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Salam, 

Tarot Journey kali ini bisa dibilang menyajikan banyak materi menarik. Mulai 
dari gebrakan Klub Tarot Jakarta yang membuka stand permanen di Mal of 
Indonesia, pengetahuan mengenai Rune dari Vito Andi Sapada, tulisan Inner 
Beauty dan tebarannya dari Risa Amalia sampai berbagi pengalaman dari tarot 
reader seperti Anabaena dan Haigh. Semua materi itu, tentu saja memperkaya 
kita sebagai pembaca tarot.

Materi lain pun mendukung, seperti tulisan Rendy Fudoh mengenai hukum 
timbal-balik yang bisa diterapkan secara praktis. Tulisan mengenai dunia konseling dan tantangan bagi dun-
ia psikologi dari Audifax, serta tulisan mengenai elemen air dari Leonardo Rimba, yang merupakan lanjutan 
setelah di edisi sebelumnya menulis elemen udara. 

Sharing pengalaman dari Madam Arra dalam kehidupan sebagai konselor sepulang dari Ukraina dan ajakan 
untuk berpartisipasi di Tarot Challenge yang akan diadakan nanti di World Tarot Day, tentu tak kalah menar-
ik. Sebelum liputannya kami tayangkan di Tarot Journey edisi berikutnya, menarik untuk dibaca ajakan dari 
Madam Arra tersebut, karena ini menunjukkan tarot telah masuk ke varian lebih jauh dari yang selama ini 
ada.

Semua materi ini, juga menandai perkembangan tarot, dan sekaligus (tanpa terasa) perkembangan majalah 
Tarot Journey ini yang hampir berusia dua tahun. Pesan yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa, siapap-
un yang menyukai tarot, dapat turut berpartisipasi mengembangkan tarot, dan tentu saja mengembangkan 
dirinya sebagai tarot reader.
Semoga edisi ini menginspirasi!
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3 Fold Law: Is It Real?

oleh Rendy Fudoh

MENTAL PLANE

Saya yakin teman – teman sering mendengar setidaknya 1 
dari beberapa pesan dibawah ini:

“Apa yang kamu berikan, akan kamu terima kembali 
3 kali lipat.”

“Apa yang ingin kamu lakukan ke orang lain, pikirkan 
terlebih dahulu apabila itu menimpa dirimu sendiri.”

“Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai.”

“Kasihilah sesamau seperti mengasihi dirimu sendi-
ri.”

Berbagai kalimat ‘petuah’ diatas sebenarnya memiliki inti 
yang sama dengan gaya bahasa yang bervariasi. Ada yang 
dari Pagan, ada yang dari Kristen, Islam, dan bahkan ada 
1 kalimat diatas yang dgunakan sama persis oleh Kong Hu 
Chu dan Kaballah. Di aliran lain pun ada yang mengatakan 
“hukum karma itu betul – betul ada”, sampai versi parodi 
“Karma is a Bitch!”.

Namun dari itu semua, manfaatnya tentu saja kita sudah 
tahu; yaitu agar kita lebih berhati – hati dalam berbuat 
sesuatu ke orang lain. Hanya saja bagaimana ‘timbal balik’ 
itu bisa terjadi?

Dari pengalaman saya sendiri, teman – teman, serta berb-
agai klien saya, ada beberapa point yang perlu diperhati-
kan seputar hukum timbal balik ini.

Point Pertama: Tujuannya TULUS, 
Bukan Mengharapkan Balas Budi
Dari berbagai pengalaman, justru sangat menekankan tu-
juan dari balik perbuatan kita ke orang lain. Sebagai con-
tohnya, apabila saya berbuat baik ke A karena ada harapan 
balas budi atau supaya si A juga berbuat baik kepada saya. 
Maka siap – siap saja kecewa karena tujuan di akhirnya 
adalah supaya saya juga diberi kebaikan oleh A. BUKAN 
karena saya tulus ingin menolong/ berbuat baik kepada A.

Atau misalnya apabila saya menolong si B supaya saya 
mendapat peluang dari B, maka siap – siap saja apabila 
orang lain juga menolong diri saya karena mengincar pel-
uang yang saya berikan kepada mereka. Bukan karena tu-
lus ingin menolong alias sengaja ingin dihutang budi kan. 
Atidak tricky memang, namun hukum seperti ini memang 
menekankan ketulusan dalam berbuat sesuatu.

Sebagai contoh nyata, salah seorang klien saya, sebut saja 
namanya Rudi (bukan nama sebenarnya) bercerita kepada 
saya kalau dia sangat kecewa dengan mantan sahabatnya 
yang sekantor dengannya. Menurut si Rudi ini, dia sudah 
menolong sahabatnya, sebut saja Andi, disaat Andi sedang 
jatuh ekonominya dengan membantu Andi mendapatkan 
pekerjaan di kantor yang sama dengan Rudi. Namun keti-
ka si Andi sudah menjadi orang yang berhasil dan posisin-
ya sama dengan Rudi, dia justru terkesan melupakan Rudi 
dan tidak mau membantu disaat Rudi sedang kesulitan di 
posisi kerjaannya. 
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3 Fold Law

Alhasil, Rudi dipecat dengan tidak hormat karena melaku-
kan kesalahan di kantor yang menurut Rudi, itu hanya dib-
uat – buat dan dijebak oleh Andi sendiri agar posisi Andi 
menjadi lebih bagus dari saat ini. 

Well…, politik kantor dalam konotasi negatif ini memang 
sering terjadi didunia kerja, dan Rudi menjadi sangat ke-
cewa karena Andi tidak ‘membalas budi’ ketika situasi 
Rudi terpojok. Saya tidak membahas dari sudut pandang 
mana yang benar, dan mana yang salah, namun ada hal 
yang menarik setelah kejadian tersebut.

Setelah kejadian itu, sebenarnya Rudi hendak dibajak oleh 
perusahaan lain dengan posisi yang lebih tinggi. Namun 
karena Rudi terlalu tenggelam dengan kekecewaan ‘tidak 
mendapat balas budi’ dari mantan sahabatnya itu, Rudi 
telah melewatkan kesempatan berharga untuk mening-
katkan karirnya.

Point Kedua: Hindari Meng-
harapkan ‘Pembalasan’ Secara 
Langsung
Masyarakat awam sering salah kaprah mengenai soal hu-
kum 3 fold law atau hukum timbal balik ini. Dimana mer-
eka mengharapkan balasan dari perbuatan mereka secara 
cepat (baca: kurang dari 1 tahun) dan dari orang yang 
sama.

Dari berbagai pengalaman dan literatur, hukum seperti ini 
benar- benar berjalan secara unik. Dimana apabila anda 
melakukan suatu perbuatan ke A  dalan suatu bisnis den-
gan  intensi yang bagus, seringkali kita mendapat ‘pem-
balasan’ yang jauh lebih besar setelah sekian lama dan 
berasal dari orang lain (bukan si A) dan dalam situasi dan 
bisnis yang berbeda pula. Dari sinilah muncul pepatah 
parodi “karma is a bitch”. Karena semua bisa terjadi diluar 
dugaan dan disituasi yang sama sekali berbeda. 

Sebagai contoh, sebutlah seorang klien saya yang berna-
ma Hendro (bukan nama sebenarnya juga), adalah seo-
rang fotografer yang cukup berpengalaman di bidang 
fotografi. Dia tinggal di Bandung masih bersama orang tu-
anya. Suatu ketika, dia hendak 100% fokus membuka us-
aha fotografi dengan namanya sendiri dan menyewa ruko 
di Bandung sebagai kantornya.

Namun ada sedikit kekhawatiran dari Hendro karena se-
lama ini dia melakukan fotografi sebagai pekerjaan paruh 

waktunya saja. Sementara pekerjaan aslinya adalah mem-
bantu orang tua dalam bisnis catering. Membuka ruko 
dan 100% fokus di usaha fotografi, tentunya selain mun-
dur dari usaha catering, juga tidak lagi mendapat peng-
hasilan dari usaha catering orang tuanya. 

Saya sendiri menyarankan untuk fokus di fotografinya 
dan percaya saja soal rejeki, entah ada saja yang mem-
beri ketika membuka usaha tersebut. Dan memang benar 
ketika dia fokus di usaha fotografinya dengan membuka 
ruko, berbagai permintaan foto selalu datang ke dirinya. 
Lucunya lagi, sebagian besar klien yang dia dapatkan ada-
lah orang yang mendapat rekomendasi dari klien – klien 
terdahulu yang sudah dia layani dengan baik sekitar 3-5 
tahun yang lalu disaat dia masih melihat fotografi itu se-
bagai pekerjaan sampingan. 

Penerapan Ke Aspek Kehidupan 
Sehari - Hari
Dari 2 point utama diatas, apakah hukum semacam ini 
bisa diterapkan di berbagai aspek kehidupan sehari – 
hari? Tentu saja bisa; dan bahkan banyak para orang – 
orang yang berhasil dari segala aspek kehidupannya juga 
menerapkan hukum semacam ini dalam kehidupannya.

Untuk Bisnis: partisipasi di kegia-
tan amal dan komunitas
Banyak para pebisnis berhasil yang menyarankan bagi 
orang – orang yang ingin menambah jaringan dan pelu-
ang klien, untuk partisipasi di berbagai kegiatan sosial. 
Bagi orang yang baru saja memulai bisnis, mereka sering-
kali terjebak dalam paradigma “Saya baru memulai bisnis 
dan masi belum ada untung. Gimana saya mau memban-
tu orang lain kalau saya sendiri masih susah?”.

Padahal meskipun berpartisipasi di berbagai kegiatan so-
sial sekilas memang memiliki ongkos yang tidak sedikit, 
namun terbukti efektif dalam memperluas jaringan klien 
potensial sekaligus memberikan peluang bisnis yang ser-
ingkali diluar dugaan. Selain itu, partisipasi di kegiatan 
amal dan komunitas juga tidak harus dalam bentuk uang 
bukan? Bisa dalam bentuk sample product dan menja-
di panitia secara langsung, ataupun apabila perusahaan 
anda menyediakan produk berbentuk jasa, maka anda 
bisa menyediakan jasa gratis misalnya. 
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Untuk percintaan: menggebet 
seseorang tanpa terlalu bereks-
pektasi menjadi pacar

Saya melihat masyarakat dalam hal percintaan terbagi 
menjadi 2 bagian besar: orang yang entah kenapa meski-
pun biasa – biasa saja, namun ternyata bisa cenderung 
mudah mendapatkan pasangan, dan orang yang en-
tah kenapa sulit (atau perlu usaha sangat ekstra) untuk 
mendapatkan pasangan. Dan orang yang masuk kategori 
kedua ini selalu berkata ke orang di kategori pertama, 
“Kamu enak yah, banyak orang yang mau sama dirimu, 
sementara saya sendiri untuk mendapatkan hati orang 
yang saya sukai.”

Yah, memang sebagian besar orang dengan mudah mem-
bandingkan dirinya dengan orang lain tanpa ingin tahu 
bagaimana cerita ‘dibelakang layar’nya.  Dan ketika saya 
bertanya mengapa mereka bisa memiliki banyak orang 
yang menyukai mereka, ternyata ada benang merahnya.
Benang merahnya adalah, ketika mereka mendekati ses-
eorang, mereka berusaha membantu orang tersebut tan-
pa berharap orang itu menyukai balik. 

Selain itu, mereka juga menerapkan waktu atau deadline, 
misalnya 2 bulan. Jadi apabila setelah 2 bulan tidak ada 
perkembangan relasi, lebih baik pindah ke orang lain. 

Lucunya adalah, proses singkat dimana kita mendekati ses-
eorang itu ternyata juga DIAMATI oleh orang – orang seki-
tarnya. Alhasil, yang sering terjadi adalah kita mendekati 
si A dan memang belum berhasil; namun ternyata si B 
yang ternyata temannya si A melihat perjuangan kita dan 

malah menjadi kagum dan gantian B yang gebet kita. Dan 
tentunya seringkali si B ini adalah calon pasangan yang 
lebih baik dibandingkan si A.

Konsep ini ternyata sama dengan konsep menawarkan 
jasa ke orang lain tanpa terlalu mengharapkan orang 
tersebut akan memakai jasa kita. Mindset “Kalau jadi ya 
syukur, ga jadi ya ga masalah.” Itulah yang ternyata ser-
ing dipakai oleh orang – orang yang dikenal flamboyan di 
lingkungannya. 

Untuk kerja kantoran: melakukan 
kerjaan diluar jobdesk
Lucunya, seringkali karir seseorang justru meningkat jauh 
lebih cepat ketimbang yang hanya mengerjakan berdasar-
kan jobdesk pekerjaannya saja. Ini disebabkan karena ke-
tika seseorang mengerjakan sesuatu diluar jobdesk, orang 
tersebut jadi belajar banyak hal.

Dan ketika seseorang belajar banyak hal tanpa menghara-
pkan bos melihat langsung, jalur naik karirnya selalu ada. 
Entah dari perusahaan menawarkan langsung naik posi-
si, ataupun dengan jalur pindah ke perusahaan lain den-
gan tanggung jawab yang lebih besar dan tentunya orang 
tersebut sudah siap dengan segala pengetahuan dan pen-
galaman yang didapat dari tempat kerja sebelumnya.

Masih banyak lagi alternatif menerapkan hukum diatas 
dalam kehidupan sehari – hari yang dimana anda bisa 
bereksperimen sendiri. Dan ketika anda melakukan itu 
semua, lucunya perkembangan hidup anda jauh lebih pe-
sat dibandingkan yang anda bayangkan.

3 Fold Law

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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KONSELOR
Antara Tarot Reader, Psikolog, dan 
Tantangan Bagi Kalangan Psikologi

oleh Audivax

Dunia konseling, atau dalam keseharian termasuk di da-
lamnya Dunia Curhat, menunjukkan fenomena menarik. 
Entah karena kebutuhan yang semakin meningkat atau 
apa, aktivitas yang biasanya dilakukan di ruang tertutup 
atau privat, kini justru dilakukan di depan umum. Setida-
knya itu teramati dari fenomena ramainya booth tarot 
walau letaknya di tengah keramaian mall. Orang tak sung-
kan datang, bercerita masalah seriusnya, bahkan sampai 
menangis.

