
masterclass on love 

een intensief 5 dagen programma 

georganiseerd door Donatella Marazziti 

21/04/16  -  24/04/16  

  8/09/16  -  11/09/16 



 
INCREASE YOUR SELF-AWARENESS 

WALK AND LOVE      
 
Liefde is een natuurlijk gevoel. Het heeft als 
doelstelling ons extreem gelukkig te maken. 
Maar soms lijkt het wel of we niet (langer) in staat 
zijn om lief te hebben, of we onze ‘love-ability’ 
verloren hebben. 
 
Aan onze liefdesvaardigheden kunnen we werken. 
We kunnen ze verbeteren. Onder meer door onze 
onderliggende angsten onder handen te nemen. 
Zo leren we lief te hebben op een meer 
bevredigende manier. 
 
Maar voordat we “echte” liefde kunnen ervaren is 
het onvermijdelijk door een aantal opeenvolgende 
stappen te gaan. Een grondige zelfkennis is van 
het allergrootste belang. Die verkrijgen we door 
diep af te dalen in onze eigen innerlijke wereld. 
Daar zitten immers onze deugden, ondeugden en 
angsten. Liefde vereist eerlijkheid en kwets-
baarheid.  Diepere angsten in de ogen te kijken. 
Daarvoor zijn tijd, stilte, energie en zonder twijfel 
soms zelfs pijn nodig. 
 
Iedereen is welkom, zowel alleenstaanden als 
koppels. Het enige wat we vragen is bereidheid 
om te groeien 

        
      Donatella Marazziti 



Programma Masterclass 
 

Dag 1:  * Aankomst deelnemers & welkomdiner 
  * Avondsessie: uitgebreide kennismaking en  
    bepalen van de doelstellingen 

 
Dag 2:  * Begeleide staptocht  

  * Lezing 1: “Antecendents of love” (D. Marazziti) 
  * Lezing 2: “Scent of love” (A. Piccinni) 
  * Informele groepssessie 
  * Zachte gevechtssporten tijdens zonsondergang 

  
Dag 3:  * Begeleide staptocht 

  * Informele groepsessie 
  * Lezing 3: “To fly or not to fly: that’s the  
    question”  (I. Selvatici and D. Marazziti). 
  * Lezing 4: “The meaning of love in the human 
     trajectory “ (I. Selvatici and D. Marazziti). 

  
Dag 4:  * Informele groepssessie 

  * Lezing 5: “Conclusive lecture” (D. Marazziti) 
  * Informele groepssessie 
  * Zachte gevechtssporten  
  * Laatste-avond-diner met wijndegustatie 

 
Dag 5:  * Afscheidsontbijt 



Locatie: 
Lucca is een stadje in Toscane, onder meer beroemd 
om zijn volledig intact gebleven stadsmuren uit het 
Renaissance-tijdperk. Het is een kleine middeleeuwse 
samenleving, ongeveer 25 km van Pisa en 80 km van 
Firenze.  
  
Prijs: 850 € per persoon. Deze prijs omvat: 
 

•  5 workshops gegeven door Prof. Donatella 
Marazziti en haar Italiaans team; 

•  4 informele groepssessies  
•  2 staptochten begeleid door een geoloog; 
•  2 sessies  zachte gevechtssporten; 
•  4 overnachtingen in de Villa Daniela Grossi; 
•  ontbijt, lunch en diner bereid door de 

Italiaanse chefkok; 
•  wijndegustatie; 
•  vervoer van en naar de luchthaven; 
•  vliegtickets zijn niet inbegrepen, maar La 

Quercia informeert je indien gewenst over het 
reistraject van de andere deelnemers. Naast 
Pisa, is er ook een makkelijke verbinding met 
de luchthavens van Firenze en Rome. 
 



Villa Daniela Grossi  
Via del Gomberaio, 2/4  
Camigliano S. Gemma  
55012 Capannori 

De Masterclass wordt georganiseerd in de mooie Villa Daniela Grossi 
(www.villadanielagrossi.it), een prachtig gerestaureerd klooster 
opgericht door de Cappuccini Moniken. Alle fresco’s werden in hun 
oorspronkelijke staat hersteld. 


