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Salam Redaksi!

 Tarot Journey edisi ke enam telah terbit. Tak terasa, sdh hampir setahun 
Tarot Journey rutin menemani setiap dua bulan sekali.
 Edisi kali ini dimeriahkan oleh banyak penulis. Ada dua penulis tamu, yati 
Wiendy Nathalia, seorang tarot reader profesional, yang membagi pengeta-
huan mengenai tarot session. Wiendy adalah tarot reader yang berpengala-

man dlm berbagai sesi tarot, sehingga apa yang dibagikannya dapat berman-
faat untuk pembaca. Penulis tamu kedua, adalah tarot reader senior, Leo Bagus 

Pranata, yang dikenal dengan brand ‘Come to Papa’. Leo, membagi tips bagaimana 
seorang tarot reader mem-branding-dirinya.
 Tulisan dari Madam Arra kembali muncul dan berbagi pengalamannya. Saat majalah ini 
terbit, Madam Arra sedang berada di Ukraina mengikuti kompetisi Psychic Internasional. Sebagai 
wakil dari Indonesia, kita doakan mendapat yang terbaik ya. 
 Story Based Card dari Neo, kali ini muncul dua sekaligus, yaitu Emperor dan Hierophant. 
Sementara penulis rutin lainnya, Rendy Fudoh menuliskan mengenai Lesser Banishing Ritual Pen-
tagram untuk perlindungan dan pembersihan diri. Boni Binoba menuliskan ‘Tarot dan Solusi’, se-
dangkan Audifax menuliskan ‘Hermit & Pathway’.
 Kali ini Tarot Journey juga menampilkan liputan ringkas dari Ancoll Santosa yang mengada-
kan pelatihan tarot untuk membangun Komunitas Tarot di Option Café – Kelapa Gading, Jakarta.
Nah, cukup bervariasi dan menarik materi di edisi ke enam ini. Selamat membaca!
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Jenis Tarot Session

 Di berbagai tempat banyak sekali orang yang 
membutuhkan jasa seorang petarot professional. 
Sayangnya seringkali meraka mengurungkan niatnya 
untuk bertemu dengan seorang reader karena keti-
dak tahuan mereka akan prosedur atau langkah – 
langkah untuk bertemu dengan seorang tarot reader 
. Karna ketidak tahuan itu jugalah alasan munculnya 
banyak sekali berita simpang siur tentang repot atau 
sulitnya mengundang seorang reader. 
 Di artikel ini saya mencoba menjelaskan se-
cara singkat tentang eerapa macam tarot session 
yang banyak di gunakan oleh tarot reader. Semoga 
bisa membantu ya.

1. SOCIAL MEDIA

 Nah ini adalah salah satu session yang pal-
ing banyak diminati. Tidak hanya karna alasan prak-
tis tapi juga biasanya lebih murah di kantong, malah 
seringkali banyak reader yang menggratiskan pe-
layanannya lewat social media ini. Buat kamu yang 
lebih sering berjalan jalan di dunia maya metode 
ini mungkin cocok untuk kamu. Tapi perlu di kehaui 
juga, kalau tidak semua petarot selalu standby pada 
social medianya. Banyak yang membalas pertanyaan 
kamu setelah beberapa hari atau malah minggu, dan 
semua itu harus di maklumi karna kesibukan mereka 
di luar dunia nyata juga memakan waktu dan pikiran 
mereka. Untuk metode ini di himbau untuk si klien 
agar tidak mengulang ulang pertanyaan mereka ka-
lau belum di jawab supaya tidak membuat si reader 
tidak nyaman. 
 Sistem pembayaran untuk metode ini bi-
asanya lewat transfer bank, untuk jumlah pemba-
yarannya kalian bisa menyakan langsung pada si 
reader. Contoh social media yang biasa d gunakan 
oleh reader adalah facebook, twitter, blackberry 
messenger, whatsapp, we chat, kakao talk, e-mail, 
dsb.

2. MALL ATAU BAZAAR

 Kalau session yang satu ini cocok nih buat 
kamu yang sering jalan keliling mall atau bazaar. Ser-
ingkali tarot di ikut sertakan dalam bazaar atau acara 
– acara dalam mall. Biasanya ada booth kecil khusus 
tarot yang biasa kalian semua jumpai di tempat yang 
sudah saya jelaskan diatas. Untuk jangka waktu per 
sesi bisa berbeda beda. Yang paling sering di gunakan 
adalah 15 menit, tapi ada juga yang sistemnya per 
pertanyaan. Untuk fee nya bisa d tanyakan ke reader 
yang bertugas. Dibandingkan fee di social media, fee 
tarot dalam bazaar biasanya lebih mahal. Tapi jelas 
lebih puas karna bisa ketemu langsung dengan read-
er yang bertugas. 
 Kekurangan dari session ini biasanya dikare-
nakan lingkungan yang terlalu ramai dan banyaknya 
orang yang berlalu lalang. Jadi terkadang kita sebagai 
klien suka lupa akan permasalahan yang hendak di 
tanyakan, bahkan banyak klien yang tidak jadi ber-
tanya karna kurangnya privasi dalam sesi ini. Tapi un-
tuk kamu yang mau seru-seruan bersama teman se 
gank sesi ini sangat cocok loh, karna tempatnya juga 
di tempat umum dan vibe yang menyenangkan pasti 
akan menjadi sesi yang seru.

3. CAFÉ 

 Kafe dengan berbagai tema tersebar luas di 
sekitarmu, tapi taukah kamu kalau banyak juga tarot 
reader yang mengadakan tarot session di dalamn-
ya? Untuk sesi yang satu ini biasanya lebih ekslusif di 
bandingkan sesi- sesi yang sudah saya jelaskan sebel-
umnya. Karna biasanya privasi dalam café jauh lebih 
tinggi di bandingkan mall atau bazaar. Jadi kamu be-
bas membicarakan masalah apapun yang mengganjal 
di hatimu. Panjangnya sesi yang di tawarkan pun be-
ragam. Untuk sesi ini klien bisa menanyakan semua 
informasi kepada pramusaji terdekat. Rata-rata kafe 
menetapkan paket khusus untuk tarotnya. Harganya 
pun beragam. 

Jenis - Jenis

Tarot Session
Oleh Wiendy Nathalia
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Jenis Tarot Session

 Di sesi ini kamu bisa memilih untuk sendiri 
atau ditemani oleh teman-teman kamu. Pemayaran 
untuk sesi ini biasanya digabung ke dalam tagihan 
makan si klien yang nantinya di bayar di kasir, jadi 
jangan takut merasa tidak nyaman karna harus mem-
bayar ke reader. Sayangnya tidak semua kafe menye-
diakan fasilitas ini, jadi si klien di minta mencari infor-
masi terlebih dahulu. Informasi bisa di dapatkan dari 
berbagai sumber, salah satunya social media.

4. PRIVATE EVENT / PRIVATE PARTY

 Di masa sekarang ini sudah banyak pesta-pes-
ta atau acara pribadi yang mengundang tarot read-
er sebagai salah satu acara hiburannya. Nah kalau di 
ajang ini biasanya tidak di pungut biaya, karna semua 
biaya sudah di tanggung oleh penyelenggara. Tapi 
biasanya juga di sediakan wadah khusus untuk tem-
pat tip, jumlah tip yang harus klien masukan bebas, 
boleh berapa saja. 
 Seperti mall session, untuk sesi ini privasi 
klien akan agak sedikit terganggu karna banyaknya 
pengunjung dan suara-suara musik. Karna sesi yang 
satu ini memang di maksudkan untuk hiburan bi-
asanya waktu yang di berikan untuk konsultasi lebih 
sedikit di bandingkan sesi yang lainnya. Untuk atur-
an main pastinya juga berbeda beda tiap acaranya, 
ada yang hanya diperbolehkan berkonsultasi 1 per-
tanyaan saja, ada juga yg bedasarkan waktu. Jadi 
supaya tidak terjadi kesalahan pastikan kamu sudah 
bertanya pada orang yang menyelenggarakannya. 

5. PRIVATE SESSION

 Akhirnya kita masuk ke bahasan sesi yang  
paling sering di gunakan. Private session disini mak-
sudnya adalah sesi dimana si klien bebas menentu-
kan tempat dan biasanya sesi ini di gunakan untuk 
membicarakan masalah-masalah yang cukup pelik 
atau sangat pribadi. Rata-rata private session bi-
asanya di laksanakan di rumah si klien. Untuk waktu 
juga semuanya disesuaikan dengan waktu si klien. 
Untuk tarif yang di gunakan dalam sesi ini biasanya 
berkisar 250rb sampai tak terhingga per jamnya. Be-
berapa reader biasanya juga meminta uang transpor-
tasi di luar uang feenya. Jadi cukup penting bagi klien 
untuk tahu dimana si reader tinggal. Nilai plus dari 
sesi ini adalah tingkat nyaman yang tinggi untuk si 
klien karna tidak perlu pergi ke tempat si reader. 

 Nah ini semua adalah jenis-jenis tarot session 
yang sering di gunakan. Untuk contact person klien 
bisa mengecek ke berbagai blog yang menawarkan 
jasa-jasa tarot reader. Untuk informasi lebih jelas 
juga bisa di tanyakan langsung ke reader yang ber-
sangkutan.
 Setelah mendapatkan nomer kontaknya tu-
gas klien tinggal menanyakan jadwal yang pas untuk 
bertemu atau untuk  berkonsultasi. Tidak sulit kan 
sekarang untuk mengundang seorang tarot reader. 
Semoga dengan adanya informasi ini bisa memper-
mudah klien untuk berkonsultasi dengan reader fa-
voritnya.

