
Kunne du tænke dig at tage en uge 
ud af kalenderen - helt til dig selv? 
Slappe af, stresse af, nyde solen, 
svømme i azurblåt vand og samtidigt 
blive klogere på dig selv? Komme 
hjem solbrun, sundere og mere 
bevidst? Rig på indre og ydre 
oplevelser? 

 

Så tag med os på en uges LIVSBOOST 
med 1001 nats eventyr og dyb STRESS 
RELEASE 

 
 Om dagen inspiration under solen      

 Om natten sovende på dækket 
under den smukke tyrkiske 
stjernehimmel.  

 

En helt UNIK mulighed for at give dig 
selv et kærligt skub indad og fremad! 

Denne ferie er for dig, der vil holde fri på en nydelsesfuld, beri-
gende og meningsfuld måde. Den er også for dig, der vil tage et 
afbræk i en presset hverdag, og give dig selv en fair chance for 
at komme ovenpå igen, mens du lærer noget nyttigt. Her kombi-
nerer vi et spændende kursusprogram med lækker tyrkisk mad, 
afslapning, svømmeture i det lune vand, valgfri yoga og spæn-
dende udforskning af den tyrkiske skærgård ombord på et 
smukt luksus-træskib. En kursusferie hvor du selv vælger hvor 
stor en del, der skal være ferie og hvor stor en del, der skal være 
kursus. Undervejs vil der være en dag, hvor du kan vælge at del-
tage i sightseeing  og en dag med mulighed for shopping eller 
tyrkisk bad. 

Feriens kursusdel er sammensat af oplæg, opstillinger og guide-
de meditationer. Vi møder dig, hvor du er i dit liv og giver dig ny 
selvindsigt og aha-oplever, som hjælper dig videre. Til det bru-
ger vi tidens mest forunderlige og berigende metoder, opstillin-
ger (mest kendt er familieopstillinger) og meditationer. Dette - 
kombineret med de skønneste rammer ombord på skibet (og 
langt væk fra mails, madpakker og hverdagens ræs) - giver dig 
muligheden for et livsboost ud over det sædvanlige.    

Opstillinger og meditationer betyder, at programmet bliver 
skræddersyet præcis til dig. Du kan forvente at få spændende 
indsigter i dig selv og at få ryddet op i noget personligt bøvl - lidt 
afhængigt af hvad du har lyst til at deltage med undervejs.   

Kontakt Rejsearrangør  

Marianne Dümen 
 +45 2388 2780               
info@marrem.com 
Læs mere om Marianne på  
www.kursusferie.dk 

Kursusferie på luksus-træskib  

i den Tyrkiske Skærgård 

Til sommer enten i uge 28 eller 

i uge 31 2015  

Pris kun 11.470,- inkl. flyrejse, 

ophold, forplejning og kursus 

Livsboost 1001 nats eventyr 

Kontakt Kursusleder  

Lene Eriksen 
 +45 5050 8280               
lenee@mosaic.dk 
Læs mere om Lene på  
www.mosaic.dk 

Et nydelsesfuldt STRESS RELEASE med mening. 

En vitaminindsprøjtning til sjælen og til dit liv. 

Indsigter og forløsninger, som rækker længere 

end til den første hverdag efter ferien.   



Det, siger tidligere deltagere: 

Denne kursusferie er absolut GENIAL — jeg har aldrig deltaget i noget lignende! Et rent livsboost for en travl kvinde—
med bonus-indsigter til mit liv efterfølgende. 

- Lene Tvedegaard, gartner, forfatter og selvstændig  

Store indsigter i mig selv og mine forhindringer. Jeg blev vildt fascineret af opstillingerne, som jeg ikke kendte før kursus-
ferien! De rykker for vildt! 

- Camilla, psykologistuderende og makeup artist  

Din kursusleder Lene og din rejsearrangør Marianne står som garanter for et støttende, etisk og ansvarligt forløb, i helt unikke 
og nydelsesfulde omgivelser. De optimale betingelser for et  dejligt livsboost med 1001 nats eventyr og dyb stress release.  

