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X. Rad van Fortuin 
 
Met vertrouwen onderga ik de volheid 

van het bestaan 
 
Traditioneel staat Fortuin voor het geluk dat je 
overkomt als een donderslag bij heldere hemel, 
verandering van wat dan ook, een nieuw begin 
en acceptatie van het lot. 

Ontkenning van die acceptatie en de zin van 
het leven leidt daarbij tot apathie, fatalisme, de-
faitisme of een wending ten kwade. 
 
Je ziet hier de nietige mens die zich bewust is 
van het grote kosmische gebeuren in de zoek-
tocht naar de zin van het bestaan. Het zijn 
Adam en Eva, ofwel jij en ik, die verlangen naar 
Paradijselijke situaties. 
 

Het wiel met de dierenriemtekens staat voor het draaiende Heelal waarin de mens 
zijn bestemming zoekt. 

De aap op het wiel staat voor de erkenning van je dierlijke aard en je verbonden-
heid met de gehele natuur. Je moet het leven hier op aarde realiseren. 

Met behulp van het inzicht van de slang van de permanente verandering klim je 
op tot de sfinx van het volle weten: de mens die het mysterie van het leven heeft 
doorgrond. 

De leeuw met het mensenhoofd geeft aan dat je je in je zoektocht niet vervreemd 
van je dierlijke aard. Integendeel, het geluk zoek je hier op aarde met inbegrip van 
alles en iedereen. Het gaat hierbij om de eigen kleine stappen die jij en ik kunnen 
doen om verder te groeien. 

Het leven is polair, je kunt steeds linksom of rechtsom in het eeuwige spel van 
verandering. Het is aan jezelf om de juiste stappen te nemen. Vanzelfsprekend heb-
ben we basale behoeften aan geborgenheid, veiligheid en zekerheid. Dat is niet altijd 
eenvoudig te verkrijgen, maar wel steeds na te streven. 

De stier, leeuw, adelaar en engel op de hoekpunten van de kaart staan voor de 
vaste dierenriemtekens Stier, Leeuw, (Verheven) Schorpioen en Waterman. Zij lezen 
in het boek der verandering hoe de geborgenheid steeds opnieuw verkregen kan 
worden om het even vast te houden en vervolgens weer verder te gaan in wat te 
doen is. 

Doe wat je kunt, benut je mogelijkheden, 
volg je eigen pad en overstijg jezelf 

 

 
 

 


