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Salam,

Tarot Journey kembali mengunjungi Anda. Kali ini sejumlah materi menarik kami su-
guhkan, antara lain kami mencoba membagi kegempitaan berbagai kegiatan di bulan 
Februari yang melibatkan tarot. Pangsa pasar tarot, sebenarnya tak pernah habis jika 
kita mau menggarapnya dengan serius. Laporan lain adalah workshop tarot, yang 
diadakan oleh LightGivers dan Spiritual Indonesia. 

Di segmen esai, beberapa penulis masih memberikan kontribusinya. Ada Darkwing 
Lady yang melanjutkan pembahasan antara tarot dan astrologi. Lalu, Rendy Fudoh 

membagi metode cleansing. Audifax mencoba mengulas fenomena komunitas tarot di Indonesia dan Leonardo Rim-
ba mencoba berbagi pembahasan perihal elemen udara.

Madam Arra juga masih melanjutkan kisahnya ketika mengikuti kompetisi di Ukraina. Kita bisa belajar banyak dari 
kisah yang dibagikannya. Di segmen profil tarot reader, kali ini menghadirkan seorang tarot reader muda, yang masih 
berusia 19 tahun, namun mulai muncul di berbagai event di Jakarta. Dia adalah Dytha Fransiska, yang saat ini ter-
gabung di LightGivers.

Menarik bukan? Tanpa perlu berpanjang lagi. Saya ucapkan selamat menikmati suguhan kami.
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Catatan Harian Joko TingTong

Perjalanan Elemen 
Udara

oleh Leonard Rimba

Elemen Udara adalah aspek pikiran dalam kehidupan ma-
nusia. Anda berpikir, maka anda ada, begitu kalau kita 
mengikuti diktum dari Rene Descartes, seorang filsuf Per-
ancis dari abad ke 17 M, yg bilang “aku berpikir, maka aku 
ada”. Descartes menemukan titik di tengah batok kepalan-
ya, tempat dimana dia fokus ketika meditasi. Meditasinya 
tentu saja beda, tidak sama dengan pengertian umum kita 
di Indonesia saat ini, yaitu ketika kita duduk bersila den-
gan punggung tegak. 

Menurut kisah, Descartes suka meditasi pagi hari, di atas 
tempat tidurnya. Bisa dibayangkan dalam posisi duduk 
berselonjor karena biasanya orang Barat tidak bisa duduk 
bersila. Dan Descartes merasakan dirinya sadar. Sadar 
bahwa dirinya sadar. Tetapi sadarnya bukan diam saja dan 
berusaha menghilangkan segala macam pikiran.

Descartes kebalikan dari kebanyakan dari kita, Descartes 
berpikir ketika meditasi. Dan dari situlah muncul penger-
tiannya, bahwa dirinya ada ketika berpikir. Ketika tidak 
berpikir, maka dia tidak ada.Berpikir tidak harus melom-
pat-lompat, bisa juga diam saja, namanya fokus, diam di 
tempat. Kita tahu bahwa pikiran itu ada, dan kita mera-
sakan pikiran yg diam.

Bisa diam di posisi tertentu, yg biasanya disebut dengan 
kesadaran. Kesadaran apa? Bisa kesadaran bahwa kita 
memiliki pengetahuan yg banyak. Pengetahuan umum, 
pengetahuan spesifik. Pengetahuan tentang cara kerja 
alamiah, cara kerja rekayasa, berbagai macam cara kerja, 
walaupun tidak harus diputar ulang saat itu. Cukup tahu 
saja, sadar saja. Bisa juga kita menetapkan mau menda-
lami sesuatu, mau menjalankan sesuatu. Tidak didalami 
atau dijalankan saat itu, melainkan hanya ditetapkan saja. 
Dan semuanya berada di dimensi pikiran atau mental. 

Penuhnya energi mental. Yang siap untuk meniti satu per-
satu perjalanan satu rangkaian di elemennya, yaitu ele-
men udara. 

Udara adalah simbol dari mental atau aspek pikiran di diri 
manusia. Ada 14 kartu udara di dalam tarot. Serial swords 
atau pedang. Dari Ace of Swords sampai King of Swords. 
Dan kita sudah mulai pembahasannya dari yg pertama, 
yaitu Ace of Swords. 

Pembahasan Kartu Angka

Ace of Swords memiliki banyak kata kunci. Puluhan, dan 
arti spesifiknya akan muncul di dalam kepala anda keti-
ka anda melakukan pembacaan tarot. Muncul begitu saja 
karena anda mempraktekkan meditasi di cakra mata ke-
tiga. Karena anda mempraktekkan meditasi, maka anda 
tidak perlu susah payah menghapalkan semua arti kartu 
tarot. Cukup anda pahami arti spesifik dari tiap kartu. 

Satu arti spesifik saja. Sedangkan arti yg benar-benar pas 
akan muncul ketika anda melakukan pembacaan yg sebe-
narnya, ketika anda berhadapan dengan penanya. Untuk 
kartu dari elemen udara yg pertama, arti spesifik yg kita 
berikan adalah Pengetahuan.

Kartu tarot kedua di elemen udara adalah Two of Swords. 
Arti spesifiknya adalah pilihan. Anda mau yg mana? Yg kiri 
atau yg kanan? Ke atas atau ke bawah. Diam atau jalan 
terus? Pilihan berarti mengambil yg satu dan menolak yg 
lain. Pilihan adalah tindakan mental. Cuma memilih saja, 
bukan menjalaninya. 
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Elemen Udara

Menjalani pilihan merupakan aspek tindakan, ada di ele-
men api. Kalau di elemen udara atau mental, yg dilakukan 
hanya penentuan-penentuan berbagai hal yg semuanya 
berada di dalam pikiran. Di dalam pikiran anda, di dalam 
pikiran penanya, di dalam pikiran siapapun yg menjadi 
obyek dari hal yg ditanyakan. Bahkan di dalam pikiran 
suatu proses. Misalnya proses perubahan masyarakat.  

Ini suatu hal yg besar. Yg berpikir banyak orang. Tetapi kita 
masih bisa berbicara bahwa ada sesuatu yg mengambil 
keputusan. Keputusan bersama. Keputusan dari proses itu 
sendiri. Dan inilah makna dari kartu tarot kedua di elemen 
udara. Jangan bingung, putuskanlah. Nah, itu satu contoh 
tentang jawaban yg bisa kita berikan ketika Two of Swords 
muncul. Penanya ingin tahu apa yg harus dilakukannya. 
Dia cabut satu kartu saja, dan yg muncul Two of Swords. 
Anda tertawa, dan anda bilang: putuskan saja anda mau 
yg mana. Dengan kata lain, ambillah pilihan. Makanya kita 
pegang kata kunci pilihan untuk kartu yg kedua ini.

Kartu yg ketiga di elemen udara bermakna konflik. Konflik 
kepentingan, konflik antara para pengambil keputusan, 
konflik di dalam diri sendiri, mau ke kiri, mau ke kanan, 
atau mau diam saja. Diam saja juga berarti pilihan. Dan 
kalau pilihan itu tidak diambil maka konflik akan berlarut. 
Situasi konflik berarti pengambilan keputusan yg terbeng-
kalai. Harusnya sudah diputuskan, diambil pilihannya, 
tetapi ini tidak. 

Tidak diambil keputusan mengakibatkan konflik tetap ada. 
Ada dan terlihat mencolok karena sama-sama berpeluang 
untuk dipilih. Kita sudah lihat jalannya elemen udara dari 
satu sampai tiga. Satu berarti pengetahuan, dua berarti 
pilihan, dan tiga berarti konflik. Anda perhatikan, ini ele-
men udara saja, tanpa bercampur dengan elemen lainnya. 
 
Tanpa ada elemen lainnya yg ikut serta, kita manusia ti-
dak bisa berbuat banyak. Satu elemen yg berjalan terus di 
elemennya sendiri hanya akan berputar begitu saja, dari 
kepenuhan yg satu ke kepenuhan yg lainnya. Dari Ace of 
Swords sampai ke Ten of Swords di elemen udara. Sepu-
luh kartu tindakan di elemen udara. Dan ditambah den-
gan empat kartu orang, yaitu Page of Swords, Knight of 
Swords, Queen of Swords, dan King of Swords. Kalau ada 
kartu orang muncul di dalam suatu pembacaan, maka ke-
mungkinan itu orangnya sendiri yg sedang ditanyakan. 
 
Bisa berarti orang, bisa pula berarti tertentu yg akan kita 
lihat nanti di bagiannya masing-masing. Untuk sekarang, 
anda perlu ingat terus bahwa kartu swords yg ketiga 
memiliki arti spesifik konflik. Kita pakai itu sebagai kata 
kunci.

  
Kartu tarot ke empat di elemen udara berarti istirahat. 
Istirahat dari kegiatan mental. Kenapa istirahat? Karena 
sudah punya pengetahuan, sudah diberikan kesempatan 
memilih tetapi tidak digunakan, dan berlanjut menjadi 
konflik. Konflik yg tidak terselesaikan juga akhirnya mem-
buat mental manusia istirahat saja. 
 
Istirahat adalah urutan ke empat di elemen mental atau 
udara ini. Istirahat karena tidak bisa kembali lagi ke tahap 
sebelumnya, dan tahap berikutnya belum lagi muncul. 
Kita pakai kata kunci istirahat untuk Four of Swords ini.
  
Kartu tarot ke lima di elemen udara berarti kemudahan. 
Kemudahan dari beban mental. Perjalanan sudah terlalui 
separuhnya. Dari 10 tahapan tindakan di elemen men-
tal atau udara, di tengahnya berarti kemudahan. Mudah 
karena apa yg harusnya dilakukan tidak dilakukan, dan el-
emennya berjalan sendiri. Berjalan di jalurnya tanpa ada 
intervensi dari elemen lain. 
 
Elemen lain tidak ikut serta karena kita sedang membahas 
perjalanan satu elemen saja, dalam hal ini perjalanan el-
emen udara atau mental manusia. Ketika separuh usaha 
mental sudah dijalani, maka manusianya akan merasakan 
segalanya menjadi mudah saja. Mudah di dalam pikiran. 
Dan kata kemudahan kita ambil sebagai kata kunci untuk 
Five of Swords ini.
 