 Gadis yang bernama lengkap Wiendy Nathalia Alyssa A. S ini lahir 
pada tanggal 01 desember 1989. Perempuan bershio ular ini juga sangat 
menggemari warna PINK! 
 Tarot adalah salah satu hobby yang sekarang dia geluti secara profe-
sional. Sampai bulan agustus 2013 nanti anda dapat menjumpainya di Cafe 
Aria yang bertempat di Gedung Panin Sudirman. 
 Untuk lebih lengkapnya anda dapat menghubungi 087889898205 
atau follow twitter pribadinya di @wiendynathalia

Tentang Wiendy Nathalia
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Sebuah Cerita 5

 Hampir 10 tahun saya menjalani profesi se-
bagai fortune teller, saya mulai terbiasa untuk me-
layani client jarak jauh. Dalam arti tidak bertatap 
muka langsung, tapi melalui chatting via Yahoo Mes-
senger, Skype, atau media chatting yang lain, terma-
suk BlackBerry Messenger.
 Waktu awal dulu, saya hanya melayani kon-
sultasi jarak jauh untuk client yang sudah pernah 
konsultasi langsung, tapi sekarang, untuk client yang 
belum pernah konsultasi tatap muka tetap bisa saya 
layani, mengingat kebanyakan dari mereka tidak ting-
gal di Jakarta. 
 Kalau tidak bertemu langsung, saya yang men-
gocok kartu tarotnya, client yang memberi aba-aba, 
kapan kartu mulai saya kocok, kapan saya berhenti 
mengocok kartu dan urutan keberapa yang mereka 
pilih. Baru setelah itu saya bacakan hasil bacaannya. 
Tapi seiring berjalannya waktu, seringkali saya hanya 
fokus pada nama dan tanggal lahir mereka, berikut 
pertanyaan yang mereka ajukan dan saya memberi 
jawaban dan solusinya. Kadang memang perlu mem-
buka tarot untuk memastikan lagi jawaban saya. 
 Disaat mereka menghubungi saya untuk 
menanyakan bagaimana caranya berkonsultasi, bi-
asanya saya sudah tahu, siapa yang hanya sekedar 
bertanya, siapa yang serius. Siapa yang berkarakter 
sulit dan siapa yang easy going. Sebenarnya kemam-
puan merasa seperti ini, tidak aneh. Anda pun bisa 
merasakannya. Tapi seringkali penyangkalan dalam 
diri sendiri jauh lebih besar daripada meyakininya. 
Hal inilah yang perlu dilatih. Semakin Anda sering 
mendengarkan feeling/insting Anda, semakin terla-
tih untuk menggunakannya dan ini sangat berguna 
jika Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

 Misalnya, perasaan Anda sudah tidak enak 
untuk keluar rumah, coba diam sejenak, dan dengar-
kan kata hati Anda. Apa yang membuat Anda merasa 
tidak enak ? Kalau Anda menjadi lebih was-was dan 
deg2an, sebaiknya tetap di rumah. Karena seringka-
li, kalau Anda mengabaikannya, akan terjadi sesuatu 
yang kurang baik. Seperti dompet hilang, tersand-
ung, kehujanan di jalan, dsb.
 Oh ya, saya juga meyakini, bahwa tidak ada 
yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatunya 
terjadi berdasarkan daya tarik menarik antara kita 
dengan universe atau alam semesta. Seperti yang 
tertulis dalam buku The Secret, apa yang kita pikir-
kan, itulah yang terjadi. Sekuat itu pikiran beker-
ja. Banyak yang sudah mengetahuinya, tapi masih 
banyak yang mengabaikannya atau menganggap itu 
tidak benar. Coba Anda renungkan sejenak. Berapa 
banyak hal yang saat ini Anda dapatkan, dulunya ada-
lah apa yang sering Anda pikirkan atau bayangkan. 
Waktu kecil Anda senang bermain dokter-dokteran, 
dan setelah dewasa Anda menjadi dokter sunggu-
han. Saat lajang Anda menginginkan pasangan yang 
giat bekerja, merintis bersama-sama dari bawah, 
dan ternyata pasangan Anda sekarang memang dari 
keluarga biasa saja, tapi mandiri dan memiliki keingi-
nan untuk maju. Begitulah kekuatan pikiran bekerja. 
Apa yang sering Anda pikirkan, akan terekam di alam 
bawah sadar Anda dan akan mewujud nyata. Jadi, 
berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Pikirkan yang 
baik-baik saja, buang jauh-jauh pikiran negatif karena 
akan merugikan Anda sendiri. Toh, memikirkan yang 
baik atau buruk sama-sama gratis, tidak bayar. Jadi, 
buat apa memikirkan ketakutan, kekhawatiran dan 
hal-hal yang tidak mau terjadi bukan ? 

Sebuah
Cerita 5
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Sebuah Cerita 5

 Seringnya, client yang datang selalu saya in-
fokan tentang hal ini, khususnya buat client yang 
mudah merasa khawatir, rendah diri, merasa selalu 
kalah, tidak dihargai, dan sebagainya. Saya sarankan 
kepada mereka, fokus pada hasil akhir yang ingin mer-
eka dapatkan, apapun itu. Fokus, fokus, fokus dengan 
hasilnya, tanpa perlu ragu dengan prosesnya. Dengan 
mereka merubah cara pandang mereka, ke arah yang 
lebih positif, lebih yakin, 
ini akan membawa pe-
rubahan dan hasil yang 
lebih baik pula. Meski-
pun sebenarnya hasil bu-
kaan kartu kurang baik, 
kalau mereka membantu 
dengan merubah pikiran tadi, hasilnya bisa menjadi 
lebih baik. Mengapa saya seyakin ini ? Karena saya 
sendiri mengalaminya berkali-kali. Di saat saya mulai 
kembali fokus dengan hasil yang saya inginkan, mem-
buang jauh-jauh rasa ragu, rasa tidak yakin, maka 
hasil yang saya dapat sesuai dengan apa yang saya 
inginkan.
 Ingat, bacaan kartu tarot, hanya sekedar 
penunjuk, sekedar clue saja. Bukan penentu. Jika ada 
jalan yang berlubang, jalan berliku, tugas saya un-
tuk memberi tahu, menunjukkan jalannya. Tapi yang 
menentukan jalannya tetap client itu sendiri. Lubang 

yang ada bisa menjadi lebih sedikit dengan bantuan 
kekuatan pikiran positif dari client itu sendiri. Begitu 
cara kerjanya.
 Ada beberapa kasus yang masih saya ingat, 
yang berkaitan dengan berubahnya pola pikir mere-
ka ke pikiran yang lebih positif, lebih optimis dan hasil 
yang mereka dapatkan juga sesuai dengan yang mer-
eka inginkan. Berikut kisahnya.

 A d a 
s e p a s a n g 
k e k a s i h 
datang un-
tuk berkon-
sultasi den-
gan saya 

saat saya sedang ada event di suatu mall. Mereka 
menanyakan tentang bagaimana hubungan mereka 
selanjutnya. Seperti biasa, saya tidak pernah mau un-
tuk menjawab apakah mereka berjodoh atau tidak. 
Tapi yang saya katakan tentang karakter mereka mas-
ing2, kekurangan masing2 dan kendala yang mereka 
hadapi. Secara karakter, mereka saling melengkapi, 
saling support satu sama lain, hanya saja kendala 
datang dari luar, dari orang tua yang wanita. Mereka 
berbeda suku dan orang tua masing2 termasuk yang 
cukup kolot dan masih memegang tradisi. 

“Oh ya, saya juga meyakini, bahwa tidak ada 
yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatun-
ya terjadi berdasarkan daya tarik menarik an-
tara kita dengan universe atau alam semesta.”

oleh Madam Arra

“ Ingat, bacaan kartu tarot, hanya sekedar 
penunjuk, sekedar clue saja. Bukan penentu. 
Jika ada jalan yang berlubang, jalan berliku, 
tugas saya untuk memberi tahu, menunjukkan 
jalannya. Tapi yang menentukan jalannya tetap 
client itu sendiri. “
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 Saya jelaskan kendala yang mereka hadapi 
tidak mudah, tapi jika mereka tetap saling support 
dan kompak menghadapinya, pasti akan dibukakan 
jalannya. Karena saya lihat chemistry diantara mere-
ka cukup kuat dan mereka bisa melewati masalah ini. 
Selang 3 bulan kemudian, yang perempuan datang 
untuk konsultasi lagi. Kali ini dia cerita, kalau cowok-
nya semakin sibuk dan komunikasi diantara mereka 
agak terganggu. Saya lihat, memang si cowok kurang 
ada waktu untuk mereka berdua dan sering dinas kel-
uar kota. Dia tipe yang bertanggung jawab dan tidak 
setengah-setengah dengan pekerjaan yang sudah 
menjadi tugasnya. 
 Sementara yang cewek, senang dimanja dan 
tidak suka jika kemana-mana tidak ada yang mene-
mani. Saya katakan padanya untuk lebih mandiri dan 
tidak perlu cengeng, karena yang dilakukan cowokn-
ya adalah untuk masa depan mereka sendiri dan saya 
minta dirinya untuk tetap fokus dengan kebersamaan 
mereka, jangan memikirkan sesuatu yang buruk, yang 
tidak mau itu terjadi. Saya ingatkan juga untuk sebi-
sa mungkin mengajak si cowok ke rumahnya, supaya 
keluarganya terutama orang tuanya lebih mengenal-
nya lagi. Jangan patah semangat jika didiamkan atau 
diketusi. Tetap bersikap santun dan yakin, suatu saat 

orang tuanya akan luluh juga. 
 Akhirnya, dengan bantuan pikiran positif si 
cewek, komunikasi mereka lebih lancar, tujuan mer-
eka untuk bersatu tetap bulat meskipun waktu untuk 
bertemu masih sulit. Tentang orang tua, masih men-
jadi kendala mereka. Tapi sekali lagi, saya minta mer-
eka untuk tetap fokus dengan tujuan akhir mereka 
dan saya sarankan untuk berpuasa. Lamanya, terser-
ah mereka ditambah dengan doa novena (keduanya 
beragama katolik). Kita memang harus berusaha, 
tapi jangan lupa untuk meminta pertolongan Tuhan 
sebagai penguat dan jalan keluarnya. Ternyata doa 
mereka dikabulkan Tuhan, sesuai dengan apa yang 
mereka minta. 
 Setelah mereka berpuasa 7 hari dan selesai 
doa novena, perlahan jalan mulai terbuka. Ibunya 
mulai menerima kehadiran cowoknya dan akhirnya 
mereka menikah setelah pacaran 2 tahun.
Ini salah satu contoh bagaimana kekuatan pikiran itu 
bekerja. Dengan tetap fokus dengan hasil akhirnya, 
mereka mendapat apa yang mereka inginkan.

Nantikan cerita saya yang lain di edisi selanjutnya.

Notes:

Cerita yang saya ceritakan dalam klom ini memang benar - benar kisah saya. Dan sebagai manusia yang tidak sempurna, saya telah 
dibantu oleh banyak rang sehingga saya menjadi diri saya yang sekarang ini. Terima kasih kepada orang - orang yang membantu 
saya, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam tulisan saya.

 Madam Arra adalah seorang Motivator Fortune Teller yang memiliki banyak 
metode seperti pembacaan tarot, garis tangan, dan graphologi untuk membacakan 
permasalahan berikut solusi kepada klien - kliennya. Dengan berbekal metode terse-
but dan intuisi yang sangat tajam, Madam Arra telah memenangi kompetisi Fortune 
Teller Internasional dan pemndapat gelar Guru of Asia 2011.
 Selain itu, Madam Arra juga telah berpartisipasi dalam acara talkshow di be-
berapa stasiun TV swasta khusunya Jakarta seperti Trans TV, O Channel, dan TV One. 
Untuk info lebih lanjut, bisa kunjungi http://www.madamarra.com atau hubungi 
0817 6038 458. Twitter: @madamarra

Tentang Madam Arra

Sebuah Cerita 5
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Tarot & Solusi

 Pada artikel kali ini saya akan membahas 
fungsi kartu Tarot sebagai salah satu cara untuk mer-
umuskan solusi. Untuk memahami tulisan ini kita ha-
rus melupakan semua yang kita tahu tentang kartu 
Tarot. Lupakan tentang ilmu psikologi, pengetahuan 
tentang aura, hukum tarik-menarik, metoda meramal 
masa depan, dan peta perjalanan jiwa. Anggap saja 
anda adalah seseorang yang baru membeli kartu Tar-
ot di toko buku dan tidak tahu kegunaan kartu-kartu 
itu. Dibutuhkan kepolosan pikiran dan ketenangan 
hati untuk menyerap hal-hal yang akan saya sam-
paikan.