Dunia konseling, adalah dunia yang sangat dekat den-
gan psikologi. Proses konseling adalah sebuah proses 
psikologis. Jika Anda mengambil jurusan psikologi, ada 
sekian teknik konseling dan teknis pendukungnya, yang 
dibekalkan kepada mahasiswa psikologi. Tujuannya, agar 
mereka piawai dan memiliki banyak ‘senjata’. Bahkan tar-
ot, seringkali juga menjadi ‘senjata tambahan’ yang dipe-
lajari oleh mahasiswa psikologi atau psikolog.

Tetapi, dunia konseling bukan semata milik kalangan ber-
latar pendidikan psikologi. Dari kalangan di luar psikolo-
gi, juga banyak yang memasuki dunia konseling, misalnya 
kalangan konselor agama, motivator, sampai orang-orang 
yang sekedar enak diajak curhat dan banyak orang men-
carinya untuk berkonsultasi. Tarot reader yang non-psi-
kologi termasuk di dalamnya. Banyak 
tarot reader, yang meski tak memiliki 
pembekalan ilmu psikologi formal, namun 
mereka sangat piawai dalam melakukan 
proses konseling, bahkan lebih baik dari 
mereka yang dibekali ilmu psikologi.

Fenomena tarot reader yang non-psikologi, namun pi-
awai dalam melakukan proses konseling secara psikol-
ogis inilah yang menjadi ketertarikan saya. Mereka, se-
benarnya hadir sebagai salah satu tantangan bagi orang 
berlatar psikologi. Tantangan? Ya, tantangan. Bagi mereka 
yang mau berkembang akan melihat sebagai tantangan 
karena melalui tantanganlah seseorang berkembang di 
suatu bidang. Sebagian orang di psikologi menyadari hal 
ini, apalagi dengan kerumitan jalur formal psikologi yang 
mensyaratkan sertifikasi ini itu untuk dapat berpraktek.

Salah seorang peserta workshop tarot LightGivers, yang 
kebetulan mahasiswi psikologi, bertanya kepada saya 
“Apakah membutuhkan sertifikasi untuk bisa praktek tar-
ot?”. 

Dia kemudian membandingkan bahwa memasuki dunia 
konseling melalui tarot lebih mudah, sehingga mereka 
yang ‘passion’ atau ‘calling’ nya menjadi konselor, tak 
perlu berumit-ria dengan sertifikat. Lalu, bagaimana men-
jamin kualitas konselingnya? Mudah saja. Sertifikasi pun 
bukan jaminan kualitas konselor. Apa yang perlu diajarkan 
adalah menguasai dasar dari konseling serta menguasai 
dasar dari teknik yang digunakan untuk konseling.

“Tetapi, dunia konseling bukan semata milik ka-
langan berlatar pendidikan psikologi. Dari kalan-
gan di luar psikologi, juga banyak yang memasuki 
dunia konseling, misalnya kalangan konselor ag-
ama, motivator, sampai orang-orang yang seke-
dar enak diajak curhat dan banyak orang mencar-
inya untuk berkonsultasi.”
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KONSELOR

Dasar dari konseling adalah kemampuan men-
dengarkan, memberi ruang yang nyaman bagi 
mereka yang ingin konseling, lalu membimbing 
mereka menemukan masalahnya sendiri. Kon-
selor, tak boleh mengambil-alih tanggung jawab 
klien dalam memecahkan masalahnya. Nah, se-
lanjutnya, teknik yang dipakai sebagai penun-
jang bisa bermacam, entah hipnoterapi, CBT, Tarot atau 
apa saja. Namun, prinsip pentingnya adalah menguasai 
dasar dari teknik yang digunakan. Banyak orang mengua-
sai tekniknya, tapi tidak menguasai dasar dari teknik yang 
digunakan. Akibatnya, justru terjadi kekacauan.

Kembali ke persoalan tantangan. Dengan dua prinsip 
tadi, menguasai dasar dari konseling dan menguasai 
dasar dari teknik yang digunakan untuk konseling, seo-
rang tarot reader selain menjadi lebih mudah memasu-
ki dunia konseling ketimbang lulusan psikologi, mereka 
juga berpeluang melakukan konseling lebih baik. Selain 
itu, mereka diuntungkan oleh psikologis masyarakat. Jika 
seorang datang ke psikolog, ada beban mereka dianggap 
tidak waras, bermasalah, dan sejenisnya. Sebaliknya, jika 
datang ke tarot reader, mereka cuma dianggap meramal 
atau having fun. Padahal, mereka umumnya tidak mera-
mal atau having fun, melainkan curhat masalahnya. 

Banyak kalangan psikologi, yang mulai menyadari mas-

alah ini. Itu setidaknya dari pengamatan saya mengajar 
di workshop-workshop tarot dan orang-orang psikologi 
yang memasuki dunia konseling melalui jalur tarot. Mere-
ka mulai menambahkan tarot sebagai salah satu ‘senjata’ 
dalam melakukan konseling. Bahkan tak jarang, orang-
orang psikologi ini justru tampil dengan predikat sebagai 
tarot reader, meski sebenarnya dalam prosesnya mereka 
menggunakan pendekatan psikologi ketika menghadapi 
klien. Sebagai suatu teknik pendukung konseling, tarot 
memiliki keunggulan tidak memberi beban psikologis bagi 
klien yang datang ke tarot reader.

Orang-orang psikologi yang memelajari tarot, mere-
ka mengubah tantangan menjadi peluang, atau bahkan 
kekuatan mereka. Mengapa? Karena orang psikologi 
memeroleh tambahan teknik dan teori psikologi melalui 
pendidikan formal. Di situ sebagai tarot reader berlatar 
psikologi mampu memanfaatkan sebagai keunggulan di-
rinya. 

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

“Dengan dua prinsip tadi, menguasai dasar 
dari konseling dan menguasai dasar dari 
teknik yang digunakan untuk konseling, seo-
rang tarot reader selain menjadi lebih mudah 
memasuki dunia konseling ketimbang lulusan 
psikologi, mereka juga berpeluang melaku-
kan konseling lebih baik.”
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Inner Beauty
oleh Risa Amalia

Bagi sebagian besar orang, penampilan bukanlah yang 
utama. Namun tak dapat dipungkiri bahwa penampi-
lan fisik seseorang selalu menjadi yang pertama dinilai 
oleh orang lain. Siapa sih yang tidak suka melihat orang 
yang berpenampilan bersih dan menarik, apalagi wangi? 
Penampilan yang eye catching juga akan dengan cepat 
menarik perhatian orang. Weits, tunggu dulu, menarik 
perhatian dalam konteks positif atau negatif, nih? 

Sebagai seorang konsultan kecantikan, profesi saya meng-
haruskan saya bertemu dengan  banyak orang setiap 
harinya. Tentunya orang-orang yang ingin cantik, atau 
menjaga kecantikannya bagi yang sudah cantik. Biasanya 
saya hanya fokus pada keluhan dan masalah klien, kemu-
dian berpikir mencari solusinya melalui perawatan yang 
tersedia di klinik kami. 

Ketika diminta untuk menulis artikel ini, saya berpikir 
kembali, bagaimana mencari kaitan antara inner beauty 
dan outer beauty, sementara pekerjaan saya lebih banyak 
berhubungan dengan outer beauty?

Akhirnya saya mulai memberi perhatian lebih pada setiap 
klien yang datang. Lebih dalam arti mengamati perilaku 
mereka. Ternyata setiap manusia itu unik. Dua orang yang 
cantik secara fisik, mengapa yang satu lebih menarik? 
Mengapa saya merasa nyaman bicara dengannya? Atau 
orang yang sebenarnya wajahnya biasa saja, tidak terma-
suk kriteria ganteng dan cantik secara universal, bisa terli-
hat begitu menyenangkan? Sebaliknya saat seorang klien 
yang luar biasa rupawan memasuki klinik, yah memang 
memberi kesan menyenangkan saat pertama kali, namun 

lama kelamaan bikin ilfil karena perilakunya yang kurang 
baik.

Ada pula klien yang dandan dengan penampilan ala 
Syahrini, berbedak dengan foundation tebal, aksesoris 
bling-bling yang terlihat sangat berat untuk penampilan-
nya.  

Memang sih si ibu jadi sukses berpenampilan seperti artis 
ibukota, tapi kesan yang didapatkan adalah rasa tidak nya-
man pada diri sendiri, terlebih setelah si ibu curhat men-
genai  hal yang meresahkannya, dimana ia tidak berani 
keluar tanpa rias wajah. 

Atau ada juga klien yang rasa percaya dirinya juga sese-
derhana penampilannya. Jadi ya penampilannya biasa 
saja, kalau diajak bicara juga jawabannya so-so, ditanya 
harapan untuk hasil yang diinginkan setelah perawatan 
juga so-so, terserah dokter aja.... walah... buat diri sendiri 
kok ngtidak tau apa yang dimau...

Saya pun menyadari, bahwa mereka yang mempunyai 
aura menyenangkan tidak lain adalah mereka yang se-
lalu tersenyum, ramah, rendah hati (bukan rendah diri), 
serta memperlakukan orang lain dengan kesadaran un-
tuk menghargai. Padahal kalau diamati, si A bukanlah 
termasuk kriteria cantik fisik yang bermata lebar, berhi-
dung mancung, dan sebagainya. Tapi semua orang yang 
melihatnya akan mengamini bahwa si A itu cantik, bahkan 
sangaaaat cantik. Loh, kok bisa?
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Memang si A tidak memenuhi syarat-syarat fisik bagaima-
na seseorang bisa disebut rupawan. Namun si A menghar-
gai dirinya sebagaimana dia juga menghargai orang lain. 
Meskipun berpenampilan minimalis dan tidak norak, si A 
tetap menjaga kebersihan dan merawat tubuhnya dengan 
baik. Si A juga mengerti bagaimana bersikap dan memper-
lakukan orang lain. Hal seperti inilah yang memancarkan 
ketulusan, yang diterjemahkan oleh orang yang melihat-
nya sebagai suatu perilaku yang indah, yang selanjutnya 
membuat setiap orang berkata “cantik” setiap bertemu 
dengan si A.

Rupanya inilah yang disebut inner beauty, saudara-sauda-
ra....

Inner beauty bukanlah kecantikan badaniah, tapi mer-
upakan kecantikan yang terpancar dari pribadi seseorang. 
Yah, teori ini semua orang sudah tau. Yang perlu diperha-
tikan, inner beauty memancar keluar dengan sendirinya, 
tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa pura-pura tersenyum 
kalau hati kita sedang jengkel. Kita tidak bisa pura-pura 
tulus kalau memang tidak tulus. Inner beauty tidak bisa 
dipaksakan keluar, namun dapat dibentuk melalui peru-
bahan pola pikir yang mendorong ketulusan kita terhadap 
segala sesuatu.

Jadi kesimpulan saya, inner beauty berakar dari cinta 
kasih. Dengan mencintai dan menerima diri sendiri, baru-
lah kita dapat mencintai lingkungan sekitar kita. 

Kedua yang tak kalah penting adalah milikilah tujuan 
hidup. Ketahuilah apa yang anda mau. Dengan memiliki 
keinginan, anda memancarkan “daya hidup”, yang diter-
jemahkan sebagai rasa percaya diri. Percaya diri juga 
menambah keindahan dari penampilan “tak kasat mata” 
seseorang.

Lalu bagaimana caranya menciptakan inner beauty? Anda 
tidak akan mungkin memejamkan mata dan berkata: Saya 
akan berbuat baik hari ini supaya inner beauty terpancar 
dari saya! Yah, afirmasi positif boleh-boleh saja, namun 
untuk mencapai hasil tentu tidak semudah itu. Afirmasi 
positif harus diucapkan berulang, dan suasana hati harus 
dipelihara tetap baik secara konstan.  Salah satu cara men-
jaga mood tetap positif adalah dengan meditasi kartu. La-
tihan ini dapat dilakukan setiap hari setelah bangun tidur, 
untuk menyiapkan mood kita menghadapi dunia hari ini. 
Bentuk tebaran yang bisa dipakai adalah berikut ini:

Tebaran ini saya beri nama Jewel of The Heart 
Spread. Dengan fokus pada kartu nomor 1, arti dari 
bacaan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada diri yang kita inginkan 
(what you want to be).

2. Potensi diri 
(kecerdasan, percaya diri, sifat ramah, dll).

3. Dukungan dari sekitar 
(lingkungan kerja, keluarga, teman-teman, dll).

4. Hambatan, disadari maupun tidak disadari.

5. Hal-hal yang harus disyukuri.
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Cara membaca tebaran ini adalah sebagai berikut. Tetap-
kan kartu nomor 1 sebagai kartu diri, kartu yang kita ing-
inkan. Ini bisa merupakan kartu favorit, kartu keberuntun-
gan, atau kartu yang mereprentasi diri yang kita inginkan 
untuk diwujudkan.

Kartu nomor 2, 3, 4, dan 5 dipilih secara acak dari tumpu-
kan kartu, seperti saat membuka tebaran pada umumnya. 
Jangan lupa fokus juga pada tujuan mengambil kartu.

Fokus terlebih dahulu pada kartu nomor 1. Bila belum ter-
biasa untuk bermeditasi dengan kartu, anda harus mem-
biasakan dulu berlatih dengan 1 kartu setiap hari. 

Untuk referensi cara berlatih, silahkan membaca buku 
pertama Tarot: Next Lesson yang ditulis oleh Rendy Fudoh 
pada topik Memprogram Bawah Sadar Untuk Tujuan Ter-
tentu.

Nah, setelah anda bisa merasakan bagaimana jadinya 
anda dengan kartu nomor 1, mulailah melihat kartu-kar-
tu yang mengelilinginya. Mereka adalah elemen-elemen 
yang bisa mengangkat atau menjatuhkan anda. Pada 
dasarnya, merekalah yang membentuk anda. Mulai dari 
kartu nomor 2 yang menunjukkan potensi-potensi anda. 
Sebagian besar mungkin sudah anda sadari, namun ban-
yak hal akan terungkap setelah membuka suatu kartu. Se-
cara sejajar buka juga kartu nomor 3, ini adalah hal-hal 
di luar kontrol anda namun tanpa anda sadari turut men-
dukung potensi anda.  

Bila anda sudah terbiasa dengan kartu nomor 2 dan 3, lirik 
sebentar ke kartu no.4. Sadari kelemahan dan hambatan 
anda. Saya tidak berlama-lama dengan kartu nomor 4. 
Kartu no.4 adalah kartu kelemahan. Saya tidak ingin fokus 
pada kelemahan. 

