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OL Bronze – VM Guld – EM Guld – Årets bedste atlet – Handicapidrætspris

Halvt menneske – halv hest
OL bronzevinder og VM guldvinder
Stinna Tange
lørdag den 12. januar kl. 13 - 17 i Bygningen i Vejle

Sammen med hesten Smarties kan Stinna alt
Det er ingen hindring for Stinna, at hun er født uden ben. Trods hendes handicap, så har hun redet i hele
verden og er nomineret som verdens bedste rytter. Stinna Tange er en livsklog pige på 24 år som mener, at alt
kan lade sig gøre, når bare man tror på det. Vil du se Stinna Tanges medaljer? Høre om Stinnas handicap og
hendes vej til at blive en verdensstjerne? Høre om hvordan Stinna rider i hele verden og endda uden ben?
Kinesiologi og telepati var et af redskaberne forud for medaljerne
Lone Gellert taler telepatisk med dyrene og behandler dem og ejerne med kinesiologi. Vil du høre om
hvordan Lone Gellert gør, og om hvordan hun hjalp Stinna og hesten Smarties med telepati og kinesiologi?
Kl. 13.00 - 14.45 Kinesiolog/telepatør Lone Gellert fortæller om behandlinger med dyr
Kl. 14.45 - 15.30 Kaffe/te og kage
Kl. 15.30 - 17.00 Stinna Tange fortæller om hendes liv og karriere
TILMELDING SENEST torsdag den 3.1. Pris for deltagelse 200,- inkl. kaffe/te og kage. Beløbet indsættes på
konto nr. 0758-3224688139 - med navn i referencefeltet samtidig med tilmelding ved mail til
kinesiologkeld@gmail.com med angivelse af navn eller MobilePay med eget navn til 26166933.
Parkering: Bygningen har adressen Ved Anlæget 14b, 7100 Vejle. Parkeringshuset Albert ligger som nabo til Bygningen
(Se evt. yderligere ved at google ”parkering i Vejle Midtby”).
Der er indgang til Bygningen gennem butikscentret Marys (Fra parkeringshuset ALBERT, går du ind ad døren til
butikscentret, der ligger til venstre for Føtex og Frøs Sparekasse) eller via den gangbro der forbinder parkeringshuset og
butikscentret. I gadeplan finder du indgangen til Bygningen mellem de 2 restauranter (Pizzaria Marcello`s og restaurant
Neptun).

Danske Kinesiologer - Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Keld, Vera, Karin og Lone

