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KEN WILBER: MARRIAGE OF SENSE AND SOUL

• Waarom? 

• Begrijpen waarom mensen dingen doen en waaraan ze betekenis ontlenen

• Integratie helpt conflicten op te lossen



KERNBEGRIP 1: RELIGIE = GREAT NEST OF BEING

SOORTEN KENNIS



KERNBEGRIP 2: MODERNITEIT

• 1. Cultuurperiode vanaf de Verlichting

• 2. Het denken in deze cultuurperiode - KERN: scheiding van:

Het WARE

Het GOEDE

Het  SCHONE

- WETENSCHAP

- MORAAL

- KUNST

- “IT”

- “WE”

- “I”

- The Eye of the FLESH

- The Eye of the Mind

- The Eye of Contemplation



KENNISVERWERVING

“IT”

“I”/“WE”

- The Eye of the FLESH

- The Eye of the Mind

- The Eye of Contemplation

- MONOLOGISCH

- DIALOGISCH

- TRANSLOGISCH

Object

(inter)Subject

nonduaal



DE VIER KWADRANTEN



DE 4 

KWADRANTEN



DIGNITY AND DISASTER VAN DE MODERNITEIT

• Dignity: Differentiatie van het 

WARE, GOEDE en SCHONE

• Disaster: Dissociatie  fragmentatie en 

vervreemding; ‘onttovering’

•  “IT” (rechts) neemt “I” en “WE” (links) over en 

reduceert alles tot object:



VERZET TEGEN FLATLAND

1. Romantiek: terug naar het verleden, naar de premoderniteit.

+ Eerste alarm & verzet tegen Flatland

!! Maar.. ‘Pre/trans fallacy’: pre-rationeel <-> trans-rationeel

2. Idealisten: naar de toekomst:

+ Evolutie!

!! Maar... “geen yoga” = geen robuustheid, alleen speculatie.



VERZET 3

• Postmoderne Poststructuralisme: deconstructie vd wetenschap 

(‘kill IT’):

+  interpretatie (i.p.v. object)

!!  Extreem poststructuralisme/postmodernisme: 

“Objectieve waarheid bestaat niet”

<-> ‘performative contradiction’

<->  willekeur, ideologie, oppervlak zonder diepte: 

omgekeerd Flatland

Dus: 1), 2) en 3) maken denkfouten  geen oplossing



OPLOSSING: DE INTEGRALE BENADERING

Doel: Rehabiliteer het innerlijk (linker kwadranten). Spirit komt dan vanzelf wel terug

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Wetenschap: pas breed empiricisme toe: hard bewijs, maar op 

alle ervaringen: 

• Sensorische (Eye of the flesh)

• Mentale (Eye of the mind)

• Spirituele (Eye of Contemplation)

Religie: weg met (letterlijke) mythe en dogma als ‘waarheid’

terug naar essentie = Eye of Contemplation!



WETENSCHAPPELIJKE METHODE /DEEP SCIENCE

1. Gebod (Instrumental injunction):

handeling, praktijk, voorbeeld, paradigma..

“Als je dit wilt weten, moet je dat doen” 

2. Bevatting (Direct apprehension):

waarneming, directe ervaring opgeroepen door 1)

3. Bevestiging (of ontkenning)

met vakkundige anderen die ook 1) en 2) hebben  

uitgevoerd (herhaling, ‘peer review’)



HAMLET (DIALOGISCH)

1. Gebod: Als je Hamlet wil begrijpen, moet je leren lezen

2. Bevating: Je neemt de tekst van Hamlet tot je en vormt daarvan je eigen 

begrip

3. Bevestiging: Je toetst je begrip van de tekst met anderen die de tekst ook 

gelezen hebben

SPIRITUELE TRADITIES (TRANSLOGISCH)

1. Gebod: Als je het Goddelijke wil leren kennen, doe iets, bv. ga mediteren

2. Bevatting: Spirituele ervaringen, direct ccontact met het goddelijke

3. Bevestiging: je meester ziet hoe ver je bent en geeft aanwijzingen



SPIRITUELE 

WETENSCHAP

natuurwetenschappen, 

behaviorisme etc

ecologie, systeemtheorie, 

sociologie, 

(uiterlijk) holisme, etc.

logica, wiskunde, etc

esthetica

kunst

zelf

zelfexpressie

dieptepsychologie

etc.

mystiek

spirituele 

ervaringen

culturele studies

hermeneutiek

gedeelde     

betekenisgeving

culturele 

wereldbeelden

cultuur, etc.



NIVEAUS VAN DE 
GREAT CHAIN OF 
BEING



RECENT WERK

Gerard Jagers op Akkerhuis promoveerde in 2010 op de

Operator Hierarchy: evolutie niet in 1 maar 3 richtingen

Nieuw boek (2016):

Kunst: Scala Natura 

Spirit?


