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Sebuah metode pembacaan tarot 
yang berguna untuk mengevaluasi diri 
penanya dari berbagai aspek yang 
ada, dan disertakan juga solusi untuk 
setiap aspek tersebut.

Metode dan tebaran ini sangat bergu-
na sebagai alternatif dari Celtic Cross 
yang seringkali dipakai oleh para Tar-
ot Reader. Dimana tebaran tersebut 
pada dasarnya memang minim solusi.

Dan pengetahuan ini, saya bagikan 
gratis untuk anda sebagai salah satu 
bentuk kontribusi saya dalam dunia 
Tarot Reading di Indonesia.



Beberapa buku karya Rendy Fudoh ...

Tarot Next Lesson Complete 

Merupakan buku Tarot Next Lesson 1 - 3 yang digabung menjadi 1 buku 
agar peminat tarot baik yang masih pemula maupun yang sudah mahir bisa 
mendapatkan berbagai ilmu baru disini. 

Berikut isi dari TNL Complete:
Tarot Next Lesson 1: Alternatif Cara Belajar Dan Penggunaan Kartu Tarot.
Tarot Next Lesson 2 : Kumpulan Artikel Pembahasan Mendalam Seputar 
Tarot.
Tarot Next Lesson 3 : Tarot Dan Magick (Sihir)

Tarot Next Lesson 3
Buku ini ditujukan untuk tarot reader yang sudah berpengalaman. Dimana 
apabila anda merasa sudah cukup berpengalaman dalam dunia tarot dan 
lebih mengejar penerapan tarot dalam dunia sihirnya saja.

INVESTASI BUKU FISIK per Juli 2014
Tarot Next Lesson 3    : Rp 60.000
Tarot Next Lesson Complete (TNL 1-3)  : Rp 160.000
Untuk buku fisik, bisa dipesan ke AtarotBoy di 0857 471 38 075 . Harga 
belum termasuk ongkir dan order akan diproses 2x24 jam. And yes, kami 
memberi discount karena ongkos cetaknya lebih hemat :)

INVESTASI BUKU DIGITAL (PDF) per Juli 2014
Tarot Next Lesson 3     : Rp 40.000
Tarot Next Lesson Complete (TNL 1-3)  : Rp 100.000
Untuk buku digital, silahkan email ke tjindonesia@gmail.com dengan sub-
ject [TNL] , sertakan bukti transfer ke rek BCA 2871 453 006 a.n 
Laurensius Rendy . Order akan diproses 1x24 jam.



Jadi, anda sudah belajar berbagai ilmu tentang kartu tarot, anda juga sudah berpengalaman dalam memba-
cakan kartu ke orang lain. Kemudian, munculah pertanyaan atau keisengan yang terbesit di pikiran anda:

Apakah saya boleh membuat tebaran dan metode baca saya sendiri?

Tentu saja jawabannya, BOLEH!
Karena tarot sendiri adalah sebuah seni, dan namanya juga seni, proses eksplorasinya selalu tanpa batas. Ada 
saja ilmu yang sudah lama yang kembali digali, ilmu baru yang ditemukan, bahkan berbagai modifikasi dari 
ilmu yang sudah ada.

Seperti riset ilmu pasti yah! Nah, apabila dalam suatu seni juga ada pengembangan ilmu dan riset, apakah 
yang membedakan seni dengan ilmu pasti? 

Sederhananya, ilmu pasti menjadikan angka atau sesuatu yang bisa diukur sebagai indikator keberhasilan 
suatu pengetahuan baik yang diteliti ataupun dikembangkan. Sementara dalam seni, tolok ukurnya adalah 
pengalaman praktisinya sendiri disaat dia menerapkan ilmu tersebut. Akibatnya, apabila dalam ilmu pasti, 
semua hasil riset dan pengembangan pengetahuan itu berlaku secara universal, dalam seni, semua serba rela-
tif alias ‘cocok - cocokan’ dengan praktisinya.

Begitu juga dengan ilmu yang saya sebarkan disini. Apa yang saya bagikan disini merupakan hasil otak - atik 
saya pribadi dengan landasan berbagai literatur dan sekaligus menerapkannya sendiri ke diri saya. Jadi, ilmu 
yang saya bagikan ini memang cocok untuk diri saya dan mungkin cocok untuk anda juga. 

Saya katakan, MUNGKIN..., karena namanya juga seni, pasti ada sebagian orang yang sudah meluangkan 
waktu untuk mempelajari ini, namun saat diterapkan ternyata memang tidak cocok. Untuk yang mencoba 
menerapkannya dan ternyata cocok, saya mengucapkan selamat atas ilmu baru yang anda peroleh; dan untuk 
yang merasa belum cocok, saya sangat berterima kasih atas waktu yang anda luangkan untuk membaca ma-
teri yang saya bagikan ini.  

Akhir kata, selamat menikmati perjalanan tarot anda.

Regards,

Rendy Fudoh

Sedikit Pesan Untuk Anda



Thanks to ...
Joscev Audivax

The one who show me that tarot’s world still have lots of Tarot Reader enthusiast.

Emily HappyWise
The one who ask me this provocative question, “Are you satisfied enough with your achievement in 
Tarot? Satisfied for becoming the most knowledgable person for Tarot in Indonesia? Why don’t you 

try making your own research and method?”

Haigh
The one who ‘stalks’ my facebook in the past. Somehow, it motivates me for sharing more knowledge 

to lots of people.



Apakah All Element’s Spread Itu?

All Element’s Spread adalah suatu metode pembacaan yang saya buat dengan inspirasi dari berbagai litera-
tur, dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman saya sebagai pembaca tarot. Selama karir saya dalam mem-
bacakan kartu tarot ke berbagai klien, saya menemukan apabila klien ingin minta dibacakan situasi dirinya 
secara umum, seringkali tarot reader akan membacakannya dengan 3 card spread (tebaran 3 kartu) ataupun 
celtic cross spread.

‘Tradisi celtic cross’ itu sudah bertahan cukup lama dan memang tebaran tersebut menjadi tebaran yang 
cukup bagus dalam membacakan situasi seseorang secara umum. Hanya saja, kekuarangan mendasar dari se-
buah celtic cross spread adalah kecenderungan untuk melihat kekurangan orang yang dibacakan semata dan 
sangat minim dalam melihat sisi bagus atau kelebihan orang yang dibacakan. Berikut saya jabarkan daftar 
arti celtic cross secara berurutan:

1. Diri anda sendiri
2. Masalah/ konflik
3. Akar dari konflik
4. Masa lalu dalam rentang yang dekat
5. Masa kini
6. Gambaran kedepan dalam rentang waktu yang dekat
7. Pandangan orang lain terhadap diri anda
8. Pandangan/ mood diri anda sendiri
9. Yang ditakutkan/ diinginkan
10. Hasil akhir

Dari arti di tiap posisinya saja, kita bisa melihat, sebagian besar arti cenderung netral dan sebagian lagi 
berkonotasi negatif.

Tujuannya saya membuat all elements spread tersebut, selain untuk mengevaluasi situasi dan kondisi kita 
dari berbagai aspek, juga sekaligus untuk menjaga netralitas arti tebaran. Dengan demikian, apabila ada 
aspek seseorang yang sedang kurang bagus, ya kita bisa memberikan solusi untuk memperbaikinya; disaat 
yang bersamaan, apabila ada aspek dari seseorang yang memang sudah bagus, kita tidak ‘menutup mata’ dan 
memberi solusi untuk mempertahankan kelebihan tersebut. 

Karena tujuan dari tebaran ini adalah untuk evaluasi diri sendiri, maka tebaran ini cocok untuk mengevalua-
si diri secara detail maupun mengevaluasi klien / penanya yang memang ingin mengetahui sisi kelebihan dan 
hal yang ingin diperbaiki. Dengan demikian juga, tebaran ini bukanlah tebaran yang cocok untuk menjawab 
suatu pertanyaan yang spesifik seperti “Bagaimana cara mendapat pekerjaan A” atau “Bagaimana agar saya 
bisa lancar dalam suatu relasi” dan berbagai pertanyaan spesifik lain yang hanya mengacu ke 1 aspek hidup 
penanyanya saja.

Meskipun begitu, saya juga tetap mengajak pembaca untuk mengembangkan dan memodifikasi tebaran yang 
telah saya bagikan kepada anda. Tarot adalah suatu seni dan kedepannya pasti akan ada berbagai variasi lain 
lagi dalam tebaran kartu tarot berikut manfaatnya.



Pengetahuan Dasar Elemental 
Sebagai Simbol
Saya rasa, berbagai pengetahuan dasar soal element di kartu tarot sudah dibahas di berbagai literatur terma-
suk di buku saya juga. Oleh karena itu, saya hanya akan membahas dasar element secara singkat saja disini.

Secara singkat, affiliasi element dari kartu tarot adalah sebagai berikut

•	 Major Arcana: element spirit/ ether
•	 Minor Arcana terbagi menjadi suit:
 Suit of Wands: element api
 Suit of Cups: element air
 Suit of Swords: element udara
 Suit of Pentacles: element tanah

Dan berikut definisi singkat berbagai element:

Element Ether/ Spirit mewakili kekuatan besar yang ada dalam diri kita dan diluar diri kita. Bisa juga didefi-
nisikan sebagai potensi diri kita sendiri atau mindset yang ada dalam diri kita. Pesan dari major arcana 
sendiri berlaku universal atau meliputi keseluruhan aspek hidup kita sebagai manusia.

Element api mewakili kekuatan yang berhbungan dengan kreatifitas dalam menciptakan sesuatu. Seringkali 
dalam bacaan tarot, wands dikaitkan dengan pekerjaan atau karir seseorang dalam konteks berkarya (bukan 
dalam konteks materi!). Lebih sederhananya lagi, element api mewakili aktifitas kreatif yang kita lakukan.

Element air mewakili emosional, perasaan, dan intuisi yang ada dalam diri kita. Sebagian besar orang juga 
mengaitkan element air sebagai simbol otak kanan yang mensimbolkan pemikiran ala seniman yang selalu 
menciptakan karya yang menggugah emosi penikmat karyanya. Element air juga sering dikaitkan dengan 
situasi relasi seseorang dengan orang lain ataupun kelompok. Dengan demikian, tidak heran kalau per-
tanyaan yang masuk dalam kategori percintaan selalu dikaitkan dengan element air atau suit of cups dalam 
kartu tarot.

Element udara mewakili logika, pemikiran eksakta, dan juga komunikasi. Sebagian besar orang juga men-
gaitkan element udara sebagai simbol otak kiri yang melambangkan pemikiran yang terstruktur dan ko-
munikasi yang jujur. Element udara juga sering dikaitkan sebagai sisi analisa yang dalam akan banyak hal, 
sehingga apabila kita terlalu banyak berpikir (alias tidak bisa mengontrol element udara dalam diri kita), kita 
cenderung mudah stress atau takut dalam menghadapi segala hal. Oleh karena itu, banyak orang yang me-
lihat suit of swords sebagai element yang membawa kesedihan meskipun sebenarnya itu terlalu berlebihan 
menurut saya. Sebagian penyihir juga melihat element udara berkaitan dengan rejeki. Namun rejeki yang 
dimaksudkan disini lebih ke rejeki yang didapat dari bekerja CERDAS dan BUKAN dari bekerja KERAS.

Element tanah mewakili sumber daya yang bersifat materi. Oleh karena itu, wajar apabila orang awam me-
lihat ekement tanah atau suit of pentacles ini sebagai kartu rejeki karena memang kartu ini berkaitan erat 
dengan rejeki. Hanya saja, rejeki disini adalah rejeki yang dihasilkan dari kerja keras dan ketelatenan. Tentu 
saja rejeki disini juga tidak melulu berarti soal uang, namun bisa dalam bentuk rupa materi yang lain. 



Dengan penjelasan tersebut, sudah bisa diperkirakan, tujuan dari All Elemental Spread disini bertujuan 
untuk mengevaluasi diri si penanya melalui kelima aspek tersebut: mindset ( major arcana/ spirit), aspek 
ide/ kreatifitas/ karir (wand/ fire), aspek emosional/ relasi (cups/ water), aspek logika/ komunikasi/ spekulasi 
(swords/ udara), dan aspek materi/ pekerjaan (pentacles/ tanah/ bumi).

Dan tanpa panjang - panjang lagi, bentuk tebarannya bisa anda pilih salah satu dari 2 alternatif dibawah ini.

FORMASI
PENTAGRAM

FORMASI
LINGKARAN

Keterangan:
1. Tumpukan Major Arcana
2. Tumpukan Suit of Wands
3. Tumpukan Suit of Cups
4. Tumpukan Suit of Swords
5. Tumpukan Suit of Pentacles

1

2

34

5

1

2

3

4 5



Cara Menggunakan All Element’s 
Spread

Berikut cara melakukan tebarannya:
1. Pisahkan kartu tarot anda menjadi 5 tumpukan yang masing - masing adlaah tumpukan Major Arcana, 

Suit of Wands, Suit of Cups, Suit of Swords, dan Suit of Pentacles.
2. Letakan masing - masing tumpukan sesuai di formasi yang anda pilih dari 2 alternatif sebelumnya.
3. Kocok setiap tumpukan sambil memikirkan diri anda sendiri.
4. Ambil 3 kartu dari setiap suit dan letakkan disamping tumpukan. 3 kartu tersebut melambangkan posisi 

“Situasi sekarang ini” - “Solusi” - “Gambaran kedepan”

Apabila anda sudah melakukan tebaran 3 kartu di setiap posisi, kira - kira gambarannya seperti ini.

1

2

34

5

1.1 1.2 1.3

2.1 2.2 2.3

3.1 3.2 3.34.1 4.2 4.3

5.1 5.2 5.3



Sample Case

Major Arcana: The Tower - The Lovers - Temperance
The Tower menunjukkan sisi perubahan kehidupan yang sangat significant.
The Lovers menunjukkan sangat disarankan untuk mencari rekan yang bisa diajak bekerja sama dan saling 
support minimal dari sisi moril. Rekan disini tidak harus menjadi pacar meskipun memang lebih baik seperti 
itu. Kalau belum bisa menjadi pacar, bisa saja teman main atau teman sharing.
Temperance sendiri menunjukkan, dengan adanya support rekan dari sisi moril, setidaknya kehidupan si 
klien menjadi lebih seimbang dari segala aspek baik dari pekerjaan, sosialisasi, maupun waktu untuk diri 
sendiri.

Suit of Cups: 3 of cups - 5 of Cups - Page of Cups
3 of cups menunjukkan dari situasi diri sendiri saat ini memang sekilas terkesan memiliki banyak teman dan 
berenang - senang diantara teman - teman tersebut.
5 of Cups nunjukin solusinya, lebih ke mengisi kekosongan dalam diri. Karena meskipun sekilas klien terli-
hat senang ditengah teman - temannya, ternyata dalam diri sendirinya merasa kosong atau belum ada orang 
yang benar - benar bisa dekat dengan dirinya. Makna lain kartu ini juga bisa berarti dia meratapi situasi 
relasinya yang memang masih single atau sudah punya pasangan namun tampak seperti tidak punya.
Page of Cups menunjukkan pada akhirnya si klien memang perlu mencari diluar kembali seseorang yang 
bisa dekat dengan dirinya. 

Suit of Swords: Page of Swords - 4 of Swords - 7 of Swords
Page of Swords menunjukkan klien yang berada di situasi sedang mencari berbagai peluang baru disekitarn-
ya, berbagai peluang yang bisa menghasilkan rejeki.
4 of Swords menunjukkan kepada klien untuk hindari untuk terlalu banyak berpikir akan resiko dari peluang 
baru tersebut dan berbagai perasaan bersalah lainnya apabila memperoleh peluang baru yang sudah dicari 
tersebut.
7 of Swords menunjukkan karena kedepannya, klien mau melakukan apapun memang selalu ada saja orang 
yang tidak suka dengan dirinya. Jadi apapun pekerjaan dan peluang yang diambil, ya memang ada saja orang 
yang iri dan tidak suka dengan keberhasilan klien. Itulah sebabnya hindari perasaan bersalah dan takut tidak 
disukai karena memang akan selalu ada haters.

Suit of Wands: 8 of Wands - 5 of Wands - 7 of Wands
8 of Wands menunjukkan kenaikan karir yang cukup tajam dari klien sehingga dia perlu benar - benar fokus 
di karirnya.
5 of Wands menunjukkan persaingan yang cukup ketat dalam karir yang sedang ia jalani. Akan ada cukup 
banyak pihak yang mencoba menjatuhkan si klien.
7 of Wands menunjukkan, perlunya si klien untuk menjaga integritasnya agar meskipun berada di tengah 
kompetisi yang cukup rumit, klien tetap bisa terus berkembang karirnya.

Suit of Pentacles: 2 of Pentacles - 8 of Pentacles - 9 of Pentacles
2 of Pentacles menunjukkan sisi keuangan klien yang memang sedang ngepas. Dibutuhkan kejelian dan pri-
oritas dalam membuat pengeluaran.
8 of Pentacles menunjukkan klien perlu berkonsentrasi dengan pekerjaan yang sudah ada didepan matanya 
dan mengerjakan semua pekerjaannya dengan telaten.
9 of Pentacles menunjukkan apabila pekerjaan yang telah ditugaskan selesai, maka keuangan klien kembali 
pulih bahkan cmeningkat cukup tajam.



Setelah anda mengerti materi yang telah saya sharing, pertanyaan berikutnya, apakah tebaran tersebut bisa 
dimodifikasi? Dan jawabannya, tentu saja BISA!

Saya sendiri sempat terpikir, bagaimana kalau tebaran diatas ini dimodifikasi untuk penggunaan pembacaan 
situasi dan kondisi suatu perusahaan? Cukup dengan sedikit menyesuaikan maknanya saja agar lebih relevan 
dengan situasi dan kondisi perusahaan.

Dengan demikian:

•	 Major Arcana mewakili situasi visi dan misi perusahaan. Apakah memang dijalankan dengan sebaik - 
baiknya ataukah ada hal yang perlu diperbaiki?

•	 Suit of Wands mewakili aspek kreatifitas dan pengembangan produk/ program tertentu.
•	 Suit of Cups mewakili aspek relasi public/ public relation atau marketing dan semua hal yang berhubun-

gan dengan mencari jaringan/ koneksi. networking. 
•	 Suit of Swords mewakili aspek finansial. Saya meletakkan aspek finansial dalam element udara karena 

departemen keuangan di perusahaan seringkali lebih ke sebagai sarana untuk menganalisa keuangan 
perusahaan itu sendiri sekaligus menentukan anggaran atau alokasi keuangan perusahaan yang hanya 
sebatas memberikan kebijakan dan menjalankan proses keuangan tersebut. Sisi analisa dan alur keuangan 
itulah yang membuat saya melihat finansial perusahaan itu berelement udara.

•	 Suit of Pentacles selain mewakili aset/ kekayaan perusahaan secara riil. Ini termasuk barang produksi, 
stock yang tersedia, sampai sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut dan tidak melulu 
soal duit perusahaan. 

Jujur, saya sendri belum cukup banyak melakukan pembacaan perusahaan melalui kartu tarot sehingga 
penggunaan metode tebaran diatas belum cukup banyak diuji dalam kasus nyata. Oleh karena itu, saya san-
gat terbuka apabila ada masukan dan kritik yang membangun untuk tebaran diatas termasuk kemungkinan 
adanya berbagai perbaikan yang perlu. 

Sekian share saya di kesempatan ini, dan semoga apa yang saya bagikan menjadi sangat berguna untuk anda.

End Words 
Other Ideas: Implemented to 
Company Profile Reading



About Rendy Fudoh
Rendy Fudoh saat ini sedang bersenang - senang di dunia 
tarot, mentalist, dan juga hobi barunya di fotografi. 

Untuk tarot, selain dia memiliki banyak klien dari berbagai 
lapisan dan golongan, dia juga aktif dalam menulis artikel 
di websitenya sendiri, e-magazine Tarot Journey Indonesia, 
dan juga membagikan berbagai pengetahuan secara langsung 
mengenai Tarot ke orang - orang yang antusias dalam belajar 
tarot.

Selain menjadi pemimpin redaksi di Tarot Journey Indonesia, 
Rendy Fudoh juga membantu teman - teman lainnya terutama 

dalam bilang talent sulap, dan juga mulai berkarya di bidang fotografi yang merupakan suatu subjek yang tak 
kalah luasnya bila dibandingkan dengan tarot. 

Untuk informasi lebih lanjut ataupun kerjasama, anda bisa menghubungi Rendy Fudoh di:

Phone/ sms  : 081 8080 34 145
Email   : AnihikaFudoh@yahoo.com atau RendyFudoh@gmail.com
Twitter   : @RendyFudoh
Facebook   : Rendy Fudoh
Tarot website : http://rendyfudoh.com



http://rendyfudoh.com
Web saya pribadi yang berisi berbagai artikel pen-
getahuan seputar tarot yang terus saya update dan 
sedikit artikel tentang dunia sulap.

http://tjindonesia.com
Tempat untuk download e-magazine dwi bulanan 
Tarot Journey Indonesia. Berisi seputar sharing pen-
getahuan Tarot yang ditulis oleh berbagai pembaca 
tarot profesional di Indonesia.

http://tarotss.wordpress.com
Blog iseng saya yang ditujukan untuk menampung 
berbagai cerpen yang saya tulis. Sebagian besar cer-
pen disini terinspirasi dari kartu tarot.

http://fudohphotojournal.wordpress.com
Blog iseng saya (lagi) yang ditujukan untuk menam-
pung berbagai hasil jepretan foto saya di berbagai 
event baik yang saya ikuti maupun yang saya (dengan 
teman - teman saya) buat sendiri.

Beberapa portfolio karya Rendy Fudoh (dan teman - temannya) ...