Sebaliknya, saya akan meluangkan waktu lebih banyak 
dengan kartu nomor 5, hal-hal yang membuat kita ber-

syukur. Karena rasa syukur akan membuat kita merasa 
beruntung, bahagia, dan siap membantu orang lain. Rasa 
syukur menciptakan ketulusan. Selanjutnya, fokus kemba-
li pada kartu nomor 1. Kembali lagi pada kartu nomor 5. 

Luangkan waktu untuk bermeditasi dengan kedua kartu 
ini. Sadari hal-hal yang anda inginkan dan hal-hal yang tel-
ah anda terima. Bila anda telah merasa lebih baik, akhiri 
meditasi dengan afirmasi positif dan penuh rasa syukur. 
Hari ini akan tersenyum pada anda. 

Untuk memudahkan mempelajari tebaran ini, saya akan 
berikan ilustrasi. Bila kartu yang terpilih adalah sebagai 
berikut:

1. The World 
(kartu ini dipilih dengan sengaja)
2. The Magician
3. The Hierophant
4. Four of Swords
5. Nine of Pentacles

Maka yang diinginkan oleh penebar kartu adalah keutu-
han diri. The World adalah kartu sempurna yang mentida-
khiri perjalanan arcana mayor. The World menggambar-
kan keseimbangan antara alam sadar dan tidak sadar, juga 
menggambarkan selesainya suatu tujuan. Pada tingkat ini 
pembaca kartu akan merasa nyaman dengan diri sendiri 
dan lingkungannya.

Kartu The Magician menggambarkan skill atau keahlian, 
disertai disiplin dan tanggung jawab akan apa yang diker-
jakan. Hal-hal ini mungkin telah dimiliki oleh si pembaca, 
yang disadari maupun tidak olehnya. Hal ini tentu saja 
membentuk pribadinya saat ini.
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Saat membuka kartu nomor 3, The Hierophant, pembaca 
diingatkan kembali pada lingkungan luar yang memben-
tuknya. Kebiasaan dalam keluarga, adat istiadat yang dia-
jarkan sejak kanak-kanak, pendidikan formal yang telah 
dilalui, serta aturan-aturan agama yang dianut. Semuanya 
itu turut membentuk cara pandangnya terhadap sesuatu.

Dengan ketiga kartu tersebut, pembaca mulai mengerti 
potensi-potensi yang mendorong dirinya, namun menga-
pa ia belum merasa nyaman? Saat melihat sekilas pada 
kartu nomor 4, ia menyadari stagnasi yang digambarkan 
oleh Four of Swords. Ia berada pada lingkungan yang sta-
bil dan nyaman. 

Yang membuatnya malas keluar dari zona amannya untuk 
mencari pengetahuan atau pengalaman di luar hidupnya 
saat ini. Ia tidak berlama-lama berada di zona amannya 
lagi. Ia melihat pada kartu teratas, dan menyadari bahwa 
ia telah dikaruniai kelimpahan selama ini. Nine of Penta-
cles menggambarkan kesuksesan secara materi, namun 
selama ini kesuksesan itu dinikmati sendiri. 
Ia segera fokus kembali pada kartu nomor 
1, apa yang ia cari dalam hidup ini. 

Perasaan utuh. Perasaan nyaman. Keseim-

bangan. Dan ia kembali bersyukur ia telah memiliki seba-
gian dari apa yang harus ia kejar dalam hidup. Ia mulai 
berpikir untuk membantu sekitarnya, mungkin dengan 
berbagi ia bisa merasa lebih baik. Ia mulai berencana un-
tuk menyumbang panti asuhan, mengikuti kegiatan sosial, 
meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak tidak 
mampu, atau mungkin sekali-sekali ia akan jalan-jalan ke 
luar negeri untuk refrehing. Dan meskipun itu baru di an-
gan-angan, ia merasa lebih baik. Pembaca mentidakhiri 
latihan hari itu dengan perasaan penuh. Ia siap berbagi 
dengan sekitarnya. 

Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Anda bisa berlatih 
setiap hari menggunakan tebaran ini, atau tebaran lain 
yang lebih nyaman menurut anda. Intinya adalah mencip-
takan perasaan bahagia dan percaya diri. Dengan begitu 
inner beauty akan secara otomatis terpancar dari raut wa-
jah bahagia anda. Demikian sharing saya dengan teman-
teman sekalian, hope all the good things happened to 
your day...

 Rissa Amalia adalah seorang Dokter Kecantikan yang saat artikel ini 
ditulis, dia membuka praktek di klinik Miracle di Malang. Banyak klien - kli-
ennya yang semula sebatas hubungan professional, kini menjadi sahabat 
- sahabatnya yang pada akhirnya berbuah manis dalam saling mendukung 
meningkatkan karir setiap individu yang pernah bertemu dengan dirinya.
 Rissa juga membuka konsultasi tarot privat setelah jam praktek dok-
ternya. Untuk konsultasi, bisa menghubungi dirinya via email di 
clarissa_jillian@yahoo.com

Tentang Rissa Amalia

“Intinya adalah menciptakan perasaan ba-
hagia dan percaya diri. Dengan begitu inner 
beauty akan secara otomatis terpancar dari 
raut wajah bahagia anda.”
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oleh Vito Adi Sapada

Banyak sebutan nama untuk Runes,Runic.Suku 
Goths menyebutnya ‘Runa’artinya bisikan.Hungari-
ans menyebutnya ‘Rovas’artinya ukiran. Suku Serbs 
menyebutnya ‘Rabus’.Inggris kuno menyebutnya ‘Roun’ 
dan ‘Rowan’ atau simbol. Runes suku Jermanik (Jerman) 
kuno banyak di gunakan di dunia bahkan di Eropa Utara 
seperti Inggris,Islandia dan Skandavia pada sekitar100 SM 
sampai sekitar 1600 CE. Di America runes di temukan juga 
,konon di bawa oleh suku Viking ke daratan America Utara 
.Sebagian pakar runes mengatakan asal rune dari Atlantis.

Dahulu runes digunakan untuk menulis ,meramal atau di-
gunakan untuk sihir ( Magick ).Wujud atau bentuk runes 
berasal dari batang-batang pohon buah apple atau ban-
tang pohon mapel yang banyak di temukan dan sering di 
gunakan ,karena pohon bagi mereka sumber energi spir-
itual dari bumi.Tidak jarang runes terbuat menggunakan 
tulang belulang atau pun batu yang bentuknya unik atau 
aneh karena bisa mengantarkan mereka ke tingkat tinggi 
menuju ke dewa Nores.

Cara mereka membuat Runes dengan memotoang batang 
pohon hingga menjadi beberapa bagian kecil,lalu me-
minta dewa Noras untuk memberi kan suatu petanda 
atau energi buat runes yang sedang di buat.

Runes sebenarnya identik dengan warna merah ini di 
karenakan runes yang di buat ,ukir menggunakan darah 
si pembuat runes tersebut ,darah atau warna merah bagi 
ukiran runes adalah energi kehiduapan,sekarang pun ma-
sih menggunakan warna merah ,merah di sini tidak lagi 
berasal dari darah tapi menggunakan pewarna merah,hal 
ini agar menghormati budaya runes mereka.

Konon kata runes itu sendiri berarti rahasia atau bisikan 
mengwakili kekuatan alam dan pikiran .Berhubungan 

dengan dewa,tuhan mereka yaitu Nores.Setiap runes 
memiliki arti di setiap simbolny,24 simbol dari Runes be-
rasal dari berbagi banyak  campuran atau petukaran dari 
beberapa huruf  Yunani,Etruscan dan Roman.6 dari beber-
apa huruf runes bila di uraikan akan bertuliskan “ F U T A 
R K  “ ,Futark penatua para ahli bahasa menyebutnya Pro-
to Jermanik,yang berasal dari “Proto Indo Eropa”.Runes 
banyak menyebar di Utara Skandinavia ,beberapa runes 
hilang dan tersisa hanya 16 runes .600 Masehi beberapa 
runes ditambah di 9 alpabets runes.runes juga di gunakan 
dalam banyak bahasa Gothic,Jerman,Frisian,Inggris,Ru-
sia,Semit .

Metode runes paling umum untuk pembacan disebut “ 
berputar “ , di mana semua runes menghadap ke bawah 
pada kain . Ajukan pertanyaan yang spesifik dan sambil 
berkonsentrasi di atasnya selama beberapa menit ,tangan 
kita 3-4 inci di atas runes . Kemudian aduk runes searah 
jarum jam di aduk secara acak dengan tangan ,atau ambil 
beberapa Runes ,tangan di angkat ke atas bersama runes 
yg sudah di pilih secara acak dan runes tersebut di lempar 
kan ke atas kain atau meja,dan pembacaan runes pun bisa 
di mulai,cara baca runes bisa dari kiri ke kanan atau se-
baliknya dari kanan ke kiri,runes juga terdapat pembacan 
terbalik atau reversed . 
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Jika tulisan runes mengarah ke atas atau ke kiri berarti teti-
dak, dan runes yang menunjuk ke bawah atau ke kanan 
berarti reversed.Ada pula menggunakan tebaran sama 
dengan kartu tarot seperti past-present-future,atau,yes 
or/no ,beberapa pembaca runes menggunakana cara den-
gan melihat jarak tiap-tiap runes ketika di tebar,berapa 
derajat pemisahan tiap runes atau berapa banyak sudut 
tumpul beradu tiap runesnya tersebut .Karena pembacan 
ini lah runes di sebut simbol-simbol rahasia.

Sama hal nya dengan kartu Tarot yang terbagi menjadi 2 
bagian yaitu Mayor dan Minor,Runes juga terbagi akan 
tetapi menjadi 3 bagian.

Bagian Pertama – Bumi/ Ibu Alam

• Fehu – Feoh – F – Cattle (Ternak) berhubungan 
dengan kesehatan,kekuatan,kekecewaan,kehilangan. 
• Uruz -  Ur – U – Ox (Kerbau) berhubungan dengan 
kekuatan,kesehatan,energi yang lemah,sakit.
• Thurisaz – Thorn – Th – Giant (Raksasa)  Ber-
hubungan dengan Pelindungan,keberuntungan, kekuatan 

reaktif , kekuatan diarahkan kehancuran dan pertahanan.
• Ansuz – As – A – God (Tuhan) Berhubungan den-
gan Sebuah pesan atau mengungkapkan wawasan , ko-
munikasi . Sinyal , inspirasi , semangat , pidato , visi yang 
benar. Blessings , pengambilan nasihat . Kesehatan yang 
baik , harmoni , kebenaran , kebijaksanaan.
• Raidho – Rad – R – Wheel (Roda) Berhubungan 
dengan Sebuah perjalanan , liburan, relokasi , evolusi ,. 
Ritme pribadi , ritme dunia , tari hidup .
• Kenaz – Ken – K – Wood (Kayu) Berhubungan den-
gan Vision , wahyu , pengetahuan , kreativitas , inspirasi , 
kemampuan teknis . Api penting dari kehidupan , kekua-
saan dimanfaatkan , kebakaran.
• Gebo – Gifu – G – Gift ( Karunia) Berhubungan 
dengan baik dalam arti pengorbanan dan kedermawanan 
, menunjukkan keseimbangan . Segala hal yang berkaitan 
dengan pertukaran , termasuk kontrak , hubungan pribadi 
dan kemitraan . tidak bisa digunakan reversed
• Wunjo – Wynn – w – Wind (Angin) Berhubungan 
dengan kenyamanan, dan kesenangan . Fellowship , har-
moni , kemakmuran . Ecstasy , kemuliaan, pahala spiritua.

Daftar Rune
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Bagian Kedua - Warrior

• Hagalaz – Hargal – H – Hail .Berhubungan dengan 
Wrath alam , merusak , kekuatan yang tidak terkendali 
, terutama cuaca , atau dalam alam bawah sadar .Tem-
pering , pengujian , percobaan . Krisis Terkendali , yang 
mengarah ke penyelesaian , harmoni batin. tidak bisa di-
gunakan reversed.
• Nauthiz – Nyd – N -  Need (Kebutuhan) pem-
batasan . Perlawanan yang mengarah ke kekuatan, inovasi 
, kebutuhan - api ( kemandirian ) . Distress , kebingungan 
,konflik , dan kekuatan kehendak untuk mengatasinya . 
Daya tahan , kelangsungan hidup , penentuan . Sebuah 
waktu untuk berolahraga,kesabaran . Pentidakuan nasib 
seseorang . tidak bisa digunakan reversed.
• Isa – Is – I – Ice (Dingin) Berhubungan dengan Tan-
tangan atau frustrasi . Blok psikologis untuk pikiran atau 
kegiatan , termasuk keluhan . Macet , atau waktu untuk 
berbalik ke dalam dan menunggu apa yang akan datang 
, atau untuk mencari kejelasan. tidak bisa digunakan re-
versed
• Jera – Jera – J – Year (Tahun) Berhubungan den-
gan Hasil dari usaha sebelumnya direalisasikan . Sebuah 
masa damai dan kebahagiaan , musim berbuah . Hal ini 
dapat mematahkan melalui stagnasi . Harapan dan hara-
pan perdamaian dan kemakmuran . Janji keberhasilan 
yang diperoleh . tidak bisa digunakan reversed
• Eihwaz – Eoh – Eo – Yew Berhubungan dengan 
Kekuatan , kecepatan, ketergantungan , kepercayaan . 
Pencerahan , daya tahan . Pertahanan , perlindungan . 
itu pendorong untuk memperoleh, memberikan motivasi 
dan rasa tujuan . dapat mencapai tujuan. Orang jujur yang 
bisa diandalkan .tidak bisa digunakan reversed
• Perthro – Peorth – P – Dice (Dadu) Berhubungan 
dengan masalah rahasia , misteri , hal-hal yang tersem-
bunyi dan kemampuan gaib . Inisiasi , pengetahuan seseo-
rang takdir , pengetahuan tentang hal-hal di masa depan , 
menentukan masa depan. Berkaitan dengan hal-hal femi-
nin ,misteri feminin termasuk kesuburan wanita .
• Algiz – Elhaz – Z – Elk (Rusa Besar) Berhubungan 
dengan perisai . Dorongan pelindung untuk melindungi 
diri sendiri atau orang lain . Pertahanan , menangkal keja-
hatan , perisai. Koneksi dengan para dewa , kebangkitan , 
kehidupan yang lebih tinggi . Hal ini dapat digunakan un-
tuk menyalurkan energi.
• Sowillo – Sigel – S – Sun (Matahari) Berhubungan 
dengan Sukses , tujuan tercapai, kehormatan . Daya hidup 