Kartu tarot ke enam di elemen udara berarti menye-
berang. Menyeberang dari yg satu ke yg lain. Dari satu sisi 
ke sisi di sebelahnya. Dari satu taman ke taman yg lain. 
Dari satu tebing ke tebing yg lain. Menyeberang adalah 
perjalanan mental dari suatu hal ke hal lainnya yg sama. 
 
Mungkin total sama, mungkin juga sedikit beda. Ada 
perbedaan, dan ada persamaan. Yg menyatukan adalah 
penyeberangan itu. Ada yg diseberangi secara mental. Is-
tilah lainnya adalah pergeseran. Dari hal yg dekat ke hal yg 
lebih jauh, tinggal digeser saja. Digeser dalam arti dilewati 
dan tidak diulangi lagi. Perubahan juga, walaupun secara 
fisik belum tentu bisa terlihat. 
 
Semua elemen mental tidak terlihat secara fisik. Cuma 
bisa dirasakan di dalam pikiran saja. Dan kartu ke enam 
kita punya satu arti spesifik itu, menyeberang. Dan ini arti 
kita pakai sebagai kata kunci bagi Six of Swords. Arti ses-
ungguhnya tentu saja bisa bermacam-macam, semuanya 
berhubungan dengan makna menyeberang. Anda tidak 
perlu hapalkan segala sinonimnya karena akan muncul 
sendiri di kepala anda pada saat pembacaan.
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Elemen Udara

 
 

Kartu tarot ke tujuh di elemen udara bermakna kelicikan. 
Licik dan penuh tipu muslihat adanya di dalam mental 
seseorang. Segalanya sudah terencana dengan skenario 
alternatif, kalau satu rencana gagal masih ada rencana 
lainnya. 
 
Untuk berhasil ada bermacam-macam alasan yg bisa di-
gunakan untuk memaksakan, baik yg masuk akal maupun 
tidak. Dan itulah tahap ke tujuh di dalam urutan elemen 
udara. Setelah menyeberang, ternyata Ego memilih untuk 
menggunakan kelicikannya. Ego adalah si penanya, atau 
orang lain yg ingin dilihat oleh si penanya. Orang yg dit-
anyakan. 
 
Ego sudah sampai tahap ke tujuh di dalam perjalanan 
mentalnya. Dan ternyata tahap itu bermakna kelicikan, yg 
akan kita pakai sebagai kata kunci untuk kartu Seven of 
Swords ini. Kartu tarot ke delapan di elemen udara berarti 
pilihan satu-satunya. Semua sudah diamati, dilewati, dan 
bahkan dipikirkan dengan berbagai cara dan tipu muslihat 
sehingga akhirnya cuma ada satu pilihan. Pilihan satu-sa-
tunya, dan itulah kata kunci yg kita pakai untuk Eight of 
Swords. 
 
Ego ternyata terbawa dengan sendirinya ke sesuatu yg ti-
dak bisa tidak harus menjadi bagiannya. Menjadi pilihan 
satu-satunya. Orang lain mungkin bisa melihat bahwa se-
benarnya banyak pilihan, tetapi kita bukan berbicara ten-
tang orang lain disini. Kita berbicara tentang Ego. Kalau 
Ego yg bertanya, maka situasi itu berlaku baginya.
  
Kartu tarot ke sembilan di elemen udara bermakna keg-
alauan. Kenapa galau? Karena sudah tahu cuma ada satu 
pilihan, tetapi Ego tetap tidak bertindak. Tindakan tidak 
bisa diambil karena ini perjalanan di elemen udara. Ele-
men mental atau alam pikiran saja. Perjalanan di setiap 
elemen adalah urutan satu persatu dari tahap awal sam-
pai akhir, dan kembali lagi ke tahap awal. Tanpa intervensi 
dari elemen lainnya. 
 Memang tidak seimbang. Dan tentu saja tidak 
realistis. Tapi kita tetap harus telusuri hal itu karena kita 

ingin mempelajari perjalanan setiap ele-
men. Ini perjalanan di elemen udara, dan 
kita sudah sampai pada tahap ke sembilan 
dimana Ego mengalami kegalauan pikiran. 
Galau tidak bisa mundur, maju pun belum 

saatnya, masih harus menunggu sampai muncul sendiri 
tahap berikutnya. Kegalauan, dan itu kita pakai sebagai 
kata kunci bagi Nine of Swords.
  
Kartu tarot ke sepuluh di elemen udara bermakna kesaki-
tan. Kesakitan mental yg teramat sangat karena ini ada-
lah puncak perjalanan. Akhir dari petualangan Ego di jalur 
mental atau pikiran di dalam dirinya sendiri. Dari pengeta-
huan di tahap pertama, pilihan di tahap ke dua, konflik di 
tahap ke tiga, istirahat di tahap ke empat, kemudahan di 
tahap ke lima, menyeberang di tahap ke enam, kelicikan di 
tahap ke tujuh, pilihan satu-satunya di tahap ke delapan, 
kegalauan di tahap ke sembilan, dan akhirnya kesakitan di 
tahap ke sepuluh. Kesakitan yg teramat sangat di dalam 
pikiran Ego karena tidak ada elemen lain masuk. 
 
Elemen udara yg berjalan dengan sendirinya cuma akan 
berputar dari kepenuhan ke kepenuhan juga. Dari penuh 
yg cuma satu menjadi penuh yg tak terbatas. Mentalnya 
penuh. Rasanya sakit. Dan itu akan membawa elemen 
udara balik lagi ke tahap pertama, yaitu pengetahuan. Be-
gitulah perjalan elemen udara dari Ace of Swords sampai 
Ten of Swords. Dan kesakitan akan kita pakai sebagai kata 
kunci untuk Ten of Swords ini.
 
Kalau dituliskan secara berurutan, beginilah jadinya: pen-
getahuan, pilihan, konflik, istirahat, kemudahan, menye-
berang, kelicikan, pilihan satu-satunya, kegalauan, kesaki-
tan. Itu urutan dari satu sampai sepuluh di elemen udara. 
Dari Ace of Swords sampai Ten of Swords. Anda tidak 
perlu menghapalkan puluhan arti dari satu kartu. Kalau 
ada 10 arti yg anda hapalkan dari tiap kartu, maka berarti 
sudah ada 100 arti yg harus anda hapalkan dari 10 kartu 
tindakan di elemen udara ini. Terlalu banyak. Tidak ber-
manfaat dan membuang-buang waktu. Solusi dari saya 
adalah pelajari saja urutannya, dari satu sampai sepuluh, 
berikut kata kunci yg saya berikan ini. Nanti arti sesung-
guhnya akan muncul sendiri di dalam pembacaan.
  

“Kalau ada 10 arti yg anda hapalkan dari 
tiap kartu, maka berarti sudah ada 100 
arti yg harus anda hapalkan dari 10 kar-
tu tindakan di elemen udara ini. Terlalu 
banyak. Tidak bermanfaat dan mem-
buang-buang waktu.”
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Elemen Udara
Kartu Orang
Kartu-kartu orang lain lagi. Ada empat kartu orang di tiap 
elemen. Page, Knight, Queen, dan King. Bisa berarti tinda-
kan, bisa pula berarti orangnya sendiri. Kalau Ego bertan-
ya kepada anda, dan muncul kartu orang, kemungkinan 
orang itu Ego sendiri atau orang yg sedang ditanyakan. 
Bisa juga berarti orang lain yg ada hubungannya dengan 
topik yg ditanyakan. Orang-orang dari elemen udara pun-
ya ciri khas, yaitu semuanya mahir berkomunikasi. Elemen 
udara atau mental adalah yg menguasai aspek komunikasi 
di diri manusia. Baik berkomunikasi dengan dirinya sendiri 
maupun dengan dunia luar. 

Kartu orang yg pertama di elemen ini namanya Page of 
Swords. Ini orang yg usianya sekitar 20 tahun. Antara be-
lasan tahun sampai 20 tahun. Knight of Swords usianya 
di kisaran 30 s/d 40 tahun. Queen of Swords dan King of 
Swords berusia 40 tahun ke atas. Bisa usia secara fisik, 
bisa pula usia secara mental. Gemar berbicara dengan 
siapa saja, tetapi tentu saja tidak menguasai hal-hal lain-
nya. Ini aspek komunikasi saja, bukan aspek pelaksanaan 
tugas yg diatur oleh elemen api. Bukan aspek hubungan 
antar manusia atau perasaan yg diatur oleh elemen air, 
dan bukan pula aspek perhitungan untung rugi yg diatur 
oleh elemen tanah.

Page of Swords memiliki arti kecerdasan. Cerdas dalam 
mengamati dan belajar. Cerdas dalam berbicara. Dan itu-
lah kata kuncinya, kecerdasan.
  
Knight of Swords memiliki arti perubahan tiba-tiba. Peru-
bahan mendadak seperti sesuatu yg dibawa oleh angin. 
Semuanya tenang, tiba-tiba datang angin, dan segalanya 
berubah. Dan itulah kata kuncinya, perubahan tiba-tiba.
  
Queen of Swords memiliki arti ketegasan. Tegas dalam 
berpikir, dan tegas dalam mengkomunikasikan isi pikiran-
nya kepada siapa saja. Tidak bertele-tele, melainkan sing-
kat dan tegas. Makanya ketegasan kita pakai sebagai kata 
kunci bagi kartu ini.
  

King of Swords memiliki arti pengambilan keputusan. Ma-
salah apapun, dari yg kecil sampai yg besar, ketika muncul 
King of Swords, akan langsung diputuskan. Diputuskan se-
cara mental mau diambil atau dibuang. Mau dibagi atau 
dipegang sendiri. Mau pergi kemana. Mau tinggal dima-
na. Mau kerja apa. Semuanya pengambilan keputusan, yg 
akan kita pakai sebagai kata kunci disini.
 

