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Dr. Subrata Kumar Banerjea

Constitutie-middel voorschrift en toepassing van miasmen
Miasmen als praktisch werktuig in de dagelijkse praktijk. Casussen worden getoond en verduidelijken het miasmatisch interpreteren in het voorschrijven.
zaterdag 19 / zondag 20 november
Ontvangst
8.30
Voormiddag
9.00
Namiddag
14.15

- 12.30
- 17.30

2 pauzes en lunch inclusief/dag. (Vegetarisch op aanvraag)
Pakketprijs 2 dagen: € 240; dagprijs: € 130
Boeking seminarie:
Tel.:+32(0)59 502 997 		
http://www.vsuhomeopathie.be

Fax:+32 (0)59 502 987
vsu.bnih@gmail.com

Adres seminarie:
Van der Valk Hotel Beveren
Gentseweg 280
Tel: +32 (0)3 775 86 23
9120 Beveren
Fax: +32 (0)3 755 27 97
http://www.hotelbeveren.be		info@hotelbeveren.be
Boeking Hotel:
Gelieve Uw hotelboeking zelf te regelen met het Van der Valk
Hotel Beveren, arrangementsprijs van € 105 per nacht (incl. ontbijt)

Over Dr. Subrata Kumar Banerjea:
Dr. Subrata Kumar Banerjea werd 1957 in Calcutta geboren, vierde
generatie van een gedistingeerde en gerespecteerde familie van
homeopaten. Hij volledigde zijn studies aan de Universiteit van
Calcutta met een ongeëvenaard aantal grote onderscheidingen in
negen medische vakken en vijf gouden medailles. In de jaren die
volgden verwierf hij internationale erkenning als klinische homeopaat,
lesgever en auteur. Hij houdt praktijk in het Verenigd Koninkrijk
en in India, waar hij eveneens verschillende landelijke en sloppenwijken hospitalen als klinische consultant ondersteunt. Zijn studenten zijn geboeid door zijn opmerkelijke kennis en zijn enthousiasme, die hij met plezier tentoon spreidt aan
allen, die zijn passie voor homeopathie
delen.

www.metaxia.eu

Gastronomisch avondfeest:
Gastronomisch avondfeest zaterdag avond inbegrepen in pakketprijs. Voor dag deelnemers en / of partners te reserveren: € 50