, kemenangan , kesehatan , dan kesuksesan . Keutuhan , 
kekuasaan , kekuatan unsur, pedang api , api pembersihan 
. tidak bisa digunakan reversed

Bagian Tiga – Keluarga/ Duniawi
   
• Tiwaz – Tyr – T – sky ( Awan ) Berhubungan den-
gan Kehormatan, keadilan, kepemimpinan dan otoritas. 
Analisis, rasionalitas. Mengetahui di mana kekuatan sejati 
seseorang berbohong.
• Berkano – Berchta – B – The birch-goddess.(Dewa 
Birch) Berhubungan dengan Kelahiran, kesuburan umum, 
pembaharuan, janji awal yang baru, pertumbuhan baru. 
Gairah keinginan.
• Ehwaz – Horse – E – Two horse ( Dua kuda) Ber-
hubungan dengan Transportasi. Mungkin merupakan 
kuda, mobil, pesawat, kapal atau kendaraan lain. Gerakan 
dan perubahan untuk lebih baik.
• Mannaz – Man – M – Mankind (Umat manusia) 
Berhubungan dengan Diri, individu atau umat manusia. 
Sikap Anda terhadap orang lain dan sikap mereka terha-
dap Anda,Teman-teman dan musuh, tatanan sosial.
• Laguz - Water – L – Leek (-) Berhubungan dengan 
Flow, air, laut, sumber kesuburan, kekuatan penyembu-
han dari pembaharuan. Energi kehidupan dan pertumbu-
han organik. tidak bisa digunakan reversed
• Ingwaz – Ing – NG/N – The Earth God (Dewa 
bumi) Berhubungan dengan Kesuburan pria, kehami-
lan, pertumbuhan internal. Kebajikan umum, akal sehat, 
kekuatan sederhana, cinta keluarga, peduli, kehangatan 
manusia, rumah.
• Dagaz – Day – D (Hari) Berhubungan dengan 
Tanah kelahiran, warisan spiritual, pengalaman dan nilai-
nilai fundamental. Bantuan dalam spiritual dan fisik per-
jalanan. Sumber keamanan, peningkatan dan kelimpahan. 
tidak bisa digunakan reversed
• Othala – 0 – Berhubungan dengan Terobosan, ke-
bangkitan, kesadaran. Kejelasan Daylight sebagai lawan 
ketidakpastian waktu malam. Sebuah waktu untuk mer-
encanakan atau memulai pada suatu perusahaan. Kekua-
tan perubahan diarahkan oleh kehendak sendiri, transfor-
masi.
• Blank Runes – masih dalam perdebatan sampai 
saat ini ,apakah runes kosong ini masuk dalam ramalan 
atau tidak.



18

Runes

Runes yang berhubungan dengan kartu tarot tidak lebih 
dari nilai tambah untuk membaca dengan tarot ,sebagian 
berangapan bawa runes bisa menjadi jawaban kedua un-
tuk membaca dengan kartu tarot. Kartu tarot dan rune 
keduanya digunakan untuk ramalan , tetapi mereka adalah 
dua hal yang sama sekali berbeda . Kartu Tarot didasarkan 
pada citra , dan terutama digunakan untuk ramalan saja. 
Kebanyakan deck tarot memiliki 78 kartu , termasuk 22 
kartu Major Arcana ( termasuk Fool ) , dan empat  Arcana 
minor dengan empat belas kartu masing-masing . Sistem 
gambar yang kompleks dan sangat simbolis .

Runes adalah bagian dari alam semesta . Runes dapat di-
gunakan dalam ramalan , tetapi bisa berfungsi sama bai-

knya sebagai alat sihir , atau galdr . Untuk menguasai rune 
adalah untuk menguasai sepotong realitas , dan mendapa-
tkan kontrol atas aspek kehidupan . Misalnya Rune Fehu , 
adalah kekayaan , sehingga semakin Anda selaras dengan 
rune itu, pengaruh yang lebih ajaib dapat dirasakan. Se-
mentara kartu Tarot adalah murni visual, rune berfungsi 
pada kedua tingkat visual dan aura atau energi yang ber-
asal dari runes . Setiap Rune dapat diaktifkan dengan han-
ya menulis kan hurufnya , atau dengan melantunkan salah 
satu namanya . Dengan menyanyikan nama Rune , sudah 
bisa merasakan energi dari  runes.

 Vito Adi Sapada atau lebih dikenal sebagai Karahiyang adalah pendi-
ri komunitas Saung Datu. Dimana kounitas ini bertujuan untuk memperke-
nalkan sarana ramal yang digabungkan dengan unsur hiburan. Sarana ra-
mal yang digunakan pun sangat beragam seperti kartu tarot, rajah tangan, 
numerologi, pendulum, rune, baca teh/ kopi, bahkan bisa menggunakan 
metode ramal tradisional Bugis: kacang ijo.
 Untuk informasi lebih lanjut, anda bisa menghubungi vito melalui 
email karahiyang@gmail.com atau telp ke 08831900074/ 089611953095

Vito Adi Sapada

Illustrasi Rune dari http://
www.livinglifefully.net/ser-
vices/rune-readings/
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Catatan Harian Joko TingTong

Perjalanan Elemen Air

oleh Leonard Rimba

Elemen Air di dalam kartu tarot adalah aspek hubungan 
antar manusia atau perasaan. Ada 10 kartu tindakan di 
dalam elemen air, namanya kartu Cups, dari Ace of Cups 
s/d Ten of Cups. Ditambah dengan empat kartu orang: 
Page of Cups, Knight of Cups, Queen of Cups, dan King of 
Cups.
 
Ada nilainya, tertulis di kartunya masing-masing, yaitu 
nilai 1 s/d 10. Ace of Cups nilainya 1, Two of Cups nilain-
ya 2, Three of Cups nilainya 3, dst... s/d Ten of Cups yg 
nilainya 10. Nilai dari kartu orang tidak tertulis di kartunya 
sendiri, sehingga kita harus mengingatnya, yg juga tidak 
sukar karena berurutan dari nilai 11 s/d 14. Dari yg termu-
da, yaitu Page of Cups dengan nilai 11, dilanjutkan dengan 
Knight of Cups dengan nilai 12, Queen of Cups dengan 
nilai 13, dan King of Cups dengan nilai 14. 
 
Nilai dari kartu-kartu tarot berguna ketika kita menggu-
nakan teknik Pertanyaan Ya-Tidak (Yes-No Question). 
Umumnya lebih dari separuh pertanyaan yg diajukan ber-
bentuk Pertanyaan Ya-Tidak. Misalnya, pertanyaan apa-
kah saya diterima menjadi PNS tahun ini. Penanya akan 
menatap anda dan berucap, dalam bahasa Indonesia se-
hari-hari, yg biasanya berbunyi: “Saya diterima jadi PNS 
atau tidak?” Itu bahasa Indonesia sehari-hari, dan sebagai 
seorang pembaca tarot yg cerdas, kita tahu pertanyaan 
itu seharusnya berbunyi “Apakah saya diterima menjadi 
PNS?” Kita bisa meluruskan sendiri pertanyaan pembaca 
sebelum mempersilahkannya untuk mencabut satu kartu. 
Satu kartu saja untuk setiap pertanyaan karena saya selalu 
menggunakan Tebaran Tiga Kartu. 

Tebaran Tiga Kartu artinya tebaran kartu tarot yg menggu-
nakan tiga kartu saja. Tiga kartu untuk setiap pertanyaan, 
kalau pertanyaannya umum, jawabannya umum, kalau 
pertanyaannya khusus, jawabannya bisa khusus pula. Teb-
aran Tiga Kartu saya uraikan dengan terperinci di bagiann-
ya, dan kita disini akan membicarakan perjalanan elemen 

air saja, yaitu kartu tarot serial Cups, dari Ace of Cups s/d 
Ten of Cups. Perjalanan tiap elemen cuma berjumlah 10 
tahap, dan ada tambahan 4 kartu orang yg bisa berarti be-
nar-benar seorang manusia, atau suatu keadaan. Berikut 
perinciannya.
 
Ace of Cups artinya kepenuhan emosi. Mengapa penuh? 
Karena ini adalah hati manusia. Cakra jantung. Tempat 
merasakan segala sesuatu yg umumnya adalah hubungan 
antar manusia. Rasa yg muncul di dada tidak akan ada 
kalau tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Kita 
manusia, dan kita merasa. Apa yg kita rasakan selalu ada 
hubungannya dengan manusia lain, baik dengan kita yg 
berhadapan dengan diri kita sendiri, maupun antara kita 
yg berhadapan dengan manusia lain. 

Di dalam diri kita sendiri pun, kita masih bisa merasakan 
ada yg bergerak. Bergerak ketika kita merasa berinterak-
si dengan diri kita. Seolah kita ada dua, walaupun secara 
fisik kita tetap saja satu manusia. Satu manusia yg bergaul 
setiap saat dengan dirinya sendiri dan bisa merasakan ada 
apa di dirinya. Emosi atau perasaan. Itu yg ada di dalam 
hatinya. Selalu penuh, walaupun jenis penuhnya tergan-
tung situasi. Bisa penuh emosi marah, bisa emosi bahagia, 
bisa sedih, bisa kecewa. Dan selalu penuh. Kepenuhan 
emosi, itulah kata kunci yg akan kita pakai untuk Ace of 
Cups.
 
Two of Cups berarti kemelekatan. Mengapa lekat? Kare-
na ini soal perasaan. Rasa saja, bukan berarti lekat secara 
fisik atau mental. Lekat berarti dekat sekali, tak terpisah-
kan. Dan itulah tahap kedua dalam perjalanan elemen air 
atau perasaan manusia. Kalau tidak ada campur tangan 
elemen lainnya, maka perasaan yg penuh akan bergeser 
kepada kemelekatan. Tidak mau berpisah. Maunya nem-
pel saja. Merasa dekat, suka sekali, kepenuhan yg diar-
ahkan kepada obyek tertentu. Obyeknya siapa tentu saja 
akan bergantung konteksnya. 
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Apa yg ditanyakan? Kalau sesuatu ditanyakan, dan mun-
cul two of cups, maka jawabannya adalah kemelekatan 
atau kata tertentu yg muncul begitu saja di dalam pikiran 
anda. Ada puluhan arti dari Two of Cups, tapi anda cukup 
mengingat satu arti spesifik saja ketika mempelajari Tarot 
Spiritual Indonesia ini. Kita akan pakai kata kemelekatan 
sebagai kata kunci untuk Two of Cups ini.

Three of Cups berarti teman dekat. Tiga orang terdekat 
dengan anda bisa dibilang sebagai teman dekat. Mungkin 
benar-benar teman, mungkin juga anggota keluarga anda. 
Secara emosional, anda menganggap mereka dekat. Bisa 
benar-benar berjumlah tiga orang. Teman dekat selalu 
melibatkan perasaan ketika mereka berinteraksi dengan 
anda. Anda punya perasaan terhadap mereka, dan mereka 
juga punya perasaan terhadap anda. Secara fisik bisa saja 
mereka tinggal jauh, tetapi secara emosional anda merasa 
dekat. Dekat secara perasaaan. Kita akan pakai pengertian 
teman dekat sebagai kunci untuk Three of Cups.
 
Four of Cups berarti tidak puas. Anda sudah pernah mera-
sakan kepenuhan energi perasaan, yaitu di tahap pertama 
perjalanan Ego di elemen air ini. Lalu anda bergeser ke-
pada kemelekatan di tahap ke dua. Hubungan berlanjut 
sehingga mencakup beberapa teman dekat di tahap ke 
tiga. Tetapi Ego, yg bisa berarti anda sendiri, atau orang 
yg bertanya kepada anda sebagai pembaca tarot, akhirnya 
bergeser lagi. Pergeseran ke tahap berikutnya yg memili-
ki arti tidak puas. Tidak puas karena sebelumnya sudah 
pernah merasakan kepuasan. Tidak puas artinya perasaan 
ternyata tidak bisa bertahan. Ada, tetapi selalu bergeser. 
Dan pergeseran ke empat bermakna tidak puas, yg kita 
akan pakai sebagai kunci bagi Four of Cups ini.
 
Five of Cups berarti kekecewaan. Ego yg berjalan sampai 
setengahnya di elemen air ternyata menemukan dirinya 
kecewa. Ada 10 tahap dalam satu kali perjalanan di ele-
men air atau hubungan antar manusia. Bisa juga berarti 
perasaan atau emosi. Bergeser dengan sendirinya karena 
tidak bercampur dengan elemen lain. Ternyata, perasaan 
atau hubungan manusia yg berjalan dengan sendirinya, 
otomatis akan jatuh dalam kekecewaan. Setelah separuh 
perjalanan, kekecewaan akan muncul. Ego kecewa. 
Perasaan demi perasaan bisa merasa penuh, dekat, tidak 
puas, dan akhirnya kecewa. Kecewa akan kita pakai se-
bagai kata kunci bagi Five of Cups.

Six of Cups berarti kenangan. Kenangan disini berarti 
perasaan yg sendu, senang, atau bahkan syahdu. Bisa ma-
cam-macam, tetapi pemicunya adalah kenangan. Dengan 
kata lain, perasaan masa lalu. Perasaan masa lalu yg mun-
cul kembali di masa kini. Ego mengenang dirinya di masa 
lalu. Hubungannya dengan seseorang di masa lalu, atau 
suatu topik tertentu di masa lalu. Kartu ini muncul, berarti 

Ego mengalami kenangan itu. Mengalami dalam konteks 
yg ditanyakan. Bisa Ego yg mengalami, bisa pula Ego lainn-
ya yg sedang ditanyakan. Dan anda sebagai seorang pem-
baca tarot tinggal mengucapkan apa yg muncul di kepala 
anda ketika kartu ini muncul. Kita pakai kenangan sebagai 
kata kunci untuk Six of Cups.
 
Seven of Cups adalah mengkhayal. Mengkhayal disini be-
rarti rencana-rencana yg ada di depan mata Ego, rencana 
yg dirasakannya dengan hatinya, sehingga perasaannya 
juga bermacam-macam. Perasaan lagi. Perasaan yg ber-
jumlah banyak, dan satu persatu bisa dialaminya kalau 
ditanyakan. Khayalan tentang A bagaimana rasanya, ten-
tang B bagaimana rasanya, dst. Banyak bayangan di dalam 
hatinya, seperti apa bentuknya tidak tahu, yg diketahuin-
ya cuma rasanya seperti apa. Seperti melayang dari satu 
perasaan ke perasaan lainnya. Dan kita akan pakai kata 
kunci itu, mengkhayal, bagi Seven of Cups ini.
 