Rekap Perjalanan Elemen Udara
Kalau kita urutkan lagi semuanya dari satu sampai sepu-
luh, dan ditambah dengan empat kartu orang, sehingga 
semuanya menjadi empat belas kartu di elemen udara ini, 
maka urutan kata-kata kuncinya akan menjadi sbb:
 
Pengetahuan, Pilihan, Konflik, Istirahat, Kemudahan, 
Menyeberang, Kelicikan, Pilihan Satu-satunya, Kegalauan, 
Kesakitan, Kecerdasan, Perubahan Tiba-tiba, Ketegasan, 
Pengambilan Keputusan.
  
Anda ingat saja 14 arti itu. Bisa digunakan untuk seluruh 
kartu dari elemen udara. Arti sesungguhnya akan mun-
cul sendiri dalam pembacaan, karena anda bukan men-
gandalkan buku panduan berisikan arti-arti setiap kartu, 
melainkan intuisi yg muncul sendiri lewat praktek medi-
tasi rutin. 
 
Meditasi rutin di cakra mata ketiga yg berarti cukup mera-
sakan anda sadar bahwa anda sadar. Fokus saja di cakra 
mata ketiga anda, yg kira-kira berada di titik antara kedua 
alis mata anda. Fokus saja disana ketika anda diam dan 
duduk dengan pinggang tegak. Bisa dilakukan 10 menit 
tiap pagi, dan 10 menit tiap malam. Kalau anda menik-
matinya, anda bisa memperpanjang waktu meditasi anda. 
 
Semakin anda mendalami meditasi, intuisi anda akan se-
makin dalam pula. Anda akan semakin tanggap terhadap 
sinyal-sinyal yg diberikan oleh penanya di hadapan anda. 
Anda akan semakin sensitif terhadap arti yg muncul dari 
kartu-kartu yg anda gunakan.
 

“Anda ingat saja 14 arti itu. Bisa digunakan un-
tuk seluruh kartu dari elemen udara. Arti se-
sungguhnya akan muncul sendiri dalam pem-
bacaan, karena anda bukan mengandalkan 
buku panduan berisikan arti-arti setiap kar-
tu, melainkan intuisi yg muncul sendiri lewat 
praktek meditasi rutin.” 
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Bagi kartu-kartu dari elemen udara, saya memberikan 
makna “ya” kalau digunakan dalam pertanyaan ya-tidak. 
Kebanyakan pertanyaan berbentuk ya-tidak. Misalnya, 
apakah saya akan menikah tahun ini? Itu ditanyakan oleh 
ego. Dan kalau semua kartu yg tercabut berasal dari ele-
men udara, maka artinya ya. Total ya. Bukan dari elemen 
udara saja, melainkan dari elemen api juga. Saya mem-
berikan makna “ya” untuk kartu-kartu dari elemen udara 
dan elemen api.
  
Untuk kartu-kartu dari elemen air dan elemen tanah, 
maknanya adalah “tidak”. Kalau muncul kombinasi antara 
kartu-kartu yg bermakna “ya” dan yg bermakna “tidak”, 
maka anda tinggal hitung saja yg mana lebih banyak. Kita 
bisa hitung kalau kita tahu nilai angkanya.
  
Nilai angka semua kartu tindakan dari 1 s/d 10 sudah se-
suai seperti tertera di kartunya sendiri. Nilainya 1 s/d 10. 
Ace of Swords nilainya 1, karena seperti itulah yg tertera 
di kartunya. Two of Swords nilainya 2, dst... sampai Ten of 
Swords yg nilainya 10.
 
Kartu-kartu orang nilainya dari 11 s/d 14. Page of Swords 
nilainya 11. Dan ini tidak tertulis di kartunya, anda cukup 

mengingatnya saja. Knight of Swords nilainya 12. Queen 
of Swords nilainya 13. Dan King of Swords nilainya 14.
  
Nilai-nilai kartu ini berguna dalam penghitungan suara 
ya-tidak. Kalau semuanya dari elemen udara atau api, 
maka total suara ya menang. Kalau semuanya dari elemen 
air atau tanah, maka total suara tidak menang. Kalau ada 
campuran, maka tinggal dihitung saja perbandingannya 
bagaimana. Dan saya cuma menggunakan Tebaran Tiga 
Kartu untuk menjawab semua pertanyaan.
  
Tebaran Tiga Kartu bisa menjawab pertanyaan ya-tidak, 
bisa juga menjawab pertanyaan lainnya. Kita akan bahas 
itu di bagian yg sesuai. Di bagian ini cukup anda mengerti 
perjalanan elemen udara dari 1 s/d 10, dan kartu-kartu 
orang di elemen udara. Sebaiknya anda hapal 14 kata kun-
ci di elemen udara ini. Tidak banyak. Bisa anda hapalkan 
dalam waktu singkat. Sebaiknya anda hapal ketika baru 
mulai praktek sebagai pembaca tarot. Setelah anda prak-
tek beberapa saat, anda tidak akan perduli lagi dengan 
hapalan pertama anda, karena intuisi anda sudah akan 
berjalan dengan sendirinya.

Elemen Udara

Tentang Leonardo Rimba
 Bersama Audifax, Leonardo Rimba menulis buku “Psikologi Tarot”. Buku 
keduanya tentang tarot telah diterbitkan oleh BIP Gramedia dengan judul “Tarot 
dan Psikologi Simbol”. Selain itu, dia juga telah menulis buku “Mata Ketiga dan 
Cara Menggunakannya” yang juga sudah diterbitkan oleh BIP Gramedia.
 Saat ini Leo sedang menyusun “Tarot Spiritual Indonesia”. Dia bisa di-
hubungi di email address <leonardo_rimba@yahoo.com> , atau hubungi ke 
0818183615.

“Setelah anda praktek beberapa saat, anda tidak 
akan perduli lagi dengan hapalan pertama anda, 
karena intuisi anda sudah akan berjalan dengan 
sendirinya.”
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Menjual dompet, tas dewasa dan 
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goodie bag untuk acara ulang tahun 
dan perayaan 1 bulan anak anda.
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stock untuk barang di gambar tersebut. Silahkan add pin kami untuk informasi terbaru produk kami 
yang tersedia.
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oleh Madam Arra

Minggu ketiga September, tepatnya 23 September 2013 
saya sudah berada di bandara lagi untuk perjalanan ketiga 
kalinya ke Kiev, Ukraina. Kali ini saya harus transit 2 x, ke 
Dubai dan Moskow, sebelum tiba di Ukraina. I ni pengala-
man yang baru lagi, karena waktu kepulangan saya yang 
pertama kali di pertengahan Juli lalu, transit di Moskow 
dulu, Dubai baru Jakarta. 

Meskipun bandaranya sama, namun tempatnya ten-
tu berbeda, dan membuat keder lagi karena saat tiba di 
Moskow untuk transit dan mencari loket check in relatif 
sulit karena kebanyakan dari penumpang tidak check in 
lagi untuk transit dan penunjuk arahnya tidak semua ber-
bahasa Inggris. Dan saat saya terbawa arus orang-orang 
yang antri di loket imigrasi, bingung mau bertanya ke sia-
pa karena hampir semua dari mereka tidak bisa berbaha-
sa Inggris.

Saat situasi seperti inilah, intuisi diperlukan. Ikuti kata 
hati, ambil jalan yang mana. Setelah beberapa saat ter-
diam, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari ling-
karan dan mencari loket yang benar. Di saat menghampi-
ri loket untuk check in, saya berkenalan dengan seorang 
wanita dengan tujuan yang sama, ke Kiev. Beruntunglah 
saya, waktu sekitar 6 jam untuk menunggu penerbangan 
selanjutnya tidak saya lewati sendirian. 

Di tengah-tengah percakapan kami, dia menceritakan ala-
san mengapa dia kembali ke Kiev, kota kelahirannya. Dia 
ingin mengunjungi anak laki-lakinya yang sedang sakit. 
Dan tiba-tiba dia meminta saya untuk memberinya obat, 
karena tau saya ke Kiev untuk mengikuti kompetisi psy-
chic. 

Awalnya saya bingung, tapi terlintas air putih dalam benak 

saya. Akhirnya saya beranikan diri memberinya sebotol air 
mineral yang sudah saya bacakan Alfatehah, ayat kursi dan 
surat Al Iklas. Saya sarankan untuk diminum setiap pagi 
dan diusap dibagian yang sakit. Karena menurut saya, kes-
embuhan bisa saja terjadi, karena bantuan sugesti, meski-
pun persentase terbesar, karena pertolongan Tuhan.

Saat menjejakkan kaki kembali di bandara Kiev, saya di-
jemput berbarengan dengan peserta dari Rusia, Elena. 
Lagi-lagi karena kendala bahasa, kami hanya tersenyum 
tanpa bisa berkomunikasi lancar. Kami diantarkan ke hotel 
yang sama, di kamar yang sama. 

Besoknya, jadwal shooting sudah menanti, meskipun be-
lum semua peserta datang. Kami shooting di pusat kota, 
yang dikenal juga sebagai alun-alun kemerdekaan, di 
Maidan. Kami mendapat peran berbeda-beda, meskipun 
tugas akhirnya sama, mencari fotografer yang membuat 
foto kami saat melakukan peran yang berbeda-beda tadi. 
Tugas-tugas selanjutnya lebih bervariasi meskipun tetap 
melelahkan.

Minggu pertama Oktober, kami harus kehilangan Miga, 
peserta dari Mongolia, karena dia harus pulang ke negara-
nya setelah mendapat khabar adik laki-lakinya mendapat 
kecelakaan hebat dan kondisinya kritis. Namun untuk kon-
sumsi pemirsa tv, dibuat seting seolah-olah Miga pulang 
diam-diam di tengah malam. Meskipun saat di bandara, 
diceritakan alasan sebenarnya mengapa dia harus pulang 
dan tidak meneruskan kompetisi ini.
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Suatu pagi di minggu kedua Oktober, saya dikejutkan den-
gan pemberitahuan mendadak dari salah seorang admin-
istrasi, di hotel tempat kami menginap. Ada masalah yang 
disebabkan oleh salah seorang peserta dari Rusia, Elena, 
wanita yang bersama saya di bandara saat kedatangan 
yang ketiga. 