Masalah Kehidupan

 Masalah kehidupan sebenarnya tidak pernah 
ada. Sejak dulu masyarakat manusia sudah begini. 
Dan sampai kapanpun akan tetap seperti ini. Hanya 
benda dan peristiwanya saja yang terlihat berbeda. 
Tapi hal-hal yang dirasakan sebenarnya sama saja. 
Apapun yang ditangkap panca indera tidaklah pent-
ing. Karena yang sampai kepada kita hanya perasaan-
nya saja. Benda dan peristiwa bisa memicu perasaan 
sedih, marah, takut, kecewa, dendam, bahagia, ten-
ang, gelisah, malu, sombong, rendah diri, semangat, 
khawatir, dan lain-lain. Dan perasaan itu hanyalah 
akibat dari konsep yang kita tanamkan dalam pikiran 
kita.
 Konsep masalah timbul karena manusia 
mempunyai kebutuhan dan keinginan. Jika kita tidak 
mempunyai kebutuhan dan keinginan maka masalah 
itu tidak ada. Oleh sebab itu manusia membutuhkan 
solusi. Yaitu sebuah gagasan yang berisi metoda un-
tuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keingi-
nan. Solusi tidak pernah datang dari luar. Buku yang 
kita baca, nasehat orang lain, dan pengalaman hidup, 
itu semua hanya alat bantu yang memudahkan kita 

merumuskan solusi. Tetapi gagasan, ide, pemikiran 
atau pemahaman adalah hasil dari pikiran kita sendi-
ri.

Pikiran Manusia

 Kita tidak pernah tahu pemahaman yang ada 
di pikiran penulis buku, pikiran penasehat, ataupun 
kehendak Tuhan yang mendatangkan pengalaman 
ke dalam hidup kita. Semua pemahaman itu adalah 
tanggapan pikiran kita terhadap tujuan yang kita in-
ginkan dan tetapkan. Jika kita menginginkan untuk 
memahami sesuatu, maka pikiran akan menetapkan 
hal itu sebagai tujuan. Tujuan inilah yang akan meng-
gerakkan pabrik yang bernama pikiran. Tujuan ini 
juga yang membedakan antara proses berpikir dan 
mengkhayal. Mengkhayal adalah proses terhanyut-
nya kita di dalam pemikiran tanpa kesadaran untuk 
mengendalikannya. Dalam istilah lain mengkhayal 
disebut juga bermimpi di saat terjaga.
 Untuk lebih mudah dalam memahami pikiran 
manusia ada baiknya jika kita membuat sebuah 
analogi. Bayangkan sebuah pabrik yang mengolah 
bahan baku menggunakan proses produksi untuk 
menghasilkan bahan setengah jadi. Bahan setengah 
jadi itu akan diolah menjadi hasil akhir di bengkel ker-
ja seorang seniman. Yang dimaksud bahan baku ada-
lah semua pengetahuan kita. Yang dimaksud proses 
produksi adalah berpikir menggunakan ilmu atau 
konsep. Yang dimaksud bahan setengah jadi adalah 
gagasan. Yang dimaksud bengkel kerja adalah dun-
ia. Yang dimaksud seniman adalah kita. Sedangkan 
yang dimaksud hasil akhir adalah keindahan. Karena 
keindahan adalah sumber kenikmatan yang ingin kita 
rasakan dan yang ingin kita bagikan.

Tarot dan
Solusi

oleh Boni Binoba



15

Tarot & Solusi

 Rahasia terbesar dari pikiran adalah bahwa 
di alam semesta ini hanya ada satu pikiran yang bisa 
berpikir. Di mana pun ada sebagiannya, di situ pas-
ti ada keseluruhannya. Berpikir adalah satu-satunya 
aktifitas ruh. Semua makhluk hidup memiliki nyawa, 
tapi hanya makhluk yang mempunyai ruh yang pun-
ya akal pikiran. Makhluk bernyawa yang lain hanya 
menjalani hidup mengikuti naluri. Dengan naluri itu 
mereka bisa meniru tetapi tidak bisa berkreasi. Kare-
na pikiran adalah satu-satunya prinsip kreatif yang 
membuat alam semesta tercipta dan terus menerus 
tercipta ulang. Bahkan semua benda dan peristiwa 
hakekatnya adalah pemikiran yang mengambil ben-
tuk. Pemikiran yang sejenis akan saling tarik-menar-
ik.
 Kita bukanlah pikiran, kita adalah kesadaran. 
Kita mempunyai nafsu sebagai alat untuk menging-
inkan sesuatu dan menetapkan tujuan. Kita juga 
mempunyai pikiran sebagai alat untuk menciptakan 
gagasan-gagasan yang akan mewujud menjadi ken-
yataan. Pikiran yang berada dibawah kendali kita 
disebut pikiran sadar. Pikiran sadar adalah alat untuk 
menginput program ke dalam pikiran bawah sadar 
kita. Sedangkan pikiran bawah sadar kita mempunyai 
kualitas dan jenis yang sama dengan pikiran univer-
sal alam semesta. Satu-satunya perbedaan hanyalah 
tingkatannya saja. Sehingga apapun yang kita input-
kan ke pikiran bawah sadar akan direspon oleh alam 
semesta menggunakan hukum tarik-menarik.

Solusi Masalah

 Jawaban dari semua pertanyaan dan solusi 
dari semua masalah adalah waktu. Pada waktunya 
semua pertanyaan akan terjawab dan semua ma-
salah akan terselesaikan. Hanya saja jawaban dan 
solusi itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. 
Untuk menciptakan masa depan yang sesuai dengan 
keinginan kita, caranya adalah dengan berdoa. Jika 
kita tidak tahu masa depan seperti apa yang terbaik 
bagi diri kita dan lingkungan, maka inginkan saja hal 
itu. Sehingga kita bisa berdoa untuk memohon agar 

yang terbaik bisa terjadi di saat terbaik.
 Jika kita sudah tau apa yang kita inginkan, 
bayangkan saja seolah-olah keinginan kita itu su-
dah terjadi. Bayangkan sehingga terlihat jelas dan 
terasa nyata. Lakukanlah sesering mungkin. Pikiran 
bawah sadar kita tidak bisa membedakan mana yang 
benar-benar terjadi, dan mana yang hanya khay-
alan. Pikiran bawah sadar kita sebenarnya adalah 
hati kita sendiri. Hati kita akan merasa bahagia jika 
membayangkan hal-hal yang indah. Ini membuktikan 
bahwa hati tidak bisa membedakan antara khayalan 
dan kenyataan. Jika hal ini sering dilakukan maka kita 
akan membentuk perasaan dominan.
 Perasaan dominan yang selalu merasa ba-
hagia dan bersyukur akan mempengaruhi frekuensi 
dominan gelombang aura yang kita pancarkan. Se-
hingga pancaran aura kita akan menjadi terang dan 
berwarna cerah. Sinar aura yang terang akan mem-
buat medan daya tarik kita semakin kuat, dan mem-
percepat hadirnya hal-hal yang sejenis dengan pikiran 
kita. Sedangkan sinar aura yang berwarna cerah akan 
menarik keberuntungan. Jadi kesimpulannya adalah 
kita membutuhkan keberuntungan untuk mencip-
takan masa depan yang kita inginkan. Sehingga solusi 
yang kita butuhkan untuk menyelesaikan semua ma-
salah adalah ilmu pengetahuan yang bisa mengun-
dang keajaiban.

Permainan Kartu Tarot

 Tidak semua orang membutuhkan kartu Tar-
ot. Sebaiknya permainan ini hanya digunakan jika 
sudah tidak ada cara lain untuk menemukan solusi. 
Atau gunakanlah kartu ini jika keputusan yang akan 
dibuat sangat penting dan ingin meng-konfirmasi 
solusi yang kita rumuskan. Jika anda menggunakan-
nya terlalu sering, maka bisa mengakibatkan ketagi-
han. Maka anda akan seperti orang yang terbiasa 
hidup di ruangan dengan pendingin udara sehingga 
tidak sanggup berada di luar rumah terlalu lama.
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Tarot & Solusi

 Utamakanlah untuk memecahkan masalah 
anda sendiri. Anda bisa mencari informasi dari buku, 
internet, konsultan, dan pengalaman. Jika anda su-
dah menetapkan keinginan anda, maka pabrik ga-
gasan akan mulai bekerja. Rahasianya adalah proses 
berpikir tidak berlangsung pada pikiran sadar kita. 
Proses berpikir berlangsung di pikiran universal. Se-
sungguhnya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan 
pikiran universal, hanyalah perbedaan fungsi dari 
satu pikiran yang sama.

Pola Pikir

 Masalah yang sesungguhnya adalah sikap kita 
terhadap masalah. Kita bisa memperbaiki sikap kita 
dengan jalan memperbaiki cara berpikir kita. Ada 
beberapa kebiasaan cara berpikir salah yang telah 
membudaya di masyarakat kita. Berikut ini saya beri-
kan dua contoh, misalnya:

>> Terbawa Amarah
 Emosi seharusnya ada dibawah kendali 
pikiran sadar. Jika kita terbawa amarah maka pikiran 
sadar kita akan kehilangan kemampuan berpikir lo-
gis dan analitis. Akibat dari kesalahan ini adalah kita 
akan gagal untuk mengenali sumber masalahnya. Jika 
sumber masalahnya tidak dipahami, maka solusinya 
akan gagal untuk dirumuskan.

>> Meratapi Masalah
 Meratapi adalah proses mencurahkan kon-
sentrasi dan energi kepada suatu pusat perhatian 
yang menimbulkan kesedihan. Kesedihan adalah 
salah satu bentuk perasaan yang menguras banyak 
energi. Akibat dari kesalahan ini adalah kita akan lupa 
untuk berfokus kepada solusi. Sehingga seolah-olah 
kita menikmati kesedihan itu dan ketagihan untuk se-
lalu mencari kesedihan.

 Kesimpulannya, kita harus bisa mengubah 

perhatian kita agar selalu berfokus pada memahami 
sumber masalah dan merumuskan solusi.

