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Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. FRACTAAL is wat mij betreft de taal van de nieuwe wereldorde die
zich aan het ontvouwen is.
Niet de woorden, klanken en beelden veranderen, maar de betekenis die wij hieraan geven. Mijn passie voor
fractaal denken is ontstaan toen ik de persoonlijke boodschap ontdekte die besloten ligt in mijn verbinding met
mijn leefomgeving - Kattenbroek.
‘Fractals’ spelen een belangrijke rol in de chaostheorie, die dynamische systemen beschrijft, en bepalen de
ordening in een van nature onvoorspelbare wereld. Een kenmerk van ‘fractal’ is dat de onderdelen dezelfde
informatie bevatten als het geheel. Een mooi voorbeeld hiervan is een bloemkool. Een bloemkoolroosje heeft de
zelfde vorm als de hele bloemkool en als je naar de onderdelen van een bloemkoolroosje kijkt zie je allemaal
kleine mini bloemkooltjes.
Fractaal denken reikt verder dan lineair denken, lateraal denken en systeem denken. Fractaal denken heeft
aandacht voor het ordeningsprincipe dat ten grondslag ligt aan hoe de wereld zich ontvouwt. Fractaal denken
geeft een geheel nieuwe kijk op de wereld. Het is een fascinerende ontdekkingsreis naar de betekenis van wat
voorvalt in het leven. Een belangrijke indicator hiervan is ‘synchroniciteit’. Ik zie de veranderingen in de wereld
als een manifestatie van ons ‘collectief bewust zijn’ dat ons leidt naar een nieuwe sprong in onze evolutie. Waar
het nu op aankomt is deze boodschappen te verstaan en hieraan betekenis te geven.
Het bijzondere van fractaal denken is dat wij er geen nieuwe woorden voor nodig hebben. Onze huidige taal
weerspiegelt precies wat wij nodig hebben. Is het je al eens opgevallen hoeveel tegenstellingen onze taal bevat?
Neem bijvoorbeeld het woord persoon. Dit woord betekent enerzijds masker en anderzijds ‘per sona’: via geluid
of stem. Een persoon kan een rol spelen, maar kan ook via zijn stem een authentiek geluid laten horen. Fractaal
denken is spelen met woorden, klanken en beelden en deze tot leven laten komen. Als je goed op onze
geschreven, gesproken en beeldtaal let kom je tot bijzondere ontdekkingen. Wat hebben de woorden persoon en
bestemming met elkaar gemeen? Wat betekent het woord Evolutie? E-vo-lutie. Welke associaties roept het op?
Om een voorbeeld te geven hoe fractaal denken kan doorwerken in je persoonlijke leven vertel ik je graag mijn
persoonlijke verhaal.
Fractaal denken verenigt tegenstellingen en maakt de cirkel rond. Het omvat alles en niets; oeroude wijsheden en
nieuwe inzichten. Mentaal is de taal van de gevestigde orde, waarin het mannelijke principe domineert. Fractaal
denken is de dynamische balans tussen het mannelijke en vrouwelijke principe. Het verbind lichaam en geest,
gevoel en verstand, afscheiding en heelheid. Het is de ultieme versmelting tussen jezelf en je omgeving.