Dia memutuskan untuk tidak mau melanjutkan kompetisi 
lagi karena merasa apa yang dia dapat tidak sesuai den-
gan ekspektasinya. Hari itu, ada adegan tambahan dimana 
kami meminta dia untuk tetap tinggal, tidak meninggal-
kan kompetisi, dsb. Sementara posisinya di dalam kamar, 
membuka pintu sedikit, bicara berapi-api dan menutup 
pintu lagi. Lama kami membujuknya sebelum dia akhirnya 
membuka pintunya lagi, bicara sebentar dan menutupnya 
lagi. 

Jujur saja, perasaan saya saat itu geregatan sekali, karena 
saya tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi, 
karena sebagian besar berbicara dalam bahasa Ukraina, 
meskipun saya dan 2 orang  peserta lain menggunakan 
bahasa Inggris. Namun tetap saja, saya tidak mengerti apa 
yang mereka bicarakan.

Sebelum babak eliminasi kedua di akhir Oktober, sudah 
dua peserta berkurang. Berarti tinggal satu peserta yang 
akan dieliminasi dan porsi masing-masing peserta saat 
menjalani shooting semakin lama. Meskipun peserta su-
dah berkurang, waktu yang dihabiskan di lokasi shooting 
tetap sama lamanya. 

Saat waktu kosong, seperti biasa saya membuat janji 
dengan teman-teman dari kedutaan. Kadang kami meng-
habiskan waktu dengan makan malam bersama, atau ke 
Wisma Duta untuk sekedar bermain bilyard atau karaoke. 
Saat bercanda bersama mereka, apalagi dibarengi dengan 
cemilan khas Indonesia, membuat kangen saya sedikit 
terobati.

Berbicara tentang kangen, saya berkomunikasi rutin den-
gan suami dan anak-anak via skype. Tidak perlu menge-
luarkan biaya, hanya begantung pada koneksi internet. 
Koneksi ini yang seringkali membuat BT, karena koneksi 
internet di kamar kurang stabil. Kalaupun ada sinyal, saya 
harus ngobrol di dekat toilet, sulit kalau di atas tempat 
tidur. Kalau mau lebih stabil, di lobby hotel, berarti saya 
harus keluar kamar, dengan suhu yang sudah mulai din-
gin. Saat koneksi di tempat saya stabil, kadang koneksi di 

rumah Jakarta tidak stabil. Kondisi ini justru membuat rin-
du kami berarti.

Tibalah minggu terakhir Oktober, minggu eliminasi kedua. 
Di tempat yang sama, dan jam yang hampir sama dengan 
bulan lalu. Menjelang dini hari shooting baru dimulai. Dan 
saat Pasha, pembawa acara menyebutkan siapa yang ha-
rus tereliminasi, membuat saya sadih, karena yang harus 
pulang adalah Veronica dari California. Saya cukup dekat 
dengannya, karena dia saatu-satunya peserta wanita 
yang bisa saya ajak berkomunikasi dan cukup sering jalan 
bareng, termasuk saat ada festival masakan khas negara 
ASEAN. 

Saya ajak dia datang, dan mencicipi sate  dan soto yang 
dibuat teman-teman dari kedutaan. Dengan terelimi-
nasinya Veronica, berarti tidak ada lagi teman yang bisa 
saya ajak bicara. Memang masih ada Benedict dari Is-
landia, yang lancar berbahasa Inggris, namun kami jarang 
bisa jalan bersama karena dia sudah menemukan tam-
batan hatinya, penduduk Kiev yang tinggalnya tidak jauh 
dari hotel tempat kami tinggal. 

Masa-masa ini justru terasa lebih berat menurut saya, 
karena tidak ada lagi yang bisa saya ajak bicara, meski-
pun hanya sekedar basa-basi. Benar-benar menghadapi 
tantangan, meskipun tidak sedang shooting. Hal ini juga 
yang membuat saya setengah hati saat ditawari kontrak 
untuk mengisi acara di program lain, psychic investigation, 
meskipun akhirnya saya tanda tangani juga.

Pengalaman tak terlupakan lainnya, saat saya menghadiri 
upacara Hari Pahlawan di kantor kedutaan RI. Sudah lama 
tidak pernah mengikuti upacara, jadi cukup merasa haru 
dan teringt saat-saat masih sekolah dulu. Apalagi saat dib-
acakan kalimat-kalimat dari beberapa pejuang yang mem-
beri motivasi dan membakar semangat.

Suatu hari, saya mendapat email dari wanita yang bertemu 
saya di bandara Moskow. Dia menceritakan kondisi anak-
nya yang sudah berangsur membaik dan mengucapkan 
terima kasih. Saya senang membacanya, dan bersyukur 
dengan kondisi anaknya yang membaik. Saya membalas 
emailnya dengan megatakan bahwa bukan karena saya 
anaknya bisa sembuh, tapi karena tangan Tuhan yang 
bekerja. Saya hanyalah perantara dan sugesti mereka 
yang membuatnya berekasi seperti apa yang diinginkan.
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Saya juga menerima email dari gadis yang saya temui 
saat kembali ke Jakarta kedua kalinya. Dia bersama kedua 
orang tuanya, yang akan mengunjungi Bali, bertemu 
kekasihnya. Dia bercerita mereka akan bertunangan dan 
berharap kami bisa bertemu sebelum saya kembali ke Ja-
karta.

Ada lagi kenalan baru yang saya kenal via facebook. Dia 
bekerja di kota lain di Ukraina, dan juga mengenal teman 
saya yang menjadi peserta di kompetisi yang sama ta-
hun lalu. Dan entah bagaimana, percakapan kami seper-
ti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Saat dia 
dan temannya mengunjungi saya, sama sekali tidak ada 
kekakuan di antara kami. Seolah-olah kami memang su-
dah kenal sebelumnya. Sayangnya saya belum mendalami 
tentang past live, sehingga tidak bisa mengetahui secara 
pasti, apakah dulunya kami memang sudah pernah ber-
temu. 

Di pertengahan November, saat chatting dengan suami, 
dia mengabari kalau mbak yang selama ini mengasuh 
anak-anak saya, minta ijin untuk pulang kampung dan ti-
dak kembali lagi karena adik iparnya menikah dan anakn-
ya yang berusia 4 tahun tidak membolehkannya kembali 
ke Jakarta. Suami berencana untuk memintanya bertah-
an, sampai saya kembali, namun sia-sia. Ini membuat 
saya jadi goyah dan tidak konsentrasi. Saya ingin segera 
pulang, karena membayangkan betapa repotnya suami 
tanpa pengasuh. Meskipun suami tetap santai dan me-
nenangkan saya.

Saya sempat berkonsultasi dengan beberapa teman read-
er dan mengatakan kepada mereka bahwa saya sudah 
ingin pulang, dan tidak masuk final. Jadi, kemungkinan-
nya eliminasi ketiga nanti, salah satunya saya yang akan 
pulang. Kebanyakan dari mereka menyayangkan, apalagi 
ada yang melihat saya naik kereta salju, jadi yakin sekali 
kalau saya tidak tereliminasi dan akan masuk final.

Minggu terakhir November, saat eliminasi tiba. Saya su-
dah tenang dan siap lahir bathin bahwa saya akan tere-
liminasi. Dan benar saja, saat diumumkan siapa yang ha-
rus pulang, nama saya disebut. Hanya satu perasaan saya 
saat itu. Lega ! Saya salami satu-satu kelima peserta yang 
tersisa. Dan saat ada sesi wawancara, dimana saya diha-
ruskan menangis, saya sulit mengelurkan air mata, sampai 
diberi obat tetes mata supaya terliht menangis. Padahal 
biasanya saya dengan mudahnya menangis.

Saat itu, rasa penasaran saya hanya satu,, memegang dan 
melihat salju. Dsn lagi-lagi Tuhan maha baik, karena tidak 
lama kemudian, salju mulai turun. Meskipun awalnya se-
dikit, tapi itu sudah lebih dari cukup membuat saya berlari 
keluar, memegangnya dan foto-foto pastinya.

Ternyata, meskipun saya sudah tereliminasi, bukan berar-
ti saya tidak mempunyai kegiatan. Shooting masih tetap 
dilakukan untuk beberapa sesi, termasuk ada adegan 
dimana saya excited saat melihat salju. Lokasi yang digu-
nakan untuk shooting cukup bagus, luas dan berbukit. Ini 
memancing saya untuk mendaki, meskipun sebenarnya 
mereka tidak memintanya. Sungguh pengalaman yang 
tak terlupakan. Ada lagi adegan lain, dimana saya harus 
bermain ice skating. Ini juga untuk pertama kalinya saya 
lakukan. 

Setelah rasa penasaran saya terpuaskan, saya tinggal 
menunggu khabar bahagia, kapan saya bisa kembali ke 
Indonesia. Dan hari itu akhirnya tiba juga. 10 Desember 
2014 saatnya saya berpamitan dengan semua yang ada 
disana. 

Apa yang saya kerjakan setelah kembali dari Ukraina ? 
Tungu ceritanya di artikel selanjuutnya.

Tentang Madam Arra
 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 , Twitter: @
madamarra
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Elemen dan Modalitas pada Kartu 
As dan Kartu Kerajaan di Arkana 
Minor

oleh DarkWing Lady

Keterkaitan antara Tarot dengan Astrologi (3)

Darkwing disini.  Ini adalah bagian terakhir dari seri “Ket-
erkaitan antara Tarot dengan Astrologi”.  Seperti yang tel-
ah diketahui, mengingat sistem yang dipergunakan oleh 
Arkana Mayor dan Arkana Minor itu berbeda, maka pola 
keterkaitan astrologi yang dipergunakan pun berbeda.  

Bisa dikatakan bahwa seri artikel saya ini merupakan 
ringkasan dari buah pemikiran para filsuf Hermetic Order 
of Golden Dawn (“Partai Tertutup Fajar Keemasan”), 
suatu kelompok ahli filsuf dan mistisisme dari Inggris 
yang merupakan perintis dari Tarot modern yang kita 
kenal saat ini.  Sumbangsih mereka terhadap dunia 
mistisisme Barat sangat besar, dan masih terpakai hingga 
sekarang.  Karena tidak termasuk dalam pembahasan ini, 
lagipula pembahasan mengenai kelompok ini sangat luas 
dan dalam, saya persilakan yang berminat untuk mencari 
sendiri informasinya di Google dan Wikipedia.  ^_^

Asal-muasal Arkana Minor
Rangkaian kartu Arkana Minor, baik Kartu Bernomor 
maupun Kartu Kerajaan, berasal dari kartu Mamluk, 
permainan kartu yang diciptakan oleh kaum yang diper-
budak oleh bangsa Arab di daerah Turki, Balkan dan seki-
tarnya.  Kartu Mamluk ini juga merupakan nenek moyang 
dari kartu Remi yang kita kenal sekarang.  Tentunya 
sudah sering kita lihat bahwa Kartu Bernomor atau Pip 
Card memiliki struktur yang sangat mirip dengan Kartu 
Arkana Minor: kartu bernomor 1-10 dan Kartu Kerajaan.

