לקט מדברים שכתבו אמהות....
מתוך מכתב שכתבה סימה מקורי ,מבית יצחק ,עם סיום התכנית:
שלום טל,
הסדנא מאחורינו אבל החוויות מהסדנא עדיין נוכחות וחזקות.
הסדנא ,הן מבחינת התכנים והן מבחינת האירגון הייתה מדהימה ,רצינית ,מקיפה ומדויקת.
גדולתו של אדם נבחנת גם בדקויות ,וגם בכך את הוכחת את גדולתך
מהתכנים הגדולים והמשמעותיים ועד הפרטים הקטנים בפעילות עצמה.
התפעלתי מהרוח שהבאת איתך למפגשים רוח במובן של רוחניות ורוח במובן החיות של המילה.
שיתוף הפעולה של הבנות לא היה מובן מאליו -
את השכלת לגוון ולכוון במינונים המתאימים לבנות וגם לאימהות...

אורית פריימן אלעד מגבעת שפירא כותבת:
...הפעילויות שלך משאירות את שתינו עם מחשבות שממשיכות להעסיק אותנו...
את מעבירה את החומרים בצורה מאוד נעימה ויצירתית שמאפשרת לכולן להרגיש בנח.

החיוניות ,שמחת החיים שאת מקרינה ,והפתיחות ממש הופכות את החוויה הזו לחוויה מעצימה ...

לטל,
תודה על מפגשים מהנים ,מחכימים ,מצחיקים ומעוררי מחשבה.
תודה על הזדמנות למפגש אחר ,אחת עם השנייה ועם נשים ובנות נפלאות ומיוחדות.
תודה שפתחת לנו שער בתחילתה של תקופה מלאת שינויים ובפתחה של דרך לא סלולה..
נועה ויהלי

ומה אומרות הבנות? ...

אבישג ממשמר השרון מספרת:
"אני מודה ,בהתחלה פחדתי שזה יהיה משעמם .דמיינתי לעצמי שיחות משעממות וארוכות בהם
אני מפהקת בלי הפסקה ...לשמחתי ולהפתעתי ,גיליתי שמדובר בסדנא מעניינת! הכרתי חברות
חדשות ואני ואמא שלי בילינו זמן כייפי יחד .זמן איכות...
כל הפגישות היו נחמדות ומעניינות ,ובכולן נהניתי והרגשתי מאוד בנוח...
אני ממש שמחה שהשתתפנו בתכנית הזו !".
[ מתוך כתבה שפורסמה בעיתון "עלי חפר" – אוגוסט ]2011

נעה ממושב אמץ כתבה:
אמא !
אני שמחה שעברנו את המסע הזה ביחד !
אני חושבת שאם לא היית אומרת לי שזאת הזדמנות של פעם בחיים לא הייתי באה..
אני חושבת שבמסע המעניין הזה למדנו להכיר אחת את השנייה הרבה יותר טוב,
הכרנו אנשים חדשים וקיבלנו מ-ל-א השראות לבת מצווה שלי !
 ...זאת באמת שנה במתנה !

[קטע מדברים שכתבה נעה לאמא שלה בסיום הסדנא]