Kata kunci bagi Eight of Cups adalah leluhur. Apa yg mun-
cul di benak anda sebagai pembaca tarot ketika kata itu 
muncul? Itulah makna dari kartu ini. Ego merasakan le-
luhur, ada sesuatu yg bergerak di hatinya, dan sangat su-
sah untuk digambarkan. Seperti ada yg masuk ke dalam 
dirinya, tetapi secara fisik tidak ada. Seperti mau lari, teta-
pi mau lari kemana? Mau diam saja juga tidak terasa enak. 
Leluhur adalah bagian dari diri kita juga, cuma rasanya 
memang tidak menentu. Bisa mengilhami, bisa meng-
gerakkan, bisa pula menghambat. Tidak jelas. Semuanya 
mengambang. Hampa tetapi ada. Seperti masuk ke dalam 
diri sendiri. Leluhur, kata itu kita pakai sebagai kunci untuk 
Eight of Cups.

Kata kunci bagi Nine of Cups adalah banyak teman. Ban-
yak teman dimana-mana. Hubungan antara manusia yg 
baik memunculkan banyak teman. Emosi Ego mulai sta-
bil disini. Mulai bisa menikmati kembali pergaulannya 
dengan dunia sekitar. Dan ini setelah perjalanan hampir 
selesai di tahap ke 10, yaitu tahap berikutnya. Satu tahap 
sebelum berakhir perjalanan hubungan antar manusia, 
ternyata Ego berhasil melampaui segalanya dan mulai 
menikmati. Menikmati teman-teman yg ada di sekitarnya. 
Bisa berarti manusia, bisa pula berarti hal-hal lainnya. Dan 
banyak teman akan kita pakai sebagai kunci bagi Nine of 
Cups.

Ten of Cups bermakna kebahagiaan. Bahagia karena se-
karang Ego dibutuhkan oleh banyak orang. Rasanya cuma 
satu, yaitu bahagia. Bahagia disini bukan karena usahanya 
berhasil. Usaha ada di elemen api, yaitu usaha secara fisik. 
Disini kita berbicara tentang perubahan perasaan atau 
hubungan antar manusia, yg bergeser dari satu sampai 
sepuluh di elemennya sendiri. Bergeser tanpa pengaruh 
elemen lainnya. 
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Makna bisa banyak, bahkan di tiap kartu. Dan saya sudah 
tuliskan berkali-kali bahwa kita tidak perlu memusingkan 
makna banyak per kartu itu. Cukup diingat satu makna 
untuk satu kartu. Kenapa? Karena kita akan mengandal-
kan meditasi untuk memunculkan intuisi kita. Meditasi yg 
rutin di cakra mata ketiga akan menajamkan intuisi, seh-
ingga satu arti untuk satu kartu dapat kita gunakan untuk 
menggunakan seluruh 78 kartu tarot dalam pembacaan 
sesungguhnya. Sudah memadai untuk memulai karir anda 
sebagai seorang pembaca tarot. Anda bahagia sekarang, 
karena ternyata anda dibutuhkan oleh banyak orang. Ba-
hagia, kata kunci itu kita pakai untuk Ten of Cups.
 
Page of Cups bisa berarti situasi tertentu, bisa pula be-
rarti orang. Kalau orang, ini usianya sekitar belasan sam-
pai 20 tahun. Sangat sensitif. Semua orang dari elemen 
air sifatnya sensitif. Perasa sekali. Perasa dalam hal emo-
si. Emosinya labil, mudah berubah. Dalam pengertian 
umum, bisa juga disebut memiliki kemampuan psikis atau 
kejiwaan. Setiap orang punya itu kemampuan kejiwaan, 
tetapi orang-orang dari elemen air punya kekuatan keji-
waan di emosinya. Bisa membantu orang-orang yg ter-
lalu tidak seimbang di elemen lain. Yg paling baik adalah 
keseimbangan semua elemen. Udara, Air, Api dan Tanah. 
Kalau salah satu terlalu banyak jadinya tidak seimbang. 
Dan kalau membahas kartu-kartu orang per elemen, kita 
hanya akan membahas ciri khasnya. Khusus karena ini 
orang yg sepenuhnya berada di elemen itu, tidak punya 
campuran dengan elemen lain. Kartu tarot sifatnya simbo-
lik. Simbol dari elemen-elemen murni yg dikocok secara 
acak dan dicabut dalam pembacaan. Kita bisa percaya diri 
melakukannya karena kita rutin praktek meditasi. Raha-
sia kemampuan membaca tarot adalah rutinitas meditasi. 
Tetapi Page of Cups tidak seperti itu. Sebagai Ego, anak 
muda dilihat punya kemampuan cenayang, kemampuan 
psikis atau gaib. Cenayang kita pakai sebagai kata kunci 

untuk Page of Cups.
 
Knight of Cups berarti hubungan baru. Orang dari ele-
men air yg berusia sekitar 30 tahun, dan kerjanya cuma 
itu saja, berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain-
nya. Hubungan baru terus menerus. Bisa hubungan den-
gan orang lain yg baru bertemu. Bisa dengan topik baru. 
Dengan segala sesuatunya yg baru. Intinya, berjalan terus 
dengan perasaan yg berpindah dari sesuatu ke sesuatu yg 
lebih baru. Kita akan pakai hubungan baru sebagai kunci 
bagi Knight of Cups.
 
Queen of Cups berarti manja. Orang dari elemen air den-
gan usia sekitar 40 tahun. Suka bermanja dengan dirinya 
sendiri, atau dengan hal lain. Bisa manja dengan orang 
lain, bisa dengan apa saja. Manja artinya minta diperhati-
kan. Suka merajuk, menghambat kalau keinginannya tidak 
dituruti. Berbagai macam arti bisa muncul dari kartu ini, 
yg tidak perlu kita risaukan. Cukup kita ingat bahwa mak-
nanya adalah manja, yg akan kita pakai sebagai kunci bagi 
Queen of Cups.
 
King of Cups berarti baik hati. Orang dari elemen air den-
gan usia sekitar 40 tahun. Punya kemampuan bertindak, 
tapi tidak digunakan. Kenapa? Karena terlalu baik hati. 
Baik hati kepada semua orang sehingga akhirnya diam 
saja. Terlihat pasif sekali. Mampu tapi pasif, diam saja. 
Kesannya baik hati. Seperti itu terlihatnya dari luar. Ego 
yg menjadi King of Cups penampilannya seolah-olah ingin 
menjaga image. Jaga image, ingin dianggap baik hati. Be-
nar baik hati atau tidak tentu saja tidak akan menjadi mas-
alah bagi kita. Kita akan tahu arahnya kemana dalam pem-
bacaan tarot yg sesungguhnya. Untuk saat ini, anda cukup 
ingat bahwa baik hati adalah kunci bagi King of Cups.

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.
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Liputan Khusus:

Stand Klub Tarot Jakarta
di Mall Of  Indonesia

oleh Audivax 
Barangkali, Klub Tarot Jakarta adalah komunitas tarot per-
tama yang punya stand permanen di mal papan atas di 
Indonesia. Terhitung sejak 1 April 2014, Klub Tarot Jakar-
ta  (KTJ) menempati salah satu stand di Mal of Indone-
sia (MOI), tepatnya di Colony, Lt2, stand KTJ berada te-
pat depan Blitz, sehingga akan terlihat oleh orang yang 
lalu-lalang menonton atau antri karcis.

Dalam perjalanannya sejak berdiri pada 6 Maret 2011, di 
bulan April 2014, atau tahun ketiga ini, tanpa terasa KTJ 
telah berkembang pesat dan menjadi bagian dari perkem-
bangan tarot di Jakarta. Komunitas ini bertambah besar, 
dengan jumlah tarot reader yang pernah terlibat di berb-
agai aktivitas, tercatat melebihi 100 orang. Selain itu, mer-
eka yang berada di tahun awal pendirian, selain masih ter-
us bersama hingga sekarang, juga semakin berkembang. 
Mereka yang di awal, tiga tahun lalu, masih merintis, saat 
ini sudah semakin besar, seperti Didit Nugroho, maskot 
KTJ. Dan banyak lagi tarot reader lain.

Selain perorangan, juga berkembang manajemen-mana-
jemen yang diprakarsai oleh mereka yang di awal men-
jadi punggawa yang mendirikan KTJ. Setidaknya, ada na-
ma-nama manajemen yang cukup dikenal, seperti Eye 
Management yang dirintis Atarotboy, atau Solusi Tarot 
Darma yang didirikan oleh tarot reader kawakan, Dedy 
Darmawan. Selain itu, yang terbaru adalah LightGivers 
Corps, yang didirikan oleh Audifax dan Nanisha, serta be-
berapa tarot reader eks IndoLight Walkers.

Persiapan stand pun dilakukan yang jika dirunut sejar-
ahnya, berawal dari diskusi di Bong Kopi Tiam, Plaza Se-
manggi, yang dihadiri oleh Audifax, Atarotboy, Madam 
Arra, Imam Asik, Rendy Fudoh, Rin, Leo Bagus Pranata 
dan Aryoputro Nugroho. Pertemuan itu sebenarnya ber-
sifat informal dan merupakan obrolan ringan saat kum-
pul-kumpul nongkrong. Namun dari situlah berawal ide 
stand KTJ di MOI
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Begitu ide tersebut disepakati, maka segera ditindaklanju-
ti. Mulai dari negosiasi dengan pihak MOI, memilih stand 
penandatangan perjanjian, pemenuhan syarat dan keten-
tuan. Pada akhirnya, stand yang terpilih adalah stand ini. 
Stand nya menarik, karena selain posisinya strategis (de-
pan Blitz), warna stand nya juga unik, membentuk Yin 
Yang.

Selanjutnya adalah persiapan stand seperti loading barang 
dan dekorasi. Rendy Fudoh membuat desain dekorasi dan 
lay out 3D. Sementara Audifax mengurus surat-surat. Pada 
hari Senin 7 April 2014, loading barang dilakukan oleh em-
pat sekawan: Dedy Darmawan, Atarotboy, Audifax dan 
Leo Bagus Pranata.

Pada 13 April 2014 lalu, diadakan gathering, sekaligus 
menandai awal beroperasinya stand tersebut. Saat gath-
ering pun menjadi momen yang cukup mengesankan 
karena kedatangan tamu dari Pasutri, yaitu komunitas su-
lap dan tarot yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisak-
ti. Komunitas ini berdiri pada tahun 2009 dan cukup eksis 

dengan berbagai kegiatan rutin mereka.

Mulai keesokan harinya, 14 April 2014, sudah terjadwal-
kan siapa saja tarot reader yang bergantian bertugas. 
Sistem di KTJ, menggunakan giliran berdasarkan manaje-
men. Dengan demikian, stand ini bukan hanya memberi 

kesempatan para tarot reader, namun juga 
mentidakomodasi kesempatan manajemen 
untuk berkembang serta menyiasati sistem 
pembayaran di MOI yang menggunakan sen-
tral kasir dan mentransfer total hasil setiap 
pertengahan bulan. Dengan sistem ini, maka 
KTJ cukup mendistribusikan ke-3 manajemen, 
selanjutnya masing-masing manajemen yang 
mendistribusikan ke masing-masing tarot read-
ernya.
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Mulai keesokan harinya, 14 April 2014, sudah terjadwal-
kan siapa saja tarot reader yang bergantian bertugas. 
Sistem di KTJ, menggunakan giliran berdasarkan mana-
jemen. Dengan demikian, stand ini bukan hanya mem-
beri kesempatan para tarot reader, namun juga menti-
dakomodasi kesempatan manajemen untuk berkembang 
serta menyiasati sistem pembayaran di MOI yang meng-
gunakan sentral kasir dan mentransfer total hasil setiap 
pertengahan bulan. Dengan sistem ini, maka KTJ cukup 
mendistribusikan ke-3 manajemen, selanjutnya mas-
ing-masing manajemen yang mendistribusikan ke mas-
ing-masing tarot readernya.

Di minggu pertama, ada Solusi Tarot Darma manajemen. 
Limabelas tarot reader bergantian mengisi mulai Senin 
sampai Minggu.

Di minggu kedua ada LightGivers, yang juga melibatkan 
sejumlah tarot readernya. Beberapa nama tarot reader 
yang berbeda dari minggu pertama muncul di minggu 
kedua, seperti Dian, Dwi Sari Agustin, Rin, Yuki Vitria, Leo 
Bagus Pranata dan lainnya.

Stand KTJ di MOI ini, juga terbuka bagi tarot reader dari-
mana saja yang kebetulan main ke Jakarta dan ingin men-
jajal ikut jaga stand. Jika ada yang berminat, dapat meng-
hubungi salah satu di antara tiga manajemen: Solusi Tarot 
Darma, LightGivers dan Eye Management.
Begitu juga bagi mereka yang ingin diramal tarot, tapi bi-
ngung mau kemana. Saat ini hal itu bisa diatasi. Datang 
saja ke Mal of Indonesla (MOI), Lantai 2, Colony. Depan 
Blitz. Di situ ada para tarot reader dari Klub Tarot Jakarta 
siap melayani
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Sebuah Cerita 10

oleh Madam Arra

Minggu malam, tgl 8 Desember 2013, ada acara kum-
pul-kumpul di Wisma Duta, tempat kediaman dubes RI 
untuk Ukraina. Hampir sebagian besar diplomat dan staff 
kedutaan datang. Acara ini sekalian saya gunakan untuk 
berpamitan. Karena 2 hari lagi, saya akan pulang ke Indo-
nesia dan belum tahu kapan akan kembali lagi, meskipun 
saya sudah tanda tangan kontrak untuk acara lain, di sta-
siun TV yang sama. 

Senin siang seperti rencana yang telah dibicarakan sebel-
umnya, saya dijemput istri diplomat dan beberapa teman 
Indonesia yang sudah lama tinggal disana untuk makan 
siang bersama dalam rangka perpisahan kami. Saat itu 
salju turun cukup lebat, seolah memberi ucapan selamat 
tinggal buat saya. Malamnya, saya tidak bisa tidur ce-
pat, padahal packing sudah selesai dan semua sudah ra-
pih. Mungkin ini karena saya terlalu exciting besok akan 
pulang dan bisa memeluk anak-anak lagi.

