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In een eerste bijdrage over de actualiteit van Parzival hebben we ons vooral gericht op de inhoud 
van het Parzival-epos. In deze tweede bijdrage richten we de blik op de actualiteit en de toekomst.
We laten ons daarbij leiden door een moderne ridder, prof. Dr. Bernard Lievegoed.
We moeten ons echter wel realiseren dat de huidige samenleving totaal verschilt van die van de 
vroege Middeleeuwen. Niet alleen in technisch opzicht, met internet en ruimtevaart, maar ook op 
geestelijk terrein, aangezien de bewustwording van de mensheid verder is voortgeschreden. Ten 
tijde van Parzival leefde men nog in het tijdperk van de verstands- of gemoedsziel, terwijl wij 
inmiddels  dat van de bewustzijnsziel bereikt hebben. Het is verleidelijk uitgebreid op die 
verschillen te wijzen, zoals sterk aantoonbaar bij de positie van de vrouw en bij de relatie tussen 
Christendom en Islam. Maar ons oogmerk is vooral om aan de hand van het Parzival-verhaal 
richtlijnen voor het heden en de toekomst te ontvouwen.

Levenstaak

Om ons leven zinvol te doen zijn, moeten we ernaar streven zicht op onze levenstaak te krijgen. In
zijn boek `Over de redding van de ziel` zegt Lievegoed daarover onder meer het volgende: 
“Parzival wordt zonder kennis geboren. Hij moet helemaal opnieuw en door schade en schande 
wijs worden. Dat is een belangrijke karakteristiek van de bewustzijnsziel. Wij kennen dat in ons 
eigen leven: niets is ons vooraf gegeven en wij moeten allemaal door het nulpunt van de realiteit 
van het leven. Door schade en schande wijs worden. Wij allemaal zijn een Parzival. Wij zijn 
dwazen, kennen onze incarnaties niet, ons levensdoel niet, weten niet wat ons te doen staat, hoe 
wij dat moeten doen. Wij weten niet wie wij zijn, lopen rond en doen maar wat”. “Langzaam  gaat 
Parzival in de loop van het verhaal begrijpen wat zijn taak is….Pas in het tweede deel van zijn 
leven kan Parzival dan ook zijn taak bewust uitvoeren. Want dat is de enige manier om je taak te 
vervullen: vanuit het inzicht wat die taak is”.
Het is dus onze opdracht om dit inzicht te verwerven en dat niet alleen voor onszelf, maar ook 
voor de groepen en organisaties waarvan we deel uit maken, en uiteindelijk voor de gehele 
mensheid. Op basis van dit inzicht kunnen we leiding geven aan onze eigen biografie, van dit en 
daardoor ook aan die van een volgend leven. Maar ook bijdragen aan de biografie van de 
samenwerkingsverbanden waarin we actief zijn. Voor elk individu gaat het er dus om zich meester
van de eigen ziel te gaan betonen, die te verzorgen en daar structuur in aan te brengen. Voor een 
samenwerkingsverband is het van belang vorm te geven aan het streven naar broederschap. 
Gevraagd wordt een instelling waarbij het welzijn en belang van de groep als totaliteit in het oog 
wordt genomen. Voor de mensheid  als geheel tenslotte is het zaak zich bewust te zijn van de 
opdracht als 10e hierarchie voor een  gereinigd leven van dienstbare vrijheid in liefde voor elkaar 
en voor de schepping.



