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Zij/hij is inmiddels bijna 20 jaar ouder, althans de eerste deelnemer aan de Training Interactie
Management (TIM 1.0) in 1998. Na de start van TIM-1 zijn er in Brabant en Limburg nog totaal 19
TIM-opleidingen gevolgd. Het resultaat is een aantal van bijna 300 TIM-alumni, verenigd in het TIMnetwerk voor Zuidoost-Nederland.
Zie: www.tim-netwerk.org
De afgelopen jaren stond de formele doorontwikkeling van TIM niet stil. De kernvraag voor mij was:
zal ik doorgaan met een TIM-17 Topopleiding Interactie Management (TIM 2.0) of zal ik het concept
upgraden naar een TIM Toptraject Interactie Management (TIM-3.0)?
Zie vraagstelling www.tim-toptraject.org/Hoofdindex.htm
De kogel is thans door de kerk: TIM-17 zal van start gaan als TIM Zeeland Delta; aanvang in
september 2016. Ik zal weldra hierover nadere informatie verstrekken.

Inspiratie door Zhuang Zi
Het nieuwe TIM 3.0 Toptraject zal een virtueel traject worden via Internet. Over eventuele meer
persoonlijk getinte (groeps)bijeenkomsten in het Evoluon denk ik nog na.
Bij TIM 3.0 denk ik in eerste instantie aan deelname door TIM-alumni, inmiddels vele jaren wijzer dan
het moment van onze eerste kennismaking. Vaak aangeland in een levensfase met vraagstukken van
bezinning op werksituatie, zingeving en geluk. Door mij aangeduid als “(H)ora e(s)t Labora” (mooie
puzzel voor de lezer, wat ermee wordt bedoeld.)
In aansluiting op het Bewustzijns Besturings Model (BBM) uit de TIM-opleiding heb ik een invulling
gegeven aan het begrip Fractal Awareness, geïnspireerd door de Fractal Approach en de klassieke
Zhuang Zi, het ruim 2500 jaar oude boek vol met klassieke Chinese wijsheden.
De geschriften van Zhuang Zi behoren tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Zhuang Zi
(spreek uit: Dzwángdze) is een tijdgenoot van Aristoteles, maar zijn ideeën zijn totaal anders. In deze
grootscheepse verzameling van fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwingen en scherpe
maatschappijkritiek gaat het in de eerste plaats om onze eigen vrijheid. Hij lacht om menselijke
vooroordelen en taboes en heeft niets op met het zinneloos najagen van onhaalbare idealen. In
plaats daarvan toont het boek ons hoe wij, in eenvoud en stilte, door ons dagelijks werk en door
meditatie, de Tao van de eenheid tussen mens en natuur kunnen volgen.
www.bol.com/nl/p/zhuang-zi-de-volledige-geschriften/1001004002907499/
Nadere uitleg over de Zhuang Zi wordt gegeven in het in maart 2016 verschenen boek:
www.damon.nl/book/filosofie-met-de-vlinderslag

Uitdaging voor TIM-alumni
Ik heb de laatste 5 jaar echter niet stilgezeten en heb de Fractale Trigeometrie ontwikkeld, de
upgrading van 2D fractals naar 3D fractals. Ik heb de wiskunde ervoor bedacht, de software
geschreven en deze door mijn vriend Terry Gintz laten implementeren in ons gezamenlijk software
pakket Fractal Imaginator (FI). Hiermee zijn de mooiste vormen te ontwerpen en uiteraard ook
daadwerkelijk in 3D te printen.
Mijn Fractal Gallery is op Internet toegankelijk. Er zijn in 135 albums met totaal bijna 10.000 fractale
afbeeldingen gratis te downloaden.
Zie: http://gallery.fractal.org
Geïnspireerd door de Zhuangzi heb ik het afgelopen voorjaar het ABC van de Fractal Awareness
samengesteld. Daaruit is de volgende uitdaging voor deelnemers aan het Toptraject TIM 3.0
ontstaan.

Fractal Awareness
Het Bewustzijns Besturings Model (BBM)® met formule:
𝑺 = [𝑴𝜶 𝒙 𝑳𝜷 𝒙 𝑻𝜸 ]
Zie: www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Pres-BBM-A5.pdf

Mandelbrot met formule:

zn+1 = zn2 + c Zie: www.fractal.org

Definitie: Fractal Awareness is een zich herhalend patroon (zn+1) van relevante actoren en
factoren, verwoord door S (= Samenhang der dingen) als functie van Massa/Mensen (M), Tijd
(T) en Ruimte(R) respectievelijk tot de macht α, β en γ.
Het ABC van Fractal Awareness is geïnspireerd door de Zhuangzi waarin via meditatie de weg
(Tao) wordt gewezen hoe van een gesloten bewustzijn (gebonden aan objecten) tot een open
bewustzijn (vrij van zichzelf) te geraken.
Het ABC levert per letter een drietal samenhangende woorden op die intuïtief verbonden zijn
met drie fractale afbeeldingen/plaatjes, opgehaald uit http://gallery.fractal.org
De uitdaging aan TIM-alumni is een vergelijkbare tabel voor zichzelf samen te stellen, van
Kracht in het Hier en Nu van Elke Dag.
Ik wens U veel succes!
Voor voorbeeld van mijn Fractal Awareness ga naar:
www.fractal.org/Fractal-Awareness.pdf

