТА ДА НИ ДОСТАВЯ УДОВОЛСТВИЕ И УДОВОЛСТВИЕТО 
ДА БЪДЕ НАША РАБОТА! 

НЕКА СЕ СБЪДВАТ И НАЙ-СЪКРОВЕНИТЕ ВИ МЕЧТИ В ГОДИНАТА НА 
ДУХОВНИЯ ПРЕХОД! 

 

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА 

Станете наш партньор! 

ЮМЕЙХО не може да се обясни и опише! 

ЮМЕЙХО е нужно да се почувства! 

Именно по тази причина ЮМЕЙХО не може да бъде рекламирано и да получи 
популярност по обичайните стандартни начини. 

Вие знаете за ЮМЕЙХО, ползвали сте ЮМЕЙХО и сте убедени в положителните и 
благоприятни промени, които ЮМЕЙХО внася в живота на хората. 

Препоръчайте ни на Вашите близки, роднини, приятели, колеги, клиенти, сътрудници, 
партньори, пациенти и т.н. и ние ще Ви преведем 10% от приходите, получени 
следствие на Вашите препоръки. За целта е нужно предварително да сключим 
договор. 

Обадете ни се! 

 



Нашият ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР има огромен опит в провеждането на семинари, тийм 
билдинги, ЮМЕЙХО ваканции, курсове и оздравителни терапии, водещи до качествени 
подобрения в състоянието на хората, ползващи ЮМЕЙХО. Всички, на които им допада 
и приемат философията, идеите и методите на ЮМЕЙХО, и имат желание да го 
популяризират, могат да се обърнат към нас за съдействие за провеждане на лекции, 
семинари, тийм билдинги и курсове по места.  

 

АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД (ACADEMY OF HEALTH SAINT LUKA 
Ltd.) и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - София (YUMEIHO CENTRE - Sofia) търсят партньори, 
съмишленици, представители, сътрудници, спомоществователи, доброволци и 
инвеститори за организиране на лекции, семинари, уъркшопи (Workshop), 
курсове, тренинги (Training), тийм билдинги (Team Building), коучинги 
(Coaching), ЮМЕЙХО ваканции, круизи и пътувания, ЮМЕЙХО ЦЕНТРОВЕ, PR-
кампании и съвместна дейност. 

 

 

 

За допълнителна информация: 02/ 983 65 18,  0887 480 369 

 