Dalam kartu Mamluk, kelompok kartu adalah pedang, 
cangkir, tongkat polo dan koin.  Simbolisme ini tetap 
dipertahankan dalam Arkana Minor: pedang, cangkir, 
tongkat, koin; sedangkan pada kartu Remi agak diubah 
menjadi waru/sekop (spades), hati (hearts), keriting/
gada (clubs), dan wajik/intan (diamonds).  Kartu Kerajaan 

dalam Kartu Mamluk adalah Malik (Raja), Nãib Malik 
(Wazir atau Perdana Menteri), dan Thãni Nãib (Pangli-
ma Perang).  Seiring dengan semakin diakuinya peran 
penting wanita dalam pemerintahan (terutama dengan 
pernikahan politik), dalam kartu Remi Perdana Menteri 
diubah menjadi Ratu.

Kartu Kerajaan Arkana Minor yang ada sekarang ini 
dikembangkan oleh kelompok Golden Dawn, yang 
mengembangkan kartu Arkana Minor dengan keterkaitan 
elemen.  Meskipun kemungkinan besar Anda sudah bisa 
menduganya, tapi memang merekalah yang mengem-
bangkan pakem Tarot modern yang berlaku sekarang ini.

Elemen Astrologi dalam Arkana 
Minor
Sekedar pengingat, elemen-elemen dalam Arkana Minor 
adalah:
• Udara, perlambang impian, harapan, rencana, kon-

sep, dan komunikasi.  Dalam Tarot, kelompok kartu 
(suit) Pedang (Sword).

• Air, perlambang emosi, perasaan, dan hubungan 
dengan teman, keluarga, dan kekasih.  Dalam Tarot, 
kelompok kartu Cangkir (Cups).

• Api, perlambang pekerjaan, perjuangan hidup, 
semangat, keyakinan, dorongan hati, dan tindakan.  
Dalam Tarot, kelompok kartu Tongkat (Wands).

• Tanah, perlambang uang, harta, hal-hal fisik dan 
material, hasil kerja atau benda yang dapat dirasakan 
dengan indra.  Dalam Tarot, kelompok kartu Koin 
(Pentacles).
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Elemen Dan Modalitas

Kartu As merupakan awal atau bibit dari elemen.  Ia mer-
upakan perlambang bentuk paling murni dari elemen.  
Dalam hal ini, kartu As tidak tercampur dengan ele-
men-elemen lain seperti dengan halnya Kartu Kerajaan.  
Jika dijelaskan dengan cara visualisasi, maka:

• As Pedang dapat dilambangkan sebagai angin sepoi 
yang membelai pipi saat kita merasa gerah, atau 
badai yang menerbangkan rok dan rumah, dan mem-
buat panik sekaligus seru.  Banyak hal besar dimulai 
dari suatu ide yang iseng muncul, “Lucu juga ya 
kalau...?  Eh, kenapa nggak...?” ataupun dari sesuatu 
yang menghebohkan orang yang terkena badai ide 
dan menyebarkannya kemana-mana.

• As Cangkir dapat dilambangkan sebagai mata air 
yang bergelegak segar atau embun yang menetes 
dari daun, suatu perasaan yang lembut dan mengge-
tarkan...atau sebagai tetes hujan yang menimpa dan 
membuat kaget dan sedih.  Kesadaran akan perasaan 
kita terhadap teman, keluarga, atau kekasih seringka-
li dimulai dari rasa syukur karena memiliki atau sedih 
karena kehilangan.

• As Tongkat dapat dilambangkan sebagai percikan api 
yang menyebabkan terbakarnya sesuatu, rasa han-
gat ketika pertama kali berada dekat api, atau rasa 
kaget dan sakit ketika pertama kali menyentuh api.  
Tindakan kita seringkali dipicu oleh hal remeh yang 
mengagumkan dan membuat kita bersemangat, atau 
sebaliknya, membuat kita marah dan kesal dan ingin 
mengubahnya.

• As Koin dapat dilambangkan dengan keterkejutan 
kita saat tersandung dan jatuh, atau dengan rasa 
puas dan aman yang dirasakan saat kita dapat mera-
sakan keberadaan sesuatu benda, baik benda hidup 
ataupun benda mati: meja, lampu, kursi, buku, sofa 
biru – atau bulu kucing, kulit mama, rambut anak 
kita, bulu kucing, daun dan tanaman.  Realitas dan 
batas itu menenangkan.

Keempat Kartu Kerajaan memiliki energi elemental dasar 
yang berbeda-beda:
• Pelayan (Page) sebagai perlambang anak-anak dan 

gadis muda memiliki elemen dasar tanah, karena 
seperti halnya tanah liat, anak-anak dan gadis muda 
bisa dibentuk dan dikembangkan ke berbagai arah.

• Ksatria (Knight) sebagai perlambang remaja dan pria 
muda memiliki elemen dasar api, karena usia ABG 
dan dewasa muda adalah usia labil dimana emosi 
mudah terbakar dan orang terdorong untuk melaku-
kan tindakan dan mengubah keadaan.

• Ratu (Queen) sebagai perlambang wanita dewasa 
dan tua memiliki elemen dasar air, karena sebagai 
istri dan ibu wanita cenderung menyemangati dan 
menyegarkan orangtua, anak, suami, tetangga dan 
teman (termasuk dalam pekerjaan dan profesi).

• Raja (King) sebagai perlambang pria dewasa dan tua 
memiliki elemen dasar udara, karena sebagai suami 
dan ayah pria cenderung menggunakan logika dan 
akal sebagai pemimpin dan pengatur, dalam keluarga 
maupun masyarakat.

Energi dasar tersebut kemudian dicampurkan dengan 
energi pada kelompoknya, sehingga:
• Pelayan Pedang: tanah + udara; Pelayan Cangkir: 

tanah + air; Pelayan Tongkat: tanah + api; Pelayan 
Koin: tanah pangkat 2.

• Ksatria Pedang: api + udara; Ksatria Cangkir: api + air; 
Ksatria Tongkat: api + api; Ksatria Koin: api pangkat 2.

• Ratu Pedang: air + udara; Ratu Cangkir: air + air; Ratu 
Tongkat: air + api; Ratu Koin: air pangkat 2.

• Raja Pedang: udara + udara; Raja Cangkir: udara + 
air; Raja Tongkat: udara + api; Raja Koin: udara pang-
kat 2.

Interpretasinya dapat dilihat di tabel di bagian akhir.

Moda Astrologi dalam Arkana 
Minor
Sebagai pengingat: moda dalam astrologi adalah urutan 
zodiak dalam menandai musim – awal musim (cardinal), 
tengah musim (fixed), dan akhir musim (mutable).  Pem-
bagiannya sebagai berikut:
• Zodiak kardinal (Aries, Cancer, Libra, Capricorn) 

memulai atau menciptakan sesuatu, mereka adalah 
pionir dan pembuka jalan.  Karena segala sesuatu 
dimulai dari ibu, maka kartu Ratu dianggap mewakili 
zodiak kardinal.

• Zodiak fixed (Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius) mem-
batasi dan berkuasa – mereka menentukan dan 
menjaga keadaan saat ini (status quo).  Karena ayah 
adalah pilar pembatas dan pendukung, maka kartu 
Raja dianggap mewakili zodiak fixed.

• Zodiak mutable berubah, bergerak, beradapta-
si, menjelajah, berpetualang.  Karena yang biasa 
mewakili sifat-sifat ini adalah remaja terutama pria, 
maka kartu Ksatria dianggap mewakili zodiak mu-
table.
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Elemen Dan Modalitas

Bagaimana dengan kartu Pelayan?  Pelayan adalah 
‘dudukan’ (throne) dari elemen.  Ia membawa sifat dasar 
elemen dan melanjutkan pengembangan sifat elemen 
dasar yang dimilikinya.  Pelayan dapat memulai dan 
menciptakan sesuatu; dapat mempertahankan sifat dan 
keadaan; juga dapat berubah dan menjelajah sesukanya.  
Realisasi sesuatu membutuhkan awal, penetapan dan 
perubahan sifat sekaligus.  

Oleh karena itu, kartu Pelayan tidak memiliki musim 
tertentu, tetapi lebih melambangkan empat titik utama 
dalam pergantian musim: ekuinoks musim semi, ketika 
siang dan malam sama panjang tapi keesokan harinya 
siang hari mulai memanjang; titik balik musim panas 
(summer solstice), ketika matahari tampak diam di 
tempat, di puncak, tapi mulai keesokan harinya siang hari 
mulai memendek;  ekuinoks musim gugur, ketika siang 

dan malam sama panjang tapi keesokan harinya siang 
hari mulai memendek; titik balik musim dingin (winter 
solstice), ketika matahari tampak diam di tempat, di titik 
terendah, tapi mulai keesokan harinya siang hari mulai 
memanjang kembali.

Penutup
Astrology inclines but does not determine (astrologi 
membuat kecenderungan tetapi tidak menetapkan), kata 
Linda Goodman.  Benar demikianlah halnya: hanya Tuhan 
dan manusia saja yang mengambil keputusan dalam hid-
up ini.  Sekali lagi, astrologi adalah suatu ilmu yang cukup 
sahih dan berguna.  Tapi apa yang akan dilakukan dengan 
informasi tersebut, tetaplah pada akhirnya terserah pada 
kita: mau menuruti nasib, melawan nasib, atau setengah 
saja.

