
MED FICNESS SENIOR
MEDLEMSKAB får du
motion, wellness og
hygge. Medlemskabet
byder på:

SENIORHOLD: Vandgym-
nastik, ryghold, Gymna-
stik og balance, Senior
Stærk og Senior Wellness.

DU FÅR OGSÅ adgang til
svømmehallen i offentlig
åbningstid, dampbad og
sauna, træningscenter,
bowling, kegler, badmin-
ton og bordtennis, når
hallerne er ledige.

MEDLEMSKABET KOSTER
kr. 229,- pr. måned,
oprettelse kr. 149,-
og kr. 100,- i depositum
for træningsarmbånd.

INTROTILBUD i hele marts
og april måned, hvor du
sparer oprettelsen på
149,- og får en gratis
trænings t-shirt

VI GLÆDER OS
til at se dig i Fredericia
Idrætscenter

- OG VILD MED MOTION?

- MEGET MERE END FITNESS

65+

MERE INFO
På tlf. 2291 6

783

eller klik dig
ind på

www.ficness
.dk

og læs mere
under

Senior 65+

FICNESS

Ring på tlf. 72 28 28 06
og aftal tid for
en besigtigelse af lokalerne

Gjerlev a/s

Opbevaring tilby
tørre og sikre de
hvor du trygt ka
opbevare dine t
Du har fri adgang
dit depotrum alle
dage fra kl. 6.00-22

Fra kr.

245.-
pr. md. Gratis

trailerleje i

forbindelse
m/boxleje

FØDSELSDAGS-
UDSALG

50% rabat
på alt i butikken
i dagene fredag, lørdag
og mandag 1.- 4. april

Fredag den
1. april kl. 14 - 15
får vi besøg af
Borgmester

Jacob Bjerregaard

Generalsekretær

Jens Medom Madsen

”De 3 tenorer”: Jens Ole
Jespersen, Julius Møller og
Per Mortensen

Velkommen på Korskærvej 25

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Kl. 10.00 - 17.00

Lørdag:
Kl. 10.00 - 14.00

DRIVE-IN BILSYN

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Person- og varebiler til og med 3500 kg
an.-ons. kl. 7.30-16 · Tors. kl. 7.30-17 · Fre. kl. 7.30-15M

1. lørdag i måned kl. 9 - 13

Bem
ærk

lørd
ag

d. 2
. ap

ril f
ra k

l. 9
- 13 Nummerplader ogomregisteringklarer vi også

ALSVEJ 4 · 5500MIDDELFART · TLF. 6440 0408

SNYD IKKE DIG SELV

Bilsyn 370,-

Dit autoriserede

Center

V/ MICHAEL TEUT

7000 FREDERICIA

WWW.FREDERICIA-AUTOPLEJE.DK

40 21 47 49

vestballevej 20

vI eR FlYttet!

lånebIl
149,- pR. dag

Inkl. FoRsIkRIng

Hej Fredericia, skal vi leje?
Lej billig bil og varevogn hos Sixt Fredericia -

din nye lokale biludlejer på Gl. Landevej 61, Fredericia
Få et godt tilbud på sixt.dk / tlf. 32 48 11 00
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Side 8

Hun viser dig 
vejen til dig selv

www.opt ik -ha l lmann.dk
Flensborg
+49-461-17617

Sønder Løgum
+49-4663-189990

Aabenraa
74623470

Esbjerg
75171742

Fredericia
75925950

Haderslev
74536068

Horsens
75611600

Risskov/Veri Center

86784337
Ikast
97154515

Kolding
75531053

Odense
63123230

Padborg
74673070

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Kuponen gælder frem til 29.02.2016 - Klip den ud og tag den med i butikken.

Hørecenter: -1894629

OUTLET KAMPAGNE

* tyndere, lettere, farveskiftende eller tonede brilleglas ** kan ikke kombineres med andre tilbud

Briller med enkeltstyrke
1 par kr. 1.500,-**
2 par kr. 2.500,-**

Briller med flerstyrke
1 par kr. 3.000,-**
2 par kr. 4.500,-**

Alle stel til én pris, vælg frit Ray-Ban, Gucci, Prada, Berlin, Eyewear m.m.
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Vibeke Sandbæk fej-
rer 10 års jubilæum 
med Klinik V.I.B.E.

Af Charlotte Nygaard
stous@mail.dk

Lige siden Vibeke Sandbæk 
var helt lille, har hun altid 
drømt meget livligt. Drøm-
me, der viste sig som bille-
der, som stadig sad fast i hu-
kommelsen morgenen efter, 
hvor de blev talt åbent om 
hen over morgenbordet 
med resten af familien.

Men det var først, efter 
hun havde været uddannet 
sygeplejerske i fire år, at hun 
fandt ud af, at der skulle me-
re end fysisk behandling og 
omsorg ind i hendes liv.

- Jeg arbejdede på Medi-
cinsk Afdeling på sygehuset i 
Fredericia, og jeg kunne ba-
re mærke, at det ikke var 
helt nok. Så da jeg en dag 
sad med et blad og tilfældigt 
åbnede siden op på Zonete-
rapeutuddannelsen, vidste 
jeg, at det var den vej, jeg 
skulle gå, siger hun.

I 2003 føjede hun aku-
punktur til kompetencerne, 
og derfra begyndte det at gå 
stærkt.