Mencari Solusi Menggunakan Kartu Tarot

 Sebelum saya bahas cara mencari solusi 
menggunakan kartu Tarot, ingatlah dua hal ini. Per-
tama, gagasan timbul dari dalam pikiran kita sendiri 
dan bukan dari luar. Kedua, proses pembuatan ga-
gasan berlangsung di pikiran universal. Jadi peker-
jaan pikiran sadar kita hanya dua. Yaitu menyediakan 
bahan baku dan menunggu hadirnya gagasan se-
bagai bahan setengah jadi. Kemudian ubahlah diri 
kita menjadi seorang seniman kehidupan yang men-
golah gagasan untuk melahirkan keindahan yang bisa 
dinikmati bersama.
 Sebelum anda menggunakan kartu Tarot anda 
untuk mencari solusi, ada baiknya jika anda men-
genali kartu Tarot itu satu-persatu. Tidak perlu tegang 
dan berpikir keras. Cukup nikmati saja keindahan kar-
tu tarot itu satu-persatu. Cobalah untuk merasakan 
kesan rasa yang ditimbulkan ketika memandangi 
gambar-gambar itu. Mungkin anda akan merasakan 
sedih, senang, semangat, kecewa, marah, bingung, 
dan lain-lain, ketika memandangi setiap kartu. Setiap 
kartu mewakili perasaan yang berbeda. Perasaan ini 
adalah jenis perasaan yang sama yang hadir di setiap 
zaman. Perasaan ini adalah bahan baku untuk di-in-
putkan ke bawah sadar.
 Proses meng-inputkan kesan rasa ke pikiran 
bawah sadar akan mempunyai efek mengaktifkan 
sel otak untuk membuat jalur-jalur informasi baru 
antar sel otak. Karena jika tanpa jalur-jalur informasi 
antar sel otak yang bersesuaian dengan sistematika 
ilmu tertentu, maka kita tidak akan bisa memahami 
bidang pemikiran itu. Contohnya, seorang ahli reaksi 
kimia akan kesulitan memahami reaksi emosi di pen-
gadilan negeri.
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 Setelah cukup akrab dengan kesan yang ditim-
bulkan oleh setiap kartu Tarot yang kita miliki, maka 
kita akan mencoba tebaran solusi. Tebaran solusi ter-
diri dari tiga kartu yang diletakkan secara tertutup di 
atas meja. Yaitu posisi gambar menghadap ke bawah 
dan terdiri dari kartu kiri, kartu tengah, serta kartu 
kanan. Kartu tengah dibuka terlebih dahulu untuk 
mengungkapkan kondisi permasalahan sebenarnya 
yang sedang kita hadapi. Setelah jelas maka bukalah 
kartu kiri untuk memahami potensi masalah yang 
mungkin terjadi. Sedangkan kartu kanan dibuka tera-
khir untuk memberikan inspirasi tentang solusi yang 
bisa kita jalankan.
 Pada tebaran solusi, kartu Tarot dibuka 
satu-persatu. Hal ini dilakukan untuk memicu tim-
bulnya penilaian seketika. Yaitu penilaian yang tim-

bul dalam waktu dua detik pertama sebelum pikiran 
sadar melakukan penilaian. Dalam waktu dua detik 
pertama ini, penilaian yang muncul adalah gagasan 
dari pikiran bawah sadar kita. Sedangkan pikiran 
bawah sadar kita mempunyai kualitas dan jenis yang 
sama dengan pikiran universal yang menyebabkan 
alam semesta ini tercipta dan terus menerus tercipta 
ulang. Pikiran bawah sadar kita juga hanya merupa-
kan fungsi yang berbeda dari satu-satunya pikiran di 
alam semesta. Sehingga satu-satunya penghalang 
penilaian yang tepat adalah pikiran sadar. Karena 
pikiran sadar hanya bisa menarik gagasan dari pros-
es berpikir di pikiran universal yang sesuai dengan 
keinginan sadar, walau tidak sesuai dengan kebe-
naran dan obyektifitas.

Tarot & Solusi

Keadaan anda saat ini sudah terdesak dan 
dipaksa untuk memilih. Karena tidak mun-
gkin untuk mendapatkan semuanya. Kebi-
ngungan terjadi bukan karena faktor luar. 
Tapi karena anda tidak tegas dan terlalu 
memikirkan perasaan orang lain tanpa 
memikirkan perasaan anda sendiri (TEN-
GAH). Potensi masalahnya adalah seman-
gat anda semakin lama semakin hilang. Ini 
seharusnya tidak terjadi jika anda fokus 
menyelesaikan masalah satu-persatu. Jika 
masalah bertumpuk-tumpuk anda akan 
kehilangan keyakinan bahwa semua itu 

bisa diselesaikan tepat pada waktunya (KIRI). Solusinya adalah menyadari kesalahan anda yang tidak te-
gas dan suka menunda-nunda pekerjaan. Akui kesalahan pada diri sendiri dan minta maaf kepada orang 
lain. Hancurkan sifat egois dan minta bantuan pada orang yang kamu percaya bisa mengatasi masalahmu 
(KANAN).

Saya tutup artikel ini dengan sebuah contoh pembacaan tebaran solusi:

 Boni Binoba merupakan seorang tarot reader yang menerapkan terapi Cur - 
Hat sebagai ciri khasnya; suatu bentuk program yang dia buat sebagai metode terapi 
alternatif dan konstruktif untuk klien.
 Selain aktif dalam beberapa kelompok seperti Klub Tarot Jakarta dan Institut 
Tarot Indonesia, dia juga salah satu perintis manfaat herbal teh hitam melalui Teh 
Hitam Mujarobatnya serta membuka praktek malam di Bengkel Cur-Hat didaerah 
CIledug, Jakarta.
 Info lebih lanjut bisa anda kunjungi di http://tarotcurhat.wordpress.
com atau hubungi 0859 2060 2061

Tentang Boni Binoba ST.
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 ‘Pagi yang ngebetein, bangun kesiangan, ada 
yang lupa, lagu2 diradio bikin snewen!!!’ update sta-
tus facebook SENT. BRAK!!! Suara dentuman mobil 
dengan mobil yang terjadi di perempatan jalan. Kel-
uarlah seorang gadis cantik mendatangi mobil yang 
menabrak mobilnya, dengan arogan dia menggedor 
jendela mobil yang menabrak sambil berteriak lan-
tang ‘keluar woi’ lalu keluarlah seorang laki-laki beru-
mur 45tahunan dengan bodi atletis, berwibawa tapi 
terkesan sebagai seorang sopir dengan dandanan 
yang sederhana.
 ‘Gimana neh pak?? Bapak liat jalan ga? Liat 
depan ga?  Tanya shanti dengan nada kesal kepa-
da Budi. ‘Maaf.. mbak, ndak sengaja, habisnya tadi 
mbaknya ngerem mendadak sih, dan lampu remnya 
mbak ndak ada yang nyala’ jawab Budi dengan nada 
datar. ‘Trus gimana? Mau ganti rugi atau gimana?’ 
Gertak Shanti. 
 Dengan senyum manis Budi berkata, ndak 
usah urusan polisi mbak, percuma, kalau diurus ke 
kantor polisi, justru nanti mbaknya yang bakal suruh 
ganti rugi mobil saya, kan lampu rem mbak ndak ny-
ala semua’ tetap dengan nada datar. ‘Kalo gitu gan-
ti rugi ajah, ganti bemper mobil saya yang penyok 
dengan bemper baru’ ujar Shanti dengan nada kesal. 
‘Lha kenapa harus diganti mbak, wong bemper mobil 
mbak-nya masih bagus ndak penyok cuman sedikit 
lecet ajah kok, didempul sedikit kemudian di cat lagi 
juga ndak kelihatan kalo bekas lecet’ kata Budi sam-
bil melihat kondisi bemper yang hanya sedikit lecet, 
dan dia tersenyum ketika melihat bemper mobilnya 
yang sedikit keangkat ke atas, ‘wong mobil saya yang 
jelas2 perlu perbaikan begini kok malah mbak-nya 

yang minta ganti rugi’ kata Budi sambil tersenyum.
‘Ndak bisa, pokoknya saya minta ganti rugi titik’ kata 
Shanti dengan nada ketus. ‘Ya sudah, mbaknya minta 
berapa?’ Tanya Budi dengan senyumnya yang khas. 
‘Lima ratus ribu’ tukas Shanti sambil menjulurkan 
tangannya seperti seorang anak kecil yang meminta 
uang kepada orang tuanya untuk membeli jajanan.
 `Yah mbak, cuman ada tiga ratus ribu, kalau 
mbaknya mau, tunggu sebentar, saya ke ATM dulu 
untuk mengambil kekurangan uangnya’ kata Budi 
ketika melongok dompet kulit yang cukup tua dan 
menunjukkan isi dompetnya ke Shanti. ‘Ya sudah, 
siniin tiga ratus ribu, kamu masih punya hutang sama 
saya dua ratus ribu lagi, makanya kalo ndak punya 
duit jangan pake mobil’ seru Shanti sambil menyam-
bar tiga lembar uang ratusan ribu dari tangan Budi.
 Sesampainya Shanti di kantor dia langsung 
membanting badannya ke kursi dan masih meng-
gerutu tentang peristiwa yang dialaminya pagi ini. 
Dan menceritakan cerita itu ke teman2 sesama pega-
wai dengan nada ketus dan menjelek-jelekkan yang 
menabrak dia. Tidak berapa lama, datanglah Iwan 
atasan langsung Shanti dengan membawa 8 ordner. 
‘Tolong di rekap untuk meeting nanti sore dengan 
big bos, karena hari ini beliau akan datang dan saya 
butuh laporan itu segera, saya tunggu sampai jam 3 
sore, karena jam 4 kita meeting dengan big bos. OK?’ 
cerocos Iwan kepada Shanti. Dengan senyum kecut 
shanti mengangguk pasrah dengan kerjaan yang ada 
dihadapannya.

The Emperor

The EMPEROR
Story Based on Tarot Card

oleh NEO
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 Dengan muka manyun dan ditekuk tekuk pe-
lan-pelan dikerjakannya kertas demi kertas, seraya 
dibecandain sama Rida, seorang senior yang duduk 
disebelahnya ‘sabar non, namanya juga kerja, nikma-
tin ajah toh nanti juga selesai’. Sambil manyun Shinta 
menjawab candaan Rida ‘Sabar.. sabar.. ngasih ker-
jaan dadakan gini, huh.. awas saja kalo aku ketemu 
sama big bos nanti, lihat saja.. masa ngasih kerjaan 
banyak gini dan ndak kira-kira pula ngasihnya, kena-
pa sih harus dadakan, kemaren-kemaren kemana?? 
Besok-besok kek datengnya..’ cerocos Shinta sambil 
mulutnya monyong-monyong seperti ikan mas koki.
 Detik demi detik, menit berganti menit, lem-
bar demi lembar Shinta mengerjakan pekerjaannya 
dengan serius tapi dengan mimic muka lucu, manyun 
tapi serius sampai semuanya selesai tepat 10 menit 
sebelum meeting dimulai. Sambil menyerahkan ha-
sil cetakan rekap yang dikerjakannya Shinta minta 
ijin untuk makan dahulu dan berjanji bakal datang 
ke ruang meeting setelah lapar yang melanda terha-
puskan. Diiringi ucapan terima kasih dari Iwan, dan 
mempersilahkan Shinta untuk makan dahulu, Iwan 
beranjak pergi dari kursinya menuju ke ruang meet-
ing.
 Begitu memasuki ruang meeting, betapa 

kagetnya dia melihat sosok yang berada di kursi big 
bos, yang tak lain dan tidak bukan adalah Budiman, 
laki-laki yang mobilnya menabraknya dan dimint-
ai ganti rugi sebesar lima ratus ribu rupiah. Dengan 
lemas serasa nyawanya di lolosi dari tubuhnya Shanti 
duduk disebelah Iwan. 
 Sejurus kemudian dia berbisik ke telinga Iwan, 
‘pak.. itu big bos??’ sambil memberi kode menunjuk 
ke Budiman yang duduk di kursi big bos sambil men-
dengarkan penjelasan dari bagian marketing. ‘Ya, itu 
pak Budi, big bos disini’ jawab Iwan dengan berbisik. 
‘kok ndak seperti big bos yang lain? Ndak pake dasi, 
ndak pake jas?’ bisik Shanti lagi. ‘Dia itu orangnya se-
derhana, ndak mau menunjukkan siapa dirinya, low 
profile banget orangnya, dia mau dan pengen kenal 
sama semua karyawannya, bukan seperti big bos 
lain, dia juga ndak malu pake mobil sedan yang sudah 
lama padahal dia kemaren baru beli mercy keluaran 
terbaru dan SUV juga keluaran terbaru’  jelas Iwan 
sambil menyenggol lengan Shanti karena mulutnya 
sudah membentuk huruf O dan mukanya membeku 
seperti patung. 
  