Kontakt Marianne eller Lene for yderligere information og Marianne for tilmelding.                        

Ferie og kursus i balance — dagenes overordnede program:  

Før morgenmaden laver Lene yoga (solhilsen) og Marianne de 5 tibetanere, og du er meget velkommen til at deltage. Mange 

nyder også en svømmetur i det klare azurblå vand og hilser på fiskene før mor-

genmaden. 

Kl. 8-8:45 serveres der morgenmad, og  kl. 9 samles vi og får en melding fra alle 

deltagere (delingsrunde). Så tager vi hul på dagens første kursusdel, som fort-

sætter indtil frokost— dog afbrudt af en pause med frisk solmoden frugt. 

Kl. 13.30 frokost med lækre tyrkiske specialiteter tilberedt som slowfood af gode 

råvarer 

Kl. 14:16:30 letter vi anker, og mens kaptajnen krydser ud og ind mellem øer og 

fastland, vil der være rig mulighed for at slappe af, meditere, solbade, hygge med 

medkursisterne, og bare nyde opholdet om bord.     

Kl. 16:30, kaster skibet igen anker, og så er det tid til eftermiddagskaffe, efter-

fulgt af dagens anden kursusdel, der slutter kl. 19. Vi samles da om bordet igen 

og bliver forkælet af skibskokkens gode mad, inden vi lægger os til at sove under 

den smukke tyrkiske stjernehimmel, med en frisk lun brise mod kinden, bølger-

nes svage klukken og skibets lette bevægelser.  

Om kurset 

Den røde tråd i kurset er at styrke kontakten til dig selv, din essens, din naturlige styrke, din glæde og forløse forstyrrende 
ubalancer. Det vil vi gøre vha.: guidede meditationer, opstillinger, delingsrunder, coaching, oplæg og understøttende teori i 
forhold til deltagernes oplevelser. Emnerne kan være forhindringerne ift. dit helt gode liv, kald, fysiske symptomer, kvindelig-
hed, maskulin styrke mm. Personlige familieopstillinger og Enneagrammet benyttes alt efter deltagernes interesse og behov. 
Kursusprogrammet er yderst fleksibelt, så hvis du har mere brug for at få hvilet ud og læse en bog en dag undervejs — ja, så 
gør du bare det. Det aftales med kursuslederen ved dagens morgenrunde, hvor vi får en melding fra alle undervejs. Man be-
høver ingen forkundskaber for at deltage—alle kan!  

Opstillinger: Opstillinger er tidens mest præcise og forunderlige værktøj til at få fat i ny viden om lige præcis dig. Viden der 
normalt vil være skjult. Mest kendt er familieopstillingerne, og vi vil bruge dem og især indsigtsopstillinger på kurset. Læs me-
re om opstillinger på www.mosaic.dk eller kontakt Lene, der med fornøjelse besvarer dine spørgsmål. Har du lyst til at vide 
mere til metoden inden afrejsen (eller inden du beslutter dig) er der mulighed for at deltage i en af Lenes åbne workshops på 
Frederiksberg — kontakt hende gerne på +45 50508280  



                 

 

Selve rejsen og opholdet på skibet: 

 Flyrejsen vil foregå med anerkendt flyselskab fra Københavns Lufthavn, Kastrup. Yderligere detaljer følger ved tilmelding 

 Skibet sejler fra bugt til bugt i den indre skærgård på roligt vand, og  det vil være muligt, at komme i land på nogle af 

øerne, og gå mindre ture i den smukke natur. Der kastes anker for natten i naturskønne vige. Hver nat en ny vig. 

 Midt på ugen anløber vi havn for proviantering, og der vil også være mulighed for en fantastisk udflugt til Dalyan deltaet 

med mudderbad, varme kilder og lykiske kongegrave.  

