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VII. De Zegewagen 
 

Omzichtig zoek ik mijn eigen weg in 
de geheimen van het leven 

 
Traditioneel staat de Zegewagen voor triomf, 
harmonie, het begin of juist succesvol afsluiten 
van een lastige klus, toereikendheid en recht 
door zee gaan. 

Als je je oppept tot een superego gaat het 
mis en verval je tot grootheidswaan, zelfver-
heerlijking, verlies van overzicht en/of het vast-
lopen in je eigen hindernissen. Als je niet in je 
eigen ik staat dan blijf je steken op je weg en je 
komt geen stap meer vooruit. Alles blijft wach-
ten, wachten en wachten. 
 
Jij bent hier de held in je eigen speurtocht naar 
de essentie van je (levens)opdracht. De vier-

kante strijdwagen en het rode kruis symboliseren dat je weet dat je het moet maken 
in het hier en nu. 

Man of vrouw, je erkent de aardse last van het bestaan en gaat manmoedig op 
stap. De naar beneden gerichte vrouwelijke driehoek in het centrum van de zegewa-
gen geeft aan dat je weliswaar manmoedig op weg gaat, maar dat het niet gaat zon-
der de inzet van je vrouwelijke kwaliteiten. Het gaat juist om de versmelting van het 
mannelijke en vrouwelijke, om het geheel, de twee-eenheid van licht en donker. Dit 
wordt aangegeven door de witte en zwarte sfinx die de strijdwagen trekken en die je 
mentaal in beweging moet zetten. Jungiaans is dat het zelfrealisatieproces van de 
bewustwording en integratie van de animus door de vrouw en de anima door de 
man. De volkomen gelijkwaardigheid van het mannelijke en vrouwelijke. 

Het blauwe baldakijn en de vleugels op de zegewagen wijzen op de verhevenheid 
van je missie. Je bent bereid stad en land te verlaten om de kroon op je werk te zet-
ten. 

De vier dragers van het baldakijn staan voor de elementen, vuur, water, lucht en 
aarde en verwijzen naar de vier kleuren in de Tarot: Staven, Bekers, Zwaarden en 
Pentakels. Alleen als willen, voelen, denken en doen volledig met elkaar in overeen-
stemming zijn zul je slagen in je doel. 
 
Ga de uitdaging aan. Maak wat je van binnenuit weet en voelt waar in de dagelijkse 

praktijk van het gewone leven. Je kunt het 
 

 
 

 
 


