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Koninklijke onderscheiding voor dr. V.P. Mohana

Kumari 

Rotterdam (HLM) | 20 april 2010  
 
Op 29 April 2010 ontvangt  Dr. V.P. Mohana Kumari
onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau van d
Burgemeester van Ommen. Een Koninklijke ondersc
(informeel: een lintje) is een symbolische erkenning 
persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenl

 
Kumari is Ayurveda arts en spiritueel gids. Zij staat aan het hoofd van het t
van kruiden van het Europa Ayurveda centrum. Dit centrum richtte zij sam
haar partners op. Het is de eerste Spirituele Internationale Open Universite
Nederland.  
Het centrum prijst haar aan als iemand met fenomenale kennis van de me
eigenschappen van kruiden. Zij heeft de kennis opgedaan in haar thuislan

  

1 Comment 

P. Verburgt schreef: 
23-04-2010 

Wat geweldig leuk dat Dr. V.P.Mohana Kumari deze onderscheiding krijgt! Zij hee
meer dan verdiend door haar onafgebroken inspanningen op velerlei gebied in zow
binnen- als buitenland.  
 
Het zou fijn zijn als meer mensen op de hoogte waren en gebruik gingen maken v
vele mogelijkheden tot natuurlijke genezing van zowel lichamelijke als psychische
aandoeningen die het Europa Ayurveda Centrum biedt. 
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