De eerste cursus ‘Klank als brug bij dementie’ was op 16 en 17 februari 2019.
Tien deelnemers vormden een geweldige groep.
We hebben mooie en intense ervaringen opgedaan. Als ook tips en weetjes.
Dit alles om op een verantwoorde manier klankschalen als brug in te zetten voor de
mens met dementie.
Om verbinding te maken en deurtjes te openen, plezier en ontspanning te brengen.
Te resoneren met ‘dat-wat-is’.
Hieronder enkele reacties
Patricia
‘Klank als brug bij dementie’: afgelopen weekend deelgenomen aan deze
fantastische cursus bij Cilly Limberger en Sylvia Zijlstra in Sneek. Ik heb al eerder
prachtige ervaringen gehad met klank bij mensen met dementie en het is zó mooi en
ontroerend om d.m.v. zachte klanken en een liefdevolle benadering contact te
kunnen maken met deze kwetsbare groep mensen. Blij en dankbaar voor alles wat
me tijdens dit weekend is aangereikt en wat ik heb mogen delen met een onwijs fijne
groep cursisten Geja, Rijk, Frytsia, Chris, Ingrid, Anne, Diny, Leo en Jetty. Deze
groep is klaar om veel moois in de wereld te zetten. Veel dank aan Cilly en Sylvia!
Frytia
Het is niet in een paar zinnen uit te drukken wat voor indrukwekkende cursus dit was.
Klank als brug bij dementie. Ik heb een klein beetje kunnen ervaren hoe het is als
iemand zijn “hou vast” kwijtraakt. En wat nog het allerbelangrijkste is, wat ik zou
kunnen betekenen voor deze kwetsbare groep d.m.v. klank. Het maakt mij een
dankbaar en bevoorrecht mens om iets voor deze mensen te kunnen betekenen die
er ook zo bij horen.
Chris
Veel ervaren en geleerd! Ja, een mooie bijscholing met een prachtige groep mensen.
Vanuit een afgestemd en vakkundig werken vanuit het hart (van eenieder, zonder
uitzondering), kreeg dit bijzondere weekend zijn vorm. Dank je wel Cilly voor het
bevlogen delen van je doorleefde kennis, Sylvia voor de onderliggende bedding, en
alle mooie medecursisten voor (het delen van) alle prachtige ervaringen en het
samenwerken vanuit "het moment" met elkaar

