
Længes du efter, at give dig selv en 

feriegave med selvindsigt og 

forløsning, der gør dig klogere på dig 

selv og mere grounded? 

Drømmer du om, at give dit liv et 

boost? Efter at komme mere i kontakt 

med din glæde og slippe af med 

forhindringer?  

Kunne det være skønt, at blive mere 

bevidst om dit unikke selv og din 

sande kraft?  

 

Så tag med på Livsboost 

i den idylliske kolonihave 

på Frederiksberg 

 

- Inspiration og selvindsigt, under solen, 

i havestuen eller under pavillonens 

skygge  

Denne ferie er ren haveterapi, hvor du kombinerer forløsende per-
sonlig udvikling, naturoplevelser, afslapning og gåture med spæn-
dende udforskning af de charmerende og farverige kolonihaver på 
Frederiksberg — en oase midt i storbyen. 

Feriens kursusdel bliver sammensat af oplæg, (familie-)opstillinger 
og guidede meditationer. Og i den dejlige have (med græsset mel-
lem tæerne) hjælper naturens sanseoplevelser os på vej. Målet 
med kurset er, at styrke kontakten til glæden, essensen og din indre 
kraft. At rydde op i dét, der gør, at du ikke allerede er dér. Du kan 
se på din relation til familie, job, venner, eller noget helt fjerde – Ja 
du kan arbejde med præcis det, du ønsker og trænger til.  

Kl. 9.30 tager vi hul på dagens første kursusdel, som fortsætter ind-
til det er tid til frokost. Efter frokost kan du vælge afslappende ale-
ne tid, eller vi kan gå en tur i den charmerende kolonihave forening 
og hilse på de farverige kolonister.                                                                                         
Kl. 13 fortsætter kurset, og mens vi nyder den danske sommer i den 
blomsterrige kolonihave, laver vi opstillinger i naturen.                                                             
Kl. 16.00 siger vi tak for i dag, slapper af og integrerer dagens ople-
velser, indtil vi ses igen næste dag.                                                                                        

Torsdag aften er der tilbud om at hygge og spise sammen. Ligesom 
der er tilbud om deltagelse i solhilsen (yoga) hver morgen. 

Læs om opstillinger/ familieopstillinger på www.mosaic.dk 

Kursusferie i idyllisk kolonihave  

på Frederiksberg 

Et fredfyldt sommer-boost fra 

d. 22 juli til d. 25. juli  

Prisen er kun kr. 3950,- for  

4 dages udviklingsferie 

Livsboost  et kolonihavekursus 

Kontakt Kursusleder  

Lene Eriksen 
5050 8280        

lenee@mosaic.dk 

Læs mere om Lene på 
www.mosaic.dk 

En vitamin indsprøjtning til dit liv, din indre 

kraft, din sjæl, og til DIG.  

Et boost, der rækker længere end til den første 

hverdag efter ferien.  



Kursusprogrammet vil bl.a. omhandle: Oplæg om opstillinger, familieopstillinger, strukturelle opstillinger, delingsrunder, 
guidede meditationer og eventuelt solhilsen (yoga), med det formål at give dig et gevaldigt boost til dit liv, din selvfølelse og 
sanselighed. 

Din kursusleder - Lene - står som garant for et støttende og etisk ansvarligt forløb i helt unikke omgivelser, hvor vi lader os 
inspirere af naturens sanseoplevelser, og tager hjem lettet, klogere og mere indsigtsfuld.      

                   

Kontakt Lene for yderligere information og tilmelding.                    Tilmeldingsfrist er den 4. maj 2014. 

Kursusferien finder sted i min kolonihave på Frederiksberg tirsdag d. 22. juli til og med fredag d. 25. juli 2014.  

Prisen er kr. 3950,- for 4 dages afslappende og forløsende kursusferie . Depositum 2000 kr. som betales ved tilmelding.  

Inkluderet i kursusprisen er: 

 Forplejning: frugt og lækker frokost sandwich efter eget valg, samt formiddags- og eftermiddagskaffe/te.  

 Undervisning, facilitering og skrivebøger. Undervisning v/systemisk familie- og organisations opstiller og                      
psykoterapeut MPF , NLP- og Enneagramspecialist Lene Eriksen.  

 

 Eksklusive: middag torsdag aften og overnatning 

Kursusforløbet: 

 Kurset løber fra tirsdag d. 22-juli-25 juli. Tirsdag– torsdag kl. 9.30 -16.00 og fredag kl. 9.30 -14.00.  Torsdag aften vil vi 

tilbyde deltagelse i hygge og fælles middag, som holdet laver i fællesskab. 

 Forholdene er charmerende og afslappede  

 Kolonihaveidyl — en sand oase midt i storbyen. 

 Der vil være tid til afslapning og integration, forkælelse og hygge.  

 Vi bliver vartet op af en serviceminded assistent, og får serveret skønne, sunde og veltillavede sandwiches efter eget 

valg hele ugen igennem. 

 Om morgenen kan du vælge enten at møde til kursusstart kl. 9.30, eller du kan møde kl. 9.00 og deltage i solhilsen 

(yogaserie). 

 Kommer du fra provinsen, kan kurset med fordel suppleres med sightseeing og besøg hos venner og familie i  Køben-

havnsområdet.  

 I begrænset omfang vil det være muligt at slå sit telt op og overnatte i haven. Det koster et engangsbeløb på 150 kr. til 

dækning af diverse forbrug. Bemærk at forholdene er afslappede, og at bruseren fx forefindes udendørs (i diskretion). 

 Forventet deltagerantal: 10 personer 

 Tilmelding efter først til mølle. Book din plads på www.mosaic.dk. Du er endeligt tilmeldt, når du har indbetalt de 2000 

kr. i depositum.  