 Den sidste dag vil der være mulighed for shopping, cafébesøg og en super wellness oplevelse i tyrkisk bad, og en enkelt 

aften tilbyder vi meditation direkte under stjernerne. 

 Om morgenen kan du enten tage dig en svømmetur i det lune vand, inden morgenmaden, eller deltage i solhilsen, De 5 

Tibetanere, eller du kan få en kop kaffe/te og nyde synet af skærgården der vågner, inden der serveres tyrkisk morgen-

mads buffet, med bl.a. yoghurt, frugt og honning. 

 Der vil være tid til afslapning og integration, forkælelse og hygge. Vi bliver vartet op af en serviceminded besætning, og 

får serveret skøn, sund og velsmagende mad hele ugen igennem. En kulinarisk rundrejse i det bedste fra det tyrkiske 

køkken, med de friskeste råvarer- tilberedt som slowfood  - med masser af frugt og grønt, rig på smag, efter at være    

modnet direkte under solen. Kød, fisk og æg af bedste kvalitet.  

 Værtinden på skibet er Marianne Dümen,  som er tyrkisk gift dansker, til dagligt bosat i Tyrkiet. Hun er på hjemmebane i 

tyrkisk kultur og området og står samtidig som garant for, at opholdet lever op til danske forventninger.  

 Kahytterne er 2 personers kahytter med eget bad og toilet. De bruges mest til opbevaring af bagage, da de fleste vælger 

at berige opholdet med nætter på dækket i den friske lune luft under stjernehimlen. Der bliver taget hensyn til køn ved 

kahytsfordeling. 

 

Tidspunkt: Kursusferie uge 28 fra lørdag d. 4/7 til og med lørdag d. 11/7 2015, kursusferie uge  31 fra lørdag d. 25/7 til og 

med lørdag d. 1/8 2015.  

Prisen for denne med nydelsesfulde, indsigtsgivende og stressforløsnende kursusferie er kun 11. 470 kr. for både rejse, op-

hold , lækker forplejning, lokalkendt dansk og tyrkisk talende guide og et spændende udviklingskursus med tidens mest forun-

derlige og effektive udviklings metoder, i et program tilpasset lige netop til dig. Ved tilmelding betales kr. 3.500 i depositum 

(senest d. 20/2 2015, restbeløbet senest d. 30/3 2015).  

Yderligere rabat: Ved tilmelding (og betaling af depositum) før d. 30.12.14 fratrækkes yderligere 750,00 kr. fra prisen. 

Tilmelding efter først til mølle, da der er et begrænset antal pladser ombord. Sidste år nåede ikke alle interesserede at få sig en 

plads, så tilmeld dig hurtigst muligt til Marianne på: info@marrem.com.  

Inkluderet i kursusprisen er: 

 Rejsen: flyrejse fra Kastrup til Dalaman i sydvest Tyrkiet t/r,  samt transport fra lufthavnen til skibet og retur. 

 Ophold: indkvartering i delt dobbeltkahyt med eget bad/toilet om bord på skibet, sengetøj og håndklæder. 

 Forplejning: aftensmad på ankomstdagen. Øvrige dage: morgenmad, frugtpause, frokost, eftermiddagskaffe og to 
retters aftensmad. Morgenmad på hjemrejsedagen. Drikkevarer er ikke inkluderet, og skal købes om bord på skibet. 

 Kursus: undervisning og skrivebøger. Undervisning og facilitering v/systemisk familie- og organisations opstiller, psyko-
terapeut MPF, coach, NLP- og Enneagramspecialist Lene Eriksen. 

 

Eksklusive: forsikringer (afbestillings- og rejseforsikring), som kan tilkøbes. Valgfri deltagelse på udflugter og i tyrkisk bad,  
 drikkevarer, frokost på ankomstdagen og frokost og evt. aftensmad på hjem- 

 rejsedagen.  


