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Klinik med udsigt: Klinik PIF ligger nu på første sal. Og midt i Fredericia.
Foto: Peter Leth-Larsen

Karin Brøndum Jørgensen er klar til at tage imod i sin klinik, der nu ligger i bymidten. Foto: Peter Leth-Larsen

Nu får klinik også plads
til foredrag og workshops
Med lokaler på 83 centralt placerede kvadratmeter får Klinik PIF bedre mulighed for foredrag og
workshops i egne lokaler. Karin Brøndum Jørgensen tilbyder også individuelle behandlinger.
Behandler
Steen Højgaard

sh@jfmedier.dk

Fredericia: I tre år har Karin Brøndum Jørgensen haft
sin Klinik PIF i parcelhuset
på Skovvej, hvor hun og familien bor.
Det har haft sine fordele,
og der har været plads til individuelle samtaler i klinikken, men på den ny adresse i Norgesgade midt i byen
får Klinik PIF i alt 83 kvadratmeter til rådighed.
- Hidtil har jeg holdt foredrag andre steder.
Men nu bliver det muligt
at samle 30-35 mennesker til
foredrag på klinikken, hvor
der også kan holdes workshops for 10-12 personer.
Karin Brøndum Jørgensen
beskriver sig som alternativ
og psykospirituel terapeut,
coach og healer.
- Jeg udfører behandling
i Gateway-healing, regressions-terapi, systemisk familieog organisationsopstiller og
derudover clairvoyance.
Mine foredrag handler

blandt andet om selvudvikling.
Behandlingsformerne i
Klinik PIF tager udgangspunkt i den enkelte klient og
den enkelte klients liv.
- Målet med mine behandlinger er at hjælpe klienten
på vej til at udvikle, vedligeholde eller genfinde sin power, identitet og frihed sådan, at vedkommende udlever og står ved den, som han
eller hun er født til at være,
siger Karin Brøndum Jørgensen.

Viborg og København

Pædagog

Familie-opstiller

Karin Brøndum Jørgensen
har været konstabel i Fredericia, er uddannet pædagog i
Kolding og har uddannelser
inden for de områder, hun i
dag beskæftiger sig med.
- Jeg har altid arbejdet med
mennesker, og jeg har som
nævnt været nødt til at opholde mig hjemme i en årrække på grund af gigten hos
vores datter.
Men 13. august for snart
tre år siden åbnede jeg klinikken.

Ofte deler behandlere adresse og fælles lokaler med andre behandlere, men den
ny klinik i Norgesgade bliver kun anvendt af Klinik PIF.
- Der har gennem de tre år
været stigende interesse for
at komme i Klinik PIF, og det
gælder ikke kun fra Fredericia-området. Mange kommer udefra, og blandt stederne er Viborg og København.
Det er en fordel for alle, at
Fredericia ligger så centralt
i landet.
Karin Brøndum Jørgensen
blev i juni færdiguddannet
som systemisk familie- og
organisationsopstiller.
- Det er en uddannelse,
hvor jeg personligt gennemgår en udvikling. Mit mål
med familieopstillings-uddannelsen er at kunne arbejde med enkeltpersoner,
hele familier og grupper og
lignende.
- Jeg ser også uddannelsen
som et stort supplement til
min regressionsterapi-be-

handlinger, da jeg ofte ser,
hvordan temaer og handlemønstre kan gå ned gennem
generationer.

egne udfordringer

For indehaveren af Klinik PIF

er sygdom og død begreber,
hun personligt har gennemgået en udvikling.
I maj døde den 24-årige
søn pludselig af et hjertestop, og sønnen på 17 har
gigt i hoften, mens datteren

på 16 er så ramt af gigt, at hun
jævnligt indlægges og tidligere har brugt kørestol.
Klinik PIF i Norgesgade
åbner tirsdag 1. august.

Datterens gigt gjorde det til en fordel at have klinik hjemme på Skovvej. Nu skal datteren på efterskole, og
Karin Brøndum Jørgensen har flyttet Klinik PIF til Norgesgade. Foto: Peter Leth-Larsen

Måske er din bolig mere værd, end du tror?
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