Selasa pagi saya sudah siap-siap di lobby menunggu jem-
putan. Waktu yang tersisa saya gunakan untuk foto-foto 
dengan staf hotel Djerelo, foto di area hotel dimana se-
dang diselimuti salju saat itu. Ada perasaan senang seka-
ligus sedih. Biar bagaimanapun tempat itu sudah menjadi 
bagian hidup saya sehari-hari selama hampir 6 bulan.

Akhirnya mobil yang menjemput saya tiba, dan kami 
berangkat untuk menjemput panitia yang ditugasi men-
gantarkan saya ke bandara. Cukup lama kami menunggu 
kedatangannya sebelum akhirnya dia datang. Ini sempat 

membuat saya deg-degan karena perjalanan ke ban-
dara masih cukup jauh, dengan medan yang tidak bisa 
diperkirakan karena turunnya salju. Benar saja, ada be-
beapa jalan yang ditutup, dan macet cukup panjang, pa-
dahal Kiev tidak pernah ada macet di musim lain, selain 
musim salju. Lagi-lagi ini membuat sport jantung.

Tiba di bandara, kepanikan saya belum berakhir, karena 
seperti yang sudah saya duga sebelumnya, barang yang 
saya bawa, sebanyak 2 koper kelebihan berat, hampir 
setengahnya. Jadi, mau tidak mau saya harus membong-
kar brang-barang yang sudah tersusun rapih dalam 2 ko-
per. Panitia yang mengantar saya tidak membawa cukup 
uang untuk membayar kelebihan berat barang-barang 
saya ini. Untungnya dia dan supir yang mengantarkan 
kami tadi ikut masuk saat saya check in, jadi bisa sedik-
it membantu saya saat kehebohan terjadi. Dengan berat 
hati saya harus meninggalkan barang-barang saya, terma-
suk beberapa bungkus coklat yang rencananya saya bawa 
sebagai oleh-oleh. 

Saya mulai lega setelah berhasil masuk ke ruang tunggu 
dan menunggu boarding. Perjalanan pulang relatif aman 
dan sesuai jadwal. Yang membuat saya cukup surprised, 
beberapa orang yang bertemu dengan saya di pesawat 
atau di bis transfer dari pesawat ke bandara, ternya-
ta mengenali saya sebagai peserta battle of psychic dan 
minta foto bersama. Sungguh pengalaman yang luar bi-
asa.
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Sebuah Cerita 10
Sampai di Jakarta, sudah hampir menjelang sore. Suami 
dan anak sulung saya sudah menjemput di bandara. Dan 
ciri khas Jakarta kembali menyapa saya, panas dan macet. 
2 hal ini termasuk yang saya rindukan saat di Kiev. 

Minggu minggu pertama di tanah air, masih sedikit malas 
untuk melakukan aktivitas. Keinginan terbesar saya, mel-
uangkan sebanyak waktu bersama anak-anak di rumah. 
Berbulan-bulan meninggalkan mereka, banyak hal yang 
terlewati. Tapi ternyata kemalasan saya tidak bisa terla-
lu lama. Tanpa harus menjemput bola, ada saja telepon / 
sms yang masuk menanyakan bagaimana bisa berkonsul-
tasi dan jadwal untuk konsultasi. 

Awalnya karena saya masih belum memiliki tempat prak-
tek yang tetap dan lebih senang mobile, jadi tergantung 
mood saat menentukan tempat berkonsultasi. Lama ke-
lamaan karena jadi bingung sendiri karena khawatir ber-
beda tempat di waktu yang sama, saya tentukan 3 hari 
berturut-turut di tempat berbeda namun tetap di hari 
yang sama, yaitu Selasa di Pejaten Village, Rabu di Grand 
Indonesia, Kamis di Pacific Place. Senin dan Jumat tempat 
bisa fleksibel tergantung tempat yang telah disepakati se-
belumnya. Misal di Citos, Taman Anggrek atau mall lain.

Dengan tempat yang tetap seperti ini memudahkan client 
untuk menyesuaikan dengan waktunya dan memudah-
kan saya juga saat memberi informasi disaat ada yang 
menanyakan tempat untuk bertemu. 

Menyenangkan memang saat kita bisa mengatur sendi-
ri aktivitas kita sehari-hari, tanpa terikat oleh waktu dan 
aturan lain. Namun tetap diperlukan disiplin dan konsis-
ten. Jangan sampai kita melanggar aturan yang kita buat 

sendiri. 

Kebanyakan client saya saat ini merupakan client baru, 
dan mereka rata-rata mengetahui tentang saya dari in-
ternet. Berarti kesimpulannya, saat ini untuk orang-orang 
yang bergelut di bidang jasa, terutama, pandai-pandailah 
memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjual dirinya 
dan supaya dapat lebih dikenal publik. 

Buat website yang menarik dan update, terutama infor-
masi nomer telepon. Saya pernah merasa desperate saat 
nomer saya yang lama tidak bisa digunakan saat saya 
masih mengikuti kompetisi di Ukraina. Saat masih men-
gurus nomer lama, saya menggunakan nomer baru dan 
langsung dicantumkan di website. Ternyata responnya 
cukup cepat dan bagus, mereka tidak kesulitan saat ingin 
menghubungi saya.

Keinginan saya saat ini, ingin membuat kompetisi-kompe-
tisi di Indonesia, seperti 2 kompetisi yang pernah saya iku-
ti sebelumnya. Idealnya sih saya bisa menggandeng salah 
satu tv swasta di sini dan membuat program secara reg-
uler. Namun kelihatannya belum berjodoh dalam waktu 
dekat dengan mereka. 

Akhirnya, saya berinisiatif untuk membuat kompetisi se-
cara independen, melalui Institut Tarot Indonesia, wadah 
yang saya buat bersama beberapa teman. Rencananya 
saat World Tarot Day tanggal 25 Mei yang akan datang, 
Institut Tarot Indonesia bekerjasama dengan Eye Man-
agement akan mengadakan tarot challenge di MOI. Un-
tuk pendaftarannya, bisa menghubungi Eye Manage-
ment dengan Sdr Ata, di 085 747 138 075

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 atau sms/ telp ke 081517302579 .
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Profil Tarot Reader

Anabaena

Menjadi tarot reader bukan merupakan cita-cita hidup 
saya. Mungkin kata-kata itu yang akan selalu aku lontar-
kan ketika orang banyak bertanya, “mbak berapa lama 
belajar tarot???”

SMA tahun 2003-2006 tarot?? Apa itu tarot?? Yang aku 
tau adalah seonggok kartu yang digunakan kaum gypsy/
cenayang untuk meramal, berawal mula dari kekaguman 
saya dengan sosok mama Laurent dengan keahlian dia 
menginterprtasian kartu di setiap acara infotaiment di 
akhir tahun, yang tidak lain tidak bukan mereka (wartawan 
infotaiment) menanyakan bagaimana peruntungan tahun 
depan, dan saya berhasil dibuatnya terkagum-kagum me-
lihat keahlian almarhumah mama Laurent. 

Selain beliau ada salah satu artis/penyayi/mc/mentor 
healing dan dia adalah Ratna listy yang juga termasuk 
salah satu orang yang memberikan motivasi untuk bisa 
mempelajari kartu tarot. Seketika itu juga terlintas da-
lam pikiraanku “mereka saja bisa, kenapa saya tidak bisa” 
well, setelah itu muncullah hasrat untuk mempelajari kar-
tu tarot.

Tetapi sampai disini aku bingung, setelah aku semangat 
45 seperti ini, kemudian timbul pertanyaan kemudian aku 
belajarnya dimana?? Dengan siapa?? Masalah pertama 
muncul, akhirnya setelah 6 tahun aku tidak menemukan 
mentor akhirnya aku give up. Aku lupakan tentang tarot 
sampai akhirnya aku focus ke study di universitas sebelas 
maret (UNS) dari tahun 2006-2009 sampai akhirnya aku 
melanjutkan studiku ke jenjang strata (S1). Di akhir masa 
studiku S1 di tahun 2011 akhir menuju ke tahun 2012 
aku bertemu dengan teman kuliah yang lama sekali tidak 

bertemu karena kita memang sibuk dengan skripsi mas-
ing-masing.

Hajar jatmiko khafid yang akrab dipangil dengan “miko” 
akhirnya aku belajar dari dia dan diberikan referensi buku 
tarot psikologi dari pak hisyam a fachrie dan leonardo rim-
ba & audifax. 
Dan Sampai pada akhirnya aku belajar otodidak dari 
membaca berbagai macam buku dan akhirnya mulai 
memberanikan diri untuk mengaplikasikan ilmu yang 
sudah didapatkan, konon katanya kita bisa karena ter-
biasa, learning by doing, well sampai pada saatnya aku 
mendapatkan klien untuk pertama kalinya. Grogi? Ya 
jelas, takut salah? Ya pasti..  tapi bukankah ketakutan 80% 
barasal dari diri kita sendiri dan itu sebagian besarnya ti-
dak terjadi, so kita harus bisa melawan ketakutan dari diri 
kita sendiri. Ada juga temen yang memberikan dukungan 
bahwasannya tarot itu tidak ada yang benar dan salah, 
semua tergantung dari sudut pandang reader bagaimana 
dia mau menyampaikannya.

1-6 bulan akhirnya aq memberanikan diri menginterpreta-
sikan kartu di depan temen kost, dan setelah di baca ban-
yak dari temen2 yang bilang akurasinya 80%. Oke, mulai 
saat itu muncullah rasa PD pada kemamuan aku sendiri. 
Hari demi hari aku lalui dengan belajar dan terus belajar 
all about tentang tarot aku merasa mendapatkan penye-
imbang fikiran setelah vakum dari dunia radio selama 6 
bulan yang aku anggap sebagai penyembanng fikiranku, 
sekarang datanglah Tarot sebagai penyeimbang fikiranku 
sampai saat ini dan masih perlu dipelajari lebih dalam lagi. 
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Sampai pada saatnya aku dikenalkan oleh temenku den-
gan seorang temen kecilnya yang jago banget main tarot, 
bahkan separuh hidupnya di dedikasikan untuk berkecim-
pung di dunia tarot, namanya “panda” dia adalah orang ke 
dua yang selalu support aku untuk menjadi tarot reader 
yang baik. 

Awalnya kita kurang begitu kompak dikarenakan dasar 
buku yang kita pake berbeda dan memang dia rada sen-
si sama salah satu penulis buku yang aku baca dan aku 
gunakan untuk belajar, tetapi semakin lama kita bisa me-
nemukan chemistry masing-masing bisa saling memaha-
mi bahwasannya ilmu bisa didapatkan dari mana saja, 
tinggal bagaimana kita mengkomparasikan dan mengap-
likasikan ilmu itu bagaimana. Aku selalu melakukan studi 
kasus setiap selesai berhadapan dengan klien, menurut-
mu bagaimana? Bila aku membaca/menginterpretasikan 
seperti ini bagaimana?

Sampai pada suatu saat dia memberiku gift satu deck 
ghost and spirit yang bagiku  dua tahun yang lalu yang 
baru belajar 6 bulan tentang tarot itu sangat sulit untuk 
aku pelajari, belajar baru pakem – pakem nya baru arti-ar-
ti dasarnya baru mau bisa, ehh sudah diberi PR baru yang 
aku harus cari tau sendiri arti- arti dan simbol-simbol yang 
dalam deck baru itu.

Well sepertinya itu bukan alasan, justru itu yang menstim-
ulus otakku untuk terus berlajar dan belajar tentang tarot. 
Sampai pada akhirnya aku pelajari kartu itu satu persatu 
aku browsing all about ghost and spirit. Butuh waktu fokus 
tiga bulan untuk  mampu menggunakan deck ini, seper-
ti apa yang dikatakan Panda kartu ini untuk “dirasakan” 
bukan di hafalkan, keluarlah dari pakem kata kunci yang 
kaku, tapi eksplore kemampuanmu lihat rasakan setiap 
kartu yang keluar dan in line kan dengan kasus klienmu.

Setahun berjalan dan akhirnya kami, aku dan mas miko 
berinsiatif untuk membentuk wadah untuk temen-temen 
tarot reader se-solo “komunitas tarot solo”, juni 2013 
hampir satu tahun yang lalu kita membuat wadah untuk 
sharing berbagi ilmu bagi tarot reader se-solo raya. Seiring 
berjalannya waktu komunitas ini kami ganti nama dengan 
“Antaboga komunitas tarot solo”. 

Komunitas berjalan dan kita setiap tiga bulan sekali ada 
event reguler, “Hello market solo” acara yang didalamnya 
adalah wadah bagi temen-temen yang jualan onlineshop 
di sini dia bisa membuka stand dan mengisi booth-both 
yang ada, selain itu ada juga charity dan komunitas-komu-
nitas sesoloraya begabung mulai dari pecinta reptil, kolek-
tor mobil unik, pelukis, dsb. Dan dimana ada Hello Market 
disana ada booth tarot komunitas kami. Mulai dari event 
ini kami mas dhanny, mas azka (penasehat) mas miko 
(ketua) mas fais (bendahara) dan aku sendiri (sekretris) 
bisa mengembangkan diri. Mulai dari event inilah kami 
mendapatkan klien masing-masing yang datang lagi untuk 
konsultasi dengan kami kalo dalam bisnis bisa dikatakan 
repeat order.

Bulan juli di tahun 2014 tanggal 7 hari minggu, kami ber-
sama teman-teman komunitas mengikuti pelatihan tar-
ot counselor yang di selenggarakan oleh pak Hisyam A 
Fachrie yang notabene penulis buku “the real art of tarot” 
dan “tarot psikologi” serta pencipta kartu tarot nusantara. 
Dengan ini kami legal melakukan praktek konsultasi tarot 
karena dibelakang nama kami ada gelar CTC (certified tar-
ot counselor), dengan di dukung dengan alat test psikologi 
MBTI.
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Oke mungkin baru ini saja yang bisa aku share ke te-
men-temen dua tahun belajar tarot adalah waktu yang 
sebentar, masih butuh belajar dan belajar untuk menda-
lami tarot. 

Bagi diri saya pribadi tarot adalah 

(1) salah satu perjalanan spiritualku, dengan tarot hubun-
gan vertikalku jauh lebih baik dan ada perubahan yang 
signifikan ini berpengaruh pula dengan hubungan hor-
izontalku atau bisa dengan sebaliknya didalam agamaku 
lazim dikenal dengan istilah “habluminallah dan hablu-
minnannas” Hubungan dengan Allahnya berjalan baik, 
apabila bisa menjalan hubungan dengan sesama manusia 
dengan baik. Karena itu manusia harus mencintai sesama 
manusia, sebagaimana ia mencintai Allahnya... 