- Jeg havde allerede under 
zoneterapi-studiet mærket 
energier, når jeg behandle-
de. Når jeg spurgte min un-
derviser om det, afviste han 
det, for dengang var zonete-
rapi stadig noget alternativt, 
så han skulle ikke beskyldes 
for at begive sig ud i noget 
endnu mere alternativt, for-
tæller Vibeke Sandbæk.

Når hun behandlede sine 
klienter, begyndte hun at få 
billeder, som hun tolkede 
på. For sig selv. 

- jeg gik ret stille med det i 

begyndelsen og involverede 
kun mine klienter, hvis jeg 
fornemmede, at de var åbne 
for det.

Sprængte rammerne
Da Medicinsk Afdeling i Fre-
dericia skulle lukke, stod Vi-
beke Sandbæk ved en skille-
vej. Skulle hun gå planken 
ud som selvstændig behand-
ler eller fortsætte sygepleje-
vejen. Svaret kom fra hen-
des afdøde farfar, som hun 
havde arvet lidt penge fra. 

Penge, hun havde brugt til at 
købe et par malerier, og en 
nat faldt et af malerier så at 
sige ud af rammen.

- Det tog jeg som et bud-
skab om, at jeg var klar til at 
sprænge rammerne, siger 
hun.

Rammerne sprængte hun 
i 2006 med Klinik V.I.B.E., 
der står får Velvære, Indsigt, 
Balance og Eftertanke. Si-
den hen er der kommet 
mange flere kompetencer 
til, således hun i dag hviler 
på to ben - en fysisk og en 
psyko-spirituel. Det fysiske 
ben omfatter zoneterapi, 
akupunktur, healing og 
magnetfelt terapi, mens den 
psyko-spirituelle dækker 
over farvehealing, clairvo-
yance, energi-opdatering, 
tarot og samtale. Herudover 
tilbyder hun både foredrag, 
workshop, clairvoyance for 
grupper og events for både 
private og for offentlige in-
stitutioner.

- Farvehealing er relativt 
nyt og meget spændende. 
Alle farver i regnbuen re-
præsenterer en arketype, og 
vi har alle en farve og er der-

med en arketype. Ved at fin-
de vores helt oprindelige 
farve kan vi få hjælp til at 
finde ud af, hvem vi er, siger 
hun.

Alt er energier
Hun er helt bevidst om, at 
det hurtigt kan lyde hokus 
pokus agtigt og har derfor 
også en veludviklet finger-
spitzgefühl over for hvem, 
hun skal introducere det al-
ternative, og hvem hun ikke 
skal gøre det over for. Men 
for hende selv er den holisti-
ske tilgang til mennesket - at 
krop og psyke hænger uløse-
ligt sammen - noget helt na-
turligt.

- Tit handler vi pr. intuiti-
on, men faktisk er det vores 
underbevidsthed, der forsø-
ger at sige noget. Verden be-
står af energier, og vi er selv 
energier. Det er derfor, det 
er så spændende at arbejde 
med. I det tradtionelle be-
handlerunivers jeg er ud-
dannet i - sygehusvæsenet - 
har vi en tendens til at kigge 
særskilt på fysiske sympto-
mer. Fx tilstoppet næse, 
smerter i skuldre eller pro-

blemer med fordøjelsen. 
Men hvis man kigger holi-
stisk på det, er det måske 
forbundet med den samme 
energi, som er forhindret i 
at flyde frit, siger hun.

På samme måde er det, 
der kommer ud af munden 
på os, også energiudsving-
ninger, som kan påvirke os 
på både et personligt, et kul-
turelt og et universelt plan.

- De fleste af os kender sik-
kert følelsen af at møde på 
arbejde om morgenen i godt 
humør for en time efter at 
være i dårligt humør. Her 
kan det være sure energier 
fra andre, der påvirker os 
negativt, forklarer hun.

Hendes egen bevidste ud-
vikling tog sin begyndelse i 
1991 og har ingen slutdato 
på, for man kan altid pille 
flere lag af løget, som hun 
siger. 

- Jeg tænker, at meningen 
med livet må være at genfin-
de vores sanselighed og os 
selv, påpeger hun.

Uanset om klienterne 
kommer for fysisk behand-
ling eller den mere psyko-
spirituelle behandling, vil 
de alle opleve en udvikling 
hos Klinik V.I.B.E.

- Min opgave er at vejlede 
folk, men selve vejen må de 
selv gå. Jeg synes bare, det 
er en stor gave at få lov til at 
være katalysator for andres 
udvikling, siger Vibeke 
Sandbæk.

1. april 2016 kl. 13-16 hol-
der hun åbent hus for alle i 
anledningen af sit 10 års ju-
bilæum. Læs mere om Kli-
nik V.I.B.E. på www.klinikvi-
be.dk

En gave at hjælpe andre på vej til selvudvikling

Det traditionelle behandlersystem ser ofte fysiske symptomer særskilt fra hinanden. Men Vibeke Sandbæk ser sammenhængen og 
kan hjælpe med at åbne op for blokerede energier, så de igen kan flyde frit.

Sidste år føjede Vibeke Sandbæk farvehealing til klinikken. I far-
veterapi er grundtanken, at alle regnbuens farver hver repræsen-
terer en arketype, og at hvert menneske har en grundfarve, som 
kan hjælpe os til at finde ind til vores sande selv.

Engle betyder meget for Vibeke Sandbæk. Ikke at hun taler med 
dem eller udfører engleterapi. Engle står for hende mere for ener-
gi, som hun til gengæld mærker meget tydeligt.