The Emperor

Sejurus kemudian dia 
berbisik ke telinga Iwan, 
‘pak.. itu big bos??’ 

‘Gimana neh pak?? 
Bapak liat jalan ga? 
Liat depan ga? 
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 Sehari - harinya, Neo adalah seorang IT Specialist yang membantu membuat 
solusi sistem informasi untuk perusahaan - perusahaan besar baik swasta maupun 
pemerintah dengan pengalaman berfokus kepada sistem informasi jaringan online 
baik fixed maupun mobile.
 Selain sebagai IT Specialist, Neo juga seorang fortune reader yang berfokus 
di Konsultan Feng Shui, dimana berbeda dibandingkan konsultan umumnya, Neo 
justru bisa membantu mencari alternatif agar energi tempat tinggal maupun tempat 
kerja kliennya lebih harmonis dengan budget relatif kecil dan TANPA renovasi besar. 
Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi di 0897 916 0502

Tentang Neo

 Tepuk tangan yang riuh mewarnai akhir dari 
meeting karena big bos sudah menyatakan ‘good job 
everyone… good job.. I like it.. thank you semuanya..’ 
masing-masing personil sudah beranjak dari kursi 
meeting satu per satu, tiba-tiba suara pak Budiman 
memberhentikan beberapa orang yang mening-
galkan kursi meetingnya. ‘Iwan, please stay here, I 
wanna talk with u’. ‘Ya pak’ jawab Iwan sambil mem-
bereskan laporan yang berlembar-lembar dan meng-
gesernya mendekati dimana pak Budiman duduk.
Shanti mematung, mencoba mencuri dengar apa 
yang mereka bicarakan, tetapi percuma saja karena 
jarak mereka lumayan jauh. Setelah selesai berbicara 
Iwan menghampiri Shanti untuk mengajaknya keluar 
ruang meeting.
 Tidak berapa lama shanti memposisikan 
diri dimejanya sambil update facebook, telpon me-
janya bordering, ‘halo..’ angkat shanti. ‘Shan.. ini 
Iwan, kamu segera ke ruangan pak Budiman, katan-
ya ada yang perlu diobrolin’ jelas Iwan melalui tel-
pon. Shanti yang membeku sambil tetap memegang 
gagang telpon itu shock, dan dikepalanya muncul 
pertanyaan-pertanyaan kenapa… kenapa dan kena-

pa.. jangan-jangan… nanti…. Sampai Rida memukul 
pundaknya mengembalikan Shanti dari ruang hampa 
yang membuatnya membeku seperti batu. 
 Tok..tok..tok.. ‘Masuk’ suara pak Budiman 
yang datar serasa menggelegar di telinga Shanti. ‘Per-
misi pak’ kata Shanti sambil menutup pintu. ‘hmm, 
silahkan duduk’ kata pak Budiman sambil tersenyum. 
‘Maaf pak, atas kejadian tadi pagi, saya tidak tau kalo 
bapak ternyata pimpinan perusahaan ditempat saya 
bekerja, saya minta maaf pak, beneran pak saya tidak 
bermaksud untuk…’ cerocos Shanti yang akhirnya 
dipotong oleh Budiman dengan menyodorkan uang 
dua ratus ribu rupiah sambil berkata ‘ini hutang saya 
tadi pagi karena menabrak mobil kamu, dan kamu…’ 
suasana hening seketika, dengan was-was Shanti 
menunggu apa yang bakal dikatakan oleh sang big 
bos karena apa yang sudah dilakukannya pagi tadi.
 Sambil menarik napas dalam-dalam pak Bu-
diman berkata ‘Dan kamu.. selamat bergabung di pe-
rusahaan ini, saya suka sekali dengan laporan yang 
kamu buat pada meeting hari ini’ 

The Emperor
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TAROT READER

BRANDING

oleh Papa Leo
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“Saya Adalah Pembaca Tarot yang Berbeda dengan 
yang Lain..”

 Iphone 5 saat ini adalah handphone terbaru 
keluaran Apple. Dari segi kualitas memang bagus dan 
sempurna di kelasnya. Fiturnya easy touch, mudah 
dipelajari dan tidak rumit. Orang yang baru pertama 
kali memegangnya pun akan mudah mempelajarin-
ya. Sama halnya seperti Nokia di masa lalu, simpel. 
Desainnya pun terlihat mewah.
   Apakah ada handphone lain  yang lebih ba-
gus dari iPhone 5? Tentu saja ada. Berbagai merek 
tersebar di pasaran. Misalnya kita sebut saja HTC 
one dengan kualitas dan harga lebih tinggi dibanding 
iPhone 5. Kualitas kamera lebih besar, ukuran layar 
lebih luas, dan berbagai kelebihan lainnya. Kebetu-
lan fokus saya tidak pada gadget, jadi bila Anda ingin 
mengetahui lebih banyak mengenai semua kelebi-
han dan kekurangan ponsel yang saya bicarakan, bisa 
mencari datanya dengan browsing di internet.
    Meskipun demikian, tetap saja iPhone 5 men-
jadi barang laris, bahkan terlaris di pasaran dunia, 
mengalahkan pe-
saingnya semacam 
Samsung dan HTC. 
Tujuh puluh persen 
pasar smartphone 
dunia dikuasai oleh 
iPhone 5. 
 Saya bertan-
ya beberapa orang 
pemakai iPhone 
5, kenapa mereka 
tetap memilih iPhone 5, padahal banyak ponsel den-
gan fitur yang lebih bagus atau lebih mahal (bagi yang 
mengejar gengsi) dari iPhone 5. Ternyata dari semua 
orang yang saya tanya, jawabannya sama dan seder-
hana. Saya pilih iPhone 5 karena ini adalah produk 
Apple. Produk Apple dikenal selalu bermutu tinggi 

dan memiliki ekseklusivitas.  
 Sebegitu kuatnya brand Apple melekat di 
hati konsumen smartphone dunia. Luar biasa. Ha-
nya karena lambang apel tergigit itu, apa pun yang 
diproduksinya laris diserbu orang. Apple berarti pro-
duk bermutu dan eksklusif, itu yang tertanam pada 
pikiran orang. Untuk mendapatkan “nama” terper-
caya itu bukan hal mudah. Semua dibayar mahal den-
gan pengabdian dan disiplin Steve Job dan pasukann-
ya.

 Pembaca tarot sebagai profesi di Indonesia ini 
tidak hanya satu orang, apalagi di dunia. Banyak seka-
li tidak terhitung. Masing-masing memiliki kelebihan 
dan karakteristiknya sendiri. Mulai dari yang baru 
belajar, sampai yang sudah sangat mahir dengan jam 
terbang tinggi. Persaingan “mendapatkan” klien be-
gitu ketat.
 Mungkin Anda bisa berujar,
 “Ah, rejeki kan di tangan Tuhan, semua ada 
yang mengatur.” atau,
 “Saya tidak terlalu ngoyo untuk mendapatkan 

klien, biar semua mengalir 
saja.”
itu boleh saja. Pilihan 
Anda untuk membiarkan 
“alam” bekerja atas apa 
yang Anda raih atau Anda 
bisa memilih mengatur 
profesi Anda, sebagai 
pembaca tarot, dengan 
serius dan menanamkan 
brand dagang Anda.

 Bila Anda berpendapat bahwa profesi pemb-
aca tarot hanyalah sambilan, dapat uang syukur, ti-
dak dapat juga tidak apa-apa, maka Anda tidak perlu 
melanjutkan membaca tulisan saya ini. Bila sebalikn-
ya, silakan meneruskan membaca.
 

TAROT READER
BRANDING

“Bila Anda berpendapat bahwa profe-
si pembaca tarot hanyalah sambilan, 
dapat uang syukur, tidak dapat juga 
tidak apa-apa, maka Anda tidak perlu 
melanjutkan membaca tulisan saya 
ini.”
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 Mari mengadu pintar pengetahuan tentang 
tarot. Maka Anda akan menemukan, banyak senior 
Anda yang lebih paham seluk beluk tarot dibanding 
Anda. Mari mengadu akurasi ketepatan bacaan tar-
ot. Maka tidak heran ternyata banyak pembaca tar-
ot yang lebih akurat dalam meramalkan masa depan 
daripada Anda. Dengan kenyataan ini, apa yang ha-
rus Anda lakukan? Membuat karakteristik, menana-
mkan brand, menciptakan keunikan pada diri Anda.  
 Ada hal-hal di luar kemampuan yang tidak 
bisa Anda lawan, misalnya jam terbang. Anda tidak 
mungkin mengalahkan ibu A yang berumur 60 ta-
hun dan dari remaja sudah 
menekuni bidang tarot. Se-
dangkan umur Anda saja, 
misalnya baru 30-an. Mau 
ngebut seperti apa, jam ter-
bang itu tidak mungkin bisa 
Anda saingi, kecuali sang ibu pembaca tarot itu ber-
henti mempraktekan tarot reading. Kalau tidak bisa 
mengalahkannya, mau tidak mau Anda harus meng-
gunakan cara lain, yaitu membuat karakteristik dan 
keunikan tertentu, sehingga klien hanya menemukan 
sesuatu itu pada Anda dan tidak pada pembaca tarot 
lain.
 Saya kenal beberapa pembaca tarot yang 
sudah menerapkan karakteristik dan menciptakan 
keunikan pada dirinya. Ambil contoh pembaca tarot 
B mematenkan dirinya sebagai penerima curhat. Art-
inya dia menyiapkan dirinya sebagai tempat curhat 
yang baik untuk kliennya. Bila Anda ingin membaca 
tarot sekaligus ingin curhat masalah Anda, maka ber-
temulah dengan pembaca tarot B. Karena dia akan 

benar-benar memberikan empati saat Anda curhat, 
menerima semua uneg-uneg Anda, memberikan se-
genap perhatiannya dan tentu saja meluangkan wak-
tunya.  
 Berbeda dengan pembaca tarot lain yang ti-
dak melakukan spesialisasi untuk menerima curhat. 
Mungkin ramalannya sangat akurat dengan jam ter-
bang tinggi. Tapi jangan lupa, tidak semua klien han-
ya membutuhkan akurasi dan jalan keluar untuk ma-
salahnya. Ada banyak klien yang bertemu pembaca 
tarot hanya untuk mencari teman curhat, seseorang 
yang mampu dan mau mendengarkan keluh kesahn-

ya. Saat itulah dibutuhkan 
pembaca tarot B sebagai 
spesialisasi tarot curhat, 
siap menerima curhat 
Anda. 
Jika pembaca tarot B kon-

sisten dengan jalurnya, sedikit demi sedikit, naman-
ya akan menjadi brand, merek dagang. Ketika orang 
mendengar nama pembaca tarot B yang muncul di 
kepala adalah seorang pembaca tarot yang siap men-
jadi pendengar yang baik.
 Contoh lain adalah pembaca tarot L dengan 
slogannya sebagai tarot motivator. Artinya dia beru-
saha menanamkan brand di benak klien, bila Anda 
butuh motivasi hidup maka datanglah pada pemba-
ca tarot L. Sebagai tarot motivator, pembaca tarot L 
menyiapkan berbagai kata-kata dan rangkaian kali-
mat bijak untuk membakar semangat kliennya. 
  