(2) dengan tarot kita bisa memahami karakter mas-
ing-masing orang dengan demikian secara tidak langsung 
kita belajar how to treat people, belajar dari istilah “my 
attitude based on how you treat me!” kita bisa membuat 
orang lain/klien nyaman dengan diri kita tanpa harus 
menunggu orang lain bagaimana bersikap kepada kita. 

(3) tarot merupakan metamorfoself bagiku, atas ijin Allah 
setahun setelah belajar tarot lebih mantab untuk berhi-
jab, yang dulu berhijab hanya saat bekerja sekarang kem-
anapun setiap saat kapanpun mengenakan hijab. Its my 
life, its my choice, its my way... Alhamdulillah. 

(4) dengan tarot kita akan mendapat klien yg notabene 

klien adalah cerminan dari diri kita. Sebagian besar prob-
lematika yang klien hadapi adalah refleksi dari kehidupan 
saya, entah itu di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa 
yang akan datang. Dan saya bisa menarik kesimpulan bah-
wasannya perjalanan hidup dan problematika hidup ma-
nusia tidaklah berbeda dengan manusia yang lain. Semua 
sudah digambarkan dalam tatanan arkana mayor. Prob-
lem is not about the problem, its about our attitude for 
the problem itself (captain jack sparrow)

Memang tidak bisa di pungkiri ada sisi tarot yang unik 
dimana, disisi lain tarot digunakan sebagai media ramal 
ya... memang benar. Disisi lain pula tarot digunakan se-
bagai media konseling di dunia psikologi. So..menurut 
aku tinggal bagaimana kita menggunakan kartu itu. Tarot 
bukan sekedar digunakan untuk membaca Karakter ses-
eorang, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, 
melihat potensi masa depan, dan mencari solusi, tetapi 
inti utama tarot adalah memetakan jalan hidup manusia. 
Itu menurut saya... Kami belajar psikologi, dan kami bukan 
dukun...

Here I am, and I am happy to be my self, I am tarot read-
er/tarot counselor. Wanna play with me?? Text me on 
085647321292 or find me on 2609c5ed

dengan klien di Hello Market Centre Point
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Workshop Tarot 
LightGivers 7 & 8

oleh Audivax

Pada bulan Maret dan April, LightGivers kembali men-
gadakan workshop. Jika dirunut, ini adalah workshop 
ketujuh dan kedelapan. Tingginya minat pada kedua 
workshop tersebut menunjukkan bahwa tarot sedikit 
demi sedikit makin bisa diterima masyarakat.

Pada tanggal 15 Maret adalah workshop ketujuh, ada 
14 peserta yang hadir dan ini merupakan rekor peserta 
dibanding workshop LightGivers sebelumnya. Seperti 

biasa workshop ini diisi oleh materi yang diberikan oleh 
Audifax, tarot reader dari LightGivers. Kali ini ada Leo 
Bagus Pranata, tarot reader senior, sebagai pengajar 
tamu. Leo Bagus, mendemonstrasikan Tarot Show, se-
buah atraksi yang dirancang olehnya. Selain itu, pada sesi 
praktek, dibantu oleh dua tarot reader LightGivers, yaitu 
Rin dan Haru.

Pada workshop ketujuh ini, ada beberapa catatan menar-
ik. Pertama,ada enam mahasiswi psikologi Universitas Ta-
rumanegara yang mengikuti. Kedua, ada tiga peserta yang 
pernah mengikuti pelajaran tarot di tempat lain. Ketiga, 
untuk pertama kalinya ada dua peserta yang masih duduk 
di bangku SMA. Keempat, ada seorang peserta yang per-
nah mengikuti workshop yang dipandu Audifax (bersama 
Boni Binoba dan Atarotboy) ketika di Untar tahun 2012, 

sudah menjadi tarot reader, dan mengikuti lagi untuk 
mendalami.

Workshop ketujuh ini menunjukkan keberagaman usia, 
yang semoga merupakan indikasi bahwa tarot makin bisa 
diterima dalam konteks non-klenik melainkan ilmiah.
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Workshop kedelapan diadakan pada 20 April 2014. Kali 
ini diikuti oleh delapan peserta. Di workshop kali ini, 
peserta lebih didominasi oleh mereka yang ingin tahu 
mengenai tarot. Ada tiga mahasiswi psikologi, dua dari 
Tarumanegara dan satu dari Atmajaya. Ada pula seoang 
tarot reader dari UKM pasutri (pasukan sulap Trisakti) di 
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Seperti di workshop 
ketujuh, di workshop kedelapan ini kembali diikuti oleh 
peserta yang masih duduk di bangku SMA. Selain itu 
ada peserta dari Sukabumi yang sengaja menyempatkan 
datang ke Jakarta untuk mengikuti workshop ini.

Di jajaran pengajar, selain Audifax, kali ini hadir dua tarot 

reader LightGivers, yaitu Aryoputro Nugroho dan Rendy 
Fudoh yang membantu di sesi praktek. Workshop kali ini, 
juga diliput oleh Jakarta Globe. Pengajar dan beberapa 
peserta diwawancarai untuk membahas apa itu tarot. 
Bahkan wartawan Jakarta Globe ikut sebagai salah satu 
peserta.

Sudah delapan workshop dilaksanakan secara rutin ham-
pir tiap bulan sejak September 2013. Ini merupakan kon-
tribusi LightGivers dalam memberikan pemahaman pada 
masyarakat akan tarot sebagai tools yang bisa dipelajari 
siapa saja dan bisa dijelaskan secara ilmiah.
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CURCOL 
Bagaimana Saya Bisa Tertarik 
Dengan Tarot

“Kamu sudah biasa sama tarot kan?,boleh minta bantu-
an?” tanya seorang tarot reader tiba-tiba via PM di akun 
fb ku.Padahal baru juga nemuin akun fbnya,kenal pun ti-
dak,hehehhe.Kaget aja aku jadinya.

“Eh,,maaf mas saya anak bawang,sama sekali tidak tahu 
tetang tarot,tertarik tarot aja baru bulan lalu,itu pun baru 
baca-baca artikel. Tapi kalo ada yang bisa aku bantu,aku 
pasti bantu.”begitu  jawabku spontan,tidak pake mikir.

“Justru karena orang awam,bisa tidak tulis artikel pandan-
gan kamu tentang tarot dari sudut pandang kamu yang 
sama sekali tidak tahu menahu tentang tarot..apa yang 
bikin kamu tertarik tarot,sampe akhirnya kamu punya kes-
impulan sendiri tentang tarot dari sudut pandang orang 
awam..bisa?”

“Ada ketentuannya atau bebas suka-suka aku?”

“3-4 halaman A4 lah”

DHOEEENG!!!! beneran ni....??banyak banget tu buat 
orang yang sudah mualai sulit nulis,padahal 1 halaman aja 
tugas waktu suruh nulis pas sekolah tidak aku kerjain,kare-
na merasa tidak ada yang menarik untuk dituliskan.

Tapi memang jujur aku kaget,mana bisa? Aku siapa,dia 
siapa? Apa pula pula untungnya minta tolong aku buat 
nulis artikel tentang tarot ,wich is dia sendiri sudah ahli 
banget,,atau dia bisa cari orang yang lebih pasti menja-
jikan hasil yang dia mau..dari sekian juta orang yang sa-
ma-sama awam banget tentang tarot..WHY  ME? Otakku 
langsung dibrondong dg pertanyaan-pertanyan yang serta 
merta muncul karena tawaran itu. sorry kalo terlalu dra-
matis..hhehe

“Okey aku coba..sekalian buat latihan”. Akhirnya tidak no-
lak juga,sekalian emang seriusan buat niat latihan nulis 
uneg-uneg.

“3 hari yha..”

Heh waduh?, tapi ya aku jawab lagi oke.

Dan inilah tulisan gaje yang akhirnya aku paksa nulis,kaer-
na sudah lama banget sebenarnya aku tidak pernah lagi 
bisa nulis. Dan hampir tidak mau nulis lagi tepatnya, kalo 
nulis pun ujungnya ctrl A-DEL ALL.Well enough,itu tidak 
penting,mari kita lanjut ke bagian yang bikin aku tiba-ti-
ba mau tahu tentang tarot.  By the way kenalkan namaku 
Haigh. Just say like you say ‘hai’ in japanese. Well ini lebih 
tidak penting sebenernya,terserah mau ngucapin namaku 
gimana.Karena namaku sebenarnya Siti :).

Jeng..jeng..jeng,awalnya hanya gara-gara tweet seorang 
teman baruku “narot lagi ah..”. 
Kalimat tersebut yang mengantarkanku tertarik  pada tar-
ot.. And that was my moment!!

Karena detik selanjutnya aku sudah browsing tentang 
tarot,lalu oleh Om Google dibawalh rasa ingin tahuku 
tentang tarot mampir  salah satu web yang membahas 
tentang cara belajar tarot untuk pemula. Dan siempunya 
wesite itulah, yang bikin aku mau bikin tulisan ini,sebagai 
bukti pemenuhan janji..karena aku sudah terlanjur bilang 
oke. Dialah Rendy Fudoh

Tapi  aku mau curcol dulu sedikit tentang teman baruku 
ini,hheheheh.Tidak papa ya Mas Rendy, kayaknya kemarin 
aku sudah diijinin,,, “tulis aja apa yang jadi uneg-uneg ntar 
juga panjang sendiri,tulis aja dulu..jangan pikirin panjang 
tidak nya dulu”.

Padahal ya aku mikir banget,secara di bilang 3-4 hal A4 itu 
banyak buat aku.

Ok,lanjuutin curcolku...

oleh Haigh
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Sebut saja teman baruku ini Mas Dani (samaran), kenapa 
“Mas”?krn dia lebih tua dari aku..12 tahun,jadi ya sebagai  
bentuk rasa menghormati gitu.Kami ketemu waktu ikut 
acara roadshow antar kota untuk event meet and greet 
yang aku ikuti bersama teamku  akhir tahun lalu.Dia jadi 
fotografer yang disewa oleh EO pelaksana acaranya.Her-
annya aku baru ketemu Mas Dani  pas sudah di Jogja,pa-
dahal sudah disewa EO-nya sejak event di Semarang yang 
malam sebelumnya team ku juga hadir jadi salah satu bin-
tang tamunya.

Gara-gara handphone ku lowbatt waktu itu,padahal lagi 
nunggu telepon penting dari temenku yang sudah janji-
an mau ketemu di lokasi meet and greet,jadi sebab yang 
membawaku kenal Mas Dani ini.Waktu itu aku numpang 
ngecharge handphone karena aku  lihat ada colokan listrik 
di dekat photo booth tempatnya duduk yang kebetulan 
berdekatan dengan booth merchandise yang aku jagain.

Ijin numpang ngecharge,dan dibolehin.

Hasil dari lirik-lirik kilat sesaat sambil nunggu ngecharge, 
aku tertarik dengan style dan gesturenya malam itu. 
Karena ngerasa tidak enak cuman diem aja, akhirnya 
aku memutuskan memulai basa-basi standart  orang as-
ing baru kenalan,mulai dari tanya-tanya gimana bisa ikut 
event itu, terus dia komen tentang merchandise yang aku 
jual, aku critain tentang kerjaanku,tuker informasi beber-
apa hal.

Dengan lebih banyak manggut-manggut aja seolah pen-
dengar yang baik sambil ber O-O-O ria dan diselai diem 
bentar,diem bentar dan sampe akhirnya aku berani minta 
nomer dia dan nanya namanya sambil permisi waktu su-
dah selesai ngecharge. 

Rekor banget aku berani minta nomer kontak orang yang 
aku baru ketemu beberapa menit,cowok pula..heheehe 
secara aku orangnya hampir sama sekali tidak bisa basa 
basi, spontan, moodian, dan susah mati buat nyapa orang 
lain lebih dulu. Kalo kata temenku aku itu super duper flat 
banget,dan tidak bisa nyenengin hati orang walau seke-
dar pura-pura. Makanya aku sukses dapet julukan jomb-
lo terhormat sampe hari ini dari temen-temenku,karena 
hamir-hampir tidak pernah tertarik untuk ikut-ikut trend 
punya gebetan kaya yang lain. Tapi ya mau giana kalo 
emang tidak/belum ada rasa buat bener-bener suka sama 
cowok. But,it’s okey aku tidak tersinggung sama sekali,aku 
sadar diri kog :).Garing pol!

Well,singkatnya akhirnya aku dan Mas Dani lanjut komu-
nikasi via social media,dan sms tapi hanya sesekali,bisa 
dihitung malah.

Sampe 2 bulan lalu, pas sekalian aku mudik..aku meme-
beranikan diri janjian untuk ketemu langsung dengan 
alasan mau lihat kebun jamur yang dia punya, Mas Dani 
ini usaha jadi petani jamur bareng temen-temennya. Dan 
ternyata pas sudah face to face,sempet  batin “wew..lebih 
manis aslinya dari yang waktu ketemu pertama di road-
shorw.”,well seengtidaknya aku masih normal berarti,hh-
hehe tidak kelainan.

Mas Dani ternyata bener-bener orang yang tidak doyan 
ngomong,sama seperti kesan dari pesannya yang selalu 
singkat dan jawab seadanya. Jadilah aku mati gaya yang 
awalnya mau banyak nanya kalo ketemu. Padahal juga aku 
sudah ngajak  3 orang buat nemenin aku ketemu dia biar 
rame. Tapi tetep aja tidak menghasilkan efek yang berarti 
seperti harapanku.

Salahku adalah aku minim banget info tentang si Mas Dani 
ini yang seharusnya bisa jadi amunisi memulai percaka-
pan. Jadinya aku juga tidak tahu mau mulai ngobrol dari 
dan dengan topik apa.Maka kami hanya duduk-duduk di-
em,gaje..tanpa suara. Masih jaim satu sama lain dan aku 
juga masih sungkan aja.*Haaahh  hhahaha.

Dan 30 menit kemudian pulang deh aku,sambil bawa 
oleh-oleh sekresek  jamur tiram segar yang dia petik buat 
ku bawa pulang. Hhhhaahha lumayanlah..tidak rugi amat.