Levenslessen

Het Parzival-epos bevat tal van lessen die ook voor ons leven in deze tijd van groot belang kunnen
zijn. We zullen er hier enige bespreken.
Parzival doorleeft een enorme ontwikkeling. Die is deels onbewust en deels ook sterk 
gestimuleerd door gesprekken met wijze raadgevers zoals Sigune en Trevirent. Wij in onze tijd 
moeten meer bewust  van onze verantwoordelijkheid onze ontwikkeling begeleiden met aandacht 
voor onze biografie (en dat eist meer dan het samenstellen van een fraai CV ). Bij Lievegoed 
kunnen we te rade gaan voor inzicht in de ontwikkelingsfasen voor onze innerlijke ontplooiing tot 
complete menswording. 
We dragen niet alleen verantwoordelijkheid voor hetgeen we doen, maar ook voor wat we nalaten.
Doordat Parzival verzuimde op het juiste moment de juiste vraag aan de gekwelde Graalkoning 
Amfortas te stellen, moest hij nog jaren wachten voor hij een tweede kans kreeg. Ook wij kunnen 
ons in situaties bevinden waarin tijdig handelen geboden is en ons niet-handelen fatale gevolgen 
kan hebben. Redden we een drenkeling, bellen we 112 bij een ongeval, e.d.? De grootste 
problemen doen zich voor daar waar we ons niet voldoende van de urgentie van een situatie 
bewust zijn. Vandaar dat we steeds met een heldere blik de wereld tegemoet moeten treden. Deze 
verantwoordelijkheid is er ook voor de groep en de mensheid. Hebben we nieuwe leden wel 
voldoende opgevangen? Hebben we tijdig maatregelen inzake de klimaatverandering genomen?
Het Parzival-epos leert ons ook het belang van het beoefenen van de empathie, ons echt verdiepen
in de persoon van de ander. Dan gaat het erom een andere persoon echt te ontmoeten en vragen 
te stellen als: Wie is hij/zij, wat heeft hij mij te zeggen? Daarbij komt de bereidheid deelgenoot 
van het karma van de ander te willen zijn. En bij Parzival gaat het niet alleen om de inhoud van de
vraag, maar mede om het feit of die überhaupt moet worden gesteld. Dat blijkt van de situatie af 
te hangen. Soms is een vraag ongepast, soms juist geboden. Daar moeten we gevoel voor krijgen. 
Zo’n empathische houding behoort tot de kenmerken van het manicheisme.
Vragen aan onszelf zijn daarentegen steeds gewenst. Lievegoed zegt daarover: “ Ik geloof dat het 
voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft 
vol te houden, durft vast te houden. Een vraag brengt je op een weg die je dan vaak op dingen 
brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.”
Als mensen zijn we niet volmaakt. We hebben ook zo onze schaduwzijden. In het Parzival-epos 
komt dit beeldend tot uitdrukking in de figuur van de halfbroer van Parzival, Feirefix, stammend 
uit de relatie van zijn vader Gahmuret en de Moorse koningin Belacane. Deze is zwart-wit als een 
ekster of wel een samengaan van een duif en een raaf. Dit beeld leert ons om ook in de huidige tijd
onszelf als zodanig te onderkennen en te accepteren, maar ook zowel oog te hebben voor de 
dubbelganger als voor de stralende wezenskern van de ander.
Parzival leert ons ook om moedig te zijn. Onverschrokken treedt hij zijn tegenstanders in 
tweegevechten tegemoet. Hoe staat het op dit punt met ons leven?  Getuigt onze levenshouding 
van een bezonnen moed? Ook hier helpt ons het getuigenis van Lievegoed: “Moedig zijn is een 
belangrijke draad in mijn leven.”
Om al deze opgaven te kunnen vervullen, moeten we ons meer op ons eigen wezen concentreren. 
Daartoe kan de scholing van de Michaelsweg bijdragen. Dus oefenen. De Klasse-uren en de 
Grondsteenspreuk kunnen ons daarbij tot steun zijn. Die laatste roept ons op tot: übe 
Geisterinnern, übe Geistbesinnen, übe Geistesschauen. We vinden dan steun in meditatie-
oefeningen rond de Grondsteen-ritmen. Maar ook het dagelijks leven kan ons tot leerschool zijn. 
Dat kan onder meer in combinatie met de terugblik.



Samenleven

Een mens is geen solitair wezen. We leven samen met medemensen. De vraag is hoe we met hen 
omgaan. In de tijd van Parzival was dat vaak in het tweegevecht. Thans moeten ons scholen door
 samen te werken. Ook hierover heeft Lievegoed waardevolle adviezen gegeven. Hij onderscheidt 
samenwerking in diverse soorten groepen. In zijn beschouwingen onderscheidt hij onder meer de 
werkzaamheden van studiegroepen, sociale groepen of actiegroepen. Bij een studiegroep wil men 
meer over een bepaald onderwerp te weten komen. De sociale groep streeft primair naar 
persoonlijke uitwisseling. Een actie- of initiatiefgroep wil iets ondernemen. Als het goed is, kan hij
een orgaan van de geestelijke wereld worden, doordat hogere Hierarchiën zich ermee verbinden.
Voor elke groep zijn er leefregels. Voor de studiegroep, waarin zich oud karma openbaart, is er het
achtvoudige pad. Voor de sociale groep, waarin het oude karma opnieuw wordt geordend, is dat 
het zesvoudige pad. En voor de actiegroep, waarin nieuw karma wordt gevormd, gaat het om het 
vijfvoudige pad. Lievegoed raadt aan zich bewust te zijn van het soort groep waarin men werkt en 
of alle leden zich daarin in gelijke mate kunnen vinden.

Perspectief Cultuur van het hart

In het Parzival-epos is het Koningschap van de Graal het wenkende perspectief en de gelukzalige 
voleinding (Saelde) van Parzivals streven. Ook heden ten dage hebben wij behoefte aan het 
uitzicht op een streefdoel. Ook dat kunnen we ontdekken bij Lievegoed in de vorm van een 
‘cultuur van het hart’, een cultuur die het kwetsbare beschermt en voedt en die is gebaseerd op 
vertrouwen. Een cultuur waarin mensen vanuit een andere kwaliteit zouden leven en werken, een 
kwaliteit van warmte en ontwikkeling. Daarbij moeten we leren inclusief te denken in 
ontwikkelingsperspectieven. Lievegoed verwacht een toekomstige cultuurmutatie vergelijkbaar 
met die van de Renaissance.
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