oleh Papa Leo, Tarot Motivator

“Ada hal-hal di luar kemampuan 
yang tidak bisa Anda lawan, mis-
alnya jam terbang.”
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 Tidak semua klien butuh akurasi ramalan 
dan tidak semua klien butuh tempat curhat. Kadang-
kadang ada klien yang tidak ingin banyak bicara dan 
hanya butuh masukan agar dirinya dapat kembali 
bersemangat dalam menghadapi masalahnya. Bukan 
jalan keluar yang dibutuhkannya untuk menghadapi 
masalah. Karena memang ada masalah yang tidak 
ada jalan keluarnya. Misalnya masalah hutang yang 
harus dibayar dan tidak mungkin lagi mengelak dari 
pembayaran. Maka motivatorlah yang dibutuhkan 
untuk menyuntikan suplemen semangat agar klien 
tetap kuat dan bersemangat menghadapi masalahn-
ya.
 Jika pembaca tarot L konsisten dengan jalurn-
ya, sedikit demi sedikit, namanya akan menjadi mer-
ek dagang. Bila Anda butuh suntikan semangat agar 
lebih yakin menghadapi masa depan, maka datan-
glah pada pembaca tarot L. Setiap orang mendengar 
nama pembaca tarot L, maka yang muncul adalah 
gambaran pembaca tarot sekaligus pembicara pem-
bakar semangat.
 Lain lagi dengan pembaca tarot D. Dia mema-
sang brand sebagai tarot ceria. Artinya setiap klien 

yang bertemu dengannya akan disajikan dengan cara 
penyampaian yang ringan penuh canda dan banyak 
joke. Dijamin orang yang butuh hiburan begitu men-
dengar namanya, akan tergambar karakter pembaca 
tarot yang lucu dan menyenangkan.
 Hmm….coba Anda bayangkan, alangkah 
menyenangkannya bila suatu saat, ketika orang 
mendengar nama Anda, maka yang muncul adalah 
bayangan seorang pembaca tarot yang unik dengan 
spesialisasi tertentu dan pastinya bermutu. Ketika 
nama Anda disebut, orang dengan masalah tertentu 
tidak akan ragu lagi mendatangi Anda karena yakin 
“sajian” yang Anda berikan sesuai dengan brand yang 
Anda usung.
 Brandinglah nama Anda, ciptakan keunikan 
yang berbeda dengan pembaca tarot lain. Buat satu 
keunggulan pada sajian Anda yang klien hanya dapat 
temukan pada Anda, tidak pada orang lain. Konsisten 
pada spesifikasi yang Anda pilih, dan biarkan alam 
bekerja pada Anda. Anda adalah pembaca tarot yang 
berbeda dengan yang lain.

 Papa Leo merupakan pembaca tarot yang sekaligus menjadi moti-
vator bagi kliennya. Dia mulai fulltime sebagai tarot motivator sejak tahun 
2006 dan dengan bangga memilih tarot sebagai pekerjaan utamanya. 
 Selain sebagai tarot motivator, aktifitas lain yang dia lakukan adalah 
sebagai stage magician, hypnotherapist, trader, dan outing trainer.
 Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi www.cometopapa-
leo.com , 0815 999 7502 dan twitter @knil_leo dan @papaTarot .

Tentang Papa Leo
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Lesser 
Banishing Ritual

PENTAGRAM

oleh Rendy Fudoh
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 Di beberapa edisi sebelumnya, saya sudah 
mengutarakan meditasi 4 element yang bisa menja-
di alternatif membuka ritual sihir atau nama lainnya 
self-hypnosis/ pemrograman bawah sadar dengan 
kartu tarot/ self-talk atau apapun namanya. Di ba-
gian ini, saya akan mengutarakan sekaligus memba-
has makna simbolis yang terkandung dalam ritual 
pembukaan yang sudah menjadi tradisi para pelaku 
sihir sebelum ritual utama: Lesser Banishing Ritual 
Pentagram. Namun sekali lagi, bila anda cocok den-
gan ini, silahkan dilakukan, bila tidak cocok, jadikan 
sebagai referensi.
 Ritual ini merupakan alternatif yang sering di-
gunakan diluar sana untuk membuka dan menutup 
aktifitas sihir. Ritual ini sendiri sudah sangat kuno dan 
bertujuan untuk melindungi pelaku sihir dari energi 
yang tidak diinginkan disaat sedang melakukan sihir 
nantinya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu proses 
ritualnya dan akan saya berikan arti secara spesifik 
dari ritual tersebut di akhir. Pada dasarnya, anda ti-
dak memerlukan aksesoris apapun; namun bilang 
memang membutuhkan, anda bisa menggunakan 
tongkat atau semacamnya.

 Langkah pertama adalah melakukan Qaballis-
tic Cross atau salib kaballah:

1. Sentuh dahi anda dengan tangan kanan dan ucap-
kan “Atah” (Aaa – taaa – hhh)

2. Sentuh dada anda dan ucapkan “Malkuth” (Maall 
– kuuu – thhh)

3. Sentuh bahu kanan dan ucapkan “Vegburah” 
(Veeeg – booo – raaahh)

4. Sentuh bahu kiri dan ucapkan “Vegdulah” (Veeeg 
– dooo – laahh)

5. Kedua tangan rapat dan katupkan didepan dada 
anda dan ucapkan “Leohlam, amen” (Lee – oooh – 
laaam – aaa – meeen)

 Setelah melakukan Qaballistic Cross, mengh-
adap kearah Timur, dengan jari telunjuk anda, buat 
simbol pentagram (bintang segi lima) berwarna biru 
atau putih didepan anda.

bentuk simbol pentagram

Lesser Banishing Ritual
PENTAGRAM

oleh Rendy Fudoh
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 Isi simbol bintang tersebut dengan energi 
dengan cara menusuk (dengan jari telunjuk anda) te-
pat ditengahnya kemudian ucapkan YHVH (Yod – Heh 
– Vav – Heh).
 Pertahankan jari anda ditengah, putarlah 
seluruh badan anda (berikut jari anda) kearah Sela-
tan, buat kembali simbol pentagram, tusuk kemba-
li ditengahnya kemudian ucapkan ADNI (Ah – Do – 
Nyeh)
 Putar badan anda kearah Barat (sambil tetap 
mempertahankan lengan anda ditengah), buat sim-
bol bintang yang sama, tusuk ditengah, dan ucapkan 
EHEIH (Eh – Hei – Yeh)
 Putar badan anda kearah Utara, buat simbol 
bintang, tusuk ditengah, dan ucapkan AGLA (Ah – 
Glaahh).
 Putar kembali badan anda kearah Timur dan 
sambungkan garis ditengah tadi ke simbol bintang 
disebelah Timur tersebut.

 Bukan kedua tangan anda, membentuk sal-

ib dengan telapak tangan mengarah keatas. Visual-
isasikan malaikat turun didepan anda sambil mengu-
capak “Before me, Raphael !” (Ra – Fa – Yel )
 Visualisasikan malaikat turun dibelakang 
anda sambil mengucapkan “Behind me, Gabriel !” 
(Gah – Bri – El)
Visualisasikan malaikat turun di sisi kanan anda sam-
bil mengucapkan “On the right hand, Michael!” (Mi 
– Kha – El)
 Visualisasikan malaikat turun di sisi kiri anda 
sambil mengucapkan “On the left hand, Uriel!” (Uh – 
Ri – El)
 Sambil mempertahankan postur salib terse-
but, ucapkan “For about me Flam The Pentagram” 
sambil memvisualisasikan bintang segi lima yang 
terbakar api didepan anda. Kemudian lanjut dengan 
mengucapkan “And within me, shine the six rayed 
star” sambil memvisualisasikan bintang segi enam di 
dada anda berwarna putih. 
 Kemudian, lakukan kembali Qaballistic Cross 
seperti sebelumnya.

bentuk simbol bintang segi enam



28

LBRP

 Berikut akan saya jelaskan arti dari berbagai 
gerakan simbolis tersebut. Pada saat melakukan Qa-
ballistic Cross, Atah berarti ENGKAU dalam bahasa 
Ibrani, Mahlkut berarti KERAJAAN yang diasosiasikan 
dengan elemen bumi (kerajaan duniawi), Vegburah 
berarti KEKUATAN atau KEKUASAAN, Vegdulah berar-
ti KEMULIAAN, Leohlam dalam bahasa Ibrani berar-
ti UNTUK SELAMANYA dan amen tentu saja berarti 
amin (saya setuju). 
 Jadi kalau digabungkan, kita menemukan kali-
mat yang cukup familiar bagi penganut agama Katho-
lik dan Kristen : “Sebab engkaulah raja yang mulia 
dan berkuasa untuk selama – lamanya.” . Kalimat 
ini sendiri pada awalnya TIDAK DIMASUKKAN dalam 
doa bapa kami, namun baru dimasukkan belakangan 
sekitar abad 19. Apakah salah satu pastur atau pen-
deta mengadaptasi dari pengetahuan Qaballah? no 
one knows. 
 Sementara untuk YHVY, ADNI, EHEIH, AGLA 
merupakan variasi nama/ sebutan Tuhan. YHVH mer-
upakan bahasa Ibrani dari nama Tuhan yang tidak 
bisa dieja atau disebutkan. Karena pada jaman da-
hulu, mereka memang tidak diperbolehkan menye-
but nama Tuhan sehingga semuanya disusun dengan 
huruf mati/ konsonan. Ejaan Yod Heh Vav Heh mer-
upakan ejaan versi bahasa Inggris saja yang mencoba 
untuk ‘melafalkan’ YHVH tersebut. 
 Ada berbagai versi ejaan lain yang adakalanya 
juga terdengar familiar di telinga kita seperti Jeho-
vah, Yehova, Yahweh, Yahveh, Yosuah Hamasiah, dan 
ejaan lainnya yang sebenarnya berasa dari 4 huruf 
mati tersebut. Nama lain dari 4 hufur mati itu adalah 
tetragamatron dan kita memang tidak melihat tulisan 

YHVH di kitab suci orang Kristen / Katholik karena 
memang YHVH diterjemahkan di Indonesia sebagai 
“firman Tuhan” atau “sabda Tuhan”. Yes, dalam kasus 
tertentu memang ada beberapa penyimpangan dari 
makna aslinya apabila suatu kitab sudah diterjemah-
kan.
 ADNI yang dieja Ahdonye memiliki arti “Tu-
anku” atau seringkali dipersepsikan oleh orang Indo-
nesia sebagai “Tuhanku. EHEIH atau dieja eheiyeh, 
dalam bahasa Ibrani berati “Saya” atau “Inilah saya”, 
bahasa ini ada dalam naskah asli cerita dimana Tuhan 
menampakkan diri didepan Nabi Musa dalam bentuk 
pohon terbakar dan meminta Nabi Musa member-
baskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Arti 
mendalam dari EHEIH lebih mengacu kepada sifat Tu-
han yang “Saya melebihi semua nama sehingga saya 
bisa menjadi apapun yang saya mau.”
 Sedangkan AGLA sendiri merupakan bahasa 
singkatan dari bahasa Ibrani yang kepanjangannya 
adalah Ahtah Geboor Liohlam Ahdonye yang berar-
ti “Engkaulah yang maha mulia selamanya, tuanku.” 
Yang tentu saja berasal dari petikan doa bahasa Ibra-
ni. 
 Sementara itu, nama Rafael, Gabriel, Michael, 
dan Uriel merupakan nama 4 malaikat tertinggi dan 
melambagkan 4 arah mata angin (sekaligus melam-
bangkan 4 element udara, air, api, dan tanah)
 Dengan demikian, fungsi perlindungan dan 
pembersihan diri kita dengan ritual ini, dicapai den-
gan cara menyebutkan berbagai variasi nama Tuhan 
dan memanggil 4 nama malaikat tertinggi yang su-
dah lama kita kenal. Sounds familiar? 

Tentang Rendy Fudoh
 Rendy Fudoh mulai mempelajari tarot reading dan mentalism dalam wak-
tu yang bersamaan sehingga kedua ilmu tersebut dapat dia gabungkan sesuai ke-
butuhannya baik dalam pembacaan tarot maupun dalam pertunjukan panggung. 
Pendekatan dalam tarot yang dia gunakan adalah psikologi dan intuisi. Dia juga 
mempelajari tarot sebagai sarana untuk pengembangan diri.
 Dengan ilmunya tersebut, dia menjalani dua profesi sekaligus: sebagai kon-
sultan dan pengajar tarot, juga perform pertunjukan mentalist untuk menghibur pe-
nonton.
 Untuk informasi lebih lanjut dan berbagai artikel tulisannya, bisa ke http://
rendyfudoh.com atau contact ke 081 8080 34 145. Twitter : @rendyfudoh
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The HERMIT
&Pathway

oleh Audivax

Sang pertapa tua membawa lentera berjalan di sekitar 
desa siang dan malam, dan bahkan di siang hari masih 
membawa lentera menyala. Suatu hari penduduk desa 
sudah cukup penasaran untuk bertanya “Pak, mengapa 
Anda membawa lentera Anda menyala di siang hari?” 

Dia berkata, “Karena aku mencari orang yang jujur.”
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 Hermit, dikenali sebagai salah satu kartu da-
lam arkana mayor. Simbol Hermit biasanya berkaitan 
dengan kata kunci semacam:  introspeksi, kehenin-
gan, petunjuk, refleksi, soliter, melihat ke dlm diri, 
dlm kebisuan, pencarian ke dalam diri, pemahaman 
mendalam, sikap filosofis, berjarak dengan dunia. 
Apa sebenarnya makna lebih dalam dari simbol ini? 
Mari kita lihat.
 

Versi kartu Raider Waite menunjukkan seorang tua 
memegang lentera di satu tangan dan tongkat di 
tangan lain. Ia berada di atas bukit. Hermit, sebe-
narnya adalah sebuah simbol arketipal, atau simbol 
kuno yang muncul dalam berbagai bentuk di berb-
agai cerita, budaya dan jaman. Dalam arketipe versi 
Jung, Hermit sering dikaitkan dengan arketipe Wise 
Old Man, dan terkadang dikombinasikan dengan The 
Trickster.
 Dalam mitologi Celtic misalnya, simbol Her-
mit muncul dalam sosok Merlin. Perpaduan antara 
Wise Old Man dan Tricster. Penyihir Merlin adalah 
guru yang mendidik King Arthur menjadi seorang 
hero. Konon, Merlin dilahirkan dari perkawinan ter-
larang antara Iblis dan Perawan Suci. Legenda Merlin 
memiliki banyak versi, namun tokoh ini selalu dita-
mpilkan sebagai sosok ‘antara’, dia melampaui perso-
alan benar atau salah, baik atau jahat. Dalam Hermit 
di arkana mayor, ini disimbolkan dengan jubah yang 
dipakainya, berwarna abu-abu, simbol antara dari hi-
tam dan putih. Lentera Hermit, jika dilihat lebih cer-
mah, berisi bintang segienam. Bintang adalah simbol 
dari penunjuk jalan. Hermit yang berada di puncak 
bukit, simbol wawasan luas yang dimilikinya.

The Hermit
& Pathway

oleh Audivax
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S i m b o l 
H e r m i t 
j u g a 
m u n c u l 
p a d a 
s o s o k 
Obi-Wan 
K e n o b i 
di mi-

tologi Star Wars. Obi-Wan adalah ksatria jedi yang 
mendidik Luke Skywalker menjadi hero yang men-
galahkan Dart Vader. Simbol lentera Hermit, di situ 
digantikan oleh pedang sinar (Sabre-Light). Simbol 
serupa muncul di kisah Harry Potter melalui sosok 
Albus Dumbledore, penyihir tua kepala sekolah Hog-
warts yang banyak berperan mendidik Harry Potter 
hingga mampu mengalahkan Lord Vorldemort. Sosok 
serupa muncul dalam tokoh Gandalf di kisah Lord if 
The Rings.
 Dalam mitologi Jawa, sosok ini muncul dalam 
tokoh Sabda Palon (yang sering berpasangan dengan 
Naya Genggong). Tokoh ini adalah pengasuh (atau 
penasehat) raja-raja Majapahit. Dalam wayang krucil 
(atau wayang klithik), terdapat kedua tokoh tersebut. 
Tokoh ini, juga selalu dikaitkan sebagai pembimbing 
munculnya ‘hero’ atau ‘ksatria penyelamat’.
 Namun, pemahaman mengenai simbol Her-
mit secara lebih dalam, sebenarnya bukan merupa-
kan sosok yang akan melatih munculnya ‘hero’ atau 
‘sosok penyelamat’ dalam wujud seseorang. Simbol 
ini, seperti tertera pada kata kunci semacam: intros-
peksi, keheningan, petunjuk, refleksi, soliter, melihat 
ke dlm diri, dlm kebisuan, pencarian ke dalam diri, 
pemahaman mendalam, sikap filosofis, berjarak den-

gan dunia, sebenarnya adalah penemuan ‘hero’ dari 
dalam diri. Caranya adalah dengan melihat secara 
jujur ke dalam diri, memahami apa peran kita mas-
ing-masing di Semesta Raya ini dan menjalani peran 
yang telah diperuntukkan bagi kita tersebut. Itulah 
saat seseorang memunculkan ‘hero’ dari dalam dir-
inya.
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The Hermit & Pathway

 Simbolisasi ‘hero’ sebagai pathway yang bisa 
ditemukan setiap orang, disajikan dengan indah da-
lam lagu ‘The Hero’ yang dipopulerkan Mariah Carey

There’s a hero/If you look inside your heart/You don’t 
have to be afraid/Of what you are
There’s an answer/If you reach into your soul/And 
the sorrow that you know/Will melt away

And then a hero comes along/With the strength to 
carry on/And you cast your fears aside/And you know 
you can survive
So when you feel like hope is gone/Look inside you 
and be strong/And you’ll finally see the truth/That a 
hero lies in you

It’s a long, road/When you face the world alone/No 
one reaches out a hand/For you to hold/You can find 
love
If you search within yourself/And the emptiness you 
felt/Will disappear

Lord knows/Dreams are hard to follow/But don’t let 
anyone/Tear them away
Hold on/There will be tomorrow/In time you’ll find 
the way

 Demikianlah, setiap orang memiliki ‘cahaya’ 
untuk jalan hidupnya masing-masing. Setiap orang 
memiliki ‘hero’ yang bisa dibangkitkan dari dalam 
dirinya masing-masing. Dan ketika seseorang telah 

siap, maka Sang Guru atau The Hermit akan datang 
dalam hidupnya. Artikel ini, akan saya tutup dengan 
sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi: Each one 
prays to God according to his own light

 Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pada 2008, bersama teman 
- temannya mendirikan biro psikologi SMART Human Re-Search & Psychological De-
velopment. Saat ini menjabat ketua Klub Tarot Jakarta. Pada 2011, bersama teman 
- temannya mendirikan Institut Tarot Indonesia. Telan menulis delapan buku, salah 
satunya adalah “Psikologi Tarot” yang ditulis bersama Leonardo Rima. Selain ber-
profesi sebagai penulis, peneliti, pembicara seminar dan konselor, juga aktif sebagai 
Tarot Reader dan memberikan sejumlah training tarot. Bagi yng berminat untuk 
bekerjasama atau konsultasi tarot, bisa menghubungi di 0888 8910 069 atau email 
audivacx@yahoo.com

Tentang Joscev Audivax
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The Hierophant

The HIEROPHANT
Story Based on Tarot Card

oleh NEO

 “Tidak.. sekali papa bilang tidak ya tidak” kata 
Erwin dengan nada lumayan tinggi menolak permint-
aan anaknya yang ingin mempunyai kekasih selepas 
SMA. “Ah papa, please.. boleh ya pa… soalnya aku 
kan sudah besar” rajuk Ninis kepada papanya.  “tidak 
sayang, belum saatnya kamu pacaran, biar teman-
teman kamu yang lain pacaran, tapi kamu anak papa, 
harus mengejar study dulu” kata Erwin sambil mem-
belai rambut anaknya.
 Hari berganti hari, sikap Ninis dingin kepada 
papanya, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang 
penuh canda tawa lepas tanpa tertahan. Erwin juga 
sering mencoba untuk bersenda gurau dengan anak-
nya, meski dengan bantuan istrinya tetap saja Ninis 
belum bergeming dari sikapnya yang dingin.
 Ting Tong… suara bel pintu kediaman rumah 
Erwin. Dengan tergesa Ninis membuka pintu, dan se-
ketika dia mematung melihat seorang cowo ganteng 
didepan pintunya. “Maaf, pak Erwin ada??” Tanya 
Rio sampai Rio harus mengulangi pertanyaannya tiga 
kali. Dan itupun dijawab dengan Ninis dengan gugup, 
“ada, uhmmm… duduk dulu, eh, dari siapa ya?”. “Oh, 
maaf, saya Rio” kata Rio sambil menjulurkan tangan-
nya, dan dibalas dengan berjabatan tangan “Ninis” 
jawab Ninis enggan melepas jabatan tangan dengan 
cowo ganteng tersebut.
 Akhirnya terdengar suara Erwin dari dalam 
“Siapa Nis?? Oh.. Rio” sambil menyambut rio dengan 
menjabat tangan Rio. “Apa kabar kamu? Udah se-
keren ini ya? Gimana kabar orang tuamu?” rentetan 
pertanyaan mengiringi duduknya Rio di sofa depan 
yang empuk. “Baik om, mereka semua baik, oh iya 

papa sama mama kirim salam buat om sekeluarga” 
jawab Rio, “waalaikumsalam” kata Erwin sambil 
menyuruh Ninis masuk dan memanggil mamanya.
 2 Hari kemudian,  Ninis sudah terlihat akrab 
dengan Rio, tawa dan canda Ninis sudah kembali sep-
erti dahulu. Rio diperbantukan di perusahaan Erwin, 
dan tinggal sementara di rumah itu, menemani Ninis 
yang kadang sendirian dirumah saat kedua orang tu-
anya harus menghadiri satu acara yang kadang me-
mang jadwalnya bersamaan, maklum orang tua yang 
sibuk, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan orang 
yang dirumah.
 90 hari berlalu, kemana-mana terlihat Nin-
is berdua dengan Rio, sudah seperti layaknya adik 
dengan kakaknya. “Kak, kakak udah punya pacar 
belum?” Tanya Ninis dalam satu kesempatan kepa-
da Rio. “Uhm.. kasih tau gak ya??” goda Rio. “Mau 
tau ajah, apa mau tau banget” Tanya rio sambil tetap 
menggoda Ninis. “ah Kak Rio ih.. “ sambil mulutnya 
dimonyong-monyongin seolah-olah memberi tau ke-
pada Rio kalo Ninis cemberut dan pengen tau jawa-
ban pertanyaan itu secepat mungkin.
 Sambil menghela nafas panjang akhirnya Rio 
bercerita tentang dirinya yang drop out dari bangku 
kuliah karena harus bertanggung jawab menikahi 
seseorang yang sekarang menjadi istrinya karena 
gaya berpacaran yang terlalu modern dan lepas con-
trol, lalu menceritakan bagaimana dia harus kesana 
kemari mencari pekerjaan yang cocok dengan ijasah 
SMU dan tanpa embel-embel sertifikat kursus disatu 
tempat.
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 Sehari - harinya, Neo adalah seorang IT Specialist yang membantu membuat 
solusi sistem informasi untuk perusahaan - perusahaan besar baik swasta maupun 
pemerintah dengan pengalaman berfokus kepada sistem informasi jaringan online 
baik fixed maupun mobile.
 Selain sebagai IT Specialist, Neo juga seorang fortune reader yang berfokus 
di Konsultan Feng Shui, dimana berbeda dibandingkan konsultan umumnya, Neo 
justru bisa membantu mencari alternatif agar energi tempat tinggal maupun tempat 
kerja kliennya lebih harmonis dengan budget relatif kecil dan TANPA renovasi besar. 
Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi di 0897 916 0502