Tapi setelah kejadian ketemuan tersebut bukannya jadi 
biasa,malah tambah penasaran sama orang ini.Tidak tahu 
kenapa aku pengen banget bisa kenal lebih deket lagi 
sama ni orang. Ngerasa kalo  melalui orang ini aku bisa 
belajar sesuatu . Pengen bisa jadi temen dekatnya,temen 
untuk sharing pengalaman dan lain-lain. Mungkin juga 
karena aku cenderung tertarik dan ingin bisa kenal and 
dekat  dengan orang orang yang kalo pas ketemu,ngo-
mong,atau bersikap tu kesannya tenang  and wise, tapi 
tidak perlu klemar klemer dan  tidak oon juga yang jelas 
plus biasanya yang usianya lebih senior dibanding aku. 
Senior banget alias makin tua itu makin menarik,makin 
bikin aku respect sama seseorang entah cewek mau pun 
cowok.Walau pun tidak selalu seperti itu,kalo emang ada 
yg lebih muda atau seumuran yang punya kuailifikasi yang 
menarik,aku juga bakal tetep respect juga ke mereka.
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Kebetulan aja selama ini ketemunya sama yang lebih se-
nior mulu.Dan kenapa aku pengen banget bisa dekat den-
gan orang-orang seperti itu adalah supaya aku ketularan 
hal-hal menarik yang mereka punya dan tentu saja itu hal-
hal yang baik.

Tapi aku juga tahu diri dan sadar banget kalo untuk bisa 
mendekati ‘orang-orang menarik’ yang aku mau itu,aku 
juga harus punya dan bisa melakukan sesuatu yang bisa 
bikin mereka tertarik denganku. Agar jadinya nanti tar-
ik-menarik...hhehehe *kalo ini kayaknya aku maksa ban-
get biar bisa nyambung.

Tapi ya begitulah logika yang aku pahami. Dan Mas Dani 
ini jadi salah satu yang perlu aku buat tertarik. Biar aku 
dapat yang aku mau. Biar bisa mengahsilkan simbiosis 
komensalisme dan mutualisme gitu niatnya . *walah ba-
hasaku ini..

So,dalam misi mendekati  Mas Dani ini,aku putuskan un-
tuk cari tahu informasi dengan menjadi stalker di akun 
sosmednya. Hehehehe. Tapi aku masih dalam batas good 
stalker kog, tidak nekat.Dan gara-gara stalking ini justru 
malah membawaku ke hal lain yang lebih menarik dari 
Mas Dani. Hal itu adalah “ tarot”.

Kenapa aku tulis curcol tidak penting tentang si “Mas Dani 
“ ini,adalah karena setiap orang punya banyak momen 
spesial ketika belajar sesuatu. Entah dari melakukan per-
jalanan,bertemu dengan banyak orang, mebuka diri, men-
gamati, mencoba sendiri, memikirkan banyak hal, adalah 
cara  tercepat untuk belajar sesuatu.” (aku kutip dari tu-
lisan penulis tere-liye). Maka ketemu Mas Dani that was 
my special moment yang membuatku belajar tarot. Dan 
sekarang penasaranku sudah teralihkan dari Dani ke tarot.

Coba kalo aku tidak ketemu dia, aku tidak akan perlu pe-
nasaran pengen kenal lebih dekat, tidak perlu stalking 
akun sosmed Mas Dani?dan tidak akan bakal nemuin 
tweet dia “narot lagi ah..” . Aku tidak akan mau tahu tarot 
itu apa,bagaimana,dan segala pernak perniknya.

Yang gara-gara kalimat itu menit selanjutnya aku menyim-
pulkan “Oh ternyata suka narot,,,mungkin kalo aku tahu 

dan nyambung atau bisa ngarahin obrolan dengannya un-
tuk ngomongin tarot,aku bisa jadi dekat dengannya dan 
akhirnya bisa jadi temen baik..

Well,jadi itulah sebab musabab aku kenal tarot. Seka-
rang kita masuk ke “opini ku tentang tarot awalnya,seka-
rang,dan bagaimana kesimpulan menurut versiku tentang 
tarot”.

Kartu aneh, ramalan, supranatural, bakat...itu adalah be-
berapa kata yang muncul di otakku ketika mendengar “tar-
ot”. Buatku yang aku tahu dulu tentang tarot adalah kita 
minta di ramal oleh seseorang  yang bakal ngasih jawaban 
pertanyaan kita berdasarkan kartu kartu aneh mirip kartu 
remi yang sudah kita pilih, aku lihat langsung belum per-
nah. Paling hanya lewat siaran tv  atau dengerin radio.

Aku tidak tahu kalo ternyata,untuk bikin kartu remi aneh 
ini waktunya tidak sebentar; dan setiap deck kartu tarot 
itu punya keunikannya masing-masing. Juga aku kira ha-
nya orang dengan bakat khusus atau punya kemampuan 
supra natural yang bisa ngebaca kartu-kartu aneh ini. Ti-
dak perlu buku panduan segala, dan  turun temurun di-
wariskan.Itu bayangan ku tentang tarot sampe beberapa 
bulan lalu.

Dan setelah sedikit aku browsing,ketemu dengan beber-
apa artikel buat orang-orang awam kaya aku yang mau 
tahu tentang tarot,mau belajar tentang tarot....yang ada 
aku hanya ber Ooo ooOO aja.

Oh ternyata ya tarot hanya kartu biasa cetakan pabrik,di-
jual dan tidak murah harga per decknya menurut kantong 
ku.hheheh..

Aku nemu istilah deck, tarot untuk nyebut satu  set kartu 
tarot dengan jumlah lengkap 78 kartu.Yang nama decknya 
ternyata buanyak banget.Bisa dibeli dan dimiliki siapa pun.
Bisa dipelajari siapa pun, tidak perlu kemampuan supera-
natural untuk bisa baca kartu tarot,walau pun kebanyakan 
pembaca tarot atau tarot reader adalah orang-orang yang 
biasanya emang punya kemampuan sepranatural itu. Dan 
bahkan ada kartu KW nya. Hahahaha

Curcol
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Jujur, aku males baca soal sejarah tarot,dan sejarah apa 
pun sebenernya,karena beberapa kali  baca yang ada aku 
malah pusing tidak mudeng.Pokoknya aku hanya baca ar-
tikel tarot,yang emang aku tertarik dan tidak bosen ketika 
ngebacanya.Untuk sejarah ,aku lebih suka di ceritain,bu-
kan baca langsung.

Dan terlepas dari segala macam fakta dan mitos seputar 
tarot yang beredar (beberapa sudah di bahas di edisi-edisi 
sebelumnya Tarot Journey), ternyata kalau milih kartu tar-
ot ada aturan/saran yang simple banget tapi penting “pilih 
yang paling kamu suka saat pertama kali kamu lihat”.

Dan info yang paling menarik buatku adalah,tarot itu bu-
kan hanya media untuk ramal meramal. Tapi punya fungsi 
lain yang banyak juga, diantaranya untuk meditasi serta 
sebagai media pengembangan diri sendiri. Ini dia alasan 
yang bikin aku mau lanjut belajar tentang tarot. Kalo soal 
mistis-mistisnya, aku tidak tertarik.

Kenapa?
Karena satu aku orang biasa,dan tidak punya kemapuan 
supranatural juga tidak tertarik untuk punya, dua karena 
aku ini selalu tertarik dengan hal-hal yang bisa bikin aku 
lebih tenang dan terkontrol (pengendalian diri), karena 
aku ini tempramental, dan suka banget dengan hal-hal 
yang bisa bikin aku kenal dengan diriku sendiri lebih baik 
dari waktu ke waktu,menjadi sadar dan menjadi seim-
bang. Tidak perduli dengan media apa pun. Asal tidak 
bertentangan dengan keyakinanku (agama).

Aku tidak terlalu tertarik untuk bisa baca/mengenal orang 
lain dengan tarot..karena aku termasuk orang dengan 
keyakinan ngapain mencoba mengerti orang lain sede-
mikian rupa, tapi kita sendiri lupa kalo ternyata kita ini pu-
nya seseorang yang harus dikenali dengan baik..agar bisa 
selalu jadi sahabat terbaik.., yaitu diri kita sendiri ini.Kare-
na kalo self-awareness ini sudah terbentuk dengan baik, 
aku rasa akan lebih mudah mengerti orang lain. Tapi kalo 
ternyata tidak bisa seperti itu, ya berarti aku yang salah. 

Ya sudah aku tidak suka debat.

Yang jelas karena aku punya masalah dengan keampuan 
mengendalikan diri terutama emosi, serta punya masalah 
keyakinan akan diri sendiri aku ini apa, mau gimana, akan 
kemana, tak punya guide life yang jelas. Maka, seandainya 
aku bisa beneran belajar tarot (dalam arti belajar memb-
aca), aku akan pakai tarot sebagai media yang akan mem-
bantu mengatasi masalahku sendiri, sesuai kebutuhanku, 
baru kalo ternyata efeknya bisa bermanfaat untuk orang 
lain anggap aja itu bonus.

Aku akan pakai tarot bukan untuk mengungkap apa yang 
seharusnya jadi rahasia Tuhan, tapi aku lebih tertarik un-
tuk menjadikan tarot sebagi media yang bisa jadi panduan 
menuju apa yang seharusnya baik untuk aku tuju. Itulah 
pemahaman baruku tentang tarot sekarang, setelah tau 
sedikit fungsi positifnya.

I need a guidance,dan tarot mungkin bisa jadi pilihan yang 
tepat. Mungkin!

Aku bersyukur karena (merasa) menemukan informasi 
dari sumber yang tepat cocok dalam prosesku ngumpu-
lin informasi awal untuk belajar mengenal tarot, dan aku 
merasa cocok banget dengan pemahaman ini. Bahwa tar-
ot hanya sebuah media, readernya hanyalah penyampai 
pesan/petunjuk yang terkandung di dalam kartu, hasil 
yang muncul/bacaan tidak bersifat mutlak/pasti..yang aku 
artikan sebagai pilihan dan kemungkinan. Sedangkan kita 
(dalam posisi klien/atau pun membaca untuk diri sendiri)
adalah penentu pilihannya mau yang mana dan pemwu-
jud atas kemungkinan yang muncul dari hasil bacaan akan 
seperti apa tanpa tahu pastinya akan seperti apa hasilnya. 
Karena kalo semua hal sudah pasti, dan bahkan sudah 
bisa diketahui hasil akhirnya sebelum terjadi, untuk apa 
kita ber-Tuhan?

This is my own conclusion.
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Tentang Haigh
 Haigh adalah salah satu dari sekian banyak orang awam yang tertarik den-
gan dunia tarot dan baru hendak menekuni seni tarot itu sendiri. Saat ini dia beker-
ja di sebuah rumah produksi yang membuat program seputar perjalanan ayah dan 
anak keliling Indonesia menggunakan motor. Nama programnya adalah Ring of Fire 
Indonesia.
 Untuk info lebih lanjut, anda bisa menghubunginya di email sitihaighx@
gmail.com

Curcol
Dan inilah beberapa potongan kutipan artikel yang aku 
dapat dari sebuah web tarot reading,yang menjadi pen-
dukung kesimpulanku dan bahwa tarot mungkin tidaklah 
buruk untuk coba dipelajari.

“....The Tarot shows us the importance of having balance 
in our lives.Without achieving and maintaining a balance 
the result can be of bringing harm to ourselves in either a 
phsychological,physical nature or a combination of both 
factors are depending,of course,upon your ow life circum-
stances.....The Tarot that specific sections of the card deck 
does determine different areas of our lives and being,but 
no one are is any more significant than another.All as-
pects are required to integrate together into bringing a 
complete structure and balance.This is the hole point of  
the Tarot.It is valueable tool and will detect the area in 
our life that is out of balance,causing us problems in ef-
fect.After determining the problem itself we can then use 
the advice of the cards which will show us the best course 
of action and the most likely outcome as a result.Howev-
er,how we choose to use that advice entirely up to us.We 
are the master of our own destiny,in effect;we create our 
own life path for the future regardless of what path the 
Tarot might advice us to choose”__Ashleigh Stewart

“...what we see normally in the cards is what will come 
to eistance if we continue being what we want and how 
we are.With this,wanting to change our future,we will 
have to change ourselves.Tarot cards do not live our life.
Simply they can help us to live it,give advice,hints,sugges-
tions,warnings or affirmation; indeed nothing less or more 
than a very good friend can do,who knows us better than 
we ourselves do.We have with the cards an open window 

to the panorama of our lifes.Who wants to stay seated can 
do that,but he will never know what it is like to be the 
main actor in his own film.Tarot,far of being the script of 
our life,is much more the explenation of its symbols and 
meanings.And we can be good or bad actors.But even the 
worst actor gets more the spectator”.__Kimon

“...each and every card can teach us something if we are 
open to learning!..even you make this a hobby or a job,if 
you do nothing else with the tarot,you can use them to 
know yourself better-for your own personal develop-
ment”__L.Doherty/Witchypoo

**Thanks buat Mas Rendy untuk kesempatan nulis ini,sor-
ry banget kalo hasilnya super tidak  jelas entah seperti 
yang mas harapkan atau tidak, yah inilah hasilnya. Silah-
kan nanti dicheck; mau diapakan selanjutnya terserah.
Yang penting aku sudah menepati janji dari kesanggu-
panku  kemarin, walaupun akhirnya pakai telat juga.

Ngomong-ngomong sekedar berbagi kabar, gara-gara aku 
cerita tentang aku nulis artikel ini ke bos ku yang cantik dan 
baik hati, dia bilang mau kasih kartu tarot yang dia punya 
dulu ke aku. Entah kasih beneran atau hanya kasih pinjam. 
Tapi itu sudah wow banget. Kali aja kalo aku emang ber-
jodoh untuk bisa belajar tarot, maka  mitos bahwa kartu 
tarot itu akan lebih baik kalo dikasih dari orang lain itu 
kejadian di ku. *ngarep heehe kali aja rejeki ku  .

Dan hari ini full day lagi jaga booth, pulang pagi dan mun-
gkin tidak  tidur lagi, hehehe.Thanks :)
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KIMMEI SHOP

Menjual dompet, tas dewasa dan anak - anak dengan design 
yang menarik.

Menerima juga pesanan berupa goodie bag untuk acara ulang 
tahun dan perayaan 1 bulan anak anda.

add our PIN!

261E8685

Your Online Shop For Trendy Bag & Wallet

notes: gambar dibawah ini adalah illustrasi barang yang pernah kami jual. Kami tidak menjamin ready 
stock untuk barang di gambar tersebut. Silahkan add pin kami untuk informasi terbaru produk kami 
yang tersedia.

Mediterania Garden Residence 1 Tanjung Duren Dekat Giant
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