Kartu Kerajaan Elemen Moda Interpretasi

Dasar Kelompok
Pelayan (Page) Tanah Udara (Pedang) Titik Utama 

Pergantian 
Musim
(tidak ada)

Ekuinoks musim gugur, saat awal masa 
panen dan menyimpan persediaan 
makanan untuk musim dingin.  Saat 
ini dimulailah konsolidasi rencana ke 
depan, dan juga berita disampaikan 
mengenai hasil yang tampak.

Air
(Cangkir)

Titik balik musim panas, saat yang 
penuh impian dan penantian entah apa, 
saat dimana kita mencoba-coba mene-
mukan apa yang menarik hati kita, saat 
kita membuka diri terhadap suatu rasa 
yang baru.

Api
(Tongkat)

Ekuinoks musim semi, saat kita mera-
sa bebas dan bahagia, menjelajah dan 
melakukan berbagai macam hal, men-
coba kekuatan kita, bermain dan mulai 
bersaing, mencoba menarik perhatian 
dan menantang.

Tanah
(Koin)

Titik balik musim dingin, saat yang 
penuh keheningan dan perenungan.  
Saat dimana kita mencoba menganalisis 
dan mencari tahu esensi segala sesuatu, 
saat untuk belajar dan meningkatkan 
kemampuan pelan-pelan.

Interpretasi
Interaksi antara sifat-sifat unik ini menghasilkan keterkaitan sebagai berikut:
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Kartu Kerajaan Elemen Moda Interpretasi

Dasar Kelompok
Ksatria (Knight) Api Udara (Pedang) Akhir Musim 

(Mutable)
Saat semangat berpadu dengan inspi-
rasi, muncullah keinginan dan rencana, 
banyak kata-kata dan ide baru yang 
dilontarkan untuk memulai perjalanan 
dan mengubah pandangan.

Air
(Cangkir)

Saat semangat berpadu dengan 
perasaan, muncullah hasrat untuk 
mencintai dan melindungi, untuk 
melakukan sesuatu dengan lembut dan 
emosi yang berubah-ubah.

Api
(Tongkat)

Saat semangat terkobarkan, segala 
tindakan pun diambil dan dilakukan, 
mungkin akan ada pertarungan sengit 
untuk membela apa yang diyakini, dan 
melindungi apa yang dianggap penting.

Tanah
(Koin)

Saat semangat bertemu realita, segala 
tindakan diperhitungkan hasilnya.  Per-
lahan tapi pasti, segala tindakan dilak-
sanakan pe;lan-pelan hingga mendapat-
kan hasil nyata.

Ratu (Queen) Air Udara (Pedang) Awal Musim 
(Cardinal)

Saat pengabdian bertemu logika, maka 
akan muncul akal sehat dan kebijaksa-
naan dalam perkataan dan pemikiran, 
suatu usaha untuk memulai sesuatu 
dengan adil dan berimbang.

Air
(Cangkir)

Saat pengabdian murni muncul, maka 
akan ada keinginan untuk menjaga, 
melindungi dan merawat dengan penuh 
kasih sayang hingga menumbuhkan hal 
yang baik.

Api
(Tongkat)

Saat pengabdian berpadu dengan 
semangat, maka akan muncul kekuatan 
yang hebat untuk melakukan sesuatu 
untuk membuka jalan dan melindungi.

Tanah
(Koin)

Saat pengabdian berpadu dengan real-
ita, maka akan muncul keberlimpahan 
dan perawatan yang nyata, yang mem-
berikan hasil yang baik dan berkah.

Elemen Dan Modalitas
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Elemen Dan Modalitas

Kartu Kerajaan Elemen Moda Interpretasi

Dasar Kelompok
Raja (King) Udara Udara (Pedang) Tengah Musim 

(Fixed)
Saat logika dan falsafah jangka panjang 
muncul bersama, maka akan muncul 
pemimpin yang bijak dan memahami 
rakyatnya.

Air
(Cangkir)

Saat logika bertemu dengan kepedulian, 
maka lahirlah pemimpin yang berwiba-
wa dan welas asih yang melindungi 
rakyatnya.

Api
(Tongkat)

Saat logika bertemu dengan tindakan, 
maka datanglah pemimpin yang ber-
karisma dan mampu membuat orang 
bertindak.

Tanah
(Koin)

Saat logika bertemu dengan realita, 
maka muncullah pemimpin yang mem-
bawa kesejahteraan dan kemakmuran 
nyata bagi rakyatnya.

Tentang DarkWing Lady
 Alam Octinur alias Darkwing Lady merupakan Astrologer (Barat, Cina, dan 
Jawa) dan Tarotière otodidak.  
 Jika berminat mendapatkan bacaan astrologi ataupun Tarot, Anda dapat 
menghubungi dirinya lewat surel 
rdarkwing@hotmail.com atau 
darkwinglady@gmail.com.  
 Boleh juga minta dibaca langsung dengan perjanjian melalui nomor HP 
021 951 85 084 (SMS saya agar saya tahu siapa Anda – misscall itu menyebalkan 
karena tidak menjelaskan siapa yang menghubungi saya).
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The Simplest Method 
Of Cleansing

oleh Rendy Fudoh

MENTAL PLANE

Saya yakin bagi teman – teman yang sudah mulai mem-
praktekkan sihir entah karena dengan inisiatif belajar 
sendiri atau karena article saya di majalah ini, pernah 
mendapat satu pertanyaan yang sebenarnya sangat 
umum. Bagaimana cara membersihkan diri  setelah 
membacakan tarot untuk orang lain atau setelah melaku-
kan praktek pembersihan atau melakukan aktifitas sihir 
lainnya yang berdampak energi sisa ritual menempel ke 
diri kita? 

Saya sudah berkali – kali menyarankan untuk membia-
sakan diri untuk mandi sebelum menutup aktifitas harian 
kita dengan beristirahat. Ada banyak alasan seperti 
alasan medis: mengurangi kuman – kuman dari luar 
ruangan berkembang di tubuh kita karena sudah bersih, 
meningkatkan daya tahan tubuh. 

Kemudian ada alasan secara psikis yaitu merilekskan 
pikiran kita dan dan menenangkan pikiran kita dengan 
cara membiarkan kepala dan tubuh kita tersiram air. Ala-
san dari sisi energinya pun juga ada: yaitu membersihkan 
energi yang berlebih dan energi tekanan mental akibat 
interaksi dengan orang lain. 

Sebenarnya, akan lebih bagus lagi apabila kita mencam-
purkan garam kedalam air mandi kita karena dipercaya 
memang garam bisa membantu memberishkan energi 
kotor di tubuh kita dan saya sudah merekomendasikann-
ya berkali – kali.

Namun adakalanya saya juga mendapat pertanyaan yang 
lebih unik. Apabila kita berada di lingkungan dimana kita 
tidak bisa mandi sesuai kemauan kita karena satu dan 
lain hal (which is 90% alasan sebenarnya karena malas 
saja), atau kita sehabis menerima energi kotor dalam 
jumlah sangat besar (mungkin karena habis bernegosiasi 

dengan klien yang sulit diajak bekerja sama misalnya), 
apakah ada cara cepat dan efektif untuk menetralisir 
energi kita?

Dan menurut saya serta berbagai pakar dan praktisi, 
jawabannya memang ADA. Ada 1 metode sederhana 
namun efektif untuk menetralisir energi tersebut.  Dan 
inilah petunjuk dari 1 jawaban sederhana itu.

Foto ini saya ambil ditengah – tengah kesibukan saya 
dalam membantu orang lain. Foto ini diambil di suatu 
universitas di Jakarta Barat, dimana Universitas ini, 
meskipun terletak di kota, namun masih tetap mau 
menyediakan kolam dengan air dan bebeknya, dan masih 
banyak pohon rindang yang ditanam di lingkungan kam-
pus ini. Percaya atau tidak, 65%  area kampus ini sengaja 
dibentuk taman dan gedungnya hanya memakan 35% 
area kampus. 
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Method Of Cleansing
Lucunya lagi, pihak kampus tidak tergoda untuk memakai 
lahan yang cukup luas (meskipun tidak seluas Universita 
Indonesia tentunya) untuk dirubah menjadi gedung yang 
memuat banyak kelas yang diharapkan dapat menarik 
banyak mahasiswa. 

Yes, apabila teman – teman melihat 1 petunjuk diatas, 
saya yakin teman – teman sudah tahu jawabannya. Yaitu 
cukup dengan duduk santai sambil menikmati alam yang 
masih banyak tanamannya. Dan bagi yang merokok, 
silahkan merokok sambil menikmati pemandangan dide-
pan mata anda. Tentu saja anda menikmatinya dengan 
kaki memijak tanah.

Mengapa sarannya sangat sederhana? Karena tanah 
bumi memang memiliki properti magis untuk menetrali-
sir energi yang ada di tubuh kita supaya lebih seimbang. 
Selain itu, seperti yang kita sering pelajari di sekolah 
dasar, tanaman alam di pagi hingga siang hari mempro-
duksi oksigen yang berguna untuk kelangsungan hidup 
kita. 

Alasan ini seringkali kita dengar berkali – kali dan sudah 
kita ketahui juga. Namun lucunya sering kita lupakan 
dengan sengaja seiring dengan kesibukan aktifitas kita. 
Oksigen di alam tersebut yang kadarnya lebih tinggi 
dibandingkan perkotaan, secara psikis juga membuat tu-
buh kita lebih rileks dan pikiran kita lebih objektif karena 
otak kita mendapat supan oksigen yang cukup. 

Dan tentu saja pikiran kita berada di situasi rileks, intuisi 
kita kembali menjadi tajam dan mood kita kembali stabil. 
Oleh karena itulah, seringkali para perokok, meskipun 
katanya tidak sehat, justru secara emosional lebih stabil 
dibandingkan orang yang tidak merokok. Bukan karena 
masalah merokok atau tidak merokoknya, melainkan 
karena orang yang hendak merokok, cenderug mencari 

tempat alam terbuka untuk bersantai dan rileks sam-
bil menikmati rokoknya. Kebiasaan untuk beristirahat 
sejenak itulah yang membantu menyegarkan pikiran di 
sela – sela kerja. 

Sementara orang yang tidak merokok, cenderung han-
ya memanfaatkan waktu makan siang dengan terburu 
– buru dan kembali bekerja tanpa memikirkan istirahat 
sejenak untuk menstabilkan emosinya dan membersi-
hkan energinya sendiri. Ataupun setelah makan siang, 
sebagian besar menghabiskan waktu dengan bergosip 
yang sebenarnya terjadi proses pertukaran energi baik 
energi bagus maupun energi buruk selama proses bergo-
sip tersebut.

Intinya, waktu untuk ‘menyendiri sejenak’ bisa menjadi 
metode pembersihan diri paling sederhana dan bisa 
dilakukan oleh siapapun.

Cukup sederhana bukan? Sangat sederhana malah. Na-
mun sarana yang sederhana dan efektif dalam pembersi-
han diri inilah yang seringkali dilupakan orang kebanya-
kan karena ‘terlalu mudah’.

Tentang Rendy Fudoh
 Rendy Fudoh mulai mempelajari tarot reading dan mentalism dalam 
waktu yang bersamaan sehingga kedua ilmu tersebut dapat dia gabungkan se-
suai kebutuhannya 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 
konsultan dan pengajar tarot, juga perform pertunjukan mentalist untuk meng-
hibur penonton.
 Untuk informasi lebih lanjut dan berbagai artikel tulisannya, bisa ke 
http://rendyfudoh.com atau contact ke 081 8080 34 145 atau 
Twitter : @rendyfudoh
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Profil Tarot Reader

Dytha Fransiska

Jadi, pada awalnya aku pernah tarot reading di acara se-
kolah aku waktu umur 16... Sejak itulah aku mulai kenal 
sama tarot. Aku langsung punya interest yang besar dan 
rasa penasaran juga mulai tumbuh dalam diri aku. Akh-
irnya aku coba dulu untuk search di internet sebenarnya 
tarot itu apa, darimana, metodenya seperti apa dsb. 
Sampai akhirnya muncul niat untuk membeli tarot. Kartu 
set pertama aku adalah Raider Waite yang memang 
basic untuk pemula... Namun pada awalnya, karena aku 
mencoba belajar sendiri, aku belajar sangat perlahan dan 
tidak tahu arah. Tapi karena aku udah banyak searching 
dan belajar secara otodidak, aku menjadi sangat familiar 
dengan kartu tarot walau belum paham betul arti dan 
cara bermainnya.

Sebelum bisa menggunakan tarot, aku sudah jauh lebih 
dulu mendalami Astrology. Aku mempelajari sun sign, 
planet-planet yang ada di dalamnya, quality dan un-
sur-unsurnya. Membuat aku lebih mudah mempelajari 
karakter orang yang aku temui dalam kehidupan se-
hari-hari. Bisa dibilang ketertarikan pada astrology ini 
juga yang membawa aku terus ingin belajar dan menda-
lami tarot.

Sampai suatu saat aku bergabung dengan Light Givers, 
saat bertemu di acara Social Media Festival pada bulan 
Oktober 2013 di FX Sudirman. Selanjutnya, aku tertarik 
untuk apply ketika LightGivers mencari volunteer. Jadilah 
aku bergabung dengan LightGivers, awalnya sebagai ba-
gian dari tim marketing. Tapi kemudian, iseng-iseng aku 
ikut Tarot Workshopnya. Waktu itu di workshop angkatan 
ke-3. Berbekal pengetahuan yang sudah ada ditambah 
dengan rasa ingin tahu yang besar, akhirnya perlahan 
demi perlahan mulai belajar dan familiar. Setelah memi-
liki kartu tarot selama dua-tiga tahun, akhirnya sekarang 
aku bisa memainkannya dan paham cara bekerjanya. 

Dytha Fransiska adalah seorang wanita berzodiac Aquarius yang saat ini menjalani pendi-
dikan Sastra Perancis di Universitas Indonesia. Selain sebagai tarot reader, dia juga punya 

keahlian membaca garis tangan (palmistry) dan astrologi.
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Pertama kali aku turun sebagai tarot reader, adalah di 
Crevolution, event pensi SMA 67 di Halim. Pensi itu 
sangat banyak pengunjungnya, ada tiga tarot reader 
LightGivers termasuk aku, dan rata-rata tiap tarot reader 
memegang 15 klien, dengan ketentuan 2 topik. Selanjut-
nya, aku banyak dilibatkan dalam even-even LightGivers. 
Sampai akhirnya sekarang aku sudah bisa bermain kartu 
tarot dan semakin presisi jika dikombinasikan astrologi. 
Astrology sangat membantu aku dalam membaca tarot, 
terlebih lagi ketika mengkaitkan kartu-kartu dan ele-
men-elemen yang ada dalam astrology dan tarot.

Setelah Crevolution, ada sejumlah event lagi. Awalnya 
hanya berani terjun di pensi dan event kampus, namun 
lama kelamaan aku mulai berani terjun di event-event 

mall bersama tim LightGivers. Lalu meningkat, menan-
gani event gathering perusahaan, di mana hanya aku 
sendirian tarot reader. Cukup membanggakan juga 
karena perusahaan itu memang memilih namaku dan 
dua tarot reader lain dari sekian nama yang diajukan 
dalam proposal. Kami disebar di beberapa tempat yang 
dijadikan tempat gathering. Satu tempat hanya satu tarot 
reader, sehingga yang biasanya turun berbarengan, kali 
ini turun sendirian.

Pengalaman terbaru aku membacakan tarot dalam 
siaran radio. Ada enam orang yang dibacakan dan hasil 
bacaanku tepat. Mereka yang dibaca mengakui itu dan 
memberikan mention di twitterku. Ini adalah pengala-
man pertama membacakan melalui radio dan ternyata 
menarik.

Sekarang, tanpa dipungkiri lagi, tarot sudah menjadi 
bagian dalam hidup aku karena tanpa sadar aku jadi 
membawa tarot kemana-mana. Tarot juga seperti teman 
yang bisa aku datangi kapan saja aku butuh. Belakangan, 
selain menggunakan tarot dan astrologi, aku mencoba 
menerapkan pengetahuan palmistry juga dalam memb-
aca

Saat ini Dytha bisa dihubungi via twit-
ternya dengan follow @dythaticha dan 
dia juga memberikan bacaan zodiac 
secara gratis di ask.fm 

Silahkan masuk ke 
http://ask.fm/dythaticha
untuk informasil lebih lanjut.
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Liputan Event Tarot 
Februari 2014 

oleh Audivax & Rendy Fudoh

Februari 2014, adalah bulan yang penuh event dengan 
kegiatan tarot reading di dalamnya. Tarot Journey mencatat 
ada sejumlah even menarik. Beberapa tarot reader, baik 
secara perorangan maupun kelompok meramaikan even-
even tersebut.

Pada awal Maret ada LightGivers di LocalFest. Even ini dil-
angsungkan di Skeeno Hall, Gandaria City. Dengan peneta-
pan fee Rp. 50.000/2 topik, sehari booth LightGivers bisa 
melayani minimum 50 pengunjung.

Di saat bersamaan dengan LocalFest, LightGivers bersama 
Klub Tarot Jakarta juga berpartisipasi di event 3030. Event 
yang diadakan oleh provider GSM Tri tersebut memang 
mengundang komunitas-komunitas untuk terlibat. Sejum-
lah reader dari LightGivers dan Klub Tarot Jakarta terlibat, di 
antaranya: Dytha, Wiendy, Atarotboy, Vivi, Didit Nugroho dan 
Audifax.
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Pada tanggal 3 – 7 Februari 2014, Leo Bagus 
Pranata meramaikan event Bank of Sampoerna 
yang diadakan di Sampoerna Strategic Square. 
Event yang merupakan bagian dari promosi ini 
memberikan free tarot reading kepada khalayak 
di gedung Sampoerna Strategic Square.

LightGivers kembali meramaikan sebuah event. Kali ini event 
ulang tahun sweet seventeen seseorang yang diadakan di 
KOI Cafe Kemang. Ada dua tarot reader, Etha dan Dytha yang 
turun. Dytha merangkap sebagai palm reader.

Pada 12 Februari, LightGivers turun di gathering 
Sari Husada di Hotel Borobudur. Ada enam tarot 
reader yang diturunkan di acara tersebut.
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Event lain di bulan Februari adalah ulang tahun Dreamers Ra-
dio. Mereka mengadakan Dreamers Festival 2014 di mal Kota 
Kasablanka. Kembali LightGivers memeriahkan event tersebut

Pada tanggal 26 s/d 28 Februari, LightGivers kembali 
meramaikan event bazaar di Unika Atmajaya Se-
manggi. Ini kedua kalinya LightGivers diundang di ba-
zaar yang diadakan oleh perguruan tinggi di kawasan 
Sudirman tersebut

Pada tanggal 11, 18, dan 25 Februari, Standard Char-
tered Bank mengundang 4 tarot reader: AtarotBoy, 
Madam Arra, Rendy Fudoh, dan Vito, untuk mera-
maikan acara Investor Gathering. Berturut - turut 
acara tersebut diselenggarakan di Jakarta (Hotel 
Shangrila), Bandung (Trans Hotel), dan Surabaya (JW. 
Marriot)

Dan di tanggal 14 Februari atau saat Valentine’s Day, Angela 
Ditania Frans diundang oleh Unilvever untuk membacakan 
tarot di event internal Lux
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Pelatihan KATAM 
(Kundalini , Tarot, Mata ke-3)

oleh Audivax
Komunitas Spiritual Indonesia pimpinan Leonardo Rimba 
membuat gebrakan. Sebuah pelatihan menggabung-
kan tiga ilmu dalam satu paket seharga 1 juta. Peserta 
mendapatkan pelatihan Kundalini, Tarot dan Mata Keti-
ga. Kundalini dilatih oleh Rini Candra, Tarot oleh Audifax 
dan Mata Ketiga oleh Leonardo Rimba. Pelatihan yang 
diadakan di American Hamburger, Melawai, tersebut, 
membludak pesertanya. Kelas yang semula maksimal 20 
peserta, menjadi 25 peserta karena banyaknya peserta 
dari luar kota yang ikut.

Pelatihan berlangsung dua hari, yaitu 22-23 Februari 
2014. Pada hari pertama, pelatihan dibuka oleh materi 
Kundalini terlebih dulu, disusul mata ketiga dan diakhiri 

dengan pemahaman mayor arkana dalam tarot. Peserta 
antusias mengikuti pelatihan yang berawal dari pukul 
11.00 dan berakhir pukul 20.00 WIB.

Pada hari kedua, setelah dibuka dengan meditasi Kun-
dalini dan sedikit tanya jawab, pelatihan dilanjutkan 
dengan memahami minor arkana dalam tarot. Pelatihan 
berlanjut dengan tebaran sekaligus menggunaan mata 
ketiga. Pada sesi praktek tarot, Audifax, dibantu oleh 
Indri Mohana, tarot reader dari LightGivers Corps. Sesi 
praktek lanjut, menggabungkan Kundalini dan tarot 
dalam melakukan scanning terhadap orang yang sedang 
dibaca.

Alhasil, setelah dua hari pelatihan, sudah banyak peserta 
yang mempraktekkan hasilnya. Seperti testi berikut ini:

Wahyu Rinaningsih

Awalnya acara ngobrol-ngobrol menunggu hujan reda. 
Seorang teman melihat kartu tarot yang memang belum 
sempat kusimpan setelah pelatihan kemarin. Lalu mint-
alah temanku di “bacain”. Boleh..boleeeh, tapi ini hanya 
main2 saja ya, kukocok , kutempelkan tumpukan kartu 

ke “mata ketiga” ala mas Leonardo Rimba, (walau kata 
beliau ini cuma aksi, namun saat itu aku bener2 ber-
harap mata ketiga yang menuntunku saat menjawab). 
Pertanyaan pertama tentang karir, keuangan, akhirnya 
tentang jodoh, kesungguhan pasangannya blla bla bla 
sampai hampir 10 pertanyaan terlalui, meski kadang aku 
masih melihat catatan, “pasien” pertamaku cukup puas, 
kepalanya mengangguk-angguk, matamya berbinar dan 
mengatakan COCOK.... inilah praktek tarot pertamaku
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Workshop Tarot 
LightGivers

oleh Audivax

LightGivers adalah komunitas yang rutin mengadakan 
workshop tarot. Setidaknya, sampai bulan Februari 2014, 
telah ada enam angkatan. Workshop pertama pada 
September, Workshop Kedua pada Oktober, Workshop 
ketiga pada Oktober, Workshop keempat pada Novem-
ber, Workshop kelima pada 19 Januari 2014, dan terakhir 
Workshop keenam pada 16 Februari 2014

Sebagian alumni workshop bahkan sudah terlibat da-
lam even-even LightGivers. Bukan itu saja, para alumni 
workshop tersebut, adalah angkatan baru tarot reader 
yang menandai dimulainya era tarot dengan pendekatan 
psikologi, dan bukan klenik.

Pada workshop kelima, LightGivers menghadirkan Darma 
Sutanta, seorang tarot reader senior asal Surabaya, yang 
kebetulan saat itu bertandang ke Jakarta. Workshop 

kelima diikuti oleh tiga peserta, dengan pengajar Audifax 
dan Darma Sutanta. Dua dari tiga peserta sebenarnya 
telah memahami tarot, bahkan memiliki kartunya. Ini 
membuat pelatihan berkembang ke arah lebih jauh, 
diskusi-diskusi yang memperkaya apa yang sudah dimiliki 
serta berbagai teknik psikologi dalam menghadapi klien

Workshop di bulan Februari 2014, diikuti oleh sembilan 
peserta. Komposisi peserta sangat beragam dalam usia. 
Banyak pertanyaan karena banyak peserta workshop 
yang berlatar pendidikan psikologi, tercatat dua maha-
siswa psikologi dan tiga orang berlatar HRD. Sementara 
ada pula peserta yang telah mengerti tarot dan kemudi-
an ingin mendalami dengan mengikuti workshop ini
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Komunitas Tarot 
Antara Melenyap Atau Pecah

oleh Audivax

Pada kesempatan ini, saya mencoba menulis dengan 
tema sedikit berbeda dari tulisan-tulisan saya di edisi 
sebelumnya. Jika sebelumnya saya memberikan peng-
etahuan tentang tarot, kali ini saya mencoba mengulas 
mengenai komunitas-komunitas tarot di Indonesia. 
Sejauh saya mengamati, ada setidaknya dua persoalan 
tipikal. Persoalan pertama, terjadi perpecahan. Persoalan 
kedua, melenyap.

Amatan saya, bisa dikatakan merupakan kesimpulan 
sementara dari fenomena komunitas di dunia tarot sejak 
tahun 2004 hingga sekarang, 2014. Setidaknya dalam 
satu dekade tersebut, komunitas-komunitas terjebak ke 
dalam dua persoalan yang saya kemukakan tersebut.

Pada era 2004, ada milis Klub Tarot milik ibu Ani Sekarn-
ingsih, salah satu tokoh penting dunia tarot yang men-
ciptakan tarot wayang. Dalam perkembangannya milis 
ini mengalami perpecahan dengan keluarnya Leonardo 
Rimba dari milis tersebut. Seiring bergantinya era dari 
milis ke facebook, milis ini menjadi semakin kehilangan 
eksistensinya di kalangan petarot. Ini ditambah dengan 
berkurangnya aktivitas ibu Ani di dunia tarot.

Di medio 2005-2007, sempat muncul Komunitas Dar-
mint, yang bermarkas di Pasar Festival Kuningan. Beber-
apa nama sempat dikenal, antara lain Priatna Ahmad, 
Mochamad Fathony, dan lainnya. Komunitas ini cukup 
berkembang dan melahirkan sejumlah tarot reader yang 
disegani. Seiring waktu, meski tidak terdengar adanya 

konflik, komunitas ini melenyap karena aktivitas berbeda 
dari anggota-anggotanya.

Di Surabaya, sempat muncul komunitas tarot yang cukup 
solid, yaitu Surabaya Tarot Club (STC). Komunitas ini 
terutama sangat dikenal di medio 2007. Dimotori oleh 
dua tarot reader, yaitu Dante dan Rishita Dewi. Namun, 
dalam perkembangannya, terjadi perpecahan yang 
kemudian membuat komunitas ini menghilang.
Klub Tarot (Surabaya) muncul setelah bubarnya STC. Ko-
munitas yang dibentuk oleh Toko Tarot ini, pada awalnya 
berkaitan dengan pemasaran deck-deck tarot. 

Ada nama-nama penting di tahun 2009 – 2011, antara 
lain; Albert Chandra, Feby dan Imelda Nanik Purnomo. 
Klub Tarot (Surabaya) pula yang kemudian turut mem-
bidani lahirnya Komunitas Tarot Semarang dan Klub Tarot 
Jakarta.

Klub Tarot (Surabaya) bisa dikatakan memiliki peran 
penting dalam perkembangan tarot, karena berperan 
membentuk Klub Tarot Jakarta dan Komunitas Tarot 
Semarang. Facebooknya pun banyak menjadi rujukan 
bagi penggemar tarot maupun tarot reader. Kebesaran 
Klub Tarot (Surabaya) perlahan memudar seiring per-
pecahan yang terjadi di dalamnya. Saat ini, meski masih 
eksis di facebook, namun aktivitas mereka cenderung 
tidak sekuat kemunculan mereka di awal.
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Melenyap Atau Pecah

Di Bandung, ada komunitas tarot Saung Datu. Beber-
apa nama tarot reader yang menjadi member Saung 
Datu adalah Vito Andi Sapada, Mochamad Fathoni (eks 
Komunitas Darmint), Indri Indah dan Yuki Vitria. Namun 
nyaris serupa dengan Komunitas Darmin, di sini Saung 
Datu menghilang, seiring sejumlah punggawa pentingnya 
(Vito, Yuki, Indri) hijrah ke Jakarta.

Komunitas yang menghilang eksistensinya juga terjadi 
pada Komunitas tarot Saraswati di Jawa Tengah. Selain 
komunitas-komunitas yang telah disebutkan, sebenarnya 
masih banyak komunitas lain. Hanya umumnya mereka 
kurang muncul di dunia tarot.

Kendati banyak komunitas yang melenyap atau pecah, 
namun pertumbuhan di dunia tarot yang meningkat 
pesat dalam lima tahun terakhir, membawa kemunculan 
komunitas-komunitas baru juga. Tentu ini menggembi-
rakan, dan harapan saya, komunitas-komunitas ini dapat 
tumbuh dan menjadi besar serta belajar dari kesalahan 
yang terjadi di komunitas-komunitas sebelumnya.

Di Malang, muncul Komunitas Orhacles. Ada beberapa 
nama di sini, di antaranya Anton Kentang, yang cukup 
dikenal di kalangan tarot reader. Di Yogya, muncul Komu-
nitas Dewa Roetji yang dimotori beberapa nama, antara 
lain tarot reader senior, Edy Sukrisno. Komunitas Dewa 
Roetji bahkan secara periodik menggelar workshop tarot.
Di Solo, muncul Komunitas Tarot Solo, yang banyak 

dimotori anak-anak muda. Di Padang, muncul Klub Tarot 
Padang dan Komunitas Tarot Padang. Di Tangerang, mun-
cul Klub Tarot Tangerang. Bahkan di kalangan komunitas 
Spiritual Indonesia, mulai terbentuk sub-komunitas yang 
khusus memelajari tarot seiring dengan diadakannya 
pelatihan KATAM (Kundalini-Tarot-Mata Ketiga).
Semoga mereka tumbuh dan semakin kuat. Semoga tidak 
terjebak konflik kepentingan antar anggota sehingga 
pecah, atau sekedar kumpul-kumpul rukun tanpa tujuan 
dan kemudian melenyap.

Tentang Audivax
 Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pada 2008, bersama 
teman - temannya mendirikan biro psikologi SMART Human Re-Search & Psycho-
logical Development. Saat ini menjabat ketua Klub Tarot Jakarta. 
 Pada 2011, bersama teman - temannya mendirikan Institut Tarot Indone-
sia. Telan menulis delapan buku, salah satunya adalah “Psikologi Tarot” yang ditu-
lis bersama Leonardo Rima. Selain berprofesi 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 meng-
hubungi di 0888 8910 069 atau email audivacx@yahoo.com
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