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‘Houd Me Vast’ relatietrainingsweek in Italië
Kom weer in verbinding met elkaar
Van zondag 6 tot zaterdag 12 oktober 2019
In een frisse omgeving in Italië op Landgoed Montesoffio.
Compleet verzorgd en onder begeleiding van relatietherapeuten
Susanne Donders en Kiki Nelissen-Kleipool
Ga voor de liefde en geef jezelf en je partner een boost met de `Houd me vast` relatietraining.
Niet langer doormodderen en tevergeefs wachten op betere tijden in jullie relatie.
Je kan de verbinding met elkaar verliezen door opgestapelde irritaties, levensgebeurtenissen en
veranderingen. Er ontstaan negatieve patronen door onbegrip en het vertrouwen in elkaar raakt
beschadigd. Met het `Houd me vast` programma helpen we je op een nieuwe manier te begrijpen hoe
liefde werkt. Onder deskundige begeleiding van Susanne Donders en Kiki Nelissen, beiden ervaren
relatietherapeuten, ga je samen met je partner, de ongewenste patronen te lijf en werk je aan herstel van
oud zeer en aan een nieuwe liefdevolle verbinding tussen jullie.
Het hele programma duurt 16 uur, te verdelen over 4 dagdelen. Theorie wordt afgewisseld met veel
praktijkoefeningen en een aantal videofilms.
Het `Houd me vast` programma is gebaseerd op de succesvolle relatietherapie EFT (Emotionally Focused
Therapy) van Sue Johnson. En heeft veel partners weer echte geliefden gemaakt en relaties gered.
Hoe mooi is het om dit samen te
doen onder de zwoele
najaarszon in het heuvelachtige
agrarische landschap rondom
Montesoffio, waarin de natuur
zich voorbereid op de herfst. In
een hangmat genieten jullie van
het rustgevende uitzicht.
Anja en Emile, de eigenaars van
Montesoffio, zorgen ervoor dat
je je thuis voelt. De dag begint
met een heerlijk ontbijt in de zon
met zelfgebakken brood. Of wil
je eerst even een frisse duik
nemen in het zwembad?
Na het ochtendprogramma staat de lunch voor jullie klaar en voor het diner dekken we de lange tafel op
het terras buiten. Rondom Montesoffio kun je heerlijk wandelen en Middeleeuwse stadjes ontdekken.
Binnen twintig minuten ben je bij de kust.
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Datum
Van 6 tot 12 oktober 2019.
Waar
Italië, Le Marche, Barchi, Agriturismo Country house Montesoffio (www.montesoffio.com)
(makkelijk te bereiken via het vliegveld van Bologna of Ancona).
Prijs
€ 885,- per persoon, inclusief training, een consult op verzoek, verblijf en volpension, exclusief vliegreis.
Volpension
6 overnachtingen op het landgoed o.b.v. een 2-persoonskamer met eigen badkamer
Dagelijks ontbijt en lunch met verse producten
Welkomstdiner op zondag
Overige avonden mogelijkheid van Italiaanse maaltijd
Onbeperkt koffie, thee en water tussendoor
Wijn en fris tijdens het diner
Overig
- Aantal deelnemers is minimaal 6 tot maximaal 10 stellen.
- Deelnemers kunnen hun verblijf verlengen voor 80 euro per dag voor 2 personen inclusief ontbijt.
- Desgewenst kan een ontbijt, lunch of diner worden overgeslagen en dat wordt dan verrekend.
Zelf regelen
Reis naar Montesoffio met auto, bus, trein of vliegtuig. Vliegen kan vanuit Amsterdam, Eindhoven of
Weeze naar Bologna met KLM, Transavia en Ryanair en dan verder met trein of huurauto. Of je vliegt
rechtstreeks van Weeze naar het dichterbij gelegen Ancona met Ryanair, of met Lufthansa met overstap.
Op beide luchthavens kan je makkelijk en heel betaalbaar een auto huren. We adviseren je graag. Op
verzoek verzorgen wij de transfer van vliegveld Ancona naar Montesoffio en v.v. voor € 25,- per rit.
Voor meer informatie en/of aanmelden:
Kiki Nelissen-Kleipool
&
Susanne Donders
0641611325
0641182212
EFT therapeuten/psychotherapeuten
www.eft-noord.nl/www.debosgroep.nl/www.leveninnu.nl
(zie voor onze registratie: www.eft.nl
Tot ziens op landgoed Montesoffio!