Tentang Neo

The Hierophant

 “Untung papa punya saudara om Erwin yang 
mau menampung aku sebagai pegawainya, kamu tau 
kan kalo mencari pekerjaan sekarang sulitnya seten-
gah mati, apalagi tanpa ijasah sarjana atau dengan 
skill yang bagus” tutur Rio dengan mata berkaca-kaca 
dan pandangan kosong.
 “Maaf ya kak, Ninis tidak tau” kata Ninis 
merasa bersalah telah merubah hari Rio. “Its oke nis, 
gak papa kok, cuman kalo ingat waktu itu, betapa 
menyesalnya aku menyia-nyiakan masa kuliahku dan 
kurang kreatifnya aku dalam menyikapi sesuatu, dulu 
itu yang ada hanya main, pacaran, kampus hanya jadi 
tempat ketemu ajah, selanjutnya pergi pacaran” cer-
ita Rio sambil kembali menghela nafas panjang.
“Ah sudahlah, ayo kita makan, kakak udah laper nih” 
sambil mencubit hidung Ninis dan berlari ke dapur. 
“Kakaaaakkkk… idung Ninis kan udah mancung.. ga 
perlu dicubit-cubit 
seperti itu” teriak 
Ninis sambil menge-
jar Rio kedapur.
 Sore harin-
ya terlihat Rio se-
dang asyik mengo-

brol dengan Erwin. Kelihatan serius, sambil sesekali 
diselingi dengan tawa lepas tapi dengan muka serius. 
Kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersa-
ma. 
 Dengan ceria Ninis, datang ke meja makan 
dan memeluk papanya seperti baru ketemu setelah 
sekian lama berpisah. Dengan terheran-heran, Erwin 
memeluk balik anaknya sambil berkata “ada acara 
apa ini kok peluk-peluk papa segala, biasanya juga 
meluknya ga seperti ini”. “maafin Ninis ya pa.. Ninis 
egois, Ninis sadar setelah kak Rio menceritakan per-
jalanan hidupnya, Ninis baru mengerti kenapa papa 
melarang Ninis untuk pacaran, terima kasih ya pa..” 
kata Ninis sambil sedikit terisak-isak.
Dengan senyum, Erwin berkata “Its oke dear, kita ti-
dak harus mengalami sendiri, cerita hidup bisa kita 
dapat dari orang lain yang sudah pernah menjalani 

hal tersebut, dan itu mer-
upakan sesuatu yang sangat 
mendidik” sambil mengha-
pus air mata yang menetes 
di pipi anak semata wayan-
gnya.

Cerita hidup bisa kita dapat dari 
orang lain yang sudah pernah men-
jalani hal tersebut, dan itu merupa-
kan sesuatu yang sangat mendidik.
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Workshop 

Komunitas Tarot
Sebuah liputan workshop pelatihan tarot 

yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 7 Juli 2013
bertempat di Option Cafe, Kelapa Gading

oleh Ancoll Santosa
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 Pada permulaan rencana untuk pengajaran 
perdana ini, saya sempet berpikir  “Mengapa harus 
komunitas tarot? “
 Dalam benak saya muncul pencerahan bawah 
tarot akan lebih menyenangkan bila dilakukan bersa-
ma - sama dalam suatu komunitas daripada sendiri 
- sendiri, itu yang menjadi pemikiran saya sebelum 
saya buka pengajaran.
 Yang menjadi harapan saya juga sebenarnya 
simple aja, setelah beberapa kali penyelenggaraan  
workshop ini, diharapkan akan timbul suatu komuni-
tas kecil yang bisa memenuhi ruang meja di OPTION 
CAFÉ dengan suasana tamu - tamu yang happy dan 
antusias. 
Berdasarkan tujuan di atas, tentu saja, harga work-
shop ini dibuat dengan biaya investasi yang amat 
sangat murah untuk 2 hari dan dapat makan pula…  ( 
itung - itungan hampir tekor dahhh… nga apa - apa, 
buat cikal bakal komunitas :-) )
 Saat pengumuman sebulan sebelum work-
shop perdana ini, well… kosong, alias tidak ada yang 
daftar, bahkan sampai 2 minggu sebelum hari H, 
hanya 2 orang saja yang mendaftar, padahal sudah 
promo di mana - mana. Entah di saat - saat promo 
tersebut jadi kepikiran di benak saya apa kebanyakan 
orang lebih suka dibaca ramalan tarotnya, ketimbang 

belajar untuk meramal orang kali ya?
 Meskipun demikian, saya tetap berpikir posi-
tif, karena memang dasar dan tujuan nya adalah baik 
yaitu memasyarakatkan tarot dan membuat komuni-
tas yang solid, pasti ada jalan dalam permasalahan 
ini.. 

Hari Pertama … 

 Saat hari H, saat persiapan sudah matang, 
akhirnya total pendaftar terkumpul 4 peserta yang 
bener - bener antusias untuk belajar, ini menjadikan 
suatu tantangan buat saya untuk mengajar mereka,  
karena peserta yang ikutan juga bervariasi, ada yang 
masih sangat baru lulus sekolah tingkat SMU, sampai 
seorang bapak ahli psikologi yang sudah berkeluarga.
Perbedaan background masing - masing peserta ini 
menjadi tantangan buat saya, bagaimana mengajar 
mereka semua dalam satu ruang yang sama, yang 
berbeda mindset dan latar belakangnya. 
 Di hari pertama dan jam - jam pertama pen-
gajaran tarot ini, dibuka dengan doa bersama supaya 
segalanya berjalan lancar, dan dimulai dengan pen-
gajaran berupa mitos - mitos tarot yang salah, seperti 
apakah tarot itu kartu setan, apa tarot itu penentu 
takdir, dan lain - lain.

 Di hari pertama ini lebih berupa teori, 
arti kartu major arcana dan minor ar-
cana, tebaran - tebaran yang gampang 
dipelajari, dan otomatis pengajaran 
di hari pertama ini cukup membuat 
pusing buat mereka, karena hal - hal 
ini merupakan ajaran baru.  Meskipun 
demikian tetap saya push mereka un-
tuk memahami kartu - kartu tarot yang 
mereka bawa masing - masing itu un-
tuk mengetahui arti semua kartu diba-
lik berbagai gambar yang mereka pan-
dangi satu persatu.

Workshop Tarot
Laporan Workshop

KOMUNITAS TAROT
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 Alhasil bener juga, mereka jadinya pusing… 
hahaha, tapi lebih baik pusing daripada tidak men-
gerti  sama sekali. Dan supaya tidak terlalu kaku dan 
tegang, workshop ini sesekali penuh canda tawa, 
sehingga membuat suasana menjadi fun, tapi tetap 
mempertahankan maknanya. 
 Hari pertama diakhiri dengan senyum dan 
kagum, melihat mereka menjadi lebih percaya 
diri daripada hari kemarin, memberikan kepuasan 
tersendiri untuk saya sebagai pengajar. 

Hari Kedua … 

 Di hari kedua ini, kita langsung diarahkan ke 
praktek pembacaan tarot. Hari kedua dipenuhi den-
gan belajar membaca tebaran tarot untuk diri sendi-
ri, menginpretasikan tarot dalam kehidupan sehari 
- hari, kemudian langsung belajar  praktek memba-
cakan tarot untuk orang lain.
 Ada juga di hari kedua ini suatu moment 
meditasi, di mana suatu sesi untuk menenangkan 
diri sendiri sambil memegang kartu tarot masing2, 
secara rilex, mereka mengosongkan pikiran, dan be-
rusaha menyatukan instinct mereka dengan kartu 
tarot masing - masing, supaya mereka menjadi satu 
dengan tarot tersebut dan dapat membaca tarot 
seakurat mungkin. 
 Lucunya pada hari kedua, saat melatih mer-
eka untuk membaca untuk orang lain, keringat pada 
bercucuran, ya maklum baru pertama kali memba-
cakan tarot itu rasanya gimana sih? Grogi dan ker-
ingatan, sampai habis kata2 untuk menyampaikan 
pesan melalui tarot..   
 Ada salah2 baca itu biasa, dan koreksi atas 

pembacaan masing - masing dilakukan semuanya di 
sesi ini.
 Yang bikin kagum di hari kedua ini adalah, pe-
serta si  A yang sebelumnya pernah datang ke saya 
untuk dibacakan tarot, dan saya tau persis permas-
alahan si A, ternyata.. ehh ternyata, 

….. terbuka semua permasalahan tersebut  setelah 
dibacakan oleh peserta  C, yang nota bene baru saja 
kenal kemaren, dan tidak tau apa2 tentang si  A..

  Hal di atas,  membuat para peserta se-
makin kagum tentang tarot, dan di akhir acara saya 
menekankan lagi kepada mereka, bahwa kita sebagai 
pembaca tarot, memulai dengan meramal tarot ke 
orang lain secara fun tanpa tertekan, dan syukur - 
syukur bisa menolong orang lain, karena karma baik 
yang kita akan tebarkan, akan kembali berlimpah 
ruah ke diri kita sendiri. 

Workshop Tarot
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 Dan di bawah ini adalah hasil questioner dari 
semua peserta tanpa dibubuhi nama, well…. sangat 
menghibur …. 

 

 After workshop tarot ini, kita selalu keep con-
tact melalui Blackberry Grup khusus tarot OPTION 
CAFÉ,  dan ini hasil dari pekerjaan rumah mereka 
setelah pelatihan tarot kemaren ….

 Demikian laporan workshop cikal bakal komu-
nitas tarot perdana OPTION CAFÉ ini. Terlintas untuk 
membuat komunitas kedua dan ketiga, supaya café 
ini penuh dengan kegembiraan para peramal tarot, 
maupun client yang senang di ramal..

Workshop Tarot
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