Beste Wylerbergkring belangstellenden

nieuwsbrief sept 2020

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief, wel blijft de site on line en zijn daar de ontwikkelingen van de
studiegroep Kristallijne vormingsprocessen te volgen. Wij kiezen er echter voor meer in de luwte,
zonder prestatie druk, onze diepgaande studie voort te zetten. Ook schatten we in dat ons zeer
specifieke onderzoek, niet voor iedere huidige nieuwsbrieflezer interessant is
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Gewijzigde spelregels
Van drie jaarlijkse nieuwsbrieven naar u zelf informeren via de site. Er komen geen
nieuwsbrieven meer. Iedere geinteresseerde lezer kan ten alle tijden reageren op hetgeen
gepubliceerd wordt op de site en contact opnemen. Graag zelfs. Daarnaast kunt u zich expliciet
opgeven om op de hoogte te willen blijven van de muzikale NJO muziekwandeling rondom Huis
Wylerberg volgend jaar augustus of rondom een eventueel aanbod van de studegroep kristallijne
vormingsprocessen eind volgend jaar.

Ontwikkelingen rondom het kristallijne
De vier onderlinge presentaties van ieders levenswerk , leidden tot herkenning en erkenning van
ieders eigen weg naar het kristallijne. We zijn nu aan het brainstormen over een mogelijke
verwoording van hetgeen wij onder kristallijne vormingsprocessen verstaan. Natuurkundig is er veel
informatie te vinden over de kristal. Deze doorgronden op betekenis voor een vormingsproces vanuit
eigen levenswerk, is een heel ander verhaal. Het al dan niet aanbieden van samenhangende
workshops is een brug te ver gebleken. Vandaar dat we ons niet langer willen verplichten aan
externe doelen, maar intern ons boeiend traject vervolgen. Zo we over een jaar tot een consistent
aanbod komen , zal dit op de site te lezen zijn. Aangezien we allen 70+ zijn, zullen enkele jongere
docenten/begeleiders op ieders terrein hierin een belangrijke deeltaak krijgen. Zij die met ons
contact houden, krijgen als eerste t.z.t. te lezen wat er concreet dan staat te gebeuren. Voor nu
schets ik mijn voorlopige kijk op een mogelijk begaanbaar pad op de site:
http://www.wylerbergkring.eu/pages/het-kristal/het-kristalzuivere.php .

De Wylerbergconcerten
De Groene concerten omgedoopt tot Wylerberg concerten staan vermeld op onze site.
Daarnaast krijgt ieder die op de emaillijst staat van Jeroen van Zuylen tijdig bericht. Wanneer
de concerten weer mogelijk zijn vanwege Corona blijft de vraag.

De NJO muzikale wandeling
Zonder wandelingen dit jaar en zelfs zonder een muziekopname in Huis Wylerberg. Wel was
er digitaal een heel program dat op allerlei andere locaties was opgenomen.
https://www.uitinapeldoorn.nl/njo-muziekzomer.
Laten we hopen dat we volgend jaar de traditie weer kunnen voortzetten en
belangstellenden kunnen verwelkomen in Huis Wylerberg